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Türkiye, değerlerinin ve köklü tarihinin çizgisinde, sadece bölgesinde değil, hemen her coğrafyada 
hiçbir ayrım gözetmeksizin Türk halkının dostluk elini ihtiyaç sahiplerine uzatıyor.

TİKA olarak tarihimizden emanet aldığımız bu dünya anlayışını; kardeşlik ve dayanışma ruhu ile 
daha fazla insana ulaştırmak için çıktığımız yolda 30 yılı geride bıraktık. İlk ofisimizi Orta Asya’da 
açtıktan sonra, kısa süre içinde Balkanlar’da faaliyet merkezleri kurarak Türkiye’nin dostluk, 
kardeşlik ve iş birliği heyecanını yakın coğrafyamızla buluşturduk. 

Ülkemizin 2000’li yıllarla birlikte küresel aktör olma hedefi doğrultusunda çok geniş bir coğrafyada 
hayata geçirdiği açılım ve ortaklık politikaları neticesinde, TİKA olarak faaliyet gösterdiğimiz 
coğrafyalar da buna bağlı olarak genişledi. 2002 yılında 12 ofis ile gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi 
bugün 60’ın üzerinde ülkede kurduğumuz ofislerimiz aracılığıyla yürütüyoruz.

Samimi ve şeffaf bir anlayışla, karşılık beklemeksizin, ülkelerin önceliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate 
alan, eşit ortaklık anlayışına dayalı insan odaklı faaliyetlerimizle Türk Tipi Kalkınma İş Birliği 
Modelinin uluslararası alanda uygulayıcı kurumu olmanın gururunu yaşıyoruz. 

Küresel bir kalkınma iş birliği teşkilatı olarak Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Latin Amerika’dan 
Afrika ve Güneydoğu Asya’ya kadar birçok bölgede bir insanın doğumundan başlayarak hayatını 
ilgilendiren tüm alanları kapsayacak çeşitlilikte sürdürülebilir projeler hayata geçiriyoruz.

Başta eğitim ve sağlık olmak üzere üretim, tarım ve hayvancılık, sosyal ve idari altyapıların 
güçlendirilmesi, istihdam, temiz suya erişim ve kültürel hayata katkı gibi pek çok alanda 170’ten 
fazla ülkeye ulaşarak toplamda 30 binden fazla projeyi başarıyla tamamladık.

Türkiye’nin tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerinin, yerel yönetimlerinin ve sivil 
toplum kuruluşlarının tecrübelerini yurt dışında aktarıyor, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda 
kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının hem kurumsal altyapılarının geliştirilmesine hem 
de insan kaynağının yetkinliklerinin arttırılmasına destek sağlıyoruz.

Kalkınmanın sadece ekonomik boyutuyla değil, sosyal ve kültürel değerlerin korunması, 
yaşatılması ve zenginleştirilmesiyle mümkün olacağının bilinciyle hareket ediyoruz. Kadınlar, 
engelliler, yetimler, savaş mağdurları ve dar gelirliler başta olmak üzere dezavantajlı kesimler için 
sürdürülebilir ve çok yönlü kalkınma projeleri üretiyoruz.

Başta Balkanlar, Orta Asya, Kuzey Afrika olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki ortak kültürel ve 
tarihi eserlerin korunması, restorasyonu ve toplumun faydasına açılması için çalışmalar yürütüyoruz.

Projelerimizle küresel sorunların çözümüne ve sürdürülebilir kalkınmanın tüm toplumlara 
yayılmasına katkı sunuyor; Anadolu’dan tüm dünyaya uzanan gönül köprüleri kurarak yol almaya 
devam ediyoruz. Geçmişimizden aldığımız paylaşma ve sorumluluk bilinciyle, “her şey bir tebessüm 
için” diyerek halkımızın selamını tüm dünyaya ulaştırmanın heyecanını paylaşıyoruz.
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“TİKA’nın çalışmalarıyla Türk Tipi
Kalkınma Yardımı Modelini

ortaya koyduğumuza inanıyorum.”

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Türkiye Cumhurbaşkanı
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60 Ülkedeki 
62 Ofisimizle,
dünyayı daha 
iyi bir yer haline 
getirebilmek için 
var gücümüzle 
çalışıyoruz.

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI
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Ü Z E R İ N D E  P R O J E

170
ÜLKEDE

30 BİNİN
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Kalkınma iş birliğinin tüm alanlarında her türlü araç ve yöntemleri kullanmak 
suretiyle, bölgesel ve küresel düzeydeki sorunlara, adalet ve eşitlik çerçevesinde, 
hızlı ve kalıcı çözümler sunabilen etkin bir teşkilat olmak.

Ülkemizin uluslararası iş birliği faaliyetleri ve kalkınma yardımları çerçevesinde, 
faaliyette bulunduğumuz ülkelerde, ilgili kuruluşlarla koordinasyon içerisinde, 
ekonomik, sosyal ve insani kalkınma süreçlerini destekleyecek, ortak tarihi ve 
kültürel mirasımızın geleceğe taşınmasını sağlayacak sürdürülebilir proje ve 
faaliyetler gerçekleştirmek.

TİKA’nın Vizyonu

TİKA’nın Misyonu

BÖLGESEL VE
KÜRESEL

ADALET VE 
EŞİTLİK

HIZLI VE 
KALICI

EKONOMİK SOSYAL İNSANİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜLTÜREL KATILIMCI
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TİKA; geniş faaliyet coğrafyasında, uluslararası kalkınma iş birliği ve dış 
yardımlar çerçevesinde, ekonomik, sosyal ve insani kalkınma ile kültürel iş birliği 
projelerine destek verirken belirli strateji ve ilkeler çerçevesinde faaliyetlerini 
planlamaya ve uygulamaya devam etmektedir.

