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TİKA, 5 kıtayı kapsayan 
işbirlikleriyle bilgi ve 
deneyimleri paylaşıyor
31 işbirliği ortağı ülkede 34 program koordinasyon ofisi ile çalışmalarını yürüten TİKA, 100’den 
fazla ülkede proje ve faaliyetler gerçekleştiriyor. TİKA, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde 
kimi ülkelere teknik, altyapı ve proje desteği için işbirliklerine gidiyor.
Aslıhan Bozkurt

TTürkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) aylık yayını olan 
Bilişim Dergisi olarak, Temmuz-Ağustos 2013 sayımızda 
(156) kamu ve özel sektördeki Bilgi İşlem Merkezlerini 

(BİM) tanıtmak amacıyla açtığımız sayfalarda, 5 kıtayı kapsayan 
işbirlikleriyle bilgi ve deneyimleri paylaşan, kaynakların 
etkili ve verimli kullanılmasını sağlayan Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nı (TİKA) tanıtıyoruz. 
İşbirliği anlayışıyla çalışan TİKA, hem kalkınma yardımı yapılan 
ülkelerin politik önceliklerine fırsat tanımakta hem de işbirliği 
anlayışıyla bilgi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlıyor. 
İşbirliği anlayışı aynı zamanda kaynakların etkili ve verimli 
kullanılmasını da sağlıyor. Projeler gerçekleştirilirken ilgili 
ülkenin kalkınma öncelikleri, ihtiyaçları ve sosyo-ekonomik 
yapısı da göz önünde tutuluyor. 
TİKA Basın ve Tanıtım Birimi Kurumsal İletişim Koordinatörü 
Yusuf Kasarcı’nın verdiği bilgiye göre, sahip olduğu bilgi 
birikimi ve tecrübelerini dost, kardeş ve akraba ülkelere 
aktarmak için her türlü desteği veren TİKA; bilgi toplumuna 
dönüşüm sürecinde kimi ülkelerde bilgisayar sınıfları 
oluşturularak, bilgisayar ve yazıcı hibe ederek, uluslararası 
seminer ve çalıştaylar düzenleyerek bölgesel gelişmelere 
destek olurken Yemen, Arnavutluk ve Moldova gibi ülkelerde 
e-devlet projeleri alanında işbirliklerine gidiyor. Kazakistan, 
Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan, Tacikistan, Türkmenistan 
ve Özbekistan gibi ülkelerde yaptığı projeleri çeşitlendiren 
TİKA; Balkanlarda ve Afrika’da da restorasyon çalışmalarında 
bulunuyor. 2012 yılında ülkesel bazda 1247 proje ve faaliyette 
bulunan TİKA’nın işbirliklerinde, 81 ülke yararlanırken 
bölgesel bazda ise 116 proje ve faaliyet gerçekleştirildi ve 77 
ülke yararlandı. 
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- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA), kısa bir 
tarihini alabilir miyiz? TİKA, ne zaman kuruldu, bugüne kadar ne gibi yapısal 
gelişme ve değişiklikler yaşadı?

-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı olarak da ifade etmiş olduğumuz 
TİKA, 1992 yılında Dış İşleri Bakanlığı’na bağlı olarak kuruldu. İlk yıllar,  ağırlıklı 
olarak Orta Asya Türk dünyasına yönelik çalışmalar yaptı. TİKA’nın o yıllardaki amacını, Türk 
Cumhuriyetlerinin kendi sosyal yapısını üretmesi, kendi kimliğini sağlıklı bir şekilde inşa 
etmesi, kültürel ve siyasi hakların gelişmesi, teknik altyapı konusunda eksiklerin giderilmesi 
olarak özetleyebiliriz. Eğitim, sağlık, restorasyon, tarımsal kalkınma, maliye, turizm, sanayi 
alanında birçok proje ve faaliyet, TİKA tarafından gerçekleştirildi. TİKA Program Koordinasyon 
Ofislerinin ilki Türkmenistan’da açıldı; ilerleyen dönemlerde Avrasya bölgesinde bulunan ofis 
sayısı 6’ya çıktı. 
Ülkelerin ekonomik, ticarî, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki kalkınma çabalarına 
destek olmak amacıyla proje ve programlarını gerçekleştirmekte olan Başkanlığımız, yapmış 
olduğu projeleri geliştirerek, faaliyet alanlarını gün be gün artırmaya devam ediyor. Bugün 
TİKA 31 ülkede toplam 34 Program Koordinasyon Ofisi ile dünyada 110’dan fazla ülkede faaliyet 
gösteriyor. 
Afganistan-Kabil, Afganistan-Mezar-ı Şerif, Afganistan-Vardak, Arnavutluk-Tiran, Azerbaycan-
Bakü, Bosna-Hersek-Saraybosna, Etiyopya-Addis Ababa, Filistin-Kudüs/Ramallah, Gürcistan-
Tiflis, Karadağ-Podgoritsa, Kazakistan-Astana, Kenya-Nayrobi, Kırgızistan-Bişkek, Kosova-
Priştine, Makedonya-Üsküp, Mısır-Kahire, Moğolistan-Ulan Bator, Moldova-Kişinev, Nijer 
–Niamey, Özbekistan-Taşkent, Pakistan-İslamabad, Senegal-Dakar, Sırbistan-Belgrad, Somali-
Mogadişu, Sudan-Hartum, Suriye-Şam, Tacikistan-Duşanbe, Türkmenistan-Aşkabat, Ukrayna-
Kırım, Ukrayna-Kiev ve Yemen-Sanaa’da Program Koordinasyon Ofislerimiz bulunuyor.

