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SUNUŞ

İnsanlığın karşılaştığı ortak sorunlara karşı mücadelede, Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin (BKH) yerini
2030-Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) almıştır. Böylece uluslararası kalkınma gündemi genişlerken, tüm aktörlerin
dünya çapında asgari kalkınmışlık seviyesine katkı sağlamak
için sorumluluğu da artmıştır. Ayrıca geleneksel anlayışlar yerine daha esnek ve dinamik yaklaşımlar ihtiyacı doğmuştur.
Bu atmosferde Türkiye de bir taraftan küresel gündemi aktif
dış politikası ile takip ederken, diğer yandan tüm ilgili kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile kalkınma yardımlarında
fazlasıyla sorumluluk üstlenir konuma gelmiştir.
Kalkınma işbirliği faaliyetlerinin uygulayıcısı ve koordinasyonundan sorumlu kurumu olan TİKA, köklü medeniyetimizin
değerlerinden ilham alarak tüm kardeş ve dost coğrafyalarda
bir barış kuşağı ve refah havzası oluşturma çabasını kararlılıkla devam ettirmektedir. 1992’de mütevazı adımlarla çıkılan
yolda, Orta Asya ve Kafkaslar’ın ötesine geçilerek, bugün Balkanlar’a, Orta Doğu’ya, Afrika’ya, Güney Asya ve Latin Amerika’ya uzanan ve uluslararası kamuoyunun da takdirini kazanan bir kalkınma işbirliği başarısı ortaya konmuştur. Dahası,
TİKA’nın faaliyetleri gerek nitelik gerek nicelik bakımından
çeşitlenerek başta ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel alanlar
olmak üzere her alanı kapsayacak duruma gelmiştir. Öyle ki;
artık uluslararası kalkınma işbirliğinde Türkiye’nin sahip olduğu yaklaşım “Türk Tipi Kalkınma Yardımı Modeli” olarak ifade
edilmektedir.

Veysi KAYNAK
Başbakan Yardımcısı

2015’te yaşanan birçok zorluğa rağmen Türkiye, kalkınma
işbirliği alanında cömertlik dersi vererek, insani yardımlarda
milli gelire oran bakımından dünya birincisi olmuştur (%0,37).
Bu kazanımların geçici olmayıp, Türkiye’nin insani diplomasisinin ayrılmaz bir parçası haline geldiği unutulmamalıdır. Dolayısıyla ülkemiz küresel duyarlılıkları da dikkate alarak ortak
insani hedeflere ulaşılması adına üzerine düşen görevleri büyük bir özveriyle yerine getirmektedir.
Bugün geldiğimiz noktada uluslararası kalkınma işbirliğinde
saygınlığını kabul ettirmiş bir kurum olarak TİKA, şeffaf ve
hesap verilebilir yönetim ve denetim anlayışıyla hareket etmektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle, tarihimize, geleceğimize ve insanlığa karşı sorumluluklarımızın gereklerini yerine getirmek
ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına katkıda bulunmak
amacıyla insan kaynakları, fiziksel kapasite ve bütçe imkânlarını artırarak durmaksızın çalışan TİKA Başkanlığı’nın 2016
Yılı İdare Faaliyet Raporu’nun faydalı olmasını temenni ediyor
ve bu çalışmada emeği olan herkese teşekkür ediyorum.

SUNUŞ

Dünyanın pek çok bölgesinde yaşam kalitesini azaltan ve gezegenimizin sürdürülebilir yaşamını tehdit eden problemler
çözüm beklemektedir. Dünyanın neresinde olursa olsun karşılaşılan bu sorunlar hiç de azımsanmayacak şekilde küresel
refah ve huzuru derinden etkilemekte, kırılganlık ve istikrarsızlıklar üretmektedir. Bu zorluklara karşı ülkelerin öz kaynaklarının ve imkânlarının yetersiz kaldığı durumlarda ise uluslararası kalkınma işbirliği önemli bir vazife görmektedir. Bu
amaçla Türkiye, köklü geçmişinden aldığı sorumluluk bilinci,
kardeşlik hukuku ve insanı merkeze alan anlayışıyla uluslararası kalkınma işbirliğinde en yakından en uzağa ihtiyacın
olduğu her coğrafyada yardım ve işbirliği elini samimiyetle
uzatmaktadır.
TİKA, çok yönlü kalkınma işbirliği faaliyetlerine 2016 yılında yerel toplumların ihtiyaçlarını önceleyecek şekilde 150’ye
yakın ülkede devam etmiştir. Çeyrek asrı geride bırakan kurumumuz, Türkiye’nin iktisadi, sosyal ve kültürel birikimini
işbirliği yapılan ülkelerin beşeri, kurumsal ve ekonomik kapasite gelişimi için paylaşırken, uzun vadeli ikili ilişkilerin de
tohumlarını atmaktadır. Başta sağlık, eğitim, tarım, hayvancılık,
ulaşım ve su-sanitasyon alanlarında olmak üzere bireylerin ve
toplumların refahını, krizlere karşı dayanıklılığını artıracak ve
kendi ayakları üzerinde var olmalarını sağlayacak birçok proje
ve program ile teknik işbirliği faaliyetlerine imza atmaktadır.
TİKA tüm faaliyetlerinde basit bir kalkınma yardımı anlayışının
ötesine geçerek, insanı hak ettiği değere kavuşturma arzusu
taşımakta, kurumsal olarak da faaliyetlerinde şeffaflık ilkesiyle hareket etmektedir. Kamu idarelerinin faaliyetlerine ilişkin
plan ve programlarını faaliyet raporları aracılığıyla her yıl kamuoyuyla paylaşması mali saydamlığın, kamuda hesap verme anlayışı ve sorumluluğunun vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu
kapsamda, hazırlanan 2016 yılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı İdare Faaliyet Raporu bütün bu amaçların
bir gereği olarak, Başkanlığımızca gerçekleştirilen faaliyetleri
ve yürütülen hizmetleri paylaşmayı amaçlamaktadır.
Bu kapsamda, 5018 sayılı Kanun çerçevesinde Başkanlığımızın yürüttüğü faaliyetler ve çıktılarını göstermek adına
kamuda hesap verme anlayışı ve sorumluluğunun somut bir
tezahürü olarak hazırlanan bu Raporun Başkanlığımız faaliyetleri hakkında bilgi edinmek isteyen tüm taraflara faydalı
olmasını temenni eder, raporu hazırlayan TİKA Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı çalışanlarına teşekkür ederim.

Dr. Serdar ÇAM
TİKA Başkanı
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IGENEL

BİLGİLER
A. MİSYON ve VİZYON

Stratejik Plan çalışmaları devam etmekle birlikte
Başkanlığımız misyon ve vizyonuna ilişkin ifadeler
aşağıda yer almaktadır:
TİKA’nın misyonu;
“Küresel adalet ve insanlığın ortak refahı için; devlet geleneğimiz, vakıf
kültürümüz ve medeniyet değerlerimizden aldığımız ilhamla, uluslararası
işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak, faaliyet coğrafyasındaki ülkelerde,
ortak tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasını da gözeterek, ilgili kuruluşlarla koordinasyon içerisinde geliştirilen proje ve faaliyetlerle, ülkemizin
uzmanlık kapasitesi, tecrübesi ve imkanlarını paylaşarak, ekonomik, sosyal
ve insani kalkınma süreçlerini desteklemek.”
TİKA’nın vizyonu;
“Kalkınma işbirliğinde kendine özgü modeliyle
dünyada en etkin kuruluş olmaktır.”
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B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin
3. Maddesinde Başkanlığımızın görevleri şu şekilde sıralanmaktadır:
a-) İşbirliğinde bulunulması hedeflenen ülke ve topluluklarla iktisadi, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve
eğitim alanlarındaki ilişkileri karşılıklı kalkınmaya
da katkıda bulunacak şekilde projeler ve faaliyetler temelinde geliştirmek, söz konusu ülke ve toplulukların kalkınma hedef ve ihtiyaçlarına uygun
işbirliği program ve projelerini hazırlamak veya
hazırlatmak, bununla ilgili gerekli düzenlemeleri ve
takibi yapmak ve bunların uygulanmasında koordinasyonu sağlamak.
b-) İşbirliğinde bulunulması hedeflenen ülke ve toplulukların iktisadi gelişim sürecinde ihtiyaç duyacakları ekonomik altyapı araçlarını ve destek programlarını hazırlamak, ekonomik büyüme, yatırım
ortamının hazırlanması ve geliştirilmesi, işsizliğin
ve yoksulluğun azaltılması, eğitim seviyesinin yükseltilmesi, iyi yönetişim, kadın ve ailenin toplumsal
yaşamda ve kalkınmadaki rolü, bilgi teknolojileri transferi, çevre ve doğal kaynakların yönetimi,
enerji, altyapı, sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda katkı temin etmek, bu ülkelere kurumsal, insan
kaynakları ve benzeri alanlarda kapasite geliştirme
destekleri sağlamak.
c-) Gerektiğinde yabancı ülke ve topluluklara yapılacak insani yardım ve teknik desteklerin koordinasyonunu sağlamak.
ç-) Kalkınma alanında ulusal ve yararlanıcı ülkelerin
kamu kurumları, üniversiteleri, sivil toplum ve özel
sektör kuruluşları ile işbirliği halinde program, proje ve faaliyetler gerçekleştirmek ve gerektiğinde
uzman desteği sağlamak.
d-) İşbirliği yapılması hedeflenen ülke ve topluluklarda
kamu yönetimi, hukuk, eğitim, kültür ve diğer sosyal alanlardaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla
proje ve programlar hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak, bu ülke ve topluluklardan eğitim ve staj

amacıyla Türkiye’ye gönderilecek kamu görevlileri
ve diğer kişilere burs ve benzeri destek sağlamak.
e-) Yurtdışında kültürel işbirliği programları yürütmek
ve gerektiğinde Türk kültürüyle ilgili faaliyet gösteren merkezlerle işbirliği yapmak.
f-) Kalkınma yardımları ve ülkemizin dış yardımlarıyla ilgili uygulama ve teknik koordinasyon ile takibi
sağlamak, envanter hazırlamak ve raporlar yayınlamak.
g-) Yurtdışında bulunan ortak tarihi, kültürel ve toplumsal mirasın ve değerlerin korunmasına, toplumlar arası önyargıların giderilmesine ve medeniyetler arası diyaloğun güçlendirilmesine yönelik
sosyal ve kültürel proje ve çalışmaları uygulamak.
ğ-) Görev alanıyla ilgili olarak uluslararası işbirliğine
ilişkin çalışmalarda yer almak ve koordinasyonu
sağlamak, gerektiğinde uluslararası kuruluşlar ve
bunların temsilcilikleriyle ortaklaşa projeler yürütmek.
h-) İşbirliğinde bulunulması hedeflenen ülkelerin yanı
sıra, özellikle tarihi, coğrafi, sosyal ve kültürel bağlarımızın bulunduğu ülkelere, ilgili ülkenin kalkınmışlık düzeyine bakılmaksızın, teknik katkı ve destekte bulunmak ve ortak projelere açık olan tüm
ülkelerden gelecek talepleri değerlendirmek.
ı-) Başkanlığın faaliyetleri kapsamında programa alınacak ülke ve topluluklara yönelik işbirliği ve yardım projeleri hakkında Danışma bilgi vermek.
i-) Mevzuatla Başkanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.
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C. İdareye İlişkin Bilgiler
1. Fiziksel Yapı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı; Gazi Mustafa Kemal Bulvarı
No: 140 Anadolu Meydanı Çankaya / Ankara adresinde bulunan Başkanlık
binasında hizmet vermektedir.

Bina Yapısı
Hizmet binamız Anadolu Meydanı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda yaklaşık
5.000 m² arsa üzerine kurulmuştur.
Hizmet binamız yaklaşık 30.000 m² kullanım alanı, yaklaşık 100 araçlık
kapalı otopark, 4 asansör, 420 kişilik yemekhaneye sahip olup, 1984
yılından beri hizmet vermektedir. Başkanlığımız ilgili binaya 2015 Ağustos
ayında taşınmıştır.
Binamız; 3 bodrum, zemin, 13 tip kat, çatı katı ve makine dairesi katı olmak
üzere toplam 18 katlıdır. Kat alanları; 2 ve 3. bodrumda 5451 m²,
1. Bodrumda 4196 m², zeminde 888 m² ve diğer katlarda 986 m²’dir.

Kullanım amacı olarak;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Bodrum katı kapalı araç ve kazan dairesi,
2. Bodrum katı arşivler, yemekhane, depolar ve klima ve telefon santrali
Bodrum ana giriş, idari ofisler ve bilgi işlem birimleri
Zemin katı protokol girişi, fuaye, konferans salonu
Kat dokümantasyon merkezi (Plan aşamasında)
2-11. Katlar Daire Başkanlıkları
12. Kat Makam katı (Bakan, Başkan)
13. Kat büyük toplantı salonu
14. Kat çatı katı ve makina dairesi olarak bulunmaktadır.
Başkanlığımızda 12 adet resmi plakalı araç hizmet vermektedir.

2016 TİKA İDARE FAALİYET RAPORU
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Başkanlığımızın, yurt dışında yürüteceği işbirliği faaliyetlerinin gerektirdiği koordinasyonu sağlamak amacıyla, görev alanına giren ve önceliği olan bölge ülkelerinde, Program Koordinasyon
Ofisleri ya da irtibat ofisleri bulunmaktadır.
Başkanlığımız bünyesinde, ikili işbirliği anlaşmaları veya mutabakat muhtıraları çerçevesinde
hâlihazırda 54 ülkede 56 Program Koordinasyon Ofisi bulunmaktadır.

Kurulu Program
Koordinasyon Ofisleri:
Afganistan Kabil, Afganistan Mezar-ı Şerif, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek,
Bulgaristan (kurulma aşamasında), Cezayir, Cibuti, Çad, Etiyopya, Filipinler, Filistin, Güney Sudan
(kurulma aşamasında), Gine, Gürcistan, Hırvatistan, Irak (kurulma aşamasında), Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kolombiya, Komorlar Birliği (kurulma aşamasında), Kosova,
Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Meksika, Mısır, Moğolistan, Moldova, Mozambik (kurulma aşamasında), Myanmar, Namibya, Nijer, Nijerya (kurulma aşamasında), Özbekistan, Pakistan,
Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Suriye (ülkenin içerisinde bulunduğu özel şartlar
sebebiyle hâlihazırda aktif değil), Tacikistan, Tanzanya, Tunus, Türkmenistan, Uganda (kurulma
aşamasında), Ukrayna Kırım, Ukrayna Kiev, Ürdün, Yemen

Kurulu İrtibat
Ofisleri
6 İrtibat Ofisi (Filistin Gazze, Yemen Aden, Somali Hargeisa, Libya Bingazi (aktif değil), Sudan
Nyala (aktif değil), Kazakistan Almatı) bulunmaktadır.
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Yurt Dışı Program Koordinasyon Ofisleri Fiziksel Yapı Bilgisi
Ülke

PKO / Bürolar

Bina Bilgileri

Kabil PKO
		
Afganistan		

4 katlı 8 daireden oluşan müstakil bina içerisinde 11 oda, 1 yemekhane, 1 arşiv,
1 sistem odası, 1 depo, 1 toplantı salonu, 1 dinlenme odası, 1 spor salonu
bulunmaktadır.

Mezar-ı Şerif PKO
		

4 katlı müstakil bina içerisinde 8 oda, 1 salon, 1 yemekhane, teknik personel
alışma ofisi ve depo bulunmaktadır.

Arnavutluk
Tiran PKO
		

3 katlı müstakil bina içerisinde 7 oda, 1 kütüphane, 1 toplantı odası,
1 yemekhane, 1 depo, 3 sınıf bulunmaktadır.

Azerbaycan

1 kat içerisinde 9 oda, 2 mutfak, 3 wc - banyo bulunmaktadır.

Bakü PKO

Dakka PKO
Bangladeş		
		
		

2 katlı müstakil bina içerisinde alt kat ofiste 4 oda, 1 mutfak, 1 wc;
üst kat lojmanda ise 3 oda, 1 mutfak, büyük teras ve 6 araç kapasiteli
bahçe bulunmaktadır. Bahçe içerisinde yerel personelin konakladığı bir oda 		
bulunmaktadır.

Bosna Hersek
Saraybosna PKO
		

4 katlı müstakil bina içerisinde 8 oda, 3 mutfak, 2 garaj, 535 metrekare bina alanı,
950 metrekare bahçe alanı bulunmaktadır.

Bulgaristan

Sofya PKO

Kurulum Aşamasında.

Cezayir

Cezayir PKO

3 katlı müstakil bina içerisinde 6 oda, 3 salon, otopark, mutfak bulunmaktadır.

