AFRİKA’DA TİKA
TİKA IN AFRICA

“Afrika’da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül,
iş birliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz.”

“In Africa, we do not leave any friend whose door has
not been knocked, any heart whose wound has not been
healed, any country we have not collaborated.”

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI
PRESIDENT OF TÜRKİYE

AFRİKA’DA TİKA

Afrika’da TİKA
Türkiye, değerlerinin ve köklü tarihinin çizgisinde, hiçbir ayrım gözetmeksizin,
Türk halkının dostluk elini dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine
uzatmaktadır. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Türkiye’nin
birikimini ve tecrübesini dost ülkelerle paylaşırken; uyguladığı Türk Tipi Kalkınma
İş Birliği Modeli aracılığıyla samimi ve şeffaf bir anlayışla, karşılık beklemeksizin,
ülkelerin önceliklerini dikkate alan insan odaklı faaliyetleriyle sürdürülebilir
kalkınma odaklı projeler üretmektedir.
Bugün 60’tan fazla ülkede ofisi bulunan TİKA, kuruluş yılı olan 1992’den
günümüze dek pek çok farklı sektörde 170’ten fazla ülkede 30 binden fazla proje
ve faaliyet hayata geçirmiştir.
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TİKA in Africa
In line with its values and deep-rooted history, Turkey is extending its friendly
helping hand to those in need all around the world, without any discrimination.
Turkish Cooperation and Coordination Agency (TİKA) helps Turkey share its
knowledge and experience with friendly countries through people-oriented
sustainable development projects enhanced with a sincere and transparent
approach in line with the Turkish-Type Development Cooperation Model,
considering the priorities of countries, without expecting anything in return.
Having offices in more than 60 countries today, TİKA has carried out over 30,000
projects and activities in many different industries in more than 170 countries
since its establishment in 1992.
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Afrika’ya yönelik eşit ortaklık ilkesine
dayalı bir vizyon geliştirerek uzun
vadeli ve ortak gelecek inşa etmeyi
hedefleyen Türkiye, iş birliğine dayalı
ve ülkelerin ihtiyaçlarının kendilerinin
geliştirebileceği yöntemlerle çözülmesini
önceleyen insan odaklı bir yaklaşım
ortaya koymaktadır.
Afrika tarihinde en fazla resmi
ziyaret gerçekleştiren siyasi lider
olan Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle
Türkiye “Afrika’da kapısı çalınmadık
dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği
yapılmadık ülke bırakmadan” kıtanın
beşeri ve kurumsal altyapılarının
güçlendirilmesini öncelemektedir.
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1998’de oluşturulan “Afrika Eylem
Planı”, 2005’te “Afrika Yılı” ilan
edilmesiyle başlayan süreçte Türkiye,
2008 Afrika Birliği Zirvesi’nde kıtanın
stratejik ortağı ilan edilmiştir. Bu
doğrultuda TİKA’nın Afrika’daki
faaliyetleri de giderek artış göstermiştir.
Afrika’daki ilk ofisini 2005’te
Etiyopya’da açan TİKA, 15 yıl gibi kısa
bir sürede ofis sayısını 21’e yükselterek
kıtadaki faaliyet alanını genişletmiştir.

TİKA IN AFRICA

Aiming to build a long-term and
common future by developing a vision
for Africa based on the principle of
equal partnership, Turkey adopts a
collaborative and human-oriented
approach that prioritizes the fulfilment
of the needs of countries through
methods that can be developed by
these countries themselves.
Turkey prioritizes strengthening
human and institutional infrastructure
of the continent “by extending its
helping hand to all its friends, solving
the problems of all individuals, and
ensuring cooperation with all countries
in Africa,” as stated by our President,
the leader to pay the highest number