-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın misyon, vizyon,  kuruluş amacı ve 
hedefi nedir?

-Başkanlığımızın kuruluş amacı, başta Türk dilinin konuşulduğu cumhuriyetler ve akraba 
toplulukları ile Türkiye’ye komşu ülkeler olmak üzere, kalkınma yolundaki ülkeler ve 
topluluklarla, diğer ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülke ve topluluklarla 
ekonomik, ticarî, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki işbirliğini projeler ve 
programlar aracılığı ile geliştirmek ve yapılacak yardım ve işlemleri yürütmektir. 

TİKA’nın misyonu, kalkınma ortağı ülkelerde yoksulluğun giderilmesine ve sürdürülebilir 
kalkınmaya katkıda bulunmaktır. İşbirliğinde bulunulması hedeflenen ülke ve topluluklarla 
iktisadi, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki ilişkileri, karşılıklı kalkınmaya 
da katkıda bulunacak şekilde geliştirme; söz konusu ülke ve toplulukların kalkınma hedef ve 
ihtiyaçlarına uygun işbirliği program ve projelerini hazırlama veya hazırlatma; bununla ilgili 
gerekli düzenlemeleri ve takibi yapmak ve bunların uygulanmasında koordinasyonu sağlamaya 
çalışıyoruz. Bu çabanın merkezinde, Türkiye’nin kendi deneyim ve uzmanlığı yatıyor. Türkiye, 
kendi deneyimlerini, kalkınma ortağı ülkelerin kendine özgü ihtiyaç ve kalkınma önceliklerine 
uyumlu hale getirerek aktarıyor.

Uluslararası standartlarda, alanında lider, saygın, hedeflerini değişen dünya konjonktürüne 
göre revize eden TİKA, her zaman zirvede kalan bir kalkınma yardımı kuruluşu olmayı “vizyon” 
olarak benimsemiştir. Bu çerçevede, bütün kesimleri kucaklayan, “bölgesel işbirliklerini 
geliştiren” projeler uygulayarak, barışa ve işbirliğine uygun ortamları oluşturmayı; az gelişmiş 

http://www.bilisimdergisi.org/s156

http://www.bilisimdergisi.org/s156


BİM’leri Tanıyoruz2013 TEMMUZ140 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 141

bölgelerde, (Afrika, Orta Doğu vb.) öncelikli insani problemlerin çözümüne yönelik 
projeler uygulayarak, yaraların kısmen sarılmasını; “Kalkınma Desteği” sağlayarak 
bu bölgelerde yeni işbirliği alanları oluşturmayı; nispeten gelişmiş bölgelerde, (Doğu 
Avrupa, Orta Asya) Makro Projeler uygulayarak, işbirliği imkânlarını maksimize 
etmeyi ve “Kalkınma için Küresel Ortaklık Anlayışı” ile sistemleri uyumlu hale 
getirmeyi ve kültür coğrafyasının unsurlarını ve değerlerini evrensel boyuta 
taşıyarak, “Küresel İşbirliği’ni” geliştirmeyi kendine hedef olarak belirlemiştir.

-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın kamu yapılanmasındaki 
konumunu anlatır mısınız?

