Ayrı Coğrafyalarda Aynı İmza
LEAVING SAME IMPRINT IN DIFFERENT GEOGRAPHIES

«Dünyanın her yerine uzanıp nerede dertli varsa Türkiye
olarak oraya gidip az veya çok yardımda bulunacağız.»
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip ERDOĞAN

“By reaching out to all over the world, we, as Turkey, will
give a helping hand as much as we can to whoever in need of
assistance.”
President of the Republic of Turkey
Recep Tayyip ERDOĞAN

Uluslararası sistemin küresel sorunlara
çözüm üretmede yetersiz kaldığı, aynı
zamanda uluslararası toplumun da
dünyanın gözü önünde yaşanan birçok
trajediyi görmezden geldiği bir süreçten
geçiyoruz.

We are going through a process not
only international system fails to find a
solution to the global problems but also
international community ignores the
tragedies occurring before the eyes of the
world.

Aslında bir sınavdan geçiyoruz, bir
insanlık sınavından...

In fact we are going through a test, and
that’s a test of humanity…

Sadece 1 yılda 6 milyondan fazla
çocuk hayatını kaybetti…

Only within a year more than 6 million
children lost their lives….

Çoğu çocuk ve kadın 60 milyon
kişi savaş şiddet ve doğal afet
nedeniyle evsiz…

More than 60 million people and many of
them are children and women are homeless
due to war, violence and natural disasters…

21 milyon insan mülteci ve sığınmacı
olarak yaşam mücadelesi veriyor…

21 million people as being refugee and
asylum-seeker are striving for their lives…

Son 10 yılda yardıma muhtaç insan
sayısı 2 kat arttı…

In the last 10 years the number of people in
need of help has doubled…

Tüm bu ağır insanlık krizinin
ortasında;
TİKA
olarak
Sayın
Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu
vizyon doğrultusunda “Dünyanın her
yerine uzanıp nerede dertli varsa
oraya gidip az veya çok yardımda
bulunuyoruz”

In the middle of all those crises of
humanity; we, as TİKA in the light of a
vision set by our president Recep Tayyip
ERDOĞAN “will be reaching out to all
over the world, will give a helping hand
as much as we can to whoever in need of
assistance”

TİKA NE YAPIYOR ?
What does TİKA do?

25 yıllık tecrübesi ile bugün
kalkınma yardımları ve İnsani
yardım alanında TİKA olarak
“Türk tipi kalkınma yaklaşımı”
diyebileceğimiz yeni bir model
ortaya koyuyoruz. Bu yaklaşım
başta samimiyet ilkesiyle ve
muhataplarıyla empati kurarak,
şeffaf yönetim anlayışı ve ortak
akıl temelinde ortaya çıkmaktadır.
Görünür olma derdine düşmeden,
didaktik ve buyurgan bir dil yerine
karşılıklı öğrenmeye dayanan bir
iletişim modelini benimseyen,
ülkelerin ihtiyaç ve önceliklerini
gündemine alarak, esnek ve
hızlı bir yardım stratejisi ortaya
koyuyoruz.

TİKA with its 25 years of
experience manifests a new
model which can be called as
“Turkish type of development
approach” in the field of
development and humanitarian
aid. First and foremost this
approach comes forward with
transparent administration
and common sense merged
with sincerity and empathy.
Without giving priority to
visibility, instead of a didactic
and peremptory language we
embrace a communication model
depending on mutual learning
by taking into consideration the
needs and priorities of countries
in a way that is flexible and fast.

TİKA HIZLA BÜYÜYOR
TİKA is Growing Rapidly.
1992 yılında kurulan TİKA’nın
2002’de dünya geneline yayılmış
12 ofisi mevcuttu, 2015 itibariyle
50 ülkede 52 Program Ofisi
bulunuyor.

TİKA which was founded in 1992
had 12 Program Coordination
Office spreading worldwide in
2002. As from 2015 TİKA has 52
Program Coordination Office in
50 countries.

TİKA’NIN BÜTÇESİNİ 10 KAT ARTIRDIK
Budget of TİKA has increased 10 times
1994-2002 arası 9 yıllık dönem ile
2003-2015 arası 13 yıllık dönemde
TİKA’ya aktarılan bütçeler
kıyaslandığında, hükümetimiz
döneminde 30 katı bir artış
sağladık. Bu sayede, Türkiye’nin
kalkınma yardımlarında da ciddi bir
artış sağlandı.