of official visits to Africa in the history
of the continent.
During the process that began with the
preparation of the “Africa Action Plan”
in 1998 and the declaration of 2005
as the “Year of Africa,” Turkey was
declaredas the strategic partner of the
continent at the African Union Summit
2008. Since then, the number of TİKA
activities in Africa has been increasing
day by day. After opening its Ethiopia
office in 2005, the first office on the
continent, TİKA has expanded its area
of activity in Africa by increasing the
number of its offices to 21 in only
15 years.
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TİKA Afrika Ofisleri
TİKA, insanı merkeze alan, sonuç odaklı, istikrara ve kalkınmaya katkı
sunan ve iş birliğini teşvik eden proje ve faaliyetleriyle Afrika kıtasının
farkındalığını artırmayı ve kıta insanı ile doğrudan temas kurmayı
amaçlamaktadır. Sadece bulundukları ülkelerde değil, çevre ülkelerde de
projeler gerçekleştirebilen TİKA Ofisleri aracılığıyla şu ana kadar Afrika’nın
54 ülkesinde kalkınma projeleri yürütülmüştür.

Afrika’daki TİKA Ofisleri
Cezayir, Cibuti, Çad, Etiyopya, Gambiya, Gine, Güney Afrika, Güney Sudan,
Kamerun, Kenya, Komorlar Birliği, Libya, Mozambik, Namibya, Nijer,
Senegal, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Uganda

TİKA Offices in Africa
TİKA aims at raising awareness among African people and touching their
lives directly through people- and result-oriented projects and activities
that contribute to stability and development and promote cooperation.
Up till today, numerous development projects have been implemented
in 54 African countries through TİKA Offices, which are able to carry
out projects not only in the countries where they operate, but also in
neighboring countries.

Countries Where Our African Offices are Located
Algeria, Cameroon, Chad, Djibouti, Ethiopia, Gambia, Guinea, Kenya, Libya,
Mozambique, Namibia, Niger, Senegal, Somalia, South Africa, South Sudan,
Sudan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Union of the Comoros
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• TİKA Afrika’da gerçekleştirdiği projeler ile öncelikle bölgesel istikrar, barış
ve huzur ortamına katkı sağlanmasını, üretim sektörlerinin iyileştirilerek
sürdürülebilir kalkınmaya destek olunması yolu ile ülkelerin refah düzeylerinin
artırılmasını öncelemektedir.
• Bu anlamda sağlık, ekonomi, tarım ve hayvancılık, sosyal ve kültürel gelişim,
eğitim – mesleki eğitim, altyapı, idari ve sivil altyapılar, su ve sanitasyon,
insani yardım vb. alanlardaki projelere öncelik vermekte, doğrudan bireylere
dokunan formattaki gelir getirici projelerini çoğaltmayı da bir hedef olarak
benimsemektedir.
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• When implementing projects in Africa, TİKA prioritizes contributing to regional
stability, peace, and tranquility and increasing the welfare of countries by
improving production sectors and supporting sustainable development.
• In this context, it prioritizes projects in the fields of health, economy,
agriculture and animal husbandry, social and cultural development, education
and vocational training, infrastructure, administrative and civil infrastructure,
water and sanitation, humanitarian assistance, etc. and aims to increase the
number of income-generating projects that directly touch people’s lives.
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Afrika’daki TİKA çalışmalarında:
• Afrika’nın sürdürülebilir kalkınmasının
sağlanması,
• Türkiye’nin sahip olduğu tecrübe, birikim
ve imkanların “Afrika sorunlarına Afrika
çözümleri” ilkesi çerçevesinde, karşılıklı
fayda temelinde paylaşılması,
• Türkiye’nin En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ)’e
yönelik yerine getirilen taahhütlerin yanı
sıra kalkınma yardımlarının artan ivmeyle
devam ettirilmesi,
• Türkiye-Afrika ilişkilerinin geliştirilmesi, en
temel öncelikler olarak belirlenmiştir.
TİKA’s main priorities in its activities in Africa:
• To ensure sustainable development in
Africa,
• To help Turkey share its experience,
knowledge, and resources in line with the
principle adopted to find “African solutions
to Africa’s problems” with the aim of
providing mutual benefit,
• To accelerate Turkey’s development
assistance activities, while also fulfilling
its commitments to the Least Developed
Countries (LDCs), and
• To improve the relations between Turkey
and Africa.
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Afrika İçin Yeni Bir Yaklaşım:
Türk Tipi Kalkınma İş Birliği
Modeli
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Afrika’da TİKA
2008