-TİKA, kuruluş amacında da belirtildiği gibi başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere ülkelerin 
yeniden yapılanma, uyum ve kalkınma ihtiyaçlarına cevap vererek, kamu yapılanmasında aktif 
rol oynayan bir kuruluştur. TİKA, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, ortaya çıkan 
ihtiyaçlar kapsamında ülkelere gerekli teknik yardım desteği sağlayarak, kamu yapılandırması 
konusunda karşılıklı işbirliği projelerinin yürütülmesine öncülük etti. Ülkemiz de bağımsızlığını 
kazanan devletleri ilk tanıyan ülke oldu.

Gelir düzeyinin eşit bir düzeyde yayılabilmesi adına kapasite artırımı ve teknik yardımlara 
ihtiyaç olunan ülkelerde ekonominin ve ticaretin daha etkili hale getirilmesiyle ilgili pek 
çok işbirliği gerçekleştirildi. Devletlerin kapasitesinin daha da artırılması konusunda gönül 
köprüsü kurduğumuz ülkelerle yapılan işbirliklerinde eğitim, sağlık ve su gibi altyapıların 
güçlendirilmesi adına büyük projelere imza atıldı.
Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi 
ülkelerde yaptığımız projelerle, Türk dünyasındaki çalışmalarımız çeşitlenerek gelişiyor. Bu 
noktada tabi ki olaya sadece Türk dünyası olarak bakmamakla birlikte, geçmişten gelen birçok 
ortak paydayı, kültürel değerleri paylaştığımız Balkan, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile de 
birtakım teknik işbirliği çalışmaları yapıyoruz.
Yasemin Devrimi sonrası yeniden yapılanma sürecine giren ülkelerin yapılanmasına öncelik 
verildi, Arap halklarının özgürlük, adalet ve demokrasi için başlattıkları mücadelenin barış, 
,istikrar ve güvenlik içinde yürütülmesi arzulanmış, ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzatıldı.

Türkiye ve Afganistan arasındaki tarihi ve kültürel bağlara binaen, TİKA Afganistan’ın savaş 
sonrası yeniden yapılandırılmasına da büyük önem atfediliyor. Afganistan’da 2004 yılından beri 
eğitimden sağlığa birçok alanda projelere imza atıldı.

- Başkanlık olarak Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecine katkı verebilecek 
hangi çalışmalara nasıl katkılar veriyorsunuz?

-Bilgi ve tecrübe paylaşımına dayalı kapasite artırımlarında, Başkanlığımız sahip olduğu bilgi 
birikimi ve tecrübelerini dost, kardeş ve akraba ülkelere aktarmak için her türlü desteği veriyor. 
Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde kimi ülkelerde bilgisayar sınıfları oluşturularak, bilgisayar 
ve yazıcı hibe edilerek gerekli teknik işbirliği projeleri gerçekleştirildi. Düzenlenen uluslararası 
seminer ve çalıştaylarla bölgesel gelişmelere destek olunurken Yemen, Arnavutluk ve Moldova 
gibi ülkelerde e-devlet projeleri alanında işbirliklerine gidildi.
Başkanlığımız ve Yemen Telekomünikasyon ve Teknoloji Bakanlığı arasında e-Devlet İşbirliği 
Programına Dair Yürütme Protokolü çerçevesinde, geçtiğimiz yıl Yemen’in başkenti Sanaa’da 
e-devlet konulu bir çalıştay düzenledi. Düzenlenen çalıştaya istinaden Yemen Yüksek Seçim 
Kurulu’nda görevli kurul üyeleri Türkiye’nin e-devlet çalışmaları ile ilgili incelemelerde 
bulunmak amacıyla Türkiye’yi ziyaret ettiler.
Arnavutluk’ta e-devlet projelerinden sorumlu, Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı, Arnavutluk 
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Başkanlığımız işbirliğinde yürütülen “Arnavutluk’ta kamu 
kurumlarında devlet personel veri tabanı oluşturulması” projesi kapsamında ilgili kurumların 
üst düzey yöneticilerinden oluşan uzman bir heyet, Ankara’ya bir çalışma ziyareti yaptı. 
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Kapasite Geliştirme ve Teknik İşbirliği Projeleri adı altında Arnavutluk Durres 
Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Fakültesi’nde, bilgisayar laboratuarı kurulumu 
tamamlandı. Durres Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Fakültesi’nin kapasitesini 
güçlendirmek ve çağdaş düzeyde eğitim vermesini sağlamak amacıyla 
gerçekleştirilen proje kapsamında; bilişim sistemleri ve teknolojileri ile ilgili 
derslerin uygulamayla desteklenmesi ve teorinin pratiğe aktarılması amaçlanıyor.