Cibuti
Cibuti PKO
		

Tek katlı müstakil bina içerisinde 11 oda, 3 araç kapasiteli otopark, bahçede
1havuz, ve 1 odalı müştemilat bulunmaktadır.

Çad

Encemine PKO

Tek katlı müstakil bina içerisinde 7 oda, 3 araç kapasiteli otopark bulunmaktadır.

Etiyopya

Addis Ababa PKO

2 katlı 672 m2 müstakil bina içerisinde 13 Oda bulunmaktadır.

Filipinler

Manila PKO

3 katlı müstakil ikiz bina içerisinde 8 oda, 2 salon ve 1 mutfak bulunmaktadır.

Kudüs PKO
Filistin		

3 katlı müstakil bina içerisinde 7 çalışma odası, 1 mutfak, 1 arşiv odası,
1 toplantı ve yemek odası, 1 konferans salonu, 2 garaj, 1 depo bulunmaktadır.

Gazze İrtibat Bürosu

Apartman Dairesi içerisinde 4 oda, 1 mutfak, 1 banyo, 1 tuvalet bulunmaktadır.

Gine
Konakri PKO
		

2 katlı müstakil bina içerisinde 1 salon, 5 oda, 1 mutfak, 1 teras, bahçe
bulunmaktadır.

Güney Sudan

Cuba PKO

Kurulum Aşamasında. Büyükelçilik binası içinde müstakil bir oda.

Gürcistan

Tiflis PKO

3 katlı müstakil bina içerisinde 6 oda, 1 depo bulunmaktadır.

Hırvatistan

Zagrep PKO

Büyükelçilik binası içinde müstakil bir oda.

Irak

Bağdat PKO

Kurulum Aşamasında.

Kamerun
Yaounde PKO
		
		

Müstakil bina içerisinde 4 adet ofis, 1 adet toplantı odası, 7 adet yatak odası,
12 adet tuvalet, 2 mutfak, 1 adet depo, 1 adet bekçi odası, teras, bahçe
ve garaj bulunmaktadır.

Karadağ

Podgoritsa PKO

4 katlı müstakil bina içerisinde 8 oda bulunmaktadır.

Kazakistan

Astana PKO

3 katlı müstakil bina içerisinde 10 oda, 1 toplantı salonu, 2 garaj bulunmaktadır.

Almatı İrtibat Bürosu

53 m2’lik 1 oda bulunmaktadır.

Kenya
Nairobi PKO
		

2 katlı müstakil bina içerisinde, 5+1 oda, 1 kiler, 2 araç kapasiteli kapalı garaj,
1 toplantı salonu ve personel dinlenme/yemek odası bulunmaktadır.

Kırgızistan
Bişkek PKO
		

2 katlı müstakil bina içerisinde 5 oda, 1 mutfak, 1 toplantı salonu,
1 depo bulunmaktadır.
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Ülke

PKO / Bürolar

Bina Bilgileri

Kolombiya
Bogota PKO
		

Tek katlı kiralık müstakil bina içerisinde, 6 oda,1 mutfak, 3 WC, 1 hol, 1 kiler,
1 arka bahçe ve 2 araç kapasiteli garaj bulunmaktadır.

Komor Adaları

Kurulum Aşamasında

Moroni PKO

Kosova
Priştine PKO
		

3 katlı müstakil bina içerisinde 5 çalışma odası, 1 toplantı salonu, 1 mutfak,
1 arşiv, 1 depo, 1 kazan dairesi, 1 kapalı garaj bulunmaktadır.

Libya

2 katlı müstakil bina dışarısında, 5-6 araçlık bir garajı bulunmaktadır.

Trablus PKO

Lübnan
Beyrut PKO
		

Müstakil bina, 3 Kat + çatı katı ve bahçeli. 12 oda+1 oda bahçede, 2 salon,
3 mutfak 1 araba garajı

Macaristan
Budapeşte PKO
		

534 m2 büyüklüğünde 3 katlı müstakil villa içerisinde 6 oda, 1 toplantı salonu,
1 yemek odası, 1 mescit ve ofisin bahçesinde 8 araçlık otopark bulunmaktadır.

Makedonya
Üsküp PKO
		

3 katlı müstakil bina içerisinde, 7 çalışma odası, 1 yemekhane, 1 toplantı salonu, 		
garaj, 2 depo, 1 arşiv odası bulunmaktadır.

Meksika
Meksika Şehri PKO
		

2 katlı kiralık müstakil bina içerisinde 10 oda, 4 banyo ve 4 araçlık otopark
bulunmaktadır.

Mısır
Kahire PKO
		

3 katlı müstakil bina içerisinde, 4 oda, 1 toplantı salonu, mutfak, otopark,
depo, arşiv, bahçıvan odası bulunmaktadır.

Moğolistan
Ulan Bator PKO
		
		

11 katlı binanın 6.katı içerisinde, 1 toplantı odası, 2 koordinatör,3 asistan odası,
1 bekleme odası, 1 kiler, 1 mutfak ve kat için ortak wc, ortak garajda 2 araçlık
kullanım hakkı bulunmaktadır.

Moldova

Kişinev PKO

2 katlı müstakil bina içerisinde 7 oda bulunmaktadır.

Mozambik

Maputo PKO

Kurulum Aşamasında.

Yangon PKO
Myanmar		
		
		

3 katlı müstakil bina içerisinde, 1.kat Ofiste 1 oda, mutfak / yemek salonu,
2. kat Ofiste 3 oda + 1 salon, 3. kat lojmanda 3 oda, 1 salon, 3 balkon
1 teras ve 2 araç kapasiteli bahçe bulunmaktadır. Bina ana girişi yanında
yerel personelin konakladığı bir oda bulunmaktadır.

Namibya

Windhoek PKO

2 katlı müstakil bina içerisinde 8 oda, geniş bahçe, mutfak bulunmaktadır.

Nijer

Niamey PKO

2 katlı müstakil bina içerisinde 8 oda, 2 mutfak, otopark, bahçe bulunmaktadır.

Nijerya

Abuja PKO

Kurulum Aşamasında.

Özbekistan
Taşkent PKO
		

3 katlı müstakil bina içerisinde 5 çalışma odası,1 dinlenme odası,1 kütüphane,
1 mutfak, 2 depo,1 araç garajı bulunmaktadır.

Pakistan

2 katlı müstakil bina içerisinde 6 oda, 1 toplantı salonu bulunmaktadır.

İslamabad PKO

Romanya
Bükreş PKO
		

2 + çatı katlı müstakil bina içerisinde 10 oda, 1 araç kapasiteli
otopark bulunmaktadır.

Senegal
Dakar PKO
		

2 katlı müstakil bina içerisinde 9 oda, 2 mutfak, 1 toplantı salonu,
bahçe ve garaj bulunmaktadır.

Sırbistan
Belgrad PKO
		

500 m2 büyüklüğünde 3 katlı müstakil bina içerisinde 5 oda ve
bahçe bulunmaktadır.

Somali

Mogadişu PKO

2 katlı müstakil bina içerisinde 13 oda, sistem odası ve depo bulunmaktadır.

Hargeisa İrtibat Bürosu

2 katlı müstakil bina içerisinde 9 oda ve otopark bulunmaktadır.

Sudan

Hartum PKO

2 katlı müstakil bina içerisinde 8 oda, mutfak, eğitim salonu bulunmaktadır.

Suriye

Şam PKO

Aktif Değil.

Tacikistan

Duşanbe PKO

2 katlı müstakil bina içerisinde 10 oda, 1 mutfak, 3 banyo, otopark bulunmaktadır.
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Ülke

PKO / Bürolar

Bina Bilgileri

Tanzanya
Darüsselam PKO
		

2 kat + teras oluşan müstakil bina içerisinde 7 oda, 6 araç kapasiteli otopark,
bahçesi ile birlikte toplam 900 m2’lik alandır.

Tunus
Tunus PKO
		

2 katlı müstakil bina içerisinde 6 oda, 1 toplantı salonu, 1 misafirhane, arşiv,
depo, 2 araçlık otopark bulunmaktadır.

Türkmenistan
Aşkabat PKO
		

2 katlı müstakil bina içerisinde 5 oda, mutfak, 1 arşiv odası, 1 depo,
otopark ve 1 bekçi odası bulunmaktadır.

Uganda

Kampala PKO

Kurulum Aşamasında.

Kiev PKO

Tek kat içerisinde 3 oda, 1 toplantı salonu, yemekhane bulunmaktadır.

Ukrayna

Kırım PKO
		

Müstakil bina içerisinde 5 oda, toplantı salonu, yemekhane, depo, garaj
bulunmaktadır.

Ürdün
Amman PKO
		

3 katlı müstakil bina içerisinde 10 oda,1 salon, yemekhane ve mutfak, toplantı
odası, müstakil bahçe, otopark, teras bulunmaktadır.

San’a PKO
		
Yemen
Aden İrtibat Bürosu
		

3 katlı müstakil bina içerisinde 1 koordinatör odası, 1 koordinatör yardımcısı odası, 		
Sekreter ve asistanlar odası, yemekhane, arşiv, sistem odası, depo bulunmaktadır.
3 katlı müstakil bina içerisinde toplam 11 oda, 2 mutfak, bahçede toplantı
salonu ve müştemilat bulunmaktadır.

Ofislerin Statü/Protokol Durumunu Gösterir Tablo
ÜLKE ADI

ANLAŞMA/PROTOKOL

İMZA TARİHİ

AFGANİSTAN

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
TİKA PKO Faaliyetlerine İlişkin Protokol

05.01.2006

ARNAVUTLUK

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında İşbirliği Anlaşması

12.10.2001

AZERBAYCAN

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Teknik İşbirliği Protokolü

15.03.2016

BOSNA-HERSEK

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği Protokolü

24.11.2004

CEZAYİR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümet
20 Ekim1983 Arasındaki Tarihli Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasına
Ek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) Statüsüne Dair Protokol

18.08.2015

CİBUTİ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cibuti’de
TİKA Program Koordinasyon Ofisi Kurulmasına ve Teknik İşbirliğine Dair Protokol

24.01.2015

ETİYOPYA

Nota Teatisi Yoluyla Addis Ababa’da Türkiye ile Etiyopya Arasında TİKA
PKO Kurulmasına İlişkin Anlaşma

01.10.2004

FİLİSTİN

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü
(PLO) Arasında Anlaşma

21.12.2004

GİNE

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma
İşbirliği Anlaşması

30.01.2017

GÜRCİSTAN

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında TİKA PKO’nun
Statüsüne İlişkin Protokol

11.11.2008

KARADAĞ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
TİKA PKO’nun Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma

11.12.2009

KAZAKİSTAN

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti TİKA PKO Faaliyetine İlişkin Anlaşma

19.03.2002
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ÜLKE ADI

ANLAŞMA/PROTOKOL

KENYA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Teknik ve Mali İşbirliği Anlaşması

08.04.2014

KIRGIZİSTAN

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Kırgız Cumhuriyeti’ndeki TİKA PKO’nun Faaliyetine İlişkin Anlaşma

05.09.2006

KOSOVA

Kosova Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Kalkınma İşbirliği ve TİKA PKO’nun Statüsüne İlişkin Protokol

02.02.2010

MAKEDONYA

Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında İşbirliği Protokolü

15.03.2005

MISIR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Teknik İşbirliği Anlaşması

17.11.2012

MOĞOLİSTAN

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında
Kalkınma İşbirliği Anlaşması

08.04.2016

MOLDOVA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Ekonomik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı

19.10.2004

NİJER

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve
Kalkınma İşbirliği Protokolü

11.03.2014

ÖZBEKİSTAN

Türkiye Cumhuriyeti TİKA ile Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler
Ajansı Arasında İşbirliği Protokolü

04.11.2004

PAKİSTAN

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında İşbirliği Protokolü

13.10.2010

SENEGAL

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Dakar’da TİKA PKO’nun Açılması ve Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Muhtırası

19.12.2006

SIRBİSTAN

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Teknik ve Mali İşbirliği Anlaşması

26.10.2009

SOMALİ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Teknik İşbirliği Anlaşması

17.04.2009

SUDAN

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hartum’da
TİKA PKO’nun Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Muhtırası

28.03.2006

SURİYE

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Teknik ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması

15.05.2009

TACİKİSTAN

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
TİKA PKO’nun Faaliyetine İlişkin Anlaşma

19.01.2006

TANZANYA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Kalkınma İşbirliği Anlaşması

23.01.2017

TUNUS

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
11.10.2012
Kalkınma ve Teknik İşbirliği Anlaşması		

TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan Cumhuriyeti ile TİKA Arasında İktisadi, Sosyal ve Kültürel
Bakımdan Teknik Hizmet Hakkında Anlaşma

16.03.1993

UKRAYNA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında
Teknik ve Mali İşbirliğine İlişkin Anlaşma

14.11.2002

ÜRDÜN

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında
Teknik İşbirliği Anlaşması

03.02.2014

YEMEN

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Teknik İşbirliği Anlaşması

20.10.2012
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2. Teşkilat Yapısı
Başkanlığımız 4668 sayılı Teşkilat Kanunu ile “Türk
İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı” adı altında
faaliyetlerini yürütmekte iken, 2 Kasım 2011 tarih
ve 28103 sayılı Resmi Gazete ’de yer alan 656 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı” adı altında yeniden
yapılandırılmıştır.
656 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı; Başbakanlığa bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli bir
kuruluş olup kısa adı TİKA’dır. Başbakan, Başkanlığın
yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir
Bakan eliyle yürütebilir.
Başkan, Başkanlığın en üst amiri olup, Başkanlık hizmetlerini; mevzuata, hükümetin genel siyaseti, dış
politikası ve Danışma Kurulu tavsiyeleri çerçevesinde
Başkanlığın amaç ve politikaları ile işbirliği kapsamındaki ülkelerin ihtiyaçlarına uygun olarak yürütmek ve
faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve
kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla
görevlidir. Başkan, Bakana karşı sorumludur.
Başkana yardımcı olmak üzere üç Başkan Yardımcısı görev yapmakta olup Başkan Yardımcıları, Başkan
tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Başkana
karşı sorumludur.
Kararname ile TİKA Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve
7 Daire Başkanlığı olmak üzere 8 hizmet birimi olarak
yapılandırılmış olup, bu hizmet birimleri şunlardır;
a)

Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanlığı

b)

Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanlığı

c)

Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanlığı

ç)

Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika
Dairesi Başkanlığı

d)

Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanlığı

e)

Hukuk Müşavirliği

f)

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

g)

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı

Daire Başkanlıklarının görev alanına giren ülkeler Başkan tarafından belirlenir. Bu Daire Başkanlıkları, görev
alanlarına giren ülkelerle sınırlı olarak üçüncü maddede sayılan görevler ile Başkan tarafından verilen diğer
görevleri yerine getirir.
Başkanlığın yurtdışında yürüteceği program, proje,
faaliyet ve yardım işlemlerinin gerektirdiği koordinasyonun sağlanması için Program Koordinasyon Ofisleri
kurulmakta olup bu ofislerde, Başkanlıktan görevlendirilen personel ile birlikte mahallinden temin edilen
ve ofis hizmetlerinde çalışan yerel personel görev yapmaktadır.
Danışma Kurulu; Bakanın başkanlığında, Bakanın belirleyeceği kamu kurum ve kuruluşlarının bağlı ya da
ilgili bulundukları bakan tarafından görevlendirilen
temsilcilerin katılımıyla oluşturulan bir istişare kurulu
olup, Başkanlığın faaliyetlerinin kapsam, ilke ve önceliklerinin belirlenmesi ile bu faaliyetlerin hükümetin
genel siyaseti ve dış politika hedefleri çerçevesinde
gerçekleşmesi amacıyla tavsiye niteliğinde kararlar alır.
Kurul yılda en az bir defa olmak üzere Bakanın daveti
üzerine toplanır. Bakan bu yetkisini Başkana devredebilir. Başkan, Bakanın yetki vermesi halinde Kurula
Başkanlık edebilir. Kurulun sekretarya hizmetleri Başkanlıkça yürütülür.
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TİKA Teşkilat Şeması Aşağıda Yer Almaktadır:

T.C. Başbakan
Yardımcısı

TİKA Başkanı

Özel Kalem Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve
Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği
Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı

İç Denetçiler

Başkanlık Müşavirleri

Başkan Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

Balkanlar ve Doğu
Avrupa Dairesi Başkanlığı

Orta Doğu ve Afrika
Dairesi Başkanlığı

Dış İlişkiler ve Ortaklıklar
Dairesi Başkanlığı

Doğu ve Güney Asya,
Pasifik ve Latin Amerika
Dairesi Başkanlığı
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Dairesi Başkanlığı
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3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Web Sitesi:
TİKA web sitesi, çoklu web site ve çoklu dil yapısıyla
hizmet vermektedir. Bütün dil ve koordinatörlük siteleri
aynı yönetim panelinden izne tabi olarak yönetilmekte
ve yayınlanmaktadır. Ana site Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yayınlanmakta olup koordinatörlük sitelerini
yayınlama çalışmalarına devam edilmektedir.
Mobil Uygulamalar:
TİKA mobil uygulamaları, TİKA web sitesindeki içeriği
mobil platformlara ulaştırmak amacıyla oluşturulmuş
ve Android, iOS platformları için erişime açılmış olup;
haber, faaliyet, multimedya içeriklerin dağıtımını gerçekleştirebilmekte ve uygulama kullanıcılarına bildirim
gönderilmesini sağlayabilmektedir.
İnternet Erişimi:
Başkanlığımız merkez binasının internet erişimi biri
temel, biri yedek olmak üzere 70 Mbps ve 10 Mbps
hızlarında iki Metro Ethernet bağlantısı ile sağlanmaktadır. 70 Mbps Metro Ethernet DDoS Atak Önleme hizmeti, Başkanlığımız internet trafiğine yönelik olası saldırı tehditlerini, kurumsal ağa ulaşmadan etkisiz hale
getirmektedir.
Program Koordinasyon Ofisleri ile İletişim:
Başkanlığımız Program Koordinasyon Ofisleri ile daha
ucuz ve kolay iletişim için 2006 yılında uydu bağlantısı
üzerinden telefon ve internet projesi başlatılmış olup
uydu üzerinden internet sağlanan ofisler şu şekildedir:
Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek,
Filistin, Gürcistan, Karadağ, Kazakistan, Kosova, Makedonya, Moldova, Özbekistan, Somali, Sudan, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna. Ayrıca; Ukrayna, Kamerun,
Azerbaycan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Kenya, Bangladeş ve Moldova Program Koordinasyon Ofisleri ile yerel internet üzerinden iletişim Fortigate 40C cihazları
ile güvenli şekilde sağlanmaktadır.
Telefon Santrali:
2015 yılında yeni hizmet binasına taşınma süreci ile
birlikte mevcut telefon santral sistemi teknolojik gelişmelere uyumlu bir şekilde yenilenmiştir.
Faaliyet Bilgi Portföyü (FBP):
Bakanlıklar ile kamu kaynağı kullanan kamu kurum
ve kuruluşlarımız tarafından kalkınmakta olan ülkelere teknik işbirliği, proje program yardımı, acil ve insani
yardım, kredi, mültecilere verilen destekler gibi çeşitli
yöntemlerle önemli miktarda yardım yapılmaktadır. Bu
amaçla tahsis edilen kaynakların ülkemizin dış politika
ilke ve gerekleri doğrultusunda etkin kullanılması için

kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması
ile yapılan dış yardımların envanterinin tutulması görevi
2005/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve 656 Kanun
Hükmünde Kararname ile Başkanlığımıza verilmiş olup
bu görevin yerine getirilebilmesi amacıyla 2015 yılının
ikinci yarısından itibaren FBP yazılımı kullanılmaktadır.
Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen projelerin
başlangıcından bitişine kadar takip edilebildiği, dış
paydaşların veri girişine imkan tanıdığından Türkiye
Kalkınma Yardımları için veri havuzu niteliği taşıyan
Faaliyet Bilgi Portföyü’nde yeni bir sistem olması sebebiyle geliştirme ve güncelleme çalışmaları halen devam etmektedir.
2004 – 2015 yılları arasında EBF yazılımı Başkanlığımızca kullanılmış olup, Faaliyet Bilgi Portföyü’nün
kullanıma başlanılması ile artık EBF sistemi kullanılmamaktadır.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS):
Başkanlığımız bünyesinde kullanılmakta olan EBYS
programı ile evrak otomasyonu ve arşivlemesi sağlanmaktadır.
Personel Yönetim Sistemi (PYS):
Başkanlığımızın Personel Yönetim Sistemi ihtiyacını
çözümlemeye yönelik çalışmalar 2014 yılının son çeyreğinde başlamıştır. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda yurtiçi ve yurtdışı teşkilatı bakımından
Başkanlığımız ile benzerlik gösteren Dışişleri Bakanlığı’nın sahip olduğu Personel Yönetim Sistemi (PYS) yazılımı, Dışişleri Bakanlığı ile Başkanlığımız arasında imzalanan bir protokol ile edinilmiş olup Başkanlığımızın
ihtiyaçlarına yönelik değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
2015 yılının ikinci yarısından itibaren Personel Yönetim Sistemi, Başkalığımız personelinin özlük bilgilerinin, özgeçmişlerinin, maaş bilgilerinin, görevlendirme
bilgilerinin, tedavi ödemelerinin, izin bilgilerinin kaydedilmesi, tek bir yerde toplanması ve takibinde kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca PYS’nin diğer bir işlevi
de kaydedilen bu bilgilerin istenilen şekilde raporlanabilmesidir. Personel Yönetim Sistemi güncelleme ve
iyileştirme çalışmaları halen devam etmektedir.
Gelişim Otomasyon Programı:
Gelişim ve Otomasyon Programı, TİKA stratejisine ve
hedeflerine uygun olarak, iş süreçlerinin tanımlanması,
iyileştirilmesi ve bu süreçlerin otomasyonuna yönelik
bir çalışmadır.
17
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Donanım Araçları

2016 yılı TİKA Donanım Envanteri:

Bilgisayar

Kişisel Bilgisayar

330

Dizüstü Bilgisayar

30

Terminal Bilgisayar (Thin Client)
Diğer donanım

Yazıcı

13

Belge Geçer (Faks Cihazı)

9

Yansı Cihazı (Projeksiyon)

15

Televizyon

13

Fotokopi Makinesi

12

Plotter

1

Sunucular

26

Klima

10

Kesintisiz Güç Kaynağı

1

Yönlendirmeler

6

Ağ Anahtarları

41

4. İnsan Kaynakları Dağılımı
Personelin Kadro Durumuna Göre

263
657 sayılı Kanuna Tabi Personel

66

52

18

Sözleşmeli Personel

Geçici Personel

Güvenlik Hizmetleri

112

296

Şirket Personeli
(Temizlik+Vasıflı)

Yerel Personel

TOPLAM

807

18

0
126

Tarayıcı

Sistem Odası

Araç Sayısı
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657 Sayılı Kanuna Tabi Personel Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Teknik Hizmetler

Genel İdare Hizmetler

Yardımcı Hizmetler

Avukatlık Hizmetleri

Personelin Yaşlara Göre Dağılımı
20-29
Yaş Aralığı

137

72

40-49
Yaş Aralığı

50-59
Yaş Aralığı

88

Toplam: 511
30-39
Yaş Aralığı

201

60 ve üzeri

13
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Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

1 Doçent
95

Diğer

Doktora

21

327

67
Lisans

Yüksek Lisans

TOPLAM

511

657 Sayılı Kanuna Tabi Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı

0-5 yıl

108

28
TOPLAM

11-15 yıl

263
37

26
39

25

16-20 yıl

21-25 yıl

20

6-10 yıl

26 yıl ve üzeri
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Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Toplam

342

511

Erkek

Kadın

169

Personelin Yabancı Dil Seviyesi

B Seviyesi

65

TOPLAM

A2 Seviyesi

126
29
23 9

C Seviyesi

A1 Seviyesi
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5. Sunulan Hizmetler
Başkanlığımız 656 sayılı KHK’nın 3. maddesinde ifade edilen görevlerini ana hizmet birimleri aracılığıyla
yerine getirmektedir. Ana hizmet birimlerinden olan
Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanlığı, Balkanlar
ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanlığı, Ortadoğu ve Afrika
Dairesi Başkanlığı ve Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve
Latin Amerika Dairesi Başkanlığı kendi görev alanlarına giren ülkelerde Başkanlık görevlerini yürütmektedir.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 5018 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuatla
strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen
görevler ile 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa
göre Başkanlığa yapılacak başvuruların etkin, doğru ve
süresinde sonuçlanmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yürütmektedir.

Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanlığı, birden
fazla ülke ve bölgeyi ilgilendiren program, proje ve faaliyetler için 3. maddede sayılan görevleri yürütmekte,
kalkınma yardımları ile teknik destek ve insani yardımları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği halinde geliştirmekte ve uygulamakta, uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerin kalkınma teşkilatları
ile işbirliği, ortak finansman ve benzeri yöntemlerle
program, proje ve faaliyetler geliştirmekte ve uygulamaktadır.

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesinin görevleri ise; Başkanlığın insan kaynakları politikası ve
planlaması, Başkanlık personelinin özlük işlemleri,
Başkanlığın eğitim planı, hizmet öncesi ve hizmet içi
eğitim programları, Başkanlık birimleri ile yurtdışındaki
ofislerin ihtiyacı olan her türlü idari ve mali hizmetler,
evrak bilişim ve yönetim sistemi, Başkanlık kütüphane
ve arşiv hizmetleri, Başkanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetleri, Başkanlığın merkez birimleri ile yurtdışı ofislerinin bilgi teknolojileri altyapısı, bilgi işlem
projeleri ile ilgili birimler arasında koordinasyon ve işbirliği faaliyetlerini yürütmektir. Program Koordinasyon
Ofisleri ise yürütülen program, proje ve faaliyetler kapsamında sahadaki işleri yürütmekte ve ilgili ülke yerel
kuruluşlarıyla koordinasyonu sağlamaktadır.

Hukuk Müşavirliği, 26.9.2011 tarihli ve 659 sayılı Genel ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin
Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri
yapmaktadır.

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması konulu 05.05.2009 tarih ve 2009/03 sayılı TİKA Başkanlık Genelgesi ile
“TİKA Başkanlığı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu” ile “TİKA Başkanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum
Eylem Planı Hazırlama Grubu” oluşturulmuş olup, ilgili kurulların çalışmaları sonucu oluşturulan “İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” 12.08.2009 tarihinde Başkanlık Oluru ile yürürlüğe konulmuş ve ilgili çalışma
12.08.2009 tarih ve B.02.1.TİK.0.30.06.00/2545/6614 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
Bahse konu çalışmanın güncellenmesi için çalışmalar devam etmektedir.
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IIAMAÇ VE

HEDEFLER
A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Başkanlığımız Stratejik Plan çalışmaları devam etmekle birlikte
taslak çalışmalarda yer verilen bazı stratejik amaçlar ile temel
politika ve öncelikler aşağıda sunulmaktadır.
Stratejik Amaçlar
•

İşbirliğinde bulunulan ülke ve topluluklarda yoksulluğun azaltılması ve refahın sağlanmasına katkıda
bulunmak.

•

Başta tarihi, coğrafi, sosyal ve kültürel bağlarımızın bulunduğu ülkeler olmak üzere, ülkemizin kalkınma
işbirliği potansiyelinin aktarımını sağlamak.

•

Ülkemiz kalkınma işbirliğinin alıcı ülkelerdeki etkinlik ve sürdürülebilirliğini izlemek ve artırmak.

•

İç ve dış kamuoyunda kalkınma işbirliği farkındalığını artırmak.

•

Dünyada ortak, kültürel ve tarihi mirasın korunmasına katkıda bulunmak.

•

Başkanlık kurumsal kapasitesinin ve altyapısının güçlendirilmesini sağlamak ve Başkanlık faaliyetlerinin
hız, kalite ve etkinliğini arttırmak.

23
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B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
•

Ülkemizin dış politika hedeflerine uyumlu proje ve faaliyetlerin uygulanması,

•

Türkiye ve işbirliği yapılan ülkelerin uzun vadeli çıkarlarının karşılıklı olarak korunması,

•

İşbirliği yapılan ülkelerin ihtiyaç ve önceliklerinin dikkate alınması, yetişmiş personel ve mevcut
potansiyellerden azami ölçüde yararlanılması,

•

Görev alanına giren ülkelerin talepleri doğrultusunda, ülkemiz potansiyelinin ve önceliklerinin de göz
önünde bulundurulması,

•

Teknik yardım faaliyetlerinin maliyetlendirilmesinde uluslararası standartların kullanılması,

•

Ülkemiz ve yararlanıcı ülkelerdeki sivil toplum örgütlerinin ve özel sektörün kalkınma yardımlarında aktif
rol almaları için yönlendirici olunması,

•

Projelerin mümkün olduğunda yurt dışında faaliyet gösteren Türk özel sektörünü de destekleyecek
mahiyette olmasına özen gösterilmesi,

•

Yararlanıcı ülkelerde kurumsal ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi,

•

Uluslararası kalkınma yardımları hedefleriyle uyumlu proje ve faaliyetler gerçekleştirilmesi,

•

Yararlanıcı ülkelerin projelerde eşit düzeyde sorumluluk almasını sağlayarak sahiplenme duygusunun
geliştirilmesi.

24

2016 TİKA İDARE FAALİYET RAPORU

IIIFAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ
VE DEĞERLERDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER
1. Bütçe Uygulama Sonuçları
Başkanlığımıza, 2016 yılında 179.610.000 TL’lik başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödenek yıl sonunda
363.883.542 TL’ye ulaşmış ve 277.801.523 TL’lik harcama gerçekleşmiştir. Gider türleri itibarıyla harcamaların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

2014, 2015 ve 2016 yılı Ödenek Durumu
Yıl

Ödenek TL

Harcanan TL

Harcama Oranı (%)

252.140.868

138.424.104

54,90

2015

382.710.909

221.417.523

57,86

2016

363.883.542

277.801.523

76,34

2014

2016 yılında Başkanlığımızın Ekonomik Kodlara Göre Ödenek ve Harcama Tutarları:
Gider Türleri

Bütçe Ödeneği
(TL)

Yıl Sonu Ödeneği
(TL)

Yıl Sonu Harcama
(TL)

01. Personel Giderleri

23.970.000

28.737.000

28.621.327

02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri

2.901.000

3.582.500

3.559.053

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

14.931.000

36.289.000

32.677.036

05. Cari Transferler

114.008.000

271.374.542

204.189.660

06. Sermaye Giderleri

2.600.000

2.700.000

2.424.193

07. Sermaye Transferleri

21.200.000

21.200.000

6.330.254

TOPLAM

179.610.000

363.883.542

277.801.523
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2016 yılında Başkanlığımız Bütçesinin Fonksiyonel Bazda Dağılımı:
2016 yılında Başkanlığımıza fonksiyonel bazda tahsis edilen ödenek ve yılsonu harcama tutarlarına ilişkin tablo
aşağıdaki gibidir:
Bütçe Ödeneği

Yıl Sonu Ödeneği

Yıl Sonu Harcama

01. Genel Kamu Hizmetleri

178.896.000

362.046.542

276.042.478

03. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

714.000

1.837.000

1.759.045

TOPLAM

179.610.000

363.883.542

277.801.523

2016 Bütçesinin Kurumsal Kod Bazında Ödenek ve Harcama Tutarları:
2016 yılında Başkanlığımız Bütçesinin Kurumsal Kod Bazında Ödenek ve Harcama Tutarları aşağıdaki gibidir:
Birim Adı
Kurumsal Kod
		

Bütçe Ödeneği
(TL)

Yıl Sonu Ödeneği
(TL)

Yıl Sonu Harcama
(TL)

Başkanlık Özel Kalem

40.32.00.02

1.915.000

1.868.700

1.767.157

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı

40.32.00.04

20.486.000

31.609.300

30.925.913

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

40.32.00.23

1.236.000

1.216.000

924.631

Hukuk Müşavirliği

40.32.00.24

81.000

583.500

538.333

Program Koordinasyon Ofisleri

40.32.00.63

14.669.000

33.140.000

30.177.212

Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanlığı

40.32.30.00

21.247.000

35.051.086

27.547.912

Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanlığı

40.32.31.00

43.165.000

54.684.864

30.675.299

Orta Doğu ve Afrika Dairesi Başkanlığı

40.32.32.00

45.598.000

170.313.754

123.636.308

Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika
Dairesi Başkanlığı

40.32.33.00

18.154.000

10.176.000

6.738.503

Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanlığı

40.32.34.00

13.059.000

25.240.338

24.870.255

-

179.610.000

363.883.542

277.801.523

TOPLAM

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2016 yılında Yıl Sonu Harcamalarının Yıl Sonu Ödeneğine oranı; Personel Giderlerinde % 99,60; Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinde % 99,35; Mal
ve Hizmet Alım Giderlerinde % 90,05; Cari Transferlerde % 75,24; Sermaye Giderlerinde % 89,78; Sermaye
Transferlerinde % 29,86 ve son olarak kurum toplamında da % 76,34 olarak gerçekleşmiştir.
Cari Transferler harcama kalemi için başlangıç rakamı olarak 114.008.000 TL ödenek verilmiş olup yıl
içerisinde 2015 yılından devam eden proje tahsisli
ödeneklerin eklenmesi, şartlı bağış ve yardımlardan
harcanmayan kısımların ilgili tertiplerine kaydedilmesi ve yedek ödeneklerle yıl sonu ödenek toplamı
26

271.374.542 TL olmuştur. Yılı içerisinde bu ödeneğin
204.189.660 TL’si harcanmıştır. Yıl sonu ödenek toplamına göre harcamanın gerçekleşme oranı 75,24 olmuştur.
Ancak, 2016 yılı içerisinde şartlı bağış ve yardımlardan
harcanmayan 11.194.714 TL ile proje tahsisli olarak
gönderilen ödeneklerden harcanmayan 39.445.097
TL ödenek iptal edilmeyip, 2017 yılında kullanılmak
üzere ertesi yılda kullanılacak ödenek olarak 2017 yılı
bütçe rakamlarına ilave edilmiştir. Ertesi yıla devredilen
ödenekler dikkate alınmadığında Cari Transferlerde
2016 yılı harcama gerçekleşme oranı % 92,50, toplam bütçe harcama gerçekleşme oranı %88,69’dur.
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3. Mali Denetim Sonuçları
Başkanlığımız, 2006 mali yılından itibaren Sayıştay Başkanlığının mali denetimine dahil edilmiş olup, mezkûr
denetim faaliyeti devam etmektedir.