If the budgets 0f 1994-2002 (a
period of 9 years) and 20032015 (a period of 13 years) are
compared, thanks to current
government the budget has
increased 30 times. By this
means a very important increase
occurred in Turkey’s development
assistance as well.

KALKINMA YARDIMLARINDA REKOR ARTIŞ SAĞLADIK
Record Rise in Development Aids
Türkiye, “resmi kalkınma
yardımlarını” (tüm devlet
kurumlarının yurtdışı yardımları)
10 yıl içinde 44 kat artırarak bir
rekora imza attı. Türkiye, 2003
yılında 76 Milyon Dolar, 2014
yılında 3 milyar 591 Milyon Dolar
resmi kalkınma yardımı yaptı.
2015 VERİLERİ EKLENECEK. 3,9
MİLYAR

Turkey has broken a record
by increasing its “official
development assistances”
(consisting of foreign assistances
of all the government agencies)
44 times within 10 years.
Turkey provided 76 million
dollars in 2003 and 3 billion 591
million dollars in 2014 official
development assistance.

TOPLAM KALKINMA YARDIMLARINDA BÜYÜK ARTIŞ SAĞLADIK
A Massive İncrease in Total Development Aids
2014 yılında Türkiye’nin “toplam
kalkınma yardımlarını” (Devlet,
STK ve Yurtdışı Özel Sektör dahil)
yüzde 47,3’lük artışla 6,4 milyar
ABD Dolarına çıkardık.
En Az Gelişmiş Ülkelerine (EAGÜ)
2008 – 2014 yılları arasında
Türkiye’nin yaptığı yardımlar 1,5
milyar ABD Dolarına yükseldi.
2003-2015 tarihleri arasında inşa
ya da yenilenen okul sayısı 700.

In 2014 Turkey raised its “total
development assistance ”
(including the state, NGOs and
foreign private sectors) increasing
by 47,3 percent to 6.4 billion US
dollar.
Between the years 2008 and
2014 Turkey increased its
assistances to the least developed
countries which the sum of their
population making up %10 of the
world population to 1.5 billion
US dollars.
The number of schools built or
reconstructed is 700 between the
years 2003 and 2015.

HASTANELER İNŞA EDİYOR, DOKTORLARI EĞİTİYORUZ
We build hospitals and train doctors
Sadece son 5 yıllık dönemde inşa
edilen, tadilatı ve donanımı yapılan
hastane-sağlık merkezi sayısı 300

Solely in the last 5 years, the
number of hospital-health centers
built, renovated and provided
equipment is 300.

YÜZBİNLERCE İNSANA CAN SUYU TAŞIYORUZ

We transport life water to hundreds of thousands people
Dünyada yaklaşık 750 milyon insan
temiz içme suyuna ulaşamıyor.
TİKA eliyle, susuzluk ve kuraklık
tehdidi altındaki pek çok ülkede
yürütülen su ve su hijyeni projeleri
ile susuz halkları ve toprakları suya
kavuşturduk

About 750 million people in the world
can not reach to clean drinking water. By
means of TİKA, in the countries facing
threats of lack of water and drought
we with clean water and water hygiene
projects transmitted water to peoples and
lands suffering from lack of water.

2003-2015 yılları arasında Asya’dan
Afrika’ya 1100’den fazla su kuyusu
açtık.

Between the years 2003 and 2015 from
Asia to Africa we opened more than 1100
water wells.
en the years 2003 and 2015.
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İNSANİ YARDIM
HUMANITARIAN AID
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NİJERYA’DA TERÖR MAĞDURU AİLELERE GIDA YARDIMI

Food assistance to the families that are victims of terror in Nigeria
Boko Haram teröründen
kaçarak Nijerya’nın başkenti
Abuja banliyösündeki Durumi
IDP (Internally Displaced
Person) Kampına sığınan 168
terör mağduru aileye gıda ve
ihtiyaç malzemesi yardımında
bulunuldu.

168 families that are victims
of terror, running away from
Boko Haram terror, that
took refuge in Durumi IDP
established in Abuja suburb
which is in the capital city of
Nigeria were assisted with food
and need supply.

KUZEY IRAK’TA TERÖR MAĞDURU TÜRKMEN AİLELERE YARDIM
Aid to the families that are victims of terror in Northern Iraq
Kuzey Irak Erbil’de terör
mağduru Türkmen ailelere gıda,
ihtiyaç ve ev malzemeleri yardımı
yapıldı.