Moldova Cumhuriyeti Devlet Kançılaryası’na bağlı olarak faaliyet gösteren e-devlet 
merkezi ile T.C. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı arasında ilerde yapılacak işbirliği 
imkânlarını belirlemek ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere, Başbakanlığımız bünyesinde 
faaliyet gösteren e-Devlet Danışma temsilcileri Moldova’ya bir çalışma ziyaretinde bulundu.

Kazakistan’da faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların gerçekleştirdikleri çalışmaları bir 
merkezde toplayarak, ihtiyacı olanlara doğru, hızlı ve toplu bilgi iletilebilmesi için Kazakistan-
Türkiye İşadamları Derneği (KATİAD) bünyesinde “Bilgi Bankası” kurulmasına destek sağlandı.

-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın temel çalışma alanları ve 
yürüttüğü önemli BT projelerini sıralayabilir misiniz?

-Temel çalışma alanlarımızı ana başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz: 
Proje/program yardımları: Proje/program yardımları, ilgili ülkelerdeki temel altyapıların 
iyileştirilmesine yönelik bina inşaatları/onarımları ve donanım/ekipman hibelerini ifade ediyor. 
Proje/program yardımları ağırlıklı olarak, fiziki altyapısını kendi kaynakları ile iyileştirme imkânı 
kısıtlı olan ülkelerde yürütülüyor.

Teknik işbirliği: İlgili ülkelerin ihtiyaç duyduğu ve ülkemizin mukayeseli üstünlüğünün 
ve deneyiminin bulunduğu her türlü konuda kapasite artırmaya yönelik uzman eğitimleri 
gerçekleştirmek, danışman görevlendirmek vb. faaliyetler düzenlemek bu kapsamda 
değerlendirilir. Bu tarz teknik işbirliği çalışmaları, ülkemizdeki kurum ve kuruluşların bilgi 
birikiminin TİKA aracılığı ve koordinasyonunda ilgili ülkelerdeki alıcı kurumlara aktarılması 
biçiminde gerçekleştiriliyor.

Eğitim: TİKA’nın eğitim sektöründe gerçekleştirdiği çalışmalar esas olarak 4 ana başlık altında 
sürdürülüyor:  Mevcut eğitim altyapısının iyileştirilmesine yönelik okul inşası, onarımı vb. 
faaliyetler; Okulların ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu eğitim teknik donanımı (ör. Bilgisayar 
laboratuarları) ve materyallerinin (ör. Kitap, kırtasiye) sağlanmasına yönelik çalışmalar; 
Eğiticilerin eğitimi ile Öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri. 

Sağlık: TİKA’nın sağlık sektöründe gerçekleştirdiği çalışmalar genel olarak 4 ana başlık altında 
veriliyor: Mevcut sağlık altyapısının iyileştirilmesine yönelik hastane/klinik inşası, onarımı vb. 
faaliyetler; Sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu tıbbi donanım ve materyallerinin sağlanmasına 
yönelik çalışmalar; Sağlık personeli eğitimi ile Sağlık taramaları, cerrahi operasyonlar, aşı 
kampanyaları vb. faaliyetler. 

Su ve sanitasyon: TİKA’nın su ve sanitasyon alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ağırlıklı olarak 
2 ana başlık altında toplanıyor: Kırsal alanda sağlıklı içme suyu teminine yönelik kuyu açma 
çalışmaları ile İçme suyuna sağlıklı erişimin ve su hijyeninin sağlanması adına su şebekelerinin 
iyileştirilmesi.

İdari ve sivil altyapıların iyileştirilmesi: TİKA’nın idari ve sivil altyapıların 
iyileştirilmesi yönelik olarak gerçekleştirdiği çalışmalar genel olarak 2 ana başlık 
altında sunuluyor: Merkezi/yerel yönetimler ile STK’ların fiziki altyapılarının 
iyileştirilmesi çalışmaları ile Merkezi/yerel yönetimler ile STK’ların beşeri 
kapasitesini artırmaya yönelik teknik işbirliği faaliyetleri.

Kültürel işbirliği: TİKA, akraba toplulukların yaşadığı ülkelerde çok sayıda kültürel 
işbirliği (Sempozyum, festival, seminer, konferans, sergi, kitap basım/dağıtımları 

vb. faaliyetlerin desteklenmesi) çalışması gerçekleştiriliyor.
 