TİKA’nın Temel Değerleri

TİKA projeleri, Türkiye’nin uluslararası meselelerdeki girişimci ve 
insani dış politikasının bir yansımasıdır.

Tüm sektörleri etkileyen eğitim alanında, fiziki ve beşeri altyapıları 
geliştirerek geleceğe en büyük yatırım yapılmış olur.

En değerli şeyin insan hayatı olduğunun bilincinde olarak, sağlık 
alanında fiziki ve beşeri altyapılar geliştirilmek suretiyle ülkenin en 
büyük sermayesi korunmuş olur. Aile, kadın ve çocuk sağlığına özel 
önem verilir.

Ekonomik iş birliğine zemin oluşturabilmek amacıyla, mesleki ve 
teknik eğitim, istihdam, üretimin geliştirilmesi ve ticaret ile gelir elde 
edilmesi sürecine yönelik; tarım, hayvancılık, ormancılık, inşaat, sanayi, 
turizm, ulaşım, iletişim gibi sektörlerde projelere destek sağlanır.

Kadının statüsünün güçlendirilmesine özel önem verilir.

Toplumun dezavantajlı grupları [yetimler, yaşlılar, engelliler vb.] 
desteklenerek ekonomik ve sosyal hayatın dengesine katkı sağlanır.

Ortak  tarihi ve kültürel mirasımız olan eserlerin restorasyonu ile ortak 
bir gelecek kurmaya yönelik sağlam zeminler oluşturulur.

İnsanın en temel ihtiyaçlardan olan temiz suya erişim ve gıda 
üretimi projelerine özel önem verilerek kuraklık, açlık ve yoksulluk ile 
mücadeleye destek verilir.

Doğal afet ya da savaş gibi krizlerle ortaya çıkan acil durum ihtiyaçlarına 
yönelik dünyanın dört bir yanındaki Program Koordinasyon Ofisleri 
aracılığıyla anında harekete geçilerek can kayıpları önlenir, sosyal 
travma etkisi azaltılır ve normalleşme süreci hızlandırılır.
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TİKA, samimi ve şeffaf bir anlayışla, karşılık beklemeksizin, ülkelerin önceliklerini 
ve ihtiyaçlarını dikkate alan, insan odaklı faaliyetleriyle Türk Tipi Kalkınma İş 
Birliği Modelinin uluslararası alanda uygulayıcı kurumudur.

Türk Tipi
Kalkınma İş Birliği Modeli

Yeni bir yaklaşım ortaya koyuyoruz

Samimi Koşulsuz

Şeffaf Çözüm odaklı

İnsanı merkeze alan Adil, eşit ve 
sürdürülebilir

Talep odaklı Karşılıklı öğrenmeye dayalı

İhtiyaçlara ve 
krizlere hızlı cevap 
veren

Sorumluluk sahibi

TİKA Neden Farklı?
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TİKA olarak eğitimden sağlığa, tarımdan ekonomik kalkınmaya, kültürel miras 
projelerinden mesleki eğitim programlarına kadar çok geniş bir alanda projeler 
uyguluyoruz. Bir insanın doğumundan başlayarak hayatını ilgilendiren tüm 
alanlarda faaliyetler gerçekleştiriyoruz.

Türkiye’nin kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteleri, yerel yönetimleri ve sivil 
toplum kuruluşlarının birikim ve tecrübelerini dünyaya yansıtarak yeni bir 
insani diplomasinin temellerini atıyoruz. 

Kadınlar, engelliler, dar gelirliler başta olmak üzere tüm dezavantajlı kesimler 
için sürdürülebilir ve çok yönlü kalkınma projeleri üretiyoruz.

Bir insanın tüm 
yaşamı boyunca 
faydalanabileceği 
sürdürülebilir projeler 
üretiyoruz
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Ülkelerin tarımsal ihtiyaçlarının karşılanması, modern tarım ve hayvancılık 
tekniklerinin nitelikli işgücü tarafından uygulanabilmesi amacı ile uzman 
eğitimleri ve uygulama projeleri gerçekleştiriyoruz. 

Tarım ve Orman Bakanlığı ve TİKA iş birliğiyle tarım, hayvancılık, ormancılık 
ve balıkçılık sektörlerinde gerçekleştirilen eğitim programlarından son 10 yılda 
binlerce uzman yararlandı. 

Tarımsal Kalkınmaya
Destek Oluyoruz

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI
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Bugüne kadar mesleki eğitimler de dahil olmak üzere eğitim alanında yaklaşık 
5 bin projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz.

Dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz okul, yurt ve yetimhane projeleriyle 
eğitim altyapılarını güçlendiriyor; öğrencilerin daha yenilikçi ve eşit şartlardaki 
eğitim olanaklarına erişebilmesi hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

Azerbaycan’dan Moğolistan’a, Pakistan’dan Kuzey Makedonya’ya, 
Arnavutluk’tan Nijer’e, Etiyopya’dan Filistin’e ve Irak’tan Kolombiya’ya kadar 
geniş bir coğrafyada okullar inşa ediyoruz. Anaokulu, ortaokul, lise ve üniversite 
düzeyindeki birçok eğitim kurumuna tadilat ve donanım desteği veriyoruz.

