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“Bugün Türkiye kalkınma 
yardımlarında, dünyada ilk 

sıralarda yer alıyorsa bunda 
TİKA’nın öncü rolünün 

çok büyük katkısı vardır. 

TİKA’nın çalışmalarıyla Türk 
Tipi Kalkınma Modeli’ni ortaya 

koyduğumuza inanıyorum.”

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
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Dünyanın “EN CÖMERT” Ülkesi: 
TÜRKİYE
Türkiye 2016 yılında, 6 milyar Dolar ile dünyada en fazla insani yardım 
yapan ikinci ülke, milli gelire oran bakımından ise % 0,69 ile dünyada en 
fazla insani yardım yapan ülke oldu.

2016 yılında Türkiye %0,76’lık Resmi Kalkınma Yardımı / Milli Gelir Oranı 
ile BM’nin kalkınma yardımı hedefi olan %0,7’lik oranı tarihinde ilk defa 
geçerek birçok gelişmiş ülkeyi geride bırakmıştır.
*2017 OECD verilerine göre
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Bugün 58 Ülkedeki 60 Ofisimizle, 
dünyayı daha iyi bir yer haline
getirebilmek için var gücümüzle
çalışıyoruz.
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TİKA 2002’den bu yana 18.000’in üzerinde 
proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir.
TİKA’nın son 2 yıllık proje ortalaması 1.800’ün üzerindedir.

Kalkınma Yardımlarında
Rekor Artış Sağladık

Türkiye’nin resmi ve özel akımlarının toplamı 2016 yılında 7 milyar 943 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir.
 

6,48 milyar $ 

207
milyon

$ 

Türkiye 2016 yılında 6,488 milyar dolarlık resmi kalkınma yardımlarının milli 
gelire oranı olan %0,76 ile OECD/DAC üye ülkeleri arasında 4.sırada yer almıştır.

150 Ülkede
20.000’in Üzerinde Proje

RESMİ
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RESMİ
AKIMLAR

ÖZEL
SEKTÖR

AKIMLARI

STK
KALKINMA

YARDIMLARI
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Proje Sayıları TİKA’nın Ne Kadar
Aktif Çalıştığını Gösteriyor

Sosyal Altyapılar ve Hizmetler % 79
Ekonomik Altyapılar ve Hizmetler % 4

Üretim Sektörleri % 2
Acil ve İnsani Yardımlar % 2, Diğer % 13 
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Afrika %30, Balkanlar ve Doğu Avrupa % 24
Güney ve Orta Asya % 23, Orta Doğu % 12

Amerika % 1, Uzak Doğu % 2
Çoklu Bölge % 8
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İnsani Yardımda
En Cömert Ülke Olduk

Türkiye 2016 yılında 6 milyar dolar ile dünyada en fazla insani yardım yapan ikinci ülke, 
Milli gelire oran bakımından ise % 0,69 ile dünyada en fazla insani yardım yapan ülke 
olmuştur.

*Kaynak: 2017 Küresel İnsani Yardım Raporu

İnsani Yardım/GSMH Oranları

TÜRKİYE %0,69

BAE %0,18

LÜKSEMBURG %0,15

İSVEÇ %0,14

DANİMARKA %0,14

İnsani Yardımlar 

ABD 6.314 Milyar $

TÜRKİYE 6 Milyar $

BİRLEŞİK KRALLIK 2.741 Milyar $

ALMANYA 2.628 Milyar $

İSVEÇ 2.343 Milyar $

Cox’s Bazaar / Bangladeş
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Türk Tipi Kalkınma Modeli

TİKA Neden Farklı?

• Samimiyet ve
• Şeffaflık ilkesi ile 
• İnsanı merkeze alan
• Talep odaklı
• İhtiyaç ve krizlere hızlı cevap vererek

• Koşulsuz
• Çözüm odaklı
• Adil, eşit ve sürdürülebilir ortaklık içerisinde
• Karşılıklı Öğrenme ve
• Sorumluluk anlayışı ile

KOŞULSUZ

SAMİMİ

TALEP ODAKLIKARŞILIKLI
ÖĞRENME

KARŞILIKLI
SORUMLULUK

İNSAN ODAKLI

ŞEFFAFÇÖZÜM ODAKLI

Yeni bir yaklaşım ortaya koyuyoruz



2017 Proje Çıktıları

2017 Proje Çıktıları

Eğitim

 33 okul ve eğitim tesisi inşası

185 okulun yenilenmesi 
(tadilat & donanım)

43 laboratuvar kurulumu

Toplamda 50.000’e yakın 

öğrencinin  eğitimine destek 

verildi.

