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TAKDİM

D

ünya genelinde yaşanan çatışmalar, savaşlar, adaletsizlikler, eşitsizlikler, terörizm, salgın, iklim değişikliği, göç ve
ırkçılık gibi sorunlar derin insani krizlere sebep olmaktadır. Tüm insanlığı etkileyen ve hiçbir ülkenin tek başına
altından kalkamayacağı bu sorunlar karşısında ülkeler, ne yazık ki,
gereken dayanışmayı sergileyemiyor. Aynı şekilde uluslararası kurumlar da kendilerinden beklenen çözüm iradesini ve adımlarını hayata geçiremiyor.
Bu tablo, ülkemizin küresel gelişmelerin yanı sıra yakın coğrafyasında cereyan eden hadiseler karşında daha fazla sorumluluk almasını gerektirmiştir. Türkiye, terörle mücadeleden barış diplomasisine,
küresel sistem reformundan kalkınma yardımlarına kadar geniş bir
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yelpazede etkin varlık göstermektedir. Daha adil bir dünya hedefiyle
sürdürdüğümüz bu gayretlerin önemli bir boyutu da insani diplomasi
zemini üzerine yükselmektedir.
Türkiye olarak Suriye’deki iç savaştan ve terör örgütlerinin saldırılarından canlarını kurtarmak için ülkemize sığınan kardeşlerimizi,
dünyada örneği olmayan hizmetleri kendilerine sunarak misafir etmekteyiz. Bugün dünyanın en fazla sayıda mülteci barındıran ülkesi
olan Türkiye, insani yardımda da milli gelire oranla dünyada ilk sırada yer almaktadır.
Türkiye’nin dost eli bugün din, dil, renk, bölge ayrımı gözetmeksizin
dünyanın dört bir yanına ulaşmaktır. Gerek milletimizin alicenaplığının timsali olan gönüllü teşekküllerimiz, vakıflarımız, derneklerimiz
gerekse resmî kurumlarımız, nerede bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç
sahibi varsa, onların imdadına koşmaktadır. Gelişmiş ülkelerin tamamen içe kapandığı salgın döneminde Türkiye, 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbı malzeme desteğinde bulunarak, paylaşmaya ve
dayanışmaya verdiği önemi bir kez daha göstermiştir.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından hazırlanan
“Türkiye’nin Dost Eli: İnsani Diplomasi” kitabının da milletimizin gönül enginliğini ve ülkemizin bu alanda dünya için teşkil ettiği örnekliği vurgulayan bir eser olacağına inanıyorum. Kitabın hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ediyor, dünyanın dört bir ucunda fedakârca
çalışan yardım görevlilerimize Rabbim’den başarılar diliyorum.

TÜRKİYE C UMHUR İ Y E Tİ C UMHUR BAŞK A N I

RE CEP TAYYİP ERD O ĞAN
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T

ürkiye, özellikle son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bölgesinde ve dünyada
istikrarlaştırıcı ve itibarlı bir ülke olarak öne çıkmıştır. Milli güvenlikten ekonomiye bütün alanlarda gücünü tahkim
eden ülkemiz Suriye’den Ukrayna’ya savaşın ve acının hâkim olduğu
tüm coğrafyalarda barış ve huzur için hem insani hem de diplomatik
açıdan çok kıymetli çabalar ve katkılar ortaya koymaktadır. Bölgesel
ve küresel barış ve istikrar doğrultusunda insani bir dış politika izleyen Türkiye, krizlerin çözümü ve daha adil bir dünyanın tesisi için
gerek ikili ilişkilerde gerek uluslararası kurumlarda aktif ve etkin bir
şekilde varlık göstermektedir.
Ülkemizin dış politika atılımlarının tamamlayıcı bir unsuru olan insani diplomasi faaliyetleri ise insani yardımdan kalkınma desteklerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Türkiye herhangi bir
gizli ajandası olmadan dünyanın dört bir yanında yürüttüğü samimi
gayretlerle bugün insani diplomasi alanında da bir marka haline gelmiştir. İnsani diplomaside Türkiye modeli, mülteci meselesinden küresel salgınla mücadeleye kadar hemen her alanda dünya için örneklik teşkil etmektedir.
Başta TİKA, AFAD, Türk Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığı olmak
üzere ilgili bütün kamu ve sivil toplum kuruluşlarımızla gerçekleştirdiğimiz insani yardım faaliyetleri neticesinde Türkiye’nin dünyanın
en cömert ülkesi konumuna erişmesi ülkemiz ve milletimiz için iftihar vesilesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak hazırladığımız “Türkiye’nin Dost Eli: İnsani Diplomasi” kitabının, ülkemizin
insani ve diplomatik boyutta eş güdüm içerisinde yürüttüğü çabalara
dair farkındalığı artıracağına inanıyoruz. Bu vesileyle kitaba sunduğu
değerli katkılar için Doç. Dr. Erman Akıllı’ya teşekkür ediyorum.

C UMH UR BAŞK A NLI Ğ I I LE TI ŞI M BAŞK A NI

PROF. DR . FAHRET TIN ALTUN
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Giriş

İ

nsani Diplomasi (humanitarian diplomacy) kavram olarak dış
yardımlar ile temellenmekte, dış yardımların kalkınma ve nakdi boyutundan ziyade insani yardım boyutunu öne çıkaran bir
yapı arz etmektedir. İnsani Diplomasinin temellendiği dış yardımların bir mefhum olarak Uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde
kendisine yer bulması; II. Dünya Savaşı’nın nihayetlendiği döneme,
yani savaş sonrasında ikiye ayrılmış kıta Avrupa’sının yeniden inşası sürecine denk gelmektedir. Ancak söz konusu mefhumun ülkelerin dış politikalarında belirleyici bir pozisyona yükselmesi, şüphesiz
Sovyetler Birliği’nin çözüldüğü ve iki kutuplu uluslararası sistemden
tek kutuplu bir yapıya geçildiği 1990’ların başıdır. Zira Soğuk Savaş
sonrasında oluşan yeni dünya düzeni içerisinde, devletlerin siyasi ve
ekonomik alt yapıları bakımından yeniden yapılandırılma sürecine
girmişlerdir. Bununla birlikte eski Sovyet havzasında bağımsızlığını
kazanan ülkelerin, dönüşüm sürecini atlatmak adına diğer devletlerden belirli oranlarda destek almışlardır. Söz konusu dönemden günümüze dış yardımlar, ülkelerin dış politikalarında giderek artan bir
öneme sahip olmuş ve insani yardımlar, kalkınma yardımları, eğitim
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yardımları gibi geniş bir yelpazeyi ifade eder hale gelmiştir. Gelinen
noktada, devletler, dış yardımları uluslararası sistem içerisinde bir
yumuşak güç aracı olarak kendi ulus markalarını güçlendirmek için
de kullanmaktadırlar.
Aşağıdaki satırlarda detaylıca değinileceği üzere donör ülkeler, ihtiyaç sahibi ülkelere birçok farklı neden ve beklenti zemininde yardımlarda bulunmaktadırlar. Ancak “komşusu açken tok yatan bizden
değildir” diyen bir peygamberin ümmeti olarak Türkiye, hassaten
mazlum coğrafyalarda kimsesizlerin kimsesi olma görevini yerine
getirmektedir. İşte bu bağlamda Türkiye’nin dış politikasında tecrübe
ettiği İnsani Diplomasi yaklaşımı, İslam medeniyetinin manevi ikliminde yoğrulmuş, Türkiye’nin dost elinin ihtiyaç sahiplerine ulaşması şeklinde tezahür etmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin “Türk İş Birliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA)” başta olmak üzere, AFAD, Kızılay, Diyanet
İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile İnsani Diplomasisi’ni
başarılı bir şekilde yürütmektedir. Bahse konu kurumlar gerçekleştirdikleri insani yardım faaliyetleriyle bugün Afganistan’dan Haiti’ye,
Şili’den Kosova’ya kadar dünyanın dört bir yanına Türkiye’nin dost
elinin uzanmasına vesile olmakta ve Türk Dış politikasının ölçeğinin,
bölgeselden küresele yükselmesine katkı sağlamaktadırlar.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde,
“Dünya beşten büyüktür” şiarına uyacak şekilde Türkiye’nin İnsani
Diplomasisi, TİKA’dan Kızılay’a, AFAD’dan Türkiye Diyanet Vakfı’na
kadar birçok devlet kurumu temelinde eş güdümlü olarak başarılı bir
şekilde yürütülmektedir.
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01
D ı ş Ya r d ı m l a r ve
Yumuşak Güç

U

luslararası ilişkiler disiplinine, yumuşak güç kavramının
girişi, Joseph S. Nye tarafından 1990 yılında kaleme alınan “Bound to Lead: The Changing Nature of American
Power” adlı kitap ile olmuştur. Söz konusu eserde ilk defa
kullandığı yumuşak güç kavramını Nye, ‘istediğini emir/zor kullanmak veya bir şekilde ikna etmek (para vermek gibi) yerine yanına
çekme yoluyla elde etme becerisi’ olarak tanımlamaktadır. Sert gücün
nüvesini zorlama ve baskı kurarak emir yoluyla ikna etme oluştururken; yumuşak güç gündemi yaratma ve cazibe merkezi olma yoluyla
yanına çekme amacına ortak değerler ve kültür politikaları üzerinden
ulaşmaktadır. Nitekim yumuşak güç ikna, diyalog ve olumlu imaj inşası sayesinde dış politika hedeflerine ulaşmayı amaçlarken, sert güç
ise zorlama, tehdit ve ambargo gibi emir verici unsurlar üzerinden şekillenmektedir.
Geniş anlamı ile yumuşak güç; bir devletin, herhangi maddi veya manevi, dolaylı ya da dolaysız bir müdahalede bulunmadan sadece diğer ülkeler üzerindeki cazibe etkisi sayesinde dış politika amaçlarına
ulaşması durumudur. Nye, bir ülkeye ait kültürel yapının, dış politika
hedeflerinin ve uluslararası alandaki imajının o ülkeye dair ‘yumuşak
güç’ kapasitesinin nüvesini oluşturduğunu vurgulamaktadır. Zira o
ülkenin izlediği dış politikanın, uluslararası kamuoyu nezdinde sahip
olduğu meşruiyete göre bahse konu ülkenin yumuşak gücünün artacağı ya da azalacağını vurgulamaktadır. Nye: “Barışı sağlamak, savaşı kazanmaktan zordur ve barışı sağlamak için yumuşak güç şarttır.
Irak’ta savaşmamız sert gücümüz açısından büyük zafer olduğu gibi
yumuşak gücümüz açısından pahalıya mal olmuştur” demektedir.
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Nye, sevilmenin korkulmaktan daha az önemli olmadığını vurgulamaktadır. Nitekim Machiavelli ünlü eseri Hükümdar’da, İtalya’daki
iktidar naiplerine korkmanın sevilmekten yeğ olduğunu telkin etmiştir; ancak Nye, artık günümüz dünyasında korkunun yanında sevilmenin de elzem olduğunu ve bilhassa korkunun bükemeyeceği akılların ve ulaşamayacağı kalplerin ancak yumuşak güç ile kazanılacağını
savunmaktadır. Nye’a göre güç; “bir kişinin istediği sonuçları elde
etmek için başkalarının davranışlarını etkileme yeteneğidir.” Nye,
gücün kullanımını şu şekilde ifade etmektedir: “Başkalarının davranışlarını etkilemenin birçok yolu vardır; onları tehdit ile zorlayabilir,
para vererek kandırabilirsin… veya onları kendine çekip senin istediğini istemelerini sağlayabilirsin”. Türk Dil Kurumu ise güç kavramını:
“Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye
direnebilme yeteneği” olarak tanımlamaktadır. Başka bir tanıma göre
ise güç; “başkalarını etkileme ve onların tercihlerini, olasılıklar dahilinde şekillendirebilme kapasitesi” şeklinde tanımlamaktadır.
Nye, sert güç ve yumuşak güç ayrımını, ünlü havuç ve sopa anaforundan yola çıkarak yapmaktadır; zira Nye’a göre sert güç kandırmalara
(havuç) veya tehditlere (sopa) dayanabilir. Diğer taraftan yumuşak
güçte kandırmalara veya tehditlere yer yoktur; öyle ki, bir ülkenin sahip olduğu değerlere, refah seviyesine ve fırsatlara diğer ülkeler tarafından hayranlık besleniyorsa söz konusu devletin istediği diğer ülkelerin de isteği haline gelecektir. Bu bağlamda salt askeri güç tehdidini
ya da ekonomik yaptırım kartını oynamak yerine, dünya siyasetinde
gündemi oluşturmak ve diğer ülkeleri kendine çekmek büyük önem
taşımaktadır. Nye ‘nüfuz’ ile yumuşak gücün aynı şeyler olmadığının
da altını çizmektedir. Zira nüfuz, tehdit ve paranın sert gücüne bağlı
olabilir. Yumuşak güç ise kendine çekme becerisidir. Zorlamayı değil
rızayı gerektirir; yani hedef ülke üzerinde zorlama değil rıza oluşturmak, yumuşak güç konseptinin şiarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda
Nye, davranışsal açıdan yumuşak gücü çekici güç olarak tanımlarken;
kaynaklar açısından ise söz konusu cazibeyi oluşturacak değerler bütünü olarak tanımlamaktadır.
Diğer taraftan Nye, yumuşak güç ile sert güç arasında bir bağıntı olduğunu da belirtmektedir. Zira, her iki kavramın aslında birinin başkalarının davranışını etkileyerek amaçlarına ulaşması becerisinin iki
farklı kolunu oluşturduklarını vurgulamaktadır; aralarındaki fark
ise hem davranışın türünde hem de kaynakların somutluğundadır.
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Nye, emir gücünün (yani başkalarının yaptığını değiştirme), zorlama
ve ikna etme yoluna dayanabileceğini; kendi yanına çekme gücünün
ise (yani başkalarının isteklerini şekillendirebilme) o ülkenin kültürünün ve değerlerinin çekiciliğine ya da siyasi tercihler gündemini
kendi amacına göre kullanabilme becerisine bağlı olduğunu vurgulamaktadır.
Nye, uluslararası politikada yumuşak güç konseptinin özünü aldığı
kaynakları genelde bir kuruluşun ya da ülkenin kendi kültüründe ifade ettiği değerlerinden kendi içindeki uygulamaları ve politikalarıyla
oluşturduğu örneklerden ve başkalarıyla olan ilişkilerini sürdürme
biçiminden ileri geldiğini belirtmektedir. Öyle ki, bu bağlamda ‘Amerikan Rüyası’ örneğini veren Nye, ABD’nin sahip olduğu gücün aslında Hollywood sayesinde dünyada, başkalarının arzularına ve düşlerine ilham verdiğini, aynı nedenden dolayı diğer ülkelerden çok sayıda
öğrencinin eğitimlerini daha ileriye taşımak için ABD’ye geldiğini
belirtmektedir. Nye bu yorumundan da anlaşılacağı üzere yumuşak
güç konseptinde asıl olan, diğerlerini cezbedecek ve imrendirecek bir
‘rüya’ imal etmektir.
Yukarıdaki satırlarda da değinildiği üzere, Nye yumuşak güç ve sert
güç arasında bir bağıntı olduğunu kabul etmekle birlikte, ikisinin aslında birbirinden kesin çizgilerlerle ayrıldığını savunmaktadır. Diğer
taraftan Nye, yumuşak güç konseptinin, sert güç konseptine bağlı
olmadığının da altını çizmektedir; yani yumuşak gücün varlığı sert
güce bağlı değildir; yani birisi cisim, diğeri de onun gölgesi değildir.
Bu durumu Nye şöyle açıklamaktadır: “Stalin, alaylı bir biçimde Papa’nın kaç tümeni var? diye sormuş olsa da Vatikan’ın sahip olduğu
yumuşak güç tartışmaya gerek bırakmayacak seviyededir. Bir zamanlar Sovyetlerin de çok fazla yumuşak gücü vardı, fakat Macaristan ve
Çekoslovakya istilasından sonra bu gücün büyük bir kısmını kaybetti. Ekonomik ve askeri kaynakları büyümeyi sürdürse de Sovyet yumuşak gücü zayıfladı.”
Nye, yumuşak güç unsurlarını kullanmanın aslında sert güç unsurlarını kullanmaya oranla daha zor olduğunu; sonuçları elde etme süresi
açısından da yumuşak güç unsurlarının daha geç sonuç getirdiğini
kabul etmektedir. Nye, yumuşak güç ile elde edilen sonucun, sert güce oranla daha kalıcı olduğunun da altını çizmektedir.
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Nye’a göre bir ülkenin sahip olduğu yumuşak güç, üç farklı kaynaktan
beslenmektedir: (1) ülkenin kültürü, (2) ülkenin siyasi değerleri ve (3)
dış politikası. Nye bir ülkenin sahip olduğu kültürü; bir toplum için
anlamı olan değerlerin ve uygulamaların bütünü olarak tanımlamakta ve kültürün birçok gösterilme biçimi olduğunu vurgulamaktadır.
Nye bu gösterimleri, seçkinlere hitap eden edebiyat, sanat ve eğitim
gibi ‘üst kültür’ ve eğlenceye dayalı ‘popüler kültür’ olarak ikiye ayırmaktadır. Zira, bir ülkenin kültürü evrensel değerler içerdiğinde ve izlediği siyasalar diğerleri tarafından meşru olarak görülüp benimsendiğinde söz konusu ülkenin isteklerinin gerçekleşme ihtimali ortaya
çıkar. Nye, dar görüşlü değerlerin var olduğu sınırlı ve sığ kültüre sahip ülkelerin bu gayeye ulaşmasının çok zor olduğunun altını çizmektedir. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, sahip olduğu Osmanlı İmparatorluğu geçmişi ve derin cihan imparatorluğu kültürü
sayesinde yumuşak güç üretimi konusunda, önemli bir kapasiteye ve
kabiliyete sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Bir ülkeye ait televizyon dizisi ve/ya film, müzik gibi ögeler yumuşak
gücün popüler kültür ayağını oluşturmaktadır. Nitekim Afganistan’da
2001 yılında Taliban rejimi düştüğünde Hindistan Dışişleri Bakanlığı,
silah ve yiyecek yerine Bollywood film ve müzikleri ile dolu bir uçağı
Kabil’e göndererek popüler kültür ürünlerini tüm şehre dağıtılmasını
sağlamıştır. Diğer taraftan Nye, Coca-Cola ve Big Mac gibi Amerikan
Rüyasının bileşenlerinin İslam dünyasının ABD’yi sevmesine pek de
bir katkısı olmadığını vurgulamaktadır; benzer şekilde Kuzey Koreli
(eski) diktatör Kim Jong II’nin pizza ve Hollywood aşığı olması yürüttüğü nükleer programları askıya almasını sağlamamıştır. Eiffel
Kulesi, şarapları ve peynirleri insanları Fransa aşığı yapmadığı gibi
gökdelenleri, samurayları, mangaları ve animeleri Japonya’yı dünyada daha iyi bir konuma getirmemektedir.
Nye’ın dile getirdiği ikinci kaynak "siyasi değerlerdir". Nitekim Nye
verdiği ABD örneğinde, 1950-60’lı yıllarda ülkede cereyan eden ırkçı politikalar ve olaylar nezdinde ABD yumuşak gücünün Afrika’da
oldukça zayıfladığını, günümüzde ise idam cezası ve silah kontrolü
yasalarındaki yetersizliğin ABD yumuşak gücünün AB ve Avrupa’da
oldukça zayıf bir hale getirdiğini savunmaktadır. AK Parti iktidarı öncesinde Türkiye’de kötü bir durumda olan insan hakları ve özgürlükleri denetleyen yasalar minvalinde Türkiye’nin yumuşak gücü AB ve
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Avrupa özelinde Batı dünyasında neredeyse yok denecek kadar etkisizdi. Zira AK Parti öncesinde 28 Şubat gibi bir darbe Türkiye siyasal
hayatını derinden sarsmış, insanların din, inanç ve yaşam tarzı özgürlüklerine zorla zincir vurulmaya çalışılmıştır. 28 Şubat karanlığının
ardından ancak AK Parti iktidarı ile Türkiye’de bireysel özgürlük, yani din, inanç ve yaşam tarzını kendi tayin edebilme özgürlüğü mümkün hale gelebilmiştir. Hem AK Parti iktidarının getirdiği özgürlükçü
ve yasaklara karşı yaklaşım hem de AB Müktesebat süreci zemininde
bu bağlamda atılan adımlar neticesinde Türkiye’ye dair söz konusu
olumsuz bakışın giderek azaldığını söylemek mümkündür. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti özelinde örnek verilecek olursa bugün Türkiye,
sivil anayasası başta olmak üzere geçmişten günümüze gelen kültürel
zenginlikleri, sahip olduğu doğal güzellikleri ve tarihi eserleri, sinema
televizyon ve sanatı temelinde uluslararası sistem içerisinde son yıllarda yumuşak gücü hızlı bir şekilde yükselişte olan ülkelerden birisi
olmuştur.
Nye, hükümet politikalarının bir ülkeye ait yumuşak güç potansiyelini zirveye ya da dibe sürükleyebileceğini vurgulamaktadır. Nitekim
Nye, ABD nezdinde Vietnam ve 2003 II. Körfez Savaşlarının (Irak
Savaşı) ABD’nin dünya genelinde sahip olduğu yumuşak gücüne büyük darbe vurduğunun ve küresel anlamda ABD sempatisini büyük
ölçüde azalttığının altını çizmektedir. Nye, bir ülkenin izlediği iç ve
dış politikaların diğer ülkelere oranla ikiyüzlü, kibirli veya ulusal çıkarlar konusunda dar görüşlü biçimde kurulduysa yumuşak gücü
büyük oranda azaltacağını belirtmektedir. Bununla birlikte yumuşak
güç unsurları, sert güçten daha az olduğu gibi hükümetin kontrolü
dışındadır; nitekim hükümet bir füzenin ateşlenmesi için emri verebilir veya bir askeri birliğin sınır ötesi operasyon yapması için tezkere
çıkartabilir. Bununla birlikte o ülkeye karşı sempatinin ne biçimde
oluşacağı, söz konusu sempatiye muhatap tarafların dünya görüşü
ile ilintilidir. Nitekim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “One Minute” çıkışının anlamı İslam dünyası ve mazlum coğrafyalar için çok anlamlı olmuştur. Bu sayede Türkiye’nin yumuşak
gücünün bahse konu coğrafyalarda çok ciddi anlamda ivme kazandığı görülmektedir.
Güney Koreli siyaset bilimci Geun Lee ise Nye’dan farklı olarak yumuşak
güç stratejilerini metodolojik hale getirerek şu şekilde sıralamaktadır:
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1. Güvenlik ortamının genişletilmesi için ülkelerin kendi imajlarını
oluşturması veya manipüle etmesi: bazı hadiseler neticesinde dünya
kamuoyunda imajı zedelenmiş ülkelerin, imajlarını düzeltmek adına
daha barışçıl politikalar izlemelerini ifade etmektedir; Lee, bu bağlamda örnek olarak II. Dünya Savaşı’nın mimarlarından Japonya ve
Almanya’yı göstermektedir.
2. Başkalarının imajlarını zedeleme yoluyla diğer ülkelerden destek
sağlama: ABD’nin Ortadoğu’nun bazı ülkelerini “haydut” devlet olarak
tanımlayarak bu bölgedeki müdahalesini meşru gösterme girişimi gibi İran, Irak ve Kuzey Kore’yi “şer ekseni” olarak tanımlaması örnek
gösterilebilir.
3. Ağ etkisi stratejisi: bazı standartların, davranış şekillerinin ve ortak
referans biçimlerinin yaygın hale getirilmesi bu stratejinin nüvesini
oluşturmaktadır. Bu stratejinin amacı söz konusu değerlere sahip ülkeleri, uluslararası organizasyonları veya şirketleri yüceltecek bir dış
çevre yaratılmasıdır. İngilizce dilinin küreselleşmesi, liberal demokrasi anlayışının yaygınlaştırılması örnek gösterilebilir.
4. Durumsal değişimin ivmelendirilmesi: Bu strateji ancak hedef ülkenin bir kriz halinden geçiyor olması ile mümkündür; bu duruma Arap
Baharı sırasında Türkiye’nin demokrasiyi ve insan haklarının üstünlüğünü destekleyen tavrı örnek olarak gösterilebilir.
5. Ünlülerin ve Kahramanların kullanılması: küresel anlamda şöhrete sahip sanatçıların ve/ya kamuoyu tarafından kahraman olarak adlandırılan
kimselerin tabiiyetlerinin bulunduğu ülkenin hükümetleri ile iş birliği içerisinde evrensel değerlere uygun davranışlar sergilemeleri, yorumlarda ve
yardımlarda bulunmalarıdır. Sanatçıların barış elçisi olmaları ve yoksul
coğrafyaları ziyaretleri söz konusu stratejiye örnek gösterilebilir.
Toparlanacak olursa yumuşak güç; baskıyı değil rızayı, emir ve zorlamayı değil kendine çekme ve sempatiyi besleyen bir anlayışı öngörmektedir. Bir devlet gücünü, diğerlerinin gözünde meşruiyetini;
diplomasi, ekonomi, kültür ve kimlik gibi kaynakları olan yumuşak
gücüyle kazanır. Yumuşak güçte önemli olan zorlama değil, kendi
isteğini karşı tarafın da isteği haline getirebilme kapasitesini ortaya
koyabilmektir.
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arka ve markalama ticari bir kavram olarak bilinmektedir. Marka, ticaret dünyasında en az üç farklı şey
anlamına gelebilir. İlk olarak, bir ürün kimliğine atıfta
bulunur; (Ürünün görünümü, ambalajı, logosu, servisi, iletişimi vb.). İkinci olarak ürünün arka plandaki organizasyonun
kültürüne atıfta bulunur. Üçüncü olarak ise ürünün hedef kitlesinin
zihinsel karşılığına atıfta bulunur. Küreselleşme ile beraber uluslararası sistem içerisinde devletler, aynı ticari markalar gibi kendi marka
değerlerini inşa ederek uluslararası kamuoyu nezdinde olumlu imajlarını güçlendirmeyi arzu etmektedirler.
Ulus markalama kavramı 1996 yılında ilk kez, yönetme ve ölçme konusunda lider bir otorite olan İngiliz Hükümeti Kamu Diplomasi Kurulu üyesi olan, global olarak Anholt Ulus Markaları Endeksi, Şehir
Markaları Endeksi ve Devlet Markalar Dizini isimli üç büyük yayın
yapan Simon Anholt tarafından kullanılmıştır. Ulus markalama; içeriğinde kamu diplomasisini, ulusal kimliğini, bir ülkenin jeopolitiğini,
tarihini, gelişmişlik düzeyini ve ekonomisini kapsayan çok boyutlu
kavramdır ve özü imaj yönetimine dayanır. Ulus markalamanın temel
amacı bir ülkeye dair olumlu imajın inşa edilmesidir. Bu bağlamda o
ülkeye dair turizm ögelerinden yazılı olmayan kültürel mirasa, gastronomiden sanata birçok yumuşak güç unsuru üzerinden bahse konu
markalama şekillenebilir. Benzer şekilde o ülkenin izlemiş olduğu dış
politika temelinde atılan adımlar ve hassaten dış yardımlar o ülkenin
marka gücüne olumlu katkı sağlayabilir.
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Ülkeler için; dünya kamuoyu tarafından nasıl görüldüklerini, başarıları ve başarısızlıklarının, kendi insanları ve kendi ürünlerinin marka
değerine nasıl yansıdığını anlamak önem taşımaktadır. Küreselleşme
ile beraber tüm ülkeler bir rekabet içerisine girmişlerdir. Yatırımcıların, turistlerin, tüketicilerin güvenini kazanmak, bu insanları ülkesine çekmek için devletler uluslararası arenada ciddi bir gayret sarf
etmektedir. Bu noktada ulus markalama, ulus markası oluşturma,
ulus hakkında pozitif imaj çizme önemli bir misyon haline gelmiştir.
Bugün, ülkeler kendilerini dünyaya açıklamak için farklı şekillerde
marka kullanmaktadırlar. Genellikle basit ve net görüntüler, sloganlar ve pazarlama teknikleri kullanılmaktadır. Ulus markalama uluslararası sistem içerisinde devletler tarafından sıkça kullanılagelen bir
yaklaşım haline gelmiştir. Nitekim ABD’den Suudi Arabistan’a, İngiltere’den Almanya, Fransa ve İtalya’ya kadar birçok ülke dış politikasında ulus markalamayı kullanmaktadır.
Öz olarak bakıldığında ulus markalama bir ülkenin olumlu imajının
uluslararası kamuoyuna ihracı yani o ülkenin uluslararası itibarını
arttırmaya yöneliktir. Bu sayede yabancı yatırım çekmek, yeteneklerini çekmek ve korumak, uluslararası politik etki oluşturmak, turistleri etkilemek, ulus inşasını yoğunlaştırmak, örneğin, çevresel veya
insan hakları kaygılarını gidermek gibi. Ulus markalama stratejilerini
hükümetler ve pazarlama uzmanları belirlemektedir. Etkili ulus markalama stratejisi üreten kişiler- doğru veya yanlış- tüm bileşenlerin
bir ülkenin dışarıda ulus markasına etkisi olduğunu bilmektedirler.
Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Japonya, Çin,
Güney Kore, Singapur, Güney Afrika, Yeni Zelanda, İsrail ve çoğu Batı
Avrupa ülkesi dahil birçok ülke ulus markalamayı kabul etmiş ve uygulamıştır. Kapitalizm ile beraber dünyanın bir pazar haline geldiğini savunan görüşler de mevcuttur. Bunun sonucunda ise bir ülkenin
uluslararası imajını geliştirmek konusunda marka üretmesi gerektiği
fikri de yaygınlaşmıştır. Ulusu oluşturan topluluk olarak vatandaşlar,
ulus markalama sürecine dahil olan aktörlerdir. Vatandaşların sürece
katılımı dolaylı yoldan gerçekleşmektedir.
Ulus markalamanın tarihsel gelişimine bakıldığında ticari gayelerle
ortaya çıktığı görülmektedir. Öyle ki, marka ve markalama vizyonu,
21. yy’a girerken dış politikanın da bir konusu olmuştur. Marka, özü
itibarıyle pazarlama alanının en başat gündemlerinden iken, belki de
kapitalizmin yaygınlık kazandığı bir dönemde uluslararası ilişkilerin
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de gündemine girmesi bu yüzdendir. Ürünlerde markalama dönemi
19. yy’da yoğunlaşmıştır. 1851’de Londra’da düzenlenen Büyük Fuar’da üreticiler dünyanın her yerinden tüketim malları sergilenmiştir.
1950’lerde ve 1960’larda tüketim mallarına olan talep artmış ve markalar arasında yoğun bir rekabet yaşanmasına neden olmuştur. Her
şeyden önce Amerika Birleşik Devletleri’nde reklam endüstrisi yoğun
ilgi görmüştür. Aynı zamanda, bir dizi etkili işletme de bugünün markalama uygulaması için kolaylaştırıcı bir yol olan marka danışmanlık
firması Landor’u 1941 yılında San Francisco’da kurmuştur. Özellikle
turizm sektörü geleneksel olarak ulusların taleplerine göre turistlere pazarlama stratejisi uygulamaktadır. Hangi ulusun ne istediği, ne
tür karşılık beklediği ve turizm işletmecilerinin bunlara nasıl karşılık
verdiği bu noktada önem arz etmektedir.
Ulus markalaşmasının bir terim olarak kullanılmaya başlanması, markalaşmanın insanlar ve ürünler için etkisinin araştırılması 1980’lerin
ve 1990’ların sonlarında İngiltere’deki akademik çevrede başlamıştır.
Gerçekleşen çalışmalar neticesinde İngiltere’deki uzmanlar, politika
yapıcılarla İngiltere’nin imajını yeniden değerlendirme üzerine iş birliği gerçekleştirerek markalama sürecine ivme kazandırılmıştır.
2000 yılından bu yana ulus markalamasını ve ilgili yayınları teşvik etmeye çabalayan kurum sıkıntısı yaşanmamıştır. Aslında, ulus
markalama kavramının politika ve reklamcılıkta son yükselişi bir
dizi akademik araştırma alanı başlatmıştır. Avrupa ve ABD’deki düşünce kuruluşları ve akademik enstitüler, ulus markalama alanında
çok sayıda araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmiştir. Bilhassa
sömürge sonrası ülkeler için ulus markalama kampanyalarının önemini büyüktür. Nitekim, Surinam 2015 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından uluslararası ilgiyi çekmek ve yabancı yatırımı teşvik etmek
amacıyla “Biz Surinamız” kampanyası gibi ulus markalama stratejileri geliştirmiştir. Benzer şekilde 2022 yılında Metaverse evreninde
Barbados’un sanal büyükelçilik açması da bu duruma örnek olarak
gösterilebilir.
Ulus markalamanın millet kimliğiyle de yakın ilişkisi bulunmaktadır.
2000'lerden bu yana birçok devlet ulus markalama çabalarına dahil
olmuş ve bugün, devletler adına ulus markalama güvenlik ve sert güç
konuları gibi üst politikanın bir parçası durumuna gelmiştir. Ulus
markalama fikri, menşei ülkesi nezdinde değerlendirildiğinde aslın-
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da ABD, Almanya, Fransa, Portekiz, Estonya ve Polonya gibi ülkelerin
milli kimlikleriyle ilgili olumsuz imajların bertaraf edilmesi için zemin kazandığı görülmektedir. Hassaten eski sömürgeci/emperyalist
devletlerin ulus markalama marifetiyle geçmişin olumsuz algılarını
ortadan kaldırarak olumlu imajın inşasını hedefledikleri görülmektedir. Batıdaki bahse konu olumsuz algının bertaraf edilme gayesinden farklı olarak Türkiye’nin ulus markalama stratejisi; dünyanın en
cömert ülkesi olarak mazlumların yanında yer alan, dost elini ihtiyaç
sahiplerinden esirgemeyen lider bir ülke olarak Türkiye’ye dair uluslararası arenadaki farkındalığın güçlendirilmesidir.