Yenilikçi Projelerle
Eğitime Öncülük Ediyoruz

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI
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Sağlık hizmetlerine ulaşımın sağlanması, uzmanlık gerektiren sağlık 
hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve başta anne – çocuk olmak üzere insan 
sağlığının iyileştirilmesi amacıyla dünyanın dört bir yanında proje ve 
faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Temel sağlık hizmetlerinden herkes faydalanabilsin diye birçok ülkede hastane, 
sağlık ocağı inşa ediyor, yüzlercesini yeniliyoruz.

Hastaneler İnşa Ediyor
Sağlık Personeline Uzmanlık 
Eğitimleri Düzenliyoruz

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI
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Dünyanın dört bir yanındaki ortak, tarihi ve kültürel miras niteliğindeki eserlere 
sahip çıkıyor, onarım ve bakım çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyoruz. 
Gerçekleştirdiğimiz restorasyon projeleriyle bölgesel turizm potansiyelinin 
artmasına da katkı sağlıyoruz.

Ortak Tarihimize ve Kültürel 
Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Karadağ, Podgoritsa - Osmanlı Saat Kulesi Bosna-Hersek Ferhadiye Camii
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Makedonya, Kocacık - Ali Rıza Efendi
Anı Evi Müze Kompleksi
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Gazze Şeridi’nin güneyinde Han Yunus şehri sınırları içerisinde bulunan, 30.000 
nüfuslu Büyük Abasan Belediyesinde halkın temel geçim kaynağı zeytin 
yetiştiriciliğidir. Tamamen Türk teknolojisi makinelerle TİKA’nın desteğiyle 
Filistin’de kurulan tesis, yaklaşık 3.500 Gazzeli çiftçiye hizmet veriyor ve yılda 5 
bin ton zeytin üretiyor.

Moğolistan Seracılar Birliğine Kışlık Sera Desteği Projesi kapsamında 
400 metrekarelik alanda, damlama sulama sistemi, su deposu, ısıtma ve 
havalandırma sistemi olan kışlık bir sera kuruldu.

Modern Üretim 
Tesisleri Kuruyoruz

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

MoğolistanFilistin - Gazze



25



26

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Faaliyete başladığımız 1992 yılından bugüne kadar 
dünyanın dört bir yanında kadınların sosyal ve 
ekonomik yaşama katılmasını amaçlayan binlerce 
proje gerçekleştirdik.

Ortaya koyduğumuz projelerle kadınların temel 
ihtiyaçlarının giderilmesini, sosyal statülerinin 
güçlendirilmesini ve ekonomik durumlarının 
iyileştirilmesini hedefliyoruz.

Kadın istihdamının artırılmasına yönelik 
düzenlediğimiz mesleki kurslarla, kadınların sosyal ve 
ekonomik yaşama katılmasını amaçlayan çok sayıda 
proje gerçekleştiriyoruz.

Kadınların
Toplumsal
Hayat İçerisinde
Güçlü Şekilde 
Yer Almalarını 
Destekliyoruz



27



28

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Dünyanın dört bir yanında mesleki eğitim merkezlerini 
destekleyerek eğitim, sağlık, üretim, idari ve sivil 
yönetim, medya ve daha birçok alanda Türkiye’nin 
tecrübelerini iş birliği yapılan ülkeler ile paylaşıyoruz.

STK, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak 
binlerce uzmanın yetişmesine katkı sağlıyoruz.

2017’den günümüze kadar farklı alanlarda yaklaşık 
650 mesleki eğitim projesi gerçekleştirdik.

Mesleki Eğitim
Projeleriyle Türkiye’nin 
Tecrübelerini
Paylaşıyoruz

Eğitim Verilen Sektör Proje 
Sayısı

Eğitim 115

İdari ve Sivil Altyapılar 236

Sağlık 90

Sosyal Altyapı ve Hizmetler (Sosyal koruma, 
barınma, kültür, çalışan hakları vb.) 39

Tarım, Ormancılık, Balıkçılık 64

Ulaştırma, İletişim, Enerji ve İş İdaresi 65

Diğer Sektörler (Afetle mücadele, çevre, 
kırsal kalkınma, su ve sanitasyon vb.) 19

Toplam 628
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RESTORASYON

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI
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Kazakistan’da bulunan Ahmet Yesevi Türbesi TİKA’nın 
tarihindeki ilk ve en kapsamlı restorasyon projelerinden 
biridir.

Türk-İslam aleminin manevi önderlerinden Hoca 
Ahmet Yesevi’nin türbesi 15. yüzyılda hükümdar 
Timur tarafından yaptırılmıştır. Kazakistan’ın 
Türkistan şehrinde bulunan hoca Ahmet Yesevi 
Türbesinde bugüne kadar gerçekleşen en kapsamlı 
restorasyon çalışmaları TİKA tarafından yürütüldü. 
Türbe, Türkistan’ın kuruluşunun 1500. yıl dönümünde 
Kazakistan ve Türkiye Cumhurbaşkanları tarafından 
ziyarete açıldı. 

Kazakıṡtan
Ahmet Yesevı ̇Türbesi
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TÜRKİSTAN  |  KAZAKİṠTAN
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Osmanlı Devleti ile Habeşistan (Etiyopya) arasındaki 
ilk daimi siyasi ilişkiler kurulduktan sonra Harar 
kentinde 1912 yılında açılan asırlık konsolosluk binası 
TİKA tarafından yürütülen çalışmalarla restore edildi. 
Gerçekleştirilen restorasyon çalışmasıyla yönetim 
birimi, kültür merkezi, misafirhane, kafeterya ve 
dinlenme alanından oluşan büyük bir yapı şehrin 
kültür hayatına kazandırılmış oldu.