B. PERFORMANS BİLGİLERİ
17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet
Raporları Hakkında Yönetmelik’in geçici 2. maddesinin; “Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin
bilgilere yer verirler” hükmü uyarınca, “Performans Sonuçları Tablosu”, “Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi” ve “Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi” konuları Stratejik Plan ve buna bağlı performans
programının hazırlanmasını müteakip ele alınacaktır.

TİKA Ana Hizmet Birimlerinin Toplam Harcamalar İçerisindeki Oranları
Orta Doğu ve Afrika Dairesi Başkanlığı
Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanlığı
Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanlığı
Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanlığı
Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi Başkanlığı

%44,51
%11,04
%9,92
%8,95
%2,43

2016 Yılı TİKA Proje ve Faaliyet Çıktıları (Sektörlere Göre)
EĞİTİM
Donatılan Oda/Sınıf
Donatılan Okul/Eğitim Tesisi
İnşa Edilen Okul/Eğitim Tesisi
Onarılan Oda/Sınıf
Onarılan Okul/Eğitim Tesisi
Laboratuvar Kurulumu - Ekipman Yardımı
Destek Verilen Eğitim Programı/Sempozyum
Eğitimine Destek Verilen Öğrenci Sayısı
Eğitimine Destek Verilen Öğretmen -Uzman (Kişi)
Görevlendirilen Danışman/Akademisyen

34
117
12
22
37
44
10
46.397
895
21
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SAĞLIK
Ambulans Hibesi
Hastane Onarım/Donatım
Hastane İnşası
Sağlık Birimi Onarım/Donatım
Sağlık Birimi İnşası
Eğitilen Doktor – Sağlık Personeli(Kişi)
Görevlendirilen Danışman/Doktor
Sağlık Cihazı Hibesi / Ekipman Yardımı
Sağlık Alanında Eğitim/Sempozyum
Sağlık Taraması / Cerrahi Müdahaleler
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanan Hasta Sayısı

14
12
3
21
2
437
20
180
20
3.630
390.964

SU VE SU HİJYENİ
Su Deposu İnşası/Onarımı
Su Kuyusu İnşası/Onarımı
Tulumba Tipi Su Kuyusu
Eğitilen Uzman
Diğer Su Kaynakları İnşası/Donanımı

5
61
355
54
7

İDARİ VE SİVİL ALTYAPILAR
İdari ve Sivil Tesis İnşası ve Onarımı
İdari ve Sivil Tesis Donatımı ve Ekipman Yardımı
Desteklenen Merkezi Otorite
Desteklenen Yerel Otorite
Desteklenen Yerel STK’lar
Eğitilen Uzman/Personel
Görevlendirilen Danışman/Personel
Desteklenen Sempozyum/Panel

6
47
4
4
3
571
140
10

DİĞER SOSYAL ALTYAPI VE HİZMETLER
İnşa Edilen Cami
İnşa Edilen Konut
İnşa Edilen Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Tesisler
Restorasyon (Cami/Türbe)
Restorasyon (Diğer)
Eğitilen Uzman/Personel
Görevlendirilen Danışman/Personel
Onarım/Donanımı Sağlanan Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Tesisler
Onarım/Donanımı Sağlanan Cami/Türbe
Desteklenen Öğrenci
Desteklenen Festival - Sergi - Sempozyum - Panel
Desteklenen Merkezi/Yerel Yönetimler
Desteklenen Ulusal/Yerel STK’lar
Ekipman ve Araç Yardımı
Desteklenen Yaşlı/Engelli/Kadın/Çocuk
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61
4
0
5
424
146
61
6
4.180
58
6
16
179
520
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ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA
Yol Yapımı / Onarımı (km)
Eğitilen Uzman/Personel
Görevlendirilen Danışman
Ekipman ve Araç Yardımı
İLETİŞİM ALTYAPILARININ GELİŞTİRİLMESİ
İletişim Altyapı Desteği
Desteklenen Radyo-TV
Desteklenen Çalıştay, Seminer, Kongre, Festival vb
Eğitilen Uzman
Görevlendirilen Danışman
Öğrenci Eğitimine Destek

34
59
4
1
5
7
1
44
15
300

ENERJİ ÜRETİMİ, DAĞITIMI VE ETKİNLİĞİ
Eğitilen Uzman (Kişi)
Jenaratör Hibesi

24
2

BANKACILIK VE FİNANS
Eğitilen Uzman/Personel

13

İŞ VE DİĞER SEKTÖRLER
Sempozyum/Panel/Konferans/Festival
Uzman Eğitimi
Danışman Görevlendirme

7
128
1

TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK
Tesis Yapımı/Onarımı
Fidan - Tohum –Gübre-Hayvan Desteği (Proje Sayısı)
Görevlendirilen Danışman
Eğitilen Uzman/Personel
Ekipman Yardımı ve Araç (Proje Sayısı)
Desteklenen Program/Eğitim

18
16
20
310
27
2

SANAYİ, MADENCİLİK, İNŞAAT, TİCARET VE TURİZM
Tesis Yapımı/Onarımı
Desteklenen Konferans/Eğitim Programı (Proje Sayısı)
Görevlendirilen Danışman (Kişi)
Eğitilen Uzman

4
4
5
104

ÇOKLU VE ÇAKIŞAN SEKTÖRLER
Eğitilen Uzman/Personel
Görevlendirilen Danışman/Personel
Ekipman ve Araç Yardımı
Tesis Onarım/Tadilatı

54
5
2
2
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1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

Orta Asya ve Kafkaslar
Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanlığımızca 2016 yılında gerçekleştirilen projelerden öne çıkanlar
aşağıda belirtilmektedir.

Kabil Uluslararası
Havaalanı
Komutanlığında
Cami Yapımı

Kabil Uluslararası Havaalanı Komutanlığı Camii

Afganistan - Ocak 2015’ten itibaren
Türk Askeri komutasına geçen Kabil
Askeri Havaalanı bünyesindeki kışla
içerisinde Genelkurmay Başkanlığımız
ile işbirliği halinde 300 kişilik bir cami
inşa edilmiştir. Arsa tahsisini Askeri Komutanlığın yaptığı ve 1000 m2 alanda
betonarme bina, minare ve çevre düzenlemesi şeklinde gerçekleştirilen
cami projesi ile söz konusu havaalanında çalışan Müslüman asker ve rütbelilerin ibadetlerini yerine getirebilmesine
imkan sağlanmıştır.

Mezar-ı Şerif Yetimhane
ve Yurt Binası Yapımı
Afganistan - Mezar-ı Şerif Yetimhanesi’nin yıllar içinde tahrip olan binasının kullanıma uygun olmaması ve yetersiz kalmasından dolayı mevcut yetimhane binalarının onarımı ve çevre düzenlemesi yapılmış, ek olarak yurt
kullanımı için yeni bir bina inşa edilerek kapasite artırımı sağlanmıştır. Proje ile toplamda 200’den fazla yetimin
daha iyi şartlarda yaşayacağı bir fiziki ortam hazırlanmış oldu. 2000 m2 alan üzerine kurulu yetimhanede, 700
m2 kapalı alan, 26 adet oda, 1 adet salon, tuvaletler, çocuk oyun parkı, 25 ton kapasiteli su deposu ve kalorifer
sistemi bulunmaktadır.
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ASAN Radyo
Kurulumu Projesi
Azerbaycan - Kamu hizmetlerinin vatandaşlara etkin ve doğru bir biçimde aktarılması ve genel olarak toplumu ilgilendiren
hususlarla ilgili vatandaşları bilgi ve bilinç
yönünden desteklemek amacıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Vatandaşlara
Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı
(ASAN Hizmet) ile işbirliğinde bir radyo kurulmasına yönelik yürütülen proje kapsamında, radyonun stüdyo yapım çalışmaları
tamamlanmış, yayın faaliyeti için ekipman
ve cihazlar temin edilmiş ve Radyo 25 Ocak
2016 tarihinde gerçek yayına başlamıştır.
Ayrıca Radyo’nun yönetimi ile teknik ve yayın ekibin için TRT işbirliğinde bir haftalık
eğitim programı uygulanmıştır. ASAN Radyo, 100 FM bandından Azerbaycan’daki karasal yayınının yanı sıra internet üzerinden
de dünyaya yayın yapmaktadır.

Azerbaycan ASAN Radyo

Batum Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi A Blok Tadilatı
Gürcistan - Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti’nde bulunan Batum Enfeksiyon Hastalıkları Patolojisi, AİDS ve
Verem Bölgesel Merkezi A Bloğunun tadilatı yapılmış, bina 90 yataklı ve daha modern şartlarda hizmet verecek
bir hastane haline getirilmiştir. Bu haliyle Hastaneye Acara Bölgesi ile beraber Batı Gürcistan’ın tüm bölgelerinden gelen hastalar kaliteli, modern ve hijyenik koşullarda sağlık hizmetine kavuşacaktır.

Kazakistan Başsavcılığı
Hukuk Koruma Organları
Akademisi Basım Merkezi
Tefrişatı
Kazakistan - Kazakistan Cumhuriyeti Başsavcılığı
“Hukuk Koruma Organları Akademisi Basım Merkezi”nin tefrişatı kapsamında gerekli baskı cihazları
Başkanlığımızca temin edilmiştir. Söz konusu baskı
cihazları bölgedeki yüksek lisans eğitimlerine devam eden öğrenciler için metodolojik ders kitapları,
broşür ve kitap basımı hizmeti vermekte olup, Kazakistan Başsavcılığı tarafından verilen seminer ve
eğitim kurslarında kullanılmak üzere gerekli basılı
malzemenin hazırlanmasında da büyük önem taşımaktadır.

Mesleki ve Teknik Eğitimde
Eğiticilerin Eğitimi Programı
Kazakistan - Başkanlığımız 2012 yılından bu yana Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile işbirliğinde ‘Mesleki ve Teknik Eğitimde Eğiticilerin Eğitimi
Programı’ konulu tecrübe paylaşım programları gerçekleştirmektedir. 2016 yılı programının ilk aşaması olarak
Nisan ayında İstanbul’daki mesleki ve teknik liselerde
50 Kazak öğretmene bilgi işlem ve programlama, okul
öncesi ve ilkokul eğitimi, mesleki ve teknik eğitimde yönetim usulleri, aşçılık ve turizm sektörleri konularında bir
haftalık eğitim verilmiştir. İkinci aşamada ise Türkiye’de
söz konusu programda görev alan öğretmenlerin Kazakistan’da Astana ve Almatı’daki okulları incelemesi için
bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamındaki tecrübe paylaşımının ileri dönemlerde Kazakistan’da
istihdama katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Yuryevka Köyü İçme Suyu Projesi
Kırgızistan - 4500 nüfuslu Yuryevka Köyü’ne 1957 yılında Sovyetler Birliği tarafından kurulan su
şebekesinin yetersiz kalmasıyla
birlikte bölgede çeşitli sağlık sorunları yaşanmıştır. Bu durumun
önüne geçmek amacıyla köyün su
şebekesinin 1400 metrelik kısmı
yenilenmiş, 3 adet su kuyusu temizlenmiş ve 10 adet su kuyusuna
vana takılmıştır. Ayrıca Proje kapsamında bölge halkıyla birlikte Şabatoev İlkokulu’na, Yuryevka Aile
Hekimleri Merkezine ve Zolotaya
Niva Kooperatif Çiftçiliğine de temiz içme suyu sağlanmıştır.

Kırgızistan Yuryevka Köyü’ne Temiz İçme Suyu

Nur Nariste Kreşi Dış Cephe Onarımı

Kırgızistan - Sert karasal iklimin hâkim
olduğu Kırgızistan coğrafyasında yıllarca
bakım yapılmayan Nur Nariste Kreşi olumsuz fiziki koşullarda eğitim vermeye devam
etmek zorunda kalmıştır. Başkanlığımızca
geçtiğimiz yıl kapı ve pencereleri yenilenmiş olan Kreş binasının 2037 m2’lik dış
cephesine bakım ve ısı yalıtımı yapılmak
suretiyle 7800 nüfuslu Budenovka köyünde okul öncesi eğitim çağındaki yaklaşık
200 çocuğun sağlıklı bir ortamda eğitim
almasına imkan sağlanmıştır.

Kırgızistan Nur Nariste Kreşinin Dış Cephesi

Hoton Türklerine Yönelik Biçki-Dikiş Atölyesi Kurulması
Moğolistan - Hoton Türklerinin
kültür ve geleneklerinin muhafaza
edilmesine ve başta Hoton kadınları olmak üzere işsiz kadınlara yeni
istihdam alanı oluşturulması amacıyla bölgedeki sivil toplum kuruluşu ile işbirliğinde bir biçki-dikiş
atölyesi kurulmuştur.

Hoton Türklerine Biçki Dikiş Atölyesi
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Proje kapsamında dikiş, kesim,
düğmeleme ve çıtçıtlama ile ütü
aşamaları için çeşitli makine ekipman hibe edilmiştir. Daha sonra söz
konusu atölye için Başkanlığımızca
bir eğitim sınıfı kurulmuş olup, atölyede eğitim vermek üzere 1 eğitmen görevlendirilmiştir.
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Demir/Doğrama Atölyesi
Kurulması
Moğolistan – Moğolistan İcra Muhakame Kurumu’na bağlı cezaevlerinde bulunan mahkûmlara
beceri ve meslek edindirilmesi, mahkumların topluma kazandırılması, ayrıca cezaevlerinde ihtiyaç
duyulan malzemelerin (çit, ranza, tel örgü, kapı ve
demir parmaklık vs.) üretilmesi amaçlarıyla İcra
Muhakeme Kurumu tarafından 441 No’lu Cezaevi bünyesinde tahsis edilip gerekli tadilatı yapılan
alanda bir demir-doğrama atölyesi kurulmuş, gerekli teknik malzeme, makine ve ekipman temin
edilmiştir. Proje ile cezaevlerinin demir döküm ihtiyaçlarının karşılanması ve güvenlik standartlarının
oluşturulmasına katkıda bulunulmasının yanı sıra
yaklaşık 100-150 mahkum için iş imkanı sağlanması planlanmıştır.

Moğolistan 441 No’lu Cezaevine Demir Doğrama Atölyesi

Abuali İbn-i Sina Devlet Tıp Üniversitesi’nin Tedavi ve
Teşhis Merkez Kliniği’ne Onarım Desteği
Tacikistan - Duşanbe şehrinde tıp, eczacılık, diş hekimliği ve tıp yöneticiliği alanlarında 732 akademik personel,
460 idari personel ve 8.812 öğrencinin aktif olarak eğitim gördüğü ve yılda ortalama 18.000 hastaya hizmet
veren Abuali İbn-i Sina Devlet Tıp Üniversitesi Tedavi ve Teşhis Merkezinin 19 hasta odası, koridorları, kapı ve
pencereleri yenilenmiştir. Proje ile hem hastaların daha iyi koşullarda tedavi edilmesine hem de tıp öğrencilerinin
daha uygun bir ortamda staj görmelerine imkan sağlanmıştır.

Balkanlar ve Doğu Avrupa
Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanlığımızca 2016 yılında gerçekleştirilen projelerden öne çıkanlar
aşağıda belirtilmektedir.