ULUS MARKALAMA VE DIŞ YARDIM ILIŞKISI

| 25

03
Ulus Markalama ve
D ı ş Ya r d ı m İ l i ş k i s i

D

evletler de insanlar gibi yardıma muhtaç dönemler geçirmektedir. Öyle ki bazı dönemlerde devletlerin en temel
ihtiyaçlarını karşılayamayacak noktalara geldikleri bilinmektedir. Dünya üzerinde devam eden savaşlar, olağanüstü haller, afetler de devletleri zaman zaman yardıma muhtaç hale
getirmektedir. Bu dönemlerde yardıma koşan, yapılan yardımı yaptırım aracı olarak kullanmayan dost devletler ise her zaman kıymetli
olmuştur. Bir örnek verilecek olursa; 17 Ağustos depreminde Türkiye
zor bir dönem yaşamıştır. O dönem konut, çadır yardımı yapan komşu dost ülkeler bugün hala özellikle depremi yaşayan bölge insanı için
kıymetlidir. Bu ülkeler muhakkak ki devlet hafızalarında da tazeliğini
korumaktadır. O gün dış yardım yapan devletler Türkiye nezdinde bir
ulus markasına sahip olmuş, olumlu imaj çizmiştir.
İster insani yardım olsun ister resmi kalkınma yardımları olsun dış
yardımlar alıcı ülke için dostane bir yaklaşım olarak kabul ediliyorsa
kıymetli olmaktadır. Resmi kalkınma yardımları ve insani yardımlar
ulus markalama perspektifinden karşılaştırıldığında, insani yardımların zorlu dönemlerde yapılan yardım statüsünde olması sebebiyle
daha etkili olacağı çıkarımına varılabilir. Resmi kalkınma yardımları; ülkelerin zaten bir gelişmişlik noktasında olduğu ancak gelen
yardımlar ile bir üst seviye kalkınma statüsüne ulaşacakları biçimde
yardımlardır. Netice olarak her iki yardım türü de hedef ülkeye katkı
sağlamasından ötürü, ulus markalama anlamında hızlı ve pozitif etki
bırakacak eylemlerdir.
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Ülkeler arasında dış politikanın yürütülmesi ve bilfiil uluslararası
ilişkilerin tesis edilmesinde dış yardımlar önemli bir görev ifa edebilmektedir. Nitekim II. Dünya Savaşı’nın ardından, ABD’nin sağladığı
Marshall Yardımlarından faydalanan ülkelerin Batı Blok’u içerisinde
yer almasının kolaylaşması, dış yardımlar sayesinde devletler arasındaki müttefiklik ilişkilerinin daha kolay tesis edildiğini göstermektedir. Devletler, dış yardım yaparlarken aynı zamanda alıcı ülkenin
ulus markasına yani imajına da önem vermektedirler. İsmi terör ya da
istikrarsızlarla anılan devletler dış yardıma muhtaç duruma gelseler
dahi her devlet böyle bir durumda yardım kapısını açmayabilir. Zaman zaman farklı ülkelerde yaşanan insani krizlere yönelik yapılan
yardım kampanyalarında, kamuoyunun aynı ölçüde destek vermediği durumlar olmuştur. Bu noktada insanları yönlendiren şeyin ulus
markası olduğu söylenebilir.
Donör ülkeler açısından da dış yardımlar ve ulus markalama önemli bir konudur. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Küresel İnsani Yardım
Raporuna göre en cömert ülke seçilmiştir. Şüphesiz ki Türkiye’nin
bu konumu, ülkeyi uluslararası arenada daha dikkat çekici noktaya
getirmiştir. TİKA, kurulduğu ilk yıllarda (1992-2002), Sovyetler Birliği’nden ayrılmış, bağımsızlığını yeni kazanmış Türk Cumhuriyetlerine alt yapı ve teknik destek vermeyi hedeflemiştir. Bu durum yardımın ulaştığı ülkeler için Türkiye’nin teknik gelişmişlik noktasında
bir markasını pekiştirmiştir. Sadece bahse konu coğrafya için değil,
Türkiye dünyanın dört bir yanında sunmuş olduğu insani yardımlar
zemininde uluslararası arenada ulus markalaması; en cömert ülke,
doğruluk ve küresel güç olma hususlarında öne çıkmaktadır. Zira
Türkiye’nin sahip olduğu bu markalama nosyonları sadece dış yardımlar konusunda değil; ülkenin ekonomik, sosyal, hukuki, vb. imajı
açısından da önemli olmuştur.
Batıya dair çıkar temelli gelişim stratejileri, yardımların alıcılar arasında tahsis edilme şeklinde büyük değişikliklere sebebiyet vermiştir. Devlet çıkarları neredeyse yardımlar o bölgelere yönlendirilmiştir.
Soğuk Savaş sırasında, yardım sıklıkla uzak ülkelerde donör etkisi
oluşturmak için kullanılmıştır. Bu yapılırken stratejik olarak önemli
ülkeler tercih edilmiştir. İngiltere eski Uluslararası Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Hilary Benn, Soğuk Savaş dönemi yardımların
genellikle kalkınma odaklı olmadığını ve “sadece kendilerinden taraf
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olan yöneticilere sağlandığını” belirtmiştir. Buradan da anlaşılacağı
üzere dış yardımların çıkar temelli kullanılması, yardımları yumuşak
güç enstrümanı haline getirmektedir. II. Dünya Savaşı sonrasında dış
yardımların çok yönlü bir dış politika aracına doğru evrilmeye başladığı görülmüştür. 1945’te Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının oluşturulması bu duruma açık bir örnek teşkil etmektedir.
Bu kuruluşlar borç karşılığı yardım ve ekonomik kalkınmaya teşvik
amaçlı kurulmuştur.
İki taraflı dış yardımın modern konsepti ABD’nin II. Dünya Savaşı
sonrası Avrupa’daki yıkıma karşı verdiği destekle başlamıştır. ABD
bunu, 1947 yılında yürürlüğe giren Marshall Planı çerçevesinde Avrupa devletlerini yeniden inşa etmek amacıyla fon sağlayarak yapmıştır. Diğer devletler de ABD örneğini takip etmiş ve dış yardımı kendi
dış politikaları ile birleştirmeye başlamıştır. Bazı tezler, dış yardımın
dış politika aracı olarak kullanımının artmasıyla, donör ülkelerin çıkarlarının alıcıların ihtiyaçlarından daha motive edici olacağını ortaya atmaktadır. Bu da dış yardımların temel amacından uzaklaşarak
tamamen bir dış politika aracına döndüğü fikrini kuvvetlendirmektedir. Bu minvalde, dış yardımlar ve yumuşak güç kavramlarının birbiriyle yakından ilişkili iki kavram olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Almanya’nın 1 Eylül 1939’da Polonya’nın Danzing bölgesini ilhakıyla
fiilen başlayan II. Dünya Savaşı; 7 Mayıs 1945 tarihinde Nazi Almanya’sının teslim olmasıyla Avrupa’da ardından Ağustos 1945’te Hiroşima ve Nagazaki’ye ABD tarafından atılan atom bombaları neticesinde
2 Eylül 1945 tarihinde Japonya’nın da teslim olmasıyla sona ermiştir.
Milyonlarca insanın ölümüne ve daha fazlasının kayıp olmasına, yaralı veya sakat kalmasına sebebiyet veren II. Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkilerinden hassaten Kıta Avrupası büyük oranda etkilenmiştir.
Savaşın çatışmalarının yoğun geçtiği coğrafya olan Avrupa’da savaş,
yıkıcı etkiler doğurmuş; ülkeler adına demografik, siyasal-sosyal ve
altyapıya dair derin kayıplara sebebiyet vermiştir. Savaş, Avrupalı
devletlerin sadece fiziksel yapılarında değil aynı zamanda ekonomik yapılarında da büyük yaralar açmıştır. Savaşın ardından oluşan
dünya düzeni içerisinde devletler, savaşın yıkıcı etkilerini sarmanın
yollarını aramışlardır. İşte bu noktada, yani savaşın yıkıcı etkilerini
sarmak adına ülkeler dış yardımları bir dış politika aracı olarak kullanmaya başlamışlardır. Dış yardımlar, bir mefhum olarak “yardım
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alan” ve “yardım yapan” ülke olmak üzere ülkeler arasında bir diplomasi boyutuna evirilmiş ve bu sayede dış politikanın inceleme alanına girmiştir. Bu bağlamda dış yardımlar, 1945’ten günümüze ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin çehresini belirleyen diplomatik
araçlardan biri haline gelmiştir.
İfade edildiği üzere II. Dünya Savaşı sonrasında oluşan dünya düzeninde, uluslararası sistem içerisinde her ne kadar reel politik argümanının zemin kazanmayacağı öngörülse de Soğuk Savaş dönemi
boyunca yine ulusal çıkar kavramının dış politikanın temel belirleyici
motivasyonu olduğu görülmüştür. İşte böyle bir siyasal iklim ,devletler arasında çıkar çatışmalarının daha fazla yaşanmasına ve böylece
dünyada çatışmacı bir ortamın yükselişine sebebiyet vermiştir. Dünya genelinde yardıma muhtaç insan sayısındaki artış endişe kaynağı
oluştururken, dış yardım alan ülkelere fayda ve zarar dengesi tartışılmaya devam edilmektedir.
Dış yardım, yumuşak gücün ve kamu diplomasisinin de yoğun bir
araç olarak kullanıldığı dış politika alanında devletleri ve uluslararası
ilişkileri geliştiren bir sosyal inşa aracı haline gelmiştir. Yukarıdaki
satırlarda da vurgulandığı üzere dış yardımlar, devletlerin dış politikalarında kullandıkları çeşitli araçlardan biri haline gelmiştir. Bahse
konu diplomasi araçları arasında, diyalogdan askeri tedbirlere kadar
uzanan geniş yelpazede, dış yardımlar kuşkusuz önemli bir araç niteliği taşımaktadır. Dış yardım, donör ülkelerin amaçları, dağıtım şekli
ve içeriği bakımından farklılık gösterebilir. Bu bağlamda dış yardımlar çeşitli biçimlerde ulaştırılabilmekte, muhteviyatı farklılıklar gösterebilmektedir. Zira dış yardımlar sosyal, ekonomik ve yeniden yapılandırmaya yönelik olabilir. Diğer taraftan ülkeler bu tarz yardımları
dağıtırken farklı yöntemler de benimseyebilmektedir. OECD dış yardım dağıtım yöntemlerini şu şekilde özetlemektedir: iki taraflı veya
çok taraflı, imtiyazlı veya imtiyazsız, resmi veya özel yardımlar. En
temel ayrımda dış yardımları insani yardımlar ve kalkınma yardımları olarak özetlemek mümkündür. Öyle ki, insani yardımlar daha çok
acil insan ihtiyaçları için yapılırken, kalkınma yardımlarının devletler
arasındaki ilişkilerde kazan-kazan anlayışına dayandığı söylenebilir.
1990’ların henüz başında Soğuk Savaş’ın sona ermesi Türkiye’yi bir
anda çatışma sahalarına komşu hale getirmiştir. Sovyetlerin ardından oluşan uluslararası sistem içerisinde Güney Kafkasya, Balkanlar
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ve Ortadoğu birer çatışma alanı haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti oluşan bu yeni dünya düzeni içerisinde risk ve fırsatlar zemininde dış politikasını inşa etme yoluna gitmiştir. Uzun yıllar iletişimin kısıtlı kaldığı coğrafyalarda dış politika hamleleri geliştirilmiş,
önemli adımlar atılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede Türkiye’nin dış
yardım politikasının lokomotif kurumu olan TİKA’nın kurulduğunu
görmekteyiz. Elbette kurulduğu dönem itibarıyle sadece yeni bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri ile sınırlı bir çalışma alanı olan
TİKA asıl sıçramasını AK Parti ile yapmıştır. Zira AK Parti iktidarları
temelinde ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye çevre ülke olmaktan uluslararası sistemin merkez
ülkesi haline gelmiştir. Bu büyük dönüşümün önemli yapı taşlarından birisi de şüphesiz Türkiye’nin mazlum coğrafyalarda kimsesizlerin kimsesi olmanın getirdiği sorumlulukla sağladığı dış yardımlardır.
İngiltere’de “Küresel İnsani Yardım/Global Humanitarian Assistance
– GHA” programınca hazırlanan 2018 yılı Küresel İnsani Yardımlar
Raporu’nda, Türkiye 8,14 milyar ABD dolar insani yardım miktarıyla birinci sırada yer almıştır. Yapılan yardımlar neticesinde Türkiye 2018’de en cömert donör ülke olmuştur. Türkiye’nin bu konumu,
uluslararası arenada da lider ülke olma yolunda olumlu imajını daha da güçlendirmiştir. Küreselleşen dünya düzeni içerisinde ülkeler,
uluslararası sistem içerisinde kendi olumlu imajlarını güçlendirecek
faaliyetleri öncelemektedirler. Zira olumlu imaja sahip devletlerin
izlediği dış politikaların meşruiyeti, devleti güçlü kılmakla beraber
bahse konu dış politika hamleleri, uluslararası toplumun desteğini
elde etmeyi sağlamaktadır. İşte bu bağlamda uluslararası sistemin
merkez ve ümmetin lider ülkesi olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ivmelenen dış politikasıyla birlikte din, dil ve ırk gözetmeden TİKA, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Türk Kızılay ve
Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumlar marifetiyle yardımlarını tüm
dünyaya ulaştırmaktadır.
A. Dış Yardım Kavramı Nedir?
Uluslararası sistem içerisinde devletlerin diğer devlet ve toplumlara
yönelik yardımlarını ifade eden “dış yardım” kavramı, 1945 yılından
sonra bir kavram olarak uluslararası ilişkiler disiplininde, bir diplomasi aracı olarak ise devletlerarası ilişkilerde öne çıkmıştır. Kavrama
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dair tanımlamalar farklılık arz etse de öz olarak dış yardımlar; uluslararası sistem içerisinde hassaten ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin
ihtiyaç sahibi olan ülkelere sunmuş oldukları yardımlar şeklinde ifade edilmektedir.
Bir tanıma göre dış yardımlar bir ülkeden diğer ülkeye rıza temelinde ulaştırılan yardımlar olarak tanımlamıştır. Ekonomik Iş birliği ve
Kalkınma Örgütü (OECD) Kalkınma Yardımları Komitesi dış yardımları; “donör ülkelerin merkezi ve yerel yönetimlerinin veya bu yönetimlere bağlı icracı kuruluşların, ekonomik kalkınmayı ilerletmek ve
gelişmekte olan ülkelerde refah düzeyini artırmak amacıyla başka bir
ülkeye, sivil toplum örgütlerine ve uluslararası organizasyonlara en
az %25’i hibe olarak verilen uzun vadeli ve düşük faizli krediler” olarak tanımlamaktadır. Başka bir tanıma göre ise dış yardımlar; genel
olarak gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkelere yaptığı sermaye ve teknoloji aktarımı olarak tanımlanmıştır.
Devletlerarası ilişkiler açısından yardımların kavramsal açıklamasına bakılacak olursa bir devletin imkanlarını ihtiyaç sahibi başka
devlet veya devletler için seferber etmesi, bahse konu ihtiyaç sahibi
ülkelerin kalkınması hususunda katkılar sağlanması şeklinde tanımlanmaktadır.
Dış yardım kavramı, “genel olarak, gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkelere yaptığı sermaye ve teknoloji aktarımı” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bağlamda bahse konu tanımlar ışığında dış yardım mefhumu;
devletler tarafından ve/veya uluslararası örgütlerin, resmi kurumlar
ya da sivil toplum örgütleri marifetiyle fakir ya da gelişmekte olan
ülkelere sağladıkları finansman ve her türlü kaynak aktarımı olarak
açıklanabilir.
Uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde dış yardım kavramının net
bir şekilde açıklanması ve literatürde herkes tarafından kabul gören bir tanımlamanın olabilmesi için pek çok yazar/düşünür kavram
üzerine kafa yormuştur. Örneğin Carol Lancester, dış yardımı “en az
%25’i bağış olacak şekilde kamu kaynaklarının, bir devletten bir diğer
bağımsız devlete, bir sivil toplum kuruluşuna (STK) ya da uluslararası bir örgüte (Dünya Bankası, BM Kalkınma Programı gibi) gönüllü
olarak transfer edilmesi” olarak tanımlarken, “yardımı alan ülkede
insani durumun iyileştirilmesinin amaçlandığını” ifade etmektedir.
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Öyle ki, dış yardım konusunda öncü bir uluslararası kuruluş olan Ekonomik Kalkınma ve Iş birliği Örgütü (OECD) bağlı Kalkınma Yardımları
Komitesi/Development Assistance Committee (KYK/DAC), dış yardım
konusunda “resmi kalkınma yardımı” kavramını ortaya çıkarmıştır.
Buna göre, bir yardımın resmi kalkınma yardımı sayılabilmesi için iki
ana unsur önemle vurgulanmaktadır. Birinci unsur dış yardımın, devlet ve/veya yerel yönetim birimleri ile icraya yetkili kurumları da içine
alan resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmış olmasıdır. İkinci
unsur ise, dış yardımın temelinde gelişmekte olan ülkelerin ekonomik
kalkınmasının ve refah düzeyinin arttırılması amacının yatması, bu
çerçevede, yardımın en az %25’lik bölümünün alıcı ülkeye hibe edilmesini sağlayacak imtiyazlı bir niteliğe sahip olmasıdır. Bu tanımdan hareketle, Kalkınma Yardımları Komitesi, ekonomik kalkınma ve refah ile
doğrudan ilişkili olmayan askeri nitelikteki yardımları, resmi kalkınma
yardımı olarak nitelendirmemektedir. Benzer şekilde, gelişmekte olan
ülkelere sağlanan tavizsiz kredi destekleri de DAC’a göre resmi kalkınma yardımı olarak ele alınmamaktadır.
İşlevleri bakımından dış yardımlar devletlerarası ekonomik yardımlar olarak da ifade edilmektedir. Bu bağlamda bahse konu ekonomik
yardımların uluslararası politika temelinde önemli bir yere sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu yardım türüne örnek olarak Resmi Kalkınma Yardımı/ Official Development Assistance (RKY/
ODA) ifade edilebilir. Zira RKY’lar uluslararası sistem içerisinde devletler tarafından en yaygın kullanılan ve siyasi yönü ağır basan yardım türü olarak ifade edilmektedir.
Dış yardımlar; Kalkınma Yardımları Komitesi tarafından üç temel
hususta sınıflandırılmaktadır: (i) Resmi Kalkınma Yardımları (RKY),
donör ülkeler tarafından düşük ve orta gelir seviyesinde olan ülkelere
yönelik aktarımı ifade etmektedir. Bu yardım türünde sağlanan desteğin en az %25’i hibe statüsündedir. (ii) İkincisi, Resmi Akışlar/Other
Official Flows (DRA/OOF)’dır. Bu yardım türünün RKY’den farkı kalkınma motivasyonu ile yapılmaması veya en az %25 hibe oranını içermemesidir. (iii) Özel Akışlar/Private Flows (ÖA/PF) ise özel kurumlar
veya sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirilen yardımları ifade etmektedir.
Dış yardımları ekonomik pencereden inceleyen OECD’nin tanımlamasının daha dar kapsamlı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
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Zira günümüzde parasal yardımdan insani yardımlara kadar birçok
farklı alanda dış yardım yapılmaktadır. Öyle ki dış yardımlar; barınma ve gıda gibi temel ihtiyaçlardan, eğitime, can güvenliğine, meslek
edindirmekten teknik alt yapı desteklerine kadar birçok alanda uygulanmaktadır. Bu cihetle dış yardım mefhumunun bir diplomasi aracı
ve dış politika stratejisi olarak kullanım alanlarının ve kapsamının
belirlenmesi yardımın sunulduğu ülkeye ve bölgeye göre değişiklik
gösterebilmektedir.
Dış yardımlar bir mefhum olarak ülkeden ülkeye farklı yorumlarla,
farklı uygulama yaklaşımlarıyla ele alınsa da temelde dış yardımlar,
tür bakımından da oldukça geniş bir alana hitap etmektedir. Nitekim,
dış yardımların OECD tarafından yapılan tanımında vurgulanan hususlar ile ülkelerin dış yardım tanımları birbirlerinden farklılık gösterebilmektedir. Öyle ki, bahse konu tanımda yer alan genel çerçeve ile
Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı’na (USIAD)
göre olan dış yardım tanımı daha farklı kapsamları içermektedir. Bazı görüşler dış yardımların sadece ekonomik kalkınma hedefi olması
gerektiğini savunmaktadır. Bazı görüşlere göre ise dış yardımlar teknik altyapı, ekonomik ve askeri boyut temelinde gerçekleşmelidir.
Ancak gözden kaçırılmaması gereken husus dış yardımlarda ihtiyaç
sahibi ülkenin ihtiyacının karşılanmasıdır. Nitekim Kovid-19 pandemisi ile birlikte birçok ülkede ilaç, maske ve diğer sağlık ekipmanlarına dair büyük ihtiyaçlar oluşmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti
Kovid-19 pandemisi süresince insani diplomasisinin bir tezahürü olarak birçok ülkeye maske ve ilaç yardımları başta olmak üzere insani
yardımlar gerçekleştirmiş ve halen gerçekleştirmektedir. Yukarıdaki
satırlarda vurgulandığı üzere batı eksenli dış yardım yazımında devletlerin sadece ekonomik bağlamda yardımlarla etki altına almanın
önemi aslında satır aralarında vurgulanmaktadır. Ancak Türkiye gibi
dünyada iyiliği ve diplomaside insanı merkeze alan ülkeler dış yardımlarında insani yardımları öncelemektedirler.
Kavramsal tartışmalar bir yana, dış yardımlarda önemli olan bir diğer
konu da yardımların yardım niteliğini taşıyıp taşımamasıdır. Şayet ülkeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıkları yardımları “yardım” duygusundan ziyade farklı bir amaç zemininde gerçekleştiriyorlarsa bu durum
akıllarda soru işaretleri oluşturmakta ve gerçekleşen yardımın uygunluğunun sorgulanmasına sebebiyet vermektedir. Halbuki günümüzde,
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bilhassa sömürgecilik tarihi bulunan devletlerin eski sömürgelerine
yönelik uyguladıkları yardımlar zikredilen hususlardan ayrışmaktadır.
Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Devleti; TİKA, AFAD, Kızılay ve
Türkiye Diyanet Vakfı marifetiyle dünyanın dört bir yanında, bilhassa
mazlum coğrafyalarda, fakir ve gelişmekte olan ülkelerde yürütülen
dış yardım faaliyetleri neticesinde, alt yapı projelerinin gerçekleştirilmesinden çocukların aşılanmasına, bulaşıcı hastalıklarla mücadeleden ekonomik reformların gerçekleştirilebilmesine, sivil toplumun
desteklenmesinden doğal afetlerde zarar gören bölgelerdeki insanların temel gıda, barınma ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar
çok geniş bir yelpazedeki iyileştirmelerin yapılabilmesi mümkün
hale gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dış politikasının
nüvesini oluşturan insani diplomasi, işte bu faaliyetler zemininde yeşermekte, dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara ve ihtiyaç sahiplerine uzanan Türkiye’nin dost eli olmaktadır.
B. Dış Yardım Kavramının Tarihsel Gelişimi ve
Kurumsallaşması
Günümüz uluslararası sistemi içerisinde dış yardımdan bahsedebilmek, öncelikle donör durumunda olan devletin varlığından bahsetmekle mümkündür. Düzenli devlet yapısının henüz teşekkül etmediği
dönemlerde insan toplulukları tarih boyunca kuşkusuz birbirleriyle
yardımlaşmıştır. Diğer taraftan dış yardımların bir dış politika enstrümanına dönüşmesinin küresel siyasette 1945 yılının yani II. Dünya
Savaşı’nın sonrasında uluslararası sistemin aldığı şekil içerisinde ivmelendiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Uluslararası sistemde Vestfalya düzeninin etkin olmasıyla birlikte
ulus/devletlerin ulusal çıkar yarışına binaen 15. yy’dan itibaren dünya
üzerinde bazı emperyalist devletleri sömürge mücadelesine sürüklemiştir. Bu dönemde gerçekleşen dış yardımlar, çoğunlukla, devletlerin başka dost devletlere askeri, teknik yardımlar yapması yönünde
olmuştur. 20. yüzyılın başlarından itibaren dış yardımlar uluslararası
ilişkilerin önemli bir gündem maddesi olmaya başlamıştır. I. Dünya
Savaşı’nda aynı safta yer aldığı Avrupalı devletlere oldukça yüksek
meblağlarda ödünç kaynak aktarımında bulunan ABD, müttefiklerinin savaştan büyük zararlar görerek ayrılmaları sebebiyle bu ödünç
kaynakları hibeye çevirmiştir.
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II. Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkileri bilhassa Avrupalı devletlerin ekonomilerinde hissedilmiştir. Nitekim hem savaşın galipleri hem de
mağlupları ekonomilerini yeniden yapılandırmanın yollarını aramışlardır. İşte bu noktada ABD hem Avrupanın yıkılan ekonomisini
ayağa kaldırarak kendi etkisine almak hem de yayılan SSCB etkisini
sınırlandırmak adına Dışişleri Bakanı Marshall’ın teklifi ve Başkan
Truman’ın onayı ile 12 Mart 1947’de 13 milyar ABD Doları tutarında
Ekonomik İyileştirme Programı başlatmıştır. Uluslararası ilişkiler literatürüne Marshall Yardımları olarak giren bahse konu yardımlar,
savaş sonrası Avrupa’sında devletlerin ekonomilerinin yeniden yapılandırılmasında önemli adımlardan bir tanesi olmuştur.
Günümüz uluslararası sistemi içerisinde devletlerin uyguladıkları
dış yardım politikalarının şekillenmesi ve kurumsallaşması ise II.
Dünya Savaşı sonrası dönemden itibaren başlamıştır. Bu dönemde
halen varlıklarını devam ettiren ve dünyada başlıca bilinen dış yardım kuruluşları kurulmuştur. I. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan
ve başarısızlıkla sonuçlanan Milletler Cemiyeti’nin yerine kurulan
Birleşmiş Milletler çatısı altında meydana getirilen Yardım ve Rehabilitasyon İdaresi (UNNRA), yeni dönemde atılan ilk adım olmuştur.
Sonrasındaki süreçte ABD tarafından dünyaya ihraç edilen Bretton
Woods Sistemi olarak adlandırılan ve üçlü sacayağı şeklinde nitelendirebileceğimiz Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (WB)
ve Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) organizasyonlarından oluşan yapı inşa edilmiştir.
13 Ocak 1960 tarihinde az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere katkıda bulunulması ve destek sağlanması fikrinden hareketle Kalkınma
Yardımı Grubu/Development Assistance Group (KYG/DAG) oluşturulmuştur. Ayrıca, bu yapılanma ile donör ülkeler arasında iş birliği
imkanının oluşturulması ve dış yardım konusunda kurumsal gelişimin sağlanması da amaçlanmıştır. Kalkınma Yardımı Grubu, 1961
yılında Ekonomik Kalkınma ve Iş birliği Örgütü (OECD) bünyesine
entegre edilerek Kalkınma Yardımları Komitesi’ne dönüşmüştür.
Bugün ise uygulama alan ve şekilleri açısından dış yardımlara bakıldığında dış yardımların çeşitlendiği görülmektedir. Nitekim, öncelikle hedef ülkenin ihtiyaçları belirlenerek teknik destekten, kurumsal
eğitimlere, nakdi yardımlardan inşa yardımlarına kadar pek çok alana yayılmıştır. Elbette günümüzdeki uygulama şekli duruma ve ih-
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tiyaca göre değişse de nihayetinde birtakım kurallar zemininde dış
yardımlar icra edildiğinde, yukarıdaki satırlarda da değinilen tarih
boyunca ülkeler arasında uygulanan dış yardımlar günümüzün anlayışından daha farklı bir nitelik taşıyan çeşitli yardımlaşma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği görülmüştür. 19. yüzyılın sonlarına doğru ABD
ve bazı zengin Avrupa ülkelerinin, uzak bölgelerdeki felaketler karşısında, kamu kaynaklarını kullanmak suretiyle yürüttükleri insani
yardım çalışmalarının giderek arttığı bilinmektedir. Öyle ki, 1945 yılı
öncesinde dış yardım üç ana başlık altında yürütülmüştür, bunlar; insani yardım, iç savaş yıllarında kolonilerinin kalkınması için Avrupa
ülkeleri tarafından sağlanan küçük çaplı yardımlar ve II. Dünya Savaşı’nın başlarında ABD’nin Latin Amerika ülkelerine sağladığı teknik
yardımlar olarak sıralanmaktadır.
Günümüzde dış yardım kavramının kurumsallaşması ve küresel ölçekte sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanabilmesi için dış yardımların gerekliliği konusunda uluslararası bir fikir birliği oluşması II.
Dünya Savaşı yıllarına denk gelmektedir. Zira II. Dünya Savaşı, tarihsel bir kırılma noktası olarak, dış yardımların kurumsal temeli olan
uygulamalar şeklinde uluslararası politikada yer almasına imkan tanımıştır. Öyle ki, II. Dünya Savaşı’nın akabinde, savaşın yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmak, Batı Avrupa’nın yeniden ekonomik yönden
güçlenmesini sağlamak ve uluslararası düzlemde istikrarı ve güvenliği temin etmek amacıyla dış yardımlara ihtiyaç duyulmuştur.
II. Dünya Savaşı neticesinde, iki kutuplu bir dünya düzeni ortaya
çıkmış ve ABD ile SSCB diğer ülkeleri kendi kutuplarına dahil etme
amacıyla amansız bir güç mücadelesine başlamışlardır. Soğuk Savaş
döneminin başlarında, 1947 yılında Avrupa’nın içinde bulunduğu durumu netleştirmek gerekirse, İtalya ve Fransa’da komünist partilerin
iktidara gelme ihtimali ortaya çıkmışken, Doğu Almanya, Polonya,
Macaristan ve Romanya gibi ülkeler giderek Sovyetler Birliği’nin etki
alanına girmişlerdir. Sovyetler Birliği (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, SSCB) tarafından bölgesel gücünü artırmak için Türkiye
üzerinde uygulanan baskı ve Yugoslavya’nın Yunanistan’da komünist
rejim kurulmasına yönelik destek vermesi, ABD’nin Avrupa’da yayılan SSCB etkisi karşısında duyduğu endişeleri daha da derinleştirmiştir. Nihayetinde, Amerikan yönetimi 12 Mart 1947’de Başkan Truman döneminde, Türkiye’ye 100 Milyon ABD Doları, Yunanistan’a ise
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300 Milyon ABD Doları olmak üzere, toplam 400 Milyon ABD Doları
tutarında bir yardım paketini onaylamıştır. Truman Doktrini olarak
bilinen bu yardım paketinin devamında ise Marshall Planı olarak da
anılan 13 Milyar ABD Doları tutarındaki ekonomik iyileştirme programı ile Avrupa’nın zenginliğinin ve güvenliğinin yeniden tesis edilmesi
için önemli bir adım atılmıştır. Söz konusu bu iki yardım paketi ile dış
yardım mefhumunun uluslararası sistemde yerini almaya başladığını
belirtmek gerekir. Bu dönemde ABD ile SSCB’nin giriştiği güç mücadelesi esasen dış yardımları da etkilemiştir. Zira “yardımların politik
ve stratejik hesaplamalarla belirlendiği” görülmüştür.
Tarihsel akış ve uluslararası sistem içerisindeki dönüşüm neticesinde
ABD ve SSCB dışındaki diğer ülkelerin de dış yardım faaliyetlerine yöneldiği görülmektedir. Her ne kadar dış yardımların yaygınlaşmasında ABD’nin kendi üzerindeki yükü hafifletmek amacıyla, refah içinde
bulunan ülkelere yardım yapmaları konusunda uyguladığı baskının
önemli bir yeri olsa da Avrupalı devletlerin ve Japonya’nın kendi
dış yardım dinamiklerinin olduğunu ifade edilmelidir. Zira (eski sömürgeci devletlerden) İngiltere ve Fransa, kendi nüfuzlarını kaybetmemek amacıyla, bağımsızlıklarını kazanma yolunda adımlar atan
sömürgelerine yardım sağlamak durumunda kalmışlardır. Yani bu
açıdan dış yardımların, eski sömürgeci devletler için ulusal çıkarlarını korumak adına bir zorunluluk olarak uygulandığını ifade edebiliriz. Diğer taraftan Japonya ise ham madde ve yeni pazar arayışı içinde olduğu için dış yardım konusuna eğilmiş, benzer şekilde Almanya
da ihracatını artırmak için dış yardımlara başvurmuştur. İskandinav
ülkelerinin dış yardım konusundaki motivasyon kaynakları ise ortak
değerler ve normlar olarak kabul edilen demokrasi, Hristiyan mirası
ve yurt dışındaki misyonerlik faaliyetleri üzerinde şekillenmiştir. Sonuç olarak, 1960’lı yıllara gelindiğinde Avrupa ülkelerinin ve Japonya’nın dış yardım kuruluşları oluşturmaya başladıkları ve ikili yardım
programlarını genişlettikleri gözlenmiştir. Örnek vermek gerekirse,
1961 yılına gelindiğinde, Fransa Iş birliği Bakanlığı’nı, Almanya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nı, Japonya Denizaşırı Ekonomik Iş birliği
Fonu’nu, İsveç Uluslararası Yardım Ajansı’nı oluşturmuştur. Benzer
şekilde, Birleşik Krallık 1965 yılında Denizaşırı Kalkınma Bakanlığı’nı
oluşturarak, genişleyen dış yardım programlarının kurumsallaşmasını sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dış yardım misyonu
ise insani diplomasi temelinde mazlum coğrafyalara, ihtiyaç sahiple-
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rine ulaşmak; din, dil, ırk gözetmeksizin Türkiye’nin dost elini bahse
konu coğrafyalara uzatmak üzerinedir.
Batı eksenli dış yardım kavramının kurumsallaşmaya başladığı
ilk dönemde, dış yardımların daha ziyade ülkeler arasında yapılan
doğrudan transferler şeklinde yürütüldüğüne, yani iki taraflı olarak gerçekleştirildiğine dikkat çekmek yerinde olacaktır. Dış yardım
kavramının ülkelerin gündemlerinde daha fazla yer işgal etmeye başlaması, uluslararası iş birliğini de beraberinde getirmiştir. Zamanla
dış yardımların uluslararası bir düzeyde de koordine edilmesi gerekliliği doğmuş ve böylelikle çok taraflı yardım kuruluşları da ortaya
çıkmaya başlamıştır.
Bilhassa Kıta Avrupası’nda, II. Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan
yıkım sonucunda, savaştan zarar gören devletlerin kalkınma sürecini
hızlandırmak amacıyla dış yardımların uluslararası bir ölçekte planlanıp belli bir program dahilinde yürütülmesine büyük bir ihtiyaç
duyulmuştur. Bu süreç içerisinde Dünya Bankası’nın temelini oluşturacak olan Uluslararası Kalkınma ve Yeniden Yapılandırma Bankası/ International Bank for Development and Restructuring (UKYY/
IBRD) ile Uluslararası Para Fonu/ International Monetary Fund (UPF/
IMF)’nin kurulması, dış yardımların ve özellikle de kalkınma yardımlarının daha planlı ve koordineli bir yapı içinde yürütülmesi amacıyla
ortaya konan ilk çok taraflı girişimlerden sayılmaktadır. Ayrıca, 1948
yılında Avrupa Ekonomik Iş birliği Örgütü/ European Economic Cooperation Organisation’nün (AEİÖ/OEEC) ortaya çıkmasının, dış yardımların sistemli bir çerçeveye oturtulması amacıyla atılan en önemli
adım olduğu söylenebilir. Bölgesel nitelikteki ilk örgütlenme sayılabilecek olan OEEC, İngiltere ve Fransa öncülüğünde Paris’te bir araya
gelen 16 Avrupa ülkesinin kalkınma ihtiyaçlarını belirlemek maksadıyla ortaya çıkmıştır. II. Dünya Savaşı’nın izlerini Avrupa’dan silmek
için ABD tarafından finanse edilen Marshall Planı’nın uygulanmasında OEEC tarafından sağlanan katkılar göz önünde bulundurularak,
OEEC ülkeleri, kurumun başarısını dünya geneline yayma vizyonuyla, ABD ve Kanada’nın da katılımıyla 14 Aralık 1960 tarihinde imzaladıkları sözleşme ile Ekonomik Iş birliği ve Kalkınma Örgütü’nün
temelini atmışlardır ve sözleşmenin 30 Eylül 1961 yılında yürürlüğe
girmesiyle, OECD resmi olarak ortaya çıkmıştır. OEEC’nin devamı niteliğindeki OECD’nin kurulmasının dış yardımların profesyonel bir
anlayışla planlanıp yürütülmesi bakımından bir mihenk taşı olduğu-
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Ülkenin Adı