TİKA’nın restorasyon çalışmalarıyla yepyeni bir 
görünüme kavuşan Osmanlı konsolosluğu 2019 yılında 
Türkiye Maarif Vakfı çatısı altında kültür merkezi olarak 
hizmete sunuldu.

Etıẏopya
Harar Osmanlı 
Konsolosluğu 
Restorasyonu
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HARAR | ETİẎOPYA
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Padişahı ve Halifesi V. 
Mehmed Reşad’ın çağrısı üzerine sömürgecilere karşı 
savaşırken 1916’da şehit düşen son Darfur Sultanı Ali 
Dinar’ın Kuzey Darfur’un El-Faşir şehrinde müze olarak 
kullanılan kasrı TİKA tarafından restore edildi ve çevre 
düzenlemesi yapıldı. 

Restorasyon sonrası modern bir müzeye dönüştürülen 
Sultan Ali Dinar’ın kasrı, Sudan’ın en büyük ikinci müzesi 
konumunda. Müzede, Ali Dinar’ın özel eşyalarının yanı 
sıra tahtı da sergileniyor.

Sudan
Alı ̇Dıṅar Kasrı 
Restorasyonu
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SUDAN
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Türkiye ile Cezayir arasındaki 500 yıllık dostluğun 
simgelerinden, Cezayir’in bağımsızlık sembolü Keçiova 
Camii TİKA tarafından restore edilerek 2018 yılında 
ibadete açıldı.

Cezayir’in başkentinde eski şehir olarak bilinen, 
Osmanlı dönemindeki önemli merkezlerden olan ve 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün 
(UNESCO) Dünya Miras Listesinde bulunan Kasaba 
(Casbah) bölgesindeki Keçiova Camii, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda TİKA 
tarafından restore edildi.

Cezayıṙ
Keçıȯva Camii
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CEZAYİR
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Bosna-Hersek’in doğusundaki Vişegrad şehrinde 
Mimar Sinan tarafından inşa edilen tarihi Sokollu 
Mehmed Paşa (Drina) Köprüsü, TİKA tarafından aslına 
uygun olarak restore edilerek dünya kültürel mirasına 
yeniden kazandırıldı. 

1571-1577 yılları arasında Sokullu Mehmet Paşa 
tarafından yaptırılan ve yüzyıllarca farklı uygarlıkları 
birbirine bağlayan tarihi Sokollu Mehmet Paşa Köprüsü; 
TİKA, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sırp Cumhuriyeti 
Kültür Tarihi ve Doğal Mirasları Koruma Kurumu ile 
Bosna-Hersek Ulusal Anıtları Koruma Komisyonu iş 
birliğinde yürütülen restorasyon çalışması sonucunda 
tüm ihtişamıyla barış ve güven sembolü olarak ayakta 
duruyor.

Bosna - Hersek
Sokollu Mehmet Paşa 
(Drıṅa) Köprüsü
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VİSEGRAD | BOSNA - HERSEK
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, Gül Tepesi 
(Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alan Gül Baba 
Türbesi, 2014 yılında imzalanan protokolün ardından 
Türk - Macar ortaklığıyla restore edildi. Restorasyon 
kapsamında, türbenin onarımı, iç mekân ile çevre 
düzenlemesi yapıldı. Ayrıca yeni bir Gül Baba Müzesi 
inşa edildi. 

2018 yılında restorasyonu tamamlanan Gül Baba 
Türbesi’nin açılışı Ekim 2018’de Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban 
tarafından gerçekleştirildi.

Macarıṡtan
Gül Baba Türbesi
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Myanmar Thayet Türk Şehitliği’nde, I. Dünya Savaşı 
sırasında Irak, Filistin ve Suriye cephelerinde İngilizlere 
esir düşen ve Myanmar’ın Thayet şehrine getirildikten 
sonra hayatlarını kaybeden 222 Türk askerinin kabri 
bulunuyor.

Şehitlik, 2015 yılının Mayıs ayında TİKA, Türkiye’nin 
Myanmar Büyükelçiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının katkılarıyla 
yeniden inşa edilerek daha korunaklı ve bakımlı hale 
getirildi.

Myanmar 
Thayet Türk Şehıṫlığ̇i
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

İslam dünyasının ve milletimizin en önemli değerlerinden Abdulkadir Geylani’nin 
Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan türbesi TİKA tarafından restore edildi. 

Restorasyon çalışmaları kapsamında Türkiye’den gönderilen uzman ekip tara-
fından külliyenin kubbesi, mihrabı, minberi, tarihi kapıları, iç mekânları ve halısı 
büyük bir özenle yenilendi. Yıldız Sarayı’nda bulunan Hamidiye Çeşmesi’nin bir 
replikası da Geylani Külliyesi’nde inşa edildi. Kasım 2020’de ise Abdulkadir Gey-
lani’nin 943. doğum yıl dönümü münasebetiyle İstanbul’da işlenen Gavs-ı Azam 
örtüsü türbeye hediye edildi.

Irak
Abdulkadir Geylani 
Külliyesi
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi kapsamında 
Ulan-Batur’da bulunan Bilge Tonyukuk Yazıtı, TİKA 
tarafından koruma altına alındı ve çevre düzenlemesi 
yapıldı. Türk tarihinin en eski yazılı belgesi olan Bilge 
Tonyukuk Yazıtı’na ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla da 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 
TİKA tarafından 11 kilometrelik asfalt karayolu yapıldı.

Yazıtın ve çevresindeki Göktürk dönemine ait tarihi 
eserler ile arkeolojik buluntuların doğa şartlarına karşı 
koruma altına alınmaları, çağdaş müzecilik anlayışına 
göre bulundukları alanda sergilenmeleri, anıtın yerli 
ve yabancı turistlerce yılın her döneminde ziyaret 
edilebilmesinin sağlanması amacıyla Bilge Tonyukuk 
Müzesi kompleksinin yapım, çevre düzenleme ve teşhir-
tanzim çalışmaları devam ediyor.

