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İçinde yaşadığımız çağın gereklerini yerine getiren ve hızlı gelişmelere uyum sağlayan toplumlar ve ül-
keler gelecek yüzyıllarda hüküm sürebileceklerdir.  Bu gerçeği  çok iyi bilen Türkiye, bir taraftan kendi 
insanını geleceğe hazırlarken, bir taraftan da gelişmekte olan ülkelerin kalkınma süreçlerine katkıda 
bulunabilmek amacıyla büyük çaba sarf  etmektedir. 

Bu kapsamda ülkemizin kalkınma işbirliği alanındaki çalışmalarını yürütmek amacıyla 1992 yılında ku-
rulan ve kuruluşunun ilk yıllarında Kafkaslar ve Merkez Asya’daki bağımsızlığını yeni kazanmış ülkelere 
yoğunlaşan TİKA, aradan geçen on beş yılın ardından her geçen gün güçlenen merkez teşkilatı ve üç 
kıtaya yayılan saha örgütlenmesiyle Asya, Avrupa ve Afrika’nın hemen hemen her bölgesinde, ihtiyaç 
duyulan her alanda proje üretme kapasitesine erişmiş, başarılı bir donör kuruluş olarak kendini kabul 
ettirmiştir.

Son dönemde önemli bir dış politika enstrümanı olarak kullanılmaya başlanan ve buna paralel olarak 
Hükümetimizin artan desteğini arkasına alan TİKA, uluslararası toplumun saygın bir üyesi olan ülkemi-
zin Sahra Altı Afrika ülkeleri, Afganistan, Filistin, Irak vb. ülkelere yönelik artan taahhütlerinin somut 
projelere dönüştürülmesi sorumluluğunu da üstlenmiş durumdadır.

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden TİKA, yeni doğan ihtiyaçlara anında cevap verebilen bir 
kurumdur. 2007 yılında bağımsızlığını ilan eden Karadağ’ın tanınmasının hemen ardından bu ülkede 
Program Koordinasyon Ofisini açılarak kapasite inşasına yönelik kalkınma işbirliği çalışmalarına başlan-
ması ve söz konusu ülkede faaliyete geçen ilk donörlerden biri olunması bu hareket kabiliyetinin güzel 
bir örneğidir. Öte yandan TİKA’nın saha örgütlenmesinin genişlemesi Karadağ ile sınırlı kalmamış, 22. 
Program Koordinasyon Ofisi, ülkemizin Afrika açılımı kapsamında yine 2007 yılında Senegal’de çalış-
malarına başlamıştır. 

TİKA, çalışmalarını, ülkelerin devlet yapılanmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunulması, siyasi ve 
ekonomik istikrarının korunması, bölgesel işbirliğinin teşviki, ekonomik ve siyasi reformların destek-
lenmesi ve ülkelerin dünya ile bütünleşmelerine yardımcı olunması hedefleri doğrultusunda, diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarımız ile başarılı bir işbirliği içerisinde yürütmektedir. Kurum ve kuruluşlarımızın sa-
hip olduğu bilgi birikimi, deneyim ve kapasitenin kalkınmakta olan ülkelerin talepleriyle buluşturulması 
anlamına gelen bu işbirliğinin daha da planlı, koordineli ve proaktif  bir yaklaşımla şekillendirilmesi ve 
Türk deneyiminin çok daha verimli ve etkin bir biçimde kalkınmakta olan ülkelere aktarılmasıyla ilgili 
kapasite belirleme çalışmalarına devam edilmektedir.  

SUNU
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Diğer yandan, TİKA’nın işbirliği halinde olduğu aktörler ülkemiz kamu kurum ve kuruluşları ile sınırlı 
olmayıp, kalkınma işbirliği alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ve diğer donör ülkelerin 
muadil kuruluşlarını da kapsamaktadır. Söz konusu örgütlerle gerçekleştirilen yoğun işbirliği ve uluslara-
rası arenada sergilenen etkin tutum, ülkemizin donör camiası içerisinde ‘Yükselen Donör’ payesini elde 
etmesinin başlıca nedenidir.

Faaliyet coğrafyasının bu denli genişlemesi ve işbirliği boyutunun her geçen gün daha da derinleşmesi, 
düşünen ve anın gereklerini hızlı ve etkili bir biçimde yerine getiren profesyonel bir kadroya sahip ol-
mayı zorunlu kılmaktadır. Bu değerlere sahip olduklarını her vesileyle kanıtlayan ve Türkiye’nin yardım 
elinin dünyanın her bir köşesindeki ihtiyaç sahiplerine uzanması için şevkle, azimle çalışan tüm Türk 
İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı personeline çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU 
Devlet Bakanı
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Dünyamızın bugün geldiği noktada, Binyıl Kalkınma Hedefleri tarafından çizilen çerçeve kapsamında 
yoksullukla mücadele, kaynak dağılımındaki eşitsizliklerinden doğan sıkıntıların asgari düzeye indiril-
mesi, küresel ölçekte yaşanan gıdaya, suya, enerji kaynaklarına erişim sorununun bertaraf  edilmesi gibi 
konularda önemli çabalar sarf  edilmektedir. ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve Japonya gibi büyük 
ekonomiler başta olmak üzere gelişmiş ülkeler tarafından 2007 yılında gerçekleştiren kalkınma yardım-
larının 103,7 milyar ABD doları gibi önemli bir tutarda seyretmesi ise bu çabaların en önemli gösterge-
sidir. 

Günümüzün küreselleşmiş dünyasının aktif  bir üyesi olan Türkiye de, Batı’yla Doğu’yu, Kuzey’le 
Güney’i uzlaştıran ve tüm bölgelerde etkinlik gösteren çok boyutlu dış politikasının doğal bir uzantısı 
olarak genelde kamu kurum ve kuruluşlarının, özelde ise TİKA’nın kalkınma işbirliği alanındaki etkinli-
ğini her geçen yıl arttırmak suretiyle bu küresel süreci desteklemektedir. 

On beş yılı aşkın bir süredir ülkemizin bu alandaki faaliyetleri içerisinde etkin bir rol oynayan ve gü-
nümüzde, Afganistan, Irak gibi ülkelerde yaşanan krizler ve Moldova’da yaşanan kuraklık neticesinde 
yaşanan kıtlık gibi acil ihtiyaçlar karşısında kalkınma işbirliği eksenli etkili çözüm yöntemleri üretebilme 
yeteneğini haiz bir kurum haline gelen TİKA, özellikle faaliyet gösterdiği ülkelerdeki en önemli ek-
sikliklerin görüldüğü eğitim, sağlık, su ve su hijyeni gibi çalışma alanlarında gelişmekte olan ülkelerin 
kalkınma çabalarına önemli katkılar sağlamaktadır.  

2007 yılında TİKA, ülkemizin dış politika önceliklerini de göz önünde bulundurarak, tüm kamu kurum 
ve kuruluşları işbirliğinde gerçekleştirdiği projelerin bütçesel bazda  % 56,63’ünü Kafkaslar ve Merkez 
Asya’da  kullanmıştır. Söz konusu bölgeyi, % 26,83’lük bir pay ile, Balkanlar ve Doğu Avrupa takip 
etmiş;  dünyada yaşanan krizlerin büyük bir çoğunluğunun yoğunlaştığı bölge olan Orta Doğu’da ger-
çekleştirilen çalışmalar ile 2003 yılından itibaren başlatılan Afrika açılımı doğrultusunda gerçekleştirilen 
proje ve faaliyetler ise % 12,87’lik oran ile bölgesel dağılımda üçüncü sırada yer almıştır.  

Yürütülen proje ve faaliyetler kapsamında en çok kaynak kullanılan ilk 3 ülke ise sırasıyla Afganistan, 
Makedonya ve Moğolistan olmuştur.

2007 yılında proje/faaliyetler kapsamında kullanılan kaynakların % 78’lik kısmı sosyal altyapıların geliş-
tirilmesi kapsamında gerçekleştirilen proje ve faaliyetlere ayrılmıştır.  

İçinde bulunduğumuz yıl, raporda ayrıntılı bir biçimde aktarılan bu rakamların derlenmesinde geçti-
ğimiz yıllardakinden farklı bir çalışma yöntemi benimsenmiş, yararlanan ülke sayısı dikkate alınarak 
hesaplanan proje ve faaliyet sayısı yerine ülkelerin kaynaklardan yararlanma oranları dikkate alınmıştır. 
Bu çerçevede, proje/faaliyetlerde kullanılan kaynaklar bazında, 2006 yılına oranla % 7,2’lik bir artış 
kaydedilmiştir. 

ÖN SÖZ
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Söz konusu artış, Afganistan’ın Yeniden İmarı Programı’nın hız kazanması, 2007 yılında Karadağ ve 
Senegal’de açılan Program Koordinasyon Ofislerinin devreye girmesi ve Afrika açılımı çerçevesinde pek 
çok yeni ülkede proje ve faaliyet üretilmesinden kaynaklanmaktadır. 

TİKA’nın uluslararası donör camiası içerisindeki yerini daha da pekiştiren bu artışın önümüzdeki yıllar-
da da başarıyla sürdürülmesi hedeflenmektedir.  

Başarıya giden bu yolda, desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Said YAZICIOĞLU’na ve gerçekleştirdikleri özverili çalışmalarından dolayı merkez ve alandaki bütün 
TİKA mensuplarına teşekkürlerimi sunarım. 

 Musa KULAKLIKAYA
TİKA Başkanı
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1. T‹KA’NIN KURULU AMACI VE GÖREVLER‹

TİKA; başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye’ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişme yo-
lundaki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle; ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel, 
eğitim alanlarında işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

4668 sayılı yasa TİKA’ya, ilgili ülke ve toplulukların;

• Kalkınma ihtiyaç ve hedeflerini, ülkemizin önceliklerini göz önüne alarak, yapılabilecek işbirliği ve 
yardım konularını belirlemek, 

• Gerekli program ve projeleri hazırlamak, özel kuruluşlara hazırlatmak, 

• Ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliğini proje ve programlar vasıtasıyla geliş-
tirmek, 

• Bağımsız devlet yapılarını güçlendirmek, 

• Pazar ekonomisine geçiş çabalarını desteklemek, 

görev ve sorumluluklarını vermiştir. 

Bu anlamda TİKA’nın görevleri şunlardır:

• Gelişme yolundaki ülkelerle ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliğini, bu ülke-
lerin kalkınmalarına katkıda bulunacak projelerle geliştirmek,

• Gelişme yolundaki ülkelerin kalkınma hedefleri ve ihtiyaçlarını da göz önüne alarak, ekonomik, 
ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliği ve yardım konularını belirlemek ve bu amaçla gerekli 
proje ve programları hazırlamak veya özel kuruluşlara hazırlatmak,

• Gelişme yolundaki ülkelerin bağımsız devlet yapılarının geliştirilmesi, mevzuatın hazırlanması, 
kamu görevlilerinin yetiştirilmesi, serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde bankacılık, sigorta, 
dış ticaret, bütçe ve vergi sistemi gibi alanlarda ihtiyaç duyacakları yardımları sağlamak, bu ülkelere 
uzmanlar gönderilmesi, bu ülkelerden gelecek eleman ve öğrencilerin eğitim ve staj görmesi, bu 
kişilere burs tahsis edilmesi amacıyla gerekli düzenlemeleri ve koordinasyonu yapmak,

• Eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliği programlarının, yurt dışında, Türk Kültür Merkezleri aracı-
lığıyla yürütülmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,

• Ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamaktır.

TİKA, bu görevlerine ilaveten 2005/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği;

Teknik işbirliği çalışmalarında genel koordinasyon görevini yürütürken, kurum ve kuruluşlar tarafından 
gerçekleştirilen kalkınma yardımları çalışmalarının envanterinin tutulması ve raporlarının hazırlanmasın-
dan da sorumludur.

2. T‹KA TEK‹LAT YAPISI VE FAAL‹YET ALANI 

TİKA teşkilatı, bir Başkan ve iki Başkan Yardımcısına bağlı Personel, Mali ve İdari İşler Daire Baş-
kanlığı; Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığı; Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Daire 
Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü, İç Denetçiler ve Hukuk Müşavirliğinden oluşmaktadır. 

TİKA’nın faaliyetleri ile ilgili genel ilke ve öncelikler, Teşkilat Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca Koor-
dinasyon Kurulu tarafından belirlenmektedir. Koordinasyon Kurulu; Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, 
Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Kültür Bakanlıkları ile Hazine, Dış Ticaret ve Devlet 
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Planlama Teşkilatı Müsteşarlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜBİTAK Başkanlığı personelinden 
bağlı ya da ilgili bulundukları bakan tarafından görevlendirilen en az müsteşar yardımcısı veya başkan 
yardımcısı düzeyindeki temsilciler ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı temsilcilerinin katılı-
mıyla yılda en az bir kere toplanmaktadır. 

 Koordinasyon Kurulu, ilgili kanun hükmü uyarınca, stratejik olarak;   
• Hükümetin siyaseti ve dış politika hedefleri doğrultusunda TİKA’nın faaliyetleri ile ilgili genel ilke 
ve öncelikleri, 
• İlgili ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarını da dikkate alınmak suretiyle, TİKA faaliyetleri kapsamında 
programa alınacak ülke ve topluluklarla bu ülke ve topluluklara yönelik işbirliği ve yardım projele-
rini 

belirlemekle yükümlüdür. 

Söz konusu kurul, kalkınma işbirliği süreçlerine müdahil olan aktörlerin bir araya gelip konu ile ilgili 
meseleleri tartıştığı ve çeşitli ülkelere ve alanlara olası yaklaşım biçimleri hakkında fikir alışverişinde 
bulunduğu bir ortam sağlamaktadır. 

Şe
m

a:
 1
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TİKA’nın kalkınmakta olan ülkelerde ürettiği proje/faaliyetlerin planlanması, koordinasyonu ve uy-
gulanması çalışmaları, 2007 yılı itibariyle 20 ülkede bulunan 22 Program Koordinasyon Ofisi (PKO) 
aracılığıyla yürütülmektedir. 

3. KURUMSAL GÖRÜNÜM

Görev alanına giren coğrafyanın koşullarına uyum sağlayabilen ve entelektüel bilgi birikimi en üst sevi-
yede olan personel yapısını muhafaza etmeye azami gayret gösteren Başkanlığımız, 2007 yılında, kurum-
sallaşma adına hem personel gelişimi açıdan, hem de proje uygulamalarının şekillendirilmesi açısından 
kurumu başarıya götürecek atılımlara imza atmıştır.

Başkanlığımız faaliyet alanının 86 ülkeye kadar genişlemesi, yürüttüğü proje ve faaliyetlerdeki artış ve 
buna bağlı olarak görev yapılan ülkelerdeki PKO’ların çoğalması Başkanlığımızda görev yapan personel 
sayısının artırılmasını gerekli kılmıştır. Yapılan girişimler neticesinde son 3 yıl içerisinde personel sayısı 
%20 oranında artmış, 657 sayılı Kanun’a tabi personel sayısı 128’e, sözleşmeli personel sayısı ise 42’ye 
yükselmiştir. Öte yandan, TİKA personelinin yaş aralığının 26-40 arasında bulunması, kurumumuzun 
oldukça dinamik bir beşeri alt yapıya sahip olmasını da sağlamaktadır.

Artan iş yükü ve uluslararası camiadaki rekabet ortamının gereklerinin yerine getirebilmesi amacıyla 
ülkemizin insan kaynaklarından ve bilgi birikimlerinden azami  şekilde yararlanılması başarının bir diğer 
koşulu olarak görülmektedir. Bu çerçevede 2007 yılında,  4668 sayılı Kanun’un 21 inci maddesine isti-
naden,  Başkanlığımızın görev alanındaki faaliyetlerle ilgili olarak  araştırma etüt ve proje hazırlatılması 
için konusunda profesyonelleşmiş gerçek ve tüzel kişilerden hizmet alınması yoluna gidilmiş, bu uygu-
lamadan son derece olumlu sonuçlar alınmıştır.

PKO’lar, 2005 yılına kadar, faaliyetlerini ilgili ülkenin Devlet Bakanlıklarının binalarında TİKA’ya tahsis 
edilen bürolarda sürdürmüşlerdir. Ancak artan iş yükü nedeniyle yetersiz kalan söz konusu büroların 
çalışma ortamlarının iyileştirilmesi amacıyla prestijli, müstakil binalara taşınmaları sağlanmış, makine ve 
cihazları ile mobilyaları yenilenmiştir.  

2007 yılında gerçekleştirilen  diğer bir kurumsal çalışma ise Uydu Haberleşmesi Projesinin haya-
ta geçirilmesidir. Proje kapsamında Başkanlığımız ile Türksat A.Ş. arasında bir Anlaşma imzalan-
mış, 2007 yılı sonu itibariyle 8 ülkede gerekli kurulumlar yapılmış ve Başkanlığımız ile PKO’lar 

Şe
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arasındaki uluslararası telefon görüşmelerinin maliyetlerinin  azaltılması yoluna gidilmiştir.  Söz konusu 
sistemin, diğer PKO’larımızda kurulması işlemine devam edilmektedir.

2007 Yılı Koordinasyon Kurulu’nda, gelişmiş ülkelerin sistemlerine paralel olarak, Türk kamu kurum 
ve kuruluşları işbirliğinde gerçekleştirilen proje ve faaliyetlerin bir yıl öncesinde planlanması ve proje 
uygulamalarında proaktif  bir anlayış belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu kararın hayata geçiri-
lebilmesini teminen, elektronik ortamda planlamayı esas kılacak, kapasite tespitine yönelik Kalkınma 
Yardımları Kapasite Programı (KAP) ve bilgi bankası hazırlanması yönünde girişimde bulunulmuş, bu 
amaç doğrultusunda bir bilgisayar programı yazdırılması çalışmalarına 2007 yılında başlanmıştır. Söz 
konusu programın; ilgili kamu kurum ve kuruluşlara tanıtılması, uygulanması ve sonuçlarının değerlen-
dirilmesi safhalarının 2008 yılında tamamlanması öngörülmektedir. 

4. 2007 YILININ GENEL DE⁄ERLEND‹RMES‹
2007 yılı, TİKA açısından, 2004’ten bu yana sürdürülen faaliyet coğrafyasının genişletilmesi, donör 
camiası içerisindeki etkinliğin ve görünürlüğün arttırılması ve program bazlı anlayışa geçiş süreçlerinin 
başarı ile devam ettirildiği bir yıl olmuştur.

Bu bağlamda, 2007 yılı içerisinde, geleneksel olarak görev alanına giren ülkelere ilaveten, devletimizin 
kalkınmakta olan ülkelere yönelik son dönem taahhütleri doğrultusunda çok sayıda ülkeye yardım gö-
türülmüş, çoğunluğu Afrika’da yer alan ülkelere yapılan projeler neticesinde, TİKA tarafından 2007 yılı 
içerisinde faaliyet gösterilen ülke sayısı 86’ya yükselmiştir. Öte yandan, diğer kamu kurum ve kuruluş-
larının gerçekleştirdiği resmi kalkınma yardımları da hesaba katıldığı takdirde, ülkemiz tarafından resmi 
kalkınma yardımı götürülen toplam ülke sayısı 131’dir.  

İfa ettiği görevin doğası gereği yurt dışında saha ofisleri kurmak suretiyle örgütlenmiş durumda olan 
TİKA’nın, ilgili ülkelerdeki altyapı projelerinin yerinden yürütülmesi ve kapasite inşasına yönelik teknik 
işbirliği programlarının koordine edilmesi işlevlerini üstlenmiş bulunan PKO’larının 2007 yılı itibariyle 
sayısı, Balkanların yeni ülkesi Karadağ ve Batı Afrika’nın önemli ülkelerinden Senegal’deki PKO’ların 
faaliyete geçmesiyle 22’ye ulaşmıştır.  

Kalkınmakta Olan Ülkelere Yönelik Olarak Gerçekleştirilen Taahhütler 
Uluslararası donör topluluğunun yükselen üyesi olan ülkemizin, küresel kalkınma yardımı 

akımlarının genel yönelimlerine uygun bir biçimde başta kriz bölgeleri olmak üzere, en 
az gelişmiş ülkelere (LDC), denize kıyısı bulunmayan kalkınmakta olan ülkelere (LLDC) ve 

kalkınmakta olan küçük ada devletlerine (SIDS) yönelik taahhütleri bulunmaktadır. 

Bu kapsamda, devletimiz tarafından ikili temaslarda veya uluslararası toplantılar sırasında taahhüt 
edilen:

Afganistan’ın yeniden imarına yönelik 5 yıl için 100 milyon ABD Doları;1- 
LDC, LLDC ve SIDS’lere yönelik 15 milyon ABD Doları;2- 
LDC’lere yönelik ilave 5 milyon ABD Doları;3- 
Liberya, Guinea-Bissau, Yemen, Burundi, Vanuatu ve Haiti’ye yönelik 2,9 ilave 5 milyon 4- 
ABD Doları;
Gürcistan’a yönelik 4 yıl için 5 milyon ABD Doları;5- 
Filistin’e yönelik 1 milyon ABD Doları tutarındaki kaynaklar, 6- 

Dışişleri Bakanlığımız ile eşgüdüm halinde şekillendirilen proje/faaliyetlerin finansmanında kulla-
nılmaktadır.  
 Ku

tu
:1
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2007 yılı, sahada olduğu kadar, uluslararası platformda da faal olunan bir yıl olmuş, yardım için ayrılan 
kaynağın rasyonel kullanımının sağlanması ile ilgili küresel uyumlaştırma çalışmalarına katılım gösterme-
ye devam edilmiştir. Bu çerçevede, 2007 yılı içerisinde etkin katılım gösterilen uluslararası toplantıların 
listesi aşağıdaki gibidir: 

OECD DAC Üst Düzey Memurlar Toplantısı ve I. OECD Küresel Kalkınma Forumu-	
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (EKOSOK), “Kalkınma Yardımları İdaresi -	
ve Koordinasyonunda Yüksek Düzey Ülke Deneyimleri Sempozyumu”
“Toplumların İlerlemesinin Ölçülmesi ve Teşvik Edilmesi” konulu II. OECD Dünya Forumu-	
Kalkınma İşbirliği Forumu Danışma Grubu II. Toplantısı-	
UNDP En Az Gelişmiş Ülkeler Bakanlar Konferansı-	
OECD-DAC Politika Diyalogu Toplantısı-	
OECD-DAC Yardımların Etkinliği Çalışma Grubu-	
OECD-DAC Üst Düzeyli Uzmanlar Toplantısı-	
“Küresel Kalkınma Toplumunda Gelişmekte Olan Donörler” konulu G-8 Toplantısı-	

2007 yılında nispeten küçük ölçekli, çok sayıda proje/faaliyet üretme anlayışının tedrici olarak terk edi-
lip, geniş kapsamlı programlar üretmek yoluyla işbirliği halinde olunan ülkelerde kaynakların daha etkin 
kullanımı hedeflenmiştir. 

Bu çerçevede 2007 yılında;
yararlanan ülke sayısı dikkate alınarak hesaplanan proje ve faaliyet sayısı yerine ülkelerin kaynak--	
lardan yararlanma oranları dikkate alınmış,
proje/faaliyetlerde kullanılan kaynaklar bazında, 2006 yılına oranla % 7,2’lik bir artış kaydedil--	
miştir. 

4.1. CO⁄RAF‹ BAZDA DE⁄ERLEND‹RME

Bölgesel Karılatırmalar
Bağımsızlığını yeni kazanmış Türk Cumhuriyetlerinin çok acil değişim, uyum ve kalkınma ihtiyaçlarına 
cevap vermek üzere 1992 yılında ulusal teknik yardım teşkilatı olarak kurulan ve ilk yıllarda Kafkaslar ve 
Merkez Asya ağırlıklı bir çalışma alanına sahip olan TİKA, 2002 yılı itibariyle Balkan ülkelerine açılmış, 

2004 yılından sonra ise faaliyet coğrafyasını 
Orta Doğu ve Sahra Altı Afrika’daki ülkeler 
başta olmak üzere kalkınma yolundaki tüm 
ülkeleri kapsayacak şekilde genişletmiştir.

Dünyada yaşanan krizler, kalkınma yardımla-
rına ilişkin küresel trendler ve dış politika ön-
celikleri gibi faktörler neticesinde yaşanan bu 
genişleme, 2007 yılında gerçekleştirilen proje 
ve faaliyetlerin harcamalar bazındaki bölgesel 
dağılımının aşağıdaki gibi gerçekleşmesine 
yol açmıştır: 

Grafik 1'den de görüldüğü üzere, 2007 yılın-
da yürütülen proje ve faaliyetler kapsamında 
gerçekleştirilen harcamalardan en büyük payı, 
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% 56,63 ile, kuruluş yıllarından bu yana TİKA’nın çalışma alanında yer alan ülkeler ile dünyadaki önemli 
kriz bölgelerinden olan Afganistan’ı içinde barındıran Kafkaslar ve Merkez Asya almıştır. 

Söz konusu bölgeyi, geleneksel olarak TİKA faaliyet alanına giren coğrafyalar arasında önemli yer tutan 
Balkanlar ve Doğu Avrupa (% 26,83) takip etmiş;  dünyada yaşanan krizlerin büyük bir çoğunluğunun 
yoğunlaştığı bölge olan Orta Doğu’da gerçekleştirilen çalışmalar ile Dışişleri Bakanlığı ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının eylem planlarına paralel olarak 2003 yılından itibaren başlatılan Afrika açılımı doğrul-
tusunda gerçekleştirilen proje ve faaliyetlerin toplamı ise, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinin, % 12,87’lik 
oran ile, bölgesel dağılımda üçüncü sırada yer almasına sebebiyet vermiştir.  

Ülkesel Karılatırmalar

Bölgesel bazda yapılan bu değerlendirmelerin ardından, ülkeler 
arası karşılaştırmalara geçildiğinde ulaşılan veriler aşağıdaki gi-
bidir:  

TİKA tarafından yürütülen proje ve faaliyetler kapsamında kul-
lanılan kaynakların ülkesel dağılımını gösteren grafik 2'den de 
görülebileceği üzere, Afganistan, % 36,22 gibi büyük bir oran 
ile, 2007 yılı içerisinde faaliyetlerden yararlanan ülkeler arasında 
ilk sırada yer almıştır.

2007 yılında TİKA tarafından söz konusu ülkede kullanılan kay-
nakların, diğer ülkelerde kullanılanlara nazaran yüksek olması, 
devletimizin söz konusu ülkeye verdiği önem doğrultusunda şe-
killendirilen “Afganistan’ın Yeniden İmarı Programı”nın büyük-
lüğünden kaynaklanmaktadır.

SEKTÖREL DE⁄ERLEND‹RME

TİKA tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin bütününe yakın bir 
kısmının dahil olduğu teknik işbirliği ve proje/program yardımı 
kategorileri, kalkınma yardımlarının en önemli kategorilerinden 
olup, OECD/DAC tarafından aşağıdaki sektörel sınıflandırma-
ya tabi tutulmaktadır:

Ku
tu

:2

Ülkemizin Afganistan’ın yeniden imarına 
yönelik taahhütleri 

Türkiye’nin, yaşanan savaş neticesinde alt ve üst 
yapıları büyük zarar gören Afganistan’ın yeniden imarına 
yönelik taahhütleri, Dışişleri Bakanlığımız ile eşgüdüm 
halinde, proje tabanlı olarak kullanılmaktadır.
Ülkemiz, son olarak, Afganistan’a yardım yapan 60 ülkenin 
katılımıyla 31 Ocak 2006 tarihinde Londra’da toplanan ve 
yaklaşık 10,50 milyar ABD Doları tutarında taahhüdün 
gerçekleştirildiği konferansta 5 yıl için 100 milyon ABD 
Doları yardımda bulunmayı taahhüt etmiştir. 
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Sosyal Altyapıların Geliştirilmesi
Eğitim
Sağlık
Nüfus ve Üreme Sağlığı 
Su ve Su Hijyeni 
Diğer Sosyal Altyapılar ve Hizmetler 

İşsizlik 
Barınma ve Konut
İdari ve Sivil Altyapıların Geliştirilmesi 
Diğer Sosyal Hizmetler 

Kültürel İşbirliği 
İletişimin Geliştirilmesi
Sosyal Barışa Katkı 
Diğer

Ekonomik Altyapıların Geliştirilmesi 
Ulaştırma ve Depolama 
İletişim
Enerji
Bankacılık ve Finans 
İş ve Diğer Sektörler

Üretim Sektörlerinin Geliştirilmesi
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık

Tarım
Ormancılık 
Balıkçılık

Sanayi, Madencilik ve İnşaat
Sanayi
Madencilik 
İnşaat

Ticaret ve Turizm
Ticaret 
Turizm 

Çoklu Çakışan Sektörler
Genel Çevre Koruma
Kadının Statüsünün İyileştirilmesi 

Bu sınıflandırmaya göre, TİKA tarafından 
2007 yılında proje/faaliyetler kapsamında 
kullanılan kaynakların % 77.4’lük kısmı, eği-
tim, sağlık, su ve su hijyeni gibi son derece 
önemli çalışma alanlarını içermekte olan sos-
yal altyapıların geliştirilmesi sektöründe ger-
çekleştirilen proje/faaliyetlere ayrılmıştır. Söz 
konusu sektörü, sırasıyla ekonomik altyapılar 
ile üretim sektörlerinin geliştirilmesi çalışma-
ları takip etmektedir.  
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Sosyal Altyapıların 
Gelitirilmesi 
Sosyal altyapıların geliştiril-
mesi sektörü içerisinde en bü-
yük pay, % 31,80 ile, okul ona-
rım/donanımları ve Türkoloji 
Programı gibi önemli projele-
ri içeren eğitim alt-sektörüne 
aittir. Bu alt-sektörü, % 26,40 
ile kültürel işbirliği, %17,17 
ile sağlık, % 10,82 ile idari ve 
sivil altyapıların geliştirilmesi 
ve % 9,87 ile su ve su hijyeni 
takip etmiştir. 

Kutu:3

Teknik İşbirliği ve Proje/Program 
Yardımlarının Küresel Görünümü 
ve TİKA
TİKA’nın proje bazlı harcamalarının 
sektörel dağılımının, donör ülkelerin 
geneli tarafından küresel ölçekte ger-
çekleştirilen teknik işbirliği ve proje/
program yardımlarının dağılımı ile 
uyumlu bir seyir izlediği gözlemlen-
mektedir. TİKA kaynakları ile 2007 
TİKA Faaliyet Raporu’nun hazır-
landığı tarihlerde güncel olan en son 
OECD verilerine göre, dünya gene-
linde teknik işbirliği ve proje/program 
yardımı biçimde kullanılan kaynakla-
rın dağılımına ilişkin mukayese grafiği 
yandaki gibidir: 
Grafik 4'den de görülebileceği üze-
re, donör ülkelerin geneli tarafından 
kullanılan kaynaklar, TİKA ile benzer 
bir biçimde, eğitim, sağlık, su ve su 
hijyeni gibi kalkınmakta olan ülkeler 
açısından yaşamsal önem arz eden 
sektörlerde yürütülen altyapı projeleri 
ile eğitim ve idari/sivil altyapıların geliştirilmesi alanında yoğunlaşan kapasite inşası çalışma-
larına, dolayısıyla sosyal altyapıların geliştirilmesi sektörüne yoğunlaşmıştır.
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Ekonomik Altyapıların Gelitirilmesi 
Ekonomik altyapılar ve hizmetlerin geliştirilmesi sektörü, % 12,71’lik pay ile, 2007 yılı TİKA faaliyetleri içeri-
sinde ikinci sırayı almıştır. Söz konusu sektörün en önemli bileşeni, Moğolistan’da yapımı tamamlanan Bilge 

Kağan Karayolu ile başta Balkan ülkeleri olmak üzere 
çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen köprü inşaatları sebe-
biyle ulaştırma ve depolama alt-sektörüdür. 

Üretim Sektörlerinin Gelitirilmesi 
Pek çok ülke açısından kalkınmanın motoru konu-
munda olan üretim sektörleri, 2007 yılı içerisinde 

faaliyet gösterilen bir diğer önemli çalışma ala-
nıdır. Bu sektörde özellikle zirai üretim ile küçük 
ölçekli sanayinin geliştirilmesi  konularına odak-
lanan çalışmalar, kullanılan kaynaklar bazında % 
7,99’luk bir paya sahip olmuştur. 

Sonuç
Son olarak, TİKA’nın ağırlıklı olarak faaliyet gös-
terdiği her bir sektör içerisinde ilk üç sırayı alan 
ülkeler ve bu ülkelerin sektörler içerisindeki pay-
ları Tablo 1'deki gibi sıralanmıştır:

11 Afgan vilayetinde başlatılan 13 okul inşaatı, 
hastane inşaat ve işletimleri, Wardak idari yapı-
sının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar, Mev-
lana Celaleddin-i Rumi'nin Evi'nin restorasyonu 
ve başkent Kabil’deki Pol-i Sohkta köpsünün 
hizmete açılması nedeniyle Afganistan, sırasıyla 
eğitim, sağlık, idari ve sivil altyapıların geliştiril-

Tablo-1 (Alt) Sektörlerde ‹lk Üç Sırayı Alan Ülkeler

(Alt) Sektör Ülke % 

EĞİTİM
Afganistan 29,4
Makedonya 8,2
Ukrayna 7,3

SAĞLIK 
Afganistan 69,7
Filistin 7,5
Bosna Hersek 4,7

SU VE SU HİJYENİ
Moldova 42
Makedonya 19,6
Tacikistan 11,9

İDARİ VE SİVİL ALTYAPILARIN 
GELİŞTİRİLMESİ

Afganistan 37,8
Mo¤olistan 10,4
Filistin 7,9

K†LT†REL İŞBİRLİĞİ 
Afganistan 31,9
Ukrayna 9,6
Bosna Hersek 8,4

EKONOMİK ALTYAPI VE 
HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Afganistan 56,6
Mo¤olistan 14,6
Gürcistan 2,5

†RETİM SEKT…RLERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ 

Filistin 20,6
Afganistan 16,3
Özbekistan 11,2
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mesi, kültürel işbirliği ve ekonomik altyapı ve hizmetlerin geliştirilmesi (alt) sektörlerinde birinci sırayı 
elde etmiştir. 