Su ve Sanitasyon

175 su kuyusu ve deposu

Üretim Sektörleri 

Tarım, hayvancılık, balıkçılık, 

ormancılık gibi sektörlerde 30 

tesis kurulumu ve ekipman 

desteği.

165 seminer/konferans ve 

sempozyumlara destek.

Çeşitli sektörlerde 
5000’e yakın uzman, 
akademisyene eğitim ve 
destek verildi.

Eğitim (Öğretmen ve Akademisyen)

Yaklaşık 2000 

Sağlık (Doktor, Hemşire, Ebe) 
Yaklaşık 1200 

Su ve Sanitasyon 
Yaklaşık 50

İdari ve Sivil Altyapılar 
(Hâkim, yargıç, polis ve diğer kamu 
görevlileri)  

Yaklaşık 800

Diğer Sosyal Altyapılar 
(Kültür ve rekreasyon, barınma, 
sosyal hizmetler)

Yaklaşık 300 

Tarım-Hayvancılık-Balıkçılık 180

Sanayi-Ticaret-Turizm 60

Diğer 150

Sağlık

13 ambulans 

2 hastane inşası

60 hastane ve kliniğin yenilenmesi 

(tadilat ve donanım)

200.000’in üzerinde hasta, sağlık 

taramaları ve tamamlanan 

projelerden faydalandı.

İdari ve Sivil Altyapı

45 İdari ve Sivil Tesis İnşası

115 İdari ve Sivil Tesis 

donanımı

Hızlı ve etkili bir kalkınma
programının uygulanması
için yer üstü kaynaklarının

kullanılması amacıyla
tarım projeleri 

gerçekleştiriyoruz.

2003-2016 yılları arasında
1000 su kuyusu
açtık, insanların

temiz suya
erişimini sağladık.

Merkezi ve yerel yönetimler 
tarafından sunulan kamu 
hizmetlerinin kalitesinin 
iyileştirilmesine yönelik 

sürdürülebilir projeler üreterek, 
birçok ülkenin temel altyapı 

kapasitesini artırıyoruz.

Anaokulundan 
üniversiteye kadar herkes 

için eşit, kapsayıcı ve 
sürdürülebilir eğitim 

olanakları sunmak için 
çalışıyoruz.

Başta anne - çocuk sağlığı 
olmak üzere insanların temel 
sağlık hizmetlerine erişiminin 
sağlanması amacıyla birçok 
ülkede hastane, sağlık ocağı 

inşa ediyor, yüzlercesini 
yeniliyoruz.
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Bir Bebeğin Anne Karnından Başlayarak 
Tüm Yaşamı Boyunca Faydalanabileceği 
Sürdürebilir Projeler Üretiyoruz

TİKA olarak eğitimden sağlığa, 
tarımdan ekonomik kalkınmaya, 
kültürel miras projelerinden mesleki 
eğitim programlarına kadar çok geniş 
bir alanda projeler uyguluyoruz.

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

Kısaca doğumdan ölüme kadar 
insan hayatını ilgilendiren faaliyetler 
gerçekleştiriyoruz. Sadece son 6 
yıllık dönemde inşa edilen, tadilatı 
ve donanımı yapılan hastane-sağlık 
merkezi sayısı 300’den fazlayken; 
eğitim alan sağlık personeli sayısı 
1.200’den fazla.

Dünyada yaklaşık 750 milyon insan 
temiz içme suyuna ulaşamıyor. 
2003-2016 yılları arasında; 
toplamda 1.000’den fazla su kuyusu 
açtık. 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. 

Aynı zamanda yerinde düzenlenen 
eğitim programları için 
Türkiye’den çeşitli kamu kurum 
ve üniversitelerden birçok uzman 
eğitimci görevlendirildi. Kadınlar, 
engelliler, dar gelirliler başta olmak 
üzere toplumların dezavantajlı 
kesimleri için sürdürülebilir ve 
çok yönlü kalkınma bakış açısıyla 
meslek edindirme kursları 
düzenliyoruz.
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Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği En Az
Gelişmiş Ülkelere her yıl 200 milyon dolar verileceği yönündeki taahhüdümüz 
2008-2016 yılları arasında toplamda 2 milyar 159 milyon dolar ile fazlasıyla yerine 
getirilmiştir.