Moğolıṡtan
Bıl̇ge Tonyukuk Anıtı
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

15. yy. sonlarında Sultan II. Bayezid tarafından Sırbistan’ın 
kuzeydoğusundaki Veliko Gradiste yakınlarında inşa 
ettirilen Ram Kalesi, 2017-2019 yılları arasında TİKA 
tarafından restore edildi.

Sırbistan’da Tuna’ya hâkim yedi kaleden birisi olma 
özelliği taşıyan ve önemli bir savunma yapısı olarak 
kullanılan Kale, geçen süre zarfında ciddi yapısal 
bozulmalara maruz kalmıştı.

Gerçekleştirilen restorasyon kapsamında gerek 
yapının mevcut halinin konsolidasyonu, gerekse de 
yok olan mimari öğelerinin kısmen tamamlanması ile 
Ram Kalesi’nin korunması ve yaşatılması sağlanarak, 
restorasyon sonrasında bölgenin kültürel turizm 
potansiyelinin geliştirilmesine imkan sağlandı.

Sırbıṡtan
Ram Kalesi
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SAĞLIK

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI
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tika.gov.tr
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Afrika, insan sağlığının en fazla tehdit altında olduğu ve sağlık alt yapısının en 
zayıf olduğu kıta konumunda. Günümüzde Afrika kıtasında gerçekleşen ölümler 
ağırlıklı olarak bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanıyor.

Afrika kıtasını tehdit eden sağlık sorunları ile mücadeleye katkı verilmesi 
amacıyla; TİKA ve STK’lar iş birliğinde yürütülen gönüllü sağlık programları ile

 Topluma yönelik koruyucu sağlık tedbirlerinin uygulanmasıyla 
 hastalıkların azaltılması, 

 İnsanların tanı-tedavi araç ve hizmetlerine erişiminin sağlanması, 

 İhtiyaç duyulan tüm sağlık alanlarında yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulan  
 niteliklerde sağlık personelinin yetiştirilmesi 

 Ülkedeki yaygın ve ölümcül hastalıklara karşı özel destek programlarının 
 geliştirilmesi,

 Acil durumlara yönelik sağlık hizmetleri sunulması ve kapasitesinin 
 geliştirilmesi, 

 Anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi,

 Sağlık taramaları ve operasyonların gerçekleştirilmesi, 

 Türkiye ile sağlık iş birliğine katkı sağlayabilecek altyapı ve insan kaynağı 
 oluşturulması, 

amaçlanıyor .

TİKA ve STK’lar iş birliğinde Afrika kıtasında, daha çok kırsal alanda yaşayanlar 
için katarakt, fistül, kadın hastalıkları, kadın doğum, hidrosel, kasık fıtığı, kulak 
enfeksiyonları, diş hastalıkları, diş çekimleri vb. alanlarda çeşitli sağlık taramaları 
gerçekleştirildi. Operasyonların yapıldığı hastane ve sağlık merkezlerinde yeni 
teknikler gösterilerek yerel doktorların ameliyatlara katılımı sağlandı.

Koruyucu sağlık, tedavi edici sağlık ve eğitim hizmetleri kapsamında farklı 
ülkelerde TİKA ve STK’lar iş birliğiyle yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 
111.222 muayene ve 7.616 ameliyat gerçekleştirildi.

Afrika’daki sağlık taramaları 
kapsamında 100 binin üzerinde 
muayene ve yaklaşık 8 bin 
ameliyat gerçekleştirildi



55



5656

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Çalışmalarıyla Türk Tipi Kalkınma İş birliği Modeli’ni 
ortaya koyan TİKA, bu yaklaşımın en temel şartlarından 
birisi olan ihtiyaç ve krizlere en hızlı şekilde cevap verme 
özelliğini 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan 
Kovid-19 ile mücadelede ortaya koydu.

TİKA, pandeminin ilk günlerinden itibaren hızlı bir 
refleks göstererek dünyanın dört bir yanında 70’in 
üzerinde ülkenin salgınla mücadelesine destek sağladı. 
2020 yılı içerisinde eldiven, 40 binin üzerinde tulum, 
siperlik, gözlük desteği sağlandı ve binin üzerinde 
ventilatör, aspiratör, nebülizatör, bu cihazları bulmakta 
zorluk çeken ülkelere teslim edildi.

Kovid-19 Salgını İle
Mücadeleye Destek
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Başta Gagavuz Özerk Yeri ve Moldova olmak üzere 
Doğu Avrupa Bölgesinde sağlık sektörüne yeni bir tesis 
kazandırmak ve halkın daha iyi sağlık hizmeti almasını 
sağlamak amacıyla TİKA tarafından, Gagavuz Özerk 
Yeri’nin başkenti Komrat’ta mevcut bölge hastanesi 
yerleşkesi içerisinde yeni bir Tanı ve Tedavi Merkezi inşa 
edildi.

İki katlı olarak inşa edilen 56 yatak kapasiteli merkez, 
toplam 6.800 m² alan üzerinde 2.700 m² kapalı alana 
sahip. Modern tıbbi cihazlarla donatılan merkezde 
temel klinik ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra dahiliye, 
pediatri, radyoloji, tomografi ile ultrason hizmetleri de 
veriliyor. 

2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından açılışı gerçekleştirilen Aziz Sancar Tanı 
ve Tedavi Merkezi’nden yılda yaklaşık 40.000 kişi 
yararlanıyor.