Katılım Tarihi

Avustralya

7 Haziran 1971

Avusturya

29 Haziran 1961

Belçika

13 Eylül 1961

Kanada

10 Nisan 1961

Şili

7 Mayıs 2010

Çek Cumhuriyeti

21 Aralık 1995

Danimarka

30 Mayıs 1961

Estonya

9 Aralık 2010

Finlandiya

28 Ocak 1969

Fransa

7 Ağustos 1961

Almanya

27 Eylül 1961

Yunanistan

27 Eylül 1961

Macaristan

7 Mayıs 1996

İzlanda

5 Haziran 1961

İrlanda

17 Ağustos 1961

İsrail

7 Eylül 2010

İtalya

29 Mart 1962

Japonya

28 Nisan 1964

Kore

12 Aralık 1996

Letonya

1 Temmuz 2016

Lüksemburg

7 Aralık 1961

Meksika

18 Mayıs 1994

Hollanda

13 Kasım 1961

Yeni Zelanda

29 Mayıs 1973

Norveç

4 Temmuz 1961

Polonya

22 Kasım 1996

Portekiz

4 Ağustos 1961

Slovakya

14 Aralık 2000

Slovenya

21 Temmuz 2010

İspanya

3 Ağustos 1961

İsveç

28 Eylül 1961

İsviçre

28 Eylül 1961

Türkiye

2 Ağustos 1961

Birleşik Krallık

2 Mayıs 1961

ABD

12 Nisan 1961

Tablo 1. OECD Üyesi Ülkelerin Listesi*
*http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm
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nu söylemek yanlış olmayacaktır. Dış yardımlar konusunda bir diğer
dönüm noktası da 1970 yılında BM Genel Kurulu’nda alınan karardır.
Gelişmekte olan ülkelere yönelik kaynak aktarımlarına bir standart
getirilmesini amaçlayan söz konusu karar çerçevesinde, donör sıfatını taşıyan OECD üyesi devletler, Gayri Safi Milli Gelirlerinin %0,7’sini
resmi kalkınma yardımı olarak ayırmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.
Bugün uluslararası sistem içerisinde OECD, hali hazırda 35 üyesiyle,
“dünya üzerindeki insanların sosyal ve ekonomik durumunu iyileştirilecek politikalar üretme” misyonu çerçevesinde faaliyet gösteren en
önemli çok taraflı örgüttür.
C. Dış Yardımlar Neden Verilir?
Yukarıdaki satırlarda da değinildiği üzere devletlerin dış yardımlar
sunmasında birden fazla motivasyon kaynağı olabilir. Bazı devletler
kendi dış politika amaçlarının gerçekleşmesini arzu ederken, bazıları eski sömürgelerini kendi siyasa etki alanından çıkmasını engellemek adına dış yardımlar sunmaktadırlar. Çok az devlet ise Türkiye
Cumhuriyeti Devleti gibi herhangi bir alt amaç gütmeden, ihtiyaç
sahiplerine yardımları ulaştırmak, yoksul devletlerin kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlamak adına yardımlar sunmaktadır.
Bu noktada tekrardan dile getirmek gerekir ki Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin dış yardım politikasının nüvesini Türkiye’nin insani diplomasisi oluşturmaktadır. Nitekim Kovid-19 pandemisi tüm dünyayı
sarmış ve başta İtalya olmak üzere birçok ülke çaresizlikle baş başa
kalmışken Türkiye’den giden yardım paketlerinin üzerinde yazanlar, aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dış yardım politikasının
zihin ve gönül boyutunu ortaya koymaktadır. Yardım paketlerinin
üzerinde Hz. Mevlana’nın şu sözleri nakşedilmiştir: “Ümitsizliğin ardından nice ümitler vardır. Karanlığın ardından nice güneşler vardır.”
İşte bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dış yardımları vasıtasıyla dost elini ihtiyaç sahiplerine uzatmaktadır.
Batı eksenli dış yardım yaklaşımına bakıldığında ise devletlerin birtakım sebep ve şartlar üzerinden bu faaliyetlerde bulundukları görülmektedir. Bu bağlamda da bahse konu sebep ve şartların oluştuğu temelin
incelenmesi önem arz etmektedir. Bir görüşe göre devletleri yardım
yapmaya iten üç sebep bulunmaktadır: (i) Birinci sebep uluslararası
ilişkilerin raison d’etat olarak bilinen var oluşu ile ilgilidir. Bu görüşe
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göre dış yardımlar; dış politikalarının temeline emperyalist emelleri
koymuş olan devletlerin sömürgecilik yarışı döneminde başlamış ve
konjonktürel gelişmelere bağlı olarak dönüşüm geçirmiştir. Bu dönüşüme rağmen yaklaşımın özünde emperyal amaçların olduğu dile getirilmektedir. (ii) İkinci sebep ise küreselleşen dünya düzeni ile ilintilidir.
Küreselleşen dünya düzeni içerisinde sınırların giderek ortadan kalkması devletler arasındaki gelir dengesizliğini giderek dikkat çeker hale
getirmiştir. Bu bağlamda bölgesel gelir farklılıkları, gelişmişlik düzeyleri ve bu durumlara bağlı olarak ortaya çıkan sosyal yapıdaki istikrarsızlıklar, terör tehlikesi, yasa dışı göç, salgın hastalıkları gibi hususlar,
ülkelerin gündemini giderek meşgul eder hale gelmiştir. (iii) Üçüncü
sebep ise ekonomi ile ilgilidir. Burada temel nokta yoksul ülkelerin yardımlar ile kalkınma imkanına sahip olup olamayacağı meselesidir. Dış
yardımlara yöneltilen birtakım eleştirilerin temelinde dış yardımlara
bağımlı hale gelen ekonomilerin kendi iç dinamikleri ile kalkınmalarının görece daha zor olduğuna dair görüşler de bulunmaktadır. Öyle ki,
dış yardımlar sonucunda kalkınmış ülkeler olduğu gibi, dış yardımlara
bel bağlayarak kalkınamamış, kendi iç dinamiklerini oluşturamamış
devletlerin de yoksulluk tuzağına düşmeleri kaçınılmaz olmuştur.
Diğer bir görüş ise dış yardımları bir alt amaca bağlayarak, yardım
sunan devletin dış politika hedeflerinin tezahürü olarak birden farklı
hususta açıklamaktadır. Bu görüşe göre ise dış yardım sunan devletlerin, dış politikalarında bir araç olarak dış yardımları kullanmaları
aslında kendilerine dair sosyo-ekonomik, siyasi, ahlaki ve insani diğer nedenlere dayanmaktadır. Başka bir görüşe göre dış yardımların,
hassaten kalkınma yardımlarının amacı yukarıdaki satırlarda da
vurgulandığı üzere, devletlerarasındaki gelir dengesizliğinin ortadan
kaldırılması, dünyadaki bölgeler arasındaki gelişmişlik seviyeleri
arasındaki uçurumun giderilmesidir. Elbette bu görüşün temelinde
gelişmişlik seviyelerinin dengelenmesiyle kollektif güvenliğin sağlanması öngörülmektedir.
Dış yardımlar donör ülkeler için sağladığı faydalardan biri de dış yardımlar donör ülkenin olumlu imajının ihracı açısından da büyük bir
öneme sahip olmasıdır. Zira ulus markalama unsuru olarak dış yardımlar etkili bir araçtır. Bu bakış açısına göre dış yardımlar geniş bir
askeri, siyasi, mali, ticari ve psikolojik çıkarlar yelpazesine, genellikle
aynı anda hizmet etmektedir.
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Batı Eksenli dış yardım retoriğine bakıldığında gelişmiş ülkelerin
fakir ya da az gelişmiş ülkelere dış yardım sağlamasının temelinde
dünyadaki gelir eşitsizliğini azaltmak için duyulan insani kaygılar ile
zor durumdaki kişilere yardım etmeyi ya da fakir ülkelerde de kalkınmayı teşvik etmeyi gerekli kılan vicdani dürtüler yatıyor gibi görünse de gerçek sadece bu sebeplerle sınırlı değildir. Öyle ki, batı eksenli
donör ülkelerin yardım akışlarını belirleyen en önemli faktörler dış
politika ve siyasi ilişkilerdir. Bu bağlamda, devletler arasında iş birliği
ve uzun vadeli ilişkiler kurulmasında önemli bir paya sahip olan dış
yardımlar sayesinde, ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştiği, yardım
eden ülkeye duyulan sempatinin arttığı, önyargıların ortadan kalktığı, donör ülkenin politikalarının daha yakından takip edildiği ve hatta bu politikaları onaylama yönünde bir pozitif ayrımcılığa gidildiği
gözlenmektedir. Diğer yandan, ülkeler arasında hem bireysel hem de
kurumsal temelde birlikte hareket edebilme kabiliyetinin gelişmesine, birlikte var olabilme anlayışının güçlenmesine zemin sağlayan dış
yardımlar, ortak değerlerin sürdürülmesi, soydaş ve akraba toplulukları ile iletişim kanallarının açık tutulması bakımından da önemli bir
vazife görmektedir.
Donör ülkeler tarafından sağlanan gerek finansman gerekse malzeme desteği, özünde alıcı ülkede bir eksikliğin karşılığı olduğu için,
alıcı ülkeler, kaçınılmaz olarak, donör devletlerin üstün özelliklerine
daha fazla odaklanırlar ki bu da donör devletin bir cazibe merkezi
haline gelmesine katkıda bulunur. Aynı şekilde, özellikle gelişmekte
olan ülkelerin, süper güçlere kıyasla daha kısıtlı olan kaynak ve teknolojilerine rağmen, dış yardım faaliyetlerinde bulunmaları, bölgesel
çatışmalar ve insani krizler karşısında ivedi bir şekilde harekete geçmeleri, bu ülkelerin bölgesel ve küresel aktör sınıflandırılmasında yer
alabilmelerinin önünü açmaktadır. Bu noktada, Hindistan ve Çin’in
BM barışı sürdürme operasyonlarına daha fazla katkı sağlaması, Brezilya’nın kendi bölgesinde ve özellikle de Haiti’de devlet inşasında daha etkin bir şekilde rol almaya başlaması, keza Çin’in iklim değişikliği
ve küresel çaptaki salgın hastalıklar konusunda daha çok sesini duyurması ve Türkiye’nin özellikle Afrika’da ortaya çıkan insani krizler
karşısında yardım dağıtıcı bir pozisyon alması anlam kazanmaktadır.
Gelişmiş ülkelerin hangi sebeplerle yardım verdikleri dikkate alınacak
olursa, yardımların temelinde üç temel güdü olduğu ifade edilmektedir: (i) stratejik sosyo politik güdüler, (ii) ticari güdüler, (iii) insani ve
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ahlaki güdüler. Literatürde birinci kısım güdülerin yani stratejik sosyo politik güdülerle yardım sağlayan devletlerin yardım alan devletin
liderleriyle iletişim halinde kalarak onların bağlılığını kazanmayı, bir
kalkınma modelini kabul ettirmeyi veya derinleştirmeyi, o ülkenin
ekonomik, siyasi veya askeri olarak yerini sağlamlaştırmayı, göç ve
terörizm gibi günümüzün büyük sorunlarına set çekmeyi ve uluslararası kurumlarda ekonomik ve siyasi gündemi belirlemeyi amaçlayabileceğini belirtmektedir. Öyle ki, bahse konu güdüler sayesinde
yardım sağlayan devletin, kendi ülkesinde de yardım alan ülkeyle
etnik bağlara sahip seçmenler üzerinde olumlu bir etki yaratarak oy
sahiplerinden siyasi destek görebileceği ifade edilmektedir.
Bir diğer husus olan ticari güdülerle hareket eden donör devletler,
verdikleri dış yardımlar sayesinde yeni pazarlara erişim sağlayabilmekte, ülkedeki bir iş kolunun çıkarlarını besleyebilmekte, hammadde ve ucuz iş gücüne erişim sağlayarak yeni ticaret ve yatırım fırsatları kazanabilmektedir.
Son olarak, insani ve ahlaki güdülerle dış yardım sağlayan bir devletin savaş, kargaşa veya doğal afetler sonucu mağdur olan insanlara merhamet ederek zararları telafi edebileceğini, bunu yaparken de
yüksek ahlaki bir zemine sahip olduğunu göstererek hem ülkesinde
hem de alıcı ülkede olumlu bir imaj çizebileceğini, kendi ülkesinde de
belirli bir grupla dayanışma sağlayarak onların sempatisini kazanabileceği ifade edilmektedir.
Görüleceği üzere, dış yardımlar sayesinde sadece yardım alan ülkeler
değil aynı zamanda donör ülkeler de pek çok kazanım sağlamaktadır.
Burada altı çizilmesi gereken nokta, dış yardım veren bir devletin yukarıdaki satırlarda zikredilen güdülerden biriyle hareket edebileceği
gibi, hepsini birlikte göz önünde de bulundurabileceğidir. Zira batı
eksenli dış yardım kavramına göre yardımlar geniş bir askeri, siyasi, mali, ticari ve psikolojik çıkarlar yelpazesine, genellikle aynı anda
hizmet edebilirler.
Dış yardımların yönlendirildiği alıcı ülkeler de kalkınma planlarını
gerçekleştirebilmek, dış borç geri ödemelerinde kullanmak, iç istikrarı sağlamak, silahlı kuvvetlerini çağdaşlaştırmak ya da ulusal güvenliği sağlamak amacıyla dış yardımlara ihtiyaç duyabilmektedir. Alıcı
ülkelerin aldıkları dış yardımlar sayesinde, özellikle kalkınma amaçlı
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olarak bazı hedefleri yerine getirebildikleri gözlenmektedir. Örneğin,
alıcı ülkeler, alt yapı inşası ve üretim sektörlerinde kullandıkları takviyelerle ekonomik kalkınmayı tetikleyebilmekte, eğitim, sağlık, çevre ve siyasi sistemleri güçlendirebilmekte, özellikle insani yardımlar
sayesinde temel ihtiyaçlarını karşılayabilmekte ve ekonomik krizlerin akabinde ekonomilerini istikrara kavuşturabilmektedir.
Sonuç olarak, dış yardımlar hem donör ülke hem de yardımı alan ülke
için çok çeşitli alanlarda fayda sağlayabilme potansiyeline sahiptir. Söz
konusu potansiyelin iyi değerlendirilip özellikle yardımı alan ülkelerde
yardımların etkin bir şekilde kullanılması, sürdürülebilir kalkınmanın
gerçekleştirilmesi bakımından büyük önem arz etmektedir.
Dış yardımların kavramsallaştırılmasındaki karmaşadan yukarıdaki
satırlarda söz edilmişti. Dış yardım mefhumunun karmaşıklığına neden olan bir başka unsur da dış yardımların etkinliği sorunudur.
Dış yardımların, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere gerçekten
fayda sağlayabilmesi için öncelikle donör ülkeler tarafından yardım
yapılacak ülkelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesine ve bu
ülkelerle ilgili fizibilite raporları hazırlanmasına
ihtiyaç
duyulduğu aşikardır.
Yardım götürülecek
ülkenin gerçekte neye ihtiyaç duyduğunun belirlenmesinin,
bu ihtiyaç doğrultusunda yardımın hızlı bir şekilde alıcıya
ulaştırılmasının yardımın
maksimum
faydayı
sağlaması
bakımından son derece önemlidir. Bunun yanı sıra, özellikle sivil toplum
kuruluşları tarafından yürütülen dış
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yardım faaliyetlerinde yardım alan ülkenin yerel unsurlarının da dış
yardımın planlanması aşamasına dahil edilmesi yardımların etkinliğini artırmaktadır. Diğer yandan, donör ülkeler arasında da iş birliği
ve bilgi paylaşımının gerekli olduğu bir gerçektir. Özellikle yardımların uluslararası bir örgüt kanalıyla değil de doğrudan iki ülke arasında gerçekleştirildiği durumlarda, daha önceden belli bir ülkede yardım faaliyetleri yürütmüş, yani saha tecrübesine sahip olan bir donör
ülkenin, o ülkeye ilk kez dış yardımda bulunmayı planlayan devlet ya
da örgüte aktaracağı bilgi ve tecrübeleri dış yardımın daha kısa sürede başarılı olmasına büyük katkı sağlayacaktır.
Dış yardımların etkinliği konusunda ortaya çıkan şüphelerin giderilmesi ve kalkınma yardımlarının geleceği için yardım kuruluşlarının
bir dizi reformlara başvurduğunu bilinmektedir. Sonuç odaklı yönetim anlayışı, seçicilik, sektör bazında oluşturulacak yardım programları ile yoksullukla mücadele strateji belgelerinin bu reformlar arasında öne çıkmaktadır.
Son yıllarda dış yardımların etkinliğinin daha fazla tartışma konusu
olması neticesinde, çözüm üretmek üzere belli dönemlerde toplantı-
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lar yapılmaya başlanmıştır. Nitekim, Kalkınma Yardımları Komitesi (KYK/DAC) Yardımların Etkinliği Çalışma Grubu’nun desteğiyle,
Yardımların Etkinliği hakkında Yüksek Düzeyli Forum (YDF) adı
altında gerçekleştirilen söz konusu toplantılardan ilki 2003 yılında
Roma’da düzenlenmiştir. Takip eden toplantılara 2005 yılında Paris,
2008 yılında Akra ve son olarak 2011 yılında Busan ev sahipliği yapmıştır. 2005 yılında Paris’te gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Forum
neticesinde kabul edilen Paris Yardım Etkinliği Deklarasyonu, “dış
yardımların kalitesini ve kalkınma üzerindeki etkisini artırmayı hedefleyen eylem odaklı bir yol haritası” olarak karşımıza çıkmaktadır.
Deklarasyon, yardımların etkinliği hususunda beş temel prensibin
altını çizmektedir: Sahiplenme (Ownership), Paralellik (Alignment),
Uyum (Harmonization), Sonuç Odaklı Yönetim (Results-based Management) ve Karşılıklı Hesap Verebilirlik (Mutual Accountability).
Sahiplenme ilkesi ile yardım alan ülkenin yoksullukla mücadelede
kendi stratejilerini oluşturması, ülkenin kurumlarının iyileştirilmesi
ve yolsuzlukla mücadele edilmesi kastedilmektedir. Bu ilkeyle, yardım alan ülkenin kendi kalkınma stratejisini ülkenin sivil toplum ve
özel sektörünün de katkısıyla tabana yayması öngörülmekte; “sürücü
koltuğuna yardım alan ülkenin oturması” gerektiğine işaret edilmektedir.
Paralellik ilkesi, donör ülkelerin dış yardımlarını alıcı ülkenin kalkınma stratejisine dayandırması ve bu bakımdan yerel sistemlerin
kullanılmasının teşvik edilmesi anlamına gelmektedir. Sahiplenme
ilkesinin tamamlayıcısı niteliğindeki bu ilke, yardım alan ülkede kurumsal kapasiteyi kuvvetlendirmeyi amaçlanmaktadır. Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi de bahse konu ülkeye dair milli kalkınma
planı ile eş güdümlü olmalıdır.
Uyum ilkesi, yardımı sağlayan donör ülkelerin koordinasyon içinde
olmasını, yasal prosedürlerin basitleştirilmesini ve aynı yardımların
farklı donör ülkeler tarafından tekrar yapılmasının yani mükerrerliğin önlenmesi için bilgi paylaşılmasını ifade etmektedir.
Sonuç odaklı yönetim prensibi ise hem gelişmekte olan alıcı ülkelerin hem de donör ülkelerin sonuç odaklı çalışmasına ve yardımların
somut sonuçlar üretip üretmediğinin ölçülmesi gerektiğine işaret
etmektedir. Sonuçların analizinin yapılmasının, karar alıcılara yeni
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politikalar üretmeleri bakımından yol gösterici olması sebebiyle bu
prensip önem taşımaktadır.
Son olarak, karşılıklı hesap verebilirlik ilkesiyle hem donör ülkenin
hem de alıcı ülkenin yardımların verimliliği ve sonuçları bakımından
karşılıklı olarak hesap verebilmesi, kaynakların ne şekilde kullanıldığı sorusuna şeffaf bir şekilde yanıt verebilmeleri kastedilmektedir.
Paris Bildirgesi’nin uygulanmasını güçlendirmek ve derinlik kazandırmak amacıyla 2008 yılında Gana’nın başkenti Akra’da gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Forum’da kabul edilen Akra Eylem Gündemi
(AAA) kapasite geliştirmeye odaklanması ve sahiplenme, ortaklık ve
sonuç almanın daha iyi düzeye getirilmesini önermesi bakımından
ayrıca değinilmeyi hak etmektedir. Akra Eylem Gündemi çerçevesinde, donör ülkelerin ortak ülkelere yapmayı planladıkları yardımlar
hakkında 3 ila 5 yıl arasında değişen süreler için ileriye dönük olarak
bilgi sağlamaları, yardımların iletilmesinde donör sistemleri yerine
ilk seçenek olarak ortak ülkenin sistemlerinin kullanılması, alıcı ülkelere sağlanan yardımların nasıl ve ne zaman harcanacağı hususunda
donör ülkeler tarafından şartlar konulmasına son verilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri diledikleri
tedarikçilerden temin edebilmelerinin önündeki kısıtlamaların gevşetilmesi hususlarında karar alınmıştır.
Özetlemek gerekirse, dış yardımların etkinliği konusunda ortaya çıkan soru işaretleri, dış yardımların iyi bir şekilde planlanıp hayata geçirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu zorunluluk sayesinde ise dış
yardım çalışmalarını yürütürken hem donör ülkelere hem de uluslararası kuruluşlara yol gösterecek mahiyette ilkesel bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmıştır.
Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin pek çoğu dış yardım yapmaktadır. Her ne kadar dış yardımlar başta insan refahını arttırma arzusu
olmak üzere birkaç farklı ana sebeple yapılsa da yardım tahsislerinin
veya yardım kısıtlamalarının temel motivasyonunun bağışçı ülkenin
dış politika hedeflerine uygunluk olduğu söylenebilir. Bağışçı ülkelerin stratejik ve ticari çıkarlarının, birçok yardım programının arkasındaki itici güç olduğu tartışılmaya devam etmektedir. Batı eksenli
uluslararası sistemin anarşik yapısının ülkelerin ulusal çıkarlarını
maksimize etmeye dayalı bir süreç olarak kurgulandığı düşünülecek
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olursa dış yardımlar idealist bir çaba olmaktan çıkıp pek çok devlet
için politik bir vasıta halini almaktadır. Aynı görüşle devam edilecek olursa, Batı eksenli uluslararası sistem için dış politika; aslında
bir ülkenin, uluslararası arenadaki diğer devletlerle ilgili, hedeflerine
ulaşma ihtiyacından kaynaklanan davranışları olarak özetlenebilir.
Devletlerin politika planlarını ilerletmek için kullanabilecekleri çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Bu seçeneklerin başında, dış yardım
kullanımı, diplomasi, iş birliği ve dernek anlaşmaları, ticaret, ekonomik yaptırımlar ve askeri güç gelmektedir.
Yukarıdaki satırlarda da vurgulandığı üzere, Vestfalya düzeni, uluslararası ilişkilerin ana aktörleri olarak egemen ulus-devletlerin parametrelerini belirlediğinden beri; güvenlik çalışmaları, çok boyutlu ve
daha sistematik hale gelmiş ve ülkelerin güvenlik anlayışı değişmiştir. Bununla birlikte, 20. yüzyıldaki uluslararası ilişkiler teorilerinin
gelişmesiyle, devlet dış aktörler ile alt politika konularının varlığı kademeli olarak kabul edilmiştir.
Uluslararası yardımlar son yarım asırda gelişme göstermiştir. II. Dünya Savaşı’nın sonunda, Avrupa’da yeniden yapılanma gibi uluslararası ilişkilerde çeşitli gelişmeler yaşanmıştır. Birleşmiş Milletler (BM),
Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi büyük uluslararası kuruluşlar kurulurken, bu aynı zamanda çok taraflılığın arttığı
bir dönemin başlangıcı olmuştur. Yardımlar 1950’lerde daha çok teknik yardımla ilgili iken “ticaret ve yatırım boşluklarını doldurmak”
amacıyla verilmiştir. Ardından on yıl sonra, “temel insan ihtiyaçlarını” sağlayacak şekilde yardım sağlanmıştır. 1980’lerde, borç krizi
sırasında yardım, yapısal düzenlemeye yardımcı olmak ya da borç
indirimi şeklinde olmuştur ve bu yıllarda yardım ihtiyacında azalma
meydana gelmiştir. 1990’lar “iç savaşlardan sonra ülkelerin rehabilitasyonu için destek ile birlikte insani yardımlara” tanık olmuştur.
Şimdi, yirmi birinci yüzyılın başlarında, insani kalkınmayı desteklemek, şiddet içeren çatışmaların önlenmesine katkı sağlamak ve demokratik yönetişimi teşvik etmek için dış yardım verilmektedir. Özet
olarak yardımlar dış politika noktasında araçsallaşmaya doğru giden
bir görünüm çizmiştir.
Dış yardımlar konusunda the Guardian gazetesinde yayımlanan bir
haberde şu ifadelere yer verilmiştir: “Yıllar geçtikçe dış yardım ABD
dış politikasının vazgeçilmez bir aracı oldu. ABD liderleri ve politika
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yapıcıları, dış yardımı, giderek artan bir şekilde ulusal güvenlik politikasıyla ilişkilendirilen ABD dış politikanın temel bir aracı olarak
görmektelerdir. Örneğin bir dış politika aracı olarak, Pakistan’a bazı
davranışlar için bir ödül olarak veya davranışları değiştirmeye teşvik
olarak dış yardım sağlanmaktadır.”
Yukarıdaki satırda değinildiği üzere Batı eksenli uluslararası ilişkiler yazınında dış yardımlar havuç ve sopa metaforunda olduğu gibi
kullanılmaktadır. Yardımın sonlandırılması, bir sopa olarak, yardıma
muhtaç ülkelerin iç ve dış politikalarına müdahale aracı olarak kullanılmaktadır. Dış yardımın nasıl, nerede ve ne zaman tahsis edileceğine dair kararlar, donör ülkedeki siyasi liderler tarafından alınmaktadır. Bazı görüşlere göre dış yardımlar, ittifakları güçlendirmek veya
müttefik rejimleri iktidarda tutmak için ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda yabancı hükümetlerle dostane ilişkileri sürdürmek için de kullanılmaktadır. Dış yardım türleri ve yardımların icra
edilmesinde izlenen yöntemler yanında bir diğer kritik tartışma konusu ise şüphesiz yardım politikasına temel teşkil eden motivasyonlardır. Donör devletler açısından dış yardım politikasına yön veren
belirli motivasyonlardan bahsetmek mümkündür. Bir başka deyişle
burada sorulması gereken kritik soru, donör ülkelerin politikalarına
kaynaklık eden nedenlerin neler olduğudur. Dış yardımların yardım
alan ülkelerin ihtiyaçlarına mı yoksa donör ülkelerin politik beklentilerine göre mi şekillendiği konuya ilişkin tartışmalarda kuşkusuz ana
ekseni oluşturmaktadır. İlerleyen başlıklarda detaylıca değinileceği
üzere dış yardımların insani boyutu bir yana hassaten Batı eksenli
dış yardım faaliyetlerinde ulusal çıkar ve gücün maksimizasyonunu
önceleyen unsurların belirleyici hususlar olduğu zaman zaman görülmektedir.
D. Dış Yardım Türleri
1945’in ardından oluşan dünya düzeni içerisinde dış yardımlar hassaten ABD’nin Marshall Yardımları temelinde ABD-Avrupa ilişkilerinde bir diplomasi aracı olarak kullanılmaya başlanmış, ilerleyen
yıllarda uluslararası politikada yaygın hale gelmiştir. Dış yardımların uluslararası politikada yoğunlaşması neticesinde OECD bünyesinde kurulan Kalkınma Yardımları Komitesi tarafından dış yardımlar üç temel başlığa ayrılmıştır: (i) Resmi Kalkınma Yardımları:
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Bu kategorideki yardımlar fakir ve gelişmekte olan ülkelere verilen
yardımlardır. (ii) Resmi Yardımlar: Bu kategoride yer alan yardımlar
önceki kategoride zikredilen ülkelerden ekonomik anlamda daha iyi
konumda olan ülkelere (kişi başı geliri 9000$’ın üzerinde olan ülkelere) ve hassaten eski SSCB üyesi devletlere verilen yardımlardır. (iii)
Üçüncü kategorideki yardımlar ise devlet dışı aktörlere, yani sivil
toplum kuruluşları gibi kar amacı gütmeyen yapılara verilen yardımlardır.
Kalkınma Yardımları Komitesi’nin benimsemiş olduğu kıstaslara
göre, kalkınma için ayrılan kaynaklar iki bölümde ele alınabilir: a.
İmtiyazlı yardımlar, b. İmtiyazsız yardımlar. İmtiyazlı Yardımlar,
gerçekleştirilen yardım içerisinde hibe unsurunu içeren yardımları
ifade ederken, İmtiyazsız Yardımlar piyasa ve piyasa benzeri konularla ilgili olarak yapılan ve hibe unsurunu barındırmayan yardımları
ifade etmektedir. Hadd-i zatında dış yardım kavramının kategorilere ayrılması da kavramın kendisi kadar karmaşıktır. Dış yardımların
gruplanmasında kullanılan kıstasa göre, bir yardım türü birden fazla
sınıflarda yer alabilmektedir. Bir sınıflandırma yapıldığında dış yardımlar; tahsis yerlerine göre proje ve program yardımları olarak, kaynaklarına göre ikili yardımlar ve çok taraflı yardımlar olarak, veriliş
şekline göre finansal ve teknik yardımlar olarak, kullanış prosedürüne göre ise bağlı ve serbest yardımlar olarak ayrıca gruplara ayrılabilmektedir.
Bir mefhum olarak dış yardımlar özünde geniş bir spektrumu ifade
etmektedir. Yukarıdaki satırlarda da değinildiği üzere, dış yardım
spektrumu içerisinde birçok farklı yardım türü kategorilendirilmektedir; Resmi Kalkınma Yardımları da bu kategoriler içerisinde öne
çıkmaktadır. OECD’nin de öncelediği bir dış yardım türü olarak Resmi Kalkınma Yardımları, bir diplomasi aracı olarak bir devletten diğer
devlete sunulan kalkınma yardımlarıdır. Bu yardım türünde devlet
desteğine bağlı olarak kamu kaynakları zemininde; finans destekleri, proje geliştirme, alt yapı yardımları, teknik yardımlar gibi kapasite
gelişimini hedefleyen yardımlardır. Resmi Kalkınma Yardımlarının
diğer nakdi dış yardım türlerinden ayrılan özelliği hibe özelliği taşıyor olmasıdır. Bu bağlamda Resmi Kalkınma Yardımlarının ülkeler
arasındaki diplomatik ilişkilerin ivmelenmesine katkı sağlama yönü
bulunmaktadır. Zira hem yardım türünün yardım sunulan devletin
alt yapısını ve kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor olması hem de hibe
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özelliği taşıyor olması, yardım sunan ve yardım alan ülke arasındaki
diplomatik ilişkilerin olumlu yönde gelişmesine imkan tanımaktadır.
Kalkınma yardımlarının sağlıklı bir biçimde hayata geçirilmesinin yanında, istatiksel verilerinin tutulması da dış yardımların profesyonel
bir şekilde yönetilmesi açısından büyük önem taşıdığı cihetle, OECD
bünyesinde Kalkınma Yardımları Komitesi (DAC) adı altında bir alt
birim oluşturulmuştur. Özünde performans izleme ve değerlendirme
kurulu olarak görev yapan DAC, yardım sağlayan donör ülkeler ile
yardım alan ülkelere ilişkin verilerin istatistiki değerlendirmelerini
yaparak, kalkınma yardımlarının farklı sektörlere göre dağılımlarının
net bir biçimde görülebilmesine ve gelecekte yapılacak yardımların
daha etkili bir biçimde planlanmasına büyük katkı sağlamaktadır.
OECD üyesi 35 ülkenin 29 tanesi aynı zamanda DAC üyesidir. Estonya, İsrail, Letonya, Meksika, Şili ve Türkiye’nin dahil olduğu 6 ülke ise
DAC’a katılmaktan bu aşamada imtina etmektedir.
Dış yardımların uluslararası anlamda kurumsallaşmasının bir başka
örneğini de 1965 yılında oluşturulan BM Kalkınma Programı (UNDP)
teşkil etmektedir. Hassaten 1949 yılında kurulan Birleşmiş Milletler
(BM) Genişletilmiş Teknik Yardım Programı’nın (UNEPTA) BM Özel
Fonu ile birleştirilmesi ile ortaya çıkan UNDP, çalışmalarının odağına
sürdürülebilir kalkınmayı, demokratik yönetim ve barış inşasını, iklim ve doğal afetlerle başa çıkmayı yerleştirmiştir.
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı sorunların çözüme
kavuşturulabilmesi için uluslararası bir mücadele verilmesi, uluslararası aktörlerin beraber ve uyum içinde hareket etmesi büyük önem
taşımaktadır. Bu bakımdan, “2000 yılında toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda 147 devlet ya da hükümet başkanının
‘küresel düzeyde insan onuru, eşitlik ve esenlik ilkelerinin güçlendirilmesi için topluca taşıdıkları sorumluluğu’ kabul ederek Binyıl Bildirgesi’ni ilan etmeleri” kamuoyunda farkındalık yaratılması noktasında önemli bir adımdır. Binyıl Bildirgesi ile uyumlu bir şekilde aynı
yıl ilan edilen Binyıl Kalkınma Hedefleri de her ülkenin söz konusu
hedeflere yönelik önlemler almayı taahhüt etmesi bakımından özel
bir önemi haizdir ve esasen gelişmiş ülkelerin sağladığı dış yardımların amaçlarının BM nezdinde diğer ülkeler tarafından da onaylanması anlamına gelmektedir. Binyıl Kalkınma Hedefleri çerçevesinde,
aşırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması, evrensel ilk-öğretimin
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gerçekleştirilmesi, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadının konumunun güçlendirilmesi, çocuk ölümlerinin azaltılması, anne sağlığının iyileştirilmesi, HIV/AIDS ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve son olarak kalkınma
için küresel bir ortaklık geliştirilmesi olarak sekiz ana başlıkta belirlenen amaçlar, esasen az gelişmiş ülkelere sağlanan dış yardımlarla
gerçekleştirilmeye çalışılan hedeflerle birebir örtüşmektedir. Binyıl
Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesi sürecinde, ortaya atılan
“Monterrey Konsensüsü ve Paris Deklarasyonu" gibi uluslararası girişimler, yardımların etkinliğinin artırılmasına yönelik yeni ilkeler ve
prensiplerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.” Bu bakımdan, Monterrey
Konsensüsü ile resmi kalkınma yardımına ihtiyaç duyan ülkelere donör devletler tarafından Toplam Milli Gelirlerinin %0,7’si oranında
resmi kalkınma yardımı yapılması yönünde daha önce 1970 yılında
oluşturulmaya çalışılan standart ölçünün tekrar gündeme getirilmesi, donör ülkelere sorumluluklarının hatırlatılması bakımından dikkat çekicidir.
Dış yardım kavramının kategorilere ayrılması da kavramın kendisi kadar karmaşıktır. Dış yardımların gruplanmasında kullanılan kritere göre, bir yardım türü birden fazla kategoride yer alabilmektedir. Yardımı
yapan kurumlara göre bir gruplama yapılırsa, devlet kaynaklı dış yardımlar ve sivil toplum kaynaklı dış yardımlar olarak iki ana grup ortaya
çıkmaktadır. Dış yardımların alıcı devlete ulaştırılma şekline göre bir
sınıflandırmaya gidilecek olursa iki taraflı dış yardımlar ve çok taraflı dış yardımlar şeklinde ayrım söz konusu olmaktadır. İki taraflı dış
yardımlarda donör ülke, yardımı doğrudan kendisi alıcı ülkeye ulaştırmakta olup, “bu sayede yardım sağlanan ülkelerle doğrudan iş birliği
daha kolay bir şekilde sağlanabilmektedir”. Çok taraflı dış yardımlarda
ise donör ülkeler tarafından sağlanan yardımlar uluslararası bir kurum
tarafından alıcı ülkelere ulaştırılmaktadır. Bu yönüyle, tek bir ülkenin
yaptığı yardım, diğer donör ülkelerin yardımlarıyla birleştiğinden, etkisi katlanmaktadır. Çok taraflı dış yardımların diğer avantajları ise
“şeffaflığı ve kaliteyi artırması, bireysel bağışçının kendi çıkarlarına
dayanan çarpık seçimleri azaltması” olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yardımların niteliğine göre de gruplandırmaya gidilmesi mümkündür.
Örneğin, sağlanan bir yardımın donör ülkelerden ya da donör ülkelerin
belirlediği ülkelerden mal ve hizmet alımı yapılmasını şart koşması durumunda söz konusu yardıma bağlı yardım adı verilmektedir.
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Yardımın kullandırma biçimine göre de bir gruplama yapılabilmektedir. Doğrudan nakit aktarımı yoluyla yapılan bütçe yardımlarının
dışında, tavizli kredi sağlanması yoluyla verilen kredi yardımları da
bu kategoride yer almaktadır. Diğer yandan, yardımın içeriğine göre
bir gruplandırma yapılırsa, dış yardımın ekonomik yardım, teknik
yardım, askeri yardım, insani yardım gibi alt gruplara ayrılması da
mümkün olabilmektedir. OECD tarafından resmi kalkınma yardımı
adı altında oluşturulan bir başka dış yardım kategorisinden de söz
etmek mümkündür. Askeri yardımların haricinde, yukarıda zikredilen tüm yardım çeşitleriyle birlikte, tavizli kredileri ve doğrudan yatırımları da kapsayan Resmi Kalkınma Yardımları, şemsiye bir kavram
olarak karşımıza çıkmaktadır.
E. Bir Dış Yardım Türü Olarak İnsani Diplomasi Nedir?
Bölgesel ve küresel savaşlar, sosyo-ekonomik ve siyasal krizler, doğal afetler şüphesiz insanlık tarihinin en temel kırılma noktalarını
oluşturmaktadırlar. İşte bu münferit hadiselerin zemininde insanlar
yaşanan olayların bir sonucu olarak yardıma muhtaç hale gelebilmektedirler. Bu bağlamda devletler bahse konu örneklerde olduğu
gibi yardıma muhtaç kimselere yardımlar ulaştırmakta, kendi sınırları dışındaki ihtiyaç sahiplerine yardımları sunmaktadırlar. Türk Dil
Kurumu (TDK) insani yardım kavramını iki şekilde tanımlamaktadır.
Birinci tanıma göre insani yardım; “Doğal afet zamanlarında insanın temel gereksinimleri olan sağlık, barınma vb. konularda yapılan
yardım” şeklinde tanımlanmıştır. İkinci tanıma göre ise “iyilik olsun
diye yapılan herhangi bir yardım” şeklinde tanımlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti insani diplomasi anlayışını dış politikasında
temellendirirken hassaten “iyilik” temelinde, Türkiye’nin dış yardım
politikası Türkiye’nin dost elinin ihtiyaç sahiplerine uzanması şiarı
zemininde yürütülmektedir.
Yukarıdaki satırlarda insanlık tarihinin yaşanan kırılmalar zemininde şekillendiğinden bahsetmiştik. Kıta Avrupası’nın tarihine bakıldığında ise savaşlar temelinde gerçekleşen göçler, sosyal ve siyasal
istikrarsızlıklar, yerinden edilen insanlar, kontrollü kıtlıklar, salgın
hastalıklar ve daha birçok insanlık dramının yaşandığı görülmektedir. Bu bağlamda Avrupalı devletlerin yaşanan bu dramlar temelinde
mağdur olan insanları korumak adına sayısız uluslararası anlaşmalar

ULUS MARKALAMA VE DIŞ YARDIM ILIŞKISI

| 53

imzalamışlar, belli hukuk kuralları temelinde insanlık hakkını koruma altına almayı amaçlamışlardır. Nitekim bu gayretlerin bir tezahürü olan Cenevre Sözleşmesi 1864 yılında savaş hukuku, yani savaş
zamanında sivillerin haklarının korunması üzerine kaleme alınan
önemli bir belge olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yukarıdaki satırlarda vurgulandığı üzere savaşlar, doğal afetler gibi sonucunda insanların mağdur olduğu kitlesel olayların giderek
uluslararası politikanın gündeminde yer tutması insani yardımların
da dış yardım spektrumunda önemli bir zemin kazanmasına imkan
tanımıştır. Hassaten kıta Avrupası’nda yaşanan iki dünya savaşı tecrübesinin de etkisiyle insani yardım konusunda bazı adımların atıldığı görülmektedir. Nitekim İngiltere’de bir uluslararası sivil toplum
kuruluşu olarak kurulan “Çocukları Kurtarın!” hareketi bu bağlamda
Avrupa’da atılan ilk adım olarak gösterilebilir.
F. Türkiye ve İnsani Diplomasi
Türkiye’de güvenliğe stratejik yaklaşımın bireyin güvenliğinin tartışılmasına doğru dönüşümünün öncül adımları, 1990’ların başında
küresel siyasetteki değişimlerin etkisiyle olmuştur. Zira Sovyetlerin
çözüldüğü bir dünya düzeni içerisinde Türk dış politikasında bölgesel yönelimler zemininde yeni dış politika adımları atılmıştır. Öyle ki,
Soğuk Savaş dönemi boyunca Türkiye’nin uluslararası sistem içerisindeki faaliyetleri hassaten Batı Blok'u ve NATO üyeliği zemininde
dış politikada Batıcılık ekseninde cereyan etmiştir. Zaman zaman Batı eksenli dış politika izlemenin zararlarını görmüş (Örneğin; Johnson Mektubu, Jüpiter Füzeleri Bunalımı gibi) ve uluslararası arenada
Kıbrıs meselesinde (Örneğin; Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında karşı
karşıya kalınan ambargolar gibi) olduğu gibi yalnızlaşsa da her şeye
rağmen dış politikaya hakim yönelim ABD-NATO-Batı ekseni olmuştur. Elbette böyle bir yönelimin özündeki temel motivasyon, Sovyet
tehlikesine karşı ancak NATO üyeliğinin Türkiye’nin ulusal güvenliğini teminat altına alacağı düşüncesinin yatmasıdır. Yukarıdaki satırlarda da vurgulandığı üzere belli başlı dış politika olaylarında bu
öngörünün aslında zaman zaman gerçeklikten uzak bir hal aldığı da
görülmüştür. Örneğin; Johnson Mektubu’ndaki ilgili maddeler.
Bu bağlamda Sovyetler Birliği’nin çözüldüğü 1990’ların başında, Sovyet tehlikesinin kalmadığı bir dünya düzeninde Türkiye Cumhuriye-
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ti Devleti’nin dış politikasında da birtakım atılımlar gerçekleşmiştir.
Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal, eski Doğu Bloku ülkeleriyle
ilişkileri geliştirmeye çalışmış Karadeniz Ekonomik Iş birliği Örgütü’nün (KEİÖ) kurulmasını teklif etmiş, Balkanlar’daki çatışmalarda
uluslararası platformlarda sorumluluk alınmasını ve en kısa sürede
uluslararası müdahalede bulunulması gerektiğini sürekli vurgulamıştır. Dış politika değişiminin öz noktalarından bir tanesini Güney
Kafkaslar ve Orta Asya’da yer alan Sovyetler Birliği’nden henüz bağımsızlığını kazanmış Türk Cumhuriyetleri ile kurulacak iş birlikleri ve ortaklıklar oluşturmuştur. Zira Türk dış politikasında Kurtuluş
Savaşı yıllarından beri bu bölgelerdeki Rus hakimiyetinin kabul edilmesi çizgisinden ayrılarak Rusya ile bu bölgeler üzerinden rekabet
olasılığını ortaya çıkarmıştır. Bu yeni yaklaşım, sadece devletlerarası ilişkilerin değil, aynı oranda insani ve kültürel bağların kurulması
üzerine inşa edildiğinden dolayı, stratejik güvenlik tanımından insani güvenlik ve onun barındırdığı insani diplomasi kavramını ve uygulamalarını görünür kılmıştır. Ekonomik yetersizlikler nedeniyle tam
anlamıyla hayata geçirilememiş olsa da bu dönemde başlatılan insani
diplomasi faaliyetleri, sonraki hükümetler için bu alanda gidişatı şekillendirici işleve sahip olmuştur. Bu noktada, Türkiye’nin genel itibarıyla insani diplomasi alanındaki girişimlerinin nasıl evirildiğine
kısaca değinmek faydalı olacaktır.
Türkiye’nin insani diplomasi alanındaki girişimleri, 1980’lerde Kalkınma Yardımları Komitesi (KYK) ile paralel olarak yardım faaliyetleriyle başlamış ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) bünyesinde resmi yardım planlama faaliyetleriyle şekillenmeye başlamıştır. Yardım
miktarı ve çeşitliliğindeki yetersizlik ile ilgili olarak alanda düzenleyici bir birimin bulunmaması nedeniyle, uluslararası yardım faaliyetleri 1992’ye kadar organize edilememiştir. 1992’de Türk Iş birliği ve Kalkınma Ajansı adı ile kurulan TİKA ile, Türkiye’nin insani diplomasi
alanındaki faaliyetleri komşu bölgelerle sınırlı kalmıştır. Gerek Türkiye’deki siyasi ve ekonomik istikrarsızlık ve gerekse anılan iki bölgedeki ekonomik istikrarsızlıklar ve çatışmalar nedeniyle Türkiye’nin dış
yardımları arzu edilen seviyelere çıkarılamamıştır. TİKA’nın 1999 yılında Başbakanlığa bağlanmasıyla birlikte faaliyetlerin coğrafi alanını genişletmek, yardımları artırmak ve çeşitlendirmek amaçlanmıştır. Türkiye’nin insani diplomasi alanındaki görünürlüğünün artması
ise 2003 sonrası dönemde yani AK Parti iktidarı ile gerçekleşmiştir.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti diplomasisinde insani boyutu önceleyen
ülkelerden bir tanesi olmuş; gerçekleştirdiği insani diplomasi faaliyetleri neticesinde ümmetin lider ülkesi olarak dünyanın en cömert
ülkesi seçilmiştir.
Batı eksenli aktörlerin insani diplomasi faaliyetlerini hayata geçirmesi ve bu çerçevede dış yardım yapmasını şekillendiren bazı şartlar
olduğu bu noktada vurgulanmalıdır. Yardım sunulan ülkenin kalkınması ve ekonomik açıdan kendine yeterli hale gelmesi, yardım sağlayan ülkelere siyasi, ekonomik ve stratejik anlamda fayda getireceği
düşünülen az gelişmiş ülkelerdeki doğal kaynaklara erişim ve siyasi
destek beklentisi, tasarruf açığı ve döviz açığının kapatılması, yurt içi
yatırımın gerçekleşmesi için mali destek verilmesi, koşullu yardımın
yapıldığı durumlarda alıcı ülkenin verici ülkeden ithalat yapması ve
tüm bunlar yapılırken tesadüfi coğrafyalara değil de, sıklıkla tarihi ve
kültürel ortak paydaların bulunduğu ülkelere odaklanılması belirgin
unsurlar olarak öne çıkmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, insani diplomasi çerçevesinde başat
bileşenin dış yardımlar olduğu varsayımından hareketle, o dönem
içerisinde aslında halen resmi kalkınma yardımı alıyor olmasına
rağmen Türkiye’nin 1980’lerin ortalarından itibaren gelişmekte olan
ve en az kalkınmış ülkelere teknik yardım programı başlattığı; 1992
sonrasında ise kültürel bağların bulunduğu Güney Kafkasya, Orta
Asya ve Balkanlar’a yapılan yardımın Cumhuriyet tarihinde ilk defa
gayrisafi milli gelirin % 0.17’sini oluşturduğu unutulmamalıdır. Başka
bir deyişle Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1990’ların henüz başında dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın girişimiyle bir takım adımlar
atmıştır. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
liderliğinde dünyanın dört bir yanına Türkiye’nin insani diplomasisi
zemininde gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleriyle Türkiye’nin
adı ve şanlı al bayrağımız tüm mazlum coğrafyalarda ve ihtiyaç sahibi
topraklarda dalgalanmaktadır.
Öyle ki, Türkiye sadece doğal afet zamanlarında değil, bunun dışında da dış yardım sağlamakta ve dünyanın en cömert ülkesi olma payesine uygun biçimde insani diplomasisini yürütmektedir. Nitekim,
2004 yılı sonunda tsunami felaketi sonrasında Güneydoğu Asya’ya,
2005’te depremin ardından Pakistan’a, 2006’da ise iç kriz nedeniyle
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Lübnan’a acil yardım göndermekle o tarihe kadar kaydedilen en yüksek resmi kalkınma dış yardımını sağlamıştır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin insani diplomasisinin bir tezahürü olarak 2008
sonunda Gazze Krizi’nde, 2010 Haiti ve Şili depremleri ile Pakistan’daki sel felaketinde, 2011 Japonya depreminde, 2013 Filipinler’deki tayfunda, 2014 Balkanlar’daki sel felaketi ve Gazze’ye yönelik saldırılarda, 2015’te Nepal depremi ile Irak’taki çatışma kaynaklı insani
krizlerde, 2015 ve 2016’da Yemen ve Libya’daki insani kriz ile 2016’da
Makedonya’daki sel felaketi sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin insani yardımları ihtiyaç sahiplerine TİKA başta olmak üzere
Türk Kızılay’ı, AFAD ve Türk Diyanet Vakfı marifetiyle ulaştırılmıştır.
Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İngiltere merkezli Kalkınma
İnisiyatifleri Örgütü’nün raporuna göre, 2019 yılında 7 milyar ABD
Dolarını aşan yardımıyla dünyanın en cömert ülkesi ve dünyanın en
çok insani yardım yapan ülkesi olmuştur. Bu bağlamda milli gelirinin
yüzde 0,85’ine denk gelen insani yardımlarıyla “en cömert ülke” konumuna gelmiştir. Devlet kanalıyla yapılan yardımlar dışında, STK’lar
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arasında Türkiye’de en geniş çaplı ve köklü geçmişe sahip olan Kızılay,
Orta Doğu, Afrika ve dahi Karayipler (Haiti) gibi uzak coğrafyalarda
faaliyet göstermektedir. Öte yandan, insani yardım sunan STK’lar Batı’da faal olmalarına ek olarak, faaliyetlerini Kuzey Irak, Irak, Filistin
gibi coğrafyalara taşıma girişimlerinde bulunmuştur. Bu bölgelerdeki
güvenlik sorunları nedenleriyle beklenen sonuçlar henüz elde edilememişse de iş dünyasını temsil eden köklü bir sivil toplum kuruluşu
olarak faaliyet alanını genişletmeye dair inisiyatifini ortaya koyması
bakımından önem taşıdığı açıktır.
Uluslararası ilişkiler disiplininde ana akım literatürde insani yardım
tanımları bulunmaktadır. Nitekim insani yardım ve onun lojistik düzenlemelerinin sahip olduğu verimlilik kıtalar, bölgeler ve ülkeler
arasında farklılık göstermektedir. Buna göre, donör ülkelerin meydana gelen büyük ve acil felaketler karşısında her zaman yardım sunmadıkları da gözlemlenmektedir. Buna ek olarak, ülke içi politikalar,
kültürel normlar ve beklenti seviyeleri gibi bazı diğer faktörler insani yardımı etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Bu tür insani
yardım ulaştırılmasını zorlaştıran sorunlar acil durumlarda hayatta
kalan felaketzedeler arasında ölüm oranlarının artmasına sebep olmuşken, bu durum da kesinlikle insani yardım politikaları, diplomasi, bu konudaki diğer yaklaşım ve reformların da yeniden gündeme
gelmesine neden olmuştur.
Uluslararası ilişkiler literatüründe insani yardımların tanımlamasıyla ilgili birçok kavramsal tanımlama bulunmaktadır; ancak insani ve
dış yardımda “insanlık” hususlarına bakılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Nitekim, bazı insani yardımlar genellikle etkileri yıkıcı
olan (doğal afet gibi) ve çok sayıda insanın canına mal olan (salgın
hastalıklar yani Kovid-19 pandemisinde olduğu gibi) ve nüfusun geride kalan kısmını tehdit etme riski olan olaylar sonrasında verilmektedir. Gelişmekte olan ülkelere yapılan yardımlar, bu ülkelerde var olan
lojistik, kaynak ve uzman yetersizliği nedeniyle gönderilmekte ve bu
yolla ihtiyaçlara yanıt vermek, insanlık onurunu korumak adına sınırlı lojistik, kaynak, beceri ve uzmanlık nedeniyle gelişmekte olan
ülkelerde pek çok insani yardım örneği etkinleştirilir veya harekete
geçirilirken, son on yılda Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık
ve Japonya’daki büyük olaylar, ABD’ye özel insani desteği gerektirmiştir. İnsani yardım gerektiren temel olaylar nedenleri, karmaşıklık
dereceleri ve mağdur sayıları itibarıyla birbirinden sıklıkla ayrılır. Acil
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durumların özellikle savunmasız insanlar üzerindeki yıkıcı etkileri
ve yaşama karşı peş peşe gelen riskler yapılacak insani yardımlara
daha da önem kazandırmaktadır. Dolayısıyla anlaşılmaktadır ki insani yardımın asıl amacı mümkün olduğunca fazla hayat kurtarmak,
insanların acılarını dindirmeye çalışmak ve insan haysiyetini korumaktır. Bu tanıma Japon insani yardım politikaları insani güvenliğin
sağlanabilmesi için de yukarıda bahsi geçen insani yardımın bir de
güvenlik boyutunun olduğunu vurgulamaktadır.
Çekilen acıları dindirmek, insani haysiyetini korumak ve hayatları
kurtarmak için gerekli olan operasyonlar ancak farklı derecelerde iç
ve uluslararası insani destek ve yardımın koordine edilebilmesiyle
mümkün olmaktadır. Bunun nedeni ise insani yardımın felaket meydana gelmeden önce var olan politikalar veya faktörler doğrultusunda yürütülmesi gerektiğidir. Bu tür politikalar soyut ve manevi olduğundan ve yalnızca hükümet değişiklikleri ile değişebileceklerinden,
bu tür politikalar yalnızca felaketin etkileri ile tehlikeye girebilir ancak tamamen onun tarafından silinemezler. Bu gerçekliğin ışığında,
pek çok durumda hızlı insani yardım her zaman, basit, doğrudan veya kolayca mobilize edilemez. Fakat bu dinamik durumlara daha fazla sorun yaratabilir ve bu sorunlar özellikle de alt yapıları, hükümet
politikaları ve sosyal sistemleri kısıtlı olan gelişmekte olan ülkelerde
daha çok yer almaktadır.