Restorasyon faaliyetleri: Yurtdışındaki kültür varlıklarımızın tespit edilmesi, hukuki 
statülerinin belirlenmesi ve restorasyonlarının yaptırılması faaliyetlerinin farklı kamu kurum 
ve kuruluşlarımız tarafından yerine getirilmesi nedeniyle etkin bir eşgüdüm mekanizmasının 
kurulmasına ihtiyaç duyulmuş olup, bu nedenle yürütülecek çalışmalarda kamu kurum ve 
kuruluşları ile sivil toplum örgütleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlama, strateji 
geliştirme ve restorasyon faaliyetlerinin yönlendirilme görevi, Başbakanlık Genelgesi ile TİKA’ya 
verildi. 

Barınma ve konut: TİKA’nın yürüttüğü barınma ve konut projeleri genel olarak savaşlar, iç 
çatışmalar gibi insani sebep veya doğal afetler neticesinde yerlerinden olan kesimlerin eski 
yerleşim bölgelerine dönüşü gayesine hizmet ediyor. 

Tarım: TİKA tarafından gerçekleştirilen tarım projeleri genel olarak 5 ana başlık altında 
değerlendiriliyor: İlgili kurumların kapasitesini artıracak teknik işbirliği çalışmaları; Kurumlara 
donanım sağlanması; Üreticilere verilen ekipman destekleri; Üreticilerin eğitimi ile Entegre 
projeler.

-TİKA’nın uluslararası ne gibi işbirlikleri var? Söz konusu işbirlikleri kapsamında 
ne gibi projeler yürütülüyor? Hangi ülkelere gibi teknik ve teknolojik işbirlikleriniz/
projeleriniz var? TİKA, hangi ülkelerin bilişim teknolojileri eğitimi, yatırımı ve e-devlet 
projelerine ne gibi destek veriyor?