Moldova
Gagavuz Özerk Yeri
Aziz Sancar Tanı ve 
Tedavi Merkezi
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

34.800 m² kapalı alanı olan, 2 kat bodrumla birlikte 
toplam altı katlı ve 180 yatak kapasiteli Filistin - Türkiye 
Dostluk Hastanesi’nin inşaat çalışmaları 2015 yılında 
tamamlandı. Hastane toplantı salonları ve idari odaları 
ile Filistin ve Gazze şeridinin en büyük hastanesi 
konumunda. 

TİKA tarafından Gazze’de inşa edilip modern tıbbi 
ekipmanlarla donatılan hastane Kovid-19’la mücadele 
kapsamında 2020 yılında Filistin makamlarına 
devredildi.

Gazze
Fıl̇ıṡtıṅ - Türkıẏe
Dostluk Hastanesi
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Orta Asya’nın 32 milyon nüfusu ile en kalabalık ülkesi olan 
Özbekistan’ın, ilk yardım ve sağlık hizmetlerini Özbek 
halkına daha etkin ve verimli bir şekilde sunabilmesine 
katkı sağlamak amacıyla, 2018 yılı içinde 50 adet 
ambulans temin edildi. Tam donanımlı ambulansların 
içerisinde teknolojik olarak oldukça ileri seviyede olan 
Türk malı ventilatör, defibrilatör de dahil olmak üzere 
tüm tıbbi ilk yardım ekipmanları bulunuyor.

Özbekıṡtan
Acil Sağlık Hizmeti 
(Tıbbi Hizmet) Projesi
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Oaxaca Eyaleti 19 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen 
7.5 büyüklüğündeki depremde büyük zarar görmüş, 
yaklaşık 14 bin ev kullanılamaz hale gelmişti.

Bu kapsamda TİKA tarafından El Espinal kasabasında 
yaklaşık 8 bin kişinin faydalanacağı bir Türkiye-Meksika 
Dostluğu Sağlık Merkezi tamamlanarak 2019’da 
hizmete açıldı.

Meksık̇a
Oaxaca Sağlık Klıṅiği
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Bişkek Belediyesine ait 1 No.lu Şehir Hastanesi 
içerisinde yer alan araziye, ağırlıklı olarak kardiyoloji ve 
gastroenteroloji hastalıklarının ileri teşhis ve tedavisine 
yönelik bir hastanenin kurulması için 2016’da TİKA 
tarafından çalışmalara başlandı.

Yaklaşık 12 bin metrekare kapalı alana sahip, 72 yatak 
kapasiteli hastanede laboratuvarlar, 2 ameliyathane, 
3 yoğun bakım, anjiyo ve görüntüleme bölümleri 
bulunuyor. Hastanede ayrıca 22 adet yoğun bakım 
ventilatörü bulunuyor.

Hastane 2020 yılında Kovid-19 salgınıyla mücadele 
kapsamında pandemi süresi boyunca geçici olarak 
Kırgızistan Sağlık Bakanlığının kullanımına verildi ve 
Eylül 2021’de hasta kabulüne başladı.

Kırgızıṡtan
Bış̇kek Kırgız
Türk Dostluk Hastanesi



6767

BİŞKEK | KIRGIZİSTAN



68

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

1960’da faaliyete geçen 50 yatak kapasiteli Batum Enfeksiyon Hastalıkları 
Hastanesi ülkenin farklı bölgelerinden gelen hastalara hizmet veriyor.

TİKA’nın yenilediği hastanede dış cephe iyileştirilmesi ve çevre düzenlemesi 
yapıldı. Ayrıca tıbbi ekipman ve laboratuvar malzemeleri de TİKA tarafından 
temin edildi.   2019 sonlarında hizmete açılan Batum Enfeksiyon Hastalıkları 
Hastanesi, Gürcistan’da Kovid-19’la salgınıyla mücadelenin merkez üssü haline 
geldi.

Gürcıṡtan
Batum Enfeksıẏon 
Hastalıkları Hastanesi
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

tika.gov.tr
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Ürdün’de Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’na (UNRWA) 
bağlı kız okulunun yenilenme çalışmaları ve donanımı TİKA tarafından yapıldı. 

Dördüncü sınıftan onuncu sınıfa kadar toplam 15 bin öğrencinin eğitim gördüğü 
okul, UNRWA’nın Ürdün’deki 10 Filistin Mülteci Kampından biri olan ve 57 bin 
kayıtlı mültecinin barındığı Vahdet Kampı (Amman New Camp) bünyesinde yer 
alıyor. 

Okul, 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından 
açılarak öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Ürdün UNRWA
Vahdet Kampı Kız Okulu
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Pakistan’da inşa edilen Emine Erdoğan Kız Okulu’nda 
birinci sınıftan yedinci sınıfa kadar toplam 30 derslikte 
1200 öğrenci eğitim görüyor. Hemen okulun yanına 
inşa edilen öğrenci yurdu ise 300 öğrenciye hizmet 
veriyor. Filistin’de 6 Türk Okulu inşa ederek, 18 eğitim 
kurumuna donanım desteği sağladık. Balkanlar’da 
faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin bütün bölgelerine 
uzanarak yüzlerce okulu yeniledik, yeni okul binaları 
inşa ettik.

