
Başkanlığımızın kuruluş, teşkilat, görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar 

15.07.2018 tarih ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 520 ila 531. 

maddelerinde yer almaktadır. 

 

OTUZYEDİNCİ BÖLÜM Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 

Amaç ve kapsam 

MADDE 520 - (1) Bu Bölümün amacı; Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının 

kuruluş, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kuruluş ve teşkilat 

MADDE 521 - (1) İşbirliğinde bulunulması hedeflenen devletler ve topluluklarla iktisadi, ticari, 

teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki ilişkileri projeler, programlar ve faaliyetler 

aracılığıyla geliştirmek, yapılacak katkı, yardım ve ilgili süreçleri yürütmek ve mevzuatla 

verilen diğer görevleri yapmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini 

haiz ve özel bütçeli Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı kurulmuştur. Kurumun 

kısa adı TİKA'dır. 

(2) Bu Bölümde geçen Bakan deyiminden Kültür ve Turizm Bakanı anlaşılır. 

Görevler 

MADDE 522 - (1) Başkanlığın görevleri şunlardır: 

a) İşbirliğinde bulunulması hedeflenen ülke ve topluluklarla iktisadi, ticari, teknik, sosyal, 

kültürel ve eğitim alanlarındaki ilişkileri karşılıklı kalkınmaya da katkıda bulunacak şekilde 

projeler ve faaliyetler temelinde geliştirmek, söz konusu ülke ve toplulukların kalkınma hedef 

ve ihtiyaçlarına uygun işbirliği program ve projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, bununla 

ilgili gerekli düzenlemeleri ve takibi yapmak ve bunların uygulanmasında koordinasyonu 

sağlamak. 

b) İşbirliğinde bulunulması hedeflenen ülke ve toplulukların iktisadi gelişim sürecinde ihtiyaç 

duyacakları ekonomik altyapı araçlarını ve destek programlarını hazırlamak, ekonomik 

büyüme, yatırım ortamının hazırlanması ve geliştirilmesi, işsizliğin ve yoksulluğun azaltılması, 

eğitim seviyesinin yükseltilmesi, iyi yönetişim, kadın ve ailenin toplumsal yaşamda ve 

kalkınmadaki rolü, bilgi teknolojileri transferi, çevre ve doğal kaynakların yönetimi, enerji, 

altyapı, sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda katkı teinin etmek, bu ülkelere kurumsal, insan 

kaynakları ve benzeri alanlarda kapasite geliştirme destekleri sağlamak. 



c) Gerektiğinde yabancı ülke ve topluluklara yapılacak insani yardım ve teknik desteklerin 

koordinasyonunu sağlamak. 

ç) Kalkınma alanında ulusal ve yararlanıcı ülkelerin kamu kurumları, üniversiteleri, sivil 

toplum ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği halinde program, proje ve faaliyetler 

gerçekleştirmek ve gerektiğinde uzman desteği sağlamak. 

d) İşbirliği yapılması hedeflenen ülke ve topluluklarda kamu yönetimi, hukuk, eğitim, kültür ve 

diğer sosyal alanlardaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla proje ve programlar hazırlamak, 

hazırlatmak ve uygulamak, bu ülke ve topluluklardan eğitim ve staj amacıyla Türkiye'ye 

gönderilecek kamu görevlileri ve diğer kişilere burs ve benzeri destek sağlamak. 

e) Yurtdışında kültürel işbirliği programları yürütmek ve gerektiğinde Türk kültürüyle ilgili 

faaliyet gösteren merkezlerle işbirliği yapmak. 

f) Kalkınma yardımları ve ülkemizin dış yardımlarıyla ilgili uygulama ve teknik koordinasyon 

ile takibi sağlamak, envanter hazırlamak ve raporlar yayınlamak. 

g) Yurtdışında bulunan ortak tarihi, kültürel ve toplumsal mirasın ve değerlerin korunmasına, 

toplumlar arası önyargıların giderilerek ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik sosyal ve kültürel 

proje ve çalışmaları uygulamak. 

ğ) Görev alanıyla ilgili olarak uluslararası işbirliğine ilişkin çalışmalarda yer almak ve 

koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde uluslararası kuruluşlar ve bunların temsilcilikleriyle 

ortaklaşa projeler yürütmek. 

h) İşbirliğinde bulunulması hedeflenen ülkelerin yanı sıra, özellikle tarihi, coğrafi, sosyal ve 

kültürel bağlarımızın bulunduğu ülkelere, ilgili ülkenin kalkınmışlık düzeyine bakılmaksızın, 

teknik katkı ve destekte bulunmak ve ortak projelere açık olan tüm ülkelerden gelecek talepleri 

değerlendirmek. 

ı) Başkanlığın faaliyetleri kapsamında programa alınacak ülke ve topluluklara yönelik işbirliği 

ve yardım projeleri hakkında Bakanlığa bilgi vermek. 

i) Mevzuatla Başkanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. 

Başkan ve Başkan Yardımcıları 

MADDE 523 - (1) Başkan, Başkanlığın en üst amiri olup, Başkanlık hizmetlerini; mevzuata, 

Cumhurbaşkanının genel siyaseti ve dış politikası çerçevesinde Başkanlığın amaç ve 

politikaları ile işbirliği kapsamındaki ülkelerin ihtiyaçlarına uygun olarak yürütmek ve faaliyet 

alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyonu 

sağlamakla görevlidir. Başkan, Bakana karşı sorumludur. 



(2) Başkana yardımcı olmak üzere üç Başkan Yardımcısı atanabilir. Başkan Yardımcıları, 

Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirir. 