60 |

TÜRKIYE’NIN DOST ELI: INSANI DIPLOMASI

TÜRKIYE CUMHURIYETI’NIN DIŞ YARDIMLARININ TARIHSEL GELIŞIMI

| 61

04
T ürkiye C umhuriye ti’nin
D ı ş Ya r d ı m l a r ı n ı n Ta r i h s e l
Gelişimi

II

. Dünya Savaşı’nı müteakiben ABD tarafından uygulamaya konan Truman Doktrini çerçevesinde, Yunanistan’a ve
Türkiye Cumhuriyeti’ne sağlanan finansman desteği ile
ülkenin pratik olarak dış yardım kavramı ile tanıştığını
söylemek yanlış olmayacaktır. Soğuk Savaş dönemi de dahil olmak
üzere, ilerleyen yıllarda Türkiye Cumhuriyeti başta IMF ve AB gibi
uluslararası kurumlardan ve müttefiki olan ABD’den dış yardım almaya devam etmiştir.
Dış yardım konusunda uzun süre alıcı konumunda bulunan Türkiye,
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından Gambiya, Gine, Gine-Bissau, Moritanya, Senegal, Somali ve Sudan’a kurumsal kapasite inşası için sağlanan 10 milyon ABD Doları tutarındaki yardım paketi ile
5 Haziran 1985 tarihinde kendi dış yardım programını başlatmıştır.
Gıda sevkiyatı şeklinde başlayan Türk dış yardımları, daha sonraki
yıllarda nicelik, nitelik ve hitap ettiği coğrafya bakımdan da çeşitlenmiştir. Son yıllarda Türk dış politikasında gözlenen dinamizm, Türk
dış yardımlarını da derinden etkilemiş; adeta Türk Dış politikası ile
dış yardım coğrafyası eş zamanlı olarak çeşitlenip genişlemiştir. Günümüzde Türkiye, proje ve program destekleri, teknik iş birliği, burs,
mülteci destekleri ve acil yardımlardan oluşan dış yardım faaliyetlerini Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarındaki pek çok ülkede sürdürmektedir. Türk dış yardımlarının daha kapsamlı hale gelmesinin
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temelinde “daha eşit ve adil bir uluslararası düzen kurulması için daha etkili bir takım düzenlemelere gidilmesi” konusunda Türkiye’nin
göstermiş olduğu irade yatmaktadır.
Son yıllarda büyüyen ekonomisi ve uluslararası arenadaki etkinliğine
paralel olarak, Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan dış yardım
miktarında büyük bir artış gözlenmektedir. Türkiye’nin son on yıl
içerisinde dış yardım miktarını 30 kat artırdığı ve insani diplomasi
alanında örnek gösterildiği bilinmektedir. 2011 ve 2012 yıllarında verdiği resmi kalkınma yardımı miktarlarını bir önceki yıla göre en çok
artıran ülke olan Türkiye, 2012 yılında yaptığı yardım miktarını %98
oranında artırarak rekor kırmıştır. Nitekim Kalkınma İnisiyatifleri
kuruluşunca hazırlanan 2013 yılı Küresel İnsani Yardım Raporunda
Türkiye, ABD ve İngiltere’nin ardından en çok insani yardım yapan
üçüncü ülke olmuştur. Küresel İnsani Yardım Raporuna göre Türkiye, gerçekleştirdiği 3,2 milyar ABD Doları tutarındaki resmi insani
yardımla 2015 yılında ABD’nin ardından, dünyanın 2. büyük donör
ülkesi olmuş; ayrıca aynı yıl milli gelirinin %0.37’sini insani yardım
için ayırarak “Dünya’nın en cömert ülkesi” olarak kayıtlara geçmiştir.
Farklı bir şekilde ifade etmek gerekirse, Türkiye’nin, 2015 yılında gerçekleştirdiği 3,2 milyar ABD Doları tutarındaki resmi insani yardım,
aynı yıl dünya genelinde toplanan tüm yardım miktarının %11’ine tekabül etmektedir. 2018 yılında ise Küresel İnsani Yardım Raporunda
Türkiye, 8.14 milyar ABD Dolar ile en çok insani yardım yapan birinci
ülke olmuş ve dünyanın en cömert ülkesi seçilmiştir.
Türkiye’nin son dönemde insani yardımlar alanındaki faaliyetlerinin
başlıca belirleyici unsurunu Suriye’de devam etmekte olan kriz oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye, uluslararası insani hukuktan
kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, ülkelerindeki savaştankaçan Suriyelilere yönelik izlediği açık kapı politikasına devam etmiş
ve herhangi bir ayrım gözetmeden ülkeye sığınan tüm Suriyelilere
geçici koruma sağlamayı sürdürmüştür. 2017 Ocak ayında ülkedeki
toplam Suriyeli misafirlerin sayısı 2,8 milyonu aşmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, geçici koruma sağladığı Suriyeliler haricinde de yakın geçmişte pek çok insani yardım çalışmasına imza
atmıştır. Türkiye, hem komşu ülkelerde hem de uzak coğrafyalarda
meydana gelen afetler sonucunda zor duruma düşen insanların yanında yer almış, bu kapsamda örneğin 2004 yılındaki Güneydoğu
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Asya depreminde, 2005’te meydana gelen Pakistan depreminde,
2010 yılında meydana gelen Haiti ve Şili depremlerinde ve aynı yıl
Pakistan’da yaşanan sel felaketinde, 2011 yılında meydana gelen Japonya depreminde, 2013 yılında Filipinler’de meydana gelen tayfunda, 2014 yılında Balkanlar’da meydana gelen sel felaketinde, 2015’te
Nepal depreminde ve son olarak 2016 yılında Makedonya’da yaşanan
su taşkınlarında mağdur olan afetzedelere derhal yardım elini uzatmıştır. Doğal afetlerin haricinde, Lübnan’da, Gazze’de, Irak’ta, Yemen
ve Libya’da patlak veren insani krizler karşısında da harekete geçen
Türkiye, anılan ülkelere yönelik yardım operasyonları yürütmüştür.
Yukarıda zikredilen örneklerden de anlaşılacağı üzere Türkiye, küreselleşmeyle birlikte, bölgesel sorunların dahi sınırlarını aşarak tüm
dünyayı etkileme gücüne sahip olduğunun farkındalığı neticesinde, insani yardımların ve diğer kalkınma yardımlarının uluslararası
toplumun istikrara kavuşması ve bu istikrarın sürdürülebilmesi için
önemli bir unsur olduğunun bilinciyle hareket etmektedir. Bu anlayış
doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti, din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin ihtiyaç duyulan her yere, süratle ve imkanların elverdiği
ölçüde insani yardım ulaştırmaya gayret etmekte ve bu yöndeki uluslararası çabalara da katkı sağlamaktadır.
Türkiye, dış yardım mefhumunu sadece ikili düzeyde değil, çok taraflı örgütler aracılığıyla da hayata geçirmektedir. Bunun en güzel
örneğini Türkiye’nin Ekonomik Iş birliği ve Kalkınma Örgütü’nün
kurucu üyeleri arasında yer alması teşkil etmektedir. Benzer şekilde,
BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA), Dünya Gıda Programı (WFP),
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) gibi uluslararası örgütler aracılığıyla da dış yardım faaliyetlerini yürütmeye gayret gösteren Türkiye, bu sayede insani yardım faaliyetlerine de uluslararası
bir boyut kazandırarak, uluslararası kuruluşlarla iş birliğini gün be
gün artırma yönünde tavır sergilemektedir. Örneğin, 2011 senesinde
Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Zirvesi’ne İstanbul’da ev sahipliği yapan Türkiye, EAGÜ’ye yıllık en az 200 milyon
Dolar yardım yapmayı taahhüt ederek dış yardım konusuna atfettiği önemi de ortaya koymuştur. Türkiye’nin küresel insani sistemin
içinde bulunduğu tıkanıklığın aşılmasına ve daha adil ve etkin bir
sistemin inşasına yönelik uluslararası çalışmalara destek vermesinin
en son örneği olarak, BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un şahsi
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girişimi neticesinde ilk kez düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi’ne (DİZ)
ev sahipliği yapması gösterilebilir. 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen zirve, devlet ve hükümet başkanları, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları, akademik camia, özel sektör
ve krizlerden etkilenen toplumların temsilcilerinin de katılımıyla çok
paydaşlı bir yapıda gerçekleştirilmiş ve küresel insani sistemin mevcut koşullarda karşı karşıya bulunduğu çeşitli zorlukların aşılmasına
yönelik hususların kapsamlı biçimde ele alınmasını sağlamıştır.
Tüm paydaşlarla birlikte 9 bin kişiye yaklaşan katılım düzeyiyle, DİZ,
bir kerede en fazla ülkenin katılım sağladığı, New York dışında düzenlenen en büyük BM Zirvesi unvanını almıştır. Türkiye’nin ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilen zirve, gerek organizasyonuyla gerekse
böylesine büyük bir katılım düzeyi yakalamasıyla Türkiye’nin insani
yardım konusunda takındığı öncü rolün en somut göstergesi olmuş
ve ülkenin imajını güçlendirmiştir. Sonuç olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti son yıllarda sağladığı dış yardımlar ve bu konuda gösterdiği
hassasiyet sayesinde dünyanın en cömert ülkesi olarak insanlık için
bir umut ışığı haline gelmiştir.
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Türk Dış Politikasında Dış
Ya r d ı m l a r : İ n s a n i D i p l o m a s i

D

ış yardım, dünya üzerinde pek çok devletin alıcı ya da donör olarak içinde bulunduğu bir sürecin adıdır. Öyle ki pek
çok devlet zaman zaman savaşlar, afetler ya da olağanüstü
haller sebebiyle yardıma muhtaç duruma düşmüştür. Bu
durumdan kurtulmak ve ülkenin kalkınması yönünde adımlar atmak
için devlet başkanları dışarıdan yardım almanın yolunu aramıştır.
Türkiye Cumhuriyeti geçmişten bugüne dili, dini, ırkı farklı olan kesimlerin bir arada yaşadığı, cumhuriyet öncesi dönemlerde de sığınak
olarak görülen bir konuma sahip olmuştur. Öyle ki; 13. yüzyıl’da Moğol istilasından kaçanlar, 15. yüzyıl’da İspanya’dan gönderilen Müslümanlar ve Yahudiler, 18. yüzyıl’da Rus işgali nedeniyle Kırım’ı terk
etmek zorunda kalanlar ve tarih boyunca sığınacak yurt arayanlar,
pek çok defa bu coğrafyaya sığınmışlardır. Türkiye, Osmanlı’dan günümüze kadar insani yardımlar hususunda sahip olduğu tarihsel ve
kültürel değerler neticesinde güçlü bir geleneğe sahiptir. Bu nedenle
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, savaşlar, doğal afetler, salgın hastalıklar gibi her ne gerekçeyle mağdur olunursa olsun ihtiyaç sahiplerine
yardım etmeyi insani bir görev ve uluslararası toplumun istikrarında
önemli bir unsur olarak görmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünya savaşları sonrasında yıpranan
sosyal ve ekonomik durumu nedeniyle dış yardıma ihtiyaç hissetmiştir ve dünya güçleri olan hem ABD hem de Sovyetlerden dönem
dönem dış yardımlar almıştır. Sonraki dönemlerde kendisi yardım
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yapan bir ülke olmuştur. Hassaten 2003 yılının ardından Türkiye giderek ivmelenen şekilde dünyanın en önemli donör ülkelerinden bir
tanesi haline gelmiş ve nihayetinde gerçekleştirdiği yardımlar sayesinde en cömert ülke payesini almıştır.
Türkiye’de dış yardım geçmişine bakıldığında Türk Kızılayı’nın önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Irak ve Suriye’de 1960’ların sonunda yaşanan doğal afetler sonrasında bahse konu ülkelere insani
yardımların ulaştırılmasında önemli çalışmalarda bulunmuştur. Benzer şekilde Afganistan’da 1972 yılında yaşanan sel felaketi sonrasında
da Türk Kızılayı insani yardımda bulunmuştur. Elbette Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dış yardımlarının ivmelenmesi TİKA’nın 2003
yılının ardından elde etmiş olduğu hareket kabiliyeti neticesindedir.
2003 yılında iktidara gelen AK Parti iktidarında, Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türk dış politikasında
insan odaklı yaklaşım öncelenir olmuştur. Bu sayede sadece Türkiye
diplomasi tarihi için değil, dünya siyasi tarihi açısından Türkiye’nin
insani diplomasi yaklaşımı önemli bir yer arz eder hale gelmiştir.
İlk örnekleri gıda sevkiyatı şeklinde görülen insani yardımlar, son on
yılda ivme kazanarak dünyanın birçok bölgesine yayılmış, ayrıca nicelik ve nitelik bakımından da çeşitlenerek, gıda dışı alanları da kapsar hale gelmiştir. Özellikle yakın geçmişte sivil toplum kuruluşları
dahi kalkınma yardımlarında farklı uygulamalara yer vermiştir. Bölgelerin yerel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, sürdürülebilir
yardım faaliyetleri Türkiye’nin dış yardımlarında yeni yeni baş göstermiştir. Türkiye 1990’lara kadar yardım alan ülke durumundayken,
bugünlerde en çok yardım yapan ülkelerden birisi olmuştur. Türkiye,
dünyanın birçok noktasındaki afet ve savaş mağduru insanlara resmi
ve sivil yardım kuruluşlarıyla ulaşmaktadır. 2013’te insani yardıma
1,6 milyar dolar harcayan Türkiye, ABD ve İngiltere’nin ardından en
çok yardım yapan ülke olmuştur. Yapılan yardımın ülkenin GSMH’
sına oranına göre yapılacak bir sıralamada ise Türkiye dünyada ekonomik gücüne oranla en çok insani yardım yapan ülkedir bileşenidir.
Bazı çevrelere göre Türkiye’nin yardımları diğer aktörlerin yardımlarından ayrışmaktadır. Türkiye, Batılı ülkelerin aksine kalkınma yardımları yaparken siyasi şartlar koşmamakta, yardım yapılan ülkelerin iç işlerine müdahale etmemektedir. On yıllardır yapılan yardımlar
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karşılığında kendilerine neo-liberal politikalar dayatılan az gelişmiş
ülkeler için Türkiye’nin bu yaklaşımı oldukça değerli bulunmaktadır.
Bu yüzden de Türkiye az gelişmiş ülkeler nezdinde saygınlık kazanmış durumdadır. Bu saygınlık Türkiye’nin yumuşak gücünün en büyük bileşenidir.
Dünyada artan krizler ve Türkiye’nin ve halkının bu duruma duyarsız
kalmaması, bu konuda Türkiye’yi öncü bir noktaya sürüklemiştir. Nitekim BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un şahsi girişimi çerçevesinde
Dünya İnsani Zirvesi (DİZ) Türkiye’nin ev sahipliğinde 23-24 Mayıs
2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. 180 üye ülkenin hazır bulunduğu Zirve’ye katılımların 55’i Devlet ve Hükümet Başkanı
düzeyinde gerçekleşmiş, ayrıca 60’ı aşkın Bakan ve 40’tan fazla uluslararası örgüt de Genel Sekreter / Başkan seviyesinde katılım sağlamıştır. Diğer paydaşlarla birlikte Zirveye toplam katılımcı sayısı 9 bine
ulaşmıştır. Bu katılım düzeyiyle DİZ, bir kerede en fazla ülkenin katılım sağladığı, BM merkezi New York dışında düzenlenen en büyük BM
Zirvesi unvanını almıştır (Türkiye’nin Uluslararası Acil, 2019).

Şekil 1. Dolar Bazında En Büyük Donör Ülkeler (Devinit.org).
İnsani Yardım Alanında En Büyük Yardımı Yapan 20 Ülke (Devletler ve Avrupa Birliği
Kurumları, 2017) Dolar Cinsi Baz Alınmıştır.
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Türkiye’nin dış yardımlarda öncü bir noktada olmasının diğer bir vesilesi de sahip olduğu dış temsilciliklerdir. Bu temsilcilikler arasında
yer alan kurumlardan TİKA doğrudan kalkınma yardımı amacıyla
kurulmuştur. Nitekim “Türkiye dünyada en çok dış temsilciliği olan
5. ülke”dir ve Avrupa’da 92, Asya’da 70, Afrika’da 44, Amerika’da 29,
Okyanusya’da 4 temsilciliği bulunmaktadır.
Verilen tabloda, 2017 yılı için dünyanın en büyük 20 insani yardım
donörü ele alınmıştır. Londra’nın “Kalkınma Girişimleri” Küresel İnsani Yardım Programı, 19 Haziran 2018 tarihinde 2018 Küresel İnsani
Yardım Raporu’nu yayımlamıştır. 2017 yılı için küresel veriler içeren
rapora göre; Türkiye, 8,07 milyar ABD Doları insani yardım değerinde
lider ülke olarak listelenmektedir. Türkiye’yi ABD (6,68 milyar ABD
Doları), Almanya (2,99 milyar ABD Doları), İngiltere (2,52 milyar ABD
Doları) ve Avrupa Birliği (2,24 milyar ABD Doları) takip etmektedir.
Raporda, Türkiye’nin dünyadaki en cömert millet olarak milli geliri
ve insani yardım arasında %0,85 oranında lider konumunu koruduğu
belirtilmektedir. Norveç ve Lüksemburg, Türkiye’nin liderliğini %0,17
oranında takip etmektedir. Türkiye bu rakamlara insani yardım ve
resmi kalkınma yardım kurum ve kuruluşlarıyla ulaşmıştır. Başta
TİKA olmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Kızılay ve diğer
STK’lar Türkiye’nin dış yardımlarına önemli katkılar sağlamaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı bazı dönemlerde dost ve kardeş ülkelerde
meydana gelen doğal afetler, krizler sebebiyle büyük kampanyalar
düzenleyerek, tüm camilerde bu kampanyaları duyurmakta ve teşvik
etmektedir.
A. Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajans Başkanlığı (TİKA)
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kuruluşundan Soğuk Savaş’ın nihayetlenmesine kadar ki dönem de Sovyetler Birliği içerisindeki Türk
Cumhuriyetleri ile ilişkileri kısıtlı kalmıştır. Sovyetlerin dağılmasından sonra yüzünü bu bölgeye çeviren Türkiye, söz konusu Türk
Cumhuriyetleri ile ikili ilişkilerini güçlendirmek için radikal kararlar
alarak önemli adımlar atmıştır. İşte bu önemli adımların ilki ve belki
de en önemlisi, Turgut Özal’ın vizyonu ve Umut Arık’ın başkanlığında 1992 yılında kurulduğu adı ile Türk Iş birliği ve Kalkınma İdaresi
Başkanlığı (TİKA) ile atılmıştır.
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Sovyetler Birliği’nin var olduğu dünya düzeni içerisinde Türkiye'nin
bahse konu Türk Cumhuriyetleri ile ilişkileri kısıtlı kalmış, arzu edilen adımlar atılamamıştır. Ancak Sovyetlerin çözüldüğü, iki kutuplu
dünya düzeninin sona erdiği 1990'ların başında TİKA'nın kurulması
yukarıdaki satırlarda zikredilen önemli adımlardan olmuştur. Hassaten kurulduğu dönemde TİKA, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ivmelenmesine vesile olması amacıyla ortak proje,
alt yapı ve teknik desteğin sunulması hususlarında önemli çalışmalar
gerçekleştirmiştir.
Bakanlar Kurulu’nun 24 Ocak 1992 tarihli kararıyla, 21124 sayı ve 27
Ocak 1992 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 480
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dışişleri Bakanlığı’na bağlı
bir uluslararası teknik yardım teşkilatı olarak kurulan TİKA, 28 Mayıs 1999 tarihinde, Başbakanlığa bağlanmıştır. Türkiye, eski Sovyet
havzasında yeşeren yeni fırsatları değerlendirmek ve yıllardır uzak
kaldığı akrabaları ile bütünleşmek adına TİKA ile girişimlere başlamıştır; bu minvalde öz olarak TİKA, yapılacak faaliyetleri ve dış politika önceliklerini uygulayacak ve koordine edecek bir organizasyon
görevi üstlenmiştir. Nitekim Türkiye’deki kurumlar ve kuruluşlarca
yapılacak dış yardımların düzenlenmesi hususunda kurumlar arası
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iş birliği yapılması ve yapılan yardımların envanterinin tutulması sorumluluğu, 4668 Sayılı Kanunla TİKA’ya verilmiştir. Ayrıca TİKA’nın
görevleri söz konusu kanunun birinci maddesinde şöyle tanımlanmıştır: “Başta Türk dilinin konuşulduğu cumhuriyetler ve akraba
toplulukları ile Türkiye’ye komşu ülkeler olmak üzere, kalkınma yolundaki ülkeler ve topluluklarla diğer ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülke ve topluluklarla ekonomik, ticari, teknik, sosyal,
kültürel ve eğitim alanlarındaki iş birliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek, yapılacak yardım ve işlemleri yürütmek üzere,
Başbakanlığa bağlı ve tüzel kişiliği haiz Türk Iş birliği ve Kalkınma
İdaresi Başkanlığının kurulması ile teşkilat ve görevlerine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.”
Son dönem içerisinde Türkiye, ekonomik anlamda gelişmiş düzeyinin sayesinde coğrafyasında ülkelere teknik destek ve dış yardım
faaliyetleri konusunda önemli adımlar atmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kamu diplomasisi konseptinin pratiklerinden biri de
şüphesiz dış yardımlardır. Bu bağlamda dış yardımların, uluslararası
sistem içerisinde önemli bir dış politika aracı olarak kabul edildiği
yapılan çalışmalar minvalinde de görülmektedir. TİKA açısından bakıldığında ise Türkiye’nin AK Parti iktidarı ile Türk dış politikasında
oluşan yeni söylemin vücut bulan yumuşak güç enstrümanları filosunun amiral gemisidir. Zira yapılan dış politika açılımları çeperinde TİKA aracılığıyla paralel biçimde yürütülen faaliyetler ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023, 2053 ve 2071 vizyonları
zemininde Türkiye, Soğuk Savaş döneminin Batı Blok'u içerisindeki
çevre ülkesi yerine, uluslararası sistemin merkez ve lider ülkesi olma
yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.
TİKA'yı, 1992 yılında kurulduğu tarihten itibaren günümüze kadar
olan dönem içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler mercek altına alındığında 1992-2002, 2002-2013 şeklinde iki farklı dönemde ele almak
mümkündür. TİKA’nın kurulduğu ve emekleme dönemi olarak adlandırılabilecek olan 1992-2002 yılları arasında kurum, eski Sovyet
Coğrafyasında, yani Kafkaslar ve Orta Asya’da bağımsızlıklarını yeni
kazanan devletlere teknik yardım desteği sağlamayı amacıyla faaliyet
göstermiştir. Söz konusu on yıllık dönem içerisinde yani 1992-2002
yılları arasında 2241 proje gerçekleştirmiştir. TİKA’nın 2003-2011 yılları arasında ise neredeyse dört katı sayıya ulaşan projelere imza attığı görülmektedir. 2011 yılı çalışmaları kapsamında en çok kaynak
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kullanılan ülkeler şu şekildedir: (1) Afganistan- %20,61, (2) Bosna Hersek- %6,76, (3) Filistin- %5.47 ve (4) Lübnan- %3,89.
Yeni düzenlemelerle TİKA’nın ismi “Türk iş birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı” yerine “Türk iş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir. Yukarıdaki satırlarda değinildiği üzere, TİKA’nın kurulduğu günden günümüze kadar ki durumunu incelemek
açısından iki farklı zaman dilimi bağlamında ele almak doğru olacaktır. Zira 2003 yılında iktidara gelen AK Parti ve Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde TİKA’nın bütçesi ve hareket kabiliyeti de artmıştır. TİKA’ya 1992-2002 arasındaki döneme
oranla 2003-2013 yılları arasında ayrılan bütçe nerdeyse 5 katına
ulaşmış, 2011 yılı itibarıyla 1.273.000.000 ABD Doları yardım yüzden,
fazla ülkeye ulaştırılmıştır.
Zira TİKA’yı dünyadaki en güçlü muadillerinden Alman Uluslararası Iş birliği Topluluğu’nun (Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit-GIZ) yıllık 2,6 milyar ABD Doları cirosu olduğunu;
TİKA’nın ise 2011 yılı itibarıyla bu rakamı nerdeyse üçe katladığını
belirtmek gerekir. Bununla birlikte TİKA’nın, özellikle Güney ve Orta
Asya başta olmak üzere, Ortadoğu ve Balkanlarda faaliyet gösterdiğini; faaliyet kalemi olarak ise sağlıktan eğitime, tarımdan altyapıya
kadar geniş bir yelpazede hizmet verdiği vurgulanmaktadır. Ayrıca,
Türk Dış politikasındaki Pro Aktif anlayış çeperinde sadece Afganistan, Pakistan ve Kazakistan’ın değil aynı zamanda Kosova, Bosna
Hersek, Lübnan, Filistin, Irak ve Somali’nin de TİKA’nın faaliyet alanı içerisinde olduğunun altını çizmekte fayda vardır. Daha doğru bir
deyişle TİKA, kurulduğu dönem itibarıyle faaliyetlerini icra edeceği
alanlardan artık taşmış, Türk dış politikasına biçilen küresel ölçek gibi kendi faaliyet alanının ölçeğini de küresel boyuta çekmiştir.
Türk dış politikasına hakim yeni söylem, yani İnsani Diplomasi minvalinde TİKA, Afganistan’ın yeniden inşası için oynadığı kritik rol gibi sadece yakın coğrafya için değil aynı zamanda Afrika kıtasındaki
ülkelerin acil ihtiyacı olan temiz su temininin karşılanmasına yönelik
su kuyularını açan ve su boru hatlarını döşeyen, felaketler yaşayan
ülkelerin barınma ve yiyecek gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan TİKA’nın proje ve faaliyetleri aynı zamanda söz konusu
ülkelerin kurumsallaşma sürecine de önemli katkılar sağlamaktadır.
Nitekim gerçekleştirilen projeler sayesinde sunulan teknik destek ve
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dış yardımlar, bu hizmetlere muhatap ülkeler ile Türkiye arasında
dostane ve iyi ilişkiler kurulmasına katkı sağlanmaktadır. Zira aktif ve çok boyutlu dış politika anlayışının bir uzantısı olarak başta
Türk dili konuşulan ülkelerdeki tarihsel ve kültürel derinliğin kalbine ulaşarak yeniden canlandırılması yegane amacı oluşturmaktadır.
Nitekim TİKA eski Başkanlarından Musa Kulaklıkaya, Hürriyet Gazetesi’nden Zeynep Gürcan’a verdiği bir röportajda TİKA’nın faaliyetlerinin, gerçekleştirildiği ülke halkları üzerindeki olumlu etkisini şöyle bir örnekle anlatmıştır: “Makedonya’da bir kültür projesi üzerinde
çalıştığımız dönemde, proje için gerçekleştirilen törene katılmıştım.
Bir ara protokolden ayrılıp, halkın arasına karışarak, Makedonyalı
yaşlı bir kadınla sohbete başladım. “Teyze, bir sorununuz, derdiniz,
isteğiniz var mı?” dedim. Yaşlı teyze ise: “Su sorunumuz vardı evladım. Ama TİKA diye bir adam geldi. Köyümüze su getirdi. Allah razı
olsun bu TİKA denen adamdan...” dedi”. Görüleceği üzere TİKA’nın
bu tarz örneklerle bezeli faaliyetleri, nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, uluslararası arenada inşa etmeye çalıştığı yumuşak güç
devlet kimliğinin giderek zemin kazandığının kanıtıdır.
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Eski TİKA Başkanlarından Hakan Fidan, TİKA’nın gerçekleştirdiği
faaliyetlerin aynı zamanda yetişmiş insan gücü ve altyapıların geliştirilmesi bağlamında eğitim, kurs ve seminerleri de kapsadığını
belirterek; Rusya Federasyonu-Özerk Tataristan Cumhuriyeti kamu
yöneticileri, Arnavutluk İhracat Teşvik Ajansı personeli, Özbekistan
Cumhurbaşkanlığı Devlet Cemiyet ve Kuruluşu Akademisi uzmanlarının eğitimini Türkiye’deki diğer kurumlarla birlikte gerçekleştirildiğini, bu sayede TİKA’nın yardımda bulunduğu ülkelerdeki kurumsallaşmaya da katkı sağladığını vurgulamıştır. TİKA faaliyet ve projeleri
yardımıyla Orta Asya ve Kafkasya bölgesinden dünyanın diğer bölgelerine, Doğu Avrupa ve Afrika’ya kadar genişleyen bir dış politika
açılımı sergilemekte ve bu bağlamda, “Türkiye’nin dost eli” olarak
adlandırılmaktadır.
Yukarıdaki satırlarda da değinildiği üzere TİKA’nın 2003 sonrasında
daha aktif ve güçlü biçimde hareket ettiğinin bir diğer göstergesi ise
Program Koordinasyon Ofislerindeki artışta görülmektedir; nitekim
2002 yılında on iki olan Program Koordinasyon Ofisi sayısını 2011 yılında yirmi beşe, 2012 yılında ise otuz üçe yükseltmiştir. Bu bağlamda
TİKA, 2012 itibarıyla otuz iş birliği ortağı ülkede otuz üç Program Koordinasyon Ofisi ile faaliyet göstermektedir. 2022 yılı itibarıyla Türk iş
birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 60 ülkede 62 Program Koordinasyon Ofisi ile 150 ülkede faaliyet göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin izlemiş olduğu aktif ve ilkeli dış politikaya bağlı
olarak çalışma yaptığımız ülkelerin sayısı her geçen gün artmaktadır.
Türk dış politikasında daha önce pek yer bulmamış olan Afrika kıtasına dair yürütülen proje ve faaliyetler, Türk dış politikasına hakim
olan yeni anlayışın getirisi olarak gösterilebilir. Nitekim 13 Mart 2013
tarihinde Benin Cumhurbaşkanı Thomas Boni Yayi’nin Türkiye ziyareti sırasında “Benin ve Afrika, kendi zenginliklerini ve güçlerini
Türkiye ile birleştirip, Türkiye’nin gücüne güç katmak istemektedir.
Petrol ve maden zenginlikleri anlamında bunu söylüyorum. Bu zenginliklerin ortaklığına giden yolda, biz siyasi anlamda da aynı vizyona sahip olmalı, aynı değerleri benimsemeliyiz’’ sözlerini sarf etmesi,
izlenen politikalar bağlamında oldukça manidardır.
Zira Benin gibi Afrika kıtası içinde nispeten küçük bir ülkeye dahi
ulaşılması ile Türkiye’nin Soğuk Savaş döneminin dış politikasına
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yön vermiş olan müzmin kalıplardan sıyrıldığının ve realist kuramın
öngöreceği, güvenliğin yani “high politics” mevzularını ilgilendirecek
hususlar bağlamında, muhatap ülkeler ile ulusal çıkar merkezli politikalardan inşacı kuramın öngördüğü değer merkezli anlayışa geçildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu yeni anlayış ile yani inşacı
kuram minvalinde geliştirilen politikalar nezdinde ulusal çıkar mefhumundan vazgeçildiğini söylemek elbette yanlış olacaktır; ancak
inşacı kuramın öngördüğü, değerlerin üstünlüğü anlayışı minvalinde
oluşturulan dış politika şiarı sayesinde bölgesel anlayıştan küresel
anlayışa doğru atılan ciddi adımların Afrika ve Latin Amerika açılımlarının özünü oluşturduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. TİKA’nın
da bu yeni anlayışın uygulayıcısı olarak izlenen politikalardaki rolü
büyüktür.
Bu bağlamda TİKA’nın faaliyetlerinin nihayetinde, Türk dili konuşulan ülkelerdeki tarihsel ve kültürel derinliğin kalbine ulaşarak kültürel iletişimin güçlendirilmesi de amaçlanmaktadır. Nitekim TİKA’nın
ortak kültürün yani Türk tarihi ve Türkçe’nin en önemli eserlerinden
olan Moğolistan’daki Orhun Kitabeleri, Türkmenistan’daki Sultan
Sancar Türbesi ve Kosova’daki Sultan Murat türbesinde gerçekleştirilen restorasyonlar sayesinde bu önemli eser ve türbelerin yeniden
ziyaretçilere açılması, ortak değerler minvalinde Türkiye’yi söz konusu eserlerin yer aldığı coğrafyadaki ülkeler ile kültürel anlamda bütünleştirme yolunda atılan önemli adımlardan olarak gösterilebilir.
Benzer şekilde Türkiye’nin periferindeki ülkelerde de TİKA’nın faaliyet ve yardımları söz konusu politika anlayışının garantörü şeklinde hareket etmektedir. Örnek olarak, TİKA’nın Afganistan ve Irak’ın
yeniden yapılandırılmasına önemli katkılar sağlaması gösterilebilir.
Sonuç olarak TİKA, Türk dış politikasına hakim paradigmaya paralel
olarak, yürüttüğü faaliyet ve projeleri arttırmış; oluşan söz konusu yeni Türk Dış politikası anlayışının uygulayıcısı olarak hem Türkiye’nin
yer aldığı coğrafyada hem de küresel anlamda Türkiye’nin yerini güçlendiren önemli bir aktör haline gelmiştir. Zira TİKA sayesinde Türkiye; dost, kardeş ve akraba ülkelere yönelik olarak yaptığı çalışmaların
nezdinde “dost elini” uzatarak, Türkiye için ‘barış kuşağı oluşturma’
çabası yatmaktadır.
15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
“Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-
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mesi”nin “Türk Iş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı” başlıklı
37’nci bölümünde yer alan “Kuruluş ve Teşkilat” başlıklı 521. Maddesinde, Başkanlık, kamu tüzel kişiliğine haiz ve özel bütçeli olarak
nitelendirilmiş olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak
faaliyetlerini sürdürmektedir. TİKA’nın misyonu, kalkınma ortağı
ülkelerde yoksulluğun giderilmesine ve sürdürülebilir kalkınmaya
katkıda bulunmaktır. Türkiye, kendi deneyimlerini, kalkınma ortağı
ülkelerin kendine özgü ihtiyaç ve kalkınma önceliklerine uyumlu hale getirerek aktarmaktadır.
Türkiye’de yurt dışı kalkınma yatırımları öncelikle TİKA tarafından
yürütülmektedir. TİKA, yurt dışında yaptığı kalkınma yatırımları ve
koordinasyon çalışmalarını dış politika ile bağlantılı bir faaliyet politikası olarak yapmaktadır. Türkiye’nin dış politikasına bağlı olarak
TİKA da yol haritasını belirlemiştir. TİKA, yıllık olarak Türkiye’nin
kalkınma yardımlarını içeren rapor yayımlamaktadır. Türkiye’nin dış
yardımları noktasında TİKA önemli bir role sahiptir. TİKA’nın faaliyetleri mevcut 60 ülke ile sınırlı olmayıp, dünya genelinde 170’ten fazla ülkeye ulaşmaktadır. 1992’den bu yana, TİKA 25.000’e yakın proje/
faaliyet gerçekleştirmiştir. Son yıllara bakıldığında ise yıllık 2.000’e
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yaklaşan proje/faaliyet yürütüldüğü görülmektedir. TİKA 2018 harcamaları önceki yıllara göre artarak 388.891.059 TL olarak gerçekleşmiştir. TİKA kurulduğu yıllardan bugüne kalkınma yardımlarında
sektörel anlamda farklılaşan bir ivme ile çalışmalarını yürütmüşokul
inşasından mesleki eğitimlere, sağlık ocağı inşasından mahkeme modernizasyonuna, farklı sektörlerde kalkınma yardımlarında bulunmuştur.
B. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı; 2009 yılında Sivil Savunma
Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü yerine kurulmuş
ve doğrudan Başbakanlığa bağlı bir kurum olarak 2018 yılına kadar
faaliyet göstermiştir. Türkiye’nin 2018 yılında Başkanlık Sistemine
geçmesi ile AFAD, İç İşleri Bakanlığı’na bağlanmıştır. Kurum vizyonunu; “Afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmayı esas alan risk odaklı, etkin, etkili ve güvenilir hizmet sunan
uluslararası düzeyde model alınabilecek yönlendirici ve koordinatör