Son 5 Yılda
1000’in Üzerinde
Eğitim Tesisine
Destek Sağladık
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Çocukların serbest zamanlarının verimli ve etkin 
şekilde değerlendirilmesi, yeteneklerinin geliştirilmesi 
ve mesleki alanlara yönlendirilmesi amacıyla 1958 
yılında kurulan ve Moğolistan’ın en köklü eğitim 
kurumlarından biri kabul edilen Çocuk Sarayı 9-17 yaş 
arası 4.000 öğrenciye eğitim veriyor.

Kurulduğu günden bu yana herhangi bir onarım 
görmeyen ve donanım desteğinde bulunulmayan 
Saray’ın yabancı dil sınıfı TİKA tarafından modern 
ekipmanlarla yenilenerek, yaklaşık 600 öğrenciye 
güçlü ve etkili bir yabancı dil eğitimi alabilme imkânı 
sağlandı.

Moğolistan
Yabancı Dil Sınıfı
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Gagavuz Özerk Yeri’nde yaşayan ailelerin bir kısmı 
çalışmak için yurt dışına ve diğer bölgelere gitmek 
zorunda kalıyor. Ebeveynleri yurt dışında çalışan 
çocukların okul öncesi eğitimine imkan oluşturmak ve 
daha iyi koşullarda bakımını sağlamak amacıyla Komrat 
şehrinde geniş bir eğitim ortamı ve sosyal alanlara sahip 
tam donanımlı bir kreş inşa edildi.

TİKA tarafından inşa edilerek donatılan ve Nasrettin 
Hoca ismi verilen kreş; 8 bin m² alan üzerinde, 1.000 
m² tek katlı kapalı alana ve dört adet açık oyun alanına 
sahip. Nasrettin Hoca Kreşi, Gagavuz Yeri’ndeki 26 bin 
nüfuslu başkent Komrat çocuklarına daha iyi ve modern 
şartlarda eğitim imkanı sunuyor.

Moldova
Gagavuz Özerk Yeri 
Nasrettıṅ Hoca Kreşi
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

2016’da Kolombiya Hükümeti ile FARC arasında 
sağlanan anlaşma ile mayından arındırılmaya başlanan 
ilk yer El Orejón olmuştu.

Sosyal ve ekonomik altyapıların geliştirilmesi ile barış 
sürecinin desteklenmesi için neredeyse yıkılacak 
durumdaki eski okulun yerine TİKA tarafından Türk 
motifleri ile Orejon Okulu inşa edildi.

Kolombiya’nın Nobel Barış Ödüllü eski Devlet Başkanı 
Juan Manuel Santos tarafından açılışı yapılan okulun 
barış sürecine katkıda bulunması hedefleniyor.

Kolombiya
Orejon Türk Okulu
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Arnavutluk’un güneyindeki Ergiri  şehrinde bulunan 
Gjirokastra Erkek Öğrenci Yurdu, TİKA tarafından 
kapsamlı tadilatı ve donanımı yapılarak öğrencilerin 
hizmetine sunuldu. 

127 öğrenciye ev sahipliği yapan yurt binası, 51 oda, idari 
birimler, yemekhane, mutfak gibi bölümleri ve onarılan 
altyapısı ile öğrencilere daha iyi şartlarda hizmet veriyor. 
Yurt binası Nisan 2020’de Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıldı.

Arnavutluk
Gjıṙokastra Erkek 
Öğrencı ̇Yurdu
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2013’te 
Nijer’e gerçekleştirdiği ziyarette Nijer devletinin tahsis 
ettiği arazide bir okul, yurt binası ve spor kompleksinin 
yaptırılması gündeme geldi. TİKA tarafından inşa edilen 
Nijer - Türkiye Dostluk Okulu, donanımı yapıldıktan 
sonra Türkiye Maarif Vakfı’na devredildi ve 2018-19 
eğitim yılında okulda eğitim verilmeye başlandı. 

40 bin m² arazi üzerine kurulan Nijer Türkiye Dostluk 
Okulu, 44 derslikte toplamda 1200 öğrenciye eğitim 
veriyor. Ayrıca proje kapsamında 3 katlı ve 648 öğrenci 
kapasiteli bir yurt binası da inşa edildi.

Nıj̇er - Türkıẏe
Dostluk Okulu
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Erom
the heart of

Turkish
people



87

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Diğer Proje ve 
Faaliyetler
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

2014 yılındaki Gazze savaşı sırasında evlerini kaybeden ihtiyaç sahibi Gazzeli 
ailelere teslim edilmek üzere TİKA tarafından 320 konutlu 20 blok inşa edildi. 

2016 yılında inşasına başlanan, Gazze Şeridi’nin Al-Wusta bölgesinde yer alan 
toplu konutlar toplamda 20 dönümlük bir alan üzerine kuruldu. Her bir bloğunda 
100m2’lik 16 daire bulunan projeden yaklaşık 2.250 Gazzeli faydalandı.

Fıl̇ıṡtıṅ Gazze
Toplu Konut İnşası
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

TİKA’nın Eğitim Projeleri Koordinatörlüğü aracılığıyla 
2017 yılından bu yana uyguladığı “3D Tasarım ve 3D 
Yazıcı Eğitimleri”, “Cezeri Üretim Laboratuvarı (Cezeri 
Lab) Kurulum ve Kullanım Eğitimleri” ile “Atomik 
Kuvvet Mikroskobu Temini ve Kullanıcı Eğitimleri” ilgili 
ülkelerde büyük bir ilgiyle karşılandı. 

Türkiye’nin teknoloji alanındaki bilgi ve tecrübesinin 
aktarıldığı bu programlar 2020 yılından itibaren Bilim 
ve Teknoloji Eğitim Programı (BİTEP) başlığı altında 
düzenlenmeye başlandı ve endüstriyel üretim odaklı 
teknolojik altyapılarına katkıda bulunmak amacıyla 
ülkelerin hizmetine sunuldu. 