Gagauz Yeri Çadır Lunga şehrinde gerçekleştirilen içme suyu projesi nedeniyle Moldova ve küçük ve 
orta ölçekli işletmelere verilen katkılar nedeniyle Filistin ise, sırasıyla su ve su hijyeni alt sektörü ile 
üretim sektörlerinin geliştirilmesi sektöründe ilk sırada yer almıştır. 

Söz konusu dağılıma temel teşkil eden proje/faaliyetlere ilişkin ayrıntı bilgilere, raporun ilerleyen bö-
lümlerinde yer verilmektedir. 

5. 2007 YILINDA GERÇEKLET‹R‹LEN PROJE VE FAAL‹YETLER

2007 TİKA Faaliyet Raporu hazırlanırken aşağıdaki yöntem benimsenmiştir: 

PKO’lar aracılığıyla faaliyet gösterilen 20 ülkenin anlatıldığı bölümlerde, söz konusu ülkelere 
dair temel göstergelere ve genel hususlara yer verilmiş; bu ülkelerde ağırlıklı olarak çalışılan sektörler ile 
öne çıkan proje/faaliyetler takdim edilmiştir. 

Öte yandan, ilgili ülkelerde gerçekleştirilen proje/faaliyetlerin tümüne, ülke metinlerinin ardında ekli 
listeler halinde yer verilmiştir. 

Benzer bir biçimde, diğer ülkelerde gerçekleştirilen proje/faaliyetler ile bölgesel projeler arasın-
dan ön plana çıkanlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş, bu alandaki projelerin tümünün listeler halinde 
sunulması yoluna gidilmiştir. 

Söz konusu proje/faaliyet listelerinde, birden çok yıla yayılan ve sürekliliği olan çalışmalar içeren pro-
jeler (*) ile; 2007 yılında ön hazırlık çalışmaları ve/veya ilk safhaları gerçekleştirilen ve önümüzdeki 
dönemde tamamlanması öngörülen projeler ise (**) ile işaretlenmiştir.

Bu çerçevede, 2007 yılı çalışmalarının özetlendiği bu bölümde, sırasıyla; 
• Kafkaslar ve Merkez Asya, Balkanlar ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu ve Afrika’da yer alan ve 
program koordinasyon ofisi bulunan 20 ülkede gerçekleştirilen proje/faaliyetler,
• diğer ülkelerde gerçekleştirilen proje/faaliyetler,
• bölgesel projeler ve
• uluslararası kuruluşlara yapılan katkılar 

ele alınmaktadır. 
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2007 YILINDA GERÇEKLEŞT‹R‹LEN 
PROJE VE FAAL‹YETLER

[5.1]  
Kafkaslar ve Merkez Asya
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Bakü • Panoroma 
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AZERBAYCAN
5.1.1.

Geçtiğimiz yıllarda petrol fiyatlarının önemli ölçüde artış göstermesiyle ekono-
misi hızlı bir biçimde büyüyen Azerbaycan’ın kalkınma süreçleri açısından en 
temel iki önceliği, petrol dışı sektörlerin geliştirilmesi yoluyla ekonomik faali-
yetlerde bir çeşitlilik sağlanması ve buna bağlı olarak yaşanan ekonomik büyü-
menin ülke geneline daha dengeli bir biçimde yayılmasının temin edilmesidir. 

Bu bağlamda, 1992’den bu yana Türkiye'nin en büyük işbirliği ortağı konumun-
da olan Azerbaycan’da 2007 yılı içerisinde gerçekleştirilen proje ve faaliyetlerde 

Bakent	 	 	 	 :	Bakü
Yönetim	Biçimi	 	 	 : Cumhuriyet
Resmi	Dili	 	 	 : Azerbaycan Türkçesi
Nüfus	 	 	 	 :	8,177,717 (2008 tahmini)
Yüzölçümü	 	 	 : 86.600 km2

Etnik	Topluluklar	 	 	 :	Azeri (% 90.6), Da¤ıstanlı (%2.2), Rus (%1.8), 
      Di¤er (%5.4)
Balıca	Dinler	 	 	 : Müslüman (% 93.4), Rus Ortodoks (% 2.5), 
      Ermeni Ortodoks (% 2.3), Di¤er (% 1.8)
Balıca	Diller	 	 	 : Azerice (% 90.3), Lezgice (% 2.2), Rusça 
      (%1.8), Di¤er (% 5.8)

GSMH	(Satın	Alma	Gücü	Paritesi)	 : 65,47 milyar $ (2007 tahmini)
GSMH	–	kii	baı	(SAGP)	 	 : 7.700 $ (2007 tahmini)
GSMH	–	sektörlere	göre	 	 : Tarım: % 6
      Sanayi: % 64
      Hizmetler: % 30
Enflasyon	Oranı   : % 16,6 (2007 tahmini)
‹sizlik	Oranı	 	 	 : % 4.3 (2007) 
‹hracat	 	 	 	 : 21 milyar $ (2007 tahmini)
‹thalat	 	 	 	 : 6 milyar $ 82007 tahmini)
Balıca	‹hracat	Ortakları	 	 : ‹talya (% 44,7), ‹srail (% 10,7), Türkiye ( % 6,1), 
      Fransa (%5,5), ‹ran (% 4.6) (2006)
Balıca	‹thalat	Ortakları	 	 : Rusya Federasyonu (% 22,4), ‹ngiltere (% 8,6),  
      Almanya (% 7,7), Türkiye (% 7,3), Türkmenistan  
      (% 7) (2006)
Türkiye	ile	Ticaret		 	 : ‹hracat: 1.056 milyon $ (2007)
	 	 	 	 		‹thalat: 624 milyon $ (2007)
Dı	Borç	 	 	 	 : 2,4 milyar $ (2007)

Okur-yazarlık	oranı	 	 :	Toplam: % 98.8 (2006 tahmini) 
                 Erkek: %  99.5 
                 Kadın: % 98.2
Bebek	Ölüm	Oranı		 	 : 56,43/1.000 (2008 tahmini)
Yoksulluk	sınırı	altındaki	nüfus	 : % 24 (2005 tahmini) 
Alınan	Dı	Ekonomik	Yardım	 :	206 milyon $ (2006)
‹nsani	Kalkınma	Endeksi	Sırası	 :	98.1 (2005)

1 Ülke profillerinde yer alan bilgiler; CIA The 2008 World Factbook, UNDP 2007/2008 Human De-
velopment Reports, OECD.Stat ve T.C. Dış Ticaret Müşavirlikleri Ülke Raporlarından derlenmiştir.
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ağırlık, ülke önceliklerine uygun bir biçimde ekonomik altyapılar ile başta küçük ve orta sanayi olmak 
üzere üretim sektörlerinin geliştirilmesine verilmiştir. 

Sanayi

2004-2008 yılları arasını kapsayan ve ülke için stratejik önem taşıyan petrol dışı 
sektörlerin geliştirilmesi, sanayi potansiyelinin oluşturulması, bölgelerde sosyo-
ekonomik kalkınmanın sağlanması, ihracat 
potansiyelinin arttırılması, sermaye yatırımı-
nın teşviki gibi önemli konularda proje ve 
programların gerçekleştirilmesini öngören 
Azerbaycan Cumhuriyeti Sosyo-Ekonomik 
Kalkınma Devlet Programı çerçevesinde 

Abşeron’da pilot organize sanayi bölgesi kurulması çalışmalarına 
2007 yılı içerisinde devam edilmiştir. 

Çalışmaların önümüzdeki yıllarda tamamlanmasıyla, Azerbaycan 
ilk sanayi bölgesine kavuşacak ve ülkedeki ekonomik etkinliğin çe-
şitlilik kazanması adına önemli bir adım atılmış olacaktır.  

Sa¤lık

Akdeniz ülkelerinden başlayıp Orta Doğu üzerinden Güneydoğu Asya ülkelerine uzanan Dünya Tala-
semi (Akdeniz Anemisi) Kuşağı içerisinde yer alan ve Talasemi taşıyıcılık oranı çevre ülkelere göre daha 
yüksek seyreden Azerbaycan’da, Haydar Aliyev Fonu tarafından, söz konusu hastalıkla mücadele edecek 

bir merkez inşa edilmektedir. 

“Akdeniz Anemisiz bir hayat!” sloganıyla yola çı-
kan projeye, Haydar Aliyev Fonu ile 2007 yılının 
Temmuz ayında imzalanan protokol uyarınca bir 
kan bankası ve kemik iliği nakil ünitesi kurulması 
çalışmalarını üstlenmek suretiyle destek verilmek-
tedir.

İmzalanan protokol ile, merkezde görev yapacak 
doktor ve diğer sağlık personeli için eğitim prog-
ramlarının düzenlenmesine de katkı sağlanması 
öngörülmektedir. 

 

Fizibilite ve altyapı etüt projeleri ile haritalar ve 
imar planları, Temmuz ayında Bakü’de düzenle-
nen tören ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi 
Kalkınma Bakanlığına teslim edilmiştir. 
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2007 yılında Azerbaycan'da Gerçekleştirilen  
Proje ve Faaliyetler 
Sosyal Altyapıların Gelitirilmesi 
> Adıgün Çocuk – Gençlik Spor Okuluna Malzeme Yardımı
> Uluslararası Matematik Kongresine Katılımın Desteklenmesi
> Öğretmen Yetiştirme Politika ve Programları Sempozyumu Düzenlenmesi
> 149 No’lu Ağdam Göçmen Okulunun Onarım ve Donanımı  
> Bakü Atatürk Lisesine Ekipman Yardımı 
> Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin Türkiye Stajı
> Yükseköğretim Kurumları Arası Bilgi Alışverişi ve Ders Programlarının Denkleştirilmesi Projesi
> Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi Dekanlığının Onarım ve Donanımı 
> Bakü Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi Türk Odasının Onarım ve Donanımı 
> Nahçıvan Devlet Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi İletişim Altyapısının Geliştirilmesi 
> Türkiye'de Öğrenim Gören Ahıskalı Öğrencilere Ulaşım Desteği 
> Talasemi Merkezi Kurulması**
> Nahvıcanlı Doktor ve Hemşirelere Yönelik Staj Programı*
> Azeri Doktorlara Yönelik Staj Programı
> Göçmen Çocuklara Yönelik Meslek Edindirme Kursları Kapsamında Bilgisayar Laboratuarı Kurulması 
> Esir ve Rehin Alınmış Kişilerin Çocuklarına Yönelik Düzenlenen Kurslar Kapsamında Bilgisayar Laboratuarı Kurulması
> Aile Politikaları ve Hizmetlerinin Yerinde İncelenmesi Konusundaki Çalışma Ziyareti
> Çeşitli Kurumlardan Uzmanlara Yönelik Devlet Yatırım Politikası ve Programı Konulu Eğitim Programı  
> Azerbaycan Ankara Büyükelçiliğinin Desteklenmesi
> Azerbaycan Türk Diaspora Teşkilatları Başkanları Toplantısının Desteklenmesi
> Mevlana Uluslararası Genç Sanatçılar Festivaline Azerbaycan'dan Katılımın Desteklenmesi
> Mevlana Anısına Bakü'de Düzenlenen Ahmet Özhan Konserinin Desteklenmesi
> XII. Çocuk Muğam Festivalinin Desteklenmesi 
> Uluslararası VII. Dil, Yazım ve Deyişbilim Sempozyumuna Katılımın Desteklenmesi 
> Kerkük Gecesi Etkinliklerinin Desteklenmesi 
> IXX. Avrasya Dostluk ve Kültür Haftası ile Sevgi ve Barış Yolu Sempozyumunun Düzenlenmesi 
> Türk Dünyası Gençlik Buluşmasının Düzenlenmesi
> Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri Töreninin Desteklenmesi
> Milli İlimler Akademisi Fuzuli El Yazmaları Enstitüsünün Modernizasyonu Projesi
> “Azerbaycan’da Türkiye İmajı ve Azerbaycan-Türkiye İlişkilerine Katkısı Çalışmaları” Kapsamında Uzman 
Görevlendirilmesi
> Avrasya Diyaloğu İçtimai Birliği ve Kafkasya Medya Eğitim Merkezinin Kurulması ve Cari Giderlerinin Karşılanması* 
> BAKÜTEL XIII. Uluslararası Azerbaycan Telekomünikasyon ve Enformasyon Teknolojileri Fuarına Katılımın 
Desteklenmesi
> Ahıska Türklerinin Ahıska Bölgesini Ziyaretlerinin Desteklenmesi

Ekonomik Altyapılar ve Hizmetler 
> Türkiye-Azerbaycan Dostluk Köprüsü İnşaatı** 
> Azerbaycan’da TRT Karasal Vericileri Kurulması**
> Küreselleşme Sürecinde Kafkaslar Kongresinin Desteklenmesi
> VI. Uluslararası  Bilgi, Ekonomi ve Yönetimi Kongresine Katılımın Desteklenmesi 
 
Üretim Sektörleri  
> Gence, Guba ve Abşeron Şehirlerinde Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuarlarının Modernizasyonu 
> Haçmaz Çiftliğinin Rehabilitasyonu**
> Abşeron Organize Sanayi Bölgesinin Altyapı Projesinin Hazırlanması ve Müşavirlik Hizmeti Verilmesi**
> NÖC Standartlaştırma, Sertifikalaştırma ve Metroloji Ajansı Uzmanlarının Eğitimi ve Ekipman Yardımı   
> Ataların Tarihi Zafer ve Şehitlik Yolu Projesi** 
> Çanakkale Şehitlerini Anma Haftasına Katılımın Desteklenmesi
> Turizm Personelinin Yiyecek, İçecek Sunumu Konulu İşbaşı Eğitimi 
> Kaçkınlara Gıda Yardımı

Ayrıca, 2007 yılında gerçekleştirilen 38 bölgesel projeye 129 kişinin katılımı sağlanmıştır.
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Tiflis • Panoroma 
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GÜRC‹STAN
5.1.2.

Bakent	 	 	 	 :	Tiflis
Yönetim	Biçimi	 	 	 : Cumhuriyet
Resmi	Dili	 	 	 : Gürcüce
Nüfus	 	 	 	 :	4,630,841 (2008 tahmini)
Yüzölçümü	 	 	 : 69.700 km2

Etnik	Topluluklar	 	 	 :	Gürcü (% 83.8), Azeri (% 6.5), Ermeni (% 5.7), 
       Di¤er (% 4)
Balıca	Dinler	 	 	 : Ortodoks Hıristiyan (% 83.9), Müslüman (% 9.9),  
       Ermeni Gregoryen (% 3.9), Di¤er (% 2.3)
Balıca	Diller	 	 	 : Gürcüce (% 71), Rusça (% 9), Ermenice (% 7),  
       Azerice (% 6), Di¤er (% 7)

GSMH	(Satın	Alma	Gücü	Paritesi)	 : 20,5 milyar $ (2007 tahmini)
GSMH	–	kii	baı	(SAGP)	 	 : 4.700 $ (2007 tahmini)
GSMH	–	sektörlere	göre	 	 : Tarım: % 12.3
      Sanayi: % 29.7
      Hizmetler: % 35.5
Enflasyon	Oranı   : % 9.2 (2007 tahmini)
‹sizlik	Oranı	 	 	 : % 13.6 (2006)
‹hracat	 	 	 	 : 2 milyar $ (2007 tahmini)
‹thalat	 	 	 	 : 4.8 milyar $ (2007 tahmini)
Balıca	‹hracat	Ortakları	 	 : Türkiye (% 12.7), Azerbaycan (% 9.4), Rusya  
     Federasyonu (% 7.7), Ermenistan (% 7.5), 
       Türkmenistan (% 7.3) (2006)
Balıca	‹thalat	Ortakları	 	 : Rusya Federasyonu (% 15.2), Türkiye (% 14.2), 
      Almanya (% 9.5), Ukrayna (% 8.7), Azerbaycan 
      (% 8.7) (2006)
Türkiye	ile	Ticaret		 	 : ‹hracat: 340 milyon $ (2006)
	 	 	 	 		‹thalat: 412 milyon $ (2006)
Dı	Borç	 	 	 	 : 4,5 milyar $ (2007)

Okur-yazarlık	oranı	 	 :	Toplam: % 100 (2006) 
                Erkek: %  100 
               Kadın: % 100
Bebek	Ölüm	Oranı		 	 : 16,78/1.000 (2008 tahmini)
Yoksulluk	sınırı	altındaki	nüfus	 : % 31 (2006) 
Alınan	Dı	Ekonomik	Yardım	 : 361 milyon $ (2006)
‹nsani	Kalkınma	Endeksi	Sırası	 :	96.

Tiflis

Siyasal istikrarsızlıklar ve Rusya Federasyonu tarafından kimi önemli ihraç ka-
lemlerine uygulanan ambargoya rağmen 2007 yılında özellikle inşaat, madenci-
lik ve bankacılık sektörlerine yapılan büyük ölçekli yabancı yatırımlar sayesinde 
% 12 gibi rekor sayılabilecek bir ekonomik büyüme hızına erişen Gürcistan’da 
hükümet, kalkınma ile ilgili olarak;

• kronikleşen enflasyonun düşürülmesi,
• dış yatırımcılar açısından yaratılan cazip ortamın sürekliliğinin sağlanması, 
• kamu sektöründe istihdam edilen elemanların niteliğinin artırılması,
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• Gürcü mallarına yeni ihraç pazarları bulunması ve
• sosyal altyapılardaki fiziki yetersizliklerin giderilmesi gibi öncelikler belirlemiştir.

Bu bağlamda, Gürcistan’da 2007 yılında yürütülen çalışmalar, özellikle bu en son önceliğe odaklanmış 
durumdadır. 

Su ve Su Hijyeni

Gürcistan doğal su kaynakları açısından  zengin bir ülke olmasına rağmen 
içilebilir su ve su hijyeni (sanitasyon) konusunda ciddi sorunlar yaşamakta 
olup, ülke genelinde içme suyu tesislerinin modernizasyonuna ihtiyaç duyul-
maktadır. 

Bu sektörde gerçekleştirilen çalışmalar; maddi yetersizlik, ekipmanların atıl 
vaziyette olması, yeni teknolojilerin kullanılmaması gibi sorunlardan  en çok 
etkilenen yerleşim birimleri olan köy ve kasabalara yoğunlaşmış durumda-
dır.  

Bu çerçevede, 2007 yılı içerisinde;
• bir önceki yıl Kaheti bölgesi Telavi rayonu Karacalar köyünde ve Sagareco 
rayonu  Karaçöp köyünde açılan  yeni ve rehabilite edilmiş eski artezyen ku-
yularına çeşmeler inşa edilmiş, 
• Kaheti bölgesi Kvareli rayonu Sabuie köyünde dört köye içme suyu temin 
eden 500 tonluk  su deposu   rehabilite edilmiş,
• aynı bölgede bulunan  Eniseli köyündeki atık suların akması için 1,3 km.lik 
beton su kanalı yapılmış, 
• AGİT tarafından organizasyonu yapılan Güney Osetya bölgesinde “Ksuisi-
Disevi-Gugutiantkari Su Borusunun İnşaatı Projesi” için katkı sağlanmıştır.

E¤itim

Gürcistan genelindeki okulların rehabilitasyonu, Gürcü eğitim sisteminin uluslararası standartlarda hiz-
met vermesini  hedefleyen ve  2005 yılında başlayan reform programının önemli bir parçasıdır.  

Bir önceki yıl 5 okulun onarım ve donanımı gerçekleştirmek suretiyle katkı sağlanan bu program, 2007 
yılı içerisinde,   Kvemo Kartli bölgesi Marneuli rayonu II. Kosalı köyü okulunda yürütülen fiziki altyapı 
iyileştirme çalışmalarıyla desteklenmiştir. 

Tadilat çalışmalarının yanı sıra ek bina inşa etmek sure-
tiyle, aşırı zorlanan sınıf kapasitesinin makul seviyelere 
düşürülmesi de hedeflenmektedir. 

Başlatılan çalışmaların 2008 yılında tamamlanmasıyla, 
300 öğrenciye hizmet veren ve uzun yıllar tamir gör-
meyen söz konusu okul, ihtiyacı karşılayamaz durum-
dan kurtarılarak çocuklar için daha sağlıklı bir eğitim 
sunar hale gelmiş olacaktır. 
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2007 yılında Gürcistan’da Gerçekleştirilen  
Proje ve Faaliyetler 

Sosyal Altyapıların Gelitirilmesi
> II. Kosalı Köyü Ortaokulunun Onarımı ve Donanımı**
> Saralı Köyü Ortaokulunun Hijyen Koşullarının İyileştirilmesi 
> Kepenekçi Köyü Hastanesinin Onarımı**
> Kanser Önleme Merkezinin Donanımı
> Gürcistan Devlet Tıp Üniversitesi Yetkilileri-
nin Türkiye Ziyaretinin Desteklenmesi
> Kvemo Kartli Bölgesindeki Kosalı ve Sadahlı 
Köylerinde Gerçekleştirilen Sosyal Destek Pro-
jeleri
> Güney Osetya -  Ksuisi-Disevi/Gugutiantkari 
Bölgesi Su Boru Hattı İnşaatı**
> Karacalar Köyü İçme Suyu Projesi
> Karaçöp Köyü İçme Suyu Projesi
> Kaheti Bölgesi Su Deposunun Rehabilitasyo-
nu**
> Kaheti Bölgesi Kvareli Rayonu Beton Su Ka-
nalı İnşaatı** 
> Telavi ve Sagareco Bölgelerinde Açılan Kuyu-
lara Çeşme Yapılması
> Gürcistan Ankara Büyükelçiliğinin Desteklen-
mesi
> Gürcü Öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik Çocuk Bayramı Etkinliklerine Katılımının 
Desteklenmesi
> Borçalı Yöresinde Gerçekleştirilen Aşıklar 
Yarışması'nın Desteklenmesi 
> Aşık Kemandar Müze Evi Projesi
> Ayşe Kulin'in Füreyya İsimli Kitabının Gürcüceye Çevirilmesi ve Basımı 
> Türk El Yazmaları Sergisinin Desteklenmesi
> Edinburg'da Düzenlenen “Sözcüksel İstisnalar Yöntemleri Konferansı'na Katılımın Desteklenmesi 
> Kültürler arası Diyalog ve Hoşgörü Toplantıları Düzenlenmesi
> Ahıska Türklerinin Anayurtlarına Dönüşü Konulu Konferansın Desteklenmesi 

Ekonomik Altyapılar ve Hizmetler 
> Marneuli Askeri Havaalanına NDB Cihazı Hibesi
> Adjara Özerk Bölgesinde TRT Karasal Vericileri Kurulması**
> Avrupa, Türkiye, Güney Kafkasya Güvenlik Konferansına Katılımın Desteklenmesi 

Üretim Sektörleri 
> Adjara Özerk Bölgesinde Beyaz Amerikan Kelebeği ile Mücadele**  
> Kestane Kanseri ile Mücadele**

Ayrıca, 2007 yılında gerçekleştirilen 21 bölgesel projeye 57 kişinin katılımı sağlanmıştır.
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Astana • Baitereck Kulesi
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KAZAK‹STAN
5.1.3.

Bakent		 	 	 : Astana
Yönetim	Biçimi	 	 	 : Cumhuriyet
Resmi	Dili	 	 	 :	Kazak Türkçesi
Nüfus	 	 	 	 :	15,340,533 (2008 tahmini)
Yüzölçümü	 	 	 : 2.725.000 km2

Etnik	Topluluklar		 	 :	Kazak (% 53.4), Rus (% 30), Ukraynalı 
      (% 3.7), Özbek (% 2.5), Alman (% 2.4)
Balıca	Dinler	 	 	 : Müslüman (% 47), Ortodoks Hıristiyan (% 44), 
      Protestan Hıristiyan (% 2), Di¤er (% 7)
Balıca	Diller	 	 	 : Rusça (% 95), Kazakça (% 64)

GSMH	(Satın	Alma	Gücü	Paritesi)	 : 168 milyar $ (2007 tahmini)
GSMH	–	kii	baı	(SAGP)	 	 : 11.100 $ (2007 tahmini)
GSMH	–	sektörlere	göre	 	 : Tarım: % 5.7
      Sanayi: % 39.5
      Hizmetler: % 54.8
Enflasyon	Oranı   : % 10.8 (2007)
‹sizlik	Oranı	 	 	 : % 7.3 (2007 tahmini) 
‹hracat	 	 	 	 :	48 milyar $ (2007 tahmini)
‹thalat	 	 	 	 : 33 milyar $ (2007 tahmini)
Balıca	‹hracat	Ortakları	 	 : Almanya (% 12.4), Rusya Federasyonu (% 11.6), 
      Çin (% 10.9), ‹talya (% 10.5),  
      Fransa (% 7.6) (2006)
Balıca	‹thalat	Ortakları	 	 : Rusya Federasyonu (% 36.4), Çin (% 19.3), 
      Almanya (% 7.4) (2006)
Türkiye	ile	Ticaret	 	 :‹hracat: 348 milyon $ (2006)
	 	 	 	 		‹thalat: 558 milyon $ (2006)
Dı	Borç		 	 	 : 96,3 milyar $ (2007)

Okur-yazarlık	oranı	 	 :	Toplam: % 99.5 (2006) 
                 Erkek: % 99.8 
                 Kadın: % 99.3
Bebek	Ölüm	Oranı	 	 : 26,56/1.000 (2008 tahmini)
Yoksulluk	sınırı	altındaki	nüfus	 : % 13,8 (2007)
Alınan	Dı	Ekonomik	Yardım	 :	172 milyon $ (2006)
‹nsani	Kalkınma	Endeksi	Sırası	 :	73. (2005)

Kazakistan, bağımsızlığın ilk yıllarında yaşanan sosyal ve ekonomik sıkıntıların 
üstesinden gelme yolunda önemli mesafe kat etmiştir. Şüphesiz bunda ülkenin 
sahip olduğu doğal kaynaklardan sağlanan gelirin ve SSCB döneminden miras 
kalan beşeri ve fiziki sermaye imkanlarının büyük payı vardır. 

Bugün gelinen noktada Kazakistan için asıl mesele, ülkenin sahip olduğu kay-
naklardan elde ettiği gelirin hangi alanlarda ve nasıl verimli bir şekilde kullanı-
labileceğinin tespit edilmesidir. Piyasa ekonomisine dayalı bir kalkınma modeli 
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benimseyen Kazakistan, bu kapsamda, sosyal  ve ekonomik 
sektörlerin gelişim istikametlerini belirleyen strateji, plan ve 
programlarını ciddiyetle uygulamaktadır.

E¤itim 

Eğitim standartlarının uluslararası seviyeye yükseltilmesi, tüm 
vatandaşların kaliteli eğitim imkanlarından istifade edebilme-
lerinin temin edilmesi, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması,  
Kazak Türkçesinin eğitim dili olarak yaygınlaştırılması, eği-
tim kurumlarında verimliliğin artırılması, müfredatın güncel-
lenmesi gibi öncelikler doğrultusunda yeniden şekillenmekte 
olan eğitim sektöründe toplam 11 proje uygulanmıştır. 

Bu kapsamda;
• Kazakistan’ın kırsal kesimlerinde ve ulaşılması güç bölge-
lerinde yaşayan ve maddi imkanları kısıtlı olan öğrencilerin 
üniversite sınavlarına hazırlanmalarında yardımcı olmak ama-
cıyla tamamı Kazakça hazırlanan yaklaşık 20 bin adet ders 
kitabı bastırılması ile,

• Kazakistan’ın başkenti Astana’da inşa edilen Uluslararası 
Okul bünyesinde 2 adet bilgisayar laboratuarı kurulması, söz 
konusu projeler arasında öne çıkan çalışmalar olarak değer-
lendirilmektedir. 

Kazakistan’da bahse konu iki projenin yanı sıra gerçekleş-
tirilen diğer çalışmalar çerçevesinde ise 1 okulun onarım ve 
donanımı gerçekleştirilmiş, 2 okula bilgisayar laboratuarı 
kurulmuş, ülke genelindeki Türkçe kurslarına ekipman desteği 
sağlanmış ve ihtiyaç sahiplerine kitap/kırtasiye hibesinde bulu-
nulmuştur.  

Temel Sa¤lık

Son yıllarda artış gösteren bağımlılıklarla mücadele kapsamında Kazakistan Sağlık Bakanlığı ve Eğitim-
Bilim Bakanlığının inisiyatifi ve sivil toplum ile işbirliğinde “Gençliği Zararlı Alışkanlıklara Karşı Koru-
ma ve Bilinçlendirme Fuarı” düzenlenmiştir. 

Söz konusu fuar, Kazakistan’ın 20 eyaletinde sergilenme 
imkanı bulmuş, bu vesile ile, Kazakistan’da özellikle lise 
öğrencilerinin sigara, alkol, uyuşturucu, internet bağımlı-
lığı vs. konularda bilinçlenmeleri sağlanmıştır.

Konuyla ilgili olarak Kazakça-Rusça hazırlanan 100.000 
adet kitapçığın da dağıtıldığı fuar, Kazak kamuoyunda da 
büyük yankı bulmuştur.
 

15 vilayetteki İl Milli Eğitim Müdürlüklerine 
teslim edilen kitaplar, başta Kazak Dili olmak 
üzere İngilizce, Fizik, Kimya, Matematik ve 
Kazakistan Tarihi konularını kapsamaktadır. 



31 T
İK

A
 2

0
0

F
a
a
li
y
e
t 

R
a
p

o
ru7

2007 yılında Kazakistan'da Gerçekleştirilen 
Proje ve Faaliyetler
Sosyal Altyapıların Gelitirilmesi
> Kazakistan’ın Latin Alfabesine Geçişi Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Türkiye Ziyaretinin Desteklenmesi
> Dil Eğitim Kitapları Hibesi 
> Kazakistan Genelindeki Türkçe Kurslarına Ekipman Yardımı 
> 5 Dilde Konuşma Kılavuzu Basımı 
> Çoklu Ortam Türkçe Sınıfının Donanımı 
> 23 Nisan Etkinlikleri Kapsamında Kırtasiye Yardımı 
> 139. Okulun Onarım ve Donanımı
> Kırsal Kesimden Öğrencilere Üniversiteye Hazırlık Kitabı 
Yardım
> Şamalgan Yabancı Diller Yüksekokuluna Bilgisayar Laboratu-
varı Kurulması 
> Kargalı Yabancı Diller Yüksekokuluna Bilgisayar Laboratuvarı 
Kurulması**
> Astana Uluslararası Okuluna Bilgisayar Laboratuvarları Kurul-
ması
> Acil Sağlık Hizmetleri ve Afetlerde Sağlık Yönetimi Eğitim 
Programı 
> Gençliği Zararlı Alışkanlıklara Karşı Koruma ve Bilinçlendir-
me Fuarının Desteklenmesi
> Yaygın Mesleki Eğitim Merkezi Bünyesinde Bilgisayar Kursları 
Düzenlenmesi   
> Kentav Şehri Isınma Altyapısının İyileştirilmesi 
> İstatistik Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi Projesi
> Devlet Personel Rejimi İşbirliği Projesi**
> Sivil Toplum Örgütlerine Ekipman Yardımı
> Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak Değerleri Sempozyumunun Desteklenmesi
> Evrensel Manevi Zenginlikler ve Günümüz Edebiyatının Meseleleri Konferansının Desteklenmesi
> Orta Asya'da İslam Medeniyeti Konferansının Desteklenmesi
> Türk Atasözleri ve Bilmeceleri Kitabı Basımı
> Kazak-Türk Eğitim Vakfi Tarafından Düzenlenen Etkinlikler Kapsamında Başarılı Elde Eden Öğrencilerin 
Ödüllendirilmesi
> Almati Milli Kütüphanesi Türkiye Okuma Salonuna Personel Desteği
> III. Uluslararası Silivri Yoğurt Festivaline Katılımın Desteklenmesi
> 3 Proje Kapsamında Medya Kuruluşlarının Desteklenmesi*
> Nevruz Haftası Etkinliklerinin Desteklenmesi
> Avrasya'da Güvenlik Tehditleri ve Uluslararası Kuruluşların Rolü Konferansının Desteklenmesi

Ekonomik Altyapılar ve Hizmetler 
> IV. Uluslararası Kazakistan-Kırgızistan Elektronik ve Bilgisayar Konferansı’nın Desteklenmesi

Üretim Sektörleri 
> Kızılyar Bölgesinde Türk-Kazak Ormanı Oluşturulması 
> Türk Yatırım ve İstihdam Portföyünün Tespiti Projesi**
> Türkiye-Kazakistan İş Forumunun Desteklenmesi

Ayrıca, 2007 yılında gerçekleştirilen 45 bölgesel projeye 124 kişinin katılımı sağlanmıştır.
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KIRGIZ‹STAN
5.1.4.

Bakent		 	 	 : Bikek
Yönetim	Biçimi	 	 	 : Cumhuriyet
Resmi	Dili	 	 	 :	Kırgız Türkçesi, Rusça
Nüfus	 	 	 	 :	5,356,869 (2008 tahmini)
Yüzölçümü	 	 	 : 198.500 km2

Etnik	Topluluklar		 	 :	Kırgız (% 64.9), Özbek (% 13.8), Rus (% 12.5), 
      Di¤er (% 8.8)
Balıca	Dinler	 	 	 : Müslüman (% 75), Ortodoks Hıristiyan (% 20), 
      Di¤er (% 5)
Balıca	Diller	 	 	 : Kırgızca (% 64.7), Özbekçe (% 13.6), 
      Rusça (% 12.5), Di¤er (% 9.2)

GSMH	(Satın	Alma	Gücü	Paritesi)	 : 10,5 milyar $ (2007 tahmini)
GSMH	–	kii	baı	(SAGP)	 	 : 2.000 $ (2007 tahmini)
GSMH	–	sektörlere	göre	 	 : Tarım: % 31.7
      Sanayi: % 19.8
Enflasyon	Oranı   : % 10.2 (2007 tahmini)
‹sizlik	Oranı	 	 	 : % 2.1 (2006) 
‹hracat	 	 	 	 :	1 milyar $ (2007 tahmini)
‹thalat	 	 	 	 : 2,5 milyar $ (2007 tahmini)
Balıca	‹hracat	Ortakları	 	 : ‹sviçre (% 26.1), Kazakistan (% 20.4), Rusya 
      Federasyonu (% 19.3), Afganistan (% 9.4), 
      Çin (% 4.8) (2006)
Balıca	‹thalat	Ortakları	 	 : Rusya Federasyonu (% 38.1), Çin (% 14.4), 
      Kazakistan (% 11.7), ABD (% 5.7) (2006)
Türkiye	ile	Ticaret	 	 : ‹hracat: 27 milyon $ (2006)
	 	 	 	 		‹thalat: 39 milyon $ (2006)
Dı	Borç		 	 	 : 2,97 milyar $ (2007)

Okur-yazarlık	oranı	 	 :	Toplam: % 98,7 (2006) 
                 Erkek: % 99.3 
                 Kadın: % 98.1
Bebek	Ölüm	Oranı	 	 : 32,3/1.000 (2008 tahmini)
Yoksulluk	sınırı	altındaki	nüfus	 : % 40 (2004)
Alınan	Dı	Ekonomik	Yardım	 :	311 milyon $ (2006)
‹nsani	Kalkınma	Endeksi	Sırası	 :	116. (2005)

Komşularının aksine, ekonomiye önemli katkılar sağlayabilecek petrol ve 
doğalgaz kaynaklarından yoksun olan Kırgızistan, bağımsızlığın ilan edilmesinin 
ardından geçen 17 yıllık süre zarfında inişli çıkışlı da olsa kararlı bir kalkınma 
hamlesi gerçekleştirmiştir. 