TÜRK DIŞ POLITIKASINDA DIŞ YARDIMLAR: INSANI DIPLOMASI

| 77

bir kurum olmak.” şeklinde belirlemiştir. Misyonunu ise “Afetlere dirençli toplum oluşturmak.” şeklinde belirlemiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere AFAD’ın uluslararası bir vizyonu olduğu söylenebilir.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Müdahale Dairesi Başkanlığının görevleri hususunda
Kanun’un 9. maddesinde; “Afet ve acil durum esnasında kamu, özel
ve sivil toplum kuruluşları, yabancı kişi ve kuruluşlara ait her türlü
kaynakları değerlendirerek afet veya acil durumun etkilerini gidermeye yönelik müdahale çalışmalarını yürütmek, yabancı devletlerle
ve uluslararası kuruluşlarla görev alanına giren konularda iş birliği
yapmak hükümleri bulunmaktadır. AFAD, uluslararası acil müdahale gerektiren insani yardımlar başta olmak üzere afet sonrası kalkınma ve iş birliği yardımı olarak değerlendirilebilecek çok geniş bir
eylemler zincirinin tamamında planlama, uygulama ve raporlama
açısından yetkilidir diyebiliriz.
AFAD, yurt içinde yapmış olduğu çalışmaların benzerlerini, yurt
dışında da ihtiyaç sahibi ülkelerde desteklemektedir. Kurum, aynı
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zamanda standartları bakımından da bazı ödülleri almaya hak kazanmış ve iş birliklerini artırmayı sürdürmüştür.
Afetlerde ve acil durumlarda sağlanan geçici barınma hizmetlerinde
yeni bir standart oluşturan AFKEN (AFAD - Afet Geçici Kent Yönetim Sistemi) 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından En İyi Kamu
Hizmeti Ödülüne layık görülmüştür. Hazırlık çalışmalarına 2018 yılı Ekim ayında başlanan “Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Iş
birliğini Artırıcı Mutabakat Zaptı”, T.C. İçişleri Bakanlığı ve Çin Acil
Durum Yönetimi Bakanlığı arasında imzalanmıştır.
İçişleri Bakanlığı AFAD’ın 2009-2019 yılları arasında 5 kıtada 50’den
fazla ülkeye ulaştırdığı yardımlarla ilgili “Uluslararası İnsani Yardım
Faaliyetleri Raporu”nu gündeme getirmiştir. Burada aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir: Rapora göre, 10 yılda AFAD aracılığıyla 58 ülkeye 4
milyar 502 milyon 848 bin 224 lira değerinde yardım gönderilmiştir.
Söz konusu ülkelere;
 2010’da 296 milyon 435 bin 940,
 2011’de 656 milyon 447 bin,
 2012’de 142 milyon 730 bin,
 2013’te 39 milyon 683 bin,
 2014’te 97 milyon 231 bin 880,
 2015’te 30 milyon 646 bin 455,
 2016’da 235 milyon 641 bin 291,
 2017’de 56 milyon 427 bin 160 ve
 2018’de 2 milyar 925 milyon 664 bin 877 lira değerinde yardımda bulunulmuştur.
AFAD aracılığıyla 2019’da ise
 Bangladeş’e 13 milyon 823 bin,
 Yemen’e 7 milyon 470 bin 59,
 Burkina Faso’ya 547 bin 562,
 Irak’a 100 bin lira olmak üzere toplam 21 milyon 940 bin 621
liralık insani yardım gönderilmiştir.
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Yardımların çoğunluğu gıda, sağlık ve hijyen gibi ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra araç ve ekipmanlardan oluştuğu belirtilmiştir. Ayrıca
bu ülkelere, çok sayıda AFAD ekibi de gönderildiği de ifade edilmiştir. Özet olarak; afet ve acil durumlar ile ilgili hem ulusal hem de uluslararası çalışmalar yürüten AFAD, Türkiye’nin dış yardımlarında
resmi ve önemli bir kuruluş olarak karşımıza çıkmaktadır.
C. Türk Kızılayı
Türk halkının yardımseverliği sivil toplum kurum ve kuruluşlarına
da yansımıştır. Bunlardan bir tanesi olan Türk Kızılay Derneği, Türkiye’nin köklü yardım kuruluşlarındandır. Kızılay, savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım
etmek arzusundan doğmuştur. 11 Haziran 1868 tarihinde “Osmanlı
Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adıyla kurulan Kızılay,
1877’de “Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti”, 1923’te “Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti”, 1935’te “Türkiye Kızılay Cemiyeti” ve 1947’de “Türkiye
Kızılay Derneği” adını almıştır. Derneğin misyonu: “Proaktif bir kurum
olarak afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek,
güvenli kan teminini gerçekleştirmek ve zarar görebilirliği azaltmaktır." Derneğin vizyonu ise “Türkiye’de ve dünyada, insani yardım hizmetinde model alınan, insanların en zor anlarında yanındaki kuruluş
olmak.” olarak belirlenmiştir.
Türk Kızılayı birçok alanda görev yapmaktadır. Bunlar; Afet hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler, kan hizmetleri, gençlik hizmetleridir. Kızılay kamu yararına çalışan bir yardım kuruluşu olmakla birlikte; aynı zamanda, tarafsız olma ilkesini de kabul etmiştir. Bu
sebeple Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu’nun temel
ilkelerini paylaşır. Bunlar; insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik ilkeleridir.
Türk Kızılayı geçtiğimiz on yıl içerisinde dünya genelinde 138 ülkede
ihtiyaç sahiplerine yardım etmiş, barınmadan gıdaya birçok noktada
temel ihtiyaçların karşılanması için aktif görevde bulunmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece doğal afet zamanlarında değil,
bunun dışında da dış yardım sağlamakta ve dünyanın en cömert ülkesi olma payesine uygun biçimde insani diplomasisini yürütmektedir.
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Nitekim, 2004 yılı sonunda tsunami felaketi sonrasında Güneydoğu
Asya’ya, 2005’te depremin ardından Pakistan’a, 2006’da ise iç kriz nedeniyle Lübnan’a acil yardım göndermekle o tarihe kadar kaydedilen
en yüksek resmi kalkınma dış yardımını sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin insani yardımları ihtiyaç sahiplerine TİKA başta
olmak üzere Türk Kızılay’ı, AFAD ve Türk Diyanet Vakfı marifetiyle
ulaştırılmıştır.
D. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (DİB), öz olarak yurt dışında faaliyet
göstermesinin hukuki dayanağı, 1982 Anayasasının 62. Maddesinde
yer alan: “Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile
birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal
güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır” ibaresidir. Bu bağlamda 1980’lerden itibaren DİB, Batı ve Orta Avrupa’da,
Sovyet sonrası dönemde ise Doğu Avrupa, Balkanlar ve hassaten Kafkaslar ve Orta Asya’da faaliyet göstermeye başlamıştır. DİB’in görevleri arasında: “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın asimile olmadan, kendi öz kimliklerine bağlı kalmalarına ve yaşadıkları toplumla
uyum içerisinde olmalarına katkı sağlamak; yurt dışında Türkiye’nin
dini alandaki tecrübe ve birikiminin tanıtılması, İslam dininin doğru
anlaşılmasını sağlamak” yer almaktadır.
Bununla birlikte DİB, 1995 yılından bu yana gerçekleştirilen Avrasya İslam Şurası’nın (AİŞ) sekretaryasını icra etmektedir Nitekim söz
konusu tarihten günümüze, Müslüman ülkelerin dini kurumları ve
Müslüman toplulukların kuruluşları arasında din hizmetleri ve eğitimi alanlarında iş birliğini geliştirmek maksadıyla yürütülen bir girişimdir. Bununla birlikte AİŞ, güncel dini sorun ve problemlerle ilgili
bir bilgi alışveriş forumu olmakla birlikte temel hedefi Müslüman
halk ve toplulukların ihtiyacı olan din hizmetleri ve din eğitiminin
düzenli ve koordineli bir şekilde verilmesinin sağlanmasıdır.
Ayrıca DİB, Balkanlarda, Orta Asya’da ve Kafkaslarda İslam eğitimi
alacak öğrencilere ciddi burslar aktarmaktadır. Bu bağlamda küresel
vizyon çeperinde söz konusu ülkelerde yürütülen burslar aracılığıyla
desteklenen Türkiye’nin, burs verilen ülkeler üzerindeki yumuşak güç
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potansiyeli Türk dış politikasına hakim anlayışın ön gördüğü pro-aktif
diplomasi şiarına paralel biçimde hareket etmenin göstergesidir.
Türkiye Diyanet Vakfı 13 Mart 1975 tarihinde genel bütçeli bir devlet
kuruluşu olan Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerini desteklemek amacıyla dönemin Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, başkan yardımcıları
Tayyar Altıkulaç ile Yakup Üstün ve hukuk müşaviri Ahmet Uzunoğlu
tarafından kurulmuştur. Kuruluş, vizyonunu “Ülkemizde ve yedi kıtada insanlığın hizmetinde bir vakıf olmak” ve misyonunu “Yeryüzünde
iyiliğin egemen olması için insanlara ve bu yolda çaba sarf eden kurumlara maddi ve manevi destek olmak” şeklinde belirlemiştir.
Bu vizyon doğrultusunda, TDV insani yardımlardan kalkınma yardımlarına pek çok farklı sektörde dış yardım ulaştıran bir kuruluş
haline gelmiştir. 2010 yılında, kuruluşun faaliyeti olan ülke sayısı 27
iken, 2019 yılı itibarıyla bu sayı 149’a yükselmiştir. Açılımın, Diyanet
İşleri Başkanlığının yurt dışı açılımı ile sürdürüldüğü söylenebilir.
Netice olarak Başkanlık yurt dışı faaliyetlerinde yol açıcı bir pozisyonda bulunmakta, TDV ise bu avantajdan faydalanarak faaliyetlerini kolayca yürütmektedir. Vakıf senedi gereğince mevcut Diyanet
işleri Başkanı Vakfın karar alma organı olan Mütevelli Heyeti Başkanı
olmaktadır. Dış yardımlar Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından birlikte yürütülmektedir.
Diyanet yardımlarının kapsamı, muhatap kitlesi ve yardımların içeriği bakımından iki ayrı başlıkta ele alınabilir. Yardımların; 2019 yılı itibarıyla 149 ülkede gerçekleşmesi, ulaştığı kitle açısından farklı
dillerden, farklı renklerden, farklı coğrafyalardan kapsamlı bir alana
hitap ettiğini göstermektedir. Dünya üzerinde iki yüze yakın ülkenin var olduğu düşünüldüğünde, Türkiye’de bulunan bir kuruluşun
böyle bir rakama ulaşması olumlu bir gelişmedir. Kuruluşun ortaya
koyduğu misyon ve vizyondan bu ülkelerde öncelikle dost ve kardeş
topluluklara ulaşıldığı anlaşılmaktadır. TDV, bu kitleler haricinde de
insanlara ulaşmıştır. 2018 yılında, Afrika ülkesi Senegal’de Hristiyan
bir kabileden 600 kişinin diyanet yardımları vesilesiyle ihtida ettiği
ifade edilmiştir.
Yardımlar, içerik bakımından ele alındığında da TDV’nin Türkiye’deki benzer kuruluşlardan daha kapsamlı bir içeriğe sahip olduğu gö-
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rülmektedir. Kuruluş, hem Diyanet İşleri Başkanlığını desteklemeye
yönelik din hizmetleri alanında yardımlar yapmakta hem insani krizlere ilişkin yardım kampanyaları düzenleyerek Türkiye yardımlarını
ulaştırmakta hem de kalkınma yardımları icra etmektedir. Bu alanda
çalışan kuruluşların, genellikle belirli yardım alanlarına yöneldikleri
söylenebilir.
Örnek olarak Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2018 yılında Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesindeki kamplarda sığınan Arakanlılara
yönelik dikiş nakış ve sabun atölyesi açılmıştır. Açılan dikiş atölyesi
kurslarına katılan kadınlar üç aylık eğitimin ardından, kurstan mezun olarak sertifika almaya hak kazanmışlar ve hepsine dikiş makinası hediye edilmiştir. Sabun atölyesi ile ise kampta kalanların sabun
üretimi yapmaları ve bu sayede hem meslek öğrenmeleri hem de hijyen açısından sabunun daha fazla kullanımı hedeflenmiştir. Aynı yıl
içerisinde Vakıf, hem Endonezya’da yaşanan tsunami felaketi sonrası mağdurlara yardım götürmüş hem de Kurban Bayramı döneminde 145 ülkede vekalet yoluyla kurban kesimi gerçekleştirmiştir. Özet
olarak; Türkiye Diyanet Vakfı yardımlarının, içeriği ve ulaştığı nokta
bakımından oldukça geniş bir kapsama sahip olduğu söylenebilir.
TDV Ramazan aylarında, ihtiyaç sahibi Müslüman topluluklara gıda
yardımlarının ulaştırılması, iftar programlarının düzenlenmesi ve
bayramlık yardımları gerçekleştirilmektedir. Kuruluş, 2018 yılında
84 ülkede Ramazan programı icra ederken, 2019 yılına gelindiğinde
100’ün üstünde ülkede 327 ayrı bölgede bu programı icra etmiş ve bu
kapsamda 715.857 kişiye bu yardımlardan ulaştırıldığı belirtilmiştir.
Yardım içeriğinde; 509.000 kişiye gıda yardımı, 195.957 kişilik iftar,
10.900 kişiye bayramlık yardım yer almaktadır. TDV, 2019 yılında
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde, 51 kişinin terör saldırısında
öldürüldüğü camide 500 kişilik iftar yemeği düzenlemiştir. Yapılan
açıklamada, programın asıl amacının farklı geçmişlerden insanları Al
Noor Camii ve Cantebury Üniversitesi kampüsünde bir araya getirmek olduğu söylenmiştir.
Diğer taraftan TDV, gerçekleştirdiği Ramazan yardımlarının yanında
insan hayatı için büyük öneme sahip suya ulaşmada sıkıntı yaşanan
coğrafyalarda su kuyuları inşa çalışmaları da yürütmektedir. Öyle ki,
TDV’nin insani yardım faaliyetlerinden belki de en önemlisi olan su
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kuyuları sadece insanlar için değil, aynı zamanda diğer canlıların da
faydalabileceği kaynaklardır. TDV bugüne kadar 250 su kuyusu inşa
etmiştir. Bunlarla birlikte ise 115 su kuyusu proje/yapım aşamasındadır. Hassaten su kuyuları, suya erişimde zorluk yaşandığı bilinen Afrika kıtasında yoğunlaştırılmıştır. Yapılan su kuyularından 3.671.058
kişinin istifade ettiği belirtilmiştir.
Su kuyuları gibi TDV, “Birlik ve kardeşlik mekanı camiler inşa ediyoruz” sloganıyla dünya genelinde Müslüman toplulukların olduğu
bölgelerde Cami yapının maliyetinin karşılanamadığı coğrafyalarda,
din hizmetlerini destekleme bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı ile
iş birliği halinde, Cami inşaları gerçekleştirmektedir. Nitekim, Balkanların en büyük camisi olma özelliği taşıyan 10.000 kişi kapasiteli
Namazgah Camii TDV tarafından Arnavutluk’ta inşa edilmiştir. Orta
Asya’nın en büyük cami ve külliyesi de 2018 itibari ile TDV tarafından Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te ibadete ve kullanıma açılmıştır.
Geçtiğimiz yıllarda inşa edilen ve Avrupa’nın ilk çevre dostu camisi
olarak hizmete giren İngiltere’nin Cambridge kentindeki Cambridge
Merkez Camisi de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından finanse edilmiştir. Örneklerden de anlaşılacağı üzere TDV
dünya genelinde Cami inşa faaliyetleri sürdürmektedir. Nitekim, bugüne kadar toplam 103 Cami inşa edilmiştir.
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06
KOVİD -19 Pandemisinde
T ürkiye’nin İnsani Diplomasisi
“Ümitsizliğin ardında nice ümitler var
Karanlığın ardında nice güneşler var”
Hz. Mevlana

2

019 yılının Aralık ayında Çin’in Vuhan Eyaleti’nde solunum
yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup
hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan Kovid-19 (korona) virüsü, bu tarihin ardından hızla dünya geneline yayılmış ve bir pandemi halini almıştır. İşte bu pandemi süreci içerisinde tüm dünya ciddi bir sınav vermiştir. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti de korona virüsle sadece ulusal sınırlar içerisinde mücadele etmemekte aynı zamanda küresel bir soruna dönüşen
salgının yayılımını yavaşlatmak ve can kayıplarını engellemek için
birçok devletin mücadelesine finansal ve tıbbi malzeme boyutları ile
katkı sağlamaktadır. Türkiye’nin bu süreçte sağladığı desteklerden
örnekler aşağıda sunulmaktadır. Türkiye’nin yardım eli, salgından
etkilenen birçok ülkenin ardından Kovid-19 vaka sayısının 1 milyonu, ölü sayısının da 57 bini aştığı ABD’ye de uzandı. Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine, ABD’ye gönderilen
tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK)
ait A400M tipi askeri kargo uçağı, ABD saatiyle 17:30 civarında (TSİ
00.30) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü’ne
indi. Uçağı, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın yanı
sıra ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Thomas Reeker karşıladı. ABD’ye, 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400
N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük gönderilmiştir.
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KKTC | KKTC’ye 20.000 adet tıbbi maske, 100 adet kişisel koruyucu
elbise, 3.000 adet N95 maske, 100 adet koruyucu gözlük gönderilmiştir. KKTC’ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal
kaynak gönderilirken, KKTC Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmek üzere
aşı, ilaç, tıbbi malzeme, korona virüs ile mücadele ekipmanları ve tanı
kiti içeren hibe anlaşması 11 Mart’ta imzalanmıştır. Malzemelerin ilk
bölümü 13 Mart’ta teslim edilmiştir. Türkiye Kızılay Derneğince KKTC’ye, 30.000 adet 3 katlı cerrahi maske, 30.000 adet pudrasız vinil
eldiven, 3.000 adet N149 maske, 300 adet koruyucu tulum, 300 adet
koruyucu gözlük gönderileceği taahhüt edilmiştir.
İRAN | Bin tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2.004 gözlük, 4 bin
N95 maske ve 78 bin üç katlı maske hibe edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında sağlık
alanında hibe yapılmasına dair anlaşma doğrultusunda:
BULGARİSTAN | Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında varılan anlaşma kapsamında Bulgaristan’a 50 bin maske, 100 bin koruyucu giysi ve 100 bin
koruyucu gözlük verilmiştir. Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir
Karakaçanov, korona virüsün yayılmasını önleme malzemeleri konusunda ülkesine Türkiye’nin yardım ettiğini, Avrupa ülkelerinden şu
ana kadar tek bir maske gelmediğini söylemiştir. Bulgaristan’a 50 bin
tıbbi maske, 100 bin koruyucu giysi ve 100 bin koruyucu gözlük ulaştırılmıştır.
ÇİN | Türkiye virüs salgınının ilk günlerinden itibaren TİKA aracılığıyla Çin’e tıbbi malzeme desteğinde bulunarak, Türk Hava Kuvvetlerine ait Koca Yusuf kargo uçağıyla ilk etapta bin adet biyolojik tehlike
tulumu, 93 bin 500 adet koruyucu filtreli maske ve bin adet tek kullanımlık koruyucu kıyafeti Çin’e ulaştırmıştır.
Türkiye virüs salgınının ilk günlerinden itibaren TİKA aracılığıyla
Çin’e tıbbi malzeme desteğinde bulunarak, Türk Hava Kuvvetlerine
ait Koca Yusuf kargo uçağıyla ilk etapta bin adet biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 adet koruyucu filtreli maske ve bin adet tek kullanımlık koruyucu kıyafeti Çin’e ulaştırmıştır.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Çin’e yaklaşık 200 bin
koruyucu maske ve içinde koruyucu gözlük, dezenfektan, eldivenin
bulunduğu çok sayıda tıbbi malzeme ulaştırılmıştır. 200 bin koruyucu maske, koruyucu gözlük, dezenfektan, eldiven.
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IRAK | Türkiye tarafından Kerkük’e tıbbi malzeme yardımı gönderilmiştir. 18 bin maske yardımı bölgeye ulaşmıştır. Türk Kızılayı, korona
virüse karşı Erbil’e 30 bin maske ve 475 koli gıda yardımı yapmıştır.
KOLOMBİYA | Kolombiya’ya 26 bin adet korona virüs tanı testi gönderilmiştir.
BALKANLAR | Kovid-19 salgını ile mücadeleye destek amacıyla Türkiye’nin gönderdiği tıbbi yardım, Balkan ülkeleri Sırbistan, Bosna
Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova’ya ulaşmıştır
GÜRCİSTAN | Türkiye, Gürcistan’ın Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde tüm kurum ve kuruluşlarıyla etkin iş birliği yürütmektedir.
AZERBAYCAN | Azerbaycan’a 250 tanı kiti gönderilmiştir.
KIRGIZİSTAN | Kırgız Cumhuriyeti’ne Kovid-19 salgınıyla mücadele
için 20.000 adet tıbbi maske, 200 adet Tanı Kiti, 100 adet koruyucu
elbise, 100 adet gözlük, 100 adet N95 maske ulaştırılmıştır.
BOSNA-HERSEK | Türkiye Kızılay Derneğince Bosna ve Hersek için
yapılacağı taahhüt edilen yardımlar 50.000 adet 3 katlı cerrahi maske, 50.000 adet pudrasız vinil eldiven, 10.000 adet N149 maske, 500
adet koruyucu tulum, 500 adet koruyucu gözlük, 5.000 adet pudrasız
nitril eldiven olarak belirlenmiştir.
İTALYA | Türkiye Kızılay Derneğince İtalya için yapılacağı taahhüt
edilen yardımlar 100.000 adet 3 katlı cerrahi maske, 100.000 adet
pudrasız vinil eldiven, 20.000 adet N149 maske, 1.500 adet koruyucu
tulum, 1.500 adet koruyucu gözlük olarak belirlenmiştir.
İSPANYA | Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda,
yerli ve milli imkanlarla üretilen, koruyucu önlem sağlayan maske,
kıyafet ve anti bakteriyel sıvı gibi binlerce tıbbi yardım malzemesi
İtalya ve ardından İspanya’ya ulaştırılmak üzere Etimesgut Askeri
Havaalanı’ndan askeri kargo uçağıyla gönderilmiştir. İspanya’ya maske, kıyafet ve anti bakteriyel sıvı gibi binlerce tıbbi yardım malzemesi
gönderilmiştir.
LİBYA | Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele amacıyla Libya’ya gönderdiği sağlık malzemeleri, Trablus Büyü-
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kelçisi Serhat Aksen tarafından, Birleşmiş Milletlerce (BM) tanınan
Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammed Heysem İsa’ya teslim edilmiştir.
İNGİLTERE | Tıbbi maske, N95 maske ve tulumdan oluşan yardım
malzemesi, Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenerek İngiltere’ye ulaşmıştır.
İRLANDA | Türkiye koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İrlanda’ya yardım malzemeleri gönderilmiştir.
Salgınla mücadele kapsamında gerçekleştirilen dış yardımlar, Türkiye’nin insani ve girişimci dış politikasının yansıması olmuştur. Bu
çerçevede, dünyanın dört bir yanından alınan yardım talepleri imkanlar ölçüsünde karşılanmaya çalışılmaktadır. Dışişleri Bakanlığı
bu süreçte yabancı ülkelerden taleplerin alınması, değerlendirilmesi
ve yönlendirilmesiyle tedarikinde Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlarla tam bir iş birliği içinde çalışmaktadır. Bugüne kadar 159 ülkeden farklı nitelikte (malzeme hibesi, nakdi yardım, satış/ihracat izni)
yardım talebi alınmıştır. Şu ana kadar ise 157 ülkeye yardım sağlanmıştır. Yardım yapılan 157 ülkeden 129’u hibe, 75’i satın alma ve ihraç izni olup, 50 ülkeye de nakdi yardım yapılmıştır. (Aynı ülkenin
Türkiye’den farklı kategorilerde -malzeme hibesi/nakdi yardım/ ihraç
izni/satın alma izni- yardım almış olması mümkündür). Türkiye’nin
yardım talebi aldığı bölgeler arasında 49 ülkeyle Afrika kıtası başta
gelmektedir. Bunu sırasıyla, Avrupa (41 ülke), Asya (33 ülke), Amerika
(21 ülke) ve Okyanusya (15 ülke) izlemektedir.
Türkiye’nin Yardım Yaptığı 157 ülke; ABD, Afganistan, Almanya, Andorra, Angola, Arjantin, Arnavutluk, Avusturya, Avustralya, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Bangladeş, Belarus, Belçika, Benin, Bolivya,
Bosna-Hersek, Botsvana, Brezilya, Bulgaristan, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Cook Adaları, Çad, Çekya, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Ekvator Ginesi, El Salvador,
Endonezya, Eritre, Estonya, Etiyopya, Esvatini, Fiji, Fildişi Sahili,
Filipinler, Filistin, Finlandiya, Fransa, Gabon, Gambiya, Gine, Gine
Bissau, Guyana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Guatemala, Gürcistan, Haiti, Hırvatistan, Hollanda, Honduras, Irak, İngiltere,
İran, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İsrail, İtalya, Kamboçya, Kamerun, Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kiribati,
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KKTC, Kolombiya, Kongo, Kosova, Kosta Rika, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Küba, Lesoto, Liberya, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan,
Madagaskar, Malezya, Mali, Malta, Marshall Adaları, Meksika, Mikronezya, Moğolistan, Moldova, Monako Prensliği, Moritanya, Morityus,
Mozambik, Myanmar, Namibya, Nauru, Nijer, Nijerya, Nikaragua, Niue, Norveç, Özbekistan, Pakistan, Palau, Panama, Papua Yeni Gine,
Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, Ruanda, Rusya, Samoa,
San Marino, Sao Tome ve Prinsip, Senegal, Sırbistan, Sierra Leone,
Singapur, Slovakya, Slovenya, Solomon Adaları, Somali, Sri Lanka,
Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Tayland,
Togo, Tonga, Tunus, Tuvalu, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Umman, Ürdün, Vanuatu, Vatikan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambiya
ve Zimbabve’dir.
50 ülkeye nakdi yardım yapılmıştır. Türkiye’nin gerçekleştirdiği yardımlardan bazılarının detayları şu şekildedir.
ABD | Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
talimatlarıyla ABD’ye 22 Nisan 2020 ve 1 Mayıs 2020 tarihlerinde iki
parti halinde 1.502.500 maske, 500 yüz koruyucu, 1.000 göz koruyucu, 1.500 N95, 125.050 tulum, 4 ton el dezenfektan, 2.000 lt dezenfektan, 4.200 koruyucu gözlük hibe edilmiştir. Ayrıca Türk vatandaşlarının kullanımı için Türkiye’nin New York Başkonsolosluğuna 08
Mayıs 2020 tarihinde 15.000 cerrahi maske ve Maryland’deki vatandaşların talebi üzerine Vaşington Büyükelçiliğine 11.05.2020 tarihinde 30.000 adet cerrahi maske gönderilmiştir.
ALMANYA | Türkiye ve Almanya arasında yapılan Hibe Anlaşması
kapsamında 5.000.000 adet maske temin edilmiştir. Bunun yanı sıra
Hannover Belediyesi’ne 2 Mayıs 2020 tarihinde 40 bin adet maske
hibe edilmiştir.
AZERBAYCAN | Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Hibe Anlaşması uyarınca 5 Temmuz 2020 tarihinde 30 ventilatör, 35.000 tulum, 50.000 N95 maske, 100.000 cerrahi maske, 5.000 koruyucu gözlük, 200.000 eldiven, 2 PCR cihazı, 20.000 Hidrosiklorin ve 20.000
Tamiflu hibe edilmiştir. 2020 yılı Ramazan ayı boyunca ise 30’dan
fazla yerleşim yerinde 2.500 civarında aileye 44 ton gıda yardımında
bulunulmuştur. Kızılay’ın, Azerbaycan’a hibe ettiği gıda malzemesi,
ev eşyası, barınma malzemesi, kişisel koruyucu ekipman, kışlık kıya-
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fet, hijyen malzemeleri, ilaç, tekerlekli sandalye, oyuncak, muhtelif
tıbbi sarf malzemelerini taşıyan 7 tır, 17 Aralık 2020 tarihinde yola
çıkmıştır. Ayrıca Türkiye özel sektör kuruluşlarınca 10 ton konsantre dezenfektan hibe edilmiştir. Azerbaycan’da belirlenen pilot hastanelerdeki sağlık çalışanlarının, Kovid-19’la mücadele kapasitelerinin
geliştirilmesi amacıyla, DSÖ’nün girişimi ve Azerbaycan makamlarının iş birliğinde başlatılan “REACT-C19 Projesi”ne (Rapid Scale-up
of Essential Capacities in Hospitals for COVID-19) Türkiye Azerbaycan tıbbi personeline eğitim vererek destek olmuştur. Bu kapsamda,
Azerbaycanlı Doktorlar Derneği’nin duyurusuyla 19 doktor seçilerek
Ege Üniversitesi’nde eğitime alınmış, 14 Nisan’da eğitimlerini tamamlayarak Azerbaycan’da hizmete başlamışlardır. Türkiye’den Kovid-19
enfeksiyonu alanında ihtisaslaşmış uzmanlar Azerbaycan’a davet
edilmiş, bu çerçevede Bilim Kurulumuzun dört üyesi 8 Temmuz 2020
tarihinde Azerbaycan’da Kriz Masasının sağlık heyetiyle görüşmeler
ve ülkede incelemeler gerçekleştirmişlerdir.
BANGLADEŞ | Türkiye, 24 Nisan 2020 tarihinde ihtiyaç sahiplerine
dağıtılmak üzere Bangladeş’e 3.000 gıda kolisi hibe etmiştir. Mayıs
2020’de Arakanlı Müslümanlara 70 ton gıda yardımı yapılmış, 5.000
hijyen paketi dağıtılmıştır. Bunun yanı sıra, Chakaria kırsal bölgesinde ihtiyaç sahibi 1.000 aileye 2020 yılında Ramazan paketi gönderilmiştir. 7 Haziran 2020 tarihinde, 5.000 adet ameliyat maskesi, 1.000
adet N95 maske, 1.000 adet tıbbi tulum ve 2 adet solunum cihazından
oluşan destek paketi, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter
Yardımcısı Khalil Rahman’ın katıldığı törenle Bangladeş Devlet Konuk Evinde teslim edilmiştir. “Chittagong Medical College Hospital
(CMCH)” ve “Chittagong General Hospital (CGH)” isimli hastanelere
hibe edilmek üzere temin edilen tıbbi malzemeler, 6 Temmuz 2020
tarihinde düzenlenen törenle yerel makamlara teslim edilmiş; 6
Ağustos 2020 tarihinde ise 200 sokak çocuğuna bayram kıyafeti, okul
çantası ve tıbbi maske desteği sağlanmıştır. 11 Eylül 2020 tarihinde
8.000 adet hijyen seti ve temizlik malzemesi ile 4.000 adet maske
yardımında bulunulmuştur. 12 Ekim 2020 tarihinde imzalanan Hibe
Anlaşması kapsamında 20 ventilatör (ayak seti ve aksesuar setiyle
birlikte), 10.000 N95 maske, 10.000 önlük, 10.000 tulum, 2.000 siperlik ve 5.000 koruyucu gözlük 16 Ekim 2020 tarihinde Bangladeş’e
ulaştırılmıştır. Söz konusu malzemelerin resmi teslim töreni Bangladeş Dışişleri Bakanı Dr. A.K. Abdul Momen’in katılımıyla 28 Ekim
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2020 tarihinde Padma Devlet Konukevi’nde gerçekleştirilmiştir. Dakka Emniyet Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, pandemiyle mücadele kapsamında 25.000 adet cerrahi maske 28 Ekim 2020 tarihinde
Dakka Emniyet Müdürüne teslim edilmiştir.
İNGİLTERE | Birleşik Krallık’la gerçekleştirilen Hibe Anlaşması
kapsamında 50.000 N95 maske, 100.000 cerrahi maske, 100.000
koruyucu tulum temin edilmiştir. Hibeler kapsamında ayrıca,
58.000 maske, 28.000 yüz koruyucu, 85.270 tulum, 48.000 3 katlı
cerrahi maske, 30.000 bin pudrasız vinil eldiven, 4.400 EN149 maske, 400 koruyu tulum, 500 koruyucu gözlük ulaştırılmıştır. Anılan
tıbbi malzeme yardımının ilk bölümü Hava Kuvvetlerimize ait uçakla 10 Nisan 2020 tarihinde RAF Brize Norton hava üssüne getirilerek, İngiliz makamlarına teslim edilmiştir. İkinci parti ise 12 Nisan
2020 tarihinde THY’ye ait bir uçakla iletilmiştir. Ayrıca, ülkedeki
vatandaşlarımızın kullanımı için 05 Mayıs 2020 tarihinde Türkiye
Londra Büyükelçiliğine 20.000 cerrahi maske ve 1.000 tulum gönderilmiştir.
CEZAYİR | Hibe Anlaşması çerçevesinde farklı tarihlerde Cezayir’e
1.000 aileye destek amacıyla yaklaşık 5 ton temizlik ve hijyen malzemesi, 12 ton gıda, 30.000 cerrahi maske yardımı sağlanmıştır. Kovid-19’la mücadelede 48 vilayetle eş güdümü sağlamak amacıyla, telekonferans ve interaktif eğitim birimi kurulmuştur. 22 Temmuz 2020
tarihinde hibe kapsamında 25 ventilatör (ayak seti ve aksesuar seti
ile birlikte), 2 PCR cihazı, 30.000 PCR test kiti, 50.000 cerrahi maske,
50.000 N95 maske, 25.000 tulum ve 30.000 viral nükleik asit izolasyon kiti tahliye uçağı ile Cezayir’e gönderilmiştir.
ÇAD | Türkiye ve Çad arasında gerçekleştirilen Hibe Anlaşması uyarınca 26 Mayıs ve 18 Haziran 2020 tarihlerinde 25 solunum cihazı,
PCR test kiti, 86.350 tulum, 100.000 cerrahi maske, 30.000 N95 maske, 5.000 koruyucu gözlük, 87.600 eldiven, 50.000 galoş, 3 ambulans
ve 10 şişme sahra acil ünitesi askeri kargo uçaklarıyla gönderilmiştir. Çad’ın salgınla mücadelesine destek vermek amacıyla 25 Haziran
2020 tarihinde başkentteki 15 okula 40 adet pedallı el yıkama sistemi
ve 2.000 el sabunu dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca Encemine’nin 10 ilçesinde bulunan sağlık ocaklarına, toplamda 100 adet mekanik pedallı
el yıkama sistemleri ve sıvı sabun desteği vermiştir.
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ÇİN | 2.000 N95 maske, 2.000 koruyucu kıyafet, 2.000 gözlük, dezenfektan, eldiven ve galoştan oluşan iki yardım kargosu 1 Şubat ve 13
Şubat 2020 tarihlerinde Çin’e gönderilmiştir.
FİLİSTİN | Türkiye ve Filistin arasındaki Hibe Anlaşması kapsamında
40.000 PCR tanı, 4 PCR makinesi, 100.000 N95 maske, 40.000 tulum,
100.000 eldiven, 2.000 oksijen maskesi, 20.000 nasal cannula, 2 ton el
dezenfektanı ve 20.000 siperden oluşan 15 tonluk malzeme Ramallah
ve Gazze’ye ulaştırılmak üzere 30 Nisan 2020 tarihinde Tel Aviv Ben
Gurion Havaalanı’na hava kargo yoluyla sevk edilmiştir. Söz konusu
hibe 5 Mayıs 2020 tarihinde Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından gümrükten çekilerek Ramallah’a götürülmüştür. Filistin Sağlık Bakanlığına
6 ton hijyen malzemesi ve kişisel koruyucu ekipman desteği; Gazze’de
5.060 aileye gıda yardımı ve Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7.500 aileye
gıda yardımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 14 Temmuz 2020 tarihinde
50.000 tıbbi maske, 2.500 N95 operasyon maskesi, 2.500 dezenfektandan oluşan yardım malzemesi Doğu Kudüs’teki Augusta Victoria
(El-Muttali) Hastanesi’ne teslim edilmiştir. 19 Ağustos 2020’de Batı Şeria’da her ilde 5 tane olmak üzere özel ihtiyaç sahibi Filistinlilere yapılacak toplam 50 akülü tekerlekli sandalye dağıtımının Ramallah ayağı
gerçekleştirilmiştir. 14 Eylül 2020 tarihinde imzalanan Hibe Anlaşması
uyarınca 20 yoğun bakım solunum cihazı, 20 yatak yanı monitör, 40
şırınga pompası, 20 infüzyon pompası, 20 defibrilatör monitörü, 20
elektrokardiyograf, 20 lyringoskop seti, 20 teşhis seti, 20 ambo çanta
seti, 20 sıcaklık monitörü, 20 ısıtma-soğutma yatağı, 20 oksijen akışı
mete din konektörü, 20 stetoskop, 20 ultrasonik nebulizatör ve 2 çamaşır arabası 1 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen törenle teslim edilmiştir.
İSPANYA | Türkiye 1 Nisan 2020 tarihinde İspanya’ya 250.000 maske,
250 N95 maske, 750 göz koruyucu maske, 2.000 tulum ve 1000 lt dezenfektan göndermiştir.
İTALYA | İtalya’nın NATO Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) kanalıyla yardım çağrısı üzerine, Türkiye
200.000 maske, 250 N95 maskesi, 750 göz koruyucu maske, 2.000
tulum ve 1000 lt anti bakteriyel dezenfektanı 1 Nisan 2020 tarihinde
İtalya’ya teslim etmiştir. İtalyan Kızılhaç’ın talebi üzerine, Türk Kızılay 100.000 3 katlı cerrahi maske, 100.000 pudrasız vinil eldiven,
20.000 N149 maske, 1.500 koruyucu tulum ve 1.500 koruyucu gözlük
olmak üzere yardım paketini İtalya’ya ulaştırmıştır.
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KARADAĞ | Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 50.000 maske, 1.000 tulum ve 1.000 tanı kiti 8 Nisan 2020
tarihinde Karadağ’a ulaştırılmıştır. Türkiye, Gıda ve Hijyen Destek
Programı kapsamında ekonomik yapı olarak en kırılgan 5.000 kişiye
35 ton gıda ve hijyen malzemesi desteğinde bulunmuştur.
KKTC | Türk Kızılay, Eylül 2020’de KKTC’ye 30.000 3 katlı cerrahi maske, 30.000 pudrasız vinil eldiven, 3.000 N149 maske, 300 adet koruyucu tulum, 300 koruyucu gözlük, 500 gıda kolisi, 5 adet çadır, 30.740
hijyen seti ve temizlik malzemesi göndermiştir. 11 Mart 2020 tarihinde
imzalanan Hibe Anlaşması kapsamında ise 20.000 tıbbi maske, 100
kişisel koruyucu elbise, 3.000 N95 veya benzeri maske, 100 adet koruyucu gözlük ile çeşitli aşı ve ilaçlar hibe edilmiştir. 13 Mart 2020 tarihli
Hibe Anlaşması çerçevesinde, 5 ambulans, 10 ventilatör, 20.000 SARSCoV-2 (2019-nCov) RT-qPCR tespit kiti, 20.000 viral nükleik asit izolasyon kiti, 100.000 cerrahi maske, 50.000 N95 maske, 20.000 tulum,
2 PCR cihazı (kabinli), 2000 steril distile su cam-1000 ml, 6500 Metronidazol 5 mg/ml 100 ml infüzyonluk solüsyon (setli), 2000 Dekstroz
3.33 % + sodyum klorür 0.3 % 500 ml solüsyon PE/PP/PVC infüzyonluk şişe/infüzyonluk torba (setli), 6000 sodyum klorür 0.9 % 1000 ml
solüsyon PE/PP/PVC infüzyonluk şişe/infüzyonluk torba (setli), 4500
sodyum klorür 0.9 % 100 ml solüsyon PE/PP/ PVC/infüzyonluk şişe/
infüzyonluk torba (setli), 400 sodyum klorür 0.9 % 150 ml solüsyon PE/
PP/PVC infüzyonluk şişe/infüzyonluk torba (setli), 400 sodyum klorür
0.9 % 250 ml solüsyon PE/PP/PVC infüzyonluk şişe/infüzyonluk torba (setli), 600 laktatlı ringer solüsyonu 1000 ml PE/PP/PVC infüzyonluk şişe/ infüzyonluk torba (setli), 600 laktatlı ringer solüsyonu 500
ml PE/PP/PVC infüzyonluk şişe/infüzyonluk torba (setli) 20 Temmuz
2020 tarihinde teslim edilmiştir. Türkiye yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ve Ramazan ayı faaliyetleri kapsamında KKTC’deki
ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinde bulunmuştur. Lefkoşa, Girne,
Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde, temel gıda malzemeleri
ve süt, hurma, çay, kahve gibi ürünlerin yanı sıra Kıbrıs’a ait yerli ürünlerin de yer aldığı yaklaşık 25 ton gıda malzemesi ihtiyaç sahibi 1.000
aileye 20 Mayıs 2020 tarihinde ulaştırılmıştır. Türkiye aynı zamanda
Mayıs 2020’de Engelliler Dayanışma Derneği’ne hijyen malzemesi yardımı yapmıştır. Türkiye tarafından Lefkoşa’da yaptırılmakta olan Acil
Durum Hastanesinin iç donanım malzemeleri 7 Ekim 2020 tarihinde
KKTC’ye ulaştırılmıştır. Söz konusu hastane, KKTC’nin 37. kuruluş yıl
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dönümü münasebetiyle 15 Kasım 2020 tarihinde KKTC’yi ziyaret eden
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından törenle hizmete açılmıştır.
LİBYA | Kovid-19 mücadelesi kapsamında Libya’ya 150.000 maske,
60 yüz koruyucu maske (panoramik), 300 göz koruyucu maske, 600
tulum ve 400 litre dezenfektandan oluşan sağlık malzemesi gönderilmiştir. 14 Mayıs 2020 tarihinde 200.000 maske, 70 yüz koruyucu, 300
göz koruyucu, 120 N95 maske, 600 tulum, 400 lt dezenfektan oluşan
ikinci yardım paketi Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık
Bakanlığı yetkililerine teslim edilmiştir. 6 Ağustos 2020 tarihinde 3
adet solunum cihazı hibe edilmiştir.
NAMİBYA | Hibe Anlaşması uyarınca, 10 solunum cihazı, 30.000 N95
maske, 60.000 3 katlı maske ve 20.000 koruyucu tulum 25 Haziran
2020 tarihinde törenle Namibya’ya teslim edilmiştir. Türkiye, zor durumda hayatlarını sürdürmeye çalışan 33 engelli ailesine gıda yardımında bulunmuş; başkent Windhoek ile Oshakati, Keetmanshoop ve
Osire Mülteci Kampı olmak üzere dört bölgede yaklaşık 3.000 kişiye
pirinç, yağ, çay, şeker, tuz, un, çorba gibi malzemelerden oluşan 500
gıda paketi dağıtmıştır. Namibya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 29 Mayıs 2020 tarihinde 200 dezenfektan pompası ve 40 uzaktan ateş ölçer termometre bağışlanmıştır. 21 Aralık 2020 tarihinde ise
Namibya Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NUST) “Klinik Acil Tıbbi
Bakım Eğitim Laboratuvarına” dijital EKG makinesi, defibratör monitör, taşınabilir ultrason, infüzyon pompası, çoklu monitör, taşınabilir
ventilator, video laringoskop, aspirasyon cihazı, acil yardım arabası,
muayene masasından oluşan ekipman desteğinde bulunulmuştur.
PAKİSTAN | Türkiye’nin sağladığı 20.000 N95 maske, 50.000 tulum
ve 100.000 cerrahi maskeyi taşıyan uçak 22 Nisan 2020 tarihinde
İslamabad’a ulaşmıştır. Pakistan’a yardımın 108.000 cerrahi maske
ve 31.500 koruyucu ekipmandan oluşan ikinci bölümü ise 28 Nisan
2020 tarihinde THY kargo uçağıyla Karaçi’ye ulaştırılmıştır. 2020 yılı
Ramazan ayı boyunca toplamda 4.000 koli ve 70 ton gıda yardımı,
22.500 kişiye ulaştırılmıştır. 11 Eylül 2020 tarihinde, 10 oksijen basınç
regülatörü, 100 oksijen maskesi, 50 oksijen tüpü ve 50 tıbbi oksijen
akış ölçer yardımında bulunulmuştur. 300.000 N95 maske ise THY’ye ait bir uçakla 30 Eylül 2020 tarihinde İslamabad’a ulaştırılmış ve
aynı gün yetkililere teslim edilmiştir.
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SIRBİSTAN | Türkiye’nin temin ettiği 500 test kiti, 100.000 maske,
2.000 tulum ve 1.500 tanı kiti 8 Nisan 2020 tarihinde Sırbistan’a
gönderilmiştir. 2020 yılı Nisan ayında, yerelde üretilen sabun ve dezenfektan ürünleri Sancak bölgesinde dağıtılmıştır. Ramazan ayı vesilesiyle Sırbistan’da ihtiyaç sahibi kesimler, romanlar ve mülteciler
gibi dezavantajlı gruplardan 1.000 aileye toplamda 15 ton temel gıda
malzemelerinden oluşan yardım kolileri dağıtılmıştır. Aynı dönemde,
Belgrad yakınlarındaki Krnyaça Mülteci Kampına 3 ton gıda malzemesi teslim edilmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine, 10 hasta başı monitörü, 20 Pulsoxymetre
(Finger), 10 UV sterilizasyon lamba, 50 oksijen regülatörü, 10 perfüzyon pompası, 1 video laringoskop, 3 laringoskop, 10 silikon ambu, 3
cerrahi aspiratör, 400 hastane nevresim takımı, 30 hasta karyolası,
20.000 FFP2 koruyucu maske, 2.000 koruyucu tulum, 1.500 siperlik,
30.000 maske, 100 koli 12’li 350 ml el sabunu, 110 koli 60’lı 150 ml el
dezenfektanı ve 120 Koli 12’li ıslak havlu, 12 Haziran 2020 tarihinde
Sancak bölgesine ulaştırılmıştır. Hibe Anlaşması kapsamında, Yeni
Pazar Devlet Hastanesi’nde kullanılmak üzere, 3 yüksek akımlı oksijen cihazı, 5 hasta monitörü, 30 merkezi oksijen debimetresi, 5 adet
12 kanallı EKG cihazı, 20 infüzyon pompası, 2 defibrilatör, 10.000 tanı
kiti, 2 PCR cihazı, 5 ventilatör, 1 takım cerrahi müdahale kiti, 1 mobil röntgen cihazı, 30.000 N95 maske, 2.675 adet N149 maske, 5.000
koruyucu tulum, 230.000 cerrahi maske, 10.000 kutu Hydroxychloroquine, 10.000 kutu Tamiflu, 10.000 litre Dezenfektan, 10 UV cihazı,
2.000 adet siperlik ve 40.000 pudrasız vinil eldiven 4 Temmuz 2020
tarihinde Sancak’a ulaştırılmıştır. Türkiye tarafından 9 ve 13 Ağustos 2020 tarihlerinde iki parti halinde Sırbistan İçişleri Bakanlığına
toplamda 200.000 maske hibe edilmiştir. 11 Eylül 2020 tarihinde ise,
130.000 3 katlı cerrahi maske, 469 dezenfektan (1 lt), 2.675 EN149
maske, 1.000 koruyucu gözlük, 420 koruyucu tulum, 40.000 pudrasız
vinil eldiven ve 5 solunum cihazı Sırbistan’a hibe edilmiştir.
SOMALİ | 17 Nisan 2020 tarihinde 50.000 3 katlı cerrahi maske,
50.000 pudrasız vinil eldiven, 1000 N149 maske, 1000 koruyucu tulum, 576 koruyucu gözlük, 60 hepatitis-b enj., 800 muscoblok flk, 100
benzoxin flk, 500 hamazine pom, 20 survanta flk, 4.000 glarin enj.,
15 rhopylac flk, 2.100 droptein enj., 6.000 synpitan amp, 18.000 FFP2
maske, 250 koruyucu tulum, 500 koruyucu gözlük, 100.000 cerrahi maske, 400 kutu Kovid-19 hızlı test kiti, 50 kutu favipirapir tab-
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let, 250 kutu plaquenil tab. ve 1.000 kutu tamıflu kaps. oluşan tıbbi
malzeme Somali’ye gönderilmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda 20.000 tanı kiti, 40.000
cerrahi maske, 10.000 adet N95 maske, 20.000 koruyucu tulum ve 10
solunum cihazı ve aksesuarları askeri kargo uçağı ile 2 Mayıs 2020 tarihinde Mogadişu’ya ulaşmıştır. 4 Mayıs 2020 tarihinde ise 100 adet
yoğun bakım yatağı Somali Sağlık Bakanlığına teslim edilmiştir. Aynı tarihlerde 340.000 maske, 500 yüz koruyucu, 500 göz koruyucu,
10.050 tulum, 32.500 lt dezenfektan ve 500 tanı kiti Somali’ye hibe
edilmiştir. Mogadişu’da evlerini terk ederek, Garas Baley bölgesindeki kamplarda yaşamak zorunda kalan 500 aileye gıda yardımında
bulunulmuş, bu çerçevede pirinç, un, makarna, şeker ve sıvı yağdan
oluşan gıda paketleri, Ramazan ayı boyunca kamptaki ailelere dağıtılmıştır. Türkiye, IGAD üyesi 8 ülkeye yapılan yardımlar kapsamında, Somali’ye 10.000 cerrahi maske, 2.000 önlük ve 1.020 tulum hibe
etmiştir. 30 Eylül 2020 tarihinde Dusamareb şehrinde bulunan, eyaletin en büyük devlet hastanesi olan Galgadud Devlet Hastanesi’ne
röntgen cihazı yardımı yapılmış; 23 Aralık 2020 tarihinde ise Somali’nin Güney Batı Federal Bölgesindeki Wajid Hastanesi’ne BS Makinesi, biokimya cihazı, elize cihazı, mikser, mikroskop, rulman ve
santifrüz cihazları olmak üzere donanım desteğinde bulunulmuştur.
1.014 adet temassız ateş ölçer ise 25 Ekim 2020 tarihinde Somali’ye
ulaştırılmıştır.
SUDAN | Hibe Anlaşması uyarınca 50 ventilatör, 100.000 cerrahi
maske, 50.000 adet N95 maske, 50.000 tulum 22 Ağustos 2020 tarihinde Sudan’a gönderilmiştir. Türkiye tarafından kurulan merkezde
yüz koruyucu siperlik maske üretilmektedir. 2020 yılı Ramazan ayı
münasebetiyle Kassala Eyaleti’ndeki Eritreli mültecilerin yaşadığı
Şecerab kampında 2.000 aileye toplam 34 tonluk gıda yardımı yapılmıştır. 2020 yılı Temmuz ayında Doğu Darfur bölgesindeki sağlık
personeli için koruyucu ve cerrahi maske, termometre, eldiven, dezenfektan, oksijen tüpü gibi tıbbi malzeme yardımı yapılmıştır. 2020
yılı Ağustos ayında Mandela bölgesinde 50 dar gelirli kadına geçimlerini sağlamaları için toplam 50 adet dikiş/nakış makinesi, baharat
değirmeni, fırın ve deri işleri makinesi temin edilmiştir. 7 Aralık 2020
tarihinde ise oksijen ölçüm cihazları, termometre, siperlikli yüz koruma maskeleri, yüz maskeleri, eldiven, dezenfektan, cerrahi önlük, dezenfeksiyon işlemleri için pompa gibi malzemeler, Niyala Sudan-Tür-
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kiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Hartum’daki ofisine teslim
edilmiştir. Türk Kızılayı tarafından, Katar Kızılayı’yla iş birliği içinde
bir pandemi merkezi oluşturulması amacıyla temin edilen aşağıda
kayıtlı tıbbi cihaz, ilaç ve sarf malzemeleri 5-7 Eylül 2020 tarihlerinde
kargo uçaklarıyla Sudan’a sevk edilmiştir.
11 Eylül 2020 tarihinde 10.000 eldiven, 2.500 gözlük, 52.500 maske
ve 2.500 tulum hibe edilmiştir. Türkiye, IGAD üyesi 8 ülkeye yapılan
yardımlar kapsamında, Sudan’a 10.000 adet cerrahi maske, 2.000
adet önlük ve 1.020 adet tulum hibe etmiştir.
TÜRKMENİSTAN | Türkmenistan ile yapılan Hibe Sözleşmesi kapsamında, 20 ventilatör ekran ve ünitesi, 20 ventilatör ayak seti, 20 ventilatör aksesuar seti, 50.000 adet N95 maske, 100.000 cerrahi maske,
10.000 tulum ve 10.000 tablet hidroksiklorokin 30 Temmuz 2020 tarihinde gönderilmiştir.
UKRAYNA | 2020 yılı Nisan ayında 3.500 cerrahi maske, 100 cerrahi önlük Odessa Doğum Hastanesi’ne iletilmek üzere sevk edilmiştir.
150.000 maske, 100 yüz koruyucu, 200 göz koruyucu, 50 adet N95
maske, 500 tulum ve 300 lt dezenfektan 8 Mayıs 2020 tarihinde Kiev’e
ulaştırılmıştır. Ukrayna Gıda ve Hijyen Destek Programı kapsamında,
2020 yılı Haziran ayında, gıda ürünleri ve Kovid-19 pandemisiyle mücadelede kullanılan kişisel koruma malzemelerinden oluşan destek,
Kiev, Herson ve Odesa bölgelerindeki 600 aileye ulaştırılmıştır.
VENEZUELA | Türkiye, 2020 yılı Mayıs ayında Venezuela’ya 400 koli
gıda yardımında bulunmuştur. Hibe Anlaşması uyarınca 25 ventilatör, 100.000 cerrahi maske, 50.000 N95 maske, 35.000 tulum, 200.000
eldiven, 40.000 PCR test kiti, 3 küvöz, 3 fototerapi cihazı, 1 Billuribin
ölçüm cihazı, 3 tansiyon aleti, 3 steteskop, 3 kulaktan ateş ölçer, 1 Laringoskop (çocuk), 1 Laringoskop (Erişkin), 3 monitör, 2 EKG cihazı,
9 infüzyon pompası, 2 mesher cihazı, 2 cilt dermatomu, 1 defibrilatör cihazı, 6 hasta yatağı ve 1 bebek tartısı 17 Temmuz 2020 tarihinde
askeri uçakla Venezuela’ya ulaştırılmış ve Venezuela Dışişleri Bakanı
Jorge Arreaza, Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yvan Gil’in katıldığı, televizyonlarda canlı yayınlanan bir törenle yetkililere teslim edilmiştir. Yaklaşık 5.000 viral taşıma ortamı
seti, 10.000 hızlı tanı testi ile 3.000 PCR testinden oluşan sağlık malzemesi, 20 Ağustos 2020 günü düzenlenen bir törenle Venezuela Sağ-
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lık Bakan Yardımcısı Gerardo Briceño’ya teslim edilmiştir. Türkiye tarafından Venezuela’nın La Guaria eyaletinde bulunan Ana Terasa de
Jesus Ponce Kadın ve Çocuk Hastanesi’nin yeni doğan yoğun bakım
ünitesi yenilenerek, Türkiye’den tedarik edilen medikal ekipman ve
cihazlar birlikte kullanıma hazır hale getirilmiştir. Türkiye, 11 Aralık
2020 tarihinde Venezuela’nın La Pastora eyaletinde bulunan Dr. Jesus Yerena Hastanesi’nin Yanık Ünitesini yenilemiş, plastik cerrahi ve
ameliyat ekipmanından oluşan muhtelif malzemelerden oluşan hibe
desteğinde bulunmuştur. Ülkelerin yanı sıra, uluslararası kuruluşlar
da (20 uluslararası kuruluş / bağlı organ) Türkiye’den tıbbi malzeme
yardım talebinde bulunmaktadır. Bunlardan 12’sinin (OCHA, UNICEF, PAF, SICA, CARICOM, NATO, IGAD, DSÖ, AGİT, IFRC, UNWRA,
Afrika Birliği-Africa CDC) talebi kısmen veya tamamen Türkiye tarafından karşılanmıştır. Yardımlar, ağırlıkla ayni olarak tıbbi malzeme
yardımından, özellikle kişisel koruyucu malzemeden oluşmaktadır.
Bunun yanı sıra Türkiye tarafından üretilen solunum cihazları da
hibe olarak ihtiyacı bulunan ülkelere temin edilmektedir. Salgın koşullarında gıda güvenliği sorunu yaşayan ülke ve bölgelere gıda yardımında da bulunulmaktadır. Türkiye, Kovid-19 mücadelesinde yaşlılar, engelliler, kimsesiz çocuklar gibi dezavantajlı gruplara yönelik
özel yardım programları oluşturmaktadır. Bangladeş, Etiyopya, Kenya, Pakistan, Sudan, Suriye, Tunus ve Yemen’de yerlerinden edilmiş
kişiler, mülteciler ve göçmenlere; Bangladeş’te sokak çocuklarına, Gine’de engellilere ve yetim çocuklara, Güney Sudan’da yetimhanedeki
çocuklara, Kazakistan’da görme engellilere, Kenya’da yetim çocuklara,
KKTC’de engellilere, Romanya’da engelli ve kimsesiz çocuklara, Moğolistan’da Çocuk Esirgeme yurtlarına, yaşlı ve engelli bakımevlerine, Moldova’da huzurevleri, yetimhaneler, kimsesiz çocuk yetiştirme
evleri, evsizler için barınma evlerini kapsayan 15 sosyal yardım merkezine, Mozambik’de kimsesiz çocuk ve yaşlı bakım evlerine, Namibya’da engelli çocuk ve ailelerine, Yemen’de kadın sığınma evlerine ve
diğer dezavantajlı kesimlere çeşitli kalemlerde yardım sağlanmıştır.
Gelişmekte olan bazı ülkelerde, yerel kaynakları kullanılarak kişisel
koruyucu malzeme üretilmesine yönelik eğitim programları düzenlenmektedir. Ayrıca yine yerel imkanlarla kişisel koruyucu malzeme
üretimine destek için hammadde sağlanmaktadır. TİKA, Afganistan,
Bosna Hersek, Esvatini Krallığı, Gambiya, Gürcistan, Güney Sudan,
Kamerun, Kolombiya, Moldova, Mozambik, Sırbistan, Sudan, Suriye,
Tacikistan’da yerel imkanlarla kişisel koruyucu malzeme/hijyen mal-