-TİKA, her yıl giderek artan bir çalışma faaliyetiyle, şu an itibariyle 31 ülkede 34 program 
koordinasyon ofisiyle çalışmalarını yürütüyor. Tabi ofisimizin olmadığı bölgelerde de proje bazlı 
çalışmalar yapıyoruz. Bu şekilde 100’ün üzerinde ülkeye ulaşmış durumdayız. Geçtiğimiz yıl 
80 küsur ülkede projeler geliştirildi. Özellikle 2011’de Başbakanımızın İstanbul Konferansında 
belirttiği gibi “Sıfır açlık sıfır fakirlik” çerçevesinde, en az gelişmiş ülke olan 48 ülke ile 
çalışmalarımız yoğunlaştı ve bu ülkelerde de küçüklü büyüklü projeler geliştirildi.
Başkanlığımızın yapmış olduğu işbirlikleri uluslararası niteliktedir. İşbirliklerimiz Balkanlarda 
çok yoğun bir şekilde yürütülüyor, Afrika’da da yaptığımız çalışmalar giderek artıyor. Mevzuat 
ve izinler çerçevesinde Libya, Tunus ve Mısır’da yapmış olduğumuz restorasyon çalışmalarımız 
var. Macaristan’da önemli eserlerin restorasyonu yürüttüğümüz çalışmalarımız bulunuyor. 
Mısır’da Esad Camii, İmam Hüseyin Camii; Kosova’da Fatih Sultan Mehmed Han Cami, Sinan 
Paşa Cami, Murat Bey Cami; Makedonya’da Üsküp Mustafa Paşa Cami, İshak Çelebi (İshakiye) 
ve Radanya Mahmut Ağa camileri, Bosna-Hersek’te Maglaj Kurşunlu Cami ve bunun dışında 
Arnavutluk, Sudan, Lübnan gibi ülkelerde yapmış olduğumuz restorasyon çalışmalarımız var.
Gelişmekte olan ülkelerin eğitim sistemlerini geliştirmek amacıyla, ülkelerin Milli Eğitim 
Bakanlıklarına verilen destekler, modern kurumlar oluşturma gayretleri, teknolojik öğretim 
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araç ve gereçlerin sağlanması, öğretmenlerin mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin 
yükseltilmesi, yeni okul inşası, tamiratı, donanım vb. projeler TİKA’nın eğitim 
kategorisinde değerlendirilen projelerindendir.
2011 yılında eğitim sektörünün iyileştirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen 
projeler arasında 15 okul tadilatı, 31 okul inşaatı, 28 okul donanımı ile 378 tane de 
burs desteği yer alıyor.
2012 yılında TİKA eğitim alanında 96 okul inşaatı / tadilatı ve 79 okul donanımı / 
tefrişatı projesi gerçekleştirdi. Kültür alanında gerçekleştirdiği projelerden ise 
49 tanesini restorasyon projeleri oluşturuyor. Başkanlığımız tarafından 2012 yılı içerisinde 
ise toplamda 1632 proje ve program gerçekleştirildi. Ülkesel bazda 1247 proje ve faaliyette 
bulunuldu ve 81 ülke bu faaliyetlerden faydalandı.  Bölgesel bazda ise 116 proje ve faaliyet 
gerçekleştirildi ve 77 ülke yararlandı. 
2012 yılı içerisinde ikili bazda harcamaların bölgesel dağılımına bakıldığı zaman, Afrika 
ülkelerine yüzde 31,37, Güney ve Orta Asya ülkelerine yüzde 29,17, Balkanlar ve Doğu Avrupa 
Ülkelerine yüzde 22,81, Orta Doğu Ülkelerine yüzde 15,48, Uzak Doğu Ülkelerine yüzde 1,06 ve 
diğer ülkelere de yüzde 0,12’lik bazda harcama yapıldı.
2012 yılı içerisinde harcama büyüklüklerine göre en çok yardım alan ülkeler; Somali (yüzde 
30,46), Filistin (yüzde 19,35), Afganistan (yüzde 11,90), Bosna-Hersek (yüzde 7,94), Kırgızistan 
(yüzde 7,65), Makedonya (yüzde 6,82), Gürcistan (yüzde 4,23), Kazakistan (yüzde 4,13), Ukrayna 
(yüzde 3,80) ve Sırbistan (yüzde 3,72).
Türkiye’nin bilgi ve tecrübelerinin paylaşılması, ikili ve çok taraflı sağlık işbirliğinin 
geliştirilmesi ve uygulama örnekleri ile Türkiye, gelişmekte olan ülkelere model teşkil ediyor. 
Türk STK’ları, Tıp Dernekleri, Üniversiteler ve üniversite hastaneleri ile gelişmekte olan 
ülkelerin sağlık sektöründeki yardımlarını desteklemek amacıyla işbirlikleri geliştirilmesi 
ve uluslararası sağlık konferansı ve sempozyumlarına lojistik ve maddi destek sağlanması, 
bölgesel sağlık projeleri başlığı altında gerçekleştirilmeye devam ediliyor.
TİKA’nın bölgesel sağlık sektöründe gerçekleştirdiği çalışmaları çerçevesinde 2012 yılı 
içerisinde çeşitli tıp dallarında 18 konferans/kongre/sempozyuma destek verildi. Anılan 
faaliyetlere Orta Asya ülkeleri ağırlıklı olmak üzere Balkanlar, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden 
de birçok sağlık personelinin katılımı sağlandı.
TİKA tarafından hâlihazırda yürütülen Bölgesel Sağlık Projeleri kapsamında; 2012 yılı içerisinde 
TİKA’nın görev alanına giren ülkelerde görev yapan yaklaşık 255 bilim adamı Türkiye’nin bilgi ve 
tecrübelerinden faydalanarak yeniliklerden haberdar oldu. Bölgesel proje bazında 18 faaliyete; 
Ülkesel proje bazın değerlendirildiğin de 450 faaliyete destek verildi.
TİKA hastane yapım ve onarımları, poliklinik yapım ve onarımları, tıbbi donanım ve ekipman 
destekleri, cerrahi operasyonlar, sağlık taramaları ve uzman/doktor eğitimleri ile önemli 
sağlık projelerine de imza attı. SudanNyala’da 150 yatak kapasiteli hastane inşa edilmesi, Gine 
Bissau, Burkina Faso, Nijer, Mali, Moritanya ve Pakistan gibi ülkelere ambulans hibe edilmesi, 
Ain Wazein Hastanesi Kimya Laboratuarı’na cihaz desteği (Lübnan), Vientian’daki Mittaphab 
Hastanesi’ne tıbbi malzeme desteği, Pakistan’ın en büyük çocuk hastanesinde Lahor Çocuk 
Hastanesi Kemik İliği Nakli Merkezi’nin açılışının yapılması ve doktor eğitimleri, TİKA’nın 
gerçekleştirmiş olduğu sağlık projelerinden bazılarıdır. TİKA’nın gerçekleştirmiş olduğu sağlık 
projeleriyle, 2011 yılında 26 ülkede 788; 2012 yılında ise 631 olmak üzere toplam 1420 doktora 
eğitim verildi.
Dünyanın farklı bölgelerinde ve özellikle Afrika’da coğrafi şartlar, uzun süreli kuraklık, alt yapı 
eksikliği, sosyal ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle insanlar temiz ve sağlıklı içme suyu bulmakta 
zorluk çekiyor. Bütün bu sıkıntılara bir de ekonomik sorunlar eklenince temiz içme suyuna 