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı Teknik Altyapısının
Yenilenmesi Projesi
Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan personel tarafından elektronik olarak kaydedilen bilgilerin daha etkin
ve verimli bir şekilde depolanıp kullanılabilmesi ve gelişmiş ülke diplomatik temsilcilikleriyle aynı kalitede hizmet
verilmesine imkan sağlaması amacıyla Bakanlığın eskimiş network ve cihazları yenilenerek bilişim alanında donanım desteği verilmiştir. Proje kapsamında 80 bilgisayar, 10 profesyonel iş istasyonu bilgisayar, 5 fotokopi cihazı,
20 siyah/beyaz yazıcı, 10’ar renkli yazıcı ve tarayıcı ile 100 güç kaynağı temin edilmiştir.
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Bosna-Hersek’te Fizik,
Kimya ve Biyoloji
Laboratuvarına Donanım
Sağlanması
Bosna Hersek - Ülkedeki önemli medreselerden
biri olan ve 300 kadar öğrencisi bulunan Cazin
Cemaluddin Ef. Çauşeviç Medresesi için fizik,
kimya ve biyoloji laboratuvarları açılarak çok sayıda malzeme temin edilmiştir. Bölgede bu alanda
bir tek okul bulunmakta olup Proje ile bölgedeki
sağlık sektörüne donanımlı eleman yetiştirilmesinin önü açılmıştır.
Bosna-Hersek Cazin Laboratuvarı

Karadağ Şavnik Belediyesi’nin Şehir Meydanının
Yenilenmesi Projesi
Karadağ’ın kuzeyinde bulunan ve en az gelişmiş şehirleri arasında yer alan, nüfusunun tamamını Karadağlı ve
Sırp vatandaşların oluşturduğu Şavnik şehrinde Belediye mali imkânsızlıklar nedeniyle halka verdiği hizmetlerde sıkıntılar yaşamaktadır. Şehir merkezinde bulunan meydanın bakım ve yenileme çalışmaları Başkanlığımızca
tamamlanarak, bölge halkına çeşitli organizasyon ve etkinlikleri gerçekleştirebilecekleri bir alanın kurulması sağlanmıştır.

Karadağ Rojaye ve Petnitsa Bölgelerinde Örtü Altı
Yetiştiriciliği Teşvik Projesi
Karadağ’ın işsizlik dolayısıyla sürekli göç veren kuzey bölgesindeki çiftçilerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi ve dış göçün önüne geçilmesi amacıyla Petnitsa ve Rojaye şehirlerinde örtü altı yetiştiriciliği projesi gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında çiftçilikle uğraşan ve örtü altı yetiştiriciliği konusunda yeterli bilgiye sahip olduğu
düşünülen kişilere (23 haneye) örtü altı yetiştiriciliği ekipmanları desteği sağlanmıştır. Karadağ’da elverişli tarım
alanları olmasına rağmen yeterince tarım yapılmamakta, her türlü işlenmiş mamul ithal edilmektedir. Karadağ’ın
diğer bölgelerinde de yaygınlaştırılabilecek olan bu proje ile uzun vadede bölgedeki tarım faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Kosova Ştime Belediyesi Aile Hekimliği Ana Merkezine
Tıbbi Cihaz ve Donanım Desteği

Ştime Belediyesi sorumluluğu altında bulunan ve birinci basamak sağlık hizmetleri vermekle yükümlü olan Ştime “Dr. Vezir Bajrami” Aile Hekimliği Ana Merkezi’nin laboratuvar, aile hekimliği ve diş hekimliği gibi bölüm
hizmetlerinde kullanılmak üzere temel tıbbi cihaz ve malzemeler temin edilmiştir. Proje ile 29 bin nüfuslu Ştime
Belediyesi’nde halkın ihtiyaçlarına cevap verebilecek daha kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetinin verilebilmesi
amaçlanmıştır.
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Kosova Gilan Belediyesi Çiftçilerine Tarım Makineleri Desteği

Kosova Gilan Belediyesi Çiftçilerine Tarım Makineleri
Desteği
Kosova’da son yıllarda hasat edilen buğday üretimi ile halk ihtiyacının %60, sebze üretimi ile de ihtiyacın %30–
40’ı karşılanmakta olup, tarım ve hayvancılık sektörlerde üretim kapasitesinin artırılması için teknolojinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, Kosova’nın doğusunda bulunan Gilan Belediyesi’nde geçimlerini
tarım sektöründen sağlayan 40 çiftçiye yönelik olarak, 10’ar adet toprak mikseri-freze, 24 diskli tırmık, diskli
çayır biçme makinesi ve saman toplama makinesi temin edilmiştir.

Macaristan Munkacs
Mihaly Okulu Sanat Sınıfı
Tadilat ve Donanım Projesi
Budapeşte’nin 14. bölgesinde bulunan ve 1970 yılında faaliyete başlayan Munkacsy Mihaly İlkokulu
ve Temel Seviyeli Sanat Okulu çocuklar için temel
seviyede sanat (grafik sanatları, resim, seramik,
tekstil ve emaye) eğitimi veren az sayıdaki okuldan
biridir. 2007 yılında ‘seçkin sanat eğitimi kurumu’
unvanını kazanan okulun sanat sınıfı ve atölyeleri
Başkanlığımızca onarılmış, akıllı eğitim cihazları ve
sanat alanında kullanılan mesleki malzeme ve araçları temin edilmiştir.
Sanat yeteneği olan çocukların çok küçük yaşlardan itibaren fark edilip doğru yönlendirilmeye
çalışıldığı bu okulda gerçekleştirilen proje ile öğrencilerin en iyi şekilde eğitim alarak yeteneklerini
geliştirme imkanı bulmasına katkı sağlanmıştır.
Macaristan Munkacs Mihaly Okulu Tadilat ve Donanım Projesi
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Macaristan Obuda Lisesi’ne
Tam Donanımlı bir Yabancı
Dil Laboratuvarı Kurulması
Macaristan’ın en köklü okullarından birisi olan Obuda
Lisesinde yabancı dil eğitimine büyük önem verilmektedir. Ancak Okul dil eğitiminde çok ileri bir seviyede
olmasına rağmen modern donanımın eksikliği yüzünden gerekli altyapıya sahip değildir. Bu eksiklik son 25
senede Lise için yapılan en önemli projelerden birisi
olan Başkanlığımız desteğiyle giderilmiştir. Proje kapsamda okulun dil laboratuvarı olarak kullanılan sınıfı
baştan sona onarılarak tam donanımlı bir yabancı dil
laboratuvarı haline getirilmiş; sınıfta etkin bir şekilde
yabancı dil öğrenmek için özel bilgisayarlar ve akıllı cihazlar ile özel bir sistem oluşturulmuştur. Projenin
Macaristan çapında ses getirmesi neticesinde okulda
seçmeli Türkçe dersi verileceği duyurulmuştur.

Makedonya Debre
Belediyesi Lisesi Yeni Bina
İnşaatı Projesi
Kullanım alanı yetersiz, yıpranmış fiziki ortam ve donanıma sahip Debre Belediye Lisesi’nin eski binasının
yerine, 5.400 metrekarelik alana sahip yeni bina, 4 kat
(+ bodrum), 28 sınıf, fen bilimleri laboratuvarları, kütüphane, toplantı salonu ve idari ofislerden müteşekkil
olarak inşa edilmiş ve çevre düzenlemesi çalışmaları
yapılmıştır. İnşaat tamamlandıktan sonra eğitim-öğretim için gerekli mobilya ve teknik donanım da Başkanlığımızca karşılanmıştır. Proje ile hem 1.000 öğrenciye
eğitim-öğretim hizmeti veren Debre Belediye Lisesi’nin kapasitesi artırılmış hem de öğrencilerin daha iyi
şartlar altında eğitim almalarına imkan sağlanmıştır.

Kişinev Anne ve Çocuk
Sağlığı Enstitüsü
Rehabilitasyon Bloğunun
Tadilatı
Moldova - Faaliyete geçtiği 1985 yılından beri kapsamlı bir onarım görmeyen Kişinev Anne ve Çocuk Sağlığı Enstitüsü Rehabilitasyon Bloğunun tadilatı yapılmış
olup ve donanım aşamasının 2017 yılının ilk aylarında
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tamamlanması planlanmaktadır. Proje ile Moldova’nın
alanında en köklü ve tek enstitüsü bünyesindeki rehabilitasyon merkezinde ayakta ve yatılı tedavi hizmeti
alan yılda yaklaşık 15.000 çocuğun modern koşullarda tedavi görmelerine olanak sağlanmıştır.

Gökoğuz Yeri Vulkaneşti
Belediyesi 15 Temmuz
Şehitlerini Anma Parkı
Moldova - Gökoğuz Yeri Vulkaneşti İstasyonu semtinde bulunan çocuk oyun alanının yenilenerek güvenli
bir alana dönüştürülmesine yönelik olarak zeminin düzeltilmesi, çevre düzenlemesi ve alana yeni oyun aletleri temini gerçekleştirilmiştir.
“Türk - Gagauz Kardeşlik Parkı” adıyla anılması planlanan 400 m2 park ve çocuk oyun alanının ismi, 15
Temmuz 2016 günü ülkemizde yaşanan silahlı darbe
girişimi sonucu şehit olan tüm vatandaşlarımızın anısına “15 Temmuz Şehitlerini Anma Parkı” olarak Vulkaneşti Belediye Meclisi kararı ile değiştirilmiştir.

Bükreş Engelli Okulları
Duyusal Stimülasyon
Odaları Projesi
Romanya - Işık, renk ve ses efektlerinin kullanıldığı
duyusal stimülasyon odaları otizm başta gelmek üzere çeşitli mental rahatsızlıklardan muzdarip çocukların eğitilebilir hale gelmelerini temin etmektedir. Bu
nedenle Bükreş’in üç farklı bölgesindeki üç okulda
(2 No’lu Engelliler Okulu, 5 No’lu Engelliler Okulu, 6.
Sektör Sosyal Yardımlaşma Merkezi) sensor/duyusal
stimülasyon merkezi kurulmuştur. Ayrıca 6. Sektörde
kurulan kinetoterapi odası ile de mental rahatsızlıklara bağlı hareketsizlikten kaynaklı fiziksel sorunları olan
çocuklar için fiziksel terapi imkanı sağlanmıştır.
Proje Bükreş genelinde yaklaşık 500 kadar engelli
çocuk ve ailesinin hayatını olumlu olarak etkileyecek
olup, temin edilen ekipmanın taşıdığı teknolojik özellikler göz önüne alındığında Romanya’da bir ilk özelliği
taşımaktadır.
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Micul Rotterdam Yetimhanesi
Şehit Ömer Halisdemir Spor Kompleksi Projesi
Romanya - Proje kapsamında
başta Micul Rotterdam Yetimhanesinde kalan çocuklar olmak
üzere Köstence’de yaşayan çocukların güven içinde spor yapıp
oyun oynayabilecekleri bir sosyal alan kazandırmak amacıyla,
Yetimhaneye tahsis edilen alan
içerisinde 1 adet basketbol ve
1 adet futbol sahası inşa edilmiş, yetimhaneye ait oyun parkı
da tamamen yenilenmiştir. Proje
ile ayrıca, 15 Temmuz’da şehit
düşen Ömer HALİSDEMİR’in
isminin Romanya’da yaşatılması
sağlanmıştır.
Micul Rotterdam Yetimhanesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Kompleksi Projesi

Vrbas Dostluk Parkı
Projesi
Sırbistan’ın kuzeyinde bulunan Vrbas
Belediyesi sınırları içinde engelli çocukların faydalanabileceği bir park
bulunmaması nedeniyle, şehir merkezinde yer alan bir alanın altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılmış ve
ayrıca engelli çocukların kullanımına
uygun olan oyun aletleri de temin
edilerek bölge halkı için yeni bir park
alanı oluşturulmuştur. Proje sayesinde
engelli çocukların diğer çocuklar ile
bir arada oynayabilmeleri sağlanmış,
böylelikle topluma entegrasyonları
kolaylaştırılmıştır. Ayrıca engelli çocukların motor becerilerinin gelişmesine
imkân sağlanmıştır.
Sırbistan Vrbas Dostluk Parkı

Sancak Bölgesinde Genç Arıcıların Yetiştirilmesi
Sırbistan - Arıcılığa yeni başlamış veya başlayacak olan genç arıcıların desteklenerek arıcılık faaliyetlerinde
sürekliliklerinin sağlanması amacıyla Mokra Gora Arıcılar Birliği, Peşterska Matica Arıcılar Birliği ve MOUP Belediyeler Arası Tarım Sendikası işbirliğinde Novi Pazar ve Tutin belediyelerinden toplam 60 arıcıya beşer adet arılı
kovan desteği verilmiştir. Ayrıca Türkiye’den gelen bir uzman ile söz konusu arıcılara yönelik eğitim programı da
düzenlenmiştir.
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Sırbistan’da İlkokul Çatı Katı
Tadilatı ve Donanımı
Sırbistan’ın en köklü ve prestijli okullarından olan Kral
1. Petar İlkokulu 550 öğrenciye hizmet sunmaktadır.
Mevcut kapasitenin artırılması ve eğitim kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla, bilgisayar sınıfının 20 yıldır kullanılamayan çatı katına taşınması suretiyle bir ek sınıf
oluşturulmuş ve bilgisayar temini yapılmıştır. Ayrıca,
okulun diğer bölümlerinde kullanılan mevcut sınıf mobilyaları ve Sırbistan’daki ilk basketbol maçına ev sahipliği yapmış olan okulun basketbol potaları yenilenmiştir.

Sırbistan 1. Petar İlkokulu Bilgisayar Sınıfı

Ukrayna Diplomasi
Akademisi’ne
Destek
Ukrayna diplomasisinin omurgasını
teşkil eden Dışişleri Bakanlığına bağlı
Ukrayna Diplomasi Akademisi uluslararası ilişkiler alanında görev yapacak
kadroların yetiştirilmesi bakımından
Ukrayna’nın başlıca yüksek eğitim
kurumu konumundadır. Akademide
interaktif sınıfın oluşturulması amacıyla tahsis edilen mekanın küçük çaplı
tadilatı yapılmış; 31 bilgisayar, 30 flaş
disk, projeksiyon cihazı ve akıllı tahta
temin edilmiştir. Proje ile fiziki şartların
iyileştirilen ve uzaktan eğitime olanak
sağlayacak sınıf Diplomasi Akademisinde eğitim gören 150 öğrenci ve
hizmet içi eğitim alan diplomatların
hizmetine sunulmuştur.
Ukrayna Diplomasi Akademisi

Ukrayna Kamu Yönetimi Akademisi’nde İnteraktif
Telekomünikasyon İletişim Sistemi Kurulması
Liderlik vasfına sahip yeni jenerasyon uzmanlar yetiştirmekle yükümlü Ukrayna Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Kamu
Yönetimi Akademisi için 6 adet görüntülü konferans terminali ve ilgili yazılım temin edilmiştir. Kurulan interaktif
eğitim sistemi ile sanal ortamda grup çalışması, kamusal tartışmalar ile güncel yönetim sorunlarına dair eğitim programları için ortak bir zemin oluşturulması ve teorik bilgilerin pratikte uygulanması amaçlanmıştır. Proje
neticesinde ciddi kamu reformları yürüten Ukrayna’ya anlamlı bir katkı sağlanmış olup, uzun vadede, Ukrayna
makamlarında karar alıcı olarak görev yapacak bürokratlara, Ülkemizin görünürlüğü bağlamında sirayet edilmesi
beklenmektedir.
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Ortadoğu ve Afrika
Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanlığımızca 2016 yılında gerçekleştirilen projelerden öne çıkanlar aşağıda
belirtilmektedir.

Benin Adjohoun Sağlık Ocağı İnşaatı
Benin’in eski Cumhurbaşkanı Thomas Boni YAYİ’nin talebi üzerine, Adjohoun şehrinde ihtiyaç duyulan ve uzak
beldelerden büyük şehirlere hasta naklinin azaltılmasını hedefleyen bir sağlık merkezi inşa edilmesi için çalışmalar başlamıştır.

Burundili Veteriner
Hekimlerin Eğitimi
Burundili 8 veteriner hekime yönelik Başkanlığımız ve T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı işbirliğinde, 26 Kasım – 10 Aralık
2016 tarihleri arasında Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü’nde hayvan
besleme, yem depolama, silaj yapımı, sperma depolanması ve alınması, embriyo transferi konularında teknik gezileri de içeren bir
eğitim programı organize edilmiştir.
Burundili Veteriner Hekimlerin Eğitimi

Cibuti Burhan Bey
Caddesi’nin Rehabilitasyonu
ve Şehitlik Anıtının
Yapılması
Şehir merkezinde bulunan Burhan Bey Caddesi’nin
onarımı ile caddenin sosyal altyapı ve görsel olarak
yeni bir yüze kavuşturulması ve tam kavşak noktasında yer alan şehitlik anıtı ile Doğu Afrika’nın en seçkin
ülkelerinden biri konumunda bulunan Cibuti’de ortak
kültürel mirasımızın canlandırılması amacıyla düzenleme ve yapım çalışmaları tamamlanmıştır.