COVID -19 PANDEMISINDE TÜRKIYE’NIN INSANI DIPLOMASISI

| 99

zemesi üretimine yönelik eğitim programları oluşturmuş veya yerel
üretim için malzeme temin etmiştir. Türkiye, salgın sonucunda ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya bulunan bazı dost ülkelere bütçe desteği vermeye çalışmaktadır. İş dünyası da Türkiye’nin dost ülkelerine
Kovid-19’la mücadelelerinde destek olmaktadır. Bugüne kadar 50’nin
üzerinde Türk firması 30’u aşkın dost ülkenin salgınla mücadelesine
çeşitli şekillerde destek sağlamıştır. Salgın sürecinde uluslararası dayanışmaya katkılarıyla Türkiye, bir kez daha tüm dünyaya güvenilir
bir ortak olduğunu kanıtlamıştır.
A. Salgın Sürecinde Gerçekleştirilen Destek Çalışmaları
Kovid-19 salgınının başladığı 2020 yılından bugüne küresel ölçekteki çalışmalarına devam eden TİKA; Balkanlardan Orta Asya’ya, Latin
Amerika’dan Afrika’ya farklı coğrafyalarda 70’ten fazla ülkede 200’e
yakın proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda 2020 yılının
ilk yarısında tedarikte yaşanan sorunları aşmak adına yerinde maske, siperlik ve dezenfektan üretimleri desteklenmiştir. Bunu izleyen
dönemde insan kaynağındaki açığı kapatmak adına çevrimiçi eğitimlerle seyahat kısıtlamalarından etkilenmeden kapasite inşası hedeflenmiştir. Ekipman kapasitesinin artırılması yönündeki faaliyetler kapsamında vantilatör, defibratör, termal kamera ambulans gibi
tıbbi araç ve ekipmanlar temin edilerek iş birliği talebinde bulunan
ülkelere ulaştırılmış, verilen 3D modelleme eğitimleri ve 3D yazıcı
hibeleri ile siperlik üretimleri desteklenmiştir. Ayrıca gıda ve hijyen
malzemesi dağıtımları da kısıtlamalardan ve işsizlikten etkilenen
kişilere ulaştırılmaya devam etmektedir. TİKA tarafından Kovid-19
kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden 2.200.000 kişi doğrudan
faydalanmıştır. TİKA tarafından daha önce inşası tamamlanan Filistin Dostluk Hastanesi, Romanya Mecidiye Hastanesi Poliklinikleri,
Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nyala
Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi sağlık kurumları salgın döneminde bulundukları ülkelerin salgınla mücadelesinde
önemli birer merkez haline gelmişlerdir. Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kovid-19 salgınına karşı farkındalık
kampanyaları ve salgın nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım
faaliyetleri, temininde zorluk çekilen maske, sıvı geçirmez tulum, koruyucu yüz siperi, dezenfektan vb. sağlık ve hijyen ürünlerinin kar
amacı güdülmeksizin üretimi ve üretilmesine ilişkin gönüllü faali-
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yetler, evde geçirilen zamanı iyi şekilde değerlendirebilmek amacıyla
eğitici, eğlendirici ve moral verici medya içeriklerinin oluşturulması,
ikameti Türkiye’de olup salgın nedeniyle Türkiye’ye dönemeyen öğrenci, turist, tır şoförü vd. vatandaşlara yönelik beslenme ve barınma
desteği, ülkedeki sağlık çalışanlarına yönelik destekleyici faaliyetler,
ülkedeki genel morali artırmaya yönelik faaliyetler ve salgına karşı
yürütülecek kampanyalar için grafik, tasarım, seslendirme ve montaj
desteği ve salgınla mücadeleye ilişkin yeni fikirler ve projeler gerçekleştirilmiştir. YTB tarafından Diaspora Kovid-19 Iş birliği ve Destek
Programı adı altında bir mali destek programı geliştirilmiş ve yurt dışındaki Türk STK’larına duyurulmuştur. Program kapsamında 14 ülkede (Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, Avusturya, Hollanda, Belçika,
İtalya, İsviçre, Danimarka, Avustralya, Finlandiya, KKTC, İsveç) 74
proje gerçekleştirilmiş, 200 binden fazla kişiye ulaşılmıştır. Bu süreçte, 10.823 kişiye gıda/hijyen kolisi, 109.350 kişiye maske, 21.300 kişiye
önlük ve eldiven ve 9.107 kişiye hediye paketi temin edilmiş, 32.150
kişiye de iftar yemeği verilmiştir. Ayrıca, pandemiden ötürü ülkelerine dönemeyen, karantina altında bulunan, Türkiye’de kendi imkanlarıyla eğitim alan uluslararası öğrencilerin bu zor dönemde nakdi, gıda
ve temizlik malzemesi yardımları ile desteklenmesi amacıyla hayata
geçirilen “Kovid-19 ile Mücadele Kapsamında Uluslararası Öğrencilerle Dayanışma Projesi” çerçevesinde 70 farklı ülkeden Türkiye’ye
yükseköğrenim görmeye gelen ve 59 farklı ilde okuyan ihtiyaç sahibi
1.200’ün üzerinde uluslararası öğrenciye yardım yapılmıştır.
B. Uluslararası İş Birliği Çalışmaları
Türkiye tüm insanlığı etkileyen küresel bir sınama olan salgının başından bu yana uluslararası iş birliği ve dayanışmanın önemini vurgulamış, gayret ve girişimlerini bu alana yoğunlaştırmıştır. Çok taraflı
forumlarda ve ikili düzeyde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan diğer ülkelerin devlet ve hükûmet başkanlarının görüşlerine başvurduğu bir lider olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, salgınla
mücadelede çok taraflı ve ikili iş birliği ve istişare bağlamında liderler
düzeyinde temas ve görüşmelere büyük önem vermiştir.
Türkiye, Kovid-19’la mücadele amacıyla ve başlatılan iş birliği girişimlerine öncülük etmiş, tam destek vermiş, aktif katkıda bulunmuştur. Bu çerçevede BM’de, G20’de, Türk Konseyi’nde, MIKTA’da,
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İslam Iş birliği Teşkilatı’nda ve birçok uluslararası platformda yapılan çalışmalara katkı yapılmış ve salgınla mücadelede çok taraflılığın
önemi öne çıkarılmıştır. Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda “Kovid-19 ile mücadelede tıbbi malzeme, aşı ve ekipmana küresel
ulaşımın temini için uluslararası iş birliği” konulu karar tasarısının
eş sunucusu olmuştur. 26 Mart 2020 tarihinde Kovid-19 konulu olağanüstü G20 Liderler Zirvesi video konferans yoluyla gerçekleştirilmiştir. G20 liderleri, sağlık, ekonomi, uluslararası ticaret ve iş birliği
konularına odaklanarak, virüsün küresel sosyal ve ekonomik etkileriyle mücadele edilebilmesi amacıyla G20 liderliğinde atılabilecek
adımları ele almış; IMF, Dünya Bankası ve çok taraflı kalkınma bankalarıyla iş birliği halinde alınabilecek mali önlemlere ve BM, OECD,
ILO, DSÖ gibi uluslararası örgütlerle eş güdüm yapılarak atılabilecek
adımlara odaklanan bir bildiriyi kabul etmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bazı G20 liderleri çatışmalar sebebiyle
özellikle zorda bulunan ülkelerdeki duruma ve elverişsiz koşullardaki mültecilerin ve zorla yerlerinden edilmiş kişilerin karşı karşıya
bulundukları risklere dikkat çekmiş, serbest ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve DTÖ kurallarıyla uyumlu bir şekilde uluslararası ticaretin işlemesinin sağlanması çağrısında bulunmuşlardır. 10
Nisan 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla
video-konferans yöntemiyle düzenlenen Türk Konseyi Olağanüstü
Liderler Zirvesi’nde Kovid-19 ile ortak mücadele bağlamında ortak
eylem planı oluşturulması ele alınmış, zaruri maddelerin, gıda ve
ilacın Türk Konseyi üye ülkelerinin sınırlarından zamanlıca geçebilmesi için mevcut engellerin kaldırılması, mezkur ülkelerin sınırlarından engelsiz geçebilecek malların listesinin derlenmesi, sınırlarda
yük taşımacılığına ilişkin bilginin hızlıca üyeler arasında paylaşımını
sağlayacak mekanizma oluşturulması, enfekte kişiler hakkında bilgi
paylaşılabilecek online bir platform kurulması hususlarında görüş
alışverişinde bulunulmuştur.
İslam İş Birliği Teşkilatı İcra Komitesi ülkemizin girişimiyle salgını ele
almak üzere Dışişleri Bakanları düzeyinde 22 Nisan 2020 tarihinde video-konferans yöntemiyle toplanmıştır. Ülkemizin önerisiyle Nihai Bildirgede, salgının büyüklüğü ve ciddiyetinin hükümetler arası düzeyde
sık, sistematik ve düzenli temas ve danışmaları gerekli kılması suretiyle
Daimi Temsilciler Komitesi’nin hükümetler arası düzeyde koordinasyon
ve danışma amacıyla düzenli toplanması kararına yer verilmiştir.
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1. TİKA’nın Pandemi Sürecindeki (2020-2021) Faaliyetleri
Yıl, ülke, proje ve faaliyet olarak şu şekildedir:
Yıl

Ülkeler

Proje Adı

Gerçekleştirilen Faaliyet
Ramazan ayı münasebeti ve COVID-19 salgını nedeni

2020

Arnavutluk

ALSAR Vakfı
Yetim Çocuklara Gıda Yardımı

ile (ülke genelinde sokağa çıkma yasağı-karantina
ilan edilmesi) oldukça zor şartlarda yaşamlarını
sürdürmeye çalışan 3.500 yetime verilmek üzere gıda
paketi yardımı yapılmıştır.

2020

2021

2021

Arnavutluk

Arnavutluk

Arnavutluk

ALSAR Vakfı Iş
birliğinde İftar
Yemeği Projesi

COVID-19 pandemisi nedeniyle düzenlenemeyen
toplu iftar yemekleri yerine, Ramazan ayı boyunca
ihtiyacı olan 100 kişiye 30 gün boyunca paketli iftar
yemeği dağıtımı yapılmıştır.

Yetim Çocukların Ailelerine
Ramazan Ayı
İçin Gıda Paketi Dağıtılması

Ramazan ayı münasebeti ve COVID-19 pandemisinin

Arnavutluk'ta
Dar Gelirli
Ailelere İftar
Yemeği Dağıtılması

COVID-19 pandemisi nedeniyle düzenlenemeyen

neden olduğu ekonomik zorluklar sebebiyle sıkıntılar
yaşayan 3.500 yetim ailesine verilmek üzere gıda
paketi yardımı yapılmıştır.

toplu iftar yemekleri yerine, Ramazan ayı boyunca
ihtiyaç sahibi günlük 100 kişi olmak üzere 30 gün
boyunca ihtiyaç sahiplerinin evlerine paketli sıcak
iftar yemeği dağıtımı yapılmıştır.
Dünyanın birçok ülkesinde etkili olan ve bir yılı aşkın
süredir etkisi artarak devam eden yeni tip koronovirüse (Kovid-19) karşı alınan sıkı tedbirlerin karşısında
ekonomi ve üretim sektörlerinin zarar görmesi nedeniyle birçok ailenin gelir düzeyinde ciddi düşüşler

2021

Bosna Hersek

Bosna Hersek
Tarımsal Destek Projesi

yaşanmıştır. Proje kapsamında Bosna Hersek’in Tuzla,
Una-Sana, Zenica-Doboj ve Orta Bosna kantonlarında yaşayan ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan 500
aileye tarımsal üretim desteği sağlanmıştır. Maddi
durumu iyi olmayan ailelerin kendi tüketimleri başta
olmak üzere, ihtiyaç duyulan tarımsal üretimi gerçekleştirebilmelerine imkan sağlanması kapsamında
tohum, gübre ve ekipman sağlanmıştır.
TİKA’nın “Erenler Sofrası” Ramazan Programı kapsamında; Tuzla, Srebrenitsa, Orta Bosna (Vitez), Livno

2020

Bosna Hersek

Bosna Hersek
Ramazan Ayı
Gıda ve Hijyen
Paketi Desteği
Projesi

(Glamoç ve Kupres), Saraybosna ve Sırp Entitesinde
(Bosanska Kostajnica, Prijedor, Doboj, Teslic, Kotor
Varos, Bosanski Samac, Modrica, Prnjavor ve Derventa) ikamet eden ihtiyaç sahibi toplam 1.000 aileye
gıda ve hijyen paketleri ulaştırılmıştır. Proje kapsamında yurtlarına geri dönen halk başta olmak üzere
Romenlere ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen
paketleri ulaştırılmıştır.
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Bosna Hersek

Kovid-19
Pandemisiyle
Mücadele
Kapsamında
500 Litre El
Dezenfektan/
Antibakteriyel
Jel Üretimi
Projesi.

Kovid-19 Pandemisiyle Mücadele Kapsamında
500 Litre El Dezenfektan/Antibakteriyel Jel
Üretimi Projesi.

Bosna Hersek

Kovid-19
Pandemisiyle
Mücadele
Kapsamında
Kullanılmak
Üzere Koruyucu Yüz Maskesi
Üretimi Projesi

Kovid-19 Pandemisiyle Mücadele Kapsamında Kullanılmak Üzere Koruyucu Yüz Maskesi
Üretimi Projesi

Bosna Hersek

Kovid-19
Pandemisiyle
Mücadele
Kapsamında
Tohum Desteği
Projesi

Kovid-19 Pandemisiyle Mücadele Kapsamında
Tohum Desteği Projesi

Hırvatistan

Hırvatistan
Ramazan Gıda
Paketi Desteği
Projesi

Hırvatistan’da Kovid-19 salgınından dolayı zor
koşullarla karşı karşıya kalan 1.700 aileye gıda
paketi desteğinde bulunmuştur. Tespit edilen
ihtiyaç sahibi ailelere gıda ihtiyaçlarını belirli
süreliğine karşılayacak toplam 31 ton gıda
içeren paketler teslim edilmiştir.

Hırvatistan

Braca Bobetko
İlköğretim
Okulu Kapasite
Geliştirme
Projesi

Kovid-19 önlemleri kapsamında çocukların
eşyalarını bırakıp sınıflara girebilmeleri için
(aksi halde okul dışında mont-ayakkabı çıkarmak zorunda kalmaktadırlar) gereken 420
adet öğrenci dolabı Başkanlığımızca temin
edilmektedir.

Temel Gıda ve
Temizlik Malzemesi Alımı

Ülke genelinde alınan sıkı tedbirler ve hastalığın hızla yayılması sebebi ile sokağa çıkamayan dezavantajlı yaşlı ve engelli kişiler başta
olmak üzere Tuzi Belediyesi sınırları içerisinde
yer alan Boşnak ve Arnavutların yoğun olarak
yaşadığı Karabuşko Polye ve Şipçanik semtlerinde yaşayan toplam 300 aileye yönelik temel
gıda ve temizlik malzemesi desteği Ofisimizce
sağlanmıştır.

Karadağ
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Karadağ

Karadağ

Kosova

Kosova

Kuzey
Makedonya

Kuzey
Makedonya

Ramazan Ayı
Erzak Yardımı
2021

Karadağ’ın kuzey bölgesinde (Sancak) yaşayan, iş imkanlarının kısıtlılığı ve yaşanan geçim sıkıntıları da göz önünde bulundurularak,
2021 Ramazan Ayı içerisinde ihtiyaç sahibi
800 Müslüman Boşnak ve Arnavut aileye gıda
ve temizlik malzemelerinden oluşan erzak
paketlerinin dağıtımı yapılmıştır.

Ramazan Ayı
Erzak Yardımı
2020

Karadağ’ın kuzey bölgesinde (Sancak) yaşayan, iş imkanlarının kısıtlılığı ve yaşanan geçim sıkıntıları da göz önünde bulundurularak,
2020 Ramazan Ayı içerisinde ihtiyaç sahibi
800 Müslüman Boşnak ve Arnavut aileye gıda
ve temizlik malzemelerinden oluşan erzak
paketlerinin dağıtımı yapılmıştır.

Kovid-19
Pandemisi ile
Mücadele-Kosova

Proje ile Kosova'da 9 belediyede, belediye ve
yerel STK iş birliğinde başta yaşlı ve kronik
hastalar olmak üzere günlük çalışanlar ve
sosyal durumu kötü olan ailelere, Türk, Arnavut, Boşnak, Rom, Aşkali, Mısırlı toplumlarını
kapsayacak şekilde, Kosova genelinde temel
gıda malzemelerinden oluşan 1600 paketin
dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Kosova
Ramazan Ayı
Etkinlikleri

Covid19 Pandemisi ile birlikte durma noktasına gelen ekonomi nedeniyle aile ekonomilerinin zarar gördüğü Kosova’da sosyal barış ve
refahın korunması için başta yaşlı ve kronik
hastalar olmak üzere günlük çalışanlar ve
sosyal durumu kötü olan ailelere, Türk, Arnavut, Boşnak, Rom, Aşkali, Mısırlı toplumlarını
kapsayacak şekilde, Kosova genelinde temel
gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan 2300
Ramazan ayı yardım paketi dağıtılmıştır.

Kuzey Makedonya’da
COVID-19 Salgını Nedeniyle
Ailelere Gıda,
Temizlik ve Hijyen Malzemesi
Yardımı

Covid 19 salgını nedeniyle, Kuzey Makedonya’da yetimler, yaşlılar, engelliler, kronik hastalar ve ihtiyaç sahibi kesimlere yönelik gıda,
temizlik ve hijyen malzemesi yardımı.

Kuzey Makedonya Hijyen
Noktası Dezenfektan İstasyonu Projesi

Kuzey Makedonya İslam Dini Birliği, Kuzey Makedonya Ortodoks Kilisesi, Kuzey Makedonya
Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Kuzey Makedonya
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş birliğinde, ibadethaneler, kreşler ve çeşitli eğitim
kurumlarında kullanılmak üzere dezenfektan
istasyonu desteği sağlanması.
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Kuzey Makedonya Sağlıklı
ve Sürdürülebilir Eğitim
Projesi

Kovid-19 salgınının yarattığı olumsuz etkilerin
hafifletilmesi amacıyla kreşler, ilköğretim
okulları ve çeşitli eğitim kurumlarında kullanılmak üzere Başkanlığımız tarafından temassız ateş ölçer temini gerçekleştirilecektir.

Ramazan Ayı
Gıda ve Hijyen
Paketi Desteği

Ramazan ayı vesile ile Kovid-19 salgınından
en çok etkilenen kurumlara destek sağlanması amacıyla, Macaristan İnsan Kaynakları
Bakanlığına bağlı Cseppkő Çocuk Merkezi ile
Szentendre Yaşlı ve Engelli Bakım Evine gıda
ve hijyen paketi temin edilmiştir.

Yunus Emre
Sofraları Gıda,
Hijyen ve
Temizlik Paketi
Desteği

Başkanlığımız tarafından her yıl düzenlenmekte olan Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Erd şehrindeki Erd Belediyesi Sosyal
Bakım Merkezi bünyesinde 130, Székesfehérvár şehrindeki Kriz Yönetim Merkezinde 140,
Dunaújváros şehrinde yer alan Evsiz Bakım
Merkezinde 350 ve Salgótarján şehrindeki
Sosyal Bakım Merkezi bünyesinde 92 olmak
üzere toplam 712 evsiz için çeşitli gıda, hijyen
ve temizlik ürünlerinden oluşan 213 paket
malzeme sağlanmıştır.

Moldova

Moldova Covid
19 Salgını ile
Mücadele

2020 yılı başında tüm dünya genelinde bir
pandemiye dönüşen Covid 19 sebebiyle Moldova'ya bu salgın ile mücadelede dayanışma
içerisinde olmak amacıyla Başkanlığımızca temel tıbbi koruma malzemeleri temin edilmiş
ve maske üretimi yapılabilmesi için ekipman
temin edilmiştir.

Moldova

Ramazan Ayı
Gıda ve Hijyen
Paketi Desteği

Ramazan ayı sebebiyle Moldova genelinde
(Kişinev, Belts, Gagauz Yeri) huzurevleri, yetimhaneler ve aşevlerine 4000 gıda ve hijyen
yardım kolisi dağıtılmıştır.

Romanya

COVID-19 ile
Mücadele
Kapsamında
Gıda ve Hijyen
Yardım Paketi
Temini

Köstence Sosyal Yardımlaşma ve Çocuk Esirgeme Md., Köstence Türk ve Tatar Birlikleri,
Romanya Müslümanları Müftülüğü, Bükreş 5.
Sektör Belediyesi Sosyal Yardımlar ve Çocuk
Esirgeme Md. İle Iş birliğinde 65yaş Üstü Dar
Gelirli Ailelere ve Dar Gelirli Ailelere Yönelikcovid 19 Salgını İle Mücadele Kapsamında
1500 Gıda ve Hijyen Paketi Dağıtılması.