En Az Gelişmiş Ülkelere
Sözümüzü Tutuyoruz

En Az Gelişmiş Ülkelere Yapılan Yardım Tutarları

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

153 Milyon $

456 Milyon $

210 Milyon $

286 Milyon $

337 Milyon $

280 Milyon $

157 Milyon $

EA
GÜ

 TOPLAM YARDIMLAR2,15
Milyar

Dolar

TİKA Mogadişu’da yeni yollar inşa etti. 
(34km)
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Ülkelerin tarımsal üretimde kendi kendilerine yetebilir 
hale gelmeleri, modern tarım ve hayvancılık tekniklerinin, 
nitelikli işgücü tarafından uygulanabilmesi amacı ile 
uzman eğitimleri ve uygulama projeleri geliştirilmektedir. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ve TİKA 
işbirliğiyle tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinde 
gerçekleştirilen eğitim programlarından sadece son 9 
yılda binlerce uzman yararlanmıştır.

2013 yılında İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile beraber 
Mogadişu’da kurulan tarım okulu bünyesinde Somali’de 
ilk kez sera kurulmuş; kavun, patlıcan gibi ürünler ilk kez 
yetiştirilmeye; damlama sulama sitemlerinin kullanımı 
ile teknik arıcılık ilk kez öğretilmeye başlanmıştır. 2015 
yılı itibarı ile Zemzem Üniversitesi bünyesinde bir Ziraat 
Fakültesine dönüşen okul ile Somali’de modern tarım 
tekniklerinin yayılmasına katkıda bulunulmaktadır.

Tarımsal Kalkınmaya
Destek Oluyoruz

Yeni Projelerle
Eğitime Öncülük Ediyoruz

Bugüne kadar mesleki eğitimler de dahil olmak üzere eğitim alanında yaklaşık 
4.250 projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz.

Afganistan’dan, Makedonya’ya, Arnavutluk’tan Kamboçya’ya, Etiyopya’dan Filistin’e ve Irak’tan 
Kolombiya’ya kadar okullar inşa ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda, anaokulundan 
üniversiteye kadar öğrencilerin kendi ülkelerinde, kaliteli ve modern eğitim imkanlarından 
yararlanabilmeleri için yüzlerce okulu yeniledik. Anaokulu, ortaokul, lise ve üniversiteye kadar 
birçok eğitim birimine tadilat ve donanım desteği verdik.

Kolombiya - Savaş sürecinden en fazla etkilenen bölgelerden Orejon’da barışın sembolü olarak 
inşa ettiğimiz okul Nobel Ödüllü Kolombiya Devlet Baskanı Juan Manuel Santos tarafından 
açıldı.
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Hastaneler İnşa Ediyor, 
Doktorları Eğitiyoruz
Başta anne-çocuk sağlığı olmak üzere insanların temel sağlık hizmetlerine 
erişiminin sağlanması amacıyla birçok ülkede hastane, sağlık ocağı inşa ediyor, 
yüzlercesini yeniliyoruz. 

Yüzbinlerce İnsana
Can Suyu Taşıyoruz

Dünyada yaklaşık 850 milyon insan temiz içme suyuna ulaşamıyor. 
2003-2016 yılları arasında; toplamda
1000 su kuyusu açtık, insanların temiz suya erişimini sağladık. 

Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi
Somali - Mogadişu
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Ortak Tarihimize ve Kültürel Mirasımıza
Sahip Çıkıyoruz

TİKA dünyanın dört bir yanındaki ortak, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkıyor, ona-
rım ve bakım çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor. TİKA’nın gerçekleştirdiği 
restorasyon projeleri, bölgesel turizm potansiyelinin artmasına katkı sağlıyor. 

Modern Tesisler Kuruyoruz

Gazze Şeridi’nin güneyinde Han Yunus şehri sınırları içerisinde bulunan, 30.000 nüfuslu Büyük 
Abasan Belediyesinde halkın temel geçim kaynağı zeytin yetiştiriciliğidir. 5.600 dönüm arazi 
üzerinde yaklaşık 10.000 zeytin ağacının bulunduğu beldede yıllık 4.200 ton zeytin üretimi 
gerçekleştiriliyor.
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Tarihi Bağlarımızı Geliştiriyor
Kültürel İlişkiler Kuruyoruz