Günümüzde, 1998 – 1999 yıllarında yaşanan mali kriz sonucu ağır bir darbe 
alan ekonominin yavaş yavaş toparlanmaya başlaması ve 2005 – 2006 yılları 
içerisinde meydana gelen siyasi istikrarsızlıkların yerini nispeten sakin bir siyasal 
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ortama bırakması, Kırgız Hükümetinin sürdürülebilir kalkınmaya odaklı politikalarının başarı şansını 
yükselten faktörler olarak değerlendirilmektedir.   

2007 yılının Mayıs ayında yayımlanan 2007-2010 Kalkınma Stratejisi Belgesi’nde çerçevesi çizilen bu 
politikalar: 

sosyal ve siyasal istikrarın sağlanması,-	
kamu sektörünün kurumsal anlamda güçlendirilmesi,-	
para/kredi, vergi ve gümrük politikalarının -	
eşgüdümlü yürütülmesi, 
yapısal reformlarda aşama kaydedilmesi, -	
dış borç yükünün hafifletilmesi-	
ve ülkenin dış ticaret pozisyonunun -	
güçlendirilmesi hedeflerine yönelmiş 
durumdadır.   

Söz konusu politikalar, 2007 yılı içerisinde, başta 
üretim olmak üzere çeşitli sektörlerde projeler 
gerçekleştirmek suretiyle desteklemiştir.  

Ormancılık 

Topraklarının yaklaşık % 4,25’i ormanlarla kaplı 
olan Kırgızistan, halihazırda dünya üzerindeki 
en büyük doğal ceviz ormanının  sahibidir. 
Ancak, -başta ceviz ağaçları ile kaplı alanlar olmak üzere- bu ormanlık 
araziler, toprak kaybının önlenmesi ve su rejiminin düzenlenmesi gibi 
yaşamsal işlevleri yerine getirmekle beraber, kayda değer bir gelir 
kaynağı yaratamamaktadır.

Bu bağlamda, söz konusu ormanlık arazilerin doğal dengeye zarar 
vermeksizin ülke ekonomisine kazandırılması Kırgız Hükümetinin 
üretim sektörlerine ilişkin öncelikleri arasında yer almakta 
olup, son dönemde bu yönde alınan inisiyatiflerde artış olduğu 
gözlemlenmektedir. 

Kırgız Hükümetinin ormanlık 
arazilerin ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik 
söz konusu girişimlerini desteklemek maksadıyla, 2007 yılı 
içerisinde,  K.C. Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı 
ile geniş çaplı bir işbirliği programı başlatılmıştır. 

Bu kapsamda T.C. Çevre ve Orman Bakanlığının 
yakın işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmalar, ilk etapta, 
Celalabad ve Oş illerindeki ceviz ormanları ile meyveli 
ağaç ormanlarını tehdit eden zararlılar ile mücadele alanına 
yoğunlaştırılmıştır. 

Lymantria dispar (sünger örücüsü) zararlısına karşı yürütülen 
bu mücadelede  biyolojik, kimyasal ve mekanik yöntemlerin bir 
arada kullanılması öngörülmektedir. 
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2007 – 2009 yılları arasındaki üç yıllık süreyi kapsayan projenin ilk yılında:
Yaklaşık 5.000 hektarlık dokuz farklı noktada (Özgen, Arslanbobata, Urunbaş, Ortok, Karaalma, -	
Toskol-Ata, Açinskiy, Koba, Kızıl-Ünkür) sisleme metodu uygulanarak kimyasal mücadele 
yapılmış,
Celalabad ve Özgen şehirlerinde iki adet biyolojik laboratuar kurulması çalışmaları başarıyla -	
tamamlanmıştır. 

Sa¤lık 

Görev yapılan coğrafyanın her köşesindeki engelli bireylerin topluma kazandırılması çalışmalarına 
verilen desteklerin bir diğeri, 2007 yılı içerisinde, Kırgızistan Görme ve Duyma Engelliler Birliği ve 
Türk sivil toplumunun işbirliğinde şekillendirilmiştir.

Tüm dünyada olduğu gibi Kırgızistan’da da üzerinde 
önemle durulan bir konu olan engelli bireylerin 
hakları olan eğitim ve meslek edindirme imkanlarına 
kavuşturulması amacına hizmet eden “Sınır Tanımayan 
Engelliler - Turkuaz Projesi” adlı proje kapsamında;

Görme engelli bireylerin bilgisayar kullanabilmelerine -	
yönelik eğitim veren bir Görme Engelliler Bilgisayar 
Laboratuvarı,
Engellilerin yasal hakları, alabilecekleri hizmetler, -	
eğitim imkanları hakkında danışma ve yönlendirme hizmeti verecek bir Engelli Danışma ve 
Yönlendirme Birimi,

Görme engellilere yönelik kabartma yayın -	
ve sesli kitapların yer aldığı bir Görme Engelliler 
Kütüphanesi için gelişmiş özelliklere sahip 
teknik ekipmanın bulunduğu ses kayıt odası 
kurulmuştur.

Çalışmalarına 2007 yılı ortasında başlayan 
merkezde görev alacak Kırgız eğitmenlerin Türk 
gönüllülerce 160 saatlik eğitiminin ardından 
proje ilgililere devredilmiştir. 
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2007 yılında Kırgızistan'da Gerçekleştirilen 
Proje ve Faaliyetler
Sosyal Altyapıların Gelitirilmesi 
> Uluslararası Türkçe Olimpiyatlarına Katılımın Desteklenmesi  
> Kırgızistan’da Türkçe Eğitim Veren Okullara Türkçe Kitap Hibesi  
> Türk Kültür Merkezinde Türkçe Kursları Düzenlenmesi ve Ekipman Yardımı 
> Celalabad İli Suzak İlçesi Bağış Köyü İlköğretim Okuluna Bilgisayar Laboratuvarı Kurulması 
> Bişkek Türk İlköğretim Okuluna Malzeme Yardımı 
> Muratsubakocayev Kırgız-Türk Lisesine Bilgisayar Laboratuvarı Kurulması  
> Oş Devlet Üniversitesi Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Fakültesine Ekipman Yardımı  
> Oş Devlet Üniversitesi Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Fakültesi Yatakhanesine Ekipman Yardımı  
> Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Türkiye Stajı 
> Kemik İliği Nakli Merkezi Projesi 
> Görme Engelliler Eğitim Merkezi Kurulması, Ekipman Yardımı ve Eğitim Programı** 
> Oş Şehri Belediyesi Özürlüler Okulu, Yaşlı ve Çocuk Bakımevlerinin Donanımı 
> Ekonomik Kalkınma, Sanayi, ve Dış Ticaret Bakanlığı Personelinin Eğitimi**  
> Kırgızca Polis Eğitimi Kitabı Basımı 
> Polis Akademisi Öğrencilerinin İstihbarat Konusunda Eğitimi  
> Kırgızistan Ankara Büyükelçiliğinin Desteklenmesi 
> Mevlana Konulu Makale Yarışmasının Düzenlenmesi 
> I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumuna Katılımın Desteklenmesi 
> II. Uluslararası Türk Dil Kurultayının Düzenlenmesi  
> Türk Günü Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
> Ulu Pamir Kültür Şölenine Katılımın Sağlanması 
> Küreselleşme ve Türk Uygarlığı Kongresinin Desteklenmesi 
> Kaşgarlı Mahmut ve Türk Dünyası'nın Dil, Edebiyat, Kültür ve Tarihi Konferansı'nın Desteklenmesi 
> Yusuf  Has Hacip'ten Mevlana'ya Hoşgörü ve Diyalog Panelinin Desteklenmesi 
> Kırgız Kimliği Belgeseli'nin Desteklenmesi 
> Polis Radyosu Kurulması** 
> 2 Proje Kapsamında Medya Kuruluşlarının Desteklenmesi 
> İnsan Hakları ve Demokrasi Konferansına Katılımın Desteklenmesi 
> Kyokushin Judo-Karate Federasyonuna Malzeme Yardımı  
> Uluslararası Küreselleşme Sürecinde Kırgızistan’da Dini Bilim ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi 
Meseleleri Sempozyumunun Desteklenmesi 
> Kırgızistan’da Faaliyet Gösteren Donörlerin Katılım Gösterdiği Donör Koordinasyon Kuruluna Sponsor 
Olunması  

Üretim Sektörleri  
> Tarımsal Rekabet Edebilirlik Merkezi Personelinin Eğitimi  
> Havza Rehabilitasyon Teknikleri Konulu Eğitim Programı  
> Celal-Abad ve Özgen Bölgelerinde Orman Zararlıları ile Mücadele Projesi**  
> Ton Köyü Balıkçılık İşletmesi Kuluçhane Rehabilitasyon Projesi** 
> Ulusal Standartlar ve Metroloji Enstitüsü Broşürü Basımı  

Ayrıca, 2007 yılında gerçekleştirilen 35 bölgesel projeye 93 kişinin katılımı sağlanmıştır.
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Moğolistan Kırsalı
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MO⁄OL‹STAN
5.1.5.

Bakent		 	 	 : Ulan Bator
Yönetim	Biçimi	 	 	 :	Parlamenter Demokrasi
Resmi	Dili	 	 	 : Mo¤olca
Nüfus	 	 	 	 :	2,996,081 (2008 tahmini)
Yüzölçümü	 	 	 : 1.564.116 km2

Etnik	Topluluklar		 	 :	Mo¤ol (% 94.9), Kazak (% 5), Di¤er (% 0.1)
Balıca	Dinler	 	 	 : Budist (% 90), Müslüman (% 6), Di¤er (% 4)
Balıca	Diller	 	 	 : Mo¤olca, Kazak Türkçesi, Rusça 

GSMH	(Satın	Alma	Gücü	Paritesi)	 : 8.4 milyar $ (2007 tahmini)
GSMH	–	kii	baı	(SAGP)	 	 : 2.900 $ (2007 tahmini)
GSMH	–	sektörlere	göre	 	 : Tarım: % 18,8
      Sanayi: % 40,.4
      Hizmetler: % 40,8
Enflasyon	Oranı   : % 9 (2007)
‹sizlik	Oranı	 	 	 : % 3 (2007)
‹hracat	 	 	 	 :	1,9 milyar $ (2007)
‹thalat	 	 	 	 : 2,1 milyar $ (2007)
Balıca	‹hracat	Ortakları	 	 : Çin (% 71,7), Kanada (% 11,7), ABD (% 7,3) (2006)
Balıca	‹thalat	Ortakları	 	 : Rusya Federasyonu (% 29,7), Çin (% 29,4), 
      Japonya (% 11,9) (2006)
Türkiye	ile	Ticaret	 	 : ‹hracat: 300.000 $ (2006)
	 	 			 	 		‹thalat: 3,5 milyon $ (2006)
Dı	Borç		 	 	 : 1,4 milyar $ (2007)
Yoksulluk	sınırı	altındaki	nüfus	 : % 36,1 (2004)

Okur-yazarlık	oranı	 	 :	Toplam: % 97,8 (2000) 
               Erkek: % 98 
               Kadın: % 97,5
Bebek	Ölüm	Oranı	 	 : 421,24/1.000 (2008 tahmini)
Yoksulluk	sınırı	altındaki	Nüfus	 :	% 36.1 (2004)
Alınan	Dı	Ekonomik	Yardım	 :	203 milyon $ (2006)
‹nsani	Kalkınma	Endeksi	Sırası	 :	114. (2005)

Yaklaşık 3 milyon nüfusu ve neredeyse Türkiye’nin iki katı büyüklüğündeki yüz 
ölçümüyle Moğolistan, dünyanın en tenha ülkelerinden birisidir. Öte yandan, 
son dönemde yaşanan yoğun göç sonucu söz konusu nüfusun üçte biri ülkenin 
kentsel anlamda tek yerleşim birimi olma özelliğine sahip olan başkent Ulan 
Bator’da yaşamaktadır.1 

Büyük altyapı eksiklikleri ve istihdam sıkıntısıyla boğuşan Ulan Bator’un bu 
denli göç alması, ülkenin tenhalığı ile tezat oluşturur bir biçimde, kronik kentsel 

1 Ancak bu rakam çeşitli nedenler ile başkente gelerek kayıt yaptıran vatandaşları ifade etmekte olup, Ulan Bator’un 
gerçek nüfusunun bu rakamın çok üstünde olduğu tahmin edilmektedir.
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yoksulluktan, işsizliğe; yoğun hava kirliliğinden, konut sıkıntısına pek çok sorunla karşı karşıya kalmasına 
neden olmuştur.

Ulan Bator özelinde böylesi sorunlarla baş etmek durumunda olan Moğolistan Hükümetine idari kapa-
sitelerin oluşturulmasına katkıda bulunmak ve kaynak sıkıntısı sebebiyle hizmet alma açısından öncelik 
verilemeyen yörelerde altyapı projeleri geliştirmek suretiyle yardımcı olunmaktadır. 

‹dari ve Sivil Altyapıları Gelitirilmesi 

2007 yılında, Moğol kamu sektörüne yönelik geniş ölçekli 
bir kapasite inşası programı yürürlüğe konulmuş; bu kap-
samda;

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,-	
Milli Vergi Genel Müdürlüğü,-	
Kanun Uygulayıcı Birimler,-	
Milli İstatistik Ofisi,-	
Haksız Rekabeti Düzenleme Kurumu ve -	
Devlet Ayar Teftiş Kurumundan toplam 23 uzmanın -	
Türkiye’deki muadil kurum ve kuruluşlarda eğitim görme-
sine aracı olmuştur.  

Diğer yandan, yürütülen çalışmalar neticesinde kapasitesi iki katına çıkarılan ve en son teknolojik im-
kanlarla donatılan M.C. 
Dışişleri Bakanlığı 
toplantı salonu 2007 
yılı Temmuz ayında te-
krar kullanıma açılmış; 
M.C. Dışişleri Bakanlığı, 
uluslararası kabul ve 
toplantıları daha prestijli 

bir ortamda gerçekleştirme olanağına kavuşturulmuştur. 

Ulatırma ve Depolama 

Pek çok yerleşim birimi modern ulaşım imkanlarından 
mahrum olan Moğolistan’da devam eden karayolu ya-
pım çalışmalarına katkı sağlamak ve Göktürk Anıtla-
rına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Moğolistan’daki 
Türk Anıtları Projesi (MOTAP) kapsamında 2005 yı-
lında yapımına başlanan 46 kilometrelik Bilge Kağan 
Karayolu’nun yapımı 2007 yılı içerisinde tamamlan-
mıştır.

Arhangay vilayeti Hashat ilçesi sınırları içerisinde bu-
lunan Orhun Anıtları’nın bulunduğu bölgeyi Uvur-
hangay Vilayeti Harhorin ilçesine bağlayan söz konusu 
karayolunun Göktürk Anıtlarına ulaşımı kolaylaştırmanın yanı sıra bölgesel entegrasyonu sağlayarak, 
ekonomik ve turistik faaliyetleri artırması beklenmektedir.

TÜİK işbirliğinde gerçekleştirilen “Moğolistan’da İsta-
tistik Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi Projesi” çerçeve-
sinde 3 aşamalı bir eğitim programı uygulanmıştır. 

Toplantı salonunun eski (solda) ve yeni (sağda)  halleri.
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Kültürel ‹birli¤i ve Turizm

Bilindiği üzere Moğolistan, tarihimizde son derece önemli yer tutan Bilge Kağan ve Köl Tigin anıtlarına 
ev sahipliği yapmaktadır.  Diğer yandan, Türk tarihinin bu en eski yazılı metinleri, imkansızlıklar nede-
niyle yakın bir geçmişe kadar hak ettikleri ilgi ve özeni görememiştir. 

Bu önemli eksikliği gidermek adına, 2000 yılında M.C. Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı işbirliğinde 
başlatılan MOTAP kapsamında 2007 yılı Aralık ayı itibariyle;

• Höşöö Tsaydam bölgesinde bulunan anıtlar mahallinde yürütülen arkeolojik kazılar ve söz konusu 
anıtların olumsuz dışsal faktörlerden korumak için gerçekleştirilen çalışmalar tamamlanmış,

• 2008 yılında hizmete açılması planlanan müze 
için çevre düzenlemesi yapılmış, elektrik nakil hat-
tı çekilmiş, su kuyusu açılmış, güvenlik duvarı inşa 
edilmiştir. 

2008 yılı içerisinde, inşa edilen müzenin iç mekanı-
nın teşhire uygun hale getirilmesinin ardından,  mü-
zede sergilenecek kültür varlıklarının teşhir-tanzimi 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bu son aşamanın da tamamlanmasıyla, son derece 
zor iklim koşullarında 8 yıldır süren MOTAP pro-
jesi tamamlanmış ve Türk tarihinin bu önemli eser-
leri dünya kültür mirasına kazandırılmış olacaktır. Anıtların 2006 yılında yapılan birebir kopyaları Ağustos 

2007 ayı başında açık alandaki gerçek yerlerine, orijinalleri 
ise müze içine yerleştirilmiştir. 
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2007 yılında Moğolistan'da Gerçekleştirilen  
Proje ve Faaliyetler
Sosyal Altyapıların Gelitirilmesi
> “Eğitim Yöneticilerine Tavsiyeler” Adlı Kitabın 
Çeviri ve Basımı 
> Sivil Toplum Kuruluşları Tarafından Verilen 
Türkçe Kurslarının Desteklenmesi
> Od Eğitim Kurumu Öğretmen Gelişim Merkezine 
Malzeme ve Ekipman Yardımı 
> Türkçe Olimpiyatlarının Desteklenmesi 
> İlkokul Öğrencilerine Türk Kültür ve 
Geleneklerinin Tanıtıcı Mahiyette Eğitim Kitabı 
Desteği 
> Tarialan Okulunun Donanımı 
> Bilimsel İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Eğitim 
Desteği 
> Kan Bankası Kurulması** 
> Ar-Janchivlan Yaşlı Tedavi Merkezinin Onarımı 
> Kızamık Aşısı Hibesi 
> Kashaat İlçesi Su Kuyusu Projesi
> Harhorin İli’ne Su Tankeri Hibesi
> Ulangom İlçesi Su Kuyusu Projesi 
> Bayn Ulgii - Kadınlara Meslek Edindirme Projesi*
> İstatistik Kurumları Arasında İşbirliği*
> Bayn-Ulgii Şehir Kalkınma Programına Danışman 
Desteği
> Haksız Rekabeti Düzenleme Kurumu Personelinin 
Rekabet Hukuku ve Uygulamaları Konularında 
Eğitimi
> Devlet Ayar Teftiş Kurumu Personelininin Değerli 
Madenlerin Tescili Konusunda Eğitimi 
> Sanayi Ticaret Bakanlığı Personelinin KOBİ’ler Konusunda Eğitimi
> Maliye Bakanlığı Personelinin Vergi Alanında Eğitimi
> Dışişleri Bakanlığı Toplantı Salonunun Donanımı
> Moğolistan Kanun Uygulayıcı Birimleri Uzmanlarının Uyuşturucu ve Organize Suç ile Mücadele Konusunda 
Eğitimi 
> Türk-Moğol Parlamentoları Arası Dostluk Grubu Üyelerinin Türkiye Ziyaretinin Desteklenmesi 
> Bayn-Ulgii Türk Kültür Merkezi Binasının Onarım ve Donanımı
> Moğolistan Milli Kütüphanesi Atatürk Türkçe Eserler Bölümünün Desteklenmesi 
> Dünya Melodi Festivalinin Desteklenmesi 
> Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi (MOTAP): Müze İnşası*
> Atatürk Büstü ve Kaidesi Yapımı 
> 2007 Dünya Gençler Satranç Şampiyonası’na Katılımın Desteklenmesi 

Ekonomik Altyapılar ve Hizmetler 
> MOTAP Projesi: Bilge Kağan Karayolu’nun İnşası 
> Bayn Ulgii- Zost Çocuk Kampına Elektrik Nakil Hattı Çekilmesi
> Dund Govi İli ve İlçeleri Kentsel Aydınlatma Projesi

Acil ve ‹nsani Yardımlar 
> İhtiyaç Sahibi Üniversite Öğrencilerine Yönelik Gıda Yardımı

 Ayrıca, 2007 yılında gerçekleştirilen 20 bölgesel projeye 53 kişinin katılımı sağlanmıştır.



Ulan Bator • Parlamento Binası
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ÖZBEK‹STAN
5.1.6.

Bakent		 	 	 : Takent
Yönetim	Biçimi	 	 	 : Cumhuriyet
Resmi	Dili	 	 	 : Özbek Türkçesi
Nüfus	 	 	 	 :	28.268.440 (2008 tahmini)
Yüzölçümü	 	 	 : 447.400 km2

Etnik	Gruplar	 	 	 :	Özbek (% 80), Rus (% 5.5), Tacik (% 5), 
      Kazak (% 3), Di¤er (% 6.5)
Balıca	Dinler	 	 	 : Müslüman (% 88), Ortodoks Hıristiyan (% 9), 
      Di¤er (% 3)
Balıca	Diller	 	 	 : Özbek Türkçesi (% 74,3), Rusça (% 14,2), 
      Tacikçe (% 4,4), Di¤er (% 7,1)

GSMH	(Satın	Alma	Gücü	Paritesi)	 : 64,1 milyar $ (2007 tahmini)
GSMH	–	kii	baı	(SAGP)	 	 : 2.300 $ (2007 tahmini)
GSMH	–	sektörlere	göre	 	 : Tarım: % 27,3
      Sanayi: % 30,3
      Hizmetler: % 42.4
Enflasyon	Oranı   : % 12.3 (2007)
‹sizlik	Oranı	 	 	 : % 0,8 (2007)
‹hracat	 	 	 	 :	8 milyar $ (2007 tahmini)
‹thalat	 	 	 	 : 4.5 milyar $ (2007 tahmini)
Balıca	‹hracat	Ortakları	 	 : Rusya Federasyonu (% 23.7), Polonya (% 11.6), 
      Çin (% 10.4), Türkiye (% 7.6), 
      Kazakistan (% 5.9) (2006)
Balıca	‹thalat	Ortakları	 	 : Rusya Federasyonu (% 27.6), 
      Güney Kore (% 15.1), Çin (% 10.3), 
      Almanya (% 7.8), Kazakistan (% 4.7) (2006)
Türkiye	ile	Ticaret	 	 :	‹hracat: 591milyon $ (2007)
	 	 			 	 		‹thalat: 164 milyon $ (2007)
Dı	Borç		 	 	 : 3,9 milyar $ (2007)

Okur-yazarlık	oranı	 	 :	Toplam: % 99.3 (2003) 
                  Erkek: % 99.6 
                 Kadın: % 99
Bebek	Ölüm	Oranı	 	 : 67,78/1.000 (2008 tahmini)
Yoksulluk	sınırı	altındaki	nüfus	 : % 33 (2004)
Alınan	Dı	Ekonomik	Yardım	 :	149 milyon $ (2006)
‹nsani	Kalkınma	Endeksi	Sırası	 :	113. (2005)

Dünyanın en verimli topraklarından olan Fergana Vadisi’ni komşuları Kırgı-
zistan ve Tacikistan ile paylaşmakta olan Özbekistan’ın ekonomisine en büyük 
girdi tarım sektöründen sağlanmakta olup, söz konusu ülkede yürütülen proje 
ve faaliyetler ağırlıklı olarak bu sektörde yoğunlaşmaktadır. 

Söz konusu ülkede ön plana çıkan diğer çalışma alanları ise, kültürel işbirliği ve 
ticaretin geliştirilmesidir.

Tarım

Özbek ekonomisinde son derece önemli bir yere sahip olan tarım sektörü, bu 
ülkede üretilen projelerin odaklandığı sektörlerin başında gelmektedir. 
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Surhanderya, Kaşkaderya, Semarkant, Jizzah ve 
Kokand vilayetlerinde yürütülmekte olan söz konu-
su projeler ile özellikle, ürün çeşitliliğinin artırılması 
ve üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması hedef-
lenmektedir. 

Tarım sektöründeki çalışmalar, esas olarak 2 pro-
je kapsamında yürütülmüştür. 2007 yılı içerisinde, 
bahse konu projelerden;
• Antep fıstığı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi 

ile ilgili olanı 
kapsamında 
budama ve 
aşıya hazırlık konularında eğitimler verilmiş ve Jizzah, Semer-
kand ve Kokand vilayetlerindeki yabani Antep fıstığı alanlarında 
seleksiyon çalışmaları yapılmış, 

• Seracılık ile ilgiili olanı kapsamında Tarımsal Mekanizasyon ve 
Elektrifikasyon Bilimsel Araştırma Enstitüsüne (UzMEI) ait 0,5 
hektarlık alana modern bir seranın kurulması  ve bu serada sera-

cılık ve sera işletmeciliği konusunda kuramsal ve uygulamalı eğitim 
verilmesi için çalışmalara başlanmıştır.

Kültürel ‹birli¤i 

Türkiye’de pek bilinmemekle birlikte, başta Özbekistan olmak üzere, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan 
ve Rusya Federasyonu’nun bazı müze ve arkeoloji enstitüleri, Köktürk (Göktürk) Kağanlığı tarafından 
darp olunan ve bu uygarlık hakkındaki bilgi kaynaklarının en önemlilerinden biri olan sikkeler bakımın-
dan zengin örneklere sahiptir.

Türk nümizmatiği açısından yaşanan bu eksikliği gidermek adına, değişik müze ve özel koleksiyonlarda 
saklanan söz konusu sikkeler ve bu sikkelere ait bilgiler, bir katalog haline getirilmiş, ülkemiz ve dünya-

daki tarihçilerin hizmetine sunulmuştur. 

2 yıl süren titiz bir çalışma sonucunda çıkan bu 
değerli eserin, Göktürklerle ilgili tarih araştır-
malarına önemli katkılar sağlayacağına inanıl-
maktadır. 

Ticaret
Özbek ihracatçıların teşvikine katkı sağlamak 

maksadıyla, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası-
nın Rusça olarak bastırdığı “Özbekistan’da İhracata Yeni Başlayanlar için İhracat Kılavuzu”nun Özbek 
Türkçesi nüshasının basımı gerçekleştirilmiştir. Kılavuzda genel olarak ihracat hakkında bilgiler, bu ko-
nudaki Özbek mevzuatı ve ihracat için aşama aşama yapılması gerekenler yer almaktadır. 

Özbekistan’da ihracatın artmasına somut katkılar sağlayacak olan “ihracat kılavuzu”ndan 5.000 adet 
basılmıştır.

8 aşamalı projenin 3. ve 4. aşamaları 2007 yılı 
içerisinde tamamlanmıştır. 

Sıcaklığı ve sulama sistemi bilgisayar destekli 
programla kontrol edilecek seradan altı farklı 
türde yılda 170 ton ürün alınabilecektir. 

Çalışma kapsamında 6. – 8. yüzyıllara ait toplam 324 adet sikke kataloglanmıştır. 
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2007 yılında Özbekistan'da Gerçekleştirilen  
Proje ve Faaliyetler 
Sosyal Altyapıların Gelitirilmesi 
> Taşkent ve Semerkand’daki Bazı Üniversite ve Lise-
lerin Bünyesinde Türkçe eğitimi Veren Okutmanların 
Seviyelerinin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar  
> Taşkent İlköğretim Okuluna Ekipman Yardımı  
> Türkçe Ders Kitapları Hibesi 
> Taşkent Yunusabad Yabancı Diller Akademik Lise-
sinin Onarımı ve Donanımı 
> Özbek Doktorlara Yönelik Staj Programı** 
> Anemi ve Lösemi Vakfına Ekipman Yardımı 
> Uyuşturucu Bağımlılarının ve AIDS Hastalarının 
Topluma Yeniden Kazandırılması Projesi Kapsamın-
da Ekipman Yardımı  
> Yenidoğan Sağlığı Konusunda Kapasite Geliştirme 
Programı** 
> Kara Para ile Mücadele Projesi Kapsamında Uz-
man Eğitimi  
> Özbekistan Ankara Büyükelçiliğinin Desteklenmesi 
> Göktürk Sikkeleri Albümünün Basımı 
> Özbekistan Milli Kütüphanesi El Yazmaları Bölü-
müne Güvenlik Sistemi Kurulması 
> Semerkant’ın Kuruluşunun 2750. Yıldönümü Etkin-
likleri Kapsamında Düzenlenen Seminerin Desteklen-
mesi 
> Şarkiyat Enstitüsü ile İşbirliği: Özbek Uzmanların 
El Yazması Eserlerin Restorasyonu Konusunda Eğiti-
mi ve Yayın Desteği 
> Özbekistan Milli Radyo Televizyon Kurumu Personelinin Türkiye Stajı 
> Kimsesiz Çocuklara Hizmet Veren Andican ve Fergana Mürrüvet Evlerine Spor Malzemesi Yardımı 
> Karakalpakistan’daki Engelli ve Yetim Çocuklara Kırtasiye Malzemesi Yardımı 
Ekonomik Altyapılar ve Hizmetler  
> Taşkent Bölgesel Bankacılık Merkezi Uzmanlarının Eğitimi  
> Ulusal Kalkınma Programı Yatırım Sürecine Destek Projesi Kapsamında Çeşitli Kurumlardan Temsilcilerin 
Eğitimi 
Üretim Sektörleri  
> Modern Seracılığın Geliştirilmesi Projesi** 
> Antepfıstığı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi 
> Özbekistan Çiftçiler Birliğinin Yeniden Yapılandırılması Kapsamında Türkiye'ye Gerçekleştirilen Çalışma 
Ziyareti 
> Özbek-Türk Test Merkezi Uzmanlarının Ölçme ve Standartlar Konularında Eğitimi 
> Özbek Uzmanların Kalite ve Standardizasyon Konularında Eğitimi  
> Avrasya Ülkelerinde KOBİ'lerin Geliştirilmesi Projesi: Özbekistan*  
> İhracat Kılavuzu Basımı  
> Ticarette Yenilikçi Fikirler Konulu Yarışma Kapsamında Dereceye Girenlerin Ödüllendirilmesi
> EMITT 2007 Turizm Fuarına Katılımın Desteklenmesi  
> Hidrometroloji Uzmanlarının Çığ Önlenmesi Konusunda Eğitimi  
> Sağlık Treni Projesi Kapsamında Karakalpakistan'a Muhtelif  Ayni Yardım  
Ayrıca, 2007 yılında gerçekleştirilen 32 bölgesel projeye 79 kişinin katılımı sağlanmıştır.
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Duşanbe • İsmail Somoni Anıtı
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TAC‹K‹STAN
5.1.6.

Bakent		 	 	 : Duanbe
Yönetim	Biçimi	 	 	 : Cumhuriyet
Resmi	Dili	 	 	 : Tacikçe
Nüfus	 	 	 	 :	7.211.884 (2008 tahmini)
Yüzölçümü	 	 	 : 143.100 km2

Etnik	Gruplar	 	 	 :	Tacik (% 79,.9), Özbek (% 15,3), Rus (% 1,1), 
      Kırgız (% 1,1), Di¤er (% 2,6)
Balıca	Dinler	 	 	 : Müslüman (% 90), Di¤er (% 10)
Balıca	Diller	 	 	 : Tacikçe, Rusça 

GSMH	(Satın	Alma	Gücü	Paritesi)	 : 11,8 milyar $ (2007 tahmini)
GSMH	–	kii	baı	(SAGP)	 	 : 1.700 $ (2007 tahmini)
GSMH	–	sektörlere	göre	 	 : Tarım: % 23,6
      Sanayi: % 30,6
      Hizmetler: % 45,8
Enflasyon	Oranı   : % 13.2 (2007)
‹sizlik	Oranı	 	 	 : % 2.4 (2007)
‹hracat	 	 	 	 :	1.6 milyar $ (2007 tahmini)
‹thalat	 	 	 	 : 2.7 milyar $ (007 tahmini)
Balıca	‹hracat	Ortakları	 	 : Hollanda (% 40,7), Türkiye (% 31,7), 
      ‹ran (% 5,4), Özbekistan (% 4,8),
      Rusya Federasyonu (% 4,7) (2006)
Balıca	‹thalat	Ortakları	 	 : Rusya Federasyonu (% 24,6), 
      Kazakistan (% 10,8), 
      Özbekistan (% 10,2), Çin (% 8,6), 
      Azerbaycan (% 8) (2006)
Türkiye	ile	Ticaret	 	 : ‹hracat: 482 milyon $ (2006)
	 	 	 	 		‹thalat: 150 milyon $ (2006)
Dı	Borç		 	 	 : 1,6 milyar $ (2007)

Okur-yazarlık	oranı	 	 :	Toplam: % 99,5 (2000) 
                 Erkek: % 99,7 
                 Kadın: % 99,2
Bebek	Ölüm	Oranı	 	 : 42,31/1. 000 (2008 tahmini)
Yoksulluk	sınırı	altındaki	nüfus	 : % 60 (2007 tahmini)
Alınan	Dı	Ekonomik	Yardım	 :	240 milyon $ (2006)
‹nsani	Kalkınma	Endeksi	Sırası	 :	122. (2005)

1997’de sona eren iç savaşın ardından geçen 10 yıllık süre zarfında makroeko-
nomik göstergelerde kaydedilen nispi iyileşmeye rağmen oldukça yüksek dü-
zeylerde seyretmekte olan yoksulluk oranının düşürülmesi, Tacikistan’ın önemli 
önceliklerinden birini teşkil etmektedir.