In Northern Iraq, Arbil,
Turkmen families that are
victims of terror were provided
food assistance and home
supplies.
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TİKA’DAN KERKÜK’TEKİ TÜRKMEN SIĞINMACILARA YARDIM

TIKA’s Humanitarian Aid To The Turkmen Refugees In Kirku
Terör örgütü DAEŞ’in saldırıları
sonrası evlerini terk ederek
Kerkük’teki Yahyava Çadır
Kampı’na sığınan 3 bin Türkmen
ve Kürt aileye gıda, ihtiyaç
malzemesi ve kadınlar için dikiş
makineleri temin edildi.

After the attacks of terrorist
organization ISIS, 3000
Turkmen and Kurd families
leaving their homes and taking
refuge in Laylan (yahyava
camp) tent camp in Kirkuk
were assisted with food, need
supplies and sewing machines
for women.

KENYA DADAAP MÜLTECİ KAMPI
Kenya Dadaab Refugee Camp
Kenya’da dünyanın ikinci büyük
mülteci kampı kabul edilen
Dadaap Mülteci Kampı’nda
yaşayan 500 Somalili mülteci
aileye sürdürülebilir kalkınma
yardımı olarak küçükbaş hayvan
ve ihtiyaç malzemesi yardımı
yapıldı.

500 refugee families from
Kenya who dwell in Dadaab
Refugee Camp accepted as
second largest refugee camp in
the world were provided with
small cattle and need supplies
under the title of sustainable
development aid.
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ANNE VE ÇOÇUK
SAĞLIĞI
MOTHER AND CHILDREN HEALTH
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KENYA ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI MERKEZİ
Kenya Mother and Children’s Health Center
Kenya’da hastanelere ulaşım
zorluğu yaşanan İjara kırsal
bölgesinde Anne Çocuk Sağlığı
Merkezi inşa edildi. Oluşturulan
doğum öncesi sağlık merkezi
ve hastane arasında ulaşımın
kolaylaştırılması amacı ile
strabilize yol ve arazi tipi
ambulans desteği verildi.

Mother and Children’s Health
Center was built in Ijara rural
area which has transportation
difficulties on the way to
hospitals in Kenya. Between
the prenatal health center and
hospital for the sake of easing
the transportation, ambulance
modified for stabilized road

and rough land was provided.

NİJERYA AL UMMAH YETİMHANESİ TADİLAT VE DONANIMI
Renovation and Equipment Support for Nigeria Al Ummah Orphanage
Nijerya’nın başkenti Abuja’da
bulunan Al Ummah Yetimhanesi
TİKA tarafından yenilenerek,
donanımı gerçekleştirildi.
Yetimhanenin açılışını
Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın
Emine Erdoğan Hanımefendi
yaptı.

Al Ummah Orphanage located
in Abuja, the capital city of
Nigeria, was renovated and
given equipment support. The
orphanage was inaugurated by
H.E. Emine Erdoğan who is the
wife of H.E. President Recep
Tayyip Erdoğan.
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AFGANİSTAN HASTANE İŞLETMELERİ
Afghanistan Hospital Managements
2005 yılından bu yana Kuzey Afganistan’da
bulunan 4 sağlık kuruluşu ve bir ebe
okulunun bütün işletme giderleri TİKA
tarafından karşılanıyor. Son 10 yılda
yaklaşık 5.5 milyona yakın hastaya ücretsiz
tedavi hizmeti sunuldu.
• Faryab Vilayeti Meymene Afgan-Türk
Dostluk Ebe Okulu
• Faryab Vilayeti Meymene Afgan-Türk
Dostluk İl Hastanesi
• Şibirgan Afgan –Türk Dostluk Çocuk
Hastanesi
• Talokan Ve Hoca Bahauddin Ana Çocuk
Sağlığı Klinikleri İşletimi

All the operating costs of 4 healthcare centers
and 1 school of obstetrics which are active in
Northern Afghanistan since 2005 are financed
by TİKA. In the last 10 years approximately
5,5 million patients received free treatment.
Faryab City MaymanaAfghan-Turk
friendship school of obstetrics
Faryap City Maymana Afghan-Turk
friendship city hospital
Sheberghan Afghan-Turk Friendship
children’s hospital
Taloqanand Hodja Bahauddin Mother and
Children’s Health Clinic

KIRGIZİSTAN ULUSAL ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI MERKEZİ
Kyrgyzstan National Mother and Children’s Health Center
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te
bulunan ve yılda yaklaşık 100 bin
hastanın tedavi gördüğü ülkenin
en büyük sağlık merkezlerinden
Ulusal Anne ve Çocuk Sağlığı
Merkezi’nde bulunan Perinatal
Dönemi Pataloji Bölümü’nün
modernizasyonu TİKA
tarafından yapıldı.