Cibuti Burhan Bey Caddesi Rehabilitasyonu

Filistin Türk Okullarında Seçmeli
Türkçe Dersi Verilmesi Projesi

Filistin’de Seçmeli Türkçe Dersi

Filistin’de Başkanlığımız tarafından 6 adet Türk Okulu inşa edilmiş ve
hizmete sunulmuştur. 2016 yılında bu okullarda seçmeli Türkçe dersleri
haftada altışar saat olmak üzere Türkiye’den görevlendirilen üç Türkçe
öğretmeni tarafından yürütülmüştür. Birzeyt Üniversitesi öğrencilerine
de Türkçe dersi verilmektedir. Bu proje ile Filistinli öğrencilerin ülkemiz
hakkındaki olumlu kanaatlerinin geliştirilerek insani köprülerin kurulması ve karşılıklı kültürel etkileşimin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.
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Donka Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Beslenme Enstitüsü
Jeneratör Desteği
Gine Konakri’de bulunan Donka Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Beslenme Enstitüsü’nün sağlık altyapısını geliştirmek ve yenidoğan ünitesinde yaşanan ani elektrik kesintilerinin önüne geçmek amacı ile 1 adet jeneratörün
temini ve montajı yapılmıştır.

Çad Sağlık Personeline “Anne-Çocuk Sağlığı” ve 			
“İlk Yardım” Eğitimi

Sivil toplum mensubu bir sağlık heyeti işbirliğinde, 14-17 Mart 2016 tarihlerinde, (N’Djamena L’Hospital Mere
et Enfant) Encemine Anne ve Çocuk Hastanesinde 40 Sağlık Personeline “Anne-Çocuk Sağlığı” ve “İlk Yardım”
konularında temel bilgiler vermişlerdir. Eğitimler teorik ve maket üzerinde uygulamalı olarak verilmiştir. Hastanedeki bütün birimler tek tek gezilerek eksikler tespit edilmiş ve yetkililere bildirilmiştir. Türkiye deki uygulamalar
anlatılmış ve sahip olunan bilgiler ve deneyimler paylaşılmıştır.

Yaounde 5 Kadın Sığınma
Evi Tefrişatı
Kamerun - Kamerun Kadın ve Aile Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kadın sığınma evleri
aracılığıyla şiddet mağduru kadınların korunması,
barınması ve mesleki eğitim yoluyla topluma kazandırılması amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Yetersiz kalan bu çalışmalara destek olmak
amacıyla Başkanlığımız, Kadın Sığınma evinin fiziki
şartlarını iyileştirerek merkezden faydalanan kadınların barınma ve mesleki eğitim faaliyetlerine erişim
imkanlarını arttırmıştır.
Kamerun Kadın Sığınma Evi Meslek Edindirme Desteği

Tarımsal Üretim
ve Mekanizasyonu
Destekleme Projesi
Kenya - Somali asıllı Müslüman nüfusun yaşadığı
ve yıllarca ihmal edilmiş kurak Doğu ve Kuzey Doğu
Kenya’da yer alan Garissa, Wajir, Mandera, İsıolo,
Tana River ve Lamu eyaletlerinde mevcut tarımsal
faaliyeti desteklemek üzere 12 adet traktör ve destekleyici ekipmanları (pulluk, römork ve diskaro) ilgili
eyaletlere hibe edilmiştir. Tarımda makineleşme ile
tarım daha fazla ekilebilir alan oluşmuş, üretim ve
verimlilik artmıştır.
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Vadi Halid Meslek Lisesi Aşçılık
Bölümü Laboratuvar Kurulumu
Lübnan - Vadi Halid Meslek Lisesi Aşçılık Bölümü Laboratuvar Kurulumu Projesi ile mesleki eğitim görmekte olan öğrencilerin işbaşında eğitim alma imkanlarının artırılması ve nihai
olarak da iş bulma koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır.
Bu kapsamda, 110 civarında öğrencisi bulunan aşçılık bölümü için tam donanımlı bir aşçılık laboratuvarının kurulumu
Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmiştir

Mozambik Eğitim ve İnsani
Kalkınma Bakanlığı Türkiye
Ziyareti
Mozambik Eğitim ve İnsani Kalkınma Bakanlığı’ndan 14 öğretmenin 08-15 Mayıs 2016
tarihlerinde Ankara ve İstanbul’u ziyareti gerçekleştirilmiş ve eğitim alanında işbirliğinin
geliştirilmesi amacıyla çeşitli temaslarda bulunmaları sağlanmıştır.

Namibya Kuraklık ile
Mücadele Acil Yardım
Çağrısı
Namibya’da son 85 yılın en şiddetli kuraklık dönemi
yaşandığı ve bu durumun üç yıldır devam etmekte
olduğu, ülkenin toplam nüfusunun yaklaşık üçte birini tehdit etmekte olduğu için Namibya Hükümeti
tarafından son üç yılda iki kez “Olağanüstü Hal” ilan
edilmek zorunda kalınmış ve bu kapsamda Namibya Hükümeti, uluslararası kuruluşlardan “Acil Yardım”
başlığı altında gıda ve su temini alanlarında destek
talebinde bulunmuştur. Namibya’da kuraklıkla mücadele kapsamında Kunene Bölgesi’nde yaşayan
Himba Kabilesine mensup 8.000 öğrenci için “Namibya Okul Beslenme Programı” kapsamında mısır
unu satın alınmıştır.

Namibya’ya Acil Yardım

Nijer’de Arıcılığın Geliştirilmesi
Geleneksel yöntemlerle arıcılık yapan üreticilerin modern arıcılık malzemeleri ile desteklenmesiyle üretim kapasitenin artırılmasına katkı sağlanmıştır. Ayrıca modern ekipmanların dağıtımıyla projeden yararlanan üreticilerin
motive edilmesi, üretim kapasitesinin artması ve istihdama destek sağlanmıştır.

Tanzanya Milli Müze
Restorasyonu
1940 yılında hizmete açılan ve hasarlar nedeniyle
yaklaşık iki senedir ziyaretçiye kapalı olan Tanzanya Milli Müzesi’de kültürel ve sanatsal faaliyetlerin
sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tadilat işlemleri Başkanlığımızca yaptırılmıştır.

Tanzanya Milli Müzesi
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Her Köye Bir Değirmen
Togo - Togo’da halkın büyük bir bölümü mısır üretmekte ve gıda maddesi olarak tüketmektedir. Mısırın işlenmesini kolaylaştırmak ve kadınlara diğer
alanlarda çalışmak için daha fazla vakit sağlamak
üzere, her köye 1 değirmen projesi kapsamında,
2016 Mart-Temmuz ayları arasında 10 ayrı beldede değirmen kulübeleri inşa edilerek, içlerine teknik ekipman yerleştirilmiş ve değirmenler faaliyete
geçmiştir.

Tunus Ekipman, Emlak ve
Bayındırlık Bakanlığına
Araç Alımı

Tunus Üniversitesi Türk
Dili ve Tarihi Laboratuvarı
Kurulumu

Tunus Bayandırlık Bakanlığı Araç Alımı

Tunus’un altyapısal yetersizliği ve şehircilik alanında
oldukça atıl kalan ekipmanlarını modernleştirmek
ve şehircilik alanındaki kapasitesini artırmak amacıyla Tunus Cumhuriyeti’nden gelen talepler doğrultusunda proje gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında
2016 Şubat ayında 48 adet Greyder ve 9 adet Mini
Yükleyici ihaleleri yapılmış ve teslimatı 2016 Ağustos ayında gerçekleştirilmiştir.

Tunus Üniversitesi Türk Dili ve Tarihi Laboratuvarı

Tunus’un en köklü üniversitelerinden Tunus Üniversitesi İnsan ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde
verilen Türkçe ve Osmanlı Tarihi derslerine olan ilgiyi artırmak amacıyla bir proje gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda, Tunus Üniversitesince Türk Dili ve
Osmanlı Tarihi derslerinde kullanılmak üzere 40
kişi kapasiteli interaktif yazılım ve araçlara sahip bir
adet laboratuvarın Başkanlığımızca ihtiyaçları tamamlanmıştır.

Yerel Yönetimler Alanında
Tecrübe Paylaşımı
Ürdün - Türkiye’nin yerel yönetimler alanında edindiği tecrübelerin Ürdün ile paylaşılması amacıyla
belediye başkanlarından oluşan 25 kişilik heyet
Türkiye’de çeşitli kurumlara ziyaretlerde bulunmuşlardır. Türkiye ile Ürdün arasındaki tecrübe paylaşımı ile yerel halka daha iyi hizmetin götürülmesi
amaçlanmıştır. Heyet, hem Türkiye’deki belediyecilik
anlayışını yakından gözleme fırsatı bulmuş hem de
Türkiye’yi yakından tanıma imkanına sahip olmuştur.

Turizm Eğitmenlerinin Eğitimi
Zambiya - Türkiye Cumhuriyeti ile Zambiya Cumhuriyeti’nin en önemli sektörü olan turizm alanında işbirliğinin
geliştirilmesine yönelik 7 turizm eğitmenine servis, mutfak, ön büro ve kat hizmetleri gibi konularda, Antalya Falez
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli atölyesinde 10-24 Ocak 2016 tarihleri arasında eğitim verilmiştir.
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Nijer Anne Çocuk Sağlığı
Merkezi İnşası

Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika
Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanlığımızca 2016 yılında gerçekleştirilen projelerden öne çıkanlar aşağıda belirtilmektedir.

Bangladeş Shaheed Hastanesine Ambulans Alımı

Bangladeş’in başkenti Dakka’da 850 yatak kapasitesi ile günlük 2.000 hastaya poliklinik hizmeti veren Shaheed
Devlet Hastanesi’ne 1 adet ambulans temin edilmiştir. Mevcut ambulansların eski ve yetersiz olması nedeniyle
sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşanan hastaneye temin edilen ambulans ile acil durumlarda başkentte yaşayan
halka daha hızlı hizmet verilmesi sağlanmıştır.

Dakka Politeknik Enstitüsü’ne Bilgisayar Labaratuvarı Desteği

Turizm Kapasite Artırım Projesi
Belize - Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Belize’nin çeşitli bölgelerinden gelen yaklaşık 30 öğretmene konaklama, yiyecek ve içecek yönetimi alanlarında bir haftalık
eğitim programı düzenlenmiştir. Turizm alanında daha
önce ileri bir seviyede eğitim alamayan öğretmenlere ülkemizde yapılan çalışmalar aktarılmıştır.
Belizeli Turizm Çalışanlarına Eğitim

Kamboçya Eco-Village Sağlık Merkezine Tıbbi Ekipman ve
Malzeme Desteği
Kamboçya’nın kuzeyinde yer alan Preah Vihear iline bağlı Sra-Aem ilçesi kırsalında yer alan Eco-Village Sağlık
Merkezi’ne tıbbi ekipman ve tıbbi malzeme desteği sağlanmıştır. Kırsalda yer alan sağlık merkezinde yeterli
ekipman ve malzeme bulunmadığından özellikle kadın sağlığı ve yenidoğan alanında hastalar başka hastanelere
gitmek zorunda kalıyorlardı. Temin edilen doğum yatağı, hastane yatağı, tıbbi malzemeler, ilk yardım setleri, aşı
malzemeleri ve sedye gibi tıbbi ekipmanlarla, kadınların bu sağlık merkezinde doğum yapabilmesi ve yenidoğan
çocuklara gerekli tedavi ve bakımın yapılması sağlanmıştır.
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Kolombiya Ulusal Üniversitesi’nde (UNC)
Kurulan Türk Dili, Tarihi ve Kültürü Kürsüsüne
Akademisyen Desteği
Kolombiya Ulusal Üniversitesinde kurulan bölümün faaliyetlerinin sürdürülmesini teminen, 2016 yılında 4 akademisyen söz konusu bölümde görevlendirilmiştir. Anılan üniversite ile Ankara Üniversitesi protokol imzalamış
olup, Başkanlığımız öğretim görevlilerinin harcırah ve yol giderlerini karşılamaktadır. Her dönem ortalama 130
öğrenci Türk dili ve tarihi dersi almakta, ülkemizin tanınırlığı artmaktadır.

Casiguran Pirinç
Yetiştiriciliği Projesi

Filipinler, Casiguran’da Pirinç Yetiştiriciliği Eğitimi

Filipinler - Proje ile Luzon Adası’nda bulunan Aurora Eyaleti içerisinde yer alan Casiguran Belediyesi’ne bağlı Dibet Semtinde
pirinç yetiştiriciliği ile iştigal eden 55 aileye
toplamda 75 hektar araziye ekilmek üzere
pirinç tohumu, organik gübre ve zirai ilaçların temini sağlanmıştır. Projenin uygulanması
öncesinde yararlanıcıların bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla uygulamalı bir eğitim
düzenlenmiştir.

Orman Zararlılarıyla
Mücadele Kapsamında
Tecrübe Aktarımı
Honduras - Kabuk böceği 1960’lı yıllardan bu yana
her 10-12 yılda bir Orta Amerika ülkeleri; Meksika,
Guatemala ve Nikaragua’da da görülmektedir. Dendroctonus Frontalis adlı orman zararlısı an itibari ile Honduras’ta 400.000 hektar çam ağacına (Ülke Çam ormanlarının 1/3’ü) zarar vermiş olup etkilenen ağaçlar
kesilmek sorunda kalmıştır. Ülkemizde de bahse konu
böcek türüne yakın bir orman zararlısı ile geçmişte mücadele edilmiş olup ülkemizde kurulan laboratuvarlarda
üretilen yararlı böcek sayesinde problemin önüne geçilebilmiştir.

Honduras Ormancılık Eğitimi

Bu kapsamda çam ormanlarının korunmasına yönelik ülkemizde yapılan mekanik ve biyolojik faaliyetler hakkındaki
bilgi ve tecrübe Honduras ve Meksikalı yetkililerle aktarılmıştır.

Pangarap Vakfı’na Destek
Filipinler - Gecekondu sakinleri ve sokak çocukları gibi toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik çalışmalar
yürüten STK’lardan biri olan Pangarap Vakfı içerisinde dikiş atölyesi olarak kullanılabilecek bir bölümün tadilat
ve tamiratı tamamlanmış, bu vesileyle dikiş atölyesine dönüştürülen bölüm ile ilk aşamada 15 toplamda 29 ev
hanımının ek gelir elde etmesi mümkün hale getirilmiştir. Vakıf bünyesindeki çocukların birtakım temel ihtiyaçları
giderilmiş ve temin edilen bilgisayarlar sayesinde Vakfın etüt merkezi faaliyete geçirilmiş ve öğrencilerin eğitimine ciddi bir katkı sağlanmıştır. Aynı zamanda dikiş atölyesi ile ailelere gelir getirici ve dolayısıyla uzun soluklu bir
iş imkanı sağlanmıştır.
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Nepal’in Kırsalındaki Okullara Donanım Desteği

Nepal’de ülkenin çeşitli bölgelerinde eğitim hizmeti veren 12 okula mobilya ve eğitim malzemesi desteğinde
bulunulmuştur. Toplamda 6.000 öğrencinin eğitim aldığı okulların hizmet altyapısı iyileştirilmiştir.

Yerli Halklarının Eğitimi Programı Kapsamında Mikrobiyolojik Su
Arıtma Cihazı Temini

Meksika - Meksika genelinde bulunan 9 eyaletteki 35 farklı okul için Başkanlığımızca temin edilen mikrobiyolojik su artırma cihazları ile kaliteli ve temiz su temin edilecek olup; ishal, arsenik zehirlenmesi, kolera, hepatit A
ve tifo gibi yaygın görülen hastalıkların önüne geçilmesi ve çocukların daha sağlıklı şartlarda yaşamasına imkan
tanınması amaçlanmıştır.

Meksika Ulusal Politeknik Enstitüsü (IPN) Tıp ve Homeopati
Ulusal Okuluna Anatomik Navigatör Cihazı Temini
Dünyada olduğu gibi Meksika’da da kadavra bağışı konusunda tıp fakülteleri sıkıntı yaşamakta ve kadavra başına
düşen öğrenci sayısı 100 kişiyi aşmaktadır. Bahse konu proje aracılığıyla Meksika’nın başkentinde bulunan Tıp
Fakültesi öğrencileri ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri esnasında ihtiyaç duyulan kadavra
açığını kapatmaya yönelik yönelik olarak, herhangi bir operasyon yapımadan hızlı bir biçimde hastanın gerçek
zamanlı anatomisini keşfetmeye yarayan bir cihaz temin edilmiştir.