erişim insanlar için büyük bir problem haline geliyor. Su temini ve su hijyeni 
konusu, kalkınma yardımları sektörünün önemli kalemlerinden birini oluşturuyor. 
Bu kapsamda TİKA, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde açtığı su kuyuları, Orta Asya 
ve Balkanlarda tarımsal sulama alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ile üç kıtada 
medeniyete adeta hayat veriyor.
TİKA su sorunun en fazla olduğu Afrika ülkelerinden, Nijer, Etiyopya, Sudan, 
Burkina Faso, Mali, Batı Afrika ve Somali’de su kuyuları açarak ciddi bir çalışma 
ortaya koyuyor. TİKA, Afrika’daki 8 Program Koordinasyon Ofisi aracılığıyla 

bölgesel ve ülkesel bazda yaptığı çalışmalar kapsamında, halkın ihtiyaçları doğrultusunda 
çeşitli projeler uyguladı. Bu projelerin başında da içme suyu projeleri geliyor. Bu bağlamda 
Nijer’de 80, Etiyopya’da 27, Sudan’da 41, Burkina Faso’da 78, Mali’de 30, Batı Afrika bölgesinde 
30 ve Somali’de 17 tane olmak üzere toplamda 303 adet olan su kuyusu TİKA tarafından açıldı. 
Ayrıca Somali Temiz Suya Erişim Projesi kapsamında 19 derin sondaj kuyusu hizmete sunulup 
muhtelif noktalara depo ve şebeke tesis edilerek çeşmeler yaptırıldı. TİKA ve DSİ işbirliğinde 
gerçekleştirilen sondaj çalışmalarının sonucunda ulaşılan Somali Derin Sondaj Kuyusu 
projesinde yaklaşık 126 bin kişinin ihtiyacı karşılandı. Etiyopya’nın Shinille Bölgesi’nde ise su 
probleminin çözümü için bir adet sarnıç ve bir keson kuyu yapımı gerçekleştirilerek Etiyopya 
halkının hizmetine sunuldu.
TİKA’nın içme suyu projeleri Afrika ülkeleri ile sınırlı kalmayarak Ortadoğu ülkelerinde devam 
ediyor. Bu çerçevede Filistin BeytLahiya, Deyr El-Balah, Han Yunus ve Refah belediyelerinin 
oldukça yıpranmış durumda olan ve çatışmalar nedeniyle zarar görmüş su ve kanalizasyon 
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altyapısını yeniden oluşturmak üzere Beyt Lahiya’da boru hattı ve pompa istasyonu 
TİKA tarafından inşa edildi. Deyr El-Balah, Han Yunus ve Refah’ta ise toplam 5 bin 
509 metre boru hattı döşendi.
2012 yılında Pakistan, Khyber Pakhtunkhwa bölgesinde 40 adet Mekanik pompalı 
su kuyusu açılması projesi kapsamında, TİKA’nın desteğiyle 40 adet su kuyusu 
yaptırıldı. Projeden Swabi ve Çarsada bölgesinde toplam 21 köy faydalandı. 
2010 yılındaki sel felaketinden yoğun olarak etkilenen Tank şehrinin çeşitli 
köylerindeki su sıkıntısını giderebilmek amacıyla 40 adet su kuyusu yaptırılarak, 
Tank bölgesinde yaşayan halkın kullanımına sunuldu. 
Afrika ve Ortadoğu bölgelerinde içme suyu projeleri gerçekleştiren TİKA, Balkanlar ve Orta Asya 
ülkelerinde ise genellikle tarım alanlarının sulanmasına yönelik projeler yapıyor. Gürcistan’ın 
çeşitli bölgelerinde 18 ayrı köyde sondaj kuyuları açılarak sağlıklı içme suyuna ulaşım 
sağlanması bu projelere örnek olarak gösterilebilir.