The National Mother and
Children’s Health Center’s,
being one of the biggest in
the country, located in capital
Bishkek and treats more than
100.000 patients per year,
Department of Pathology of
Perinatal Section has been
modernized by TİKA.
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NİJER ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
Nijer Mother and Children’s Health and Rehabilitation Center
Afrikalı kadınlar için en ciddi ve
yıkıcı doğum yaralanması olan
Obstetrik Fistül’li (OF) kadınların
tedavisi ve rehabilitasyonu amacı ile
Niamey’de 51 yataklı “Nijer Ana
Çocuk Sağlığı ve Rehabilitasyon
Merkezi” TİKA tarafından inşa
edilerek, modern tıbbi cihazlar ile
donatılıyor.

For the treatment and
rehabilitation of the African
women who have Obstetric
Fistula illness which causes
most serious and disruptive birth
injury, TİKA constructed “Nijer
Mother and Children’s Health
and Rehabilitation Center “which
has 51 beds and modern medical
equipment.

ÖZBEKİSTAN “MUTLU AİLE” ÇOCUK PLASTİK CERRAHİ OPERASYONLARI
Uzbekistan “Happy Family” Children’s plastic surgery operations
Özbekistan’da Karakalpakistan
Özerk Cumhuriyeti, Semerkant,
Namangan, Buhara, Fergana’da
toplam 1460 çocuk muayene
edilerek durumu ameliyata
müsait olan 471 çocuğa plastik
cerrahi ameliyatı yapıldı.

In Uzbekistan, autonomous
region of Karakalpakstan,
Samarkand, Namangan,
Bukhara and Ferghana, total of
1460 children were screened
and 471 children had plastic
surgery.
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SURİNAM PARAMARİBO’S LANDS HASTANESİ TIBBI DONANIM
VE AMBULANS DESTEĞİ
Surinam Paramaribo’s Lands Hospital medical equipment and
ambulance support
Karayipler Topluluğu (CARICOM)
üyesi Surinam’ın başkenti
Paramaribo’da bulunan Land
Hastanesi’ne 40 adet çocuk yatağı,
yenidoğan ünitesi için de 3 adet
kuvöz, 4 adet hasta başı monitör,
bir adet tam donanımlı hasta nakil
ambulansı desteği verildi.

Land Hospital located in
Paramaribo, the capital of
Suriname which is the member
of Caribbean Community
(CARICOM), was given 40
child beds, 3 incubators for
neonatal unit, 4 bed-side
monitors and 1 fully equipped
ambulance.

MAKEDONYA ÜSKÜP DEVLET HASTANESİ ÇOCUK KLİNİĞİ
Macedonia Skojve State Hospital Children’s Clinic
Üsküp Devlet Hastanesi
Aziz Kiril ve Metodiy
Üniversitesi Klinik Merkezi’ne
bağlı Balkanların en büyük
Çocuk Hastalıkları Kliniği’nin
modernizasyonu TİKA
tarafından gerçekleştirildi.

Modernization of the biggest
pediatric clinic of Balkans
under the Skojve State Hospital
Saint Cyril and Methodist
University Clinic Center was
done by TİKA.
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KADINLARIN
GÜÇLENDİRİLMESİ
WOMEN'S EMPOWERMENT
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ARNAVUTLUK BERAT KADIN SIĞINMA EVİ
Albania Berat Women’s Shelter Home
Arnavutluk’ta aile içi şiddet
mağduru kadınlara hizmet
veren az sayıdaki kadın sığınma
evlerinden biri olan Berat Kadın
Sığınma Evi’ne onarım ve donanım
desteği sağlandı.

TİKA repaired and provided
equipment support to Berat
Women’s Shelter Home which is
one of the few women’s shelter
homes in Albania.

BOSNA HERSEK SREBRENİTSA VE JEPA ANNELERİ DERNEĞİ
Bosnia and Herzegovina Mothers of SREBRENİTSA and JEPA Association
Bosna Hersek’te Srebrenitsa
soykırımı mağdurlarının yakınları
tarafından kurulan Srebrenitsa
ve Jepa Anneleri Derneği’ne
teknik donanım desteği sağlandı.