Hizmet birimleri 

MADDE 524 - (1) Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır: 

a) Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanlığı. 

b) Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanlığı. 

c) Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanlığı. 

ç) Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi Başkanlığı. 

d) Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanlığı. 

e) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. 

f) Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 

g) Hukuk Müşavirliği. 

(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen Daire Başkanlıklarının görev alanına 

giren ülkeler Başkan tarafından belirlenir. Bu Daire Başkanlıkları, görev alanlarına giren 

ülkelerle sınırlı olarak Ajansın görevleri ile Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirir. 

(3) Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Birden fazla ülke ve bölgeyi ilgilendiren program, proje ve faaliyetler için Ajansın 

görevlerini, ilgili Daire Başkanlıkları ile işbirliği içinde yerine getirmek. 

b) Kalkınma yardımları ile teknik destek ve insani yardımları, sivil toplum kuruluşları ve 

gönüllü kuruluşlarla işbirliği halinde geliştirmek ve uygulamak. 

e) Uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerin kalkınma teşkilatları ile işbirliği yapmak, ortak 

finansman ve benzeri yöntemlerle program, proje ve faaliyetler geliştirmek ve uygulamak. 

ç) Başkan tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak. 

(4) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 



a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli 

ve 5436 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen 

görevleri yürütmek. 

b) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Başkanlığa yapılacak 

başvuruların etkin, doğru ve süresinde sonuçlanmasını sağlamak için gerekli çalışmaları 

yapmak. 

c) Başkan tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak. 

(5) Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Başkanlığın insan kaynaklan politikasını ve planlamasını yapmak. 

b) Başkanlık personelinin atama, nakil, disiplin, terfi, ücret, sağlık, emeklilik ve benzeri özlük 

işlemlerini yürütmek. 

c) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını 

düzenlemek, uygulamak ve değerlendirmek. 

ç) 5018 sayılı Kanunda yer alan esaslar çerçevesinde Başkanlığın birimleri ile yurtdışmdaki 

ofislerinin ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, ulaştırma ve 

benzeri idari ve mali hizmetleri yürütmek. 

d) Evrak bilişim ve yönetim sistemini, e-Devlet uygulaması çerçevesinde genel evrak ve 

dokümantasyon hizmetlerini temin etmek, yürütmek, güncellemek ve yerine getirilmesini 

denetlemek. 

e) Başkanlık kütüphane ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 

f) Başkanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek. 

g) Başkanlığın birimleri ile yurtdışmdaki ofislerinin bilgi teknolojileri altyapısını kurmak, 

işletmek, bakım ve onarımlannı yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimler 

ile yürütmek, bilgi işlem projeleri ile ilgili birimler arasında koordinasyon ve işbirliğini 

sağlamak, bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun yazılımları üretmek veya sağlamak. 

ğ) Başkan tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak. 

(6) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin 

Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine 

verilen görevleri yapmak. 



b) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Program Koordinasyon Ofisleri 

MADDE 525 - (1) Başkanlığın yurtdışında yürüteceği program, proje, faaliyet ve yardım 

işlemlerinin gerektirdiği koordinasyonun sağlanması için Program Koordinasyon Ofisleri 

kurulabilir. 

Çalışma grupları 

MADDE 526 - (1) Başkanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak 

üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör 

temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile geçici çalışma gruplan oluşturabilir. 

Proje, yayın ve tanıtım 

MADDE 527 - (1) Başkanlıkça yürütülecek projelerin belirlenmesi, uygulanması, takibi ve 

sonuçlandırılması, gerekli koordinasyonlarla bu proje ve faaliyetlerin sponsorlar aracılığıyla 

yapılmasının sağlanması, Başkanlığın faaliyet ve amaçlarına uygun yayın ve tanıtım yapılması 

ve bu yayınlarla ilgili olarak ödenecek ücretler ile bu alanda yazılı ve görsel basın organlarınca 

ve internet medyası aracılığıyla yapılacak yayınların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar 

yönetmelikle belirlenir. 

Başkanlığın gelirleri 

MADDE 528 - (1) Başkanlığın gelirleri şunlardır: 

a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar. 

b) Başkanlığa yapılacak her türlü bağış, yardım ve vasiyetler. 

c) Lüzumu halinde, Cumhurbaşkanı onayı ile diğer kaynaklardan yapılacak transferler, ç) 

Başkanlık gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler. 

d) Diğer gelirler. 

İşbirliği ve koordinasyon konusunda Başkanlığın görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 529 - (1) Başkanlık, hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kamu kurum ve 

kuruluşları ve mahalli idareler ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. 

(2) Yurtdışında teknik, kültürel, sosyal, insani ve benzeri yardım faaliyetlerinde bulunan kamu 

kurum ve kuruluşları ile kamu kaynağı kullanan diğer kuruluşlar, bu yardım faaliyetleriyle ilgili 

projelerini gerekli görülen hallerde Başkanlık kanalıyla gerçekleştirebilirler. 



Personel rejimi 

MADDE 530 - (1) Başkanlıkta, 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre TİKA Uzmanı 

ile TİKA Uzman Yardımcısı istihdam edilir. 

(2) Başkanlıkta, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre sözleşme 

ile yerli veya yabancı uzman istihdam edilebilir. Bu fıkra uyarınca çalıştırılacakların sayısı 

elliyi geçemez. Bakan onayı ile bu sayı iki katma kadar artırılabilir. 

Görevlendirme 

MADDE 531 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının personeli, 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre, Başkanlıkta geçici görevlendirilebilirler. 

 