BİTEP kapsamında Cezayir Bilimsel ve Teknik Bilgi 
Araştırma Merkezi, Bosna-Hersek Uluslararası 
Saraybosna Üniversitesi, Sudan Uluslararası Afrika 
Üniversitesi, Lübnan Üniversitesi Sayda Teknoloji 
Fakültesi ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi 
bünyesinde, 3D tasarım ve baskı üniteleri, lazer kesim 
cihazları, CNC makinaları, sarf malzemeleri gibi 50 
parça üretim malzemesinden oluşan Cezeri Üretim 
Laboratuvarı kurulum projeleri gerçekleştirildi. Söz 
konusu laboratuvarın Güney Afrika Wits ve Pretorya 
Üniversiteleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke 
Avrupa Üniversitesi ile Tacikistan’da belirlenecek bir 
teknoloji merkezine kurulması amacıyla da çalışmalar 
başlatıldı.

Cezeri Üretim 
Laboratuvarı
(Cezeri-Lab)
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TİKA, Anadolu’nun dayanışma ruhunu dünyaya 
ulaştırmak amacıyla, “Erenler Sofrası” adı altında 
birleştirdiği 2021 Ramazan Programları çerçevesinde 82 
ülkede yaklaşık 1 milyon kişiye ramazan paketi ulaştırdı.

5 kıtada düzenlenen Erenler Sofrası programları 
kapsamında 137 bin gıda paketi ve 19 bin hijyen paketi 
dağıtıldı, 70 bin kişiye sıcak yemek verildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgelerle 
2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ve “Hacı Bektaş 
Veli Yılı” ilan edilmesiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığının 
koordinasyonunda yürütülecek etkinlikler kapsamında 
TİKA tarafından dayanışma programları da düzenlendi.

Adını, Türkiye sınırlarını da aşan geniş bir coğrafyanın 
kültürel mimarları ve Anadolu’nun kalbi olarak 
görülen erenlerden alan “Erenler Sofrası” programıyla, 
Türkiye’nin yardım elinin, erenlerden miras kalan dünya 
anlayışı içinde dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç 
sahiplerine ulaşması hedeflendi.

2016’dan bu yana 70 ülkede 300’den fazla proje hayata 
geçirilirken, yüz binlerce insana gıda, giysi, battaniye 
ve ilaç gibi temel insani yardım malzemeleri ulaştırıldı. 
Sahada görev yapan uzman personel aracılığıyla kriz 
bölgelerindeki halkın barınma sorununa hızlı çözümler 
üretildi.

Acil İnsani Yardımlar

Erenler Sofrası



93



94

Çok Taraflı ve İkili Uluslararası 
Kalkınma İş Birliği

Türkiye’nin uluslararası kalkınma iş birliği içindeki rolü son yıllarda 
köklü değişimlere uğradı. Bu çerçevede Türkiye uluslararası 
kalkınma iş birliğine yaklaşımıyla fark yaratan, kendine özgü 
yöntem ve söylemler geliştiren bir ülke haline geldi. TİKA, bu 
değişim sürecinin başlıca aktörlerinden biri olarak diğer ikili ve 
çok taraflı kuruluşlar ile uluslararası kamuoyunca belirlenen 
küresel hedeflere ulaşmak için ortak faaliyetler hayata geçiriyor.  

Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
ile Avrasya bölgesindeki paydaş ülkelere yönelik kalkınma iş 
birliği çerçevesinde atölye çalışmaları yapılıyor. Ayrıca,  Bosna 
Hersek’te Mesleki Eğitim Merkezinin Desteklenmesi Projesi ile 
bölgede nitelikli ara eleman yetiştirilmesine katkı sağlanması 
hedefleniyor.

JICA ile Afet Risk Yönetimi ve Afete Karşı Dirençli Toplumlar 
Yetiştirilmesi Kapsamında eğitim programları gerçekleştirildi. 
Güney-Güney İşbirliği kapsamında Singapur İşbirliği Programı 
(SCP) ile her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen eğitim 
programlarıyla da ASEAN ülkeleri ve Pasifik’teki Gelişmekte 
Olan Küçük Ada Devletleri’nden (SIDS) gelen katılımcılara 
yönelik KOBİ geliştirme ve girişimcilik eğitimleri verildi.

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI
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TİKA, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Sınai 
Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve TÜBİTAK BUTAL iş birliğinde 
düzenlenen uluslararası eğitim programı kapsamında   “Dericilik 
Endüstrisinde Temiz Üretim Teknolojileri” eğitimi verildi.

SESRIC ile gerçekleştirilen Moritanya’da İş Sağlığı ve 
Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında TİKA tarafından 
başkent Nuakşot’ta tüm Batı Afrika Bölgesi’ne hizmet verecek 
olan İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı kuruldu. 

İslam Kalkınma Bankası (IsDB) ile iş birliğinde Bangladeş 
Pamukçuluğun Geliştirilmesi ve Sudan Afrika Teknokent’in 
(ACT) Kapasitesinin Artırılması Ters Akım İşbirliği Bağı projeleri 
yürütülüyor. 

Sürdürülebilir kalkınma için etkin bir iş birliğini teminen birçok 
ikili ve çok taraflı kalkınma kuruluşuyla (14 kuruluşla) Mutabakat 
Zaptı imzalandı; İngiltere, Tayland ve Endonezya’nın kalkınma 
iş birliği kuruluşları ve Türk Konseyi ile TİKA arasında Mutabakat 
Zaptı imzalanma çalışmaları devam ediyor.
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