In Bosnia and Herzegovina,
technical equipment support
was provided to Mothers
of Srebnitsa and JEPA
Association, which was
established by the victims of
Srebrenitsa genocide.
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GAZZE - SAVAŞ ENGELLİLERİ REHABİLİTASYON PROJESİ (İRADE)
Gaza – Rehabilitation Project of War Disabled Persons (İRADE)
İsrail’in 2008-2009 yılında Gazze’ye
düzenlediği ve 23 gün süren
saldırılarda yaralanan savaş engelli
Filistinlilere mesleki edindirme
kursları ve rehabilitasyon hizmeti
veren merkez Gazze İslam
Üniversitesi ve TİKA işbirliğinde
kuruldu.

The center, which gives
vocational training and
rehabilitation services to the war
victims of Israel in 2008-2009,
was established in collaboration
with TİKA and Islamic
University of Gaza.

KAMERUN YAOUNDE TSİNGA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
Cameroon Yaounde Tsinga Vocational Training Center
Kamerun’un başkenti Yaounde’de
55 yıldır kadınlara yönelik hizmet
veren Tsinga Mesleki Eğitim
Merkezi’ne tadilat ve teknik
donanım yardımında bulunuldu.

Tsinga Vocational Training
Center, which has been
providing services to the
women in the capital city of
Cameroon, Yaounde, for 55
years, was supported with
renovation and technical
equipment by TİKA.
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KARADAĞ BONA FİDE KADIN SIĞINMA EVİ
Montenegro – Bono Fide Women’s Shelter
Karadağ’da şiddet mağduru
kadınlara uzun yıllardan beri
hizmet veren Bona Fide Kadın
Sığınma Evi’ne donanım desteği
verildi.

Bona Fide Women’s Shelter
that serves to women, who are
victims of violence for many
years in Montenegro, was given
equipment support.

SENEGAL MODA DİKİŞ VE KESİM ENSTİTÜSÜ
Senegal fashion sewing and cutting institute
Senegal Moda Dikiş ve Kesim
Enstitüsü’nün eğiticilerine
TİKA’nın katkılarıyla T.C. Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından
görevlendirilen giyim üretim
teknolojisi öğretmenleri
tarafından giysi tasarımı ve
üretimi eğitimi verildi.

Turkish Ministry of Education,
facilitated by TİKA, provided
training to the students of
Senegal Fashion, Sewing and
Cutting Institute in the area
of costumes designing and
production.
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KOSOVA’DA KADIN İSTİHDAMINA DESTEK
The support to the women employment in Kosova
Kosovalı işsiz kadınlara destek
amacıyla kurulan Kosova Kadınlar
Yardımlaşma Derneği’ne TİKA
tarafından teknik donanım
desteğinde bulunuldu.

Kosova Women›s Solidarity
Association, which was
established for the purpose of
supporting the unemployed
women, was supported with
technical equipment.

AFGANİSTAN CEVİZCAN KADIN İSTİHDAMI PROJESİ
Afghanistan – Jowzjan Women’s Employment Project
Afganistan’ın Cevizcan vilayetinin
Akça ilçesinde kadınlara
istihdamına yönelik dikiş kursu
açıldı.

Akça town of Jowzjan
Provience in Afghanistan,
a clothing training course
was opened with the goal of
creating women employment.
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AFGANİSTAN MEYMENE EBE EĞİTİM MERKEZİ
Afghanistan – Maymana Midwife Training Center
TİKA tarafından çocuk ölüm
oranlarının yüksek olduğu
Afganistan’da inşa edilen ve
modern ekipmanlarla donatılan
Ebe Eğitim Merkezi’nde yılda
yaklaşık 32 öğrenci eğitim görüyor.

In Afghanistan, a country with
one of the highest child death
rates, Midwife Training Center
constructed and furnished with
the modern equipment by TİKA.
Through this project, nearly 32
students get education every year.

SUDAN TÜRK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ TEKSTİL ATÖLYESİ
Sudan Turkish Vocational and Technical Education Center: Textile Mill
Sudan Türk Mesleki ve Teknik
Eğitim Merkezi bünyesinde
TİKA tarafından kurulan tekstil
atölyesinde ‘iş garantili eğitim’
sertifikası alan kursiyerlerin
tekstil fabrikalarında iş bulmaları,
istihdam edilmeleri sağlanıyor.

Within the construction of
Sudan Turkish Vocational and
Technical Training Center,
TİKA opened a textile mill,
which provides ”job guarantee
certificate” to help trainees to
be employed textile industry in
Sudan.
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