Kuzey
Makedonya

Macaristan

Macaristan
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Romanya

Ramazan Ayı
Münasebeti ile
Gıda ve Hijyen
Paketi Temini

Ramazan ayı münasebeti ile Bükreş ve Dobruca Bölgesinde 1000 gelirli aileye gıda ve hijyen
paketi dağıtılmıştır.

Romanya

Ramazan Ayı
Münasebeti
ile Kimsesiz,
Engelli ve
Korumaya
Muhtaç Çocuklara Bayramlık
ve Hijyen
Malzemeleri
Temini

Ramazan Ayı Münasebeti ile Kimsesiz, Engelli
ve Korumaya Muhtaç Çocuklara Bayramlık ve
Hijyen Malzemeleri Temini

Romanya'da
Gıda Yardım
Paketi Temini

Ramazan ayı münasebetiyle 2021 yılında Romanya Müftülüğü, Türk ve Tatar Birlikleri ile
Mustafa Kemal Ulusal Koleji ile yapılan iş birliği sonucunda 2000 adet gıda yardımı paketi
Dobruca Bolgesi ve Bukreste yasayan yardıma
muhtaç ailelere ulaştırılmıştır

Sırbistan

Sancak Bölgesi’nde Kovid-19
ile Mücadele
Kapsamında
Maske ve Hijyen Malzemeleri Üretimine
Destek

Sancak Bölgesinde etkili olan Kovid-19 virüsüyle mücadele kapsamında kısıtlı imkanlara
sahip Sancak halkına yoğun ihtiyaç duyulan
maske temin etmek üzere; bölgede kadınlara
ve çocuklara yönelik çeşitli sosyal faaliyetler
gerçekleştiren Hatice Kadınlar Derneği’ne 5
adet dikiş makinesi ve 20 bin maske üretimi
için gerekli malzemeler ayrıca, sabun ve sıvı
dezenfeksiyon üretimi için gerekli malzemeler
temin edilmiştir. Gönüllü kadınlar tarafından üretilen malzemeler ihtiyaç sahibi halka
dağıtılmıştır.

2020

Sırbistan

Preşova'da
20.000 Adet
Koruma Maskesi Üretimi

Preşova Bölgesinde 2018 yılında Başkanlığımız desteğiyle kurulan dikiş atölyesinde
Başkanlığımızca verilen malzeme desteğiyle
10 gönüllü kadın tarafından Kovid-19 virüsüyle
mücadele kapsamında 20 bin maske üretilerek bölge halkına ücretsiz olarak dağıtılmıştır.

2021

Ukrayna

Ramazan Ayı
Gıda Paketi
Desteği

Ramazan ayı vesilesiyle, ihtiyaç sahibi soydaş
ve Ukraynalı 1500 aileye gıda ürünleri içeren
yardım kolisi dağıtımı ofisimizce gerçekleştirilmiştir.

2020

2020

2021

2020

Romanya
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Kırgızistan

3D Teknolojisi
ile Medikal
Malzeme
Üretimi

COVID-19 ile mücadelede yerel ortaklarla iş
birliğinde siperlikli maske üretilmesi ve ilgili
ülkenin başta sağlık personeline olmak üzere
kamu kurum ve kuruluş personeline teslim
edilmesi.

Moğolistan

3D Teknolojisi
ile Medikal
Malzeme
Üretimi

COVID-19 ile mücadelede yerel ortaklarla iş
birliğinde siperlikli maske üretilmesi ve ilgili
ülkenin başta sağlık personeline olmak üzere
kamu kurum ve kuruluş personeline teslim
edilmesi.

Cezayir

3D Teknolojisi
ile Medikal
Malzeme
Üretimi

COVID-19 ile mücadelede yerel ortaklarla iş
birliğinde siperlikli maske üretilmesi ve ilgili
ülkenin başta sağlık personeline olmak üzere
kamu kurum ve kuruluş personeline teslim
edilmesi.

Kolombiya

3D Teknolojisi
ile Medikal
Malzeme
Üretimi

COVID-19 ile mücadelede yerel ortaklarla iş
birliğinde siperlikli maske üretilmesi ve ilgili
ülkenin başta sağlık personeline olmak üzere
kamu kurum ve kuruluş personeline teslim
edilmesi.

Srilanka

3D Teknolojisi
ile Medikal
Malzeme
Üretimi

COVID-19 ile mücadelede yerel ortaklarla iş
birliğinde siperlikli maske üretilmesi ve ilgili
ülkenin başta sağlık personeline olmak üzere
kamu kurum ve kuruluş personeline teslim
edilmesi.

Hırvatistan

3D Teknolojisi
ile Medikal
Malzeme
Üretimi

COVID-19 ile mücadelede yerel ortaklarla iş
birliğinde siperlikli maske üretilmesi ve ilgili
ülkenin başta sağlık personeline olmak üzere
kamu kurum ve kuruluş personeline teslim
edilmesi.

Sudan

3D Teknolojisi
ile Medikal
Malzeme
Üretimi

COVID-19 ile mücadelede yerel ortaklarla iş
birliğinde siperlikli maske üretilmesi ve ilgili
ülkenin başta sağlık personeline olmak üzere
kamu kurum ve kuruluş personeline teslim
edilmesi.

Bulgaristan

3D Teknolojisi
ile Medikal
Malzeme
Üretimi

COVID-19 ile mücadelede yerel ortaklarla iş
birliğinde siperlikli maske üretilmesi ve ilgili
ülkenin başta sağlık personeline olmak üzere
kamu kurum ve kuruluş personeline teslim
edilmesi.

Özbekistan

3D Teknolojisi
ile Medikal
Malzeme
Üretimi

COVID-19 ile mücadelede yerel ortaklarla iş
birliğinde siperlikli maske üretilmesi ve ilgili
ülkenin başta sağlık personeline olmak üzere
kamu kurum ve kuruluş personeline teslim
edilmesi.
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Bosna Hersek

3D Teknolojisi
ile Medikal
Malzeme
Üretimi

COVID-19 ile mücadelede yerel ortaklarla iş
birliğinde siperlikli maske üretilmesi ve ilgili
ülkenin başta sağlık personeline olmak üzere
kamu kurum ve kuruluş personeline teslim
edilmesi.

Libya

3D Teknolojisi
ile Medikal
Malzeme
Üretimi

COVID-19 ile mücadelede yerel ortaklarla iş
birliğinde siperlikli maske üretilmesi ve ilgili
ülkenin başta sağlık personeline olmak üzere
kamu kurum ve kuruluş personeline teslim
edilmesi.

Uganda

3D Teknolojisi
ile Medikal
Malzeme
Üretimi

COVID-19 ile mücadelede yerel ortaklarla iş
birliğinde siperlikli maske üretilmesi ve ilgili
ülkenin başta sağlık personeline olmak üzere
kamu kurum ve kuruluş personeline teslim
edilmesi.

3D Teknolojileriyle Acil ve
Yenilikçi Çözümler (Uzaktan Eğitim)

Uzaktan eğitim ile Kovid-19 ile mücadele kapsamında Başkanlığımızca daha önce MESİP
kapsamında 3D yazıcı kullanımı eğitimleri
verilen dört ülkeden katılımcılara koruyucu
yüz siperliği tasarımı ve üretimi için 3D yazıcı
ayarları eğitimi verilmiştir. Katılımcıların yapacakları yeni model yüz koruma siperlikleri
ile ülkelerinin Kovid-19 mücadelelerine katkı
sağlamaktadırlar.

ATKAP-COVID-19 ile
Mücadele
Yöntemleri
(Uzaktan
Eğitim)

Ülkemizin COVID-19 salgınıyla mücadelede
geliştirdiği yöntemlere ilişkin bilgi ve tecrübenin diğer ülkelerle paylaşılması amacıyla muhtelif STK ve üniversitelerde görevli
uzmanlarla geliştirilen "COVID-19 ile Mücadele Yöntemleri Eğitimi" internet üzerinden
verilmiştir.

İGEP-Moğolistan COVID-19
Kapsamında
İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimi (Uzaktan
Eğitim)

Ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği alanında
COVID-19 salgınıyla mücadelede geliştirdiği
yöntemlere ilişkin bilgi ve tecrübenin diğer
ülkelerle paylaşılması hedeflenerek yapılan
çalışmalar neticesinde T.C. Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğü ile birlikte “COVID-19 Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimleri” başlıklı bir uzaktan eğitim modülü
hazırlanmıştır. Hazırlanan modül kapsamında
Moğolistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 40 uzmana COVID-19 Kapsamında İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmiştir.

Bulgaristan,

2020

Cezayir,
Kırgızistan,
Özbekistan

2020

2020

Mozambik

Moğolistan
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ATKAP-COVID-19 ile
Mücadele
Yöntemleri
(Uzaktan
Eğitim)

Ülkemizin COVID-19 salgınıyla mücadelede
geliştirdiği yöntemlere ilişkin bilgi ve tecrübenin diğer ülkelerle paylaşılması amacıyla muhtelif STK ve üniversitelerde görevli
uzmanlarla geliştirilen "COVID-19 ile Mücadele
Yöntemleri Eğitimi" internet üzerinden verilmiştir. Kosova Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık
kuruluşlarında görevli 68 doktor eğitime
katılmıştır.

Çevrimiçi Tecrübe Paylaşım
Programı

Özbekistan ve Türkiye Belediye Başkanlarının
Katılımı ile 'Kovid-19 Sürecinde Belediyelerin
Aldığı Önlemler' temalı faaliyet tamamlanmıştır.

İGEP-Arnavutluk COVID-19
Kapsamında
İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimi (Uzaktan
Eğitim)

Başkanlığımız Eğitim Projeleri Koordinatörlüğü tarafından yürütülen İş Güvenliği Eğitim
Programı (İGEP) kapsamında ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği alanında COVID-19 salgınıyla
mücadelede geliştirdiği yöntemlere ilişkin
bilgi ve tecrübenin diğer ülkelerle paylaşılması amacıyla T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü ile birlikte “COVID-19 Kapsamında
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri” başlıklı bir
uzaktan eğitim modülü hazırlanmıştır. Bu
modül kapsamında 26-27 Kasım 2020 tarihlerinde Arnavutluk'ta uzaktan eğitim yöntemi
ile İGEP-Arnavutluk COVID-19 Kapsamında İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenlenmiştir.
Eğitim kapsamında salon kirası, tercüman
giderleri vb. karşılanmıştır.

ATKAP-COVID-19 ile
Mücadele
Yöntemleri
(Uzaktan
Eğitim)

Ülkemizin COVID-19 salgınıyla mücadelede
geliştirdiği yöntemlere ilişkin bilgi ve tecrübenin diğer ülkelerle paylaşılması amacıyla muhtelif STK ve üniversitelerde görevli
uzmanlarla geliştirilen "COVID-19 ile Mücadele
Yöntemleri Eğitimi'nin internet üzerinden
verilmesi projesidir. Birleşmiş Milletler Yakın
Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve
Bayındırlık Ajansı (United Nations Relief and
Works Agency for Palestine Refugees in the
Near East-UNRWA) bünyesinde görevli 31 aile
hekimi çevrimiçi eğitime katılmıştır.
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Afganistan

ATKAP-Afganistan-COVID-19 ile
Mücadele
Yöntemleri
Eğitimi (Uzaktan Eğitim)

Kabil Program Koordinasyon Ofisi COVID-19
salgının ülkeyi kötü biçimde etkilediğini, Afganistan sağlık altyapısının salgınla mücadele
konusunda yetersiz kaldığını ve ülkemizin bu
konudaki tecrübesinin Afganistanlı doktorlara
aktarılması amacıyla COVID-19 ile Mücadele
Yöntemleri eğitimi düzenlenmesini talep etmiş bunun üzerine 12-13 Temmuz 2021 tarihlerinde çevrimiçi ATKAP-Afganistan-COVID-19
ile Mücadele Yöntemleri Eğitimi programı
düzenlenmiştir.

El Salvador

ATKAP-El
Salvador-COVID-19 ile
Mücadele Yöntemleri Eğitimi
(Uzaktan
Eğitim)

Başkanlığımız Eğitim Projeleri Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ATKAP-COVID-19 ile
Mücadele Yöntemleri Eğitimi 24-27 Ağustos
2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak El Salvadorlu sağlık çalışanlarına düzenlenmiştir.

Herat Muflih
Çocuk Hastanesine Tıbbi
Donanım Desteği Verilmesi

Herat Muflih Çocuk Hastanesi geçici süre
Herat Devlet hastanesi içine taşınarak
pandemi karantina hastanesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Hastane şu an 100 yatak
kapasitesi ile yoğun bakım hizmeti vermektedir. Hastaneye verilen genel donanım
desteğinin içinden yetişkin ve çocuklar için 2,
yeni doğanlar için 2 olmak üzere toplam 4 set
solunum cihazı hibesi COVID-19 ile mücadele
kullanılabilecektir

TİKA Kabil
Sürekli Eğitim
Merkezinde
Online Eğitim
Sınıfı Oluşturulması

TİKA Kabil Ofisi yerleşkesinde bulunan Sürekli
Eğitim Merkezinde bir çevirim içi eğitim sınıfı
kurulmuş, böylelikle merkezde Başkanlığımız
görev alanına giren konularda uzaktan eğitim
programları ve uzaktan toplantılar düzenlenebilmesi mümkün kılınmıştır.

1500 İhtiyaç
Sahibi Aileye
Gıda ve Hijyen
Kiti Desteği

Ramazan Ayında 1500 İhtiyaç Sahibi Aileye
Gıda ve Hijyen kiti desteği saplanmıştır.

Kabil Valiliğine
3000 Paket
Gıda Malzemesi Teslimi

Kabil Valiliği ile birlikte Kabilde salgından etkilenen 3000 aileye gıda desteği sağlanmıştır

Kabil Valiliğine
Tıbbi Malzeme
Yardımı

Kabil Valiliğine Salgınla mücadelesine destek
olmak amacıyla tıbbi malzeme desteği sağlanmıştır.

Afganistan/
Herat

Afganistan/
Kabil

Afganistan/
Kabil

Afganistan/
Kabil

Afganistan/
Kabil
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Afganistan
Halk Sağlığı
Bakanlığına
Tıbbi Cihaz
ve Ekipman
Desteği

Sağlık Bakanlığının ihtiyacı bulunan Tıbbi
cihaz ve ekipmanlardan bir kısmı tedarik
edilerek Bakanlığa teslim edilmiştir.

Kabil Atatürk Çocuk
Hastanesine
Ekipman ve
Tıbbi Malzeme
Desteği

Kabil Atatürk Çocuk Hastanesinin ihtiyacı
bulunan tıbbi ekipman ve malzemesi temin
edilerek teslim edilmiştir.

Afganistan
Halk Sağlığı
Bakanlığına
Tıbbi Malzeme
Desteği

Sağlık bakanlığının ihtiyacı bulunan Tıbbi
malzemelerden bir kısmı tedarik edilerek
Bakanlığa teslim edilmiştir.

Afganistan
Kuzey Bölgesi/
KOVİD-19
Mücadelesinin
Desteklenmesi

Afganistan'da tüm dünya ile birlikte COVİD19 salgını başladığı dönemde maske desteği
sağlanmak istenmiş ancak piyasada bulunmadığından üretime karar verilmiştir. Bunun
üzerine gerekli tüm malzemeleri alınmak kaydıyla üretime geçilmiş, 100.000 cerrahi 1.000
adet siperli maske Başkanlığımız marifetiyle
üretilmiştir.

“Faryab Vilayeti Andhoy
İlçesi Meslek
Edindirme Kursu Mezunları”
Maske ve Sağlık Kıyafetleri
Üretimi Projesi

Faryab Vilayeti'nde geçtiğimiz yıl altı ay süreli
kadınlara yönelik meslek edindirme kursu
düzenlenmişti. COVİD salgını baş gösterince
mezun kadınlar Faryab Vilayetinde Başkanlığımız desteğiyle maske, tulum ve doktor
önlüğü üretimi gerçekleştirmişlerdir.

Gıda ve Temizlik Malzemesi
Yardımı

Azerbaycan’da Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen, gelir düzeyleri düşük olan ve
salgınla mücadele sürecinde aile ekonomileri daha da kötüleşen özellikle 65 yaş üstü,
yalnız yaşayan, emekliler, günlük ve vasıfsız
işlerde çalışan dar gelirli 2.000 aileye Nisan ayı
içerisinde gıda ve temizlik malzemesi yardımı
dağıtılmıştır.
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Azerbaycan

Azerbaycan'da
Ramazan Ayı
Gıda Yardım
Kampanyası
(2020)

T.C. Gence Başkonsolosluğu başta olmak
üzere Azerbaycan’da faaliyet gösteren çeşitli
kurum ve kuruluşlar iş birliğiyle Ramazan ayı
içerisinde dar gelirli aileler, göçmenler, şehit
aileleri, Ahıska Türkleri olmak üzere COVID-19
nedeniyle yardıma muhtaç 2.500 aileye yağ,
şeker, tuz, un, makarna, salça, pirinç başta
olmak üzere temel gıda malzemelerinden
oluşan yardım kolilerinin dağıtılması gerçekleştirilmiştir.

Gürcistan

COVID-19
Mücadele
Kapsamında
Cerrahi Maske
Yapım İşi İçin
Malzeme Temini Projesi

Vaziani Dikiş ve Ayakkabı Atölyesine COVID-19
pandemisine karşı mücadele kapsamında
15.000, Göçmen Kadınlar Barış İçin İMEDİ Derneğine ise 10.000 cerrahi maskenin dikimi için
gereken kumaş ve aksesuarlar temin edilmiştir. Üretilen maskeler Abhazya göçmenlerine
ücretsiz dağıtılmıştır.

Gürcistan

COVID-19
Kapsamında
Gürcistan
Vatandaşlarına
Gıda Yardım
Projesi

T.C. Tiflis Büyükelçiliği ile beraber, ülkenin
resmi makamları ve STK’ları iş birliğinde
Korona virüs salgını nedeniyle meydana gelen
ekonomik sıkıntıları atlatmak için ihtiyaç
sahibi vatandaşlara, göçmen ailelere, gazilere,
kimsesizlere, yetimlere 1.000 adet yardım
gıda kolisi dağıtılmıştır.

Gürcistan

Kovid-19
Kapsamında
Gıda ve Hijyen
Paketi Desteği

T.C. Tiflis Büyükelçiliği ile beraber, ülkenin
resmi makamları ve STK’ları iş birliğinde
Gürcistan’ın muhtelif bölgelerinde ihtiyaç
sahiplerine, gazilere, asker ve sivil vatandaşlara, göçmenlere, yaşlılara, yetimlere ulaştırılmak üzere yerel kurumlarla koordineli olarak
toplamda 880 gıda ve hijyen paketi dağıtılmaktadır

Gürcistan

COVID-19 ile
Mücadele
Kapsamında
Vaziani Ekmek
Fırınında Yapılacak Ücretsiz
Ekmek Dağıtım
Projesi

Vaziani Ekmek Fırınına Başkanlığımız tarafından COVID-19 pandemisi şartlarında 30 000
ücretsiz ekmek dağıtımı için yeterli un, tuz,
yağ ve diğer gerekli malzemeler temin edilmiş
olup üretilen ekmek Abhazya göçmenlerine
dağıtılmıştır. Pandemi şartlarında tüm hijyen
standartlara cevap verilebilmesi için proje
kapsamında ekmek kesme ve ambalaj makinesinin temini gerçekleştirilmiştir.
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Gürcistan

Gürcistan’da
“Evde Kal” Sosyal Kampanyası kapsamında
Online Derslerin Düzenlenmesi

Gürcistan Stratejik Analiz Merkezi iş birliğinde, ülkenin gündemine göre Online derslerinin verilmesi Sağlık Politikası Uzmanı Doktor
Sergo Chıkhladze’nin “Kamu Sağlığı Güvenliği
ve Olağanüstü Hallerin Yönetimi” konulu
dersle başlamıştır. Derseyeni tip korona virüs
(Kovid-19) ve pandemi ile mücadele hakkında
kamu görevlilerine ve medya çalışanlarına
bilgi aktarılmıştır. Eğitime yaklaşık 100 kişi
katılmıştır

Gürcistan

10 Köy 10 Okul
Projesi Kapsamında Kırtasiye Malzemesi
Temini

Batı Gürcistan, İmereti Bölgesinde Kovid-19
nedeniyle ara verilen eğitim öğretim faaliyetlerine yeniden başlanmış olması dolayısıyla 10
köy ve 10 okul projesi ile 200 yoksul öğrencinin eğitimi için gerekli kırtasiye ihtiyaçları
karşılanmıştır.

Ramazan Ayı
Gıda Paketi
Dağıtımı

Her yıl Ramazan Ayı münasebetiyle gerçekleştirilen toplu iftar organizasyonları salgın
sebebiyle bu sene gerçekleştirilememişti. Bu
nedenle ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda, temizlik malzemeleri ve dezenfektan ürünlerinden
oluşan paketler dağıtılmıştır.

Kazakistan

Kazakistan
Kamu Hizmeti
Ajansına Açık
Ofis Yapımı

Kazakistan devlet organları çalışanlarının
%80'inin uzaktan çalışma sistemine geçtiği
salgın şartlarında, sosyal mesafe kavramına
uygun olarak aynı anda çalışabilecek personel
sayısının 18'den 52'ye çıkarılması ve bu şekilde verimliliğin artırılması hedeflenerek açık
ofis yapımına karar verilmiştir. Söz konusu
proje devam ederken, Ekim 2020 sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Kırgızistan

Ramazan Ayı
Kapsamında
Gıda ve Hijyen
Malzemesi
Yardımı

İki senedir devam etmekte olan karantina ve
onun getirdiği olumsuz ekonomik gelişmelerden etkilenen 3000 ihtiyaç sahibi aileye gıda
ve hijyen seti desteği sağlanmıştır.

Kırgızistan

Kırgızistan'da
Korona virüsle
Mücadele
Kapsamında
Gıda Desteği
Projesi

K.C. Sosyal Kalkınma ve Çalışma Bakanlığı
talebi üzerine Ramazan ayında ülke genelinde
ihtiyaç sahibi 4500 aileye gıda kolisi dağıtılmıştır.

Kazakistan
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Kırgızistan'da
Sivil Toplum
Kuruluşları Iş
birliğinde Gıda
Desteği

Korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında, sahada ihtiyaç sahibi ailelere yakın teması
olan ve daha önce de farklı projelerde iş birliği
yaptığımız STK’lar ile iş birliği yapılarak hem
sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi
hem de daha geniş bir yelpazede ihtiyaç
sahiplerine ulaşılması bakımından 2500 koli
gıda paketinin dağıtımı yapılmıştır.

Moğolistan

Moğolistan
Yargı Genel Kuruluna Elektronik Ekipman
Temini

Moğolistan'da 2013 yılında başlatılan yargı
reform çalışmaları kapsamında mahkeme
süreçlerinin açık ve şeffaf yapılabilmesi
amacıyla ses ve görüntülerin kayıt altına alınarak arşivde muhafaza edilebilmesi, online
duruşmaların düzenlenmesini teminen bazı
teçhizatların çalışmaması ve kullanım süresi
dolan ekipmanların yenilenmesi amacıyla
Başkanlığımızca destek verilmiştir.

Moğolistan

Ramazan Ayı
Kapsamında
Gıda ve Hijyen
Malzemesi
Yardımı

Ramazan ayı vesilesiyle Moğolistan’ın muhtelif vilayet ve bölgelerinde yaşayan engelli
vatandaşlara, bakıma muhtaç insanlara
yönelik faaliyetlerde bulunan sivil toplum
kuruluşlarına ve gelir seviyesi düşük insanlara, gıda ve hijyenik malzemeden oluşan 1200
adet yardım paketi dağıtılmıştır.

Moğolistan

Tsagaan Sar
Bayramı Kapsamında Gıda
ve Hijyenik
Malzeme Yardımı Yapılması

Moğolistan'ın en önemli milli bayramlarından
biri olan Tsagaan Sar Bayramı (Beyaz Ay) 1215 Şubat 2021 tarihleri arasına denk gelmektedir. Anılan tarihler arasında 2000 aileye
yardım paketi dağıtılması Başkanlığımızca
gerçekleştirilmiştir.

Moğolistan

Moğolistan
Askeri Hastanesine Maske
Temini

Başkanlığımız, Moğolistan Askeri Merkez
Hastanesi’nde sağlık çalışanları başta olmak
üzere risk gruplarında yer alanlara dağıtılmak
üzere 15.000 adet anti alerjik kumaştan üretilen koruyucu maske desteğinde bulundu.

Ulusal Bulaşıcı
Hastalıkları
Araştırma Merkezine Destek
Projesi

Kovid-19 salgını esnasında koordinasyon
çalışmaları yürüten Ulusal Bulaşıcı Hastalıkları Araştırma Merkezinde sağlık personelinin
çalışma ortamının iyileştirilmesi ve iş verimliliklerinin artırılması amacıyla hastanenin
Gözetim ve Araştırma Çalışma Ofisi İdari bölümü ve doktor dinlenme odasının onarımı ve
tefrişatı Başkanlığımızca gerçekleştirilmiştir.

Kırgızistan

Moğolistan
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Ramazan Ayı
Kapsamında
Gıda ve Hijyen
Malzemesi
Yardımı

Başkanlığımız tarafından Ramazan ayı ve korona virüs (Kovid-19) nedeniyle Moğolistan’da
ihtiyaç sahiplerine 1000 adet gıda ve hijyen
malzemelerinden oluşan yardım paketleri
dağıtılmıştır.

Ramazan Ayı
Kapsamında
Gıda ve Hijyen
Malzemesi
Yardımı

Koordinatörlüğümüzce Ramazan ayı nedeniyle muhtelif vilayetler ve bölgelerde yaşayan
yoksul ve dar gelirli ailelere yönelik gıda ve
hijyenik malzeme dağıtımı yapılması planlanmaktadır. Daha önce de yapılan bu tür gıda
yardımları gerek yerel halkın gerekse Moğol
makamların Türk kültürünü tanımasına katkı
sağlamış ve bir dayanışma örneği haline gelmiştir. Ayrıca, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke
genelinde birkaç kez karantina uygulaması
ve bazı sektörün çalışmalarına kısıtlamalar
yapılması, günlük kazanç sağlayan dar gelirli
ve yoksul aileleri ekonomik olarak olumsuz
etkilemiştir. Böyle bir zor süreç içerisinde
Başkanlığımızın dar gelirli ve yoksul ailelerin yanında olduğunu görmelerinin iki halk
arasındaki kadim dostluğun daha sağlam
zeminlere oturtulmasına ve insani dayanışmaya katkı sağlayacağı düşüncesiyle El Birliği
Derneği ile iş birliğinde Ramazan ayında engelli vatandaşlara, bakıma muhtaç insanlara
yönelik faaliyetlerde bulunan sivil toplum
kuruluşlarına ve gelir seviyesi düşük insanlara, gıda ve hijyenik malzemeden oluşan 1200
adet yardım paketi dağıtılması düşünülmektedir

Tsagaan Sar
Bayramı Kapsamında Gıda
ve Hijyenik
Malzeme Yardımı Yapılması

Moğolistan’da Kovid-19 salgını nedeniyle
11 Kasım 2020 tarihinden beri karantina
uygulanmakta olup, bu nedenle günü birlik
çalışarak geçimlerini sağlayan çok sayıda aile
geçim sıkıntısı yaşamaktadır. Ayrıca, Moğolların en önemli Milli Bayramları olan “Tsagaan
Sar Bayramı (Beyaz Ay)” da 12-18 Şubat 2021
tarihleri arasına denk gelmektedir. Anılan
tarihler arasında 2000 aileye yardım paketinin
dağıtılması düşünülmektedir. Bahse konu
talebin karşılanması Moğol halkı için oldukça
kutsal olan ve ritüel olarak insanların ikramlarda bulundukları bu dönemde Başkanlığımızın dar gelirli ve yoksul ailelerin yanında
olduğunu görmelerinin iki halk arasındaki
kadim dostluğun daha sağlam zeminlere
oturtulmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle
olumlu mütalaa edilmektedir.
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Özbekistan

COVID-19 ile
Mücadele
Kapsamında
Koruyucu Malzeme Desteği
Verilmesi (1)

Özbekistan Sağlık Bakanlığının talebi üzerine
5000 adet koruyucu kıyafet temin edilmiştir.

Özbekistan

COVID-19 ile
Mücadele
Kapsamında
Koruyucu Malzeme Desteği
Verilmesi (2)

Özbekistan Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa
bağlı hastanelerin çalışanlarına dağıtılan
koruyucu tıbbi malzemelerin teminine devam
edilmiştir

Özbekistan

COVID-19 ile
Mücadele
Kapsamında
Gıda Yardımı
Yapılması

Özbekistan Gençler İttifakı iş birliğinde 1000
adet gıda paketi dağıtılmıştır.

Tacikistan

Tacikistan'ın
COVID-19 ile
Mücadele
Önlemlerinin
Desteklenmesi
Kapsamında
Maske ve Koruyucu Kıyafet
Hibesi

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ile iş birliği halinde sağlık çalışanları, diyabet
hastaları, sınır muhafızları ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 100.000 adet koruyucu
maske ve 1.000 adet koruyucu kıyafet temin
edilmiştir.

Tacikistan

Tacikistan'ın
COVID-19 ile
Mücadele
Önlemlerinin
Desteklenmesi
Kapsamında
Gıda ve Hijyen
Malzemesi
Temini

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı altında faaliyet gösteren Sosyal Güvenlik
Ajansı ile iş birliği halinde Duşanbe'ye yakın
bölgelerde yer alan 5 farklı ilçede yaşayan en
düşük gelirli 1.000 aileye gıda ve hijyen kolisi
dağıtımı yapılmıştır.

2 Adet Cenaze
Nakil Aracı
Temini

TİKA, cenaze nakil işlemlerinde kullanılmak
üzere Türkiye’de özel olarak imal edilmiş olan
2 adet aracı Tacikistan Cumhuriyeti Sağlık ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim etmiştir.
Araçlardan bir tanesi Duşanbe şehri içindeki
cenaze nakil işlemlerinde kullanılmak üzere
Duşanbe Belediyesi altında faaliyet gösteren
Duşanbe Şehri Sağlık Müdürlüğü’ne, diğeri ise
Duşanbe şehri dışındaki bölgelere yapılacak
cenaze nakil işlemlerinde kullanılmak üzere
Tacikistan Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim edilmiştir.

Tacikistan
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Angola Gıda
Yardımı Projesi

Dünya çapında etkisini göstermeye devam
eden Kovid-19 salgınından etkilenen Angola'da 2020 Ramazan gıda yardımları kapsamında 600 adet gıda kolisi dağıtılmıştır.
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2021

Angola

2020

Benin

Benin- Maske Dağıtımı
Projesi

T.C Kotonu Büyükelçilği tarafından iletilen
talep üzerine Kovid-19 salgını mücadelesi kapsamında Kotonu'da maske dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Benin

Benin
Adjouhoun
TİKA Sağlık
Merkezine
Dezenfektan
Yardımı Projesi

Sıvı dezenfektan dağıtılması: 138 adet 250 ml;
150 adet 500 ml, 150 adet 1 lt. T.C. Kotonu Büyükelçiliğinin talebi üzerine Adjohoun'da TİKA
tarafından açılan Sağlık Merkezine maske ve
dezenfektan yardımı yapılmıştır.

Burkina Faso

Burkina
Faso'nun Ülkemizden Hijyen
Malzemesi
Talebi

Vagadugu Büyükelçiliğimizin talebi üzerine,
Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında
Burkina Faso'da bulunan pandemi hastanesine hijyen malzemesi desteği verilmiştir.
Desteğin içeriğini sabun, kağıt, çamaşır suyu
ve deterjan dağıtımı oluşturmaktadır.

Cezayir

Cezayir Kızılayı’na Temizlik
ve Hijyen
Malzemesi
Desteği

COVID-19 virüsü salgını nedeni ile Cezayir
Kızılay'ı, özellikle Cezayir'in çöl bölgelerinde
yaşayan halka dağıtılmak üzere, temizlik ve
hijyen malzemelerinin temini hususunda
Başkanlığımızdan yardım talep etmiştir.1000
kişilik malzeme temini gerçekleştirilmiştir.

2020

Cezayir

Cezayir Sağlık
Birimleri Araştırma Ajansına
Telekonferans
Salonu Kurulumu

Cezayir'in Oran şehrinde bulunan ve aynı
zamanda Cezayir'deki bütün hastanelerde görevli sağlık personellerinin akademik açıdan
bağlı bulunduğu Sağlık Bilimleri Araştırma
Ajansı bünyesinde bir telekonferans odası
kurulumu için gerekli altyapı çalışmaları ve
malzeme temini gerçekleştirilmiştir.

2020

Cezayir

Cezayir Sağlık
Bakanlığına
Tıbbi Maske
Desteği

Cezayir Sağlık Bakanlığı'nın talep etmiş olduğu 30.000 adet tıbbi maske Başkanlığımızca
temin edilmiştir.

Cezayir

Cezayir Mesleki
Eğitim Bakanlığı Maske ve
Koruyucu
Elbise Üretimi
Desteği

Cezayir Mesleki ve Teknik Eğitim Bakanlığına
korono virüs salgınıyla mücadele kapsamında
100.000 adet maske ve 2.500 adet tıbbi kıyafetin üretileceği hammadde desteği verilmiştir.

2020

2020

2020

2020
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2021

2021

2021

2020

2020

2020

2020

Cezayir

Cezayir Sağlık
Bakanlığı'na
Oksijen
Konsantratörü
Desteği

Cezayir'de geçtiğimiz günlerde yeniden artış
gösteren Kovid-19 vakaları sebebiyle hastanelerin hasta kabul kapasitelerinin yetersiz
kalmasının yanı sıra, yoğun bakımda yatan
hastalar için de yüksek oranda oksijen ihtiyacı
bulunduğu ve Cezayir'deki oksijen üretimi
ve hastanelerde bulunan oksijen sağlayıcı
cihazların adedinin bu ihtiyaca cevap veremediği tespitinden hareketle 50 adet oksijen
konstantratörü temini

Cezayir

Kovid-19 Salgını kapsamında
400 aileye
gıda yardımı
yapılması

Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa
çıkma yasağı sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere
dağıtılmak üzere 12 ton gıda malzemesi Cezayir Kızılay’ına teslim edildi.

Cibuti

Cibuti Cumhuriyeti Gıda
Yardımı Projesi

Cibuti Sosyal İşler ve Dayanışma Bakanlığı ile
iş birliğinde, Kovid-19 salgınına karşı alınan
önlemler sonrası başkent Cibuti şehrinde
yaşayan toplam bin fakir aileye 5 ton un,5
ton şeker, 5 ton pirinç, 3 ton hurma, 5 bin lt.
Ayçiçek yağı ve 2,5 süt tozundan oluşan gıda
yardımı yapılmıştır.

Cibuti

Kovid-19 Salgını ile Mücadeleye Destek
Projesi

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında
Cibuti Kızılayı’nın saha personeli yararına,
koruyucu ve hijyen malzemesi temini yapılarak 300 sağlık personeline tıbbi malzeme ve
temizlik seti hibe edilmiştir.

Cibuti

Meyve Sebze
Sektörü Operatörlerinin
Sanitasyon
Kapasitesinin
Artırılması

Temizlik ve hijyen önlemleri ve toplumsal
alanlarda sanitasyon altyapısının güçlendirilmesi ya da alternatif yöntemlerin kullanılması
kapsamında Cibuti'de bulunan önemli yedi
meyve ve sebze satış merkezine on bir adet el
yıkama noktasının (500 m3 fiberglas su rezervuarı ve aparatlar) kurulması.

Kovid-19 Salgını ile Mücadelesine Destek
Projesi

100 adet pedallı, mekanik el yıkama sistemi
yaptırılmış ve el yıkama mekanizmalarıyla
ile birlikte dağıtılmak üzere 2.000 adet yerli
üretim el sabunu tedarik edilmiştir.

Termal Kamera
Hibesi

T.C. Asmara Büyükelçiliğimize Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) Asmara Temsilciliğince, yeni
korona virüs salgını dolayısıyla Eritre makamlarının özellikle Asmara Havaalanında
kullanılmak üzere termal kamera ihtiyacının
bulunduğu bildirilmiş ve cihaz Başkanlığımızca temin edilerek nakliyesi gerçekleştirilmiştir.

Çad

Eritre
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Esvatini sağlık sektörü yükünün hafifletilmesi
ve ilgili sağlık personelinin koruyucu malzemelere ulaşımı ile Covid 19 salgınına ilişkin
yayılma ve bulaş süreçlerinin olumlu yönde
azaltılması hedefiyle ihtiyaç duyulan koruyucu tıbbi malzemelerin temini.

2021

Eswatini

Esvatini Covid
19 Koruyucu
Tıbbi Malzeme
Desteği Projesi

2020

Etiyopya

Etiyopya 2020
Yılı Acil İnsani
Yardım Dağıtılması Projesi

Etiyopya'da süregelen iç çatışmalar sebebiyle
Oromiya bölgesinde iç göçe maruz kalan 700
aileye gıda yardımı paketleri ulaştırılmıştır.

Etiyopya
Yüksek İslam
Konseyi'ne
Salgın Desteği
Projesi

Etiyopya'da meydana gelen seller, çekirge
istilası ve kovit-19 salgını gıda fiyatlarının
yükselmesine neden olmuştur. Etiyopya
Yüksek İslam Konseyi himayelerindeki IDP
kamplarında ve yetimhanelerde dağıtılmak
üzere Koordinatörlüğümüzden gıda maddeleri talebinde bulunmuştur (Pirinç, yağ, hurma).
Buralarda dağıtılmak üzere 2 bin gıda kolisi
hazırlanmıştır.

Gazze Hijyen
Paketi

Gazze Zekât Komitesi tarafından 2000 aileye
dağıtılması planlanan hijyen paketleri Başkanlığımızca temin edilmiştir.

Filistin

Filistin Sağlık
Bakanlığı Acil
Hijyen Malzemesi Talebi

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda, Kovid-19 taşıyan hasta ile doğrudan
temas etme potansiyeline sahip 350 sağlık
personeline, hastalıkta kritik süre olan 14 gün
boyunca yetecek koruyucu ekipman ile kamusal alanların ilaçlanmasında kullanılacak klor
ve diğer kimyasallar Başkanlığımızca temin
edilmiştir.

Filistin

Doğu Kudüs
Augusta Victoria Hastanesi
Tıbbi Malzeme
Talebi

Augusta Victoria Hastanesi'nin pandemi
sürecinde ihtiyaç duyduğu bazı tıbbi ve hijyen
malzemelerinin temini Başkanlığımızca gerçekleştirilmiştir.

2020

Etiyopya

2021

Filistin

2021

2020
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Filistin Beti Jala Beldesinde 2008 yılından beri
faaliyette bulunan "Beit Jala Mirası Koruma
Kadın Derneği" isimli Kadın Derneği'nin eski
yöntemlerle sabun üretimi yaptığı atölyenin
modernizasyonu için destek talep edilmesi
üzerine, söz konusu sabun üretim atölyesine
Başkanlığımızca destek verilmesi halinde, üretimin daha hijyenik ve modern şartlarda devam edeceği, maliyet ve iş gücünün azalacağı,
zeytin yağlı sabun üretimi yapılması sebebiyle
dolaylı olarak zeytin yağı üreticilerine, atölyede çalışan kadınların ekonomik ve sosyal yapılarının geliştirilmesine katkı sağlanacağından
hareketle, pandemi ve işsizlik sebebiyle zor
şartlar altında hayatlarını idame ettirmeye
çalışan dernek mensubu kadınların ekonomik
gelişimlerine katkı sağlayacağı mütalaa edilen
projeye Başkanlığımızca destek verilmesi
uygun görülmüştür.

2021

Filistin

Beit Jala Mirası
Koruma Kadın
Derneği Sabun
Üretim Atölyesi Modernizasyonu

2020

Gambiya

Gambiya Kovid-19 Mücadelesine Destek
Projesi

Kişisel hijyen imkanlarının kısıtlı olması sebebiyle salgının ilerlemesini önlemek amacıyla,
belirlenen noktalarda el yıkama istasyonları
yerleştirilmiştir.