Meslek Edindirme
Kurslarına Katılan
Engellilere Cep Telefonu
ve Bilgisayar Tamir Setleri
Temini
Meksika - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
kapsamında Mexico City’de yaşayan engellilere yönelik Mexico City Engelli Kişilerin Entegrasyonunu Geliştirme Enstitüsü (INDEPEDI) ve
Meksika İş Eğitim Enstitüsü (ICAT) işbirliğinde
düzenlenen cep telefonu tamiri ve bilgisayar
tamiri meslek edindirme kurslarına katılım
gösteren 200 engelliye öğrenmiş oldukları meslekleri icra etmelerine yardımcı olacak
100 adet cep telefonu tamir seti ve 100 adet
bilgisayar tamir seti temin edilmiştir.
Meksika’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Nepal’de Yaşayan Dezavantajlı Kadınların Ekonomiye Katılımının
Desteklenmesi Projesi
2015 yılında Nepal’de yaşanan deprem sonucunda günlük yaşamın büyük ölçüde etkilenmesi ve tahribattan
dolayı ekonomik aktivitelerin sınırlanması sebebiyle, 400 kadına beceri kazandırmaya yönelik bir program hazırlanmış ve program çerçevesinde kadınlara tikka/bindi ve geleneksel Nepal tarzı ayakkabı üretimine ilişkin beceri
kazandırılması yoluyla ekonomik bağımsızlıklarının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Proje çerçevesinde ihtiyaç duyulan ekipmanlar ve 3 aylık ham madde ihtiyacı karşılanmıştır. 3 ayın sonunda üretilen malzemelerin satışından
edinilen gelir ile yeniden ham madde alınacak ve üretime devam edilecektir.
45

2016 TİKA İDARE FAALİYET RAPORU

Tekstil Mesleki Eğitim Projesi
Pakistan - Günümüz teknolojisi kullanılarak verilecek eğitimler ile tekstil ve hazır giyim sektöründeki yetişmiş
eleman ihtiyacının giderilmesi; yaratılacak istihdam vasıtasıyla sosyal ve ekonomik altyapılara katma değer sağlanması amacıyla Pencap Teknik ve Mesleki Eğitim İdaresi Mesleki Eğitim Merkezi’ne Denim hazır giyim, denim
kuru proses ve denim yaş proses olarak 3 atölye kurulmuş, 2 farklı eğitim programı düzenlenmiştir.

Pakistan Sindh Eyaletinde Yetersiz Beslenme İle Mücadele
Pakistan’ın Sindh eyaletinde yetersiz beslenen halkın dengeli beslenebilmeleri noktasında katkıda bulunmak
amacıyla TİKA tarafından Pakistan’ın Sindh Eyaleti Sağlık Bakanlığına 11 adet buğday unu zenginleştirme makinesi temin edilmiştir.

İnşaat ve Otomotiv
Sektörlerinde Mesleki
Eğitim Programları

Pakistan İnşaat ve Otomotiv Sektörlerinde Mesleki Eğitim Programları

Pakistan - Pencap Hükümeti Teknik ve
Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü (TEVTA), MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü ve Başkanlığımız arasında imzalanan ikili protokoller uyarınca geliştirilen proje kapsamında, inşaat ve otomotiv
sektörlerinde Pencap Hükümetine eğitim
programları ile teknik destek verilmesi
amacıyla, 8-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında 6 farklı grup için İnşaat Teknolojisi,
Tesisat ve İklimlendirme, ve Motorlu Taşıtlar Teknolojisi konularında 3’er haftalık
eğitim programları düzenlenmiştir.

Rawalpindi Sağlık Ocakları İçin Resüsitasyon Cihazı

Pakistan - Pakistan’ın kırsal kesimlerinde yenidoğan ölüm oranlarının ulusal ortalamanın üstünde olması ve
kamu hizmetlerine erişimin son derece müşkül olması nedeniyle planlanan proje ile Rawalpindi köylerinde hizmet veren sağlık ocaklarının yenidoğan canlandırma ünitesi ihtiyacının karşılanmasına yönelik resüsitasyon cihazı
temin edilmiştir.

Sri Lanka’nın Trincomalee Bölgesi’nde Yaşayan Balıkçılara
Ekipman Temini
Sri Lanka - Sri Lanka’da yaşanan terör olayları nedeniyle yerlerinden edilip uzun süre sonra yerleşim yerlerine
dönen, geçimlerini balıkçılıkla sağlayan Müslüman halka yönelik olarak, yaklaşık 6000 ailenin 160 ailesine dağıtılan 80 adet balıkçı botu ve 400 adet balık ağı ile dar gelirli ailelerin sürdürülebilir gelir kaynağına ulaşımları
sağlanmıştır.
Yine aynı bölgede yaşayan ve Tsunami sonucunda kullanılamaz hale gelen su kuyularının işler hale getirilmesi
amacıyla temin edilen 60 adet su pompası ile tarım alanlarının sulanabilir hale gelmesi sağlandı. Çiftçilere verilen
elektrik ve sıvı yakıt ile çalışan pompalar sayesinde su kuyularından temin edilen temiz suların kullanım amaçlı
hanelere ulaşımı da Başkanlığımızca sağlanmıştır.
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Sorsogon/Maonbon
Tarımsal Üretimin
Geliştirilmesine Katkı
Filipinler - 2015 yılının son çeyreğinde
meydana gelen Nona ve Lando tayfunları adanın güneydoğusunda bulunan Bicol
bölgesinde neden olduğu taşkınlar sebebiyle zarar gören tarımsal üretimin canlandırılması amacıyla yararlanıcıların var olan
geçim kaynaklarının iyileştirilmesi ve gelir
düzeyinin arttırılmasına, yaşanan sermaye ve mal kaybının hafifletilmesine katkı
sağlanmıştır. 59 aileye doğrudan yaklaşık
1200 kişiye dolaylı katkı sunulmuştur.

Dış İlişkiler ve Ortaklıklar
Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanlığımızca 2016 yılında gerçekleştirilen projelerden öne çıkanlar
aşağıda belirtilmektedir.

Belediyelerle Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı
•

“Yerel Yönetimlerin Su, Atık Su ve Sulama Sistemleri Yönetimi” konusunda Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ,
Kazakistan, Makedonya, Romanya ve Somali yerel yönetimleri uzman personeline yönelik olarak Uluslararası Yerel
Yönetimler Eğitim ve Araştırma Merkezi (UYEM) bünyesinde Denizli ve Kocaeli’de;

•

“Yerel Yönetimlerde Alternatif Enerji Kaynakları ve Asfalt Çalışmaları” konusunda Moldova Cumhuriyeti Gagauz Yeri
yerel yöneticilerine yönelik UYEM bünyesinde Bursa ve İstanbul’da;

•

“Yerel Yönetimlerin Basın ve Halkla İlişkiler Hizmetleri” konusunda Azerbaycan, Bosna-Hersek, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Moğolistan ve Somali yerel yöneticilerine yönelik İstanbul’da birer hafta olarak, Türk Dünyası Belediyeler Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen
program katılımcılarının uluslararası ulaşım giderleri Başkanlığımızca karşılanmıştır.

Hovar Milli Haber Ajansına Altyapı ve Donanım Desteği
Tacikistan – Devletin resmi haber ajansı olan Hovar Milli Haber Ajansı’na teknik donanım, diğer altyapı ve bina
tadilat desteği sağlanmıştır. Ajansın hizmet kapasitesinin artırıldığı bu proje ile Tacikistan’da medya sektörünün
gelişimine, ülkemizin ve TİKA’nın faaliyetlerinin Tacikistan halkı nezdinde daha iyi tanıtılmasına katkı sağlanması
beklenmektedir.
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4. Uluslararası Medya Eğitim Programı

Afrika, Asya, Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ülkeleri medya kuruluşları çalışanları için
Antalya’da Televizyon, Sosyal Medya, Habercilik, İnternet Yayıncılığı, Dijital Çağda Radyo Yayıncılığı ve Bilgi Teknolojileri konularında dört dilde (İngilizce Fransızca, Arapça, Rusça) simultane tercüme yapılmak suretiyle eğitim
verilmiştir. TRT ile işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim programına katılan medya mensuplarının belirlenmesinde
ve yaklaşık 40 katılımcının uluslararası ulaşım giderlerinin karşılanmasında Başkanlığımız tarafından destek sağlanmıştır. Projenin yurtdışında ülkemiz ile ilgili daha doğru ve etkin haberler yapılmasına, söz konusu ülkelerdeki
TİKA faaliyetlerinin daha yakından takip edilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Çeçen Mültecilerine Meslek Edindirme Merkezi Tadilat ve Donanımı
Azerbaycan - 1990’lı yılların başında Çeçenistan’da yaşanan savaş nedeniyle bu ülkeden komşu ülkelere göçen
ve mülteci kamplarında yaşayan Çeçenlere yönelik olarak Azerbaycan’da meslek edindirme kursları gerçekleştirilmektedir. Başkanlığımız tarafından Samsun Canik Belediyesi ve STK ile işbirliği halinde bu kursların düzenlendiği merkezin tadilatı ve donanımı yapılmıştır. Ayrıca tadilat çalışmasının ardından kurs merkezinde verilmesi
düşünülen dikiş-nakış, muhasebe, bilgisayar eğitimi gibi kurslarda ihtiyaç duyulan malzemeler temin edilerek
kurs merkezine teslim edilmiştir.

Komorlar Birliği ve Nijer Sağlık Organizasyonları
Afrika’da gerçekleşen ölümler genellikle bulaşıcı hastalıklar ile kırsaldaki sağlık hizmetlerinin yokluğu nedeniyle
kronik hale gelen hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Bu sorunla mücadeleye katkı bağlamında STK’lar işbirliğinde ikişer haftalık “Komorlar Birliği Sağlık Organizasyonu” (Moroni’de 635 sünnet, 18 cerrahi operasyon ve 192
poliklinik tedavisi ile Anjuan’da 315 sünnet, 26 cerrahi operasyon, 225 poliklinik tedavisi) ve “20. Nijer Sağlık
Organizasyonu” (2.048 hasta tedavisi, 1.203 sünnet, 22 uzmanın eğitimi, Agadez hastanesinde hijyen eğitimi,
Torodi hastanesinde sünnet eğitimi) gerçekleştirilmiştir. Tedaviler yaygın olan katarakt, fistül, kadın hastalıkları ve
doğum, hidrosel, kasık fıtığı, kulak enfeksiyonları, diş hastalıkları, diş çekimleri vb. alanlarda yapılmış olup, yerel
doktorların ameliyatlara katılımı, yeni tekniklerin gösterilmesi, bölgedeki sağlık ocaklarında kadın doğum ve ebe
eğitimi sağlanmıştır.
48

2016 TİKA İDARE FAALİYET RAPORU

Afrika Gönüllü Sağlık Organizasyonlarına Destek
Afrika’nın 5 ülkesinde STK’lar ile işbirliği halinde Koruyucu Sağlık, Tedavi Edici Sağlık ve Eğitim Hizmetleri kapsamında organizasyonlar gerçekleştirilmiştir:
• Uganda Fako Cerrahisi Gönüllü Sağlık Organizasyonu: 10 günlük program kapsamında 54ü fako
olmak üzere toplam 69 ameliyat ve 138 muayene
gerçekleştirilmiştir.
• Somali Tıpta Uzmanlık Eğitimi: 6 Somalili uzman
doktor İstanbul’daki Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde 3 ay süreyle uzmanlık eğitimi almıştır.
• Somali Tıpta Uzmanlık Eğitimi Mezuniyet Programı:
Uzman doktor adaylarının yazılı yeterlilik sınavını
değerlendirmek ve mezuniyet merasimine katılmak
üzere 5 kişilik uzman doktor heyeti Somali’ye gitmiş
ve tecrübelerini aktarmıştır.
• Sudan Gülümseyen Çocuklar Gönüllü Sağlık Orga-

nizasyonu: Bir hafta süren program kapsamında 26
damak yarığı ve 1 dudak yarığı operasyonu olmak
üzere 27 ameliyat gerçekleştirilmiştir.
• Kenya Gönüllü Sağlık Organizasyonu: Dokuz günlük programda Mombasa ve Malindi’de toplam 59
ameliyat ve 249 muayene gerçekleştirilmiştir. Kullanılan tıbbi cihazlar ve cerrahi setler Malindi’de Tawfiq Hastanesine hibe edilmiştir. Bir genel cerrah ve
bir ürolog ile hastane personeline pratik eğitimler
verilmiştir.
• Kongo Demokratik Cumhuriyeti Gönüllü Sağlık Organizasyonu: Genel cerrahi alanında sağlık hizmeti
sunulmuş olup, 62 hasta muayene edilmiş ve 26
adet ameliyat yapılmıştır.

Beşinci Kadın Emeği Buluşması
Ankara - “Kadınların Sendikal Hayata Katkı ve Katılımı İçin Eğitim” sloganıyla gerçekleştirilen ve çalışma hayatındaki kadınların sorun alanları, talepleri ve beklentilerinin ele alınmasının yanı sıra, katılımcılar arasında sendikal
dayanışma modellerinin, deneyimlerin ve bilgilerin karşılıklı paylaşımına da imkân vermesi amacıyla “8 Mart
Dünya Kadınlar Günü Programı” kapsamında düzenlenen eğitim programına Başkanlığımızca destek verilmiştir.
Etkinliğe Azerbaycan, Cezayir, Bosna Hersek, Eritre, İtalya, Ürdün, Kenya, Senegal, Uganda, Ruanda, İran, Malavi,
Moritanya, Karadağ, Nepal, Pakistan ve Romanya’dan katılan sendika ve kadın dernekleri temsilcilerinin uluslararası ulaşım masrafları karşılanmıştır.
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Barış Ekmeği Festivali
İstanbul - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde İstanbul Esenler Belediyesi
tarafından “Barış Ekmeği Festivali” düzenlenmiştir. Beş gün süren Festivale Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan,
Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Pakistan ve Türkmenistan’dan çocuk grupları katılmış, konuk çocuk ve
gözetmenlerin ulaşım ve konaklama giderleri Başkanlığımızca karşılanmıştır. İpekyolu ülkeleri çocukları, kendi
ülkelerinden getirdikleri un ve su ile barış ekmeğini birlikte yoğurmuş ve festival etkinliklerinde yer almıştır. Böylece kendi ülkelerinin tanıtımını yaparken Türk çocuklarıyla kaynaşarak ülkemizi de tanımışlardır. Pişen ekmekten
birer parça dünya liderlerine bir mektupla birlikte gönderilirken çocukların barış özlemi tüm dünyaya iletilmiştir.

İbn-i Sina Sağlık Kapasite Geliştirme Programı Desteği
Endonezya - TİKA’nın desteğiyle SESRIC’in gerçekleştirdiği İbn-i Sina Sağlık Kapasite Geliştirme Programı’nın
ikincisi Endonezyalı 15 sağlık uzmanının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Söz konusu program kapsamında katılımcıların yeme-içme, konaklama ve tercüme giderleri karşılanmıştır. SESRIC, TİKA’nın önemli çok taraflı paydaşlarından olup, üçüncü ülke işbirliği programları ile İslam ülkelerinde, özellikle kamu kurumlarında doğan kapasite
geliştirme ihtiyacına yönelik, Türkiye’deki ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları tarafından eğitimler sağlanmaktadır.

Meteoroloji, Toz Taşınımı ve Erozyonla Mücadele Çalıştayı’na
Destek
İstanbul - Ülkemizin imzalamış olduğu Çevre ve Meteroloji Alanında işbirliği İçin Bölgesel Eylem Planı kapsamında her yıl bölge ülkelerine yönelik eğitimler ve çalıştaylar düzenlenmektedir. Bu çerçevede ‘Meteroloji, Toz
Taşınımı, Çölleşme ve Erezyonla Mücadele’ konulu çalıştay düzenlenerek bu alandaki küresel sorunlara karşı
ülkemizin kapasitesi 17 ülkeden (Çin, İran, Pakistan, İtalya, Çad, Moritanya, Somali, Cezayir, İspanya, Sudan, Mısır,
Türkmenistan, Irak, Kuveyt, Afganistan, Suudi Arabistan ve Katar) içinde akademisyenlerin de bulunduğu 53 kişi
ve 30 yabancı uzmana aktarılmıştır.

Pasifik ve SIDS Ülkelerine Yönelik Gıda Güvenliği Eğitim
Programı

Singapur - Proje üçgen işbirliği konseptine katkı sağlayacak şekilde Singapur İşbirliği Programı ile birlikte
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar Myanmar ve Filipinler dışında Kiribati, Vietnam, Kamboçya, Tayland, Vanuatu, Maldivler ve Mauritus gibi TİKA ofislerinin bulunmadığı ülkelerin tarım ve sağlık (sadece Tayland) bakanlıklarından
temsilcilerdir. Katılımcılar eğitim sonucunda gıda güvenliği alanında eğitim almış, dünyadaki uygulamalar ve ortak
projelerin geliştirilmesi hakkında vizyon sahibi olmuşlardır.