• Balkanlarda İrfan Ocakları

• Bakü ve Almatı Türk Filmleri Haftası

• Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları

• Türkiye Gürcistan Bektaşi Kültürü ve Ozanlar Sempozyumu

• Geçmişten Günümüze Kalkınma Yardımlarının Dönüşümü Konferansı

• Makedonya 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü

• Macaristan Atalar Günü Etkinliği

• Halk Ozanları Etkinliği

• Büyük Türkçe Sözlük Basımı ve 100 Ülkeye  Gönderimi

• Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu

• Makedonya Türk Filmleri Haftası



tika.gov.tr

3332

Çözüm Ortağı Olarak
STK’ları Destekliyoruz

TİKA-STK işbirliğiyle 2012-2015 yıllarında 70’den fazla ülkede toplam 450 proje ve faaliyet hayata 
geçirilmiştir. Her yıl işbirliği yapılan paydaş sayısı artmakla birlikte yurt içinden yılda ortalama 
80 STK ile faaliyet yürütülmektedir. Sadece sahra altı Afrika ülkelerinde STK işbirliğinde 
gerçekleştirilen sağlık projeleri kapsamında 300 binin üzerinde insan sağlık taramasından 
geçirilmiştir.

Uluslararası Kalkınma Gündemini 
Takip Ediyoruz

Türkiye’nin uluslararası kalkınma işbirliği içindeki rolü son yıllarda köklü değişimlere 
uğramıştır. Türkiye yardım alan bir ülkeden yardım veren bir ülkeye dönüşmekle kalmamış, 
uluslararası kalkınma işbirliğine yaklaşımıyla fark yaratan, kendine özgü yönetim ve söylemler 
geliştiren bir ülke haline gelmiştir. TİKA bu değişim sürecinin başlıca aktörlerinden biri olarak 
dünyanın önde gelen pek çok kalkınma işbirliği kuruluşu ile etkili ilişkiler ve ortak projeler 
geliştirmektedir. 
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Kadınların Toplumsal Hayat İçerisinde
Güçlü Şekilde Yer Almalarını Sağlıyoruz

Terör Mağdurlarının
Yanında Yer Alıyoruz

Bugün dünyanın başlıca sorunlarından birisi olan uluslararası terörizm ülkelerin huzur ve 
istikrarını hedef alıyor. Yaşanan terör ve şiddet eylemleri binlerce insanın hayatını kaybetmesine 
neden olurken, büyük insani krizleri beraberinde getiriyor. TİKA küresel düzeyde terörün yol 
açtığı mağduriyetleri gidermek amacıyla Sri Lanka’dan Somali’ye, Nijer’den Irak’a kadar birçok 
ülkede projeler gerçekleştiriyor.   

Sadece 1 yılda 6 milyondan fazla çocuk hayatını kaybetti. Çoğu çocuk ve kadın 60 milyon kişi 
savaş şiddet ve doğal afet nedeniyle evsiz.Dünyada yaşanan olumsuzluklardan en çok kadınlar 
ve çocuklar etkileniyor. TİKA, gerçekleştirdiği projelerle temel ihtiyaçlara dahi ulaşmakta büyük 
sıkıntılar yaşayan ve toplumun dezavantajlı grupları içerisinde yer alan kadın ve çocukların 
yanında yer alıyor.

Telaferin yeniden imarına katkı sağlıyoruz
Irak
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Mesleki Eğitim Projeleriyle 
Türkiye’nin Tecrübelerini Paylaşıyoruz

TİKA, mesleki eğitim merkezlerine destek vererek eğitim, sağlık, üretim, idari ve sivil yönetim, 
medya ve daha birçok alanda Türkiye’nin tecrübelerini, işbirliği yapılan ülkeler ile paylaşıyor; 
STK, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak binlerce uzman yetiştiriyor. 

Kamu Hizmetlerinin Kalitesini Artırmak için 
İdari ve Sivil Altyapıları Güçlendiriyoruz

TİKA, merkez ve yerel yönetimler tarafından sunulan kamu hizmetlerinin kalitesinin 
iyileştirilmesine yönelik sürdürülebilir projeler üreterek birçok ülkenin temel altyapı kapasitesini 
artırıyor. Bu alandaki proje ve faaliyetler ile Türkiye önümüzdeki 15 yıl için küresel olarak 
belirlenmiş ve kabul görmüş Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin hepsine dolaylı olarak 
hizmet ediyor. 



TİKA Koordinatörlükleri

GÜNEY AFRİKA
CUMHURİYETİ

Pretorya

GAMBİYA
Banjul

MALİ
Bamako

Herat

İSRAİL
Tel Aviv
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