Pazar ekonomisini güçlendirmek ve Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşmak 
amacına yönelik olarak hazırlanan  “2007 – 2015 Ulusal Kalkınma Stratejisi” 
de, bu sebepten dolayı, halihazırda Hükümetin sosyoekonomik politikalarının 
oturduğu temel çerçevelerden birisi olarak değerlendirilmektedir. 
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Strateji Belgesi’nde yer alan tedbirleri hayata geçirirken kamu yönetiminde etkinliğin sağlanamaması, 
yatırım koşullarındaki yetersizlik,  eksik rekabet, altyapı sıkıntıları, beşeri sermayedeki keskin düşüş, dış 
göç vb. pek çok sorunla baş etmek durumunda olan Tacikistan’a, 2007 yılında,  özellikle su hijyeni ve 
barınma sektörlerindeki altyapıların iyileştirilmesine katkıda bulunmak suretiyle destek verilmiştir.

Su ve Su Hijyeni 

Tacikistan su kaynakları bakımından son derece zengin bir 
ülke olmasına rağmen, yıpranmış altyapılar nedeniyle bazı 
yerleşim birimlerinde bu kaynakların halkın hizmetine sağlıklı 
ve kesintisiz bir biçimde sunumu  mümkün olamamaktadır. 

Söz konusu sorunun çözümüne katkıda bulunmak adına 2007 
yılında 25.000 nüfuslu Hisar nahiyesinde bir proje gerçekleş-
tirilmiştir.

1970’lerde inşa edilen şebekenin büyük ölçüde yıpranması se-
bebiyle su sıkıntısıyla karşı karşıya olan yönelik projenin haya-
ta geçirilmesiyle, bir yandan mevcut su depolarının bakımını 
yapmak ve 1.000 m³’lük yeni bir su deposu inşa etmek sure-
tiyle nahiyedeki depolama kapasitesi artırılmış; diğer yandan, 
kesintisiz güç kaynağı temin etmek suretiyle sık sık yaşanan 
elektrik kesintilerinin içme ve kullanma suyu arzını sekteye 
uğratmasının önüne geçilmiştir.  

Tacikistan’daki önemli turistik beldelerden biri olan Hisar na-
hiyesinin su şebekesinde yapılan ıslah çalışmalarının, halkın 
sağlıklı içme ve kullanma suyuna kavuşmasını sağlamanın yanı sıra, yöredeki turizmin gelişmesini de 
olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. 

Barınma ve Konut

Kimsesizler ve sürekli bakıma muhtaç bireyler gibi toplum hayatının dışında kalma tehlikesine maruz 
kalan kesimler, temel insan ihtiyaçlarından biri olan barınma ile ilgili üretilen projelerin odak noktasında 
bulunmaktadır. 

Bu projelerden bir tanesi,  2007 yılı içerisinde Tacikistan’da, en üst düzeyde dile getirilen talebe istina-
den; 125 zihinsel ve bedensel engelli çocuğa barınma ve eğitim görme imkanı sunan, ancak 2006 yılında 
çıkan ve 13 çocuğun hayata gözlerini yumduğu elim bir yangın sonucu kullanılmaz hale gelen Çorboh 
Yetimhanesinin onarım ve donanımına yönelik olarak başlatılmıştır.

10 ay gibi kısa bir sürede tamam-
lanan çalışmalar sonucu kapılarını 
yeniden açmaya hazır hale gelen 
yetimhanenin açılışı, bizzat Ta-
cikistan Cumhurbaşkanı Sayın 
Emomali RAHMANOV tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir. 

YeniEski
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2007 yılında Tacikistan'da Gerçekleştirilen  
Proje ve Faaliyetler
Sosyal Altyapıların Gelitirilmesi 
> Başarılı Tacik Öğrencilerin Çeşitli Bilim Olimpiyatlarına Katılımının Desteklenmesi  
> Kızamık Aşısı Hibesi  
> Hisar Nahiyesi Su Arıtma Tesisi Bakım ve Onarımı 
Projesi 
> Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi** 
> Çorboh Yetimhanesinin Bakım ve Onarımı  
> İstatistik Komitesi Uzmanlarının Tarım, Sanayi, 
Nüfus, Eğitim ve İş İstatistikleri Konularında Eğitimi  
> Gümrük İdaresi Uzmanlarının Çeşitli Konularda 
Eğitimi  
> Tacik Emniyet Teşkilatı Uyuşturucu ile Mücadele 
Ekibinin Eğitimi  
> Tacikistan Ankara Büyükelçiliğinin Desteklenmesi 
> Mevlana Hoşgörüsünde Uluslararası Gençlik Bu-
luşmasına Tacikistan'dan Katılımın Desteklenmesi 
> El Yazması Eserlerin Restorasyonu** 
> Mevlana ve Medeniyetler Diyaloğu Toplantısının 
Desteklenmesi  
> 3 Proje Kapsamında Medya Kuruluşlarının Destek-
lenmesi 
> Tacikistan'da Boks Sporunun Geliştirilmesi Kapsa-
mında Tacik Sporcuların Türkiye’de Gerçekleştirdikle-
ri Eğitim  Kampının Desteklenmesi 
Ekonomik Altyapılar ve Hizmetler  
> Sivil Havacılığın Geliştirilmesi Projesi** 
> Tacikistan Hava Yolları Yer Hizmetleri Personelinin 
Eğitimi  
> Tacikistan Karayolları Müdürlüğü Personelinin 
Karayolu İnşaatı ve Bakımı Konusunda Eğitimi 
Üretim Sektörleri  
> Tarım Zararlıları ile Mücadele Projesi** 
> Tarımın Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Üretici-
lere Yönelik Eğitim Programı 
> Buğday Yetiştirme Yöntemleri Konulu İnceleme 
Programı 
> Varzop Bölgesi'nde Demonstrasyon Amaçlı Ağaçlandırma Projesi** 
> Tacikistan'da Serbest Bölgeler Kurulması Çalışmalarına Danışmanlık Desteği** 

Acil ve ‹nsani Yardımlar  
> Deprem Bölgesine Toz Klor Yardımı 

Ayrıca, 2007 yılında gerçekleştirilen 38 bölgesel projeye 104 kişinin katılımı sağlanmıştır.
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Merv • Sultan Sancar Türbesi
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TÜRKMEN‹STAN
5.1.8.

Bakent		 	 	 :	Akabat
Yönetim	Biçimi	 	 	 : Cumhuriyet
Resmi	Dili	 	 	 : 5.179.571 (2008 tahmini)
Yüzölçümü	 	 	 : 488.100 km2

Etnik	Gruplar	 	 	 :	Türkmen (% 85), Özbek (% 5), Rus (% 4), 
      Di¤er (% 6)
Balıca	Dinler	 	 	 : Müslüman (% 89), Ortodoks Hıristiyan (% 9), 
      Di¤er (% 2)
Balıca	Diller	 	 	 : Türkmen Türkçesi (% 72), Rusça (% 12), 
      Özbekçe (% 9), Di¤er (% 7)

GSMH	(Satın	Alma	Gücü	Paritesi)	 : 26,7 milyar $ (2007 tahmini)
GSMH	–	kii	baı	(SAGP)	 	 : 5.200 $ (2007 tahmini)
GSMH	–	sektörlere	göre	 	 : Tarım: % 16,7
      Sanayi: % 39,2
      Hizmetler: % 44,2
Enflasyon	Oranı   : % 6,4 (2007 tahmini)
‹sizlik	Oranı	 	 	 : % 60 (2004 tahmini)
‹hracat	 	 	 	 : 7,6 milyar $ (2007 tahmini)
‹thalat	 	 	 	 : 4,2 milyar $ (2007 tahmini)
Balıca	‹hracat	Ortakları	 	 : Ukrayna (% 47,7), ‹ran (% 16,4), 
      Azerbaycan ( % 5,3) (2006)
Balıca	‹thalat	Ortakları	 	 : BAE (% 15,5), Türkiye (% 11,1), Ukrayna (% 9,1), 
      Rusya Federasyonu  (% 9), 
      Almanya (% 7,8) (2006)
Türkiye	ile	Ticaret	 	 : ‹hracat: 187 milyon $ (2006)
	 	 	 	 		‹thalat: 281 milyon $ (2006)
Dı	Borç		 	 	 : 1,4 milyar $ (2004 tahmini)

Okur-yazarlık	oranı	 	 :	Toplam: % 98,8 (1999) 
                  Erkek: %  99,3 
                  Kadın: % 98,3 
Bebek	Ölüm	Oranı	 	 : 51,81/1.000 (2008 tahmini)
Yosulluk	sınırı	altındaki	nüfus	 : % 30 (2004 tahmini)
Alınan	Dı	Ekonomik	Yardım	 :	26 milyon $ (2006)
‹nsani	Kalkınma	Endeksi	Sırası	 :	109. (2005)

Zengin petrol yataklarının yanı sıra Orta Asya’daki en büyük doğalgaz rezervi-
nin sahibi olan Türkmenistan’ın ekonomisi büyük ölçüde bu iki stratejik enerji 
kaynağının ihracına dayanmakta olup; söz konusu kaynaklardan en üst düzey-
de yararlanılması, Türkmen Hükümetinin öncelikleri arasında ilk sırada yer 
almaktadır.1 

Türkmenistan, ekonomik çeşitliliğin sağlanması ve refah seviyesinin dengeli bir 
biçimde artırılmasını hedefleyen destekleyici politikaları kararlı bir biçimde uy-
gulamaya da devam etmektedir.  

1 2020 yılına kadar yıllık üretim kapasitesini 240 milyar m³ doğalgaz ve 100 milyon ton petrol seviyesine çıkar-
mak adına enerji sektörüne yapılmakta olan yatırımların tutarı 60 milyar ABD Dolarıdır.
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2000 - 2010 dönemini kapsayan "Sosyal ve Ekonomik Dönüşüm Stratejisi"ni bu doğrultuda 1999 yılın-
da hayata geçiren Türkmenistan, 2003 yılında bu stratejiyi 2020 yılına kadar olan dönemi de içine alan 
ve ana hedefleri ekonomik bağımsızlık, gıda güvenliği, sosyal güvence ve ekolojik güvenlik olan yeni bir 
uzun vadeli kalkınma programına dönüştürmüştür.

Söz konusu programa 2007 yılında verilen destek ise özellikle tarım ve sağlık sektörlerine yoğunlaşmış 
durumdadır. 

Tarım

Topraklarının 2/3’lük bir kısmı çöllerle kaplı olan 
Türkmenistan’da, son derece kısıtlı bir alanda ger-
çekleştirilen tarımsal etkinliğin mümkün olan en üst 
düzeyde gerçekleştirilmesi, gerek gıda ihtiyacının kar-
şılanabilmesi, gerekse de farklı gelir kaynakları yaratı-
labilmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. 

2007 yılı sonu itibariyle; söz konusu kısıtlı tarımsal 
kapasitenin arttırılmasına yönelik olarak 2006 yı-
lından bu yana yürütülmekte olan iki projeden:

• Tohum çeşit tescili ve tohum sertifikasyon sis-
teminin uluslararası standartlara ulaştırılması, ge-
liştirilen çeşitlerin genetik kaynaklarının emniyet 
altına alınması, çiftçiler için nitelikli tohum temin 
edilerek üretimin artırılması amacı doğrultusunda 
şekillenen birinci projenin eğitim safhası başarıyla tamamlanmış; 

• Antep fıstığı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacına hizmet eden 
ikinci proje çerçevesinde, Türkmen tarım uzmanlarının aşılama, 
seçme, budama, toprak katlama, kapalı alanda fidan yetiştiriciliği ve 
teknik yetiştiricilik konusunda temel eğitim görmeleri sağlanmış ve 
65.000 fidan yetiştirme tüpü hibesinde bulunulmuştur. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığımız işbirliğinde gerçekleştirilen her iki 
projenin 2008 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.  

Sa¤lık

Türkmenistan’da nitelikli sağlık personeli yetiştirilmesine katkıda bu-
lunmak maksadıyla, 2007 yılı içerisinde, 6 Türkmen doktorun trav-
motoloji, omurga ve kemik cerrahisi ile endoskopik cerrahi yöntemleri alanında Türkiye’de düzenlenen 
1 aylık staj programına katılımı sağlanmıştır. 

Türkmen basınında da yankı uyandıran program dahilinde; nerocerrahi, damar cerrahisi, karaciğer cer-
rahisi, proktoloji cerrahisi ile onkoloji endoskopisi alanında uzmanlaşmış 4 doktorun daha Türkiye’de 
staj görmesi planlanmaktadır.

Projenin tamamlanmasıyla Türkmenistan, OECD Tohum 
Sertifikasyon Sistemi’ne katılmak ve Uluslararası Tohum 
Test Birliği İSTA’ya üye olmak için gerekli yasal ve kurum-
sal altyapıya  kavuşmuş olacaktır. 
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2007 yılında Türkmenistan'da Gerçekleştirilen 
Proje ve Faaliyetler

Sosyal Altyapıların Gelitirilmesi 
> Türkmen Atatürk Mektebinin Onarım ve Donanımı  
> Türkmen Doktorlara Tramvatoloji ve Cerrahi 
Alanlarında Staj Programı* 
> İstatistik Kurumları Arası İşbirliği** 
> Türkmenistan’da Uyuşturucu ile Mücadele 
Konferansının Desteklenmesi  
> Türkmenistan Ankara Büyükelçiliğinin 
Desteklenmesi 
> Türkmen Kamu Görevlilerine Yönelik Türkçe 
Kursları Düzenlenmesi*  
> Türkmenistan: Altın Yüzyılın Müzeleri Uluslararası 
Konferansı'nın Desteklenmesi  
> Cassa El Sanatları Merkezinin Desteklenmesi 
> Yeni Binyılın Felsefesi Konulu Uluslararası 
Konferansın Desteklenmesi  
> Türkmen Medya Mensuplarının Türkiye 
Ziyaretinin Desteklenmesi 

Üretim Sektörleri  
> Çeşit Tescil ve Tohum Sertifikasyon Sistemi 
ve Laboratuvar Kurulması, Islah ve Tohumculuk 
Sektörlerinde İşbirliği** 
> Fıstıkçılığın Geliştirilmesi Projesi* 
> Türkmenistan Tarım Bakanlığı Uzmanlarınca 
Pamuk ve Buğday Üretimi Konusunda Türkiye'ye 
Gerçekleştirilen Çalışma Ziyareti 
> Yumurtacı Hibrit ve Ebeveyn Üretimi Projesi**  
> Birim Fiyat Yapılandırma Projesi** 
> Türkmenistan Ticaret ve Tüketiciler Birliği Bakanlığı Uzmanlarının Çeşitli Konularda Eğitimi  
> Turizm Okul-Metodolojik Merkezi Öğrencilerine Yönelik Sosyal Davranışlar Semineri ve Yiyecek İçecek 
Servisi İşbaşı Eğitimi 

Ayrıca, 2007 yılında gerçekleştirilen 27 bölgesel projeye 57 kişinin katılımı sağlanmıştır.
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Mezar-ı Şerif• Hz. Ali Türbesi
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AFGAN‹STAN
5.1.9.

Bakent		 	 	 :	Kabil
Yönetim	Biçimi	 	 	 : ‹slami Cumhuriyet
Resmi	Dili	 	 	 :	Darice ve Petuca
Nüfus	 	 	 	 :	32.738.376 (2008 tahmini)
Yüzölçümü	 	 	 : 647.500 km2

Etnik	Gruplar	 	 	 :	Petun (% 42), Tacik (% 27), Hazara (% 9), 
      Özbek (% 9), Di¤er (% 9)
Balıca	Dinler	 	 	 : Sünni Müslüman (% 80), 
      ii Müslüman (% 19), Di¤er (% 1)
Balıca	Diller	 	 	 : Darice (% 50), Petuca (% 35), 
      Türki Diller (% 11), Di¤er (% 4)

GSMH	(Satın	Alma	Gücü	Paritesi)	 : 35 milyar $ (2007 tahmini)
GSMH	–	kii	baı	(SAGP)	 	 : 1.000 $ (2007 tahmini)
GSMH	–	sektörlere	göre	 	 : Tarım: % 38
      Sanayi: % 24
      Hizmetler: % 38
Enflasyon	Oranı   : % 13 (2007 tahmini)
‹sizlik	Oranı	 	 	 : % 40 (2005 tahmini)
‹hracat	 	 	 	 :	274 milyon $ (2006)
‹thalat	 	 	 	 : 3.8 milyar $ (2006)
Balıca	‹hracat	Ortakları	 	 : Hindistan (% 22,8), Pakistan (% 21,8), 
      ABD (% 15,2), ‹ngiltere (% 6,5), 
      Finlandiya (% 4,4) (2006)
Balıca	‹thalat	Ortakları	 	 : Pakistan (% 37,9), ABD (% 12), 
      Almanya (% 7,2), Hindistan (% 5,1) (2006)
Türkiye	ile	Ticaret	 	 : ‹hracat: 109 milyon $ (2005)
	 	 	 	 		‹thalat: 12 milyon $ (2005)
Dı	Borç		 	 	 : 8 milyar $ (2004)

Okur-yazarlık	oranı	 	 :	Toplam: % 28,1(2006 tahmini) 
              Erkek: % 43,1 
                 Kadın: % 12,6
Bebek	Ölüm	Oranı	 	 : 157,67/1.000 (2008 tahmini)
Yoksulluk		sınırı	altındaki	nüfus	 : % 53 (2003)
Alınan	Dı	Ekonomik	Yardım	 :	3 milyar $ (2006)
‹nsani	Kalkınma	Endeksi	Sırası	 :	---

1979 yılından bu yana süregelen savaşlar ve iç karışıklıklar nedeniyle alt ve üst 
yapıları büyük ölçüde tahrip olan ve uluslararası toplumun desteğinin odaklan-
dığı ülkelerin başında gelen  Afganistan’da yürütülen çalışmalar, siyasi otorite ve 
istikrarın daim kılınması; durma noktasına gelen ekonominin canlandırılması; 
sağlık, eğitim, su ve su hijyeni gibi alanlardaki temel altyapıların inşası gibi ko-
nulara yoğunlaşmış durumdadır.1  

Bu kapsamda 2006 yılında Londra’da gerçekleştirilen donörler toplantısında ül-
kemiz tarafından taahhüt edilen 100 milyon ABD doları tutarındaki resmi kalkın-

1 Afganistan çalışmaları ile ilgili ayrıntılar “Afganistan’ın Yeniden İmarı: Proje ve Faaliyetlerimiz” başlıklı rapor-
da yer almaktadır. Söz konusu rapor, www.tika.gov.tr adresinden temin edilebilir. 



58T
İK

A
 2

0
0

F
a
a
li
y
e
t 

R
a
p

o
ru7

ma yardımının icrası TİKA tarafından üstlenilmiş 
olup, Kabil, Mezar-ı Şerif  ve Vardak’ta bulunan 
3 PKO aracılığıyla söz konusu taahhütlerin geniş 
ölçekli programlara dönüştürülmesi çalışmalarına 
başlanmıştır.  

Özellikle sosyal altyapıların geliştirilmesi sektö-
rüne yoğunlaşan bu programlar, Dışişleri Bakan-
lığımızla eşgüdüm halinde, 34 Afgan vilayetinin 
17’sinde yürütülmektedir. 

E¤itim

Halihazırda ülkede yüksek eğitim veren kurum 
sayısı sadece 5’tir. Diğer yandan Afganistan gene-
linde 560 ilkokul, 855 ortaokul bulunmaktadır.

Bu durum, ilkokul çağına gelmiş her dört Afgan 
çocuktan üçünün örgün eğitime iştirak etme imkanından mahrum kalması ve ülke genelindeki okuma 
yazma oranının % 30’lu seviyelerin altında seyretmesi sonucunu doğurmuştur.

Öte yandan, mevcut okulların fiziki koşullarındaki 
elverişsizlik, bazı durumlarda öğrencilerin açık ha-
vada, her türlü olumsuz hava durumu karşısında 
savunmasız bir biçimde ders görmelerine neden ol-
maktadır. 

Eğitim sektöründe yaşanan tüm bu olumsuzluklar, 
Afganistan’daki çalışmaların hatırı sayılır bir kısmı-
nın okullaşma alanına yoğunlaşmasına sebebiyet 
vermiştir. 

2007 yılı içerisinde 8’i ilk, 5’i orta düzeyde eğitim ve-
ren 13 okulun inşaatına başlanmıştır. Afganistan’ın 
11 vilayetinde gerçekleştirilen bu inşaatların ta-
mamlanmasıyla beraber 2005 yılından bu yana 
Afganistan’da inşa/tamir edilen okulların sayısı 41’e, 
sağlıklı eğitim imkanına kavuşan öğrenci sayısı yak-
laşık 38.000’e çıkacaktır. 
 
Sa¤lık

Kalkınmakta olan ülkelerin pek çoğu açısından sorun teşkil eden sağlık 
hizmetlerine erişim konusu, Afganistan özelinde de ciddi sıkıntı çekilen 
konuların başında gelmektedir. 

Her 7.000 kişiye 1 doktor düşen ülkede, nüfusun önemli bir kısmı erken teşhis ve müdahale imkanla-
rından yoksun durumdadır. Diğer yandan, sınırlı kapasitede hizmet veren hastane ve kliniklerin fiziki 
koşullarında da büyük yetersizlikler gözlenmektedir. 

Şema: 3 • Proje ve faaliyetlerin vilayetler
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Sağlık sektörü, tüm bu olumsuzluklar sebebiyle, Afganistan’daki 
eylem planının önemli yapı taşlarından biri olup, bu konuda 
çok boyutlu bir hareket biçimi sergilemektedir. Bu çerçevede, 
bir yandan hastane onarım/donanımı gibi kapsamlı fiziki alt-
yapı çalışmaları yürütülürken, diğer yandan ülkemizin hastane 
işletmeciliği alanındaki tecrübesinin Afgan sağlık otoritelerine 
aktarılması, aşı kampanyaları ve gezici sağlık taramaları ger-
çekleştirilmesi ile nitelikli personel yetiştirilmesi alanlarında 
operasyonel katkılarda bulunulmaktadır.

T.C. Sağlık Bakanlığı ile yakın işbirliğinde yürütülen işletim projeleri kapsamında, ülkemizin sağlık sis-
temi baz alınarak oluşturulan tesisler, Türk 
doktorlar tarafından işletilmeye başlan-
makta, proje bitiminde ise bu işletmeler, 
Afgan makamlarına devredilmektedir.

Hastane/klinik işletimine başlanılan 
2006 yılından bu yana, söz konusu alan-
da önemli mesafeler kat edilmiş; işletilen 
sağlık birimlerinin yıllık işlem sayısı -2006 
yılına kıyasla % 65’lik bir artışla- 305.363’e 
yükselmiştir. 

2007 yılı içerisinde sağlık alanında ger-
çekleştirilen bir diğer önemli proje de, 

Afganistan’da görülen nitelikli sağlık personeli sıkıntısı-
nın giderilmesine katkıda bulunmak adına gerçekleştirilen 
eğitim programıdır. Bu program kapsamında toplam 154 
doktor, ebe, hemşire, teknisyen ve laborant’tan oluşan Af-
gan uzman grubu, T.C. Sağlık Bakanlığının çeşitli birimle-
rinde ve Ankara’daki muhtelif  hastanelerde başta ana ve 
çocuk sağlığı olmak üzere çeşitli konularda 1 hafta ila 2 ay 
arası değişen sürelerde eğitim görmüştür. 

Özetle, 2007 yılında Afganistan’da sağlık alanında gerçek-
leştirilen proje/faaliyetler sonucu ortaya çıkan genel görü-
nüm Tablo-2'de takdim edilmektedir: 

Su ve Su Hijyeni 

Afganistan’ın öncelikli sorunları arasında yer alan  
temiz ve içilebilir su eksikliğinin giderilmesi adına 
yürütülen çalışmalara 2007 yılı içerisinde devam 
edilmiştir. 

Öte yandan toplam 49 su kuyusunun açıldığı 2005-
2006 yıllarının aksine münferit su kuyuları açılması 

Tablo-2 Afganistan'da Yürütülen Sa¤lık Projelerinin Çıktıları.
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yöntemini benimsememiş olup, daha 
ziyade, girişilen okul inşaatlarının içe-
risinde birer su kuyusu açma yoluna 
gitmiştir. 

Ulaım

Afganistan’ın başkenti Kabil, mevcut 
altyapı tesislerinin çoğunu yıllarca sü-
ren savaş ve istikrarsızlık ortamında kaybetmiştir. 

2006 yılının Kasım ayında, söz konusu sıkıntının en çok his-
sedildiği sektörlerin başında gelen ulaşım sektörünün yeniden 
yapılandırmasına katkıda bulunmak adına, yaklaşık 1,5 milyon 
kişiye hizmet verecek Pol-i Sohkta köpsünün inşasına başlan-
mıştır. 

42 metre uzunluğunda ve 21 metre eninde 2 adet paralel köprüden müteşekkil yapı, 2007 yılı sonunda 
hizmete girmiştir.  

Vardak ‹l ‹mar Ekibi 2007 Çalımaları 
Merkezî Afgan hükümetinin etki alanının ülke sathına ya-
yılması ile fiziki altyapıların iyileştirilmesi amaçlarına hiz-
met eden ve başta Birleşmiş Milletler ile NATO olmak 
üzere uluslararası topluluğun katkısı ile kurulan 25 il imar 
ekibinden (Provincal Reconstruction Team – PRT) Vardak vila-
yetinde bulunanı, Türkiye’nin sorumluluğundadır.

Güvenlik kanadı Türk Silahlı Kuvvetleri, sivil kanadı ise 
Dışişleri Bakanlığımız ile Başkanlığımız tarafından koor-
dine edilen Vardak PRT, proje/faaliyet seçiminde önceliği 
Vardak vilayeti merkezinde bulanan Meydan-ı Şehir’in alt-
yapısının iyileştirilmesine vermiştir. 

PRT bünyesinde hizmet veren Vardak Program Koordinasyon Ofisi, 2007 yılında yoğunluklu olarak 
Vardak vilayeti idari ve sivil altyapılarının iyileştirmesi ko-
nusunda proje üretmiştir. Bu kapsamda bir polis eğitim 
merkezi ve örnek polis karakolu inşasına başlanmış; vali-
lik binasına teknik ekipman yardımında bulunulmuştur.

Üretilen projelerde bir diğer öncelik, üretim sektörleri-
nin canlandırılmasına verilmiştir. Bu kapsamda, Vardaklı 
üreticilerin Malatya’daki Kayısı Yetiştirme Enstitüsünde 
eğitim görmeleri sağlanmış, hayvancılık alanında yöreye 
katkıda bulunacak bir veteriner kliniğinin yapımına baş-
lanmıştır. 

Suya erişimin sınırlı olduğu bölgelerde vatandaşların sıhhi ol-
mayan doğal su kaynaklarından ihtiyaçlarını karşıladıkları gö-
rülmektedir. Bu durum, halk sağlığı ve salgın hastalıkların kont-
rolü açısından da ciddi sorunları beraberinde getirmektedir.

Halihazırda 111 personelin görev yaptığı PRT Yerleşkesi 
2006 yılında inşa edilmiştir. 

2007 yılında hizmete giren spor kompleksi, Meydan-ı 
Şehir’de geniş katılımlı sportif ve kültürel faaliyetler ger-
çekleştirilmesine olanak vermektedir. 
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2007 yılında Afganistan’da Gerçekleştirilen  
Proje ve Faaliyetler
Sosyal Altyapıların Gelitirilmesi  
> Afganistan Matematik Olimpiyatlarının Desteklenmesi
> Genç Afgan Kadınlarına Yönelik Okuma Yazma Kursları
> Mezar-ı Şerif  Belh Alemhill Köyü İlköğretim Okulu İnşaatı**
> Cevizcan Karkin Okulu İnşaatı** 
> Mezar-ı Şerif  Belh Rahmetabad Okulu İnşaatı**
> Bağlan Burke Okulu İnşaatı**
> Sarıpul Sangçarak Okulu İnşaatı**
> Cevizcan Şıbırgan Merkez Okulu İnşaatı**
> Takhar Yengi Kale Okulu İnşaatı**
> Kunduz Vilayeti Kale-i Zal Okulu İnşaatı**
> Kan İzzet İlkokulu Donanımı
> Takhar El Faruk Lisesi Çevre Duvarı İnşaatı
> Kandahar Merkez Nazvana Kız Lisesi İnşaatı**
> Penşir Dara Lisesi İnşaatı**
> Parvan Seyidhil Ortaokulu İnşaatı**
> Kabil Hüseyinhill Okulu İnşaatı**
> Vardak De Afganan Kız Lisesi 16 Sınıflık Okul Binası ve Müştemilatı ve Kadın Eğitim Merkezi İnşaatı**
> Afgan Sağlık Personelinin Türkiye’de Eğitilmesi
> Semengan-Dereyi Yusuf  Hastane İnşaatı
> Atatürk Milli Çocuk Hastanesinin İşletimi
> İbni Sina Hastanesi Proje ve Danışmanlık Hizmeti
> Kabil Aisa Bağrami Kliniğinin Donanımı
> Kabil Aisa Bağrami Kliniği İşletimi
> Şibirgan ve Tahar 2 Gezici Sağlık Kliniği İşletimi
> Meymene Türk-Afgan Dostluk Hastanesi İşletimi
> Şibirgan Türk Afgan Dostluk Hastanesi İşletimi
> Kabil’de CHC Kliniği İnşaatı**
> Mezarı Şerif  Hastanesi’nin Donanımı 
> Mezarı Şerif  Hastanesi Çocuk Polikiliğinin Onarım ve Donanımı
> Takhar İli Hoca Bahauddin Ana Çocuk Sağlığı Kliniği Sünnet Projesi
> Takhar İli Talokan Ana Çocuk Sağlığı Kliniği Sünnet Projesi
> Faryab İli Meymene Türk Afgan Dostluk Hastanesi Sünnet Projesi
> Cevizcan İli Şibirgan Türk Afgan Dostluk Hastanesi Sünnet Projesi
> Hoca Bahauddin Ana Çocuk Sağlığı Kliniği İşletimi
> Talokan Ana Çocuk Sağlığı Kliniği  İşletimi 
> Meymene Ebe Yetiştirme Merkezi’nin Kiralanması ve Donanımı**
> Kabil’de Su Arıtma Sistemi Kurulması 
> Mezar-ı Şerif  Belh Alemhill Köyü İlköğretim Okulu Su Kuyusu İnşaatı**
> Cevizcan Karkin Okulu Su Kuyusu İnşaatı** 
> Mezar-ı Şerif  Belh Rahmetabad Okulu Su Kuyusu İnşaatı**
> Bağlan Burke Okulu Su Kuyusu İnşaatı**
> Sarıpul Sangçarak Okulu Su Kuyusu İnşaatı**
> Cevizcan Şıbırgan Merkez Okulu Su Kuyusu İnşaatı**
> Takhar Yengi Kale Okulu Su Kuyusu İnşaatı**
> Kunduz Vilayeti Kale-i Zal Okulu Su Kuyusu İnşaatı**
> Kandahar Merkez Nazvana Kız Lisesi Su Kuyusu İnşaatı**
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> Penşir Dara Lisesi Su Kuyusu İnşaatı**
> Parvan Seyidhil Ortaokulu Su Kuyusu İnşaatı**
> Kabil Hüseyinhill Okulu Su Kuyusu İnşaatı**
> Afgan İstatistik Uzmanlarının Eğitimi
> Afganistan Dışişleri Bakanlığına Teknik Donanım Sağlanması
> Savunma Bakanlığı Koordinasyon Binası’nın Onarımı
> Vardak Meydan-ı Şehir İlinde Örnek Polis Karakolu İnşası ve Donanımı**
> Vardak’da Polis Egitim Merkezi Kurulması ve Teknik Donanımı**
> Su ve Enerji Bakanlığı Binası’nın Onarımı
> Vardak Valilik Binası’na Teknik Ekipman Yardımı 
> Vardak Meydan-ı Şehir’de Spor Kompleksi Kurulması
> Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Evinin Restorasyonu ve Kültür Merkezi Kurulması**
> Vardak Meydan-ı Şehir Camii’nin Onarım ve Donanımı

Ekonomik Altyapılar ve Hizmetler 
> Kabil Kampdoğan Kışlası İçindeki Yolların Asfaltlanması
> Kabil Kampdoğan Kışlasının Merkezle Bağlantısını Sağlayan Yolun Onarımı
> Vardak Meydan-ı Şehir Soğuk Hava Deposuna Ekipman Desteği
> Vardak Seydabad’da Soğuk Hava Deposu İnşaatı**
> Pol-i Sohkta Köprüsünün İnşaatı
> Kabil Park ve Bahçeleri Aydınlatma Projesi
> Vardak Meydan-ı Şehir Yerleşiminin Meydan, Resmi 
Bina, Ana Yol ve Merkezdeki Sokak Aralarının Aydın-
latılması Projesi**

Üretim Sektörleri 
> Vardaklı Tarım Uzmanlarının Malatya Kayısı Yetiş-
tirme Enstitüsü’nde Eğitimi
> Vardak Meydan-ı Şehir’de Örnek Veteriner Kiliniği 
Hizmet Binası ve Müştemilatı İnşaatı**
> Vardak Meydan-ı Şehir’de “Afgan-Türk Dostluk 
Ormanı” Kurulması
> Afganistan Genelinde Gerçekleştirilen İnşaatların 
Kontrolörlük Hizmetleri Alımı

Acil ve ‹nsani Yardımlar 
> Vardak’da İnsani Yardım Dağıtılması
> Kabil Deşti Butahkta Kampı’nda Yerleşik Mültecile-
re Yardım

Ayrıca, 2007 yılında gerçekleştirilen 10 bölge-
sel projeye 25 kişinin katılımı sağlanmıştır.