Orta Asya Ülkeleri için Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin
Geliştirilmesi Eğitimi
Eğitim, Orta Asya ülkelerinin kalkınma ihtiyaçları bağlamında ülkemizin ve Japonya’nın su ürünleri yetiştiriciliği alandaki
tecrübelerinin paylaşılması amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ve JICA tarafından 2010 yılında başlatılmış olup, 2013 yılına kadar her yıl bir defa olmak üzere düzenlenmiştir. Katılımcılardan gelen talepler neticesinde,
programın 2. evresinin 2015 yılında başlayarak üç yıl süre ile uygulanması hususunda karar alınmıştır. Ayrıca, benzer bir
program Orta Doğu ülkelerine yönelik olarak 2014 yılında tasarlanmış olup, 3 yıl süre ile devam etmektedir. Türkiye’de
gerçekleştirilen ve iki hafta süren eğitim JICA ve gelişmekte olan ülkelerle gerçekleştirdiğimiz başarılı üçgen işbirliği
projeleri arasındadır. Proje kapsamında bugüne kadar 6 ülkeden 57 uzman eğitim almıştır.
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Ana Çocuk Sağlığını Destekleme Programı (AÇSAP)

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan - STK’lar işbirliğinde gerçekleştirilen Ana Çocuk Sağlığını Destekleme Programının 2016 yılı projeleri şu şekildedir:

• “Çocuk İleri Yaşam Desteği Eğitimleri” (ÇİYAD):
Tıp alanında faaliyet gösteren STK’lar işbirliğinde
Azerbaycan ve Kazakistan’da çocuk sağlığı açısından hayati müdahaleleri içeren ÇİYAD eğitimleri gerçekleştirilmiştir

• “Anne Sütünü Teşvik Projesi”: Anne sütünün teşviki ve emzirme konusunda bilinçlendirme yapmak amacıyla 2014 yılından itibaren geniş halk kitlelerine yönelik
broşür, afiş ve internet banner destekli bir
kampanya ile başkent dışı bölgeleri de
içeren kapsamlı bir çalışma yapılmış; ayrıca ebe ve hemşireler ile “emzirme rehberi”
unvanıyla projede rol alan gönüllü kadınlara
seminerler verilmiştir. Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan’da uygulanan proje başka ülkelere de yaygınlaştırılacaktır.
• “İşitme Tarama Eğitimleri”: İyot eksikliği nedeniyle işitme sorunlarının yaygın olduğu
Azerbaycan, Kırgızistan gibi ülkelerde işitme
sorunu olan bebeklerin tespit edilmesine
yönelik eğitimler yapılarak tarama faaliyetlerinde kullanılacak cihazların bulunmadığı
hastaneler için teçhizat temin edilmiştir.
• “Hoşgeldin Bebek” Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Projesi (NRP): Sahasında uzman doktor ve hemşirelere
yönelik olarak düzenlenen 3 günlük eğitim programıyla Azeri, Kazak ve Kırgız kursiyerlerin konu hakkındaki
bilgi düzeyinde %80 artış sağlanmıştır. Proje ile “yeni doğan canlandırması”nın öğrenilmesi ve müdahalelerin
standart hale getirilerek uygulanması, bebek ölümlerinin azaltılması hedeflenmiştir.
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Acil Tıp Kapasite Geliştirme Programı (ATKAP)

Azerbaycan - İlgili kamu kurumları ve STK’lar ile işbirliğinde gerçekleştirilen Acil Tıp Kapasite Geliştirme Programı Azerbaycan’da başlatılmış olup, programın başka ülkelere yaygınlaştırılması planlanmaktadır:
Program kapsamında aşağıdaki projeler uygulanmıştır:
• “Acil Tıbbi Yardım Personeli Eğitimi Projesi”: Acil Tıbbi Yardım konusunda Azerbaycan’ın Gence, Ağstafa,
Astara ve Gedebey Bölgelerindeki sağlık kuruluşları
personeli hem kendi ülkelerinde hem de Türkiye’de
eğitimlere tabi tutulmuştur.
•

“Acil Yardım Ambulansı Hibe Projesi”: Ambulans yetersizliği bulunan, dolayısıyla hastaların ücra noktalar-
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dan merkezi hastanelere ulaştırılmasında zorluk yaşanan yerlere ambulans hibesi gerçekleştirilmiştir.
• “Yaygın İlk Yardım Eğitimi Projesi”: Profesyonel acil
yardım birimlerinin erişimine kadar geçen aşamalarda hastalara sivillerin müdahalesinin hayati olduğundan hareketle, başta okullar ve kamu kurumları olmak
üzere muhtelif noktalarda, özellikle transit yol güzergâhındaki dinlenme tesisi vb. yerlerde çalışanların basit
müdahaleler konusunda bilgilendirilmesi amacıyla eğitimler verilmiştir. Bu eğitimlerin ilk projesinin ilk kısmını
Azerbaycan’da 20 kişilik doktor, hemşire ve ambulans
şoförüne verilen iki haftalık eğitim oluşturmuştur.
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Emniyet Genel Müdürlüğü İşbirliğinde Gerçekleştirilen Projeler
riyeti, Hindistan, İran, Kazakistan,
Kırgızistan, Pakistan, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ın terörle
mücadele alanında faaliyet gösteren kurumlarından 12 yetkilinin
katılımı Başkanlığımız desteğiyle
sağlanmıştır.
Ayrıca, yine Ankara’da gerçekleştirilen “Radikalleşme, Terör ve
Üniversiteler” konulu sempozyuma Afganistan, Pakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan’dan 7 kişinin katılımı sağlanmıştır.

Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği:
çekleştirdiği “Hep Beraber UyuşProje ile dost ve kardeş ülkelerin
turucu Kullanımına Karşı” sosyal
sorumluluk projesi ile ortaokul ve
emniyet teşkilatı mensuplarına yöliselerde gençleri bilinçlendirme • “Karayolu Trafik Güvenliği Semnelik olarak; karşılıklı tecrübe payve farkındalık yaratmaya yönelaşımı, suçla mücadelede de ortak
pozyum ve Sergisi” projesi kaplik eğitimler düzenlemekte olup,
bilinç geliştirme ve iki ülke polis teşsamında, geleneksel hale gelen
bu çalışmada kullanılmak üzere
kilatlarının terminolojilerinde birlik
ve ülkemizde trafik bilinci oluş1500 adet broşür Başkanlığımız
sağlanması amacıyla hizmet içi ve
turulmasına önemli katkı sağladesteğinde basılarak Karadağ
uygulamalı eğitimler verilmektedir.
dığı değerlendirilen sempozyum
genelinde okullara dağıtılmıştır.
2016 yılı Nisan – Aralık döneminde
ve serginin yedincisi Ankara’da
düzenlenen 27 eğitim programına
düzenlenmiştir. Etkinliğe Azerfarklı ülkelerden 431 kursiyerin katı- • “İstanbul Süreci / Terörle Mübaycan, Bosna-Hersek, Filistin,
cadelede Güven Artırıcı Önlem
lımı sağlanmıştır.
Kırgızistan, KKTC, Türkmenistan,
Etkinliği” projesi kapsamında ülMakedonya, Ürdün, Afganistan,
kemizin eş lideri olduğu Terörle
Ayrıca;
Kosova, Tacikistan, Kazakistan,
Mücadele Güven Artırıcı Önlemi
• “Arnavutluk Emniyet Teşkilatına
Gürcistan, Pakistan, Moğolistan,
çerçevesinde, Ankara’da düzenMalzeme Alımı“ projesi kapsamınTunus, Sırbistan, Sudan, Somalenen “Kritik Altyapının Terör Salda Arnavutluk Polis üniformaları
li, Tanzanya, Uganda ve Senedırılarından Korunması Kursu”na
(31 kalemden oluşan malzeme)
gal’den gelen uzmanların katılımı
Afganistan, Azerbaycan, Birleşik
temin edilmiştir.
Başkanlığımızca sağlanmıştır.
Arap Emirlikleri, Çin Halk Cumhu• “Karadağ Emniyet Müdürlüğü /
Kuru Tip Dalış Kıyafet ve Ekipman Alımı” projesi kapsamında,
Karadağ “Temel Polis Dalgıç Eğitimi Kursu” esnasında kullanılmak
üzere 7 adet kuru tip dalış kıyafeti
hibe edilmiştir.
• “Karadağ’da Uyuşturucu Kullanım
Broşürü Basımı” projesi kapsamında Karadağ’da okul çağındaki gençler arasında yaygınlaşan
uyuşturucu madde kullanımına
karşı Uluslararası Polis Birliği
(İPA) Karadağ ofisinin her yıl ger53
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Dünya İnsani Zirvesi
İstanbul - 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde ve ilk kez gerçekleşen Dünya İnsani Zirvesi’nde TİKA yan etkinliği/panel ve sergi düzenlenmiştir. TİKA’nın kalkınma işbirliği halinde olduğu ülkelerde
toplumsal entegrasyonun, istihdamın ve özellikle kadın istihdamının artırılması amacıyla desteklediği mesleki ve
teknik eğitim merkezlerinde üretilen ürünler getirilerek Zirve’de sergilenmiştir. Bunun yanı sıra, Başkanlığımızın
prestij eserleri, kalkınma yardımları raporları ve çeşitli temalarda proje-program yardımlarını anlatan broşürler
8000 kişilik Zirve katılımcısına ulaştırılmıştır.

Etkin Yardım Yönetim Kapasitesini Güçlendirmek İçin İşbirliği
Çalıştayı
Japonya - Kuzey-Güney işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen “Etkin Yardım Yönetim Kapasitesini Güçlendirmek
İçin İşbirliği Çalıştayı” kalkınma işbirliği faaliyetleri yürüten ülkemiz kurumlarının uzmanlarından oluşan 10 kişilik
heyetin katılımıyla Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (JICA) ev sahipliğinde 7-13 Şubat 2016 tarihlerinde
Tokyo’da gerçekleşmiştir. Başkanlığımızın yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’nın davet edildiği çalıştayda, uluslararası teknik işbirliği ile kamu ve özel sektör işbirliği konularında karşılıklı
bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Test Laboratuvarlarının Akreditasyonu Eğitim Programı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve UNIDO işbirliğinde Türkiye’de gerçekleştirilen programa Bosna-Hersek, Etiyopya, Fildişi Sahili, Kenya, Namibya, Nijerya, Sri Lanka, Tanzanya, Türkiye, Vietnam, Zambiya’dan
katılım sağlanmıştır. Program kapsamında EN ISO/IEC 17025 standardı ile ilgili temel bilgilerin katılımcılara
aktarılmasının yanı sıra; İç Kalite Kontrol Faaliyetleri ve Kontrol Kartları, Dış Kalite Kontrol Faaliyetleri, Ölçüm
Belirsizliği(Analitik), Ölçüm Belirsizliği (Mekanik ve Fiziksel) konularının sunulması ve ilgili akredite laboratuvarlara
teknik geziler yapılması hedeflenmiştir.
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2. Performans Sonuçları Tablosu
17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in geçici 2. maddesinin; “Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları
yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer
verirler” hükmü uyarınca, “Performans Sonuçları Tablosu” Stratejik Plan ve buna bağlı performans programının
hazırlanmasını müteakip oluşturulacaktır.

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in geçici 2. maddesinin; “Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla
kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler”
hükmü uyarınca, “Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi” konusuna Stratejik Plan ve buna bağlı performans
programının hazırlanmasını müteakip yer verilebilecektir.

4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in geçici 2. maddesinin; “Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları
yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer
verirler” hükmü uyarınca, “Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi” konusuna Stratejik Plan ve buna bağlı
performans programının hazırlanmasını müteakip yer verilebilecektir.
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KURUMSAL KABİLİYET
IV VE KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

A. ÜSTÜNLÜK
•

Genç, nitelikli ve dinamik bir insan kaynağının mevcudiyeti,

•

25 yıllık süreç içinde sürekli sahayla iletişim halinde projeler uygulamış, bu bağlamda sahada yerel bilgiye ve iletişim kanallarına sahip tecrübeli personel,

•

Kurumun ihtiyaç duyduğu yerel-bölgesel diller, akademik birikim ve saha tecrübesine sahip insan kaynağının sözleşmeli olarak ya da üniversitelerden ve diğer kamu kurumlarından geçici görevlendirme
yoluyla istihdam edilebilmesi,

•

Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere sahada görev yapan Türk misyonuyla uyumlu ve koordinasyon halinde çalışabilme,

•

Kurumun sahada hızlı ve verimli bir biçimde proje uygulamasına ve sonuçlandırmasına imkân veren
mevzuat muafiyetlerinin alınabilmesi,

•

Çok çeşitli sektörlerde proje ve faaliyetler uygulamaya imkân veren geniş faaliyet alanı,

•

Başkanlığın misyonunun gerektirdiği hızlı ve yerinde karar almayı ve uygulamayı kolaylaştıran küçük
ölçekli ve uzmanlık içeren bürokratik yapılanma,

•

Sahada mukim program koordinasyon ofislerinin sunduğu lojistik, insan kaynağı ve yerel çalışma ve
irtibat ağı imkânları, hareket kabiliyeti, yerel bilgi ve tecrübe ile yerel kurum ve kuruluşlar ve makamlar
nezdinde kazanılmış itibar ve temsil kabiliyeti,

•

Teknik işbirliği ve kalkınma yardımlarında yegâne profesyonel kuruluş olma,

•

Ulusal STK’larla işbirliği içinde proje geliştirebilme.

B. ZAYIFLIK
•

Dış politikamızın açtığı yeni alanlar ve devletimizin ihtiyaçları çerçevesinde yaşanan hızlı büyümenin getirdiği insan kaynağı, mevzuat, bütçe ve lojistik eksiklikleri,

•

Sahada talep odaklı, proje temelli ve yerel ihtiyaçlar merkezli çalışma tarzının beraberinde getirdiği planlama ve öngörebilme güçlüğü.
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C. DEĞERLENDİRME
Başkanlığın kendi bünyesindeki üstünlükler ve zayıflıkların yanında proje ve faaliyetlerini gerçekleştirirken etkilendiği çevreden kaynaklanan bazı fırsat ve tehditler de bulunmakta olup bunlar aşağıda ifade edilmektedir:
Fırsatlar
•

Bölgemizdeki ve Dünyadaki değişimlerde ülkemizin aktif rol alabilmesi

•

Türkiye’nin uluslararası imajı ile TİKA projeleri arasındaki karşılıklı etkileşim

•

Ülkemizin ekonomik gücü oranında artan yardım kapasitesi

•

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında oluşan uluslararası işbirliği kapasitesi

•

Türkiye gündeminin TİKA görev alanına yoğunlaşması

•

Dünyada kalkınma işbirliğinin öneminin ve alıcı ülke sayısının artması

•

Faaliyet coğrafyasındaki ülkelerin pek çoğu ile ortak kültürel değerlere sahip olunması

•

Ulaşım kapasitesinin artması ile alıcı ülkelerle iş birliği potansiyelinin geliştirilmesi

•

Bilgi teknolojisi ve iletişim imkânlarının gelişmesi

Tehditler
•
Diğer donör ülke kuruluşlarının geniş imkânları ve yüksek bütçeli faaliyetleri
•
Alıcı ülkelerin ihtiyaçlarının büyümesi ve çeşitlenmesi
•
Alıcı ülkelerdeki siyasi istikrarsızlık
Başkanlığımız, kendi mevcut imkânlarını ve çevresel fırsatları; proje ve faaliyetlerinin en verimli şekilde
gerçekleştirilebilmesi için kullanırken, diğer taraftan iç yapısındaki zayıflıkları gidermeye ve dış tehditlerin
etkisini en aza indirmeye çalışmaktadır.
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VE
V ÖNERİ
TEDBİRLER
•

Başkanlığımız kurumsal kapasitesinin artırılarak daha etkili ve verimli çalışmalar yapılabilmesini teminen
aşağıdaki hususlarda başlatılan çalışmalar 2017 yılında devam edecektir.

•

Artan iş yüküne bağlı ve insan kaynakları ihtiyacını karşılamak amacıyla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni
personel alımları yapılarak personele gerekli eğitim programları uygulanacaktır.

•

Her geçen gün artan uluslararası işbirliği taleplerini daha etkili bir şekilde karşılayabilmek amacıyla yeni
ülkelerde program koordinatörlükleri açılacaktır.

•

Artan proje maliyetlerinin karşılanabilmesi amacıyla merkezi bütçe imkânları artırılacak ve yeni kaynaklar
temin edilmeye çalışılacaktır.

•

Kalkınma işbirliğine yönelik üst mevzuat ve strateji ile değişen şartlara uyum sağlayamayan mali mevzuata ilişkin eksiklikler giderilmeye çalışılacaktır.

•

Proje ve faaliyetlerin daha kolay takip edilebilmesi ve raporlanabilmesi amacıyla başlatılan yazılım geliştirme çalışmaları tamamlanacaktır.

•

Başkanlığımız proje ve faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası ortamlarda tanıtımına yönelik etkinlikler artırılacaktır.

•

Başkanlığımız faaliyetlerine sağladıkları önemli katkılar dikkate alınarak, uluslararası işbirliği kapasitesine sahip kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile mevcut işbirliği daha da geliştirilecektir.
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