Türk İş Birliği 29,7% oranında arttı ve 120 ülkeye ulaştı
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de gerçekleşen milletvekili seçimlerinin sonucu, koalisyona
dayanan çok partili sisteme geri dönüş ihtimalinin sonrasında çalkantılı görünmüş olsa da,
Türkiye devleti dünya çapında en büyük ekonomik gelişmeyi gösteren güçler arasında 6.
sıradaki yerini koruyor. TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) Doğu ve
Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika bölgeleri yöneticisi Dr. Rahman Nurdun’un da
söylediği gibi bu durumda Türkiye, uluslararası iş birliği çerçevesinde bu ünvanının getirdiği
sorumluluk konusunda bilinçli görünüyor. Nurdun,
“Türkiye günümüzde iş birliği bağlamında çok boyutlu bir siyaset izliyor. Kendimizi sadece
komşularımızın ihtiyaçlarıyla sınırlayamayız, bölgesel bazda bir talebe cevap vermemiz
gerekir”, şeklinde belirtti.
İşbirliği anlamında Türk devleti resmi olarak katılımlarındaki gelişmeyi %29,7 oranında yani
3.3 milyar dolarlık bir hacim ile artırdı. Ayrıca yardımlarını 120 kadar ülke doğrultusunda
genişletti, hatta yıllık yaptığı sadece resmi ve sıcak paranın aktığı toplam yardım yaklaşık
4,347 milyon dolara ulaştı
Yine de açıktır ki, iş birliği alanındaki büyüme projelerinin %55,9’u Orta Doğu bölgesinde
yapılıyor, öncelikle Suriye’de ülkeye yerleşmiş 2 milyondan fazla sığınmacının temel
ihtiyacını karşılamasıyla, Afganistan’da, Libya, Ürdün, Yemen, Filistin, Irak, Tunus ya da
Mısır’da banka sistemi için personel yetiştirmesiyle, Türkiye’nin yardımsever duruşu Latin
Amerika bölgesinde istikrarlı bir yükselişte görülüyor. Nurdun;
“Türkiye ve Latin Amerika arasındaki uzaklık, bu bölgede daha çok bulunmamızı zorlaştırdı.
Bugün kendimizi, Latin Amerika’daki mümkün olan en fazla ülke ile ilişkilerin
güçlendirildiği ve tanıtımların yapıldığı bir dönem içerisinde buluyoruz.” diyerek altını çizdi.
Şu ana kadar Türkiye tarafından özellikle sağlık, tarım ve su kalitesi alanlarında belirli
taleplerin genişletilmesiyle birlikte Latin Amerika’da hakim olan ihtiyaçlar karşılanmış
durumda. Bunlardan en çok faydalananlar Guatemala, Honduras, ve Karayip Ortak Pazarı’na
(CARICOM) üye ülkeler.
Nurdan, “Önceliklerimizin arasında Orta Doğu, Kafkasya, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Orta
Asya’yı belirtmek gerekir. Şüphesiz, ikinci sırada Güney Afrika ve Latin Amerika, özellikle
de bölgenin az gelişmiş ülkeleri yer alıyor.” şeklinde vurguladı.

Latin Amerika’da Ortak Operasyon
Kolombiya Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, TİKA’nın en önemli ilgi
odaklarından biri. Öyle ki, ülkenin Kolombiya topraklarında hakim olan ihtiyaçları sağlamak

için, bir heyeti bulunuyor. Bu kurum yine aynı yerde, öncelikle tekstil konusundaki projelerle
ve birbirinden ayrı 4 eğitim merkezine güneş panelleri sağlayarak ortak bir çalışma yaptı.
Diğer örnekler: TİKA Meksika’daki Osmanlı Saat Kulesinin onarımını yaptı ve ülkedeki türk
okuluna donanım sağladı. Bolivya’da çeşitli hastanelere verdiği tıbbi malzemelerin yanı sıra
çiftçilere ve tarım işçilerine de malzeme yardımında bulundu. Belize’de de şehrin en büyük
hastanesi olan Karl Heusner Memorial Hastanesine tıbbi ekipman ve Fizik Tedavisi
Birimi’nin geliştirilmesi için de mali kaynak sağladı.
Guatemala’da ise işler özenle ve daimi bir şekilde yürüyor. Son zamanlarda TİKA Strategies
for International Development, SID (Uluslararası Kalkınma Stratejileri) örgütü iş birliği ile
Mayaların tarımının geliştirilmesi için ekipmanların sağlanması yönünde çalıştı, 4 adet okul
için 120 bilgisayar masası, Bölgesel Kalkınma ve İşbirliği Başkanlığı için bilgisayarlar ve
ekipmanlar sağladı, Türkiye Cumhuriyeti adını taşıyan bir ilkokula araç-gereç temini için mali
yardımda bulundu.
Aynı Şekilde Honduras da özellikle sağlık alanında TİKA’nın ilgi noktalarından bir tanesi.
Bahse konu kurum Ulusal Üniversitesi’nin Doğum Ünitesi için tıbbi donanım, Zamarano
Ziraat Üniversitesi’nin laboratuvarında yenilenebilir çevre ve enerji analizi yapılması için
ekipman, Ulusal Üreticiler Birliğinin eğitim ve danışmanlık merkezine malzeme ve Sağlık
Bakanlığı’na bağlı olan Batı Bölge Hastanesi’ne tıbbi cihazların kullanımı için mali destek
sağladı
Ayrıca TİKA’nın yeni ofislerinin açılma süreci bölgede durmuş görünüyor. Çok yakında
Meksika’da, ofislerinden bir tanesi kapılarını açacak ve bu bölgesel bir yapıya sahip olacak.
Şu anda görüşülme aşamasında olan diğerleri de yakında açılacak.
CARICOM, una prioridad anunciada
Türkiye, Karayip Ortak Pazarı (CARICOM) ile ilişkileri noktasında oldukça aktif görünüyor.
Öyle ki bununla birlikte, CARICOM üyesi olan 15 ülke nezdinde İstanbul’da İstişare ve
İşbirliği Mekanizması kuruldu.
Türkiye’nin CARICOM üyesi olan ülkelere yaptığı katkı yıllık 11 milyon dolar etrafında
dolaşıyor. Türklerin en son, etkinliklerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iletişim sistemi
ve videokonferans ekipmanı desteğini belirtmek gerekiyor.
Türkiye için en önemli merkezlerden biri de Küba. En son mercimek üretimi alanında ve
güneş enerjisi kullanımı sürecinde iş birliği yaptılar. Ayrıca Havana’da bir Türk Kültürü
Merkezi’nin olduğunu da vurgulamalıyız.
Aynı şekilde CARICOM, Ankara’da Pazar’a üye olan ülkelerin çıkarlarını temsil edecek, bir
Büyükelçilik açma süreci içerisinde.
http://www.elmundo.cr/mundo/cooperacion-turca-aumenta-un-297-y-amplia-su-presencia-a120-paises/