Su ve su hijyenine ilişkin veriler eğitim sektöründe değerlendirilmiştir.
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2007 YILINDA GERÇEKLEŞT‹R‹LEN 
PROJE VE FAAL‹YETLER

[5.2]  
Balkanlar ve Doğu Avrupa

�
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Tiran • Ethem Bey Camii
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ARNAVUTLUK
5.2.1.

Bakent		 	 	 : Tiran
Yönetim	Biçimi	 	 	 : Cumhuriyet
Resmi	Dili	 	 	 : Arnavutça
Nüfus	 	 	 	 :	3,619,778 (2008 tahmini)
Yüzölçümü	 	 	 : 28.748 km2

Etnik	Gruplar	 	 	 :	Arnavut (% 95), Yunan (% 3), Di¤er (% 2)
Balıca	Dinler	 	 	 : Müslüman  (% 70), Ortodoks Hıristiyan (% 20), 
    Katolik Hıristiyan (% 10)
Balıca	Diller	 	 	 : Arnavutça, Yunanca

GSYH	(Satın	Alma	Gücü	Paritesi)	 : 19,9 milyar $ (2007)
GSYH	–	kii	baı	(SAGP)	 	 : 6.300 $ (2007)
GSYH	–	sektörlere	göre	 	 : Tarım: % 21.7
      Sanayi: % 20.3
      Hizmetler: % 58
Enflasyon	Oranı   : % 3 (2007 tahmini)
‹sizlik	Oranı	 	 	 : % 13 (2007)
‹hracat	 	 	 	 :	1 milyar $ (2007)
‹thalat	 	 	 	 : 3,4 milyar $ (2007)
Balıca	‹hracat	Ortakları	 	 : ‹talya (% 67.7), Sırbistan (% 5.8), 
      Yunanistan (% 5.4) (2006)
Balıca	‹thalat	Ortakları	 	 : ‹talya (% 32), Yunanistan (% 17.7), 
      Türkiye (% 8.1), Almanya (% 5.4) (2006)
Türkiye	ile	Ticaret	 	 : ‹hracat: 20 milyon $ (2005)
	 	 			 	 		‹thalat: 270 milyon $ (2005)
Dı	Borç		 	 	 : 1,6 milyar $ (2004)

Yoksulluk		sınırı	altındaki	nüfus	 : % 25 (2004)
Alınan	Dı	Ekonomik	Yardım	 :	321 milyon $ (2006)
‹nsani	Kalkınma	Endeksi	Sırası	 :	68. (2005)
Okur-yazarlık	oranı	 	 :	Toplam: % 98.7 (2006)
               Erkek: % 99.2 
                  Kadın: % 98.3
Bebek	Ölüm	Oranı	 	 : 18,83/1.000 (2008 tahmini)

Özellikle 1990’ların sonu itibariyle önemli bir kalkınma hamlesine girişen ve 
başta Avrupa Birliği ve Kuzey Atlantik Paktı (NATO) olmak üzere çeşitli ulus-
lararası oluşumlara entegrasyonun sağlanması adına çalışmalara hız veren Arna-
vutluk, Balkan coğrafyasının kilit ülkelerinden biri durumdadır. 

Ülkenin -başta genç nüfusu olmak üzere- çeşitli açılardan sahip olduğu potansi-
yelin en iyi şekilde değerlendirilmesine ve üretim/hizmet sektörlerinin daha da 
gelişmesine zemin teşkil edecek yapısal dönüşümlere odaklanan bu kalkınma 
hamlesine, 1992 yılından bu yana destek olunmaktadır.    



66T
İK

A
 2

0
0

F
a
a
li
y
e
t 

R
a
p

o
ru7

Diğer yandan, Arnavutluk ile Türkiye arasında var olan köklü siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin müm-
kün olan en üst düzeyde seyretmesine katkıda bulunacak proje/faaliyetlere de öncelik verilmektedir.  

E¤itim 

Arnavutluk’ta, okullaşma, dolayısıyla örgün eğitimin 
ülke genelindeki yaygınlığı açısından herhangi bir sıkın-
tı yaşanmamaktadır. Diğer yandan, özellikle kentlerin 
dış mahallelerinde ve kırsal bölgelerde yer alan okulla-
rın fiziki koşulları yetersiz kalabilmektedir. 

2007 yılı içerisinde, söz konusu eksikliğin giderilmesine 
katkıda bulunmak adına ikisi okul öncesi eğitim mer-
kezi, diğerleri zihinsel engelliler eğitim merkezi, ilkokul 
ve lise olmak üzere toplam beş eğitim biriminin daha 
sağlıklı bir ortamda hizmet vermesine yönelik onarım 
ve donanım çalışmaları yürütülmüştür.  

Eğitim sektöründe gerçekleştirilen bir diğer önemli proje, Arnavutluk genelinde Türkçe öğreniminin yaygınlaş-
tırılmasına yönelik Türkçe kursları düzenlenmesidir. Başta Tiran olmak üzere Vlora, Laç, Lezhe ve İşkodra’da 
faaliyet gösteren kurslara 2006-2007 döneminde yaklaşık 400 kursiyer iştirak etmiştir. 

Söz konusu kurslar, bir yandan Arnavut gençlerin ülkede son dönemde artan Türk yatırımları çerçe-
vesinde ortaya çıkan geniş istihdam olanağından yararlanmalarına, diğer yandan iki halk arası kültürel 
iletişimin gelişmesine aracı olmaktadır.

Meslek Edindirme  

Arnavutluk nüfusunun hatırı sayılır bir kısmı (yaklaşık 1 milyon) çalışmak üzere başta İtalya, Yunanistan 
ve Almanya olmak üzere çeşitli ülkelere göç etmiş durumdadır. Öte yandan bu göç akımları yurt dışı ile 
sınırlı kalmayıp, başta Tiran olmak üzere kent merkezlerine de yönelmektedir. Arnavutluk kırsalından 
kent merkezlerine göç eden bu kesim, büyük ölçüde dış mahallelerde yerleşim imkanı bulabilmekte, 
ancak sağlıklı iş olanaklarına erişim sıkıntısı çekmektedir. 

2006-2007 döneminde, söz konusu kesime iş imkanı sağlamaya yönelik hazırlanan bir proje kapsamında  
Arnavutluk’un dağlık Puka yöresinden başkent Tiran’a göç etmiş yoksul ve kimsesiz kadınlara ekonomik değe-
re dönüştürebilecekleri beceriler kazandırmaya yönelik bir kilim dokuma kursu açılmıştır. 

Kursiyerlere proje çerçevesinde verilen eğitim dokumacılık alanı ile sınırlı tutulmamış, eş zamanlı olarak 
kadın hakları ve kadının sosyal statüsünün iyileştirilmesi alanlarında bir bilinçlendirme programı uygu-
lanmıştır. 

Proje bitiminde ortaya çıkan dayanışmacı ve üretken yapının, 
yoksul kadınların sosyal statülerinin iyileştirilmesi ve ekonomi-
ye entegrasyonun sağlanması açısından güzel bir model teşkil 
ettiği düşünülmektedir. 

2007 yılı sonu itibariyle toplam 80 kursiyerin yararlandığı proje, iş-
birliği halinde olunan sivil toplum kuruluşuna devredilmiştir.
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2007 yılında Arnavutluk’ta Gerçekleştirilen 
Proje ve Faaliyetler
Sosyal Altyapıların Gelitirilmesi
> Vlora Mustafa Kemal Kreşinin Onarımı
> Arnavutluk Genelinde Türkçe Kursları Düzenlenmesi* 
> Zallherr Mustafa Kemal İlkokulunun Onarımı
> Ders Kitaplarının Taraflı Bilgi ve Yorumlardan Arın-
dırılması Projesi
> Bathore Bölgesi Kilim Kursu Projesi*
> Emniyet Genel Müdürlüğü Personelinin Terörle 
Mücadele Konusunda Eğitimi 
> Sivil Toplum Kuruluşlarının Desteklenmesi*
> Vlora Folklör Festivalinin Desteklenmesi
> İşkodra Çocuk Şarkıları Festivalinin Desteklenmesi 
> İşkodra Parruce Camii Restorasyonu **
> Türk-Arnavut Kültür Merkezi Kurulması** 
> Türk-Arnavut Haftası Etkinliklerinin Desteklenmesi
> Tarihi Komane Mezarlığının Çevre Düzenlemesi 
> Arnavutluk Özel Medya Mensuplarının Türkiye 
Ziyareti
> 2 Proje Kapsamında Medya Kuruluşlarına Ekipman 
Yardımı 
> Arnavutluk İnanç Önderlerinin Türkiye Ziyaretinin 
Desteklenmesi
> Balkanlarda Razaman Projesi Kapsamındaki Etkin-
liklerin Desteklenmesi

Ekonomik Altyapılar ve Hizmetler 
> Ekonomi, Ticaret ve Enerji Bakanlığı Uzmanlarının 
Enerji Konusunda Eğitimi

Üretim Sektörleri 
> Shengjin İlçesinde Turizmin Geliştirilmesi Projesi 
Kapsamında Sahil Şeridinin Temizliğine Katkı Sağlan-
ması
> Ekonomi, Ticaret ve Enerji Bakanlığı Uzmanlarının Turizm Konusunda Eğitimi

Acil ve ‹nsani Yardımlar 
> Arnavutluk Genelinde Maddi Durumları Yetersiz 150 Aileye Gıda Yardımı

Ayrıca, 2007 yılında gerçekleştirilen 24 bölgesel projeye 55 kişinin katılımı sağlanmıştır.
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BOSNA HERSEK
5.2.1.

Bakent		 	 	 : Saraybosna
Yönetim	Biçimi	 	 	 : Federal Cumhuriyet
Resmi	Dili	 	 	 : Bonakça, Hırvatça, Sırpça
Nüfus	 	 	 	 :	4.590.310 (2008 tahmini)
Yüzölçümü	 	 	 : 51.129 km2

Etnik	Gruplar	 	 	 :	Bonak (% 48), Sırp (% 37,1), Hırvat (% 14,3), 
Di¤er (% 0.6)
Balıca	Dinler	 	 	 : Müslüman (% 40), Ortodoks Hıristiyan (% 31), 
      Katolik Hıristiyan (% 15), Di¤er (% 14)
Balıca	Diller	 	 	 : Bonakça, Hırvatça, Sırpça

GSMH	(Satın	Alma	Gücü	Paritesi)	 : 27,7 milyar $ (2007 tahmini)
GSMH	–	kii	baı	(SAGP)	 	 : 7.000 $ (2007 tahmini)
GSMH	–	sektörlere	göre	 	 : Tarım: % 10,2
      Sanayi: % 23,9
      Hizmetler: % 66
Enflasyon	Oranı   : % 4,9 (2007)
‹sizlik	Oranı	 	 	 : % 28 (2007)
‹hracat	 	 	 	 :	4,1 milyar $ (2007)
‹thalat	 	 	 	 : 9,7 milyar $ (2007)
Balıca	‹hracat	Ortakları	 	 : Hırvatistan (% 19,6), Almanya (% 14,5), 
      Slovenya (% 13,2), ‹talya (% 10),
       Avusturya (% 5,9) (2006)
Balıca	‹thalat	Ortakları	 	 : Hırvatistan (% 24), Yunanistan (% 17,7), 
      Türkiye (% 8,1), Almanya (% 5,4) (2006)
Türkiye	ile	Ticaret	 	 : ‹hracat: 21 milyon $ (2007)
	 	 	 	 		‹thalat: 445 milyon $ (2007)
Dı	Borç		 	 	 : 6.7 milyar $ (2007 tahmini)

Okur-yazarlık	oranı	 	 :	Toplam: % 96,7 (2006 tahmini)
                Erkek: % 99 
                Kadın: % 94,4
Bebek	Ölüm	Oranı	 	 : 9,58/1.000 (2008 tahmini)
Yoksulluk	sınırı	altındaki	nüfus	 : % 25 (2004)
Alınan	Dı	Ekonomik	Yardım	 :	494 milyon $ (2006)
‹nsani	Kalkınma	Endeksi	Sırası	 :	66. (2005)

1992 – 1995 yılları arası yaşanan iç savaşın ardından tedrici bir toparlanma 
sürecine giren Bosna-Hersek’in en önemli önceliği, hiç kuşkusuz, farklı etnik 
unsurların barış içerisinde bir arada yaşamasının temin edilmesidir. Diğer 
yandan, halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve iktisadi/toplumsal refah 
seviyesinin yükseltilmesi, bu barışçıl ortamın baki kılınmasının olmazsa olmaz 
bir koşuludur.

Bu çerçevede, iç savaştan sonraki ilk on yıllık dönem içerisinde toplumsal 
barış ortamının tesisine ve çatışmalar esnasında tahrip olmuş altyapıların 
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yeniden inşasına yönelen çalışmalar yavaş yavaş yerini 
temel sektörlerdeki yapısal dönüşüm süreçlerine 
bırakmaktadır. 

Sürdürülebilir ve dengeli iktisadi kalkınmanın 
sağlanması, yoksulluğun azaltılması ve Avrupa Birliği 
entegrasyon sürecinin hızlandırılması, bu bağlamda 
Bosna-Hersek Hükümeti’nce  2004 yılında yayımlanan 
Yoksulluğun Azaltılması Strateji’nin orta vadeli üç 
temel hedefi olarak belirlemiştir.   

Söz konusu yapısal dönüşüm süreçleri, 2007 yılı 
içerisinde, başta üretim sektörü olmak üzere, çeşitli 
sektörlerde proje/faaliyetler üretmek suretiyle 
desteklenmiştir. 

İki ülkenin sahip olduğu ortak tarihsel mirasın 
yaşatılmasına yönelik çalışmalar ise, Bosna-Hersek’teki  
projelerin bir diğer önemli ayağını oluşturmaktadır.  

Tarım 

Savaştan en fazla zarar gören  ve nüfusunun büyük 
bir bölümü ülkenin diğer bölgelerine veya yurt dışına 
göç eden Doğu Bosna'da hayat, çatışmalar sonrasında 
evine geri dönenlerin gelişiyle tekrar canlanmıştır. 

Ancak Yugoslavya döneminde gelişmiş bir endüstriyi 
bünyesinde barındıran bölgenin savaşın neden olduğu 
yıkımdan dolayı bu özelliğini yitirmesi, evlerine geri dönen ve büyük bir çoğunluğu zamanında sanayi 
sektöründe  istihdam edilen söz konusu kesimin  farklı sektörlere yönlendirilmesi zorunluluğunu da 

beraberinde getirmiştir. 

2007 yılında Doğu Bosna'da başlatılan seracılık ve meyve 
üreticiği projeleri bu amaca hizmet etmektedir. 

Bu iki projeden seracılıkla ilgili olanı kapsamında pilot olarak 
seçilen köylerden 20 aileye sera malzemesi hibe edilmiştir. 
Bölge halkında büyük ilgi uyandıran uygulamanın ölçeğinin 
önümüzdeki yıllarda genişletilmesi söz konusudur.

Öte yandan, meyvecilik alanında gerçekleştirilen ikinci tarım 
projesi çerçevesinde paydaş belediyelerden 6 tarım uzmanının T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yalova 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkezinde eğitim görmesi sağlanmıştır. 

2008 yılı içerisinde, projeye dahil 4 beldeden belirlenen 20 aileye fidan, gübre ve ilaç hibesi gerçekleştirilmesi 
ve model meyveliklerin oluşturulması planlanmaktadır.

Projeden ilk etapta Gorazde ve Srebrenicalı üreticler faydalanmıştır.

Yalova'da gerçekleştirilen eğitim bir hafta sürmüştür.
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Balıkçılık

Kültür balıkçılığının gelişmesi için bütün koşullara sahip olan Bosna Hersek’te  bu sektörü destekleyici  bir 
eğitim kurumunun yokluğu önemli bir eksiklik olarak 
değerlendirilmektedir. 

2007 yılında söz konusu eksikliği gidermek adına harekete 
geçilmiş, Konjic Belediyesi ve Saraybosna Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi işbirliğinde Neretva Nehri ve Borakça 
Gölü yakınlarında bir balıkçılık enstitüsü kurulması 
çalışmalarına başlanmıştır. 

Balıkçılık konusunda araştırmalar yapacak ve üreticileri 
destekleyecek çalışmalarda bulunacak söz konusu 
enstitünün 2008 yılı itibariyle hizmete girmesiyle, kültür balıkçılığı konusunda son derece önemli bir 
potansiyele sahip olan Bosna-Hersek’in bu sektördeki gelişiminin yolu açılmış olacaktır. 

Kültürel ‹birli¤i

16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından inşa edilen ve 
Dünya Miras Listesi’nde de yer alan Tarihi Sokullu 
Mehmet Paşa (Drina) Köprüsü ile 17. yüzyıla ait 
Konjic Köprüsü’nün restorasyon çalışmalarına 2007 
yılında devam edilmiştir. 

Söz konusu iki köprü, çalışmaların tamamlanmasıyla, 
-tıpkı daha önce restorasyonu gerçekleştirilen ve artık 

ülkenin simgesi haline gelmiş olan 
Mostar Köprüsü gibi- Balkanların 
kültür coğrafyasındaki hak ettiği 
konumu elde etmiş olacaktır. 

Konjic Köprüsü’nün şimdiki hali (yukarıda)

Köprünün restore edilmiş hali gösteren 

illüstrasyon (aşağıda) 

Tarihi Sokullu Mehmet Paşa (Drina) Köprüsü
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2007 yılında Bosna-Hersek'te Gerçekleştirilen 
Proje ve Faaliyetler

Sosyal Altyapıların Gelitirilmesi
> Bosna-Hersek Genelinde Türkçe Kursları Düzenlenmesi* 
> Ülkeni Bana Tanıt Projesi: Saraybosna Ekonomi Lisesi ile İstanbul Ticaret Odası Anadolu Meslek Lisesi 
Arasındaki İşbirliğinin Desteklenmesi
> Tuzla Mekanik Lisesine Ekipman Yardım 
> Zenica Düz Lisesine Ekipman Yardımı 
> Saraybosna Üniversitesi İslam Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Türkiye Stajı 
> Grafitis XXI. Uluslararası Grafik Tasarımı ve Görsel İletişim Festivaline B-H’den Katılımın Desteklenmesi
> Tuzla Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakülteleri Arası İşbirliğinin Desteklenmesi 
> Saraybosna Üniversitesi Sanat Akademisine Teknik 
Ekipman Yardımı 
> Gorazde Hastanesine Ekipman Desteği
> Srebrenica Belediyesine Ambulans Hibesi 
> Dolaylı Vergi İdaresine Danışmanlık Desteği 
> Bosna-Hersek Ankara Büyükelçiliğinin 
Desteklenmesi
> Srebrenica’da Gerçekleştirilecek Projelere İlişkin 
Teknik Araştırma Çalışması 
> Emniyet Genel Müdürlüğü Personelinin Oto 
Hırsızlığı ile Mücadele Konusunda Eğitimi
> Tarihi Konjic Köprüsünün Restorasyonu**
> Tarihi Sokullu Mehmet Paşa (Drina) Köprüsünün 
Restorasyonu**
> Ulusal Anıtları Koruma Toplantılarının 
Desteklenmesi 
> Derviş Susiç Milli Üniversitesi ve Kütüphanesi 
Yetkililerinin Türkiye Ziyareti
> Saraybosna Milli Tiyatrosu Etkinliklerinin 
Desteklenmesi
> Fethiye’de Düzenlenen 23 Nisan Etkinliklerine Katılımın Desteklenmesi
> Tasavvuf  Tarikatlarının Yeri ve Rolü Konulu Uluslararası Konferansın Desteklenmesi 
> Medya Kuruluşlarının Desteklenmesi

Ekonomik Altyapılar ve Hizmetler 
> LXXVI. Uluslararası İzmir Genel Sanayi ve Dış Ticaret Fuarına Katılımın Desteklenmesi

Üretim Sektörleri 
> Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi**
> Seracılığın Geliştirilmesi Projesi**
> Konjic’te Balıkçılık Merkezi Oluşturulması**
> Akreditasyon Kurumu Yetkililerinin Türkiye Ziyaretinin Desteklenmesi
> Metroloji Enstitüsü Yetkililerinin Türkiye Ziyaretinin Desteklenmesi
 
Ayrıca, 2007 yılında gerçekleştirilen 19 bölgesel projeye 88 kişinin katılımı sağlanmıştır.



Saraybosna • Baş Çarşı Sebili



74T
İK

A
 2

0
0

F
a
a
li
y
e
t 

R
a
p

o
ru7

v    

Budva • Sveti Stefan Adası
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KARADA⁄
5.2.3.

Bakent		 	 	 : Podgorica
Yönetim	Biçimi	 	 	 : Cumhuriyet
Resmi	Dili	 	 	 : Karada¤ca
Nüfus	 	 	 	 :	678,177 (2008 tahmini)
Yüzölçümü	 	 	 : 14.026 km2

Etnik	Gruplar	 	 	 :	Karada¤lı (% 43), Sırp (% 32), Bonak (% 8), 
      Arnavut (% 5), Di¤er (% 12)
Balıca	Dinler	 	 	 : Ortodoks Hıristiyan (% 74), Müslüman (% 22), 
      Katolik Hıristiyan (% 4)
Balıca	Diller	 	 	 : Karada¤ca, Sırpça, Bonakça, Arnavutça, 
      Hırvatça

GSYH	(Satın	alma	Gücü	Paritesi)	 : 5,9 milyar $ (2007 tahmini)
GSYH	–	kii	baı	(SAGP)	 	 : 3.800 $ (2007 tahmini)
GSMH	–	sektörlere	göre	 	 : Tarım: % 16
      Sanayi: % 28
      Hizmetler: % 56
Enflasyon	Oranı   : % 3,4
‹sizlik	Oranı	 	 	 : % 14,7
‹hracat	 	 	 	 :	171 milyon $ (2003)
‹thalat	 	 	 	 : 602 milyon $ (2003)
Balıca	‹hracat	Ortakları	 	 : Sırbistan (% 35), ‹talya (% 29), Macaristan (% 8), 
      Yunanistan (% 8), Bosna-Hersek (% 5) (2006)
Balıca	‹thalat	Ortakları	 	 : Sırbistan (% 28), Almanya (% 11), ‹talya (% 10), 
      Yunanistan (% 4), Hırvatistan (% 4) (2006)
Türkiye	ile	Ticaret	 	 :‹hracat: 15,59 milyon $ (Ocak-Ekim 2007)  
 		 	 	 		‹thalat : 0.08 milyon $ 
Dı	Borç		 	 	 : 650 milyon $ (2006)

Okur-yazarlık	oranı	 	 :	% 96.4 
Yoksulluk	sınırı	altındaki	nüfus	 : % 7 (2007 tahmini)
Alınan	Dı	Ekonomik	Yardım	 :	96 milyon $ (2006)
‹nsani	Kalkınma	Endeksi	Sırası	 :	*

03 Haziran 2006 tarihinde Sırbistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden 
Karadağ’ı ilk tanıyan devletlerden biri olan Türkiye’nin bu ülke nezdinde giriş-
tiği işbirliği hamlesi kapsamında 2007 yılının Mayıs ayı içerisinde Podgorica’daki 
Program Koordinasyon Ofisini hizmete açan Başkanlığımız, Karadağ’da faali-
yete geçen ilk donör kuruluşlar arasında yer almaktadır.

Söz konusu ofis, Sırbistan’da yürütülen çalışmalardan da sorumlu olup, 2007 
yılının ikinci yarısı itibariyle gerek Karadağ’da, gerekse Sırbistan’da başta eğitim, 
sağlık ile su ve su hijyeni olmak üzere çeşitli sektörlerde kapsamlı projeler üret-
meye başlamıştır. 
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Su ve Su Hijyeni

Yugoslavya döneminde döşenmiş isâle hatları ve su şebekeleri; Karadağ ve Sırbistan’da yer alan yerleşim 
merkezlerinin düzenli bir biçimde suya erişimini sağlamaktadır.   

Ancak, söz konusu hatların zamanın teknolojisi ile kanserojen asbest maddesi içeren borular kullanılarak dö-
şenmiş olması, halkın uzun yıllardır ciddi bir sağlık riski ile karşı karşıya kalmaları sonucunu da doğurmuştur. 

Bu ciddi sağlık riskini bertaraf  etmek adına yürütülen isâle hattı ve şebeke yenileme çalışmaları, her iki 
ülkenin yerel yönetimlerinin öncelikleri arasında yer alsa da, bilhassa kırsal bölgelerdeki belediyelerin bu 

çalışmalara aktarabileceği kaynaklar sınırlıdır. 

2007 yılı içerisinde, söz konusu sınırlılığın aşıla-
bilmesine katkıda bulunmak adına Karadağ’daki 
Rojaye ile Sırbistan’daki Tutin belediyelerinin ha-
zırladıkları su şebekesi yenileme projelerinin des-
teklenmesine karar verilmiştir. 

2007 yılında başlatılan ve 2008 yılı içerisinde ta-
mamlanması öngörülen çalışmalarla söz konusu 
şehirleri su kaynaklarına bağlayan ve yaklaşık ye-
dişer kilometre uzunluğunda olan isâle hatları mo-
dern teknoloji ile üretilmiş sağlıklı borular kulla-
nılmak suretiyle yeniden döşenecektir. Suyun şehir 

içerisindeki dağıtımını sağlayacak şebekelerin ise ilgili belediyelerce yenilenmesi planlanmaktadır. 

Sa¤lık 

Karadağ’da yoksulluk sınırı altında yaşayan kesimin yarıya yakını ülkenin kuzey bölgelerinde yaşamak-
tadır. Kuzey vilayetlerinin en kalabalığı olan Biyelo Polye (Akova) de, yoksullukla mücadele stratejileri 
uyarınca Karadağ’daki faaliyetlerin yoğunlaştığı bölgelerden bir tanesi olmuştur.  

Söz konusu bölgede bilhassa kaliteli sağlık hizmetlerine erişim hususunda yaşanan sıkıntıların giderilme-
sini teminen Karadağ Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 
ile Biyelo Polye Belediyesi işbirliğinde kapsamlı çalış-
malar yürütülmektedir. 

Bu çalışmalardan biri, kent merkezine ve civar köy-
lere hizmet veren Biyelo Polye Devlet Hastanesi’nin 
jinekoloji bölümünün sıhhi koşullarının iyileştirilmesi 
ve modern cihazlarla donatılmasına yöneliktir.

Söz konusu bölgede ikamet eden yaklaşık 50.000 kadı-
na hizmet veren bölümün fiziki altyapısının iyileştiril-
mesi çalışmalarına, 2007 yılı içerisinde başlanmıştır. 

Onarım çalışmalarının tamamlanması ve hibe edilen tıbbi cihazların teslim edilmesiyle beraber, bölge 
genelinde kadın sağlığı standartlarının yükseltilmesinin önündeki ciddi bir altyapı sorununun üstesinden 
gelinmiş olacaktır. 
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2007 yılında Karadağ ve Sırbistan’da 
Gerçekleştirilen Proje ve Faaliyetler

Sosyal Altyapıların Gelitirilmesi                   
> Ulçin Anaokulunun Onarım ve Donanımı (Karadağ)**
> Nikşiç Lastavitsa Kreşinin Onarımı ve Donanımı (Karadağ)
> Preşovalı Gençlere Yönelik Yabancı Dil  ve Bilgisa-
yar Kursu Açılması (Sırbistan)
> 30 Eylül Lisesine Türkçe Dil Eğitim Kitabı Hibesi 
(Karadağ)
> Novi Pazar Dositey Obradoviç İlkokulunun İnşaatı 
(Sırbistan)**
> Godiyevo Köyü Şükriye Mecedoviç İlkokulunun 
Onarımı (Karadağ)**
> Rojaye Şehri Balotiçi İlkokulunun Onarımı (Kara-
dağ)
> Öğrencilere Yönelik Trafik Eğitimi ve Malzeme 
Yardımı (Karadağ)
> Karadağ Meşihat İdaresi Eğitim ve Yönetim Komp-
leksi İnşaatı (Karadağ)**
> Biyelo Polye Devlet Hastanesi Jinekoloji Bölümü-
nün Onarım ve Donanımı (Karadağ)**
> Tutin İçme Suyu Projesi (Sırbistan)**
> Rojaye İçme Suyu Projesi (Karadağ)**
> Belgrad Şeyh Mustafa Paşa Türbesi Restorasyonu 
Projesi (Sırbistan)**

> İslami Mezartaşları ve Epigrafi Çalışmasının Des-
teklenmesi (Karadağ)
> Uluslararası Ressam Kolonisi Organizasyonun Des-
teklenmesi (Karadağ)

Ayrıca, 2007 yılında gerçekleştirilen 7 bölgesel 
projeye 18 kişinin katılımı sağlanmıştır.
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KOSOVA
5.2.4.

Bakent		 	 	 :	Pritine
Yönetim	Biçimi	 	 	 : Cumhuriyet
Resmi	Dili	 	 	 :	Arnavutça, Sırpça
Nüfus	 	 	 	 :	2.126.708 (2007 tahmini)
Yüzölçümü	 	 	 : 10.887 km2

Etnik	Gruplar	 	 	 :	Arnavut (% 88), Sırp (% 7), Di¤er (% 5)
Balıca	Dinler	 	 	 : Müslüman (% 90), Hıristiyan (% 10)
Balıca	Diller	 	 	 : Arnavutça, Sırpça, Bonakça, Türkçe, 
      Romca

GSMH	(Satın	Alma	Gücü	Paritesi)	 : 4 milyar $ (2007 tahmini)
GSMH	–	kii	baı	(SAGP)	 	 : 1.900 $ (2007 tahmini)
Enflasyon	Oranı   : % 2 (2007 tahmini)
‹sizlik	Oranı	 	 	 : % 43 (2007 tahmini)
‹hracat	 	 	 	 :	13 milyon $ (2006)
‹thalat	 	 	 	 : 85 milyon $ (2006)
Dı	Borç		 	 	 : 900 milyon $ (2007)

Okur-yazarlık	oranı	 	 :	Toplam: % 94,2 (2007 tahmini) 
Yoksulluk	sınırı	altındaki	nüfus	 : % 37 (2007 tahmini) 
Alınan	Dı	Ekonomik	Yardım	 : 324 milyon $ (2007)

9 yıllık bir geçiş döneminin ardından 17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan 
eden ve statü belirsizliğini gidermek suretiyle kalkınmanın önündeki önemli bir 
engeli aşan Balkanların en yeni ülkesi Kosova, önümüzdeki yıllarda, nitelikli iş 
gücü ve sermaye birikiminin kısıtlılığı, altyapı eksikliği, enerji açığı gibi pek çok 
sorunla baş etmek durumdadır.  

Geçmiş yıllarda geçici öz yönetim birimlerine, Birleşmiş Milletler Kosova Geçi-
ci Yönetimi’ne (The United Nations Interim Administration in Kosovo – UNMIK) ve 
NATO Kosova Barış Gücüne (KFOR)  maddi manevi her türlü desteği veren 
ülkemiz, Kosova halkının söz konusu sorunlarla mücadelesinde en yakın işbir-
liği ortaklarından biri olmaya kararlıdır. 

Bu çerçevede Kosova’da; başta eğitim, su ve su hijyeni, idari ve sivil altyapıla-
rın geliştirilmesi, tarım, hayvancılık ve kültürel işbirliği olmak üzere hemen her 
sektörde faaliyet gösterilmekte olup, Priştine’deki Program Koordinasyon Ofisi 
aracılığıyla söz konusu sürece katkı sağlamaya devam edilmektedir.  
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E¤itim

Avrupa’nın en yeni ülkesi Kosova, bu kıtanın en yoksul ülkesi konumundadır. Öte yandan Kosova, yarı-
dan fazlası 25 yaşın altında olan nüfusuyla bu olumsuzluğun üstesinden gelebilecek kapasiteye sahiptir. 

Dolayısıyla, aynı zamanda kıtanın en genç nüfusuna da sahip olan ülkenin geleceğine yön verecek genç-
lerin eğitilmesi konusu yaşamsal önem arz etmektedir. 

Kosova genelindeki eğitim koşullarının iyileştirilmesi çalışmalarına 
çeşitli modalitelerden faydalanılmak suretiyle katkıda bulunulmakta-
dır. Bu modaliteler arasından ön plana çıkanlar, doğrudan doğruya 
finanse edilen okul onarım/donanım projeleri üretilmesi ve Türk 
özel sektörünün gönüllü katkılarının ülkeye kanalize edilerek yeni 
okul inşaatları gerçekleştirilmesi biçiminde sıralanabilir.

Doğrudan finansman yönteminin benimsendiği eğitim altyapısı çalış-
malar çerçevesinde 5 okulun ısıtma sistemleri yenilenmiş, 5 ayrı okula 
laboratuar kurulmuş, çeşitli projeler kapsamında kısmi inşaatlar ve 
onarımlar gerçekleştirilmiş, malzeme yardımlarında bulunulmuştur.   

Eğitim sektöründe gerçekleştirilen bir diğer projede ise, iki Türk firması-
nın gönüllü katkı vermek suretiyle Kosova’daki Türk nüfusun yoğunluklu 
olarak yaşadığı Mamuşa’da bir okul inşa etmesine ön ayak olunmuş ve bu 
sürecin koordinasyonu üstlenilmiştir. 

Mamuşa ile kardeş belediye olan Küçükçekmece Belediyesi ve Türk özel 
sektörü ile işbirliği halinde yürütülen proje, kalkınma yardımlarında kamu – 
özel sektör işbirliğinin tesisi açısından güzel bir örnek teşkil etmektedir. 

Kültürel ‹birli¤i 

Yüzyıllara dayanan ortak kültür mirası, Kosova ile Türkiye arasındaki bağ-
ları kuvvetlendiren unsurların başında gelmekte olup; söz konusu mirasın 
nadide eserlerinin gerektiği gibi korunması ve kültür dokusunda hak ettik-
leri konuma kavuşturulmaları hususu, Kosovalı makamlarla yakın işbirliğine 

konu teşkil etmektedir.