Gambiya

Gambiya'da
Kovid-19
Mücadelesine
Destek İçin
Maske Üretimi

Kovid-19 salgını ile mücadeleye destek kapsamında kar amacı gütmeyen yerel bir atölyeye
kapasite maske üretiminde kullanılacak malzeme desteği sağlanmıştır.

Gine

Kovid-19 Virüsü ile Mücadele
İçin Hijyen ve
Sarf Malzemesi Dağıtımı
Projesi

400 paket hijyen ve sarf malzemesi temini
projesidir.

Gine

Gine COVID-19
ile Mücadele
Kapsamında
25 Bin Aileye
Hijyen Malzemesi Dağıtımı
Projesi

Her aileye 4’lü paket sabun dağıtımı işidir.

2020

2020

2020
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2021
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2021

2020

2021

2020
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2020 yılı Gine
Gıda Dağıtımı
Projesi

1000 paket gıda dağıtımı işidir.

Konakri'de
Hizmet Veren
Hastanelere
Hijyen Paketi
Dağıtımı

Gine’de Kovid-19 pandemisi ile mücadele
kapsamında az gelişmiş veya gelişmekte olan
ülkelerin aşıya ulaşımının 2023 yılını bulacağı ve yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle
başkentte hizmet veren epidemi hastaneleri
ve diğer hastanelere 5 litre sıvı sabun, 50’lik
kutu maske, 1 litre anti bakteriyel malzemelerinden oluşan 500 adet hijyen paketinin
dağıtılması uygun görülmüştür.

Gine

2021 Yılı Gine
Gıda Yardımı
Projesi

Ramazan ayı vesilesiyle Gine Cumhuriyeti Engelli ve Yetimlerden Sorumlu Bakanlığı ile iş
birliğinde başta engelli ve yetim aileler olmak
üzere ihtiyaç sahibi 1000 aileye 25 kg pirinç,
10 kg şeker, 5 Lt yağ, 100’lük çay paketinden
oluşan gıda kolilerin dağıtımı yapılmıştır.

Gine

Ramazan
Ayı Programı
kapsamında
Gine Engelliler
Sitesi Fırınına
Gıda Malzemesi Desteği

Engelliler Sitesinde ekmek üretimini arttırmak amacıyla, ihtiyaç duyulan 200 çuval un,
20 kamyon odun ve ekmek yapımında kullanılan diğer malzemelerin temini gerçekleştirilmiştir.

Kovid-19 ile
Mücadele- GAC
ve Lesotho
Krallığı Hijyen
Malzemesi Temini Projesi

Johannesburg'un Soweto bölgesinde yaşayan
fakir aileler başta gelmek üzere G.Afrika
Cumuhriyeti ve Lesotho'da maske eldiven ve
dezenfektan hibesi gerçekleştirilmiştir.

Güney Sudan

Güney
Sudan'da
Kovid-19
Salgınına Karşı
Hijyenin Arttırılması

Yeni tip korona virüs salgını Güney Sudan'a
da ulaşmıştır ve kişisel hijyenin iyileştirilmesi
hastalığın bu ülkede yayılmasını engelleyecektir. Bu amaca hizmet etmek için sabun,
deterjan, hijyenik pet gibi ürünler 510 haneye
ulaştırılacak şekilde temin edilmiştir.

Güney Sudan

Güney
Sudan'da
Kovid-19 ile
Mücadele
Kapsamında
Destek

Güney Sudan'da Nisan ortası itibarıyla yeni tip
korona virüs vakaları görülmeye başlamıştır.
Bunların sayısı az olsa da sağlık altyapısı yetersiz olan ülke bir takım koruyucu ekipman
ile desteklenmiştir. Hibe paketinde gözlük,
maske, eldiven dezenfektan ve ilaç pompası
mevcuttur.

Gine

Gine

Güney Afrika
Cumhuriyeti
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Güney Sudan'ın Başkenti Juba'da faaliyet
gösteren Confident Children çocuk yuvasına
(STK) çocukların ihtiyacı olan temizlik ve gıda
maddeleri temin edilmiştir. Kovid-19'a karşı
koruyucu malzeme de temin edilmiştir.

2020

Güney Sudan

Juba Confident
Children Çocuk
Yuvasına Destek Projesi

2020

Güney Sudan

Sabun Üretim
Atöyesi Kurulumu Projesi

Atölye kurulumuyla 1200 Lt sıvı sabun ve
1000 adet katı sabun üretilmesi sağlanarak
250 kadına gelir sağlanması.

2020

Güney Sudan

Terzilik Kursunun Desteklenmesi

Juba'da bir sivil toplum kuruluşunca devam ettirilen terzilik kursu dikiş makineleri,
kumaş, ip ve lastik temin edilerek desteklenmiştir. Temin edilen malzemelerin sağladığı
kapasite ile 85.000 adet yeniden kullanılabilir
maske imal edilmiştir.

2020

Irak

Erbil ve Kerkük
Şehirlerine
Gıda Yardımı
Hk.

4000 Aileye gıda kolisi dağıtımı işidir.

2020

Irak

Irak'ta İhtiyaç
Sahibi Ailelere
Gıda Yardımı

5000 aileye gıda kolisi dağıtımı işidir.

Kamerun

Kamerun'da
Yürütülen
Korona Virüsü
ile Mücadele
Programına
Destek Verilmesi

Korona virüs ile mücadele kapsamında Kamerun Sağlık Bakanlığının yürüttüğü kontroltakip, temizlik ve dezenfekte hizmetlerine
destek sunularak, bir dizi tıbbi malzeme ve
cihaz Başkanlığımızca temin edilmiştir.

2020

Kamerun

Kamerun
Kovid-19 ile
Mücadele
Kapsamında
Maske Üretimi
ve Dağıtımı
Projesi

Kamerun Ngaoundere vilayetinde biçki dikiş
atölyesi açması için destek verdiğimiz Müslüman Kadınların İstikbali Derneğine, Covid 19
ile Mücadele kapsamında Kamerun genelinde
dağıtılmak üzere, yıkanabilir maske üretim
malzemesi temini işidir.

2020

Kamerun

Kamerun 2020
Gıda Yardımı
Projesi

1250 aileye gıda paketi dağıtımı işidir.

2020

Kenya

Kenya Gıda
ve Hijyen Seti
Hibesi Projesi

1200 aileye gıda ve hijyen seti temini projesidir.

2020
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Kenya

Baringo Eyaleti
Selzedelerine
Su Deposu ve
Hijyen Seti
Desteği Projesi

Güvenli barınmaya erişim, Güvenli gıdaya
erişim, Temiz suya erişim, Altyapı kapasitesinin artırılması için su deposu ve hijyen seti
desteği sağlanması.

2021

Kenya

Kenya Nairobi’de Ramazan
Ayı Gıda ve
Hijyen Paketi
Dağıtımı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de Müslümanların
yoğunlukla yaşadığı gecekondu mahallelerinde 1.200 adet gıda ve hijyen paketi dağıtımıyla COVID-19 ile mücadeleye de destek
olunması.

2020

Türk Cumhu-

Engelli Birey
ve Çocukların
İhtiyaçlarının
Karşılanması

400 ihtiyaç sahibi engelli bireye iki aylık
ihtiyacı karşılayacak yetişkin ve çocuk alt bezi
temini projesidir.

Lesotho

Lesoto Krallığı'nın Kovid-19
Yardım Talebi

Lesoto Krallığı Dışişleri ve Uluslararası ilişkiler
Bakanlığı, Covid 19 ile mücadele kapsamında
Kişisel Koruyucu Ekipman talebinde bulunmuş, Covid 19 sürecinde yaşanan ihtiyacın
önemi ve büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda Lesotho Krallığı Dışişleri ve Uluslararası ilişkiler Bakanlığına Kişisel Koruyucu
Ekipman temininin faydalı olacağı, ikili ilişkilerimiz ve Başkanlığımızın tanınırlığı hususunda önemli etki yaratacağı düşünülerek söz
konusu talep uygun değerlendirilmiştir.

Libya

Kovid-19
Pandemisiyle
Mücadele Kapsamında Libya
Genelinde 1000
Aileye Sağlık
ve Temizlik
Malzemesi
Desteği

1000 aileye temizlik ve sağlık paketi temini
işidir.

Libya

Libya'da Covid
19 Pandemisiyle Mücadele
Kapsamında
İhtiyacı Olan
1500 Aileye
Sağlık ve Hijyen Malzemesi
Temini

Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında
içeriği tıbbi eldiven, tıbbi hijyen malzemesi,
tıbbi maske, el sabunu, şampuan ve mutfak deterjanından oluşan sağlık ve temizlik
malzemelerinin 1500 aileye sağlık ve temizlik
ihtiyacını karşılamak üzere dağıtılması.

2020

2021

2020

2021

Kuzey Kıbrıs
riyeti
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Lübnan

Beyrut Makassed İslam Derneği Korona virüsle Mücadele
Talebi

Sağlık ve eğitim alanında faaliyet gösteren
Beyrut Makassed İslam Derneği Kovid-19
kapsamında mücadele etmekte olup tıbbi
yardım malzemeleri konusunda büyük sıkıntı
yaşamaktadır. Bu nedenle, ilgili derneğe tıbbi
yardım malzemesi desteği sunulmuştur.

2020

Lübnan

Lübnan İslami
Sivil Savunma
Derneği
Korona virüsle
Mücadele
Desteği

Lübnan İslami Sivil Savunma Derneği'ne korona virüsle mücadele kapsamında, Başkanlığımızca medikal malzeme ve hijyen malzemelerinden oluşan sağlık desteği verilmesi işidir.

2020

Lübnan

Lübnan Gıda
Yardım Faaliyeti

1250 haneye gıda yardımı yapılması işidir.

2021

Moritanya

Moritanya /
Gıda Yardımı
Projesi

2020 yılında Moritanya'da Ramazan münasebetiyle 400 ihtiyaç sahibi aileye Nuakşot
Büyükelçiliğmizin desteği ile dağıtılmasıdır.

2020

Mozambik

Mozambik'te
Hijyen Bilincinin Yaygınlaştırılması

Salgından en çok etkilenme riski barındıran
huzurevi ve yetimhane sakinlerine yönelik hijyen eğitimi verilmesi, posterler hazırlanması
ve hijyen malzemesi temin edilmesi işidir.

Mozambik'te
Maske Üretimi

Maputo Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sürekli Dikiş Merkezi'nde Kovid-19 önlemleri kapsamında 20.000 adet maske üretimi
gerçekleştirilebilmesi için kumaş, tela, lastik,
iplik makas ve ütü hibe edilmesi işidir. (2020)

Namibya

Namibya Emniyet Teşkilatı
Korona virüs
ile Mücadele
Yardım Talebi

Kırtasiye ve temizlik malzemesi temini işidir.

Namibya

Namibya
Sağlık Bakanlığı COVID-19
Mücadelesi
Destek Talebi

UNFPA'nın (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu) Namibya Sağlık Bakanlığı adına diğer uluslararası yardım kuruluşları ile iş birliği içinde salgını
önleme temelli faaliyetlerini desteklemek için
önleyici malzemeler temin edilmesi işidir.

2021

2020

2020

2020

Mozambik
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Kovid-19 Engelli Çocuklar
ve Ailelerine
Destek Projesi

Gıda ve temizlik malzemesi dağıtımı projesidir.

OAC Kovid-19
ile Mücadele
Desteği Projesi

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yürütülen COVID
19 ile ilgili mücadele programına destek
vermek amacıyla, başkent Bangui’ye gönderilmek üzere muhtelif sağlık malzemesi ve ekipmanın temin edilmesi. Proje kapsamında 1
adet ventilatör, 40 adet aspiratör, 10.000 adet
maske, 250 adet koruyucu gözlük, 200 adet
eldiven, 150 adet tulum, 1000 adet nebulizatör, 3 ton dezenfektan hibe edilmiştir.

Sarf malzemesi, tıbbi cihaz ve ilaç temini
sağlanması projesidir.

2020

Senegal

Senegal Sağlık
Bakanlığı
Kovid-19 Virüs
Salgını Yardım
Talebi

2020

Senegal

Senegal Gıda
Yardımı Programı

500 koli gıda dağıtımı projesidir.

2020

Sierra Leone

Milli Gıda Sepeti Projesi

1000 ihtiyaç sahibi aileye pirinç, şeker, yağ,
tuz ve bebek mamasından oluşan gıda paketlerinin dağıtımı yapılmıştır.

Sierra Leone

2021 Yılı Sierra
Leone Ramazan Ayı Gıda
Yardım Projesi

Sierra Leone'de ihtiyaç sahibi 500 aileye;
pirinç, yağ, soğan, salça, tuz, şeker, çay ve sütten oluşan gıda yardım paketleri dağıtılmıştır.

2020

Somali

Somaliland
Sağlık ve
Geliştirme
Bakanlığına
Kovid-19 Salgını Kapsamında
Destek Projesi

Kovid-19 salgınına karşı alınacak önlemler
çerçevesinde kullanılmak üzere dezenfektan
ve temizlik malzemeleri gibi bazı malzeme
ve ekipmanın Somaliland yönetimine hibe
edilmesi projesidir.

2020

Somali

Somali Tıbbi
Yatak Temini

Somali Sağlık Bakanlığına 100 adet tıbbi yatak
hibe edilmiştir.

2021
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Sudan

Sudan Doğu
Darfur Eyaletinde Kovid-19
Malzemesi

Sudan'ın Doğu Darfur Eyaletine Kovid-19 ile
mücadelede kullanılmak üzere tıbbi malzeme
desteği verilmesi projesidir.

Sudan

Güney Darfur
Eyaleti
Kovid-19 ile
Mücadele
Desteği

Nyala Türk Hastanesi'ne bölgedeki Kovid-19
mücadelesine destek vermek amacıyla tıbbi
malzeme temin edilmiştir.

Sudan

Sudan-Güney Darfur
Nyala Su Tahlil
Laboratuvarı
Tadilatı

Sudan’ın Güney Darfur Eyaletinin Başkenti
Nyala’da sağlıklı su kullanımının arttırılması
ve su kaynaklı hastalıklıların azaltılması amacıyla su analiz laboratuvarı tadilatı

Suriye

Azez Dezenfektan Atölyesi
Kurulumuna
Destek Projesi

Atölye kurulumu (4 tonluk üretim yapılarak
dağıtımları gerçekleştirilmiştir.)

Suriye

Azez Maske
Üretim Atölyesine Destek
Projesi

Azez Halk Eğitim Merkezi bünyesinde cerrahi
maske üretimi için kurulan atölyeye maske
üretiminde kullanılan malzemeler (lastik, tel,
ip, baskılı kutu vb.) kapsamında Başkanlığımızca destek sağlanmıştır.

Suriye

El-Bab Halk
Eğitim
Merkezinde
Maske Üretimi
ve Kadınlara İstihdam
Sağlanması
Projesi

Maske dikim makinesi temini

Suriye

Mare Bölgesi
Halk Eğitim
Merkezinde
Yüzey Dezenfektanı Üretim
Atölyesi Kurulmasına Destek
Projesi

Atölye kurulumu (10 tonluk üretim yapılarak
dağıtımları gerçekleştirilmiştir.)
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Suriye

Ahtarin Bölgesi Halk Eğitim
Merkezinde
Sıvı Sabun Üretim Atölyesi
Kurulmasına
Destek Projesi

Atölye kurulumu (5 tonluk üretim yapılarak
dağıtımları gerçekleştirilmiştir.)

Suriye

Soran Bölgesi
Halk Eğitim
Merkezinde
Yüzey Temizleyici Üretim
Atölyesi Kurulmasına Destek
Projesi

Atölye kurulumu (5 tonluk üretim yapılarak
dağıtımları gerçekleştirilmiştir.)

Suriye

Çobanbey
Bölgesi Halk
Eğitim Merkezinde Sıvı
Sabun Üretim
Atölyesi Kurulmasına Destek
Projesi

Atölye kurulumu (5 tonluk üretim yapılarak
dağıtımları gerçekleştirilmiştir.)

Suriye

Suriye'nin
Kuzeyinde
Mevcut Atölyelere Yönelik
Hammadde
Temini

Mevcut Atölyelere Hammadde Temini

FKHB Salgından Koruma
Projesi

Bölgede devam eden salgın koşulları nedeniyle temizleyici ve dezenfektan ihtiyacı
devam etmektedir. Bu eksende Kilis Valiliği ile
yapılan görüşmelerde projenin kendi içinde
sürdürülebilir olması hedefiyle ürünlerin maliyetiyle satılması ve bölge ihtiyacını düzenli
olarak karşılayacak bir sistem kurulması
hedeflenmektedir.

Suriye
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Tanzanya

Tanzanya
Cezaevleri İdaresine Korona
virüsten Korunma Amaçlı
Malzeme
Desteği

Tanzanya Cezaevleri İdaresi'ne korona virüs
salgını ile mücadelede kullanılmak amacıyla
temizlik malzemesi ve tıbbi maske hibe edilmesi projesidir.

Tanzanya

Kovid-19 ile
Mücadele Zanzibar Sağlık
Bakanlığına
Tıbbi Malzeme
Hibesi Projesi

Tanzanya’nın yarı özerk bölgesi olan Zanzibar'a Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan bazı malzemelerin hibe
edilmesi projesidir.

Togo

Kovid-19 Salgınıyla Mücadele
Kapsamında
Togo'ya Maske
ve Portatif Lavabo Yardımı
Yapılması

Maske üretim malzemesi desteği ve portatif
lavabo temini projesidir.

Tunus

Kovid-19 ile
Mücadele
Kapsamında
Abderrahman
Memi Kalp
ve Göğüs
Hastalıkları
Hastanesi
Radyoloji Bölümü Kapasite
Arttırımı

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında
Başkent Tunus’un Ariana bölgesinde bulunan
Abderrahman Memi Kalp ve Göğüs Hastalıkları Üniversite Hastanesine DXR düz panel dedektör ve görüntüleme sistemi ile kuru lazer
repografik yazıcı temini projesidir.

Tunus Ulusal
Zanaatlar Ofisine Koruyucu
Tıbbi Malzeme
Üretimi İçin
Destek

Kovid-19 salgını ile mücadelede görev alan ve
bu süreçte temel kamu hizmetlerini yerine
getiren personel tarafından kullanılmak
üzere tıbbi maske, koruyucu tulum, bone,
medikal önlük gibi acil olarak ihtiyaç duyulan
koruyucu tekstil ürünlerinin imalatını gönüllü
olarak gerçekleştirmek amacıyla Tunus Ulusal
Zanaatlar Ofisinin ihtiyaç duyduğu hammadde temini hususunda destek sağlanmıştır.

Tunus
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Tunus Sağlık
Bakanlığının
Acil Ambulans
Talebi

Tunus Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19
pandemisiyle mücadele kapsamında hastaların transferinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için Başkanlığımız tarafından
ambulans temini sağlanmıştır.

Tunus

Tunus- Sahraaltı Afrikalı
Göçmenlere
Gıda ve Hijyen
Paketi Dağıtımı

2020 yılı Ramazan ayı faaliyetleri kapsamında,
Tunus Sosyal Dayanışma Birliği (UTSS) iş birliği ile başkent Tunus ve çevresinde yaşayan
yaklaşık 180 sahraaltı Afrikalı göçmen aileye
dağıtılmak üzere içeriği un, makarna, şehriye,
pirinç, şeker, salça, süt, irmik, sabun, çamaşır
suyu, hijyenik ped, çocuk bezi ve ıslak mendilden oluşan yardım paketi temininin Başkanlığımızca sağlanmıştır.

Tunus

Medenine
Habib Burguiba Üniversite
Hastanesine
Mobil Hemodiyaliz Ünitesi
Kurulumu

Tunus Medenine bölgesinin en büyük hastanesi olan Habib Burguiba Üniversitesi Hastanesine, Covit-19 ve diğer sağlık sebepleriyle
izole edilmesi gereken hastaların yanı sıra
yoğun bakım ünitesinde tedavi gören böbrek
yetmezliği çeken hastaların hizmetinde
kullanılmak üzere mobil hemodiyaliz ünitesi
kurulmuştur.

Tunus

El Hamma
Bölge Hastanesine Tıbbi
Sarf Malzemesi
Desteği

Tunus’un orta kısmında yer alan Gabes
bölges- Hamma Belediye Başkanlığına bağlı
bölgenin en büyük devlet hastanesi olan El
Hamma Bölge Hastanesine Kovid-19 salgınıyla mücadelede acil olarak ihtiyaç duyduğu
tek kullanımlık maske, eldiven, önlük, tulum,
bone, galoş, koruyucu gözlük gibi tıbbi sarf
malzemesi desteği sağlanmıştır.

Uganda

Kovid-19 ile
Mücadelede
Uganda'ya
Destek Projesi

Sağlık personeli ile pandemiyle mücadelede
önem taşıyan idari personellerinin mobilizasyonunun artırılması adına 100 adet bisiklet
hibesi gerçekleşmiştir.

Uganda

Kovid-19 ile
Mücadelede
Uganda'ya
Destek

Uganda Sağlık Bakanlığı ve Uganda Başbakanlığı ile birlikte ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda
dağıtımı yapılması projesidir.

Yemen'de
Korona virüs
ile Mücadele
Projesi

Yemen’de mevcut imkansızlıklar nedeniyle
korona virüs salgını hakkında yeterli düzeyde
bir farkındalık bulunmamakla beraber; sınırlı
imkanlarla hizmet vermeye çalışan hastanelerde yeterli ekipman ve maske bulunmamaktadır. Yemen’in salgın hastalıklarla mücadele
kapasitesini geliştirmek adına sağlık çalışanlarına eğitimler verilmiş olup en çok ihtiyaç
duyulan ekipmanların başında gelen maskeler
hibe edilmiştir.

Tunus

Yemen
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Yemen

Aden Uluslararası Havaalanına Termal
Kamera Sistemi Kurulumu
Projesi

Korona salgını ile mücadele ve yolcu güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla Aden Uluslararası Havaalanı gelen yolcu ve giden yolcu
terminallerine birer adet termal kamera
sistemi kurulmuştur.

Yemen

Lahiç ve
Dalii'de
Aden'de Sağlık
Çalışanlarına
COVID-19 ile
Mücadele
Kapsamında
Alınması Gereken Önlemlerin
Eğitimi Verilmesi Projesi

Sağlık Bakanlığı ile iş birliği halinde 500 kadar
sağlık personeline COVID-19 hakkında eğitim
verilmesi ve hijyen malzemesi dağıtımı gerçekleşmiştir.

Pakistan

Pakistan
Federal Din
İşleri Bakanlığı
Iş birliği ile Korona virüsten
Etkilenen Dar
Gelir Ailelerine
Ramazan Gıda
Paketi Desteği
Projesi

Pakistan’ın KPK eyaletine yeni dahil olan ve
terörden dolayı en çok zarar gören yerlerden
FATA bölgesindeki iaşesini Hayber ilinde
günlük kazanan 1.000 aileye temel gıda maddelerinden oluşan ramazan paketleri temin
edilmiştir. http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika%27dan_pakistan%27da_yerlerinden_edilmis_1000_aileye_gida_yardimi-59456

Recep Tayyip
Erdoğan
Hastanesine
Korona virüs
ile Mücadelede
Destek

Pakistan'ın güney Pencap bölgesindeki
Muzaffargarh şehrinde Başkanlığımızca inşa
edilen ve tüm dünyaya yayılmış olan COVID-19
Korona virüs ile mücadelede Pakistan'da
önemli bir rol oynayan Recep Tayyip Erdoğan
Hastanesine maske, eldiven, koruyucu gözlük
ve önlük, korona kiti, dezenfektan vb. tıbbi
malzemeler temin edilmiştir. http://www.tika.
gov.tr/tr/haber/tika_pakistan_in_kovid19_ile_
mucadelesine_destek_vermeye_devam_ediyor-57208

Korona virüsten Etkilenen
Yevmiyeli İşçilerin Ailelerine
İnsani Yardım

Hayber Paktunva Eyaleti'nin Mardan bölgesinde iaşesini günlük kazanan 300 aileye temel
gıda maddelerinden oluşan bir paketin hibe
edilmesi planlanmış olup söz konusu paketler
tedarik edilmiş ve ihtiyaçlı ailelere teslimatı
sağlanmıştır. http://www.tika.gov.tr/tr/haber/
tika_kovid_19_ile_mucadele_eden_pakistan%27a_destegini_surduruyor-56625

Pakistan

Pakistan
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Pakistan

Korona virüsten Etkilenen
Yevmiyeli İşçilerin Ailelerine
Gıda Paketi
Desteği

Ameer Begum Welfare Trust ile iş birliğinde
Lahor şehrinde iaşesini günlük kazanan 300
aileye temel gıda maddelerinden oluşan bir
paketin hibe edilmesi planlanmış olup söz konusu paketler tedarik edilip ihtiyaçlı ailelere
ulaştırılmıştır. http://www.tika.gov.tr/tr/haber/
tika_kovid_19_ile_mucadele_eden_pakistan%27a_destegini_surduruyor-56625

Pakistan

Beytülmal Iş
birliği ile Korona virüsten
Etkilenen Dar
Gelirli Ailelere
Ramazan Gıda
Paketi Desteği

Pakistan'ın Khayber Pakhtunkhwa (KPK)
Eyaletinin terörden dolayı en çok zarar gören
Swat bölgesinde mukim, iaşesini günlük kazanan 1.500 aileye temel gıda maddelerinden
oluşan Ramazan paketleri dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Pakistan

Pandemiden
Etkilenen Dar
Gelirli Ailelere
Gıda Paketi
Desteği

Pakistan’ın KPK eyaletinde ve FATA sınırında
bulunan 1,4 milyon nüfusu olan Dera Ismail
Khan şehri korona virüsle mücadele sürecinden çok etkilenmiştir. Şehirde iaşesini günlük
kazanan ailelere temel gıda maddelerinden
oluşan gıda paketi desteği sağlanmıştır.

Pakistan Cumhuriyetinde
COVID-19 ile
Mücadelede
Destek Projesi

Pakistan'da çok düşük gelirli aileler ile ülke
genelinde iş yerlerinin kapatılması nedeniyle günlük yevmiye ile geçinen aileler maddi
açıdan çok zor durumdadırlar. Pakistan'ın
Belücistan Eyaleti kıyı kesimlerindeki yaşayan
ve korona virüsü krizinden derinden etkilenen
1.000 yoksul aileye 1 aylık ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gıda paketi desteği verilmiştir.
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika_kovid19_
salginiyla_mucadelede_pakistan_halkini_desteklemeye_devam_ediyor-56842

Pakistan
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Karaçi'de 1000
Yoksul Aileye
Destek

Pakistan sanayisinin konuşlandığı ve işçi ailelerin yoğun olarak tercih ettiği Karaçi’de küresel bir salgın haline gelen COVID-19 virüsü en
çok düşük gelirli aileleri etkilemektedir. Ülke
genelinde iş yerlerinin kapatılması nedeniyle
günlük yevmiyeyle geçinen aileler maddi açıdan zor durumda bulunmaktadır. Bu ailelere
destek olmak amacıyla yoksul nüfusun yoğun
olarak bulunduğu Lyari semtinde hiçbir gelir
kaynağı olmayan 1000 yoksul aileye gıda
yardımı yapılmıştır. http://www.tika.gov.tr/
tr/haber/turkiye%27nin_pakistan%27da_kovid19_salgini_ile_mucadeleye_destegi_devam_ediyor-56650

Pakistan

Karaçi'de
Ramazan Ayı
Faaliyetleri

Dünyaya yayılarak pandemi özelliği kazanan
COVID-19 korona virüsü Pakistan'ı da menfi
surette etkilemiştir. Bu surette Başkanlığımızca her sene olduğu gibi bu sene de özellikle
korona virüsünün menfi etkilerini sınırlamak
adına, Pakistan'ın Karaçi şehrinin yoksul Orangi Town, Gulistani Johar, Korangi ve Mubarak
semtlerinde 2.000 aileye gıda paketi dağıtımı
yapılmıştır. http://www.tika.gov.tr/tr/haber/
tika%27dan_karaci%27de_2_000_aileye_ramazan_yardimi-57671

Pakistan

Sind Eyaleti
Ramazan Ayı
Gıda Dağıtım
Programı

Korona virüsten dolayı ekonomik açıdan zor
günler geçiren ve ülkenin en yoksul eyaleti
Sindh'te bulunan Tando Allah Yar şehrinde
Ramazan ayında 1000 yoksul aile için gıda
dağıtımı programı düzenlenmiştir.

Ramazan Ayında Gıda Paketi
Dağıtımı

Dünyayı etkisi altında alan Korona virüsünden
dolayı ekonomik açıdan zor günler geçiren
Pakistan halkına Ramazan ayında da destek
olmak amacıyla yoksul aileler için gıda paketi
dağıtım programı gerçekleştirilmiştir. Proje
dünyanın en büyük çöplük alanlarından biri
olan Surjani Town Çöplüğünde yaşayan 1300
aileyi kapsamıştır. https://twitter.com/KarachiTika/status/1384827012435546113

Pakistan

Pakistan
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Pakistan

Pakistan'da
Dar Gelirli Ailelere Ramazan
Gıda Paketi
Desteği Projesi

Hayber Paktunva Eyaleti’nin Charsadda
Bölgesi salgından ciddi şekilde etkilendiği ve
yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle halkın
temel gıda ihtiyacının arttığından dolayı
Ramazan gıda paketlerinin dağıtılması talep
edilmiştir. Bu kapsamda, Hayber Paktunva
Eyaleti’nin Charshadda, Dera Ismail Khan,
Mardan, Peşaver ve Azad Cammu ve Keşmir
Bölgesinin başkenti Muzafferabad şehirlerinde Ramazan gıda kolileri dağıtımı gerçekleştirilmiştir. https://www.trtavaz.com.tr/haber/
tur/avrasyadan/tikadan-pakistanda-4-bin-aileye-55-tonluk-ramazan-yardimi/608bcfbc01a30a2044438ef0

Filipinler

Mindanao
Kovid-19 Mağdurlarına Gıda
ve Hijenik Malzeme Yardımı

Filipinler'in Mindanao adasında yer alan Cotabato şehrinde COVID-19 sebebi ile ülke genelinde alınan karantina karalarından olumsuz
etkilenen ailelere yardım etmek amacı ile
gıda yardımları ile birlikte hijyenik malzeme
yardımı yapılması işidir.

2020

Filipinler

Manila Belediyesi İstihdama
Katkı Projesi

Filipinler Manila Belediyesi Kamu İstihdam
Ofisi iş birliğinde pandemi sebebi ile işlerinden olan terzilere yeni bir istihdam alanı oluşturulması amacıyla bir dikiş atölyesi kurulması ve kurulacak olan dikiş atölyesinde üretilen
maskelerin ekonomik açıdan dezavantajlı
gruplara ücretsiz dağıtılması projesidir.

2020

Bangladeş

Dakka Diplomatik Polisine
Maske Yardımı

Dakka Metropolitan Polis Teşkilatına bağlı
Diplomatik Güvenlik Birimine 25.000 adet
tıbbi maske hibe edilmiştir.

Bangladeş

Chittagong
Devlet
Hastanesine
Tıbbı Malzeme
Desteği

COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında
Chittagong Devlet Hastanesi'ne hibe edilmek
üzere 5000 adet tıbbi maske, 1000 adet N95
maske, 1000 adet PPE kıyafeti ve 2 adet vantilatör makinesi temin edilmiştir.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Bakanlığı'na
Tıbbi Malzeme
Desteği

Bangladeş Sağlık Bakanlığı'nın COVID 19 ile
mücadele çalışmaları desteklenmiştir. Proje
kapsamında 1000 Adet N95 maske, 1000 adet
PPE kıyafeti, 5000 adet tıbbi maske, 2 adet
ventilatör hibe edilmiştir.

2020

2020
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Arakanlı
Sığınmacılara
5.000 Adet
Temizlik Paketi
Dağıtılması

Myanmar'daki baskı ve şiddet olaylarından
kaçan Arakanlı sığınmacıların ikamet ettiği
kamplardan biri olan 16 numaralı sığınmacı
kampında ikamet eden 5.000 aileye Covid
19 ile mücadele kapsamında temizlik paketi
dağıtılmıştır.

COVID-19 ve
Ramazan Paketi Yardımı

N95 maskeler, dezenfektan jeller, temel gıda
ve temizlik malzemeleri içeren 170 koli, yerli
nüfusunun en çok olduğu Chiapas ve Oaxaca
eyaletlerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere
dağıtılmak üzere merkezi başkent Meksiko’da
bulunan Yerli Halklar Kurumuna (INPI) teslim
edildi. Hazırlanan kolilerden yaklaşık 1000kişi
faydalanmıştır

COVID-19 ile
Mücadele
Kapsamında
Haiti'ye Tıbbi
Malzeme Yardımı

T.C. Santo Domingo Büyükelçiliğinin talebine istinaden tüm Dünya'yı etkisi altına alan
Kovid-19 pandemisi, gelir seviyesi düşük ve
sağlık/sosyal güvenlik hizmetlerinin yeterince
verilemediği Karayip bölgesinde yer alan Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'de tek kullanımlık
maske, N-95 maske, eldiven, koruyucu elbise,
siperlikten müteşekkil tıbbi malzeme temin
edilmiştir.

Guatemala

Guatemala
Müslüman
Toplumuna
Gıda ve Hijyen
Paketi Yardımı

2019 yılının sonlarında Çin'de başlayarak bütün Dünya'ya yayılan Kovid-19 hastalığı Orta
ve Güney Amerika'da da hızla yayılmakta olup
Orta Amerika'nın en kalabalık ülkesi Guatemala'da Müslümanlar ve diğer dini gruplara
gıda ve hijyen paketi dağıtımı yapılmıştır.

Kosta Rika

Kosta Rika'ya
Kovid-19 ile
Mücadele
Desteği

T.C. San Hose Büyükelçiliğinin Kosta Rika
sosyal sigortalar kurumu ile görüşmeleri sonrasında Başkanlığımıza gelen talep üzerine
Kosta Rika'daki sağlık personelinin Kovid-19
ile mücadelesine destek olmak maksadıyla
25.000 adet FFP-2 maske hibe edilmiştir.

Nikaragua

Nikaragua'ya
Kovid-19 ile
Mücadele
Desteği

T.C. San Hose Büyükelçiliğinin Nilkaragualı
makamlarla görüşmesi neticesinde ülkenin
Kovid-19 ile mücadelesine destek olmak maksadıyla 42.770 adet tıbbi maske ve 11.220 adet
N-95 maske temin edilmiştir.

Venezuela Ramazan Yardımı

Venezuela'da Kovid-19 salgınından etkilenen halka destek olmak ve Ramazan ayında
ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak üzere
ülkede yaşayan Müslüman ve gayrı müslim
topluluklara 400 adet gıda ve hijyen kolisi
dağıtıldı.

Bangladeş

Meksika

Haiti

Venezuela
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Kolombiya

Kolombiya
Cartagena
Havaalanına
Ekipman
Temini Hibesi
Projesi

2 milyon kişinin yaşadığı, Kolombiya'nın en
önemli turizm merkezi olan Cartagena şehrinin Uluslararası Havalimanda sağlık güvenliğinin sağlanabilmesi için Başkanlığımızca 2
adet termal kamera seti temin edildi.

Kolombiya

Kolombiya
Sağlık ve Sağlık Güvenliği
Altyapısının
Güçlendirilmesi

Kolombiya Cumhuriyeti Başkanlık Sarayında,
Tarım ve Kalkınma Bakanlığı hizmet binası ile
Choco Departmanı Valiliği hizmet binasında
kullanılmak üzere 3 adet termal kamera seti
ile Choco Departmanı Hastanesinde kullanılmak üzere 3 adet solunum cihazı temin edildi.

Brezilya

Brezilya Sao
Paulo'da Sağlık
Personeli İçin
Siperli Maske
Temini

Brezilya'daki koronavirus salgınından en çok
etkilenen şehirlerden olan Sao Paulo'da sağlık
personeline dağıtılmak üzere 5.000 ABD Doları tutarı nispetinde siperli maske alımı temini
gerçekleştirilmiştir.

Peru

Peru Tumbes
Bölge Hastanesine COVID-19
Kapsamında
Ekipman Desteği Projesi

Peru'nun Ekvador sınırında Tumbes Bölge
Hastanesinde gün geçtikçe artan korona virus
vakaları dolayısıyla yoğun bakım ünitelerinde
kullanılmak üzere çeşitli medikal ekipman ve
malzemelerin temini yapılmıştır. Teslim törenine Peru Dışişleri Bakanı ve Tumbes Bölge
Valisi katılmıştır.

Kolombiya

Kolombiya
Cundinamarca
Bölgesine Salgın ile Mücadele Kapsamında
Acil İnsani
Yardım

Kolombiya'da halihazırda tespit edilen korona virüs enfekte hasta sayısının en yüksek
olduğu Cundinamarca Departmanında kırsal
kesimde, kaynaklara ulaşımı kısıtlı bölgelerde ve yoksulluk sınırında yaşayan 1.000 aile
için 500 gıda ve hijyen paketi ile 500 hastalık
önleme seti.

Kolombiya

Korona virüs
Salgını Acil Bakım Merkezinin
Donanımı

Kolombiya'daki korona virüs salgınından en
çok etkilenen Bogota'da salgın ile mücadele
kapsamında geçici hasta tedavi bakım merkezine dönüştürülen, şehrin en büyük fuar alanı
CORFERIAS'da kullanılmak üzere 250 adet
yatak seti temin edildi.
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COVID-19 Salgını Sebebiyle
Sağlık Malzemesi Desteği

Türkiye'den Çan'deki vatandaşların tahliyesi
için gönderilen askeri uçağa (Koca Yusuf) Çin
Halk Cumhuriyeti’nin salgın ile mücadelede
acil ihtiyacı olan biyolojik tehlike tulumu, 3
katlı filtreli maske, koruyucu gözlük, koruyucu maske, koruyucu önlük gibi malzemeler
gönderilmiştir. Bu yardım, ülkemizin bölgeye
gönderdiği ilk COVİD yardımıdır.

Şili

Santiago
Mustafa Kemal
Atatürk Okuluna Kovid-19
yardımı

2020 yılında Kovid-19 salgını kapsamında
Şili'nin başkenti Santiago'da mukim Mustafa
Kemal Atatürk okulunda öğrenim gören 323
öğrencinin ailelerine ulaştırılmak üzere gıda
ve hijyen malzemesi kolisi dağıtımı yapılmıştır.

Ekvador

Ekvator Sağlık
ve Sağlık
Güvenliği
Altyapısının
Güçlendirilmesi Projesi

Ekvator’da ülke genelinde sağlık ve sağlık güvenliği altyapısının güçlendirilmesi amacıyla
Dışişleri Bakanlığı hizmet binalarında kullanılmak üzere 2 adet termal kamera seti ile Sağlık
Bakanlığına bağlı hastanelerde kullanılmak
üzere 2 adet solunum cihazı temin edildi.

Kolombiya
Ramazan
Yardımı

Güney Amerika ülkelerinde hem COVİD salgını
hem de ramazan vesilesi ile Müslüman ve
gayrı müslim topluluklara yardım kolileri
dağıtılması kapsamında Kolombiya Maicao'da
300 adet gıda kolisi dağıtımı yapılmıştır.

Guyana Ramazan Yardımı

Güney Amerika ülkelerinde hem COVİD salgını
hem de ramazan vesilesi ile Müslüman ve
gayrı müslim topluluklara yardım kolileri
dağıtılması kapsamında Guyana'da 200 gıda
kolisi alımı yapılmıştır.

Ekvador

Ekvador Ramazan Yardımı

Güney Amerika ülkelerinde hem COVİD salgını
hem de ramazan vesilesi ile Müslüman ve
gayrı müslim topluluklara yardım kolileri
dağıtılması kapsamında Ekvador'a 500 gıda
ve hijyen kolisi dağıtımı yapılmıştır.

Brezilya

Brezilya Gıda
Kolisi Dağıtımı
Projesi

Güney Amerika ülkelerinde hem COVİD salgını
hem de ramazan vesilesi ile Müslüman ve
gayrı Müslim topluluklara yardım kolileri dağıtılması kapsamında 250 aileye gıda ve hijyen
kolisi yardımı yapıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti

Kolombiya

Guyana
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Bolivya Ramazan Yardımları

Güney Amerika ülkelerinde hem COVİD salgını
