
2002’de 12 ofisimiz vardı.
Bugün, 59 ülkedeki 61 ofisimizle, 
dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilmek için 
var gücümüzle çalışıyoruz.

“Bugün Türkiye kalkınma yardımlarında dünyada ilk 
sıralarda yer alıyorsa bunda TİKA’nın öncü rolünün çok 
büyük katkısı vardır.

TİKA’nın çalışmalarıyla Türk Tipi Kalkınma Yardımı Modelini 
ortaya koyduğumuza inanıyorum.”

Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhurbaşkanı



170 Ülkede
25.000’in Üzerinde Proje
Vakıf medeniyetinin bir halkası olan TİKA, dünyanın en ücra 
köşelerine ulaştırdığı yardımlar ile ülkemizin insani ve vicdani 
duruşunu somut bir şekilde göstermektedir.

Orta Asya’dan Balkanlara, Afrika’dan Latin Amerika’ya ve 
Güney Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada kalkınmaya yönelik 
ekonomik, sosyal, kültürel birçok alanda projeler gerçekleştirerek 
Türkiye’nin birikimini ve tecrübesini dostlarımızla paylaşıyoruz. 

Bir insanın doğumundan hayatının sonuna kadarki süreçte tüm 
alanları kapsayacak çeşitlilikte (eğitim, sağlık, barınma, anne-
çocuk sağlığı, tarım ve hayvancılık, ulaştırma, üretim, istihdam, 
su-sanitasyon vs.) proje ve faaliyet gerçekleştiriyoruz. 

Dost ülkelerin öz kaynaklarını etkin kullanabilecekleri kurumsal 
ve beşeri kapasiteye ulaşmasına destek olmak ve uzun vadeli 
adil ortaklığa dayalı işbirliği geliştirmek amacıyla faaliyetlerimize 
devam ediyoruz.

Ayrıca gerçekleştirdiğimiz projelerde yerli üretimi teşvik ederek 
Türk sanayisinin önünü açarken ülkemizin ihracatına da dolaylı 
olarak katkı sağlıyoruz

Cox’s Bazar - Bangladeş 

Sırbistan - Novi Pazar Devlet Hastanesi 

Türkiye’nin tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerinin, 
yerel yönetimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının birikime 
dayalı tecrübelerini dünyaya yansıtarak yeni bir insani 
diplomasinin temellerini atıyoruz.

Yaptığımız Her İşin Odağında İnsan Var

Sadece son 6 yıllık 
dönemde: inşa edilen, 
tadilatı ve donanımı 
yapılan hastane-
sağlık merkezi sayısı 
300, eğitim alan 
sağlık personeli sayısı 
1.200’den fazla. 

TİKA’nın kapasite 
geliştirme programlarında 
2003-2016 yılları arasında 
güvenlik, yargı, eğitim, 
diplomasi başta olmak 
üzere çeşitli meslek 
gruplarında 3.500’den 
fazla uzman eğitim aldı. 

Dünyada temiz içme 
suyuna ulaşamayan 
insan sayısı yaklaşık 
850 milyon. 2003-
2018 yılları arasında; 
toplamda 1.000’den 
fazla su kuyusu açtık. 

Yerinde düzenlenen
eğitim programları için
Türkiye’den çeşitli kamu 
kurum ve üniversitelerden 
birçok uzman eğitimci 
görevlendirildi.

Proje Sayıları TİKA’nın Ne Kadar
Aktif Çalıştığını Gösteriyor

1992-2002-2018 Dönemleri Proje Sayısı

2.240 10.000 13.000

1992 2002 2012 2018

Yıllara Göre Türkiye’nin Resmi Kalkınma Yardımları 
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MİLYAR $
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Kazakistan - Ahmet Yesevi Türbesi

Türk Tipi Kalkınma Yardımı Modeli

Filistin - Gazze Zeytinyağı Üretim Tesisi

Türkiye 2017 yılında, 8.07 Milyar Dolar ile dünyada en fazla 
insani yardım yapan ülke olmuştur. İnsani yardımlarda milli 
gelire oran bakımından %0,85 ile, BM’nin kalkınma yardımı 
hedefi olan %0,7’lik oranı geçerek birçok gelişmiş ülkeyi 
geride bırakmıştır.

*2018 OECD verilerine göre

*8,14 milyar dolar TİKA’nın değil, ülkemizin 2017 yılında yaptığı toplam resmi 
kalkınma yardımı miktarıdır.
**2017’de TİKA’nın yaptığı yardım miktarı, Türkiye’nin  yaptığı yardımın %2.7’sini 
oluşturmaktadır. 
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*Kaynak: 2018 Küresel İnsani Yardım Raporu

TÜRKİYE %0,85

NORVEÇ %0,17 

LÜKSEMBURG %0,17

Ülkelere Göre İnsani Yardım/GSMH Oranları

TÜRKİYE 8.07 Milyar $

ABD 6,68 Milyar $

ALMANYA 2,98 Milyar $

Ülkelere Göre İnsani Yardımlar

İnsani Yardımda
En Cömert Ülke Olduk