Son dönemde söz konusu işbirliği kapsamında yürütülen projelerden en 
önemlileri ise, Priştine’de bulunan ve Balkan coğ-
rafyasındaki en eski Osmanlı eserlerinden biri ka-
bul edilen Fatih Camii (13. yy.) ile bir dönem Ru-
meli Beylerbeyliğine merkezlik eden Prizren’deki 
Sinanpaşa Camii’nin (15. yy.) restorasyonuna yö-
nelik olarak gerçekleştirilen çalışmalardır. 

Bu iki önemli eserin restorasyonuna 2007 yılı içe-
risinde başlanmış olup, çalışmaların 2008 yılında 
tamamlanması planlanmaktadır. 

Sinanpaşa Camii  Fatih Camii

Mamuşa’daki okul inşaatının 2008 yılında ta-
mamlanması planlanmaktadır. 
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2007 yılında Kosova'da Gerçekleştirilen 
Proje ve Faaliyetler
Sosyal Altyapıların Gelitirilmesi
> Kosova Ay ve Yıldız Derneği’nce Düzenlenen İngilizce Kursunun Desteklenmesi
> Educator Derneğince Düzenlenen Türkçe Kursunun Desteklenmesi 
> Mamuşa İlköğretim Okulunun İnşası**
> Mehmet Akif  İlköğretim Okuluna Bilgisayar Laboratuvarı Kurulması ve Ek Kat İnşaatı
> Prizren’deki 5 İlköğretim Okulunun Isınma Sistemlerinin Rehabilitasyonu
> Muharrem Bekteşi İlköğretim Okuluna Fizik Laboratuvarı Kurulması**
> Nene Tereza Okullarına Malzeme Yardımı 
> Elena Cika İlköğretim Okuluna Bilgisayar Laboratuvarı Kurulması 
> Sami Fraşeri Lisesine Kimya ve Biyoloji Laboratuvarları Kurulması 

> İsmail Qemali Lisesine Kimya Laboratuvarı Kurulması**
> Alaaddin Lisesi Prizren Şubesinin İkmal İnşaatı**
> Trafikte Çocuk Güvenliği Projesi Kapsamında Malzeme Yar-
dımı
> Türk Müziği Konservatuarına Ekipman Yardımı
> Prizren Bölgesinde Gerçekleştirilen Sağlık Taramaları Kapsa-
mında İlaç Hibesi
> Yanova Köyü Dere Islahı Projesi
> Yanova Köyü Su Şebekesi İçin Jeneratör Hibesi
> Restelica Köyü Su Deposu İnşaatı
> Zhur Köyü Su Şebekesi İnşaatı
> Musnikova Köyü Su Tesisatının Döşenmesi ve Su Deposu 
İnşaatı
> Mesleki Eğitim Projesi*
> Prizren Kamu Başsavcılığının Donanımı
> Mamuşa Belediyesi Hizmet Binasının İnşaatı**
> 7 Proje Kapsamında Sivil Toplum Örgütlerinin Desteklenmesi
> Prizren Sinan Paşa Camii Restorasyonu**
> Priştine Fatih Camii Restorasyonu**
> Prizren Tarihi Anıtlar Koruma Enstitüsüne Ekipman Yardımı
> Osmanlı Mezarlığı Çevre Duvarının İnşaatı
> Reşit İsmet ve Ethem Baymak Karma Resim Sergisinin Des-
teklenmesi 
> I. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Kongresinin Desteklen-
mesi 

> V. Uluslararası Sanatla Uyanmak Şöleninin Desteklenmesi
> Türk Sinema Haftası Etkinliklerinin Desteklenmesi 
> Altay Suroy Recepoğlu’nun Kitabının Dağıtımı 
> 8 Proje Kapsamında Medya Kuruluşlarının Desteklenmesi 
> Balkanlarda Ramazan Çalışmasına Lojistik Destek Sağlanması
> Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerde Kullanılmak Üzere Çadır Hibesi 

Üretim Sektörleri 
> Mamuşa’da Yerleşik Çiftçilere Yönelik Seracılık Projesi 
> Kruşa’da Yerleşik Çiftçilere Yönelik Seracılık Projesi
> Dragaş Bölgesinde Koyunculuğun Islahı Projesi*
> Selo Kooperatifine Ekipman Yardımı 

Ayrıca, 2007 yılında gerçekleştirilen 22 bölgesel projeye 52 kişinin katılımı sağlanmıştır.
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MAKEDONYA
5.2.5.

Bakent		 	 	 :	Üsküp
Yönetim	Biçimi	 	 	 : Cumhuriyet
Resmi	Dili	 	 	 :	Makedonca
Nüfus	 	 	 	 :	2.061.315 (2008 tahmini)
Yüzölçümü	 	 	 : 25.333 km2

Etnik	Gruplar	 	 	 :	Makedon (% 64,2), Arnavut (% 25,2), 
      Türk (% 3,9), Rom (% 2,7), Sırp (% 2,2), 
      Di¤er (% 2,2)
Balıca	Dinler	 	 	 : Ortodoks Hıristiyan (% 64,7), 
      Müslüman (% 33,3), Di¤er (% 2)
Balıca	Diller	 	 	 : Makedonca (% 66,5), Arnavutça (% 25,1), 
      Türkçe (% 3,5), Di¤er (% 4,9)

GSMH	(Satın	Alma	Gücü	Paritesi)	 : 17,3 milyar $ (2007 tahmini)
GSMH	–	kii	baı	(SAGP)	 	 : 8.500 $ (2007 tahmini)
GSMH	–	sektörlere	göre	 	 : Tarım: % 12,1
      Sanayi: % 28,6
      Hizmetler: % 59,3
Enflasyon	Oranı   : % 3.2 (2006)
‹sizlik	Oranı	 	 	 : % 35.1 (2006) 
‹hracat	 	 	 	 :	3.4 milyar $ (2007 tahmini)
‹thalat	 	 	 	 : 5 milyar $ (2007 tahmini)
Balıca	‹hracat	Ortakları	 	 : Sırbistan (% 23,2), Almanya (% 15,6), 
      Yunanistan (% 15,1), ‹talya (% 9,9), 
      Bulgaristan (% 5,4) (2006)
Balıca	‹thalat	Ortakları	 	 : Rusya Federasyonu (% 15,1), 
      Almanya (% 9,8), Yunanistan (% 8,5), 
      Sırbistan (% 7,5), Bulgaristan (% 6,7) (2006)
Türkiye	ile	Ticaret	 	 : ‹hracat: 55 milyon $ (2006)
	 	 	 	 		‹thalat: 123 milyon $ (2006)
Dı	Borç		 	 	 : 4 milyar $ (2007)

Okur-yazarlık	oranı	 	 :	Toplam: % 96,1 (2002) 
                 Erkek: % 98,2 
                Kadın: % 94,1
Bebek	Ölüm	Oranı	 	 : 9,53/1.000 (2008 tahmini)
Yoksulluk	sınırı	altındaki	nüfus	 : % 30 (2006) 
Alınan	Dı	Ekonomik	Yardım	 :	200 milyon $ (2006)
‹nsani	Kalkınma	Endeksi	Sırası	 :	69. (2005)

1991 yılında elde edilen bağımsızlığın ardından çoğulcu demokrasi ve piyasa 
ekonomisinin temel kurumlarının tesisine yönelen Makedonya, geçiş ekono-
milerinde sıklıkla görülen -yoksulluk sınırı altında yaşayan nüfusun fazlalığı ve 
kronikleşen işsizlik gibi- birtakım yapısal sorunlarla karşı karşıyadır. 
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Günümüzde, Avrupa Birliğine tam üyelik hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen entegrasyon hamlesi, 
Makedon Hükümetince, bu sorunların giderilmesi açısından büyük bir fırsat olarak addedilmektedir. 
Bu bağlamda, 2005 yılının Aralık ayında Avrupa Birliği aday ülke statüsü kazanan Makedonya’da çabalar, 
büyük ölçüde AB üyelik kriterlerinin yerine getirilmesi çalışmalarına odaklanmış durumdadır. 

Makedonya’nın kalkınma hamlesine 1997 yılından bu yana destek verilmektedir. Verilen bu destek, 2007 
yılı içerisinde, eğitim altyapısının iyileştirilmesi, suya erişim ve ulaşım imkanlarının artırılması, üretim 
sektörlerinin geliştirilmesi ile kültürel işbirliği alanlarına yoğunlaşmış durumdadır. 

E¤itim 

Fiziki altyapıların ve eğitimde kullanılan 
görsel/işitsel/teknik donanımın yetersizli-
ği, Makedon eğitim kurumlarının önde ge-
len sorunları arasında yer almakta olup; bu 
eksiklileri gidermek adına Eğitim Bakanlığı 
tarafından yürütülen çalışmalar, ekonomik 
sıkıntıdan dolayı oldukça ağır ilerlemekte-
dir. 

Bu tespitten hareketle, geniş kapsamlı bir 
okul onarım/donarım programı hayata ge-
çirilmiştir.  

2007 yılı içerisinde, söz konusu program 
kapsamında  10 okulun onarım ve donanı-
mı gerçekleştirilmiştir. 

Tablo-3 Makedonya'da Gerçekletirilen Okul/Donanımları

Yapılan onarım çalışmaları neticesinde 
3600 öğrenci daha sağlıklı koşullarda 
eğitim görme imkanına kavuşmuştur.
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Su ve Su Hijyeni 

Doğal su kaynakları açısından zengin bir ülke olan Makedonya’nın büyük bir 
bölümünde su ve sanitasyon şebekesi mevcuttur. Diğer yandan, dağlık böl-
gelerdeki köylerde kuyu ve depolardan faydalanmak suretiyle su teminine gi-
dilmekte olup, söz konusu yerleşimlerde sağlıklı içme suyuna erişim sıkıntısı 
çekilebilmektedir.

Bu sıkıntının giderilmesine katkıda bulunmak adına 2006 yılından beri 
Makedonya’nın dağlık bölgelerinde sağlıklı içme suyu teminine yönelik olarak 
yürütülen çalışmaların 2007 yılı ayağında  Radoviş, Vasilevo ve Göpçeli’de  
gerçekleştirilen 4 proje ile yaklaşık 9200 kişinin sağlıklı içme ve kullanma su-
yuna erişimi sağlanmıştır.
Hayvancılık 

Ekonomik etkinliğin sınırlılığı sebebiyle yüksek bir işsizlik oranına sahip olan 
Doğu Makedonya, aynı zamanda ülkenin en çok göç veren bölgelerindendir. 
Bu kapsamda, farklı iş kollarının yaratılması, Makedon Hükümetinin söz ko-
nusu bölge ile ilgili öncelikleri arasında başı çekmektedir. 

Söz konusu çeşitliliğin sağlanmasına, yörede arıcılığın geliştirilmesine yönelik 
kapsamlı bir proje oluşturmak suretiyle katkıda bulunulmaktadır. T.C. Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği işbirliğinde 
gerçekleştirilen proje kapsamında ilk olarak, pilot olarak seçilen 10 köyden 50 
aileye 2000 kovan dağıtılmıştır.

2007 yılı itibariyle ilk aşaması başarılı bir şekilde tamamlanan proje çerçe-
vesinde gerçekleştirilen 4 aylık çalışma sonucunda önder çiftçiler, bir devlet 
memurunun bir yıllık gelirine denk bir kazanç elde etmiştir.  Bu miktarın 2008 yılında ikiye katlanması 
öngörülmektedir. 

Kültürel ‹birli¤i 

Balkan coğrafyasında yer alan diğer ülkelerde olduğu gibi, Makedonya’da 
da, ortak geçmişimizin andacı çok sayıda tarihi eser bulunmaktadır. Üsküp 
Kalesi’nin doğu eteklerinde 15. yüzyılda inşa edilmiş olan Mustafa Paşa Ca-
mii, Osmanlı dönemine ait bu eserlerin en ihtişamlılarından biridir.  

Makedonya’nın simgelerinden biri olarak kabul edilen söz konusu caminin 
restorasyon çalışmaları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Diyanet Vakfı 
ile işbirliğinde gerçekleştirilmekte olup, projenin 2008 yılında tamamlanması 
planlanmaktadır. 
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2007 yılında Makedonya'da Gerçekleştirilen 
Proje ve Faaliyetler
Sosyal Altyapıların Gelitirilmesi
> Makedonya’nın Farklı Şehirlerinde Türkçe Öğrenim Gören Öğrencilere Yönelik Türkçe Ders Kitabı Basımı
> Türkçenin Yaşatılması Projesi Kapsamında Açılan Bir Türkçe Kursunun Donanımı  
> Türkçe Eğitim Veren Öğretmenlere Yönelik Hizmetiçi Eğitim Programı
> Makedonya’nın Farklı Şehirlerinde Arnavutça Öğrenim Gören Öğrencilere Arnavutça Kitap Dağıtımı
> Makedonya Genelinde 10 Okulun Onarımı 
> İhtiyaç Sahibi İlkokul Öğrenicilerine Yardım Projesi
> Tefeyyüz İlköğretim Okuluna Spor Malzemesi Yardımı 
> 100 Öğrenciye Burs Desteği
> Üsküp İsa Bey İmam Hatip Lisesi Yatakhanesinin Onarım ve Donanımı
> Milli Tarih Enstitüsü Osmanlı Tarih Araştırmaları Kürsüsünün Donanımı 
> Gostivar Hastanesine Hibe Edilen MR Cihazının Nakliyesi 
> Radoviş Belediyesi Alikoç ve Kocalı Köylerine Su Sağlanması Projesi
> Göpçeli Köyü Su Şebekesinin Rehabilitasyonu 
> Radoviş Belediyesi Su Filtre İstasyonu İnşaatı 
> Vasilevo Belediyesi Su Filtre İstasyonu İnşaatı 
> Konçe Belediyesi Dere Islahı Projesi
> Çayır Belediyesi Kanalizasyonun Rehabilitasyonu**
> 20 Proje Kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarının Desteklenmesi
> İslam Birliği Binasının Onarım ve Donanımı 
> Makedonya Meteoroloji Enstitü Laboratuarlarının Modernizasyonu**
> Mustafa Paşa Camii Restorasyonu**
> XXII. Uluslararası Iff  Istıbanisko Zdravozıvo Kül-
tür Festivalinin Desteklenmesi
> El Yazması Eserler Katalogu Basımı
> 23 Nisan Etkinliklerinin Desteklenmesi
> 19 Mayıs Etkinliklerinin Desteklenmesi
> Mevlana’yı Anma Etkinliklerinin Desteklenmesi 
> Türk Milli Günü Kutlamalarının Desteklenmesi 
> VII. Uluslararası Şiir Şöleninin Desteklenmesi 
> 5 Proje Çerçevesinde Medya Kuruluşlarının Des-
teklenmesi
> Boşnak Kültür Merkezine Ekipman Yardımı 
> XVI. Hıdırellez Bahar Festivalinin Desteklenmesi 

Ekonomik Altyapılar ve Hizmetler 
> Plasnitsa’da Köprü İnşaatı
> Kutsa Köyünde Köprü İnşaatı
> Araçinova’da Köprü İnşaatı
> Gradaşor Köyü Yol Yapım Projesi
> Debreşte Köyüne Dijital Uydu Sistemi Hibesi

Üretim Sektörleri 
> Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi*
> Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Uzmanlarının 
Türkiye Ziyaretinin Desteklenmesi 

Ayrıca, 2007 yılında gerçekleştirilen 19 bölgesel projeye 89 kişinin katılımı sağlanmıştır.



Üsküp • Türk Çarşısı
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MOLDOVA
5.2.6.

Bakent		 	 	 : Kiinev
Yönetim	Biçimi	 	 	 : Cumhuriyet
Resmi	Dili	 	 	 :	Moldovanca
Nüfus	 	 	 	 :	4,324,450 (2008 tahmini)
Yüzölçümü	 	 	 : 33.843 km2

Etnik	Gruplar	 	 	 :	Moldovalı (% 78.2), Ukraynalı (% 8.4), 
      Rus (% 5.8), Gagauz (% 4.4), Di¤er (% 3.2)
Balıca	Dinler	 	 	 : Ortodoks Hıristiyan (% 98),  Musevi (% 1.5), 
      Di¤er (% 0.5)
Balıca	Diller	 	 	 : Moldovaca, Rusya, Gagauzca

GSYH	(Satın	Alma	Gücü	Paritesi)	 : 9,8 milyar $ (2007 tahmini)
GSYH	–	kii	baı	(SAGP)	 	 : 2.200 $ (2007 tahmini)
GSYH	–	sektörlere	göre	 	 : Tarım: % 18.4
      Sanayi: % 22.4
      Hizmetler: % 59.2
Enflasyon	Oranı   : % 12.6 (2007 tahmini)
‹sizlik	Oranı	 	 	 : % 2.1 (2007 tahmini) 
‹hracat	 	 	 	 :	1.4 milyar $ (2007 tahmini)
‹thalat	 	 	 	 : 3.7 milyar $ (2007 tahmini)
Balıca	‹hracat	Ortakları	 	 : Rusya Federasyonu (% 22.8), 
      Almanya (% 12.2), ‹talya (% 11.1),
      Romanya (% 9.7), Ukrayna (% 9.6) (2006)
Balıca	‹thalat	Ortakları	 	 : Rusya Federasyonu (% 20.8), 
      Ukrayna (% 16.9), Romanya (% 13.4), 
      Almanya (% 8.7), ‹talya (% 6.1) (2006)
Türkiye	ile	Ticaret	 	 : ‹hracat: 31 milyon $ (2005)
	 	 		 	 		‹thalat: 80 milyon $ (2005)
Dı	Borç		 	 	 : 3.3 milyar $ (2007)

Okur-yazarlık	oranı	 	 :	Toplam: % 99.1 (2005) 
                 Erkek: % 99.7 
                 Kadın: % 98.6
Bebek	Ölüm	Oranı	 	 : 13,5/1.000 (2008 tahmini)
Yoksulluk		sınırı	altındaki	nüfus		 : % 30 (2005)
Alınan	Dı	Ekonomik	Yardım	 :	228 milyon $ (2006)
‹nsani	Kalkınma	Endeksi	Sırası	 :	111. (2005)

Moldova, küresel ısınma nedeniyle 2007 yılında dünya çapında yaşanan olum-
suzluklardan en fazla etkilenen ülkelerin başında gelmektedir. Bu yıl içerisinde 
ülkeyi etkileyen ağır kuraklık nedeniyle tarım arazilerinin % 84’lük kısmı zarar 
görmüş, bu durum, Moldova Hükümetini acil yardım çağrısı yapmaya mecbur 
bırakmıştır. 

Kuraklık ayrıca, ülke ekonomisini, çalışmak için yurtdışına göç eden nüfusun 
1/3’lük kesiminin sağladığı dövizlere her zamankinden daha fazla bağımlı kıl-
mıştır.
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Balkanlar ve Doğu Avrupa coğrafyasında yer alan kimi ülkeleri çeşitli derecelerde etkileyen söz konusu 
bağımlılığın Moldova özelindeki diğer iki başlıca sebebi, dış ticaret ve sanayi sektörleri ile ilişkilidir. Şöyle 
ki, ülkenin coğrafi olarak Karadeniz Havzasında yer almasına rağmen denize kıyısı olmaması ve sadece 
Romanya ve Ukrayna ile kara sınırlarına sahip olması ticaretin gelişmesi için elverişsiz bir ortam yarat-
makta; diğer yandan, sanayinin büyük bir kısmının ihtilaflı Transdinyester Bölgesinde konuşlu olması, 
sanayiden elde edilen refahın ülke geneline sağlıklı bir biçimde yayılmasına engel olmaktadır. 

Moldova Hükümetinin bu olumsuzluklarla mücadelesine 1993 yılından bu yana katkı sağlanmakta olup, 
bu ülkede üretilen faaliyetler, özellikle söz konusu ekonomik kısıtlılık olgusundan en fazla etkilenen ve 
ülkemizle güçlü tarihsel ve kültürel bağlara sahip olan Gagauz Yeri’ne yoğunlaşmış durumdadır. 

Su ve Su Hijyeni 

Jeolojik yapısı nedeniyle, Moldova’da bulunan su kaynakları sağlıklı kullanıma uygun olmayıp, nüfusun 
genelinin temiz suya erişim imkanı kısıtlıdır.

Halkın yaşam kalitesine doğrudan etki eden bu eksikliğin giderilmesi adına 2001 yılında Moldova ile Türki-
ye Hükümetleri arasında imzalanan anlaşma uyarınca EXIMBANK desteği ile Gagauz Yeri’nde başlatılan 
geniş kapsamlı bir program çerçevesinde ilk etapta Komrat kentinin bir kısmına su götürülmüştür.

Söz konusu projenin 2004 yılında Başkanlığımızca devralınmasının akabinde ise, civar köyleri ile beraber 
Gagauz Yeri’nin önemli yerleşim merkezlerinden biri olan 30.000 
nüfuslu Çadır Lunga kasabasının kullanıma elverişsiz olan su kay-
naklarının ters-osmos yöntemi ile arıtılıp, şebeke inşa etmek sure-
tiyle abonelerin hizmetine sunulması çalışmalarına başlanmıştır.   

Yerleşim bölgesinin yapısına göre iki kısım halinde yürütülen 
çalışmalar kapsamında, 2007 yılı sonu itibariyle, su arıtma tesi-
sinin ve 1. kısım su şebekesinin inşası tamamlanmış, 2. kısım 
su şebekesinin inşasına başlanmıştır. Projenin tamamlanmasıyla, 
yaklaşık 30.000 kişiye sağlıklı içme suyuna erişim imkanı sağlanmış 
olacaktır. 

Genel Sa¤lık 

2007 yılında sağlık sektöründe gerçekleştirilen iki çalışma; gerek hizmet ettikleri gayeler, gerekse de alınan 
başarılı sonuçlar itibariyle Moldova genelinde yürütülen proje/faaliyetler arasında ön plana çıkmıştır. 

Bu çalışmalardan ilki, bir sivil toplum örgütü ile işbirliğinde, Kocaeli Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif  
Cerrahi Anabilim Dalı doktor ve hemşirelerinden oluşan bir uzman grubu tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Doğuştan ya da kaza sonrası çeşitli bedensel özürlere sahip çocuklara yönelik ücretsiz muayene ve plastik 

cerrahi müdahaleler gerçekleştiren bu grup, Moldovalı meslektaş-
larına bilgi ve beceri aktarımında bulunmuş, daha da önemlisi 21 
çocuğun geleceğe umutla bakmasına ön ayak olmuştur. 
  
Sağlık sektöründeki bir diğer önemli katkı ise, Moldova ayağı Çer-
nobil Yankısı Vakfınca yürütülen “Beni de İlgilendiriyor!” adlı 
uluslararası insani girişim kapsamında sağlanmıştır. Çernobil faci-
asından doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen çocuk ve gençlere 
kucak açan bu girişim, başta kinetoterapi malzemeleri olmak üzere 
çeşitli ekipman yardımında bulunmak suretiyle desteklenmiştir. 
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2007 yılında Moldova'da Gerçekleştirilen 
Proje ve Faaliyetler
Sosyal Altyapıların Gelitirilmesi       
> Türk Kültür Merkezine Kitap Hibesi 
> Çernobil Faciasından Olumsuz Etkilenen Çocuk ve Gençlerin Kullanımına Yönelik Kinetoterapi Odası Ku-
rulması
> Gagauz Yeri İçme Suyu Projesi**
> 2 Proje Kapsamında Sivil Toplum Örgütlerinin Desteklenmesi 
> Vulkaneşti Belediyesine Ekipman Yardımı
> Moldova Özelleştirme Programına Destek Kapsamında Özelleştirme İdaresi Uzmanlarının Eğitimi
> Moldova Görsel İşitsel Koordinasyon Kuruluna Bilgisayar Hibesi ve Ekipman Yardımı
> Moldova Ulusal Flarmoni Orkestrasının Desteklenmesi
> Gagauz Yazı Dilinin L. Yılı Kutlamalarının Desteklenmesi
> XIV. KIBATEK Gezi Edebiyatı Sempozyumunun Desteklenmesi
> XII. Uluslararası Çocuk Festivalinin Desteklenmesi
> Gagauz Edebiyatından Seçmelerin Dijital Ortama Aktarılması Projesi 
> Gagauz Dili Olimpiyatlarının Desteklenmesi
> Atatürk Kütüphanesi’nin Cari Giderlerinin Karşılanması 
> “Gagauz Kalender Adetleri” Adlı Kitabın Tanıtım Konferansı’nın Desteklenmesi 
> 3 Proje Kapsamında Medya Kuruluşlarının Desteklenmesi 
> Gagauz Radyo Televizyonu Yayın Ağının Genişletilmesi Projesi **

Acil ve ‹nsani Yardımlar 
> Moldova’da Yaşanan Kıtlıkla Mücadele Kapsamında Gıda Yardımı

Ayrıca, 2007 yılında gerçekleştirilen 21 bölgesel 
projeye 42 kişinin katılımı sağlanmıştır.
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UKRAYNA
5.2.7.

Bakent		 	 	 : Kiev
Yönetim	Biçimi	 	 	 : Cumhuriyet
Resmi	Dili	 	 	 :	Ukraynaca
Nüfus	 	 	 	 :	45,994,287 (2008 tahmini)
Yüzölçümü	 	 	 : 603.700 km2

Etnik	Gruplar	 	 	 :	Ukraynalı (% 77.8), Rus (% 17.3) 
      Di¤er (% 4.9)
Balıca	Dinler	 	 	 : Ortodoks Hıristiyan (% 46), 
      Katolik Hıristiyan (% 6), 
      Di¤er ve Hiçbiri (% 38)
Balıca	Diller	 	 	 : Ukraynaca (% 67), Rusça (% 24), Di¤er (% 9)

GSMH	(Satın	Alma	Gücü	Paritesi)	 : 320 milyar $ (2007 tahmini)
GSMH	–	kii	baı	(SAGP)	 	 : 6.900 $ (2007 tahmini)
GSMH	–	sektörlere	göre	 	 : Tarım: % 9.2
      Sanayi: % 32.6
      Hizmetler: % 58.2
Enflasyon	Oranı   : % 12.8 (2007 tahmini)
‹sizlik	Oranı	 	 	 : % 7 (2007 tahmini)
‹hracat	 	 	 	 :	50 milyar $ (2007 tahmini)
‹thalat	 	 	 	 : 60 milyar $ (2007 tahmini)
Balıca	‹hracat	Ortakları	 	 : Rusya Federasyonu (% 21.3), Türkiye (% 7.1), 
      ‹talya (% 6.4), ABD (% 4.1) (2006)
Balıca	‹thalat	Ortakları	 	 : Rusya Federasyonu (% 28.2), 
      Almanya (% 11.7), Polonya (% 7.6), 
      Çin (% 7), Türkmenistan (% 5.7) (2006)
Türkiye	ile	Ticaret	 	 : ‹hracat: 3 milyar $ (2006)
	 	 			 	 		‹thalat: 1,1 milyar $ (2006)
Dı	Borç		 	 	 : 69 milyar $ (2007)

Okur-yazarlık	oranı	 	 :	Toplam: % 99.4 (2001) 
               Erkek: % 99.7 
                  Kadın: % 99.2
Bebek	Ölüm	Oranı	 	 : 9,2/1.000 (2008 tahmini)
Yoksulluk	sınırı	altındaki	nüfus		 : % 38 (2003)
Alınan	Dı	Ekonomik	Yardım	 :	484 milyon $ (2006)
‹nsani	Kalkınma	Endeksi	Sırası	 :	76. (2005)

Sürgündeki 250.000’i aşkın Kırım Tatarının 1989 – 1993 yılları arasında ana-
vatanlarına dönmesi, Kırım demografik yapısında köklü değişikliklere yol aç-
mıştır. Bu bağlamda, söz konusu topluluğun mevcut siyasi, ekonomik ve sosyal 
düzene sağlıklı bir biçimde entegre edilmesi, Ukrayna ve Kırım Özerk Cumhu-
riyeti Hükümetlerinin gündemlerinde 20 yıla yakın bir süredir önemli yer tutan 
konuların başında gelmektedir. 

Bu entegrasyon çabası, Ukrayna’ya yönelik faaliyetlerini büyük ölçüde Kırım’a 
yoğunlaştırmış olan Başkanlığımızca; konut edindirmeden istihdam yaratımına, 
eğitim ve sağlık altyapılarının iyileştirilmesinden içme/kullanma suyuna erişimin 
sağlanmasına kadar pek çok alanda projeler üretilmek suretiyle desteklemektedir.  
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Kırım Tatarlarına yönelik konut edindirme projesi ve UNDP işbirliğinde gerçekleştirilen “Kırım Enteg-
rasyon ve Kalkınma Programı (CIDP) / Su Sağlanması Projeleri”nin 2006 yılında başarıyla tamamlan-
masının ardından çalışmalar, 2007 yılı içinde ağırlıklı olarak eğitim altyapılarının iyileştirilmesi ve kültürel 
işbirliğinin geliştirilmesi konularında yoğunlaştırılmış durumdadır.

E¤itim

Anavatana dönüşün üzerinden geçen 20 yıllık süre içerisinde doğan yeni neslin eğitimi, Kırım Tatar 
toplumunun yaşamsal önem verdiği konuların başında gelmektedir. 

Bir yanıyla Tatar kültürünün nesiller arası sürekliliğinin temini ile de alakalı olan eğitim sorunu, Ukrayna 
Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan müfredat uyarınca Rusça ve Tatarca eğitim veren Milli Mektep-
ler açılmasıyla çözüme kavuşturulmak istenmiştir. 

2007 yılı sonu itibariyle Kırım genelinde 5000’i aşkın öğ-
rencinin eğitim gördüğü 15 okul bulunmaktadır. Ancak 
bu okullar, yeterli fiziki altyapıya sahip olmadıklarından 
öğrencilere sağlıklı bir ortamda eğitim görme imkanı su-
namamaktadır. 

Söz konusu eksikliğin giderilmesine katkıda bulunmak 
adına 2006 yılında geniş ölçekli bir program hayata ge-
çirilmiş olup,  3 yıl sürmesi öngörülen çalışmalar kapsa-

mında 2007 yılı itibariyle onarım ve donanımı tamamla-
nan okul sayısı 5’tir. 

Kültürel ‹birli¤i 

Yapımı 1500 yılında Bahçesaray’da tamamlanan ve Doğu Avrupa’daki en eski eğitim kurumlarından 
olan Zincirli Medrese ve bu medresenin yanı başında 1501 yılında inşa edilen I. Mengli Giray Han 
Türbesi’nin 2006 yılı sonunda başlanan restorasyon çalışmalarına 2007 yılı içerisinde devam edilmiştir. 

Medresenin üstü, çalışmaların olumsuz hava koşullarından zarar görmemesi için çatı ile örtülmüştür.  

Son derece zengin bir tarihe sahip olan Tatar toplulu-
ğunun kültürel mirasının layığıyla yaşatılması ve gele-
cek kuşaklara aktarılabilmesine katkıda bulunmak adına 
gerçekleştirilen proje kapsamında 2007 yılı sonu itiba-
riyle, bölgede arkeolojik kazılar gerçekleştirilmiş, yapıla-
rın güçlendirmesi ve drenaj sistemi kurulmasına yönelik 
çalışmalar yürütülmüştür. Restorasyon çalışmalarının 
2008 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 

Medresenin iç mekanının eski ve yeni halleri. 

Onarımı 2007 yılı içerisinde tamamlanan Burganak 
Milli Mektebi’nin eski ve yeni hali.
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2007 yılında Ukrayna'da Gerçekleştirilen 
Proje ve Faaliyetler
Sosyal Altyapıların Gelitirimesi             
> Türkçe Olimpiyatları Düzenlenmesi 
> Gezlev ve Burganak MilliMekteplerinin Onarım ve Donanımı
> Ambulans Hibesi 
> Kırım Eğitim ve Bilim Bakanlığına Ekipman Yardımı 
> Balta Tiymez Mezarlığındaki Tarihi Eserlerin Envanterinin Çıkarılması**
> Zincirli Medrese ve Hacı Giray Han Türbesi Restorasyonu** 
> Uluslararası Türk-Kırım Kültür Sempozyumunun Desteklenmesi
> Makam Müzik Topluluğuna Ekipman Yardımı
> Kırım Müftüyatı Tarafında Düzenlenen Sosyal Etkinliklerin Desteklenmesi 
> Avdet Kırım Tatar Halk Dansları Topluluğuna Malzeme Yardımı
> Ukrayna ve Türkiye’nin Kültürel İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi Sempozyumunun Desteklenmesi
> Kırım Tatarlarının Anavatanlarından Sürgün Edilmelerinin Yıldönümü Etkinliklerinin Desteklenmesi
> Gaspıralı Kütüphanesi Arşiv Çalışmalarının Desteklenmesi 
> Yöresel Sanatçıların Desteklenmesi 
> Kırım Tarihinin Sorunları Konferansının Des-
teklenmesi 
> Kırım Tatar Gençleri Forumuna Katılımın 
Desteklenmesi 
> Karaylar Milli Kurultayının Desteklenmesi
> Kültürlerarası Diyalogdan Birlikte Yaşamaya: 
Medya ve Eğitimin Rolü Konferansının Destek-
lenmesi

Ayrıca, 2007 yılında gerçekleştirilen 21 böl-
gesel projeye 64 kişinin katılımı sağlanmıştır.
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2007 YILINDA GERÇEKLEŞT‹R‹LEN 
PROJE VE FAAL‹YETLER

[5.3]  
Orta Doğu ve Afrika

�
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F‹L‹ST‹N
5.3.1.