-Arnavutluk Cumhuriyeti, Turizm, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 
olarak faaliyet gösteren Arnavutluk Milli Kütüphanesi’nde ülkenin ilk dijitalizasyon 
merkezi TİKA tarafından kuruldu. Bildiğimiz kadarıyla Arnavutluk Milli Kütüphanesi, 
1920’den bu yana faaliyet gösteriyor. Dijitalizasyon merkezinin kurulumuna ilişkin 
çalışmalarınızı anlatır mısınız?

-Arnavutluk Cumhuriyeti, Turizm, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet 
gösteren Arnavutluk Milli Kütüphanesi’nde ülkenin ilk dijitalizasyon merkezi Başkanlığımızca 
kuruldu.  Arnavutluk’un nadir kitaplarına ve el yazması koleksiyonuna sahip olan Milli 
Kütüphane, 1920’den bu yana faaliyet gösteriyor. Günümüzde arşivindeki zengin kitap, dergi, 
harita, atlas gibi sahip olduğu yazılı görsel materyal sayısı 1milyona ulaşan Arnavutluk’un en 
büyük kütüphanesi olan Milli Kütüphane’de dijitalizasyon merkezinin kurulumu Başkanlığımız 
tarafından tamamlandı.
Osmanlı Dönemi’ne ait pek çok eseri de koleksiyonunda bulunduran Arnavutluk Milli 
Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen projeyle, nadir kitaplar ve değerli el yazması eserler modern 
teknolojiyle dijitalizasyonu yapılarak herkesin istifadesine sunulacağı gibi, eski eserlerin 
kaybolmalarının da önüne geçilmiş olacak.

-“Endüstriyel Otomasyon Teknolojilerinin Orta Asya ve Orta Doğu Ülkelerine 
Yaygınlaştırılması Projesi- EIAT” hakkında bilgi verir misiniz? Bu projede TİKA hangi 
kamu kurumları ve yabancı ülkelerle nasıl bir işbirliği yaptı. Proje ne zaman başladı? 
Kaç yıl sürecek ve proje kapsamında neler yapılacak? 

-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanında ülkemizde yapılan çalışmalar model alınarak, 
Orta Asya ve Orta doğudaki diğer ülkelere de yaygınlaştırılması, bu ülkelerde sektörün ihtiyacına 
göre öğretim programı hazırlanması, Öğretmen Eğitim Sisteminin kurulması ve öğretmenlerin 
Türkiye’de eğitilmesi amacıyla hazırlanan “Endüstriyel Otomasyon Teknolojilerinin Orta Asya ve 
Orta Doğu Ülkelerine Yaygınlaştırılması Projesi –EIAT” Başkanlığımız, Türkiye Cumhuriyeti Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında imzalanan mutabakat 
zaptı ile uygulamaya konuldu.  

Üç yıl süren proje kapsamında; Pakistan Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, 
Türkmenistan, Tacikistan, Afganistan ve Filistin olmak üzere 9 ülkeden katılım sağlandı. Proje 
kapsamındaki meslek öğretmenleri İzmir Mazhar Zorlu Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 

Öğretmen Eğitim Merkezinde konaklayarak, bu eğitim merkezinin eğitmenleri 
tarafından eğitime tabi tutuldu.

-Çeşitli ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen, geçmişten geleceğe büyük 
İpek Yolu Projesi’nin yeniden gözden geçirilmesi çalışmalarına ilişkin bilgi 
verir misiniz?

-14–16 Mart 2013 tarihleri arasında Aşkabat’ta Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı ile 
T.C. Başbakanlık TİKA işbirliğinde “Büyük İpek Yolu Diplomasisi: Tarihten Geleceğe” konulu bir 
uluslararası ilmî konferans düzenlendi. TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, Türkmenistan Dışişleri 
Bakanı ve Devlet Başkanı Yardımcısı Raşit Meredov ve yurt dışından çok sayıda akademisyenin 
katıldığı konferansta, tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasına yönelik konular görüşüldü.
Konferans kapsamında Türkmenistan’a davet edilen 22 ülke ve 1 uluslararası kuruluştan 
toplam 51 katılımcının tüm uluslararası ulaşım ve konaklama masraflarının yanı sıra 
konferans katılımcılarına ve Türkmenistan’da akredite olmuş diplomatik misyon temsilcilikleri 
dâhil tüm davetlilere dağıtılmak üzere satın alınıp bastırılan TİKA amblemli hediyelikler de 
Başkanlığımızca karşılanmıştır.
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