heart-rate

Yaklaşık 7.000 Proje ve Faaliyet

2019

Sağlık

TİKA’nın Afrika’daki faaliyetlerinde sağlık
sektörü önceliğini korumaktadır. Misrata
Türk-Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezi,
Somali Mogadişu Türkiye Recep Tayyip
Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin inşası
gibi projeler, sağlık sektörünü güçlendirme
kapsamında ön plana çıkmaktadır.
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Eğitim

Eğitim sistemlerine yenilikler getirmek
ve eğitimde dünya standartlarının
yakalamasına yardımcı olmak amacıyla
TİKA tarafından birçok çalışma
yürütülmektedir. Sistem reformları,
kurumların modernleştirilmesi,
öğretmenlerin mesleki bilgi ve beceri
düzeylerinin yükseltilmesi, öğretme ve
öğrenme sürecinin geliştirilmesi öne çıkan
hedeflerdir.
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users-class

Mesleki Eğitim

Afrika ülkelerinin ihtiyaç duyduğu meslek dallarındaki iş gücünü artırmak amacıyla
birçok eğitim programı uygulanmaktadır.

archway

İdari ve Sivil Altyapıların Geliştirilmesi

Türkiye’nin tecrübe ve birikimiyle partner ülkelerin idari ve sivil altyapılarındaki
personelin uzmanlıklarının geliştirilmesi, kurumsal kapasitelerin artırılması ve fiziki
yapıların güçlendirilmesine öncelik verilmektedir.
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seedling

Tarım, Ormancılık,
Hayvancılık

TİKA, Afrika kıtasında kalkınmakta olan
ülkelerle iş birliği içinde yüksek ölçekte
ve kaliteli tarım üretimine yönelik
projeler gerçekleştirmektedir. Modern
tarım teknikleri ve teknolojileri ile kırsal
dinamiklerin güçlendirilmesine ve
istihdamın artmasına katkı sağlayacak
tarım projelerine destek verilmektedir.

landmark

Kültürel Mirasın Korunması

TİKA aracılığı ile Türkiye derin tarihi ve kültürel bağlarının olduğu Afrika kıtasında
ülkelerin kültürel mirasının korunmasına yönelik nitelikli, bilgi ve uzmanlık
temelinde restorasyon çalışmaları yürütmekte, bu vesile ile hem ortak kültürel
mirasın korunmasına hem de ülkelerin kültür turizminin canlanmasına önemli
katkılar sağlamaktadır.
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female female female

Kadının Güçlendirilmesi

TİKA, tüm dünyada olduğu gibi Afrika’da da kadınların toplumun ve ekonomik
hayatın önemli bir parçası olması için programlar uygulamaktadır. Bu çerçevede
kadın istihdamını artırmak için meslek edindirme kursları düzenlenirken kadınların
ekonomik hayata katılımı teşvik edilmektedir.

water

Su ve Sanitasyon

Sağlıklı içme suyu temini ve su hijyeninin sağlanması amacıyla projeler
yürütülmektedir.
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TİKA in Africa
2008

heart-rate

Nearly 7.000 Projects and Activities

2019

Health

TİKA continues to prioritize health
sector in its activities in Africa. Projects
such as the construction of the TurkishLibyan Friendship Center for Physical
Therapy, Recep Tayyip Erdoğan Hospital
in Somalia, and Niger-Turkey Friendship
Hospital stand out as activities that have
strengthened the health sector.
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Education

TİKA is carrying out many activities
to modernize education systems and
contribute to the achievement of
international standards in education.
Its main goals include system reforms,
modernization of institutions,
improvement of teachers’ professional
knowledge and skills, and improvement of
the teaching and learning process.

26

TİKA IN AFRICA

users-class

Vocational Training

Numerous training programs are implemented to enhance the labour force in
necessary sectors forAfrican countries.

archway

Administrative and
Civil Infrastructure

TİKA prioritizes developing the expertise
of staff members who are part of the
administrative and civil infrastructure
of partner countries, increasing the
institutional capacities of these countries,
and strengthening physical structures with
Turkey’s knowledge and experience.
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seedling

Agriculture, Forestry, Farming

TİKA is able to implement projects for large-scale and quality agricultural
production in cooperation with developing countries in Africa. It supports
agricultural projects aiming at strengthening rural dynamics and increasing
employment rates through modern agricultural techniques and technologies.
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Cultural Heritage

Through TİKA, Turkey makes significant
contribution to the preservation of
common cultural heritage and the revival
of cultural tourism in Africa. To that end,
TİKA carries out restoration activities on
the basis of its knowledge and expertise
in the field.
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Empowering Women

TİKA implements programs for women to be an important part of society and
economic life in Africa as well as in the rest of the world. For this purpose, while
vocational courses are organized to increase women’s employment, women’s
participation in economic life is encouraged.

water

Water and Sanitation

The Agency implements projects to provide access to clean water resources and
ensure water hygiene.
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Son 5 Yılda
1690 Proje ve Faaliyet

2017

books 255
Eğitim

users

heart-rate 220
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186

Tarım, Ormancılık,
Balıkçılık

70

Ekonomik Altyapılar ve
Hizmetler
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Sanayi, Madencilik,İnşaat

2021

236

Sosyal Altyapı ve
Hizmetler

191

İdari ve Sivil Altyapıların
Geliştirilmesi



181

water

33

hands-helping

292

Acil ve İnsani Yardım

Su ve Su Hijyeni

Diğer

Meslek edindirme merkezlerinden, tarımsal kalkınma projelerine, hastane/okul
inşasından, kadın girişimciliği desteklemeye kadar ihtiyaçlara göre şekillenen
projelerle TİKA, kıtanın farkındalığını artırmayı ve kıta insanı ile doğrudan temas
kurmayı amaçlamaktadır.
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Last 5 Years
1690 Projects and Activities

2017

books 255
Education

users

heart-rate 220
Health

archway

seedling
users-cog
industry

186

Agriculture, Forestry,
Fishing

70

Economic Infrastructure and
Services
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Industry, Mining,
Construction



2021

236

Social Infrastructure and
Services

191

Administrative and Civil
Infrastructure

181

Emergency Response
and Humanitarian Aid

water

33

hands-helping

292

Water Supply and
Sanitation

Other

TİKA aims to raise awareness among African people and to touch their lives
directly through projects shaped by needs, such as the establishment of
vocational training centers, agricultural development projects, the construction of
hospitals and schools, and support for women’s entrepreneurship.
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Kovid-19’la Mücadele
2017

Yaklaşık 1 Milyon Kişiye Ulaştık

Angola
Benin
Burkina Faso
Cezayir - Algeria
Cibuti - Djibouti
Çad - Chad
Eritre - Eritrea
Eswatini
Etiyopya - Ethiopia
Gambiya - Gambia
Gine - Guinea
Güney Afrika - South Africa
Güney Sudan - South Sudan
Kamerun - Cameroon

Afrika’da Kovid-19 ile mücadele kapsamında 2020 yılında 25 ülkede
53 proje (38 sağlık, 15 acil insani yardım) hayata geçirilmiştir.
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Fighting Covid-19
2017

We Reached About 1 Million People

2021

Kenya
Libya
Mozambik - Mozambique
Namibya - Namibia
Orta Afrika - Central Africa
Senegal
Sierra Leone
Somali - Somalia
Sudan
Tanzanya - Tanzania
Togo
Tunus - Tunusia
Uganda

In 2020, 53 projects (38 health and 15 humanitarian aid projects) were
implemented in 25 African countries to fight against COVID-19.

33

TURKISH COOPERATION AND COORDINATION AGENCY
GMK Bulvarı No: 140 PK: 06570 Anadolu Meydanı - Çankaya - Ankara / TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 939 70 00 Faks: +90 (312) 939 75 15 - 16
www.tika.gov.tr