Nüfus	 	 	 	 :	4,000,000 (2008 tahmini)
Yüzölçümü	 	 	 : 6.000 km2

Etnik	Gruplar	 	 	 	Arap (% 88), Yahudi (% 12)
Balıca	Dinler	 	 	 : Müslüman (%75), Musevi (% 17), 
      Hıristiyan ve Di¤er (% 8)
Balıca	Diller	 	 	 : Arapça, ‹branice

GSMH	(Satın	Alma	Gücü	Paritesi)	 : 5 milyar $ (2006 tahmini)
GSMH	–	kii	baı	(SAGP)	 	 : 1.100 $ (2006 tahmini)
GSMH	–	sektörlere	göre	 	 : Tarım: % 8
      Sanayi: % 13
      Hizmetler: % 79
Enflasyon	Oranı   : % 3.6 (2006)
‹sizlik	Oranı	 	 	 : % 23 (2007) 
‹hracat	 	 	 	 :	300 milyon $ (2007)
‹thalat	 	 	 	 : 3,5 milyar $ (2007)
Balıca	‹hracat	Ortakları	 	 : ‹srail, Ürdün, Mısır
Balıca	‹thalat	Ortakları	 	 : ‹srail, Ürdün, Mısır

Okur-yazarlık	oranı	 	 :	Toplam: % 95.32 (2007)
               Erkek: % 97.48 
              Kadın: % 93.14
Bebek	Ölüm	Oranı	 	 : 21,35/1.000 (2008 tahmini)
Yoksulluk	sınırı	altındaki	nüfus	 : % 80 (2007 tahmini)
Alınan	Dı‹	Ekonomik	Yardım	 :	1,449 milyar $ (2006)
‹nsani	Kalkınma	Endeksi	Sırası	 :	106. (2005) 

Geride bırakılan yıl, Orta Doğu’nun kapanmayan yarası Filistin için kaos or-
tamının hüküm sürmeye devam ettiği bir yıl olmuştur. Öyle ki,  Filistinlilerin 
hayatının hemen her boyutunu son derece olumsuz etkileyen koşullar, ulusla-
rarası toplumu, 2007 yılındaki en büyük üçüncü İnsani Yardım Çağrısı’nı işgal 
altındaki topraklar için yapmaya mecbur bırakmıştır1.  

Söz konusu çağrıları hiçbir zaman cevapsız bırakmamış olan devletimiz, başta 
sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimin sağlanması ile istihdam yaratımı olmak 
üzere pek çok konuda yürütülen çalışmalara mümkün olan her türlü desteği 
sağlamaktadır. 

İnsani yardım ve resmi kalkınma yardımı bazında sağlanan ve ana hatları Dışiş-
leri Bakanlığımız ile 2005 yılında imzalanan bir işbirliği protokolü çerçevesin-
de şekillenmekte olan bu destek, Filistinli muhataplara Ramallah’taki PKO ile 
Kudüs’teki İrtibat Ofisi aracılığıyla ulaştırılmaktadır.  

1 Filistin için 2007 yılında kullanılmak üzere yapılan İnsani Yardım Çağrısı’nın tutarı 454 milyon ABD dola-
rıdır. Sudan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti için sırasıyla 1220 ve 687 milyon ABD doları tutarında çağrı 
yapılmıştır.
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Sa¤ık 

Bir yandan nitelikli personelin sayıca az oluşu ve fiziki koşulların yetersizliği, diğer yandan ilaç ve tıbbi 
malzeme eksikliği  nedeniyle alarm vermekte olan sağlık sektörü, 2007 yılında Filistin’deki faaliyetlerin 
yoğunlaştığı sektörlerin başında gelmektedir. 

Bu sektörde 2007 yılında tamamlanan 5 proje kapsamında: 
• 13 uzmanın pediatri, 9 uzmanın radyoterapi, 6 uzmanın travma resüsi-
tüsyon konularında Türkiye’de eğitim görmeleri sağlanmış;

• Nablus’ta bulunan El – Necat Üniversitesi’nde 15000 öğrenciye hiz-
met vermek amacıyla inşa edilmiş olan sağlık merkezinin tıbbi ekipman 
ihtiyacı karşılanmış;

• Gazze El-Nasır Hastanesinde travma ve acil müdahale merkezi kurul-
ması çalışmalarına destek olunmuştur. 

Öte yandan, Batı Şeria’daki hastanelerin acil müdahale kapasitelerinin 
yükseltilmesi amacıyla Filistin Ulusal Yönetimi Sağlık Bakanlığı’na hibe 
edilecek 15 adet tam teşekküllü ambulansın teminine ilişkin çalışmalara 
başlanmıştır. 

Söz konusu ambulansların 2008 yılı içerisinde hizmete girmesiyle, ölüm-
lü vakalarda -bilhassa yolda doğumlar ve çatışmalar sebebiyle- yaşanan 
artışın önünün alınmasına önemli bir katkıda bulunulmuş olacaktır. 

E¤itim

Filistinli işitme engelli çocuklar, işgal altındaki topraklarda yaşayıp eğitim çağına gelmiş her çocuğun 
karşı karşıya kaldığı genel nitelikli sorunların yanı sıra kendi özel koşullarından kaynaklanan olumsuz-
luklarla da baş etmek durumundadırlar.  

Diğer yandan, güçlü sosyal politikalar üretmek ve/veya sivil inisiyatifi bu yönde kanalize 
etmek suretiyle teşvik edilmesi gereken bu çaba, Filistin’in içinde bulunduğu elverişsiz 
koşullar sebebiyle tam manasıyla desteklenememektedir. 

2007 yılında, söz konusu eksikliğin giderilmesine katkıda bulunmak maksadıyla, 
Ramallah’ta bulunan ve Filistin’de işitme engellilere yönelik olarak faaliyet gösteren tek 
okul olma özelliği taşıyan İslami Hayır Cemiyeti İşitme Engelliler Okulu’na bir konuşma 
terapi ünitesi kurulması sağlanmıştır.   

Şu an için bölge genelinde birinci sınıftan yedinci sınıfa kadar 67 
işitme engelli öğrenciye tam zamanlı ve (öğrenci olmayan) 500 
işitme engelli kişiye ise yarı zamanlı hizmet vermekte olan okul-
da kurulan bu ünite, Filistin’de kurulan ilk konuşma terapi üni-
tesi olması ve ileride diğer şehirlerde kurulacak olan merkezlere 
örnek teşkil etmesi bakımından ayrıca önem arz etmektedir. 
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2007 yılında Filistin'de Gerçekleştirilen 
Proje ve Faaliyetler 
Sosyal Altyapıları Gelitirilmesi    
> Betlehem şehrinin El-Ubeydiye Bölgesi Halk Kütüphanesinin Donanımı 
> Ramallah İslami Hayır Cemiyeti İşitme Engelliler Okuluna Konuşma Terapi Ünitesi Kurulması 
> Filistin Ulusal Yönetimi Batı Şeria Bölgesi Tulkarem Şehrine Okul Yapımı** 
> Gazze El-Aksa Üniversitesi Han Yunus Kampüsünde Merkezi Kütüphane Kurulması** 
> 2007 Filistin Eğitim Fuarına (PEDEX) Katılımın Desteklenmesi 
> Filistinli Sağlık Personelinin Travma Resüsitüsyon Konusunda Eğitimi 
> Filistinli Sağlık Personelinin Radyoterapi Konusunda Eğitimi 
> Gazze El-Nasır Hastanesinde Travma Merkezi ve Acil Müdahale Merkezi Kurulması Çalışmalarının Destek-
lenmesi 
> Nablus El-Necat Üniversitesi Öğrenci Sağlık Merkezine Tıbbi Ekipman Yardımı 
> Batı Şeria Kesimindeki Devlet Hastanelerine Am-
bulans Hibesi** 
> Filistinli Sağlık Personelinin Pediatri Konusunda 
Eğitimi 
> Nablus El-Dahya Su Şebekesinin Yenilenmesi** 
> Kalkilya 13. Caddesi Kanalizasyon Şebekesi İnşaa-
tı** 
> El-Nahda Kadın Derneği Dikiş Kursu Binasının 
Donanımı 
> Sivil Toplum Örgütlerinin Desteklenmesi  
> Filistin Ankara Büyükelçiliğinin Desteklenmesi  
> Filistin Meteoroloji Uzmanlarının Eğitimi 
> I. Filistin Kültür Haftası Etkinliklerinin Desteklen-
mesi 
> El-Halil Samua'da Kültür Merkezi Kurulması  
> Salfit Dar ül - Masri Kültür Merkezi Kurulması 
> Cenin Kültür Merkezinin Donanımı** 
> Kudüs Eski Şehrinde Bulunan Osmanlı Sebilleri-
nin Restorasyonu** 
> Kudüs Başkonsolosluğu Web Sitesinin Desteklen-
mesi 
> Filistinli Gazetecilerin Eğitimi 
> Filistinli Medya Mensuplarının Türkiye Ziyaretinin 
Desteklenmesi 
> Yabous Yaz Kamplarının Desteklenmesi 
> Amaari Mülteci Kampı V. Yaz Kampının Desteklenmesi

Ayrıca, 2007 yılında gerçekleştirilen 9 bölgesel projeye 45 kişinin katılımı sağlanmıştır.
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ET‹YOPYA
5.3.2.

Bakent		 	 	 :	Addis Ababa
Yönetim	Biçimi	 	 	 : Federal Cumhuriyet
Resmi	Dili	 	 	 :	Amharik
Nüfus	 	 	 	 :	78,254,090 (2008 tahmini)
Yüzölçümü	 	 	 : 1.127.127 km2

Etnik	Gruplar			 	 	 :	Oromo (% 32.1), Amara (% 30.1), 
      Tigraway (% 6.2), Di¤er (% 31.5)
Balıca	Dinler	 	 	 : Hıristiyan (% 60.8), Müslüman (% 32.8), 
      Di¤er (% 6.4)
Balıca	Diller	 	 	 : Amharik, Oromik, ‹ngilizce

GSYH	(Satın	Alma	Gücü	Paritesi)	 : 62 milyar $ (2007 tahmini)
GSYH	–	kii	baı	(SAGP)	 	 : 800 $ (2007 tahmini)
GSYH	–	sektörlere	göre	 	 : Tarım: % 80
      Sanayi: % 8
      Hizmetler: % 12
Enflasyon	Oranı   : % 17 (2007 tahmini)
‹sizlik	Oranı	 	 	 : % 40 (2004)
‹hracat	 	 	 	 :	1.2 milyar $ (2007 tahmini)
‹thalat	 	 	 	 : 4.8 milyar $ (2007 tahmini)
Balıca	‹hracat	Ortakları	 	 : Almanya (% 12.8), Çin (% 10.6), 
      Japonya ( % 7.5), ABD (% 6.8), 
      Suudi Arabistan (% 5.9) (2006)
Balıca	‹thalat	Ortakları	 	 : Suudi Arabistan (% 18), ABD (% 11.4), 
      Çin (% 11.3), Hindistan (% 8.1), 
      ‹talya (% 5.1)(2006)
Türkiye	ile	Ticaret	 	 : ‹hracat: 32 milyon $ (2005)
	 	 	 	 		‹thalat: 112 milyon $ (2005)
Dı	Borç		 	 	 : 2,6 milyar $ (2007)

Okur-yazarlık	oranı	 	 :	Toplam: % 42,7 (2003 tahmini) 
                 Erkek: % 50.3 
                  Kadın: % 35.1
Bebek	Ölüm	Oranı	 	 : 90,24/1.000 (2008 tahmini)
Yoksulluk		sınırı	altındaki	nüfus	 : % 38,7 (2006 tahmini)
Alınan	Dı	Ekonomik	Yardım	 :	1.947 milyar $ (2006)
‹nsani	Kalkınma	Endeksi	Sırası	 :	169. (2005)

76 milyon nüfusla Afrika’nın en kalabalık ikinci ülkesi olan ve halihazırda kü-
resel ölçekte verilen kalkınma yardımlarının yaklaşık % 3’ünün odağında yer 
alan Etiyopya, son dönemde gerçekleştirilen Afrika açılımı içerisindeki önemli 
işbirliği ortakları arasında yer almaktadır. Bu ülkedeki faaliyetler, büyük ölçüde 
sağlıklı içme suyu temini sektörüne yoğunlaşmıştır. Eğitim sektörü, ön plana 
çıkan bir diğer faaliyet alanıdır.  

Addis Ababa • Judah Aslanı Heykeli
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Su ve Su Hijyeni 

Etiyopya, temiz içme suyuna erişim konusunda sıkıntı yaşayan ülkeler sıralamasında başı çekmektedir.1 
Bu önemli sorunu gidermek adına Etiyopya Hükümetinin yürütmekte olduğu kapsamlı program neti-
cesinde 1996 yılında % 19.1 olan temiz içme suyuna erişim oranı, 2007 yılında % 35.9 seviyesine yük-
selmiştir.

Faaliyete 2004 yılında başlanan Etiyopya’da, ülkenin bu konuya 
verdiği öncelik doğrultusunda hareket edilmiş, çalışmalar su ve 
su hijyeni sektörüne yoğunlaştırılmıştır.  

Bu sektörde yapılan çalışmalar neticesinde, 2007 yılı içerisinde 
Oromya ve Mekele bölgelerinde toplam 21 su kuyusu hizmete 
sokulmuştur. Benzer nitelikli çalışmalar, Doğu Harar ve Jeju 
bölgelerinde de başlatılmış olup, söz konusu projelerin 2008 
yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 

Diğer yandan, DSİ uzmanlarının Etiyopya Su 
Kaynakları Bakanlığı tarafından baraj ve sulama 
sistemleri alanlarında yürütülmekte olan makro 
projeler kapsamında gerçekleştirilen fizibilite ve 
etüt çalışmalarına katkıları ile uygulama safhasın-
da sağladıkları her türlü danışmanlık hizmeti Baş-
kanlığımızca koordine edilmektedir. 

E¤itim

Etiyopya genelinde ilk, orta ve yüksek eğitime katılım oranı % 42 dolaylarında seyretmektedir2. Bilhassa 
kırsal bölgelerden Addis Ababa’ya yüksek öğrenim görmek için gelen öğrenciler zor şartlarda öğrenim 
hayatlarını sürdürmekte, imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerini 
yarıda bırakmak durumunda kalmaktadırlar.

Bu tespitten hareketle, kırsal bölgelerden başkente gelen yoksul 
öğrencilerin üniversite eğitimlerini tamamlamalarına ve akade-
mik çalışmalara yönelmelerine katkıda bulunmak üzere burs 
verilmesi uygulamasına başlanmıştır. 

2008-2009 akademik yılında da devam edecek olan projenin ilk 
aşamasında 40 öğrenciye burs verilmiştir. Söz konusu bursiyer-
lerin seçiminde, ülkenin etnik ve dini her türlü unsurunun nis-
peti oranında burstan faydalanmasına özen gösterilmiştir.

Ayrıca eğitim altyapılarının geliştirilmesi maksadıyla, Addis 
Ababa kırsalında yer alan bir okulun onarım ve donanımı ger-
çekleştirilmiş, bir ilkokul ve üniversite bünyesinde bilgisayar sı-
nıfı kurulmuştur.

1 İnsani Kalkınma Endeksi verileri
2 İnsani Kalkınma Endeksi verileri
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2007 yılında Etiyopya'da Gerçekleştirilen 
Proje ve Faaliyetler
Sosyal Altyapıların Gelitirilmesi
> TİYA İlkokulu’nun Onarımı ve Malzeme Yardımı
> Addis Ababa Üniversitesi Öğrencilerine Burs Desteği*
> Addis Ababa Üniversitesi Sosyal Çalışmalar Okuluna Bilgisayar Sınıfı Kurulması
> Addis Ababa Üniversitesi Bünyesinde İngilizce Dil Merkezi Kurulması**
> “Sevgi Eli” Sağlık Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışma Ziyaretinin Desteklenmesi**
> Oromya Bölgesi Su Kuyuları Projesi 
> Mekele Bölgesi Su Kuyuları Projesi - Su Sondaj Makinesi Hibesi
> Sulama, İnşaat ve Hidroelektrik Konusunda Danışmanlık Desteği*
> Doğu Harar Bölgesi İçme ve Kullanma Suyu Temini Projesi**
> Jeju Bölgesi Su Kuyuları Projesi**
> GAP-ÇATOM Modelinin Etiyopya’da Uygulanması Kapsamındaki İnceleme Gezisi
> Düz Örme Konulu Mesleki Eğitim Programı
> Etiyopya Dışişleri Bakanlığına Ekipman Yardımı
> Belediyeler Arası İşbirliği: Harar Belediye Başkanı-
nın Türkiye Ziyaretinin Desteklenmesi 
> Belediyeler Arası İşbirliği: Mekele Belediye Başkanı-
nın Türkiye Ziyaretinin Desteklenmesi 
> Etiyopyalı Parlamenterlere Yönelik Yükseklisans 
Programı**
> Etiyopya Ulusal Halkoyunları Ekibinin 
Türkmenistan’da Düzenlenen Festivale Katılımının 
Desteklenmesi
> Abebech Yetimhanesine Ekipman Yardımı
> Engelli Öğrencilere Tekerlekli Sandanye Hibesi 

Ekonomik Altyapılar ve Hizmetler 
> Etiyopya Mikro ve Küçük Girişimciliği Kalkındırma 
Ajansı Yetkililerinin KOBİ Politikaları Konusunda 
Eğitimi

Üretim Sektörleri 
> “Deri ve Ayakkabı Sanayinde Kalite ve Proses 
Kontrolü” Eğitim Programı
> Etiyopya Deri ve Tekstil Teknolojisi Projesi**

Ayrıca, 2007 yılında gerçekleştirilen 13 bölgesel 
projeye 34 kişinin katılımı sağlanmıştır.
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Dakar • İlahiyat Cami
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SENEGAL
5.2.3.

Bakent		 	 	 :	Dakar
Yönetim	Biçimi	 	 	 : Cumhuriyet
Resmi	Dili	 	 	 : Fransızca
Nüfus	 	 	 	 :	12,853,259 (2008 tahmini)
Yüzölçümü	 	 	 : 196.190 km2

Etnik	Gruplar	 	 	 :	Wolof (% 43.3), Pular (% 23.8), 
      Serer (% 14,7), Jola (% 3.7) 
      Mandinka (% 3), Di¤er (%11,5)
Balıca	Dinler	 	 	 : Müslüman (% 94), Hıristiyan (% 5), 
      Yerel Dinler (% 1)
Balıca	Diller	 	 	 : Fransızca, Wolof, Pulaar, Jola, Mandinka

GSMH	(Satın	Alma	Gücü	Paritesi)	 : 20,6 milyar $ (2007 tahmini)
GSMH	–	kii	baı	(SAGP)	 	 : 1.700 $ (2007 tahmini)
GSMH	–	sektörlere	göre	 	 : Tarım: % 16.7
      Sanayi: % 18.9
      Hizmetler: % 64.4
Enflasyon	Oranı   :	% 5.9 (2007)
‹sizlik	Oranı	 	 	 : % 48 (2007 tahmini)
‹hracat	 	 	 	 : 1.6 milyar $ (2007 tahmini)
‹thalat	 	 	 	 : 3.3 milyar $ (2007 tahmini)
Balıca	‹hracat	Ortakları	 	 : Mali (% 19,2), Fransa (% 8,3), 
      Hindistan (% 58), Gambiya (% 5.3), 
      ‹spanya (% 5.1) (2006)
Balıca	‹thalat	Ortakları	 	 : Fransa (% 25.1), ‹ngiltere (% 5.2), 
      Tayland (% 4.8), Çin (% 4.5), 
      ‹spanya (% 4) (2006)
Türkiye	ile	Ticaret	 	 : ‹hracat: 500 bin $ (2006)
	 	 		 	 		‹thalat: 40 milyon $ (2006)
Dı	Borç		 	 	 : 2,1 milyar $ (2007)

Okur-yazarlık	oranı	 	 :	Toplam: % 40.2 (2006) 
                 Erkek: % 50 
                 Kadın: % 30.7
Bebek	Ölüm	Oranı	 	 : 58,93/1.000 (2008 tahmini)
Yoksulluk	sınırı	altındaki	nüfus	 : % 54 (2001 tahmini)
Alınan	Dı	Ekonomik	Yardım	 :	825 milyon $ (2006)
‹nsani	Kalkınma	Endeksi	Sırası	 :	156. (2005)

Nüfusunun yaklaşık % 56’lık bir kesiminin günlük gelirinin 2 $ sınırının altın-
da seyretmesine,  ülke genelindeki okur yazarlık oranının % 39 dolaylarında 
olmasına ve benzeri pek çok olumsuzluğa rağmen Senegal, istikrarlı yapısı ile 
ön plana çıkmakta ve Afrika’nın en başarılı demokrasilerinden biri olarak gös-
terilmektedir. 



108T
İK

A
 2

0
0

F
a
a
li
y
e
t 

R
a
p

o
ru7

Batı Afrika’nın ticaret merkezi konumunda da olan bu önemli ülke, Afrika açılımının Etiyopya ve 
Sudan’dan sonraki üçüncü halkasını oluşturmuş, Dakar’daki Program Koordinasyon Ofisi’nin açılışı 01 
Nisan 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Senegal’deki faaliyetler  başta eğitim ve sağlık olmak üzere değişik sektörler-
de yürütülmektedir. 

Sa¤lık 
16.600 kişiye 1 doktor düşen Senegal’de, sıtma ve benzeri bulaşıcı hastalık-
larla mücadelenin ve diğer temel sağlık hizmetlerinin yürütülmesi konusun-
da büyük zorluklar yaşanmaktadır.1 

2007 yılı içerisinde, Senegal Sağlık Bakanlığının bu zorluklarla mücadelesi-
ne, gönüllü doktorlardan oluşan bir sivil toplum kuruluşu ile işbirliğinde, 

ekonomik koşulları yetersiz kişilere yönelik bir sağlık tarama-
sı gerçekleştirmek suretiyle katkıda bulunulmuştur. 

Söz konusu taramalarda; 4.370 kişi genel cerrahi, pediatri, 
kardiyoloji, fizik-tedavi ve romatoloji, göz, diş ve çocuk cer-
rahisi uzmanları tarafından muayene edilmiştir. Diğer yan-
dan, Sağlık Merkezi’ne yapılan yoğun başvurular üzerine, 
yaklaşık 246 çocuğun sünneti gerçekleştirilmiş, ayrıca 121 
cerrahi müdahale yapılmıştır.

Yapılan sağlık taramalarına ek olarak, bir kısmı Türk hayırse-
verlerden toplanan, bir kısmı ise Başkanlığımızca hibe edilen 
2 tonu aşkın ilaç, Senegalli ihtiyaç sahiplerine iletilmiştir. 

E¤itim
Senegal, okuryazarlık oranı açısından en çok sıkıntı yaşayan 

ülkelerden olsa da, son yıllarda yapılan bir atılımla ülke genelindeki okullaşma oranı % 62’den (1998) % 
82’ye (2005) çıkmıştır. 

1998 sonrası inşa edilen bu okulların fiziki alt yapıları nispeten yeterli olmakla beraber, uzun yıllardır 
Senegal halkına hizmet veren diğer okulların fiziki koşullarında büyük eksiklikler mevcuttur. 

2007 yılı içerisinde, söz konusu eksikliklerin giderilmesine ve Senegal’li çocukların daha sağlıklı koşul-
larda eğitim görmesine katkıda bulunmak adına Dakar’ın bir banliyö semti olan Yoff ’ta bulanan Yoff  
Aeroport İlkokulunun onarım ve donanımının gerçekleştirilmesi çalışmaları üstelenilmiştir.

Öte yandan, bu okuldaki çalışmalar sadece onarım ve donanım faaliyetleri ile sınırlı kalmamakta olup, 
bir kütüphane binası inşasını da içermektedir.

Halihazırda 335’i kız olmak üzere toplam 666 öğrenci eği-
tim görmekte olduğu söz konusu okuldaki çalışmaların 
2008 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. 

1 İnsani Kalkınma Endeksi verileri
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2007 yılında Senegal'de Gerçekleştirilen 

Proje ve Faaliyetler
Sosyal Altyapıların Gelitirilmesi
> Çeşitli Kreşlerin Donanımı**
> Yoff  Aeroport İlkokulunun Onarım ve Donanımı, 
Kütüphane İnşası**
> Dakar Üniversitesi Hombol Sosyal Pediatri Ensti-
tüsünün Onarımı** 
> Dakar Şeyh Anta Diop Üniversitesince Kurulmak-
ta Olan Ölçü Merkezi’nin Donanımı**
> Dakar Üniversitesi Hastanesi Pedopsikiyatri Biri-
minin Donanımı** 
> Dakar’ın Banliyölerinde ve Foundiougne/Fatic 
Bölgesinde Gerçekleştirilen Sağlık Taramaları
> Dakar Pikine Sağlık Merkezine İlaç Yardımı
> Kumaş Boyama Kurslarına Malzeme Yardımı**

Ekonomik Altyapılar ve 
Hizmetler 
> Mikrofinans Kalkınma Forumunda Danışman 
Görevlendirilmesi

Üretim Sektörleri 
> Deri İşleme Atölyelerinin Üretim ve Teknik Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi**
> Senegal Türkiye Arası Ticaretin Geliştirilmesi Çalışmaları 

Ayrıca, 2007 yılında gerçekleştirilen 11 bölgesel projeye 18 kişinin katılımı sağlanmıştır.
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SUDAN
5.3.4.

Bakent		 	 	 :	Hartum
Yönetim	Biçimi	 	 	 : Cumhuriyet
Resmi	Dili	 	 	 :	Arapça
Nüfus	 	 	 	 :	40,218,455 (2008 tahmini)
Yüzölçümü	 	 	 : 2.505.810 km2

Etnik	Gruplar	 	 	 :	Siyahi (% 52), Arap (% 39), Beja (% 6), 
      Di¤er (% 3)
Balıca	Dinler	 	 	 : Müslüman (% 70), Hıristiyan (% 5), 
      Yerel Dinler (% 25)
Balıca	Diller	 	 	 : Arapça, ‹ngilizce, Çeitli Yerel Diller

GSMH	(Satın	Alma	Gücü	Paritesi)	 : 80,7 milyar $ (2007 tahmini)
GSMH	–	kii	baı	(SAGP)	 	 : 2.200 $ (2007 tahmini)
GSMH	–	sektörlere	göre	 	 : Tarım: % 31.5
      Sanayi: % 35.7
      Hizmetler: % 32.8
Enflasyon	Oranı   : % 8 (2007 tahmini)
‹sizlik	Oranı	 	 	 : % 10,7 (2004)
‹hracat	 	 	 	 : 8.9 milyar $ (2007 tahmini)
‹thalat	 	 	 	 : 7.7 milyar $ (2007 tahmini)
Balıca	‹hracat	Ortakları	 	 : Japonya (% 48), Çin (% 31), 
      Güney Kore ( % 3,8) (2006)
Balıca	‹thalat	Ortakları	 	 : Çin (% 18.2), Suudi Arabistan (% 9.2), 
      BAE (% 5.8), Mısır (% 5.3), 
      Almanya (% 5,2) (2006)
Türkiye	ile	Ticaret	 	 : ‹hracat: 8 milyon $ (2005)
	 	 	 	 		‹thalat: 145 milyon $ (2005)
Dı	Borç		 	 	 : 29,5 milyar $ (2007 tahmini)

Okur-yazarlık	oranı	 	 :	Toplam: % 61,1 (2003 tahmini) 
                Erkek: % 71.8 
              Kadın: % 50.5
Bebek	Ölüm	Oranı	 	 : 86,98/1.000 (2008 tahmini)
Yoksulluk	sınırı	altındaki	nüfus	 : % 40 (2004 tahmini)
Alınan	Dı	Ekonomik	Yardım	 :	2,058 milyar $ (2006)
‹nsani	Kalkınma	Endeksi	Sırası	 :	147. (2005)

20. yüzyılın ortalarından bu yana iç savaşlarla  boğuşan Sudan’da çabalar, on 
yıllara yayılmış ihtilafların çözümüne ve -başta süreç içerisinde yerlerinden edil-
miş milyonlarca göçmen olmak üzere- halkın yaşam şartlarının iyileştirilmesine 
yoğunlaşmış durumdadır. 
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Ülkemizin bu çabalara desteği, 2006 yılında Hartum’da bir PKO açılmasıyla beraber üst seviyeye çıkarıl-
mış, geçen 2 yıllık dönem içerisinde gerek insani yardımlar, gerekse de  kalkınmanın, güvenlik ve huzu-
run tesisi açısından son derece önemli bir rol oynadığı düşüncesinden hareketle gerçekleştirilen teknik 
işbirliği ve altyapı projeleri bazında önemli çalışmalara imza atılmıştır. 

Bu kapsamda, 2007 yılında gerçekleştirilen faaliyetler, başta tarım sektöründe gerçekleştirilen teknik 
işbirliği olmak üzere sosyal altyapıların iyileştirilmesine, insani yardımlara yoğunlaşmış durumdadır. 

Tarım

2007 yılı teknik işbirliği faaliyetlerinin en kapsamlısı, Sudanlı ziraat mühen-
disleri ve veterinerlere yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işbirliğinde Sudanlı 
55 ziraat mühendisi ve 77 veteriner ile zooteknisyenin eğitimini amaçlayan 
söz konusu proje 3 safhadan müteşekkildir: 

İlk bölümde proje kapsamında ülkemize gelen 55 Sudanlı uzman, tarım ve 
tarıma dayalı teknolojiler, tarla bitkileri, kültür teknik, bağ bahçe bitkileri, bitki 

koruma ve tarımsal mekanizasyon konularında alanında iki ay, ikin-
ci ve üçüncü bölümde ise 77 veteriner ile zooteknisyen modern 
yetiştiricilik teknikleri, hayvan besleme, hayvansal ürünlerin değer-
lendirilmesi v.b. konularda bir ay süresince eğitim görmüştür. 

Uzmanlar eğitim programı çerçevesinde TİGEM’e bağlı Karaca-
bey (Bursa) Tarım İşletmesi, Boztepe (Antalya) Tarım İşletmesi, 
Dalaman (Muğla) Tarım İşletmesi ve Çukurova (Adana) Tarım 
İşletmesi’nde kuramsal ve uygulamalı eğitim almıştır.

Mesleki E¤itim

Ülkenin güneyinde bulunan petrolün çıkartılmaya başlaması ile birlikte önemli bir ekonomik büyüme 
hızı yakalanmıştır. Ancak bu ekonomik büyüme ile birlikte ülkeye gelen teknolojinin kurulumu, işletil-
mesi, bakımı gibi aşamalarda çalışacak personel konusunda sıkıntılar bulunmaktadır.

Okul ve fiziki mekan yetersizliği, yetişmiş uzman sayısının azlığı, yetersiz sahiplenme, uzun süren iç 
karışıklıklar vb. sebeplerle ülkede yetişmiş ara eleman ve teknik eleman açığının giderilmesine katkıda 
bulunmak adına başlatılan proje kapsamında üst düzey yöneticilerin bilgilendirilmesi ve projede yer 
alacak uzmanların eğitilmesi aşamaları 2007 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 

Yıl içerisinde başlayan proje kapsamında, öncelikle Hartum Eyaleti Valisi ve beraberindeki heyet ülke-
mize davet edilmiş, ülkemiz olanakları tanıtılmış ve proje hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. 

İkinci aşamada ise, ülkemize gelen Sudanlı uzmanlara Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksek 
Okulunda eğitim programı düzenlenmiş; program çerçevesinde atölye ve laboratuvar organizasyonu, 
toplam kalite yönetimi ve yönetim organizasyonu gibi konularda yaklaşık bir ay süren eğitim verilmiş-
tir.

Projenin bir sonraki aşamasında Hartum’da eğiticilerin eğitimini amaçlayan bir sürekli eğitim merkezi  
kurulması öngörülmektedir.  
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2007 yılında Sudan'da Gerçekleştirilen 
Proje ve Faaliyetler
Sosyal Altyapıların Gelitirilmesi
> My Gomma Çocuk Yuvasına Malzeme Yardımı  
> Türkçe Kursları Düzenlenmesi  
> Sudan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bünyesinde Sürekli Eğitim Merkezi Kurulması**
> Kalakla Hastanesine Hibe Edilen Ambulansın Nakliyesi ve Malzeme Yardımı 
> “Çöl Doktorları –Afrika Katarakt Projesi” çerçeve-
sinde Türk Doktorların Sudan’da Görevlendirilmesi*
> Kan Saklama Ünitesi (Buzdolabı) Hibesi
> Sudanlı Uzmanların Jeoteknik ve Hidrojeoloji Mü-
hendisliği Konularında Eğitimi
> IDP Kamplarına Suyu Kuyusu Açılması
> Sudanlı Öğrencilerin Çankırı Yüksek Meslek Oku-
lunda Mesleki Eğitimi
> IDP Kamplarında Barınma Yeri İnşaatı
> Sudan Sivil Savunma Teşkilatı’na Hibe Edilen Kur-
tarma Aracının Nakliyesi
> Çevik Kuvvet Eğiticilerinin Uygulamalı Eğitimi 
> Sudan Sağlık Bakanının Türkiye Ziyaretinin Des-
teklenmesi 
> Sudan Kuzey Eyaleti Sosyal İşler Bakanı’nın Türki-
ye Ziyaretinin Desteklenmesi 
> Hartum Valisinin Türkiye Ziyaretinin Desteklen-
mesi 
> IDP Kamplarında Sosyal Yaşam Alanları Oluştu-
rulması
> IDB Kamplarındaki Çocuklara Kıyafet Yardımı

Üretim Sektörleri 
> Sudanlı Uzmanların Gıda Üretimini Geliştirme 
Konusunda Eğitimi 
> Pamuk Kalitesi ve Standartları Konulu Uluslararası 
Çalıştaya Katılımın Desteklenmesi

Acil ve ‹nsani Yardımlar 
> IDB Kamplarında Yaşayan 300 Aileye Gıda ve Çeşitli Malzeme Yardımı 
> Darülaceze’ye Malzeme Yardımı 
> Afrika Birliği’ne Hibe Edilen İlaçların Sevkıyatı
> Sel Felaketinden Etkilenen Beyaz Nil Eyaletine Acil Tıbbi Yardımlar

Ayrıca, 2007 yılında gerçekleştirilen 18 bölgesel projeye 28 kişinin katılımı sağlanmıştır.
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2007 YILINDA GERÇEKLEŞT‹R‹LEN 
PROJE VE FAAL‹YETLER

[5.4]  
Diğer Ülkeler

�
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5.4. D‹⁄ER ÜLKELER

2007 yılında TİKA tarafından kullanılan kaynakların % 7,4’ü PKO bulunmayan, ancak işbirliği ortağı 
konumunda olan 66 ülkeye yöneltilmiştir. Ağırlıklı olarak Sahra Altı Afrika’da bulunan ve küresel kalkın-
ma işbirliği çalışmalarının önemli alıcıları konumunda olan ülkeler ile Türkiye’nin yakın çevresi olarak 
nitelendirilebilecek bölgelerde yer alan ülkelere yoğunlaşan işbirliği çalışmalarının içeriği muhatapların 
ihtiyaçları ile ülkemizin dış politika öncelikleri doğrultusunda şekillendirilmektedir. 

Buna göre 2007 yılında: 
• Balkanlar ve Doğu Avrupa’daki diğer ülkelerde kültürel etkileşimin artırılması amacına yoğunlaş-
mış;
• Sahra Altı Afrika’ya yönelik projelerde çok sektörlü bir hareket biçimi sergilenmiş;
• Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde yer alan ülkelere yapılan çalışmalarda ise insani yardım 
faaliyetleri ön plana çıkmıştır.

Diğer yandan, başta Türkoloji Projesi olmak üzere, eğitim kurumları arası işbirliğini teşvik edici çalış-
malar ve okul onarım/donanım projeleri nedeniyle her üç bölgede kullanılan kaynağın önemli bir kısmı 
eğitim sektörüne yönelmiş durumdadır. 

5.4.1. Balkanlar ve Do¤u Avrupa’da Yer Alan Di¤er Ülkeler
2007 yılında, Balkanlar ve Doğu Avrupa’da yer alan, ancak PKO bulunmayan ülkelerdeki proje/faa-
liyetler kapsamında kullanılan kaynakların, 7 ülkede yürütülen Türkoloji çalışmaları nedeniyle eğitim 

ve başta medya çalışmaları olmak üzere kültürel 
işbirliği projelerine yoğunlaştığı görülmektedir.  

2007 yılında Avrupa'da 
Yer Alan Di¤er Ülkelerde 
Gerçekletirilen Proje ve 
Faaliyetler

Sosyal Altyapıları Gelitirilmesi               
> Üniversiteler Arası İşbirliği: Bulgaristan'da 
Azınlıklar Konulu Atölye Çalışması (Bulgaristan)
> IV. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu 
ve Kültür-Sanat Etkinliklerinin Desteklenmesi 
(Bulgaristan)
> Sliven Gençlik Şenliğine Katılımın Desteklen-
mesi (Bulgaristan)
> Kırcaali ve Paşmaklı Türk Halkoyunları Ekip-
lerine Malzeme Yardımı (Bulgaristan)
> Tuva Cumhuriyeti Devlet Halk Müziği Toplu-
luğu Üyelerinin Türkiye Ziyaretinin Desteklen-
mesi (R.F.)**
> Saadet Çağatay Kişiliğinde Willi Bang-Kaup 
Öğretisi Sempozyumunun Desteklenmesi (R.F.)
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Çoklu Çakıan Sektörler 
> III. Balkan Türk Kadınları Kurultayının Desteklenmesi (Romanya)

Acil ve ‹nsani Yardımlar 
> Gıda Yardımları (Bulgaristan)

Ayrıca, 2007 yılında gerçekleştirilen 24 bölgesel projeye 197 kişinin katılımı sağlanmıştır.

5.4.2. Ortado¤u’da Yer Alan Di¤er Ülkeler
Kriz bölgelerine yapılan insani yardımlar, başta Irak olmak üzere çeşitli ülkelerin yüksek eğitim kurum-
ları ile gerçekleştirilen işbirliği çalışmaları ve Lübnan, Pakistan ve Suriye’de bulunan tarihi eserlerin res-

torasyonuna yönelik çalışmalar, 2007 yılında Orta-
doğu ve Kuzey Afrika’da yer alan diğer ülkelerde 
gerçekleştirilen proje/faaliyetler arasında ön plana 
çıkmaktadır.

2007 yılında Ortado¤u’da 
Yer Alan Di¤er Ülkelerde 
Gerçekletirilen Proje ve 
Faaliyetler

Sosyal Altyapıları Gelitirilmesi
> Öğretmenlere Yönelik Eğitim Programı (Irak)
> Uluslararası İlişkiler ve Eğitim Kongresine Ka-
tılımın Desteklenmesi (KKTC)
> Musul Üniversitesine Bilgisayar Hibesi (Irak)
> Türkiye-Mısır Arası Akademik İşbirliği (Mısır)
> Staj Programı (Irak)
> Pakistanlı Öğrencilere Yönelik Türkçe Eğitimi 
Verilmesi (Pakistan)
> Terör Olaylarında Yaralanan Irak Vatandaşları-
nın Türkiye'de Tedavisi (Irak)
> Türkmen Kamu Görevlilerine Yönelik Türkçe 
Kursu Düzenlenmesi (Suriye)* 
> 23 Nisan Şenliklerinin Desteklenmesi (KKTC)

> Trablusşam Mevlevihanesi Restorasyonu (Lübnan)**
> Bibi Javandi Türbesi Restorasyonu (Pakistan)**
> Şam Süleymaniye Külliyesinin Restorasyonu (Suriye)**

Üretim Sektörleri 
> Pamuk Islahı Konulu Eğitim Programı (Pakistan)

Çoklu Çakıan Sektörler 
> Suriyeli Kadınlara Yönelik Moda, Ayakkabı, Takı ve Grafik Tasarımı Eğitimi (Suriye)
> Kadının Ekonomik Kalkınmadaki Rolünün Artırılması Projesi Kapsamındaki Eğitim Programı (Suriye)

Acil ve ‹nsani Yardımlar 
> Tuzhurmatu Kenti’nde Gerçekleştirilen Gıda Yardımı (Irak)
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> Muhtelif  Yardım Malzemesinin Irak’a Sevkıyatı (Irak)
> İnsani Yardım Malzemelerinin Nakliyesi (Fas)

Ayrıca, 2007 yılında gerçekleştirilen 19 bölgesel projeye 78 kişinin katılımı sağlanmıştır.

5.4.3. Sahra Altı Afrika Ülkelerine Yönelik Yardımlar
Hükümetimizce başlatılan “Afrika’ya Açılım Eylem Planı” çerçevesinde, faaliyet alanını PKO bulun-
mayan Sahra Altı Afrika ülkelerini de içine alacak şekilde genişleten TİKA, 2006 yılından bu yana, söz 
konusu ülkelere yönelik bir kalkınma işbirliği programı uygulamaktadır.   

Ülkemizin En Az Gelişmiş Ülkelere yönelik 20 milyon ABD Doları tutarındaki taahhüdü  kapsamında 
Dışişleri Bakanlığımızla eşgüdüm halinde yürütülen söz konusu program çerçevesinde 2007 yılında ağır-
lıklı olarak tarım, sanayi, sosyal alt yapıların güçlendirilmesi alanlarında proje/faaliyet üretilmiştir.

2007 yılı içerisinde bu çerçevede yürütülen çalışmalar kapsamında özetle:
İşsizliğin önlenmesi ve istihdam sağlanması-	 na katkıda bulunmak maksadıyla, Milli Eğitim 

Bakanlığı işbirliğinde tekstil, demir doğrama ve 
otomotiv alanlarında uygulamalı mesleki eğitim 
kursları düzenlenmiş; 

Kurumsal kapasitelerin güçlendirilme--	
si kapsamında; tarım alanlarının yönetimi, çev-
re korunması, sağlık idaresi ve organize suçlarla 
mücadele gibi alanlarda uzman eğitimi sağlanmış, 
ayrıca kurumsal altyapının gelişimine katkı sağla-
mak amacıyla çeşitli bilişim malzemeleri ve teknik 
donanım hibesi gerçekleştirilmiş;

Tarım ve hayvancılık-	  sektörlerinde ileriki 
yıllarda yürütülecek projelerin fizibilite ve plan-
laması için, 2006-2007 yılları pek çok Afrika ül-
kesine tarım ve hayvancılık uzmanları tarafından 
inceleme ziyaretleri gerçekleştirilmiş, 2008 yılında 
başlamak üzere 4-5 yıl sürecek kapsamlı eğitim 
projeleri hazırlanmış;

Türk sivil toplum kuruluşları tarafından -	 sos-
yal altyapıların geliştirilmesi ve insani yardım 
alanlarında gerçekleştirilen sağlık taraması, kata-
rakt ameliyatları, okul donanımları, gıda ve giyim 
eşyası yardımları faaliyetlerine lojistik ve koordi-

nasyon desteği sağlanmıştır. 
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2007 yılında Sahra Altında Yer Alan Di¤er Ülkelerde 
Gerçekletirilen Proje ve Faaliyetler
Sosyal Altyapıların Gelitirilmesi
> Okul Onarım ve Donanımı için Hibe Edilen İnşaat Malzemesi ve Ekipmanın Nakliyesi (Tanzanya Cum.)
> Eğitim Malzemesi Desteği ve Nakliyesi (Angola)
> Eğitim Malzemesi Desteği ve Nakliyesi (Dem. Kongo. Cum.)
> 2 Ayrı Proje Kapsamında Eğitim Malzemesinin Nakliyesi (Ekvator Ginesi Cum.) 
> Eğitim Malzemesi Desteği ve Nakliyesi (Moritanya)
> Eğitim Malzemesi Desteği ve Nakliyesi (Nijerya)
> 2 Ayrı Proje Kapsamında Eğitim Malzemesi Desteği ve Nakliyesi (Orta Afrika Cum.)
> Eğitim Malzemesi Desteği ve Nakliyesi(Uganda)
> Okul İnşası (Grenada)
> Mustafa Kemal Lisesi Adı Verilecek Bir Okul Binasının Restorasyonu (Dem. Kongo Cum.)
> Sosyal Etüdler Yüksek Okuluna Bilgisayar Hibesi (Dem. Kongo. Cum.)
> Teknik Eğitim Enstitüsü Dökümhanesine (GTTI) Malzeme Yardımı ve Uzun Süreli Uzman Görevlendirilme-
si ve İşçilere Yönelik Staj Programı (Gambiya)
> Sağlık Ocağı Onarımı için Hibe Edilen İnşaat Malzemesinin Nakliyesi (Tanzanya Cum.)
> İlaç Yardımı (Nijer)
> Üniversite Araştırma Merkezlerine Su Sağlanması Projesi (Gine)
> Mesleki Bilgi ve Becerileri Artırmaya Yönelik Kurs ve Seminerler (Nijerya, Kamerun)
> Mombassa’da Gecekondu Semtlerinin İyileştirilmesi Programı (Kenya)*
> Operasyonel Polis Teknikleri Eğitimi (Gine)
> Minibüs Hibesi ve Ekipman Yardımı (Palau)
> İşbirliği İmkanlarının Geliştirilmesine Yönelik  Heyet Görevlendirilmesi (Eritre)
> COMESA SME Toolkit Projesi Kapsamında Ekipman Yardımı (Zambiya)
> Eğitim ve Tarım Bakanlığı Heyetlerinin Türkiye’yi Ziyaretlerinin Desteklenmesi (Lesotho)
> İşbirliği İmkanlarının Geliştirilmesine Yönelik  Heyet Görevlendirilmesi (Benin)

Ekonomik Altyapılar ve Hizmetler 
> Hidroelektrik/ Güneş Enerjisi Santrali Yapımı Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Fizibilite Çalışması (Be-
nin)
> Dericiliğin Geliştirlmesi Projesi (Eritre)**
> TUSCON Toplantısı’na Katılımın Desteklenmesi (Eritre)
> “The Bussiness Recovery Fund”a Gönüllü Katkı (Tonga)
> Livingstone’da Pazar Yeri Kompleksi İnşaatı (Zambiya)
> Kenya’da yapılan Pan-Afrika Forumuna Destek Verilmesi

Üretim Sektörleri
> Trarza Bölgesi Tagulalett Köyü Tarımsal Kalkınma Projesi (Moritanya)**

Acil ve ‹nsani Yardımlar 
> İnsani Yardım Malzemeleri Hibesi ve Nakliyesi (Nijer Cumhuriyeti)
> İnsani Yardım Malzemelerinin Nakliyesi (Moritanya)
> İnsani Yardım Malzemelerinin Nakliyesi (Tanzanya Cum.)
> 2 Ayrı Proje Kapsamında İnsani Yardım Malzemelerinin Nakliyesi (Ekvator Ginesi Cum.)
> İnsani Yardım Malzemelerinin Nakliyesi (Uganda)

Ayrıca, 2007 yılında gerçekleştirilen 9 bölgesel projeye 44 kişinin katılımı sağlanmıştır.
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5.4.4. Kalkınmakta Olan Di¤er Ülkeler
2007 yılında Başkanlığımız, Karayipler ve Uzakdoğu ülkelerine yönelik çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. 
Söz konusu çalışmalara ilişkin grafik ve liste aşağıdaki gibidir: 

2007 yılında 
Kalkınmakta Olan 
Di¤er Ülkelerde 
Gerçekletirilen 
Proje ve Faaliyetler 
Sosyal Altyapıları 

Gelitirilmesi
> Türkçe Eğitimi İçin Türkiye’ye Gelen 
Öğrencilerin Desteklenmesi (Küba)
> Ada Devletlerine Bilgisayar Hibesi (Ka-
rayipler)
> Bac Ninh Bölgesinde Ana Çocuk Sağlığı 
Hizmetlerinin Geliştirilmesi (Vietnam)

Ayrıca, 2007 yılında gerçekleştirilen 1 bölgesel projeye 7 kişinin katılımı sağlanmıştır.
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5.5. BÖLGESEL PROJELER 

5.5.1 Türkoloji Programı
Türkoloji Programı, TİKA’nın işbirliği yaptığı, ortak projeler yürüttüğü ülke ve topluluklarda Türk dili 
ve kültürünün yaygınlaştırılması, iletişimin geliştirilmesi ve ortak kültür zemininin oluşturulması ama-
cıyla 2000 yılından beri uygulanan büyük ölçekli bir programdır. 

Program çerçevesinde 2007 yılı sonu itibariyle; Afganistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya, Bosna-Hersek, Eston-
ya, Filistin, Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Letonya, Litvanya, Makedonya, Moğolistan, Moldo-
va, Özbekistan, Slovakya, Suriye, Ukrayna ile Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Tataristan Özerk 
Cumhuriyeti’nde bulunan 32 üniversite ile işbirliği yapılarak, toplam 11 adet Türk Dili ve Edebiyatı Bölü-
mü, 21 adet Türk Dili ve Kültürü Merkezi ile Türkçe Okutmanlığı, 1 adet Türkçe Sınıf  Öğretmenliği 
Bölümü (Kosova) açılmıştır. 

Çalışmalar kapsamında özetle;
Varolan Türkçe öğretim birimleri desteklenmekte veya ihtiyaç duyulan üniversitelerde yeni -	
Türkçe öğretim birimleri oluşturulmakta,
Türkçe öğretim birimleri teknolojik eğitim araçları ile donatılmakta,-	
Söz konusu birimlere öğretim elemanı desteği sağlanmakta,-	
Halka yönelik Türkçe kursları açılmakta,-	
Türkçe öğretilen yerlerde, Türk dili ve kültürünü tanıtıcı faaliyetler düzenlenmekte,-	
Başarılı öğrencilere Türkiye’de Yaz Staj Programı düzenlenmektedir. -	

2001 – 2006 yılları arasıda 101’i merkezden, 87’si ilgili ülkelerden olmak üzere toplam 188 öğretim ele-
manın görevlendirildiği Türkoloji Projesi kapsamında 2007 – 2008 öğretim yılı içerisinde merkezden 
görevlendirilen öğretim elemanı sayısı 46, yerel eğitmen sayısı 30’dur.

2006 – 2007 öğretim yılı itibariyle toplam 2500 öğrenciye hizmet veren program kapsamında 2007 yılı  
içerisinde eğitim sektöründe gerçekleştirilen harcamaların % 15,7’sine tekabül eden faaliyetleri özetleyen 

Türkoloji Projesi Yaz Staj Programı 
Türkoloji Projesi kapsamında, işbirliği yapılan üniversitelerde Türkçe öğrenen başarılı 

öğrencilerden bir grup, her yıl ülkemize davet edilerek, bir ay boyunca Yaz Staj Programı adı 
verilen etkinliklere iştirak etmektedir. 

2007 yazında beşinci 
kez düzenlenen Yaz Staj 
Programı’na 21 ülkeden 
104 öğrenci katılmıştır. 
Programda öğrencilere 
hızlandırılmış Türkçe, Türk 
kültürü ve tarihi dersleri 
verilmekte, yapılan gezi 
programları ile Türkiye’nin 
tarihi ve turistik yerlerini 
tanımaları sağlanmaktadır. 

Kutu:4



122T
İK

A
 2

0
0

F
a
a
li
y
e
t 

R
a
p

o
ru7

tablo aşağıda yer almaktadır:  
Tablo-4 Türkoloji Programı
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5.5.2. Burs Programı 
Kalkınmakta olan ülkelerden gelip ülkemiz üniversitelerinde okumakta olan lisans ve lisansüstü öğ-
rencilerinin eğitimlerine katkıda bulunmak ve ülkeler arası bilimsel işbirliğini geliştirmek maksadıyla, 
Başkanlığımızca bir burs programı uygulanmaktadır. 

2007 yılında, program dahilinde kalkınmakta olan ülke vatandaşlarına verilen dönemlik ve kısa süreli 
araştırma bursları ile görev alanına giren coğrafya ile ilgili çalışmalar yürüten Türk akademisyenlere yö-
nelik burslara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır: 

5.5.3. Mesleki-Teknik E¤itim ‹birli¤i Projesi
Mesleki-Teknik Eğitim İşbirliği Projesi ile, TİKA Başkanlığı’nın görev alanına giren ülkelerde turizm 
ve otel işletmeciliği, işletme ve yönetim, bilgisayar teknolojisi ve web tasarımı, endüstriyel otomasyon, 
bilgisayarlı tasarım ve CNC programcılığı, elektrik-elektronik teknolojileri, inşaat (projelendirme ve 
bilgisayar tasarımı), iklimlendirme ve soğutma ile projenin uygulanacağı ülkenin ihtiyaçlarına göre tes-
pit edilecek mesleki-teknik alanlarda eğiticilerin ve öğrencilerin eğitimleri amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, Başkanlığımız ile Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksekokulu arasında 30 Eylül 
2004 tarihinde beş yıllık süreyle bir protokol  imzalanmıştır. 

Söz konusu protokol çerçevesinde 2007 yılına gelinene dek Kosova’dan iki, Makedonya’dan bir uzman 
grubuna, 2007 yılında ise Sudan’dan gelen bir uzman grubuna eğitim verilmiştir. 

Önümüzdeki yıllarda, benzeri eğitim programlarının Merkez Asya ülkelerini kapsayacak şekilde yay-
gınlaştırılması ve sonrasında Kosova, Makedonya, Sudan, Tacikistan ve Türkmenistan’da sürekli eğitim 
veren mesleki-teknik eğitim merkezlerin kurulması planlanmaktadır. 

5.5.4. Afrika Tarımsal Kalkınma Programı 
İklim değişikliği, kuraklık, endüstrileşme ve modern tarım tekniklerinin eksikliği nedeniyle özellikle Af-
rika ülkelerinde şiddetli bir şekilde hissedilen gıda krizinin aşılmasına katkı sağlamak amacıyla, Afrika 
ülkelerine yönelik geniş kapsamlı bir tarımsal kalkınma program uygulamaya konulmuştur.
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Programın ilk aşamasında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve TİKA uzmanları, Burkina Faso, Cibuti, 
Gine, Gine-Bissau, Madagaskar, Mali, Komor Adaları, Senegal ve Tanzanya’da mevcut tarımsal du-
rumun tespit edilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla incelemelerde bulunmuş, pek çok Afrika 
ülkesinde baş gösteren gıda krizi de dikkate alınarak uygulamaya konulacak programın öncelikleri ve 
hedefleri belirlenmiştir.

“TİKA-Afrika Tarımsal Kalkınma Programı”,  ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı Afrika ülke-
lerinin, kırsal alanda gelirlerinin arttırılarak yaşam düzeylerinin iyileştirilmesi, fakirliğin azaltılması, tarım 
ve hayvancılık alanında modern teknolojilerin kullanılması ve bu alanda nitelikli eleman yetiştirilmesini 
amaçlamaktadır.

Program kapsamında, ilk etapta işbirliği yapılacak ülkeler olarak belirlenen Burkina-Faso, Cibuti, Eti-
yopya, Gine, Gine-Bissau, Kenya, Komor Adaları, Madagaskar, Mali, Ruanda, Senegal, Tanzanya ve 
Uganda’nın tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla ilgili bakanlıklarının üst düzey yöneticileri  1 Ağustos 2008 
tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek “Tarımsal İşbirliği Toplantısı”na davet edilmişlerdir.  

Bahse konu toplantıda, katılımcı ülkelerin temsilcileriyle birlikte 2009-2010 yıllarında gerçekleştirilecek 
uzman eğitimi programlarının detayları ve eğitim konularının belirlenmesi planlanmaktadır. 

Eğitim programlarının öncelikli olarak “Toprak ve Arazi Kullanımı”, “Bitkisel üretim ve Zirai Mücade-
le”, “Hayvancılık”, “Balıkçılık”, “Tarım Ürünlerinin İşlenmesi” ve “Tarımsal Mekanizasyon” alanlarını 
içermesi öngörülmektedir.

Ayrıca, söz konusu program kapsamında her bir ülke için uygulanacak mikro projeler ile tohum, tarım 
alet ve makineleri desteği verilerek üretim kapasitesinin artırılması ve yerinde eğitim programları ile 
modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.    

5.5.5. Di¤er Bölgesel Projeler
2007 yılı içerisinde proje bazında kullanılan kaynakların % 7,5’i, diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil 
toplum kuruluşları ve/veya Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO), Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 
(OECD), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO), İslam Kalkınma Bankası (IsDB) gibi uluslararası/bölge-

sel örgütler ve kalkınma ban-
kaları işbirliğinde, birden çok 
alıcı ülkeye yönelik olarak or-
ganize edilen etkinliklerin des-
teklenmesine ayrılmış olup,  
bu çerçevede gerçekleştirilen 
çalıştay, sempozyum, kongre, 
konferans vb. 110 etkinliğe, 
az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerden 1441 kişinin TİKA 
desteği ile katılımı sağlanmış-
tır.

Ek-1’de takdim edilen tablo-
dan da görülebileceği üzere, 
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bahse konu etkinliklere en 
yüksek katılım;
• bölgesel bazda, 747 kişi 
ile Kafkaslar ve Merkez 
Asya’dan,
• ülkesel bazda, sırasıyla 129 
kişi ile Azerbaycan, 124 kişi 
ile Kazakistan ve 104 kişi ile 
Tacikistan’dan,
• sektörel bazda, 971 kişi ile 
sosyal sektörlerde gerçekleş-
miştir.  

Buna göre, her bir sektör içerisinde ön plana çıkan projelere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Sosyal Altyapıların Gelitirilmesi: 38. Uluslararası Asya ve 
Kuzey Afrika Çalımaları Kongresi (ICANAS)
10 – 15 Eylül 2007 tarihleri arasında 67 ülkeden 800 bilim insanının katılımıyla Ankara’da gerçekleş-
tirilen “38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS)”,  2007 yılı içerisinde 
eğitim, sağlık, kültürel işbirliği gibi alanlarda toplam 59 etkinliğin desteklendiği sosyal altyapıların geliş-
tirilme sektöründe katkı sağlanan etkinliklerin başında gelmektedir. 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından organize edilen ve aralarında tarih ve mede-
niyetler tarihi; felsefe; doğubilim çalışmaları; çevre, kentleşme sorunları ve çözümleri; kültürel değişim, 
gelişim ve hareketlilik; ekonomi ve uluslararası ilişkilerin de yer aldığı 13 konu başlığında gerçekleştirilen 
yoğun bir bilgi alışverişine sahne olan bu başarılı kongreye, görev alanına giren coğrafyada bulunan 

10 ülkeden 48 bilim insanının 
katılımı TİKA tarafından sağ-
lanmıştır. 

Ekonomik Altyapı-
ların Gelitirilmesi: 
Fuarlara Katılımın 
Desteklenmesi 
TİKA, ekonomik altyapıları-
nın geliştirilmesi sektöründe, 
Türk özel sektörü ve işbirliği 
halinde olunan ülkelerin özel 
sektörlerinin karşılıklı olarak 
açılım gerçekleştirebileceği 

yeni iş bağlantıları kurulmasına olanak veren modalitelere  büyük önem vermektedir. Bu çerçevede, 
2007 yılında Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) işbirliğinde, ülkemiz firmalarıyla, faaliyet alanına 
giren ülkelerdeki özel sektör temsilcilerinin birbirlerinin sektör kapasitelerini tanımalarına ve iş bağlan-
tısında bulunmalarına destek sağlamak amacıyla, ülkelerinde ilgili sektörlerin önde gelen isimlerinden 
toplam 165 firma 13 farklı fuara davet edilmiştir.
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Gerek ülkemizin, gerekse de bölgenin en kapsamlı buluşmalarından olan söz konusu fuarlara Başkan-
lığımız desteğiyle katılım sağlayan ülke temsilcileri, sektörlerindeki son yenilikleri ve ürünleri tanıma 
ve yüz yüze görüşmelerle sıcak iş bağlantıları kurma fırsatlarını değerlendirmiş; yurtiçi ve yurtdışından 
gelen akademisyenlerin, sanayicilerin, mühendislerin ve konu ile ilgili profesyonellerin davetli olduğu 
seminer programlarına iştirak etmek suretiyle sektörü ve Türk firmalarının çalışmalarını yakından takip 
etme şansı bulmuştur.

Aşağıda listesi verilen söz konusu fuarlara katılan 165 firmadan 77’si iş bağlantısında bulunmuştur:
> Ambalaj 2007 Fuarı
> Avrasya Tarım Fuarı
> Bursa II. Bebe ve Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı
> Bursa II. Kalıp Teknolojileri ve Yan Sanayiler Fuarı
> Bursa V. Tekstil, Örgü, Nakış Makineleri Tan Sanayileri ve İplik Fuarı 
> Bursa Tekstil Kimyasalları Fuarı
> Çukurova Gıda Gıda-Tek 2007 Fuarı
> XXI. Uluslararası Konfeksiyon Makineleri, Nakış Makineleri Konfeksiyon Yan Sanayileri ve Akse-
suarları Fuarı
> Konya Yan Sanayiler Fuarları: KONOLEX 2007 
> Konya Yan Sanayiler Fuarları: İSKON 2007
> Konya XX. Ayakkabı, Yan Sanayi ve Moda Fuarı
> XXIV. Uluslararası Tekstil, Örgü, Çorap Makineleri, Yan Sanayileri ve Kimyasalları Fuarı
> V. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı

Üretim Sektörlerinin Gelitirilmesi: UNIDO, T.C. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlı¤ı ve TÜB‹TAK ile ‹birli¤i
Başkanlığımız, 2004 yılından bu yana, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki üretim sektörlerinin geliştirilmesi 
adına Birleşmiş Milletler’in konu ile ilgili icracı kuruluşu olan UNIDO ve T.C. Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlığı ile yakın işbirliği içerisinde Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) bu 
konudaki bilgi birikiminin muhataplara aktarılmasına destek sağlamaktadır. 

2007 yılında bu kapsamda:
• Gıda işleme konusundaki yenilikleri ve en son gelişmeleri katılımcılarla paylaşmak ve güvenli gıda 
üretimine destek sağlamak maksadıyla düzenlenen “UNISWORK Gıda Güvenliği Seminerle-
ri”;

• Ülkemizin pamuk üretimi alanındaki tecrübelerini Merkez Asya, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine 
aktarmak maksadıyla düzenlenen “Pamuk Kalitesi ve Standartları Çalıştayı”;

• Teknolojik gelişmeyi sağlamada karar vermeye yardımcı olacak araçlardan birisi olan “teknoloji 
öngörüsü” hakkında temel bilgi düzeyinin sağlanması, mevcut dünya deneyimlerinin ve Türkiye ör-
neğinin (Vizyon 2023 Teknoloji Öngörüsü Projesi) paylaşılması ve “Teknoloji Öngörü Yöntemleri” 
hakkında uygulamalı çalışmaların gerçekleştirilmesi ile gelişmekte olan ülkelerin teknolojik gelecek-
lerini oluşturmak için gerekli donanımların kazandırılması maksadıyla düzenlenen “Organizatörler 
İçin Teknoloji Öngörü Semineri”;

• Merkez Asya, Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika ülkelerine yönelik olarak dericiliğin ve deri işletme-
ciliğin kalitesini uluslararası standartlara getirmek ve bu ülkelerin deri ihracatını artırmak maksadıyla 
düzenlenen“Deri ve Ayakkabı Sanayinde Kalite ve Proses Kontrolü Eğitim Programı”, bu 
sektörde öne çıkan projeler arasında yer almaktadır.
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Çoklu Çakıan Sektörler (Çevre Koruma): II. Erezyon Kontrolü ve Mera 
Islahı Uygulamaları Semineri

Erozyonun önlenmesi ve su kaynaklarının etkin kullanımının her geçen gün daha da önem kazandığı 
günümüz dünyasında,  Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üye ülkelerinin bu konulardaki kapasitesini 
artırmak maksadıyla Çevre ve Orman Bakanlığımız işbirliğinde Malatya’da bir eğitim programı düzen-
lenmiştir. 

2006 yılında başlatılan programın 
ikinci ayağını teşkil eden ve havza 
rehabilitasyonunun temel esasları 
ile toprak muhafaza ve mera re-
habilitasyonu teknikleri konula-
rında gerçekleştirilen söz konusu 
programa, Azerbaycan, Özbekis-
tan, Türkmenistan, Kırgızistan ve 
Tacikistan’dan birer uzmanın katı-
lımı sağlanmıştır. 

5.6. ULUSLARARASI 
KURULULARLA 
‹B‹RL‹⁄‹
Başkanlığımız, ilişkide olduğu 

uluslararası örgütlere çeşitli modaliteler dahilinde katkı vermektedir. İlgili örgüte proje bazında gönüllü 
katkı verilmesi, TİKA personelinin örgüt bünyesinde geçici olarak görevlendirilmesi ve Türk kamu 
kurum ve kuruluşlarından uzmanların ortak projeler dahilinde görev almasının sağlanması bu modali-
telerin başında gelmektedir. 

Buna göre, 2007 yılında uluslararası örgütlere verilen katkılar aşağıda yer almaktadır: 

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 
Esas olarak kendi üyelerine yönelik çalışmalar yürütmekle be-
raber, kalkınmakta olan ülkelerde kapasite inşası faaliyetlerinde 
bulunan OECD’nin özellikle Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkas-
lar ve Merkez Asya’da yer alan ülkelerle ilgili programları, Baş-
kanlığımızca 10 yılı aşkın bir süredir desteklenmektedir.  

OECD’nin bu kapsamda desteklenmesine, 2007 yılında;
• OECD bünyesinde geçiçi personel görevlendirmesi,
• Ülkemiz tarafından 2006 yılı itibariyle yeniden üye olunan OECD Kalkınma 
Merkezine üyelik aidatının ödenmesi,

OECD Kalkınma Merkezi tarafından yürütülmekte olan Karadeniz ve Orta Asya Eko-
nomik Görünüm Projesine (BSECAO) ve Ankara’da bulunan OECD Ankara Çok Ta-
raflı Vergi Eğitim Merkezi’ne gönüllü katkılar verilmesi yoluyla devam edilmiştir.  

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
Birleşmiş Milletler sistemi içerisinde kalkınma ile ilişkili aktörlerin koordinasyonunu 
üstlenmiş bulunan UNDP, Başkanlığımızın, önemli işbirliği ortakları arasında yer 
almaktadır. 
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2007 yılı içerisinde, ağırlıklı olarak Program’ın Doğu Avrupa ve Merkez Asya ülkelerine yönelik faali-
yetlerini koordine eden UNDP Bratislava Bölgesel Merkezi üzerinden yürüyen işbirliği kapsamında, 
UNDP projelerine, lojistik imkanlar sunmak ve adı geçen merkezde TİKA personeli görevlendirmek 
suretiyle katkı sağlanmaya devam edilmiştir. 

İslam Kalkınma Bankası (ISDB)
TİKA’nın görev alanına giren coğrafyada faaliyet gösteren donörlerin önde gelenlerinden olan IsDB ile 
mevcut işbirliğimiz çerçevesinde Banka tarafından talep edilen alanlarda uzman desteği sağlanmakta, 
uzmanlar için ülkemizde inceleme programları gerçekleştirilmekte veya IsDB fonları ile desteklenen 

bazı faaliyetlere Başkanlığımızca da katkı sağlanmaktadır.

2007 yılı içerisinde IsDB ile işbirliği kapsamında; 
• “Orta Asya Cumhuriyetlerinin Yararın İhracatın Geliştirilmesi için 
KOBİ’lerin Finansmanı Toplantısı”na destek sağlanmış,
• Tahran Metal Borsasına IT desteği sağlamak üzere uzman 
görevlendirilmesinde bulunumuş,
• Azerbaycanlı doktorların Türkiye’ye gerçekleştirdikleri inceleme ziyaretine 
destek olunmuştur. 
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6. SONUÇ

TİKA, aradan geçen 15 yılın ardından tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız arasında iyi bir koordinasyon 
sağlayarak; kalkınma yardımları alanında çalışan  uluslararası kuruluşlarla işbirliğini yaparak; alıcı ülkele-
rin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak; özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile bir sinerji yaratarak 
kalkınma yardımlarını profesyonel olarak uygulayan bir kuruluş haline gelmiştir. 

TİKA, önümüzdeki yıllarda talep endeksli proje uygulama anlayışı bir taraftan sürdürürken, kalkınma 
yardımlarının planlanması açısından son derece önemli bir işlevi yerine getirecek olan Kalkınma Yar-
dımları Kapasite Programı (KAP) programının da devreye girmesiyle ülkemizin göreceli olarak üstün-
lüğe sahip olduğu sektörlerde proaktif  bir anlayışla bilgi birikimi, tecrübe ve teknoloji aktarımını sağ-
layacak, yararlanıcı ülkelerde talep yaratan proje uygulama anlayışının daha da güçlendirecek, dinamik 
yapısını muhafaza ederek  2007 yılında  olduğu gibi dünyada ses getiren projelere imza atmaya devam 
edecektir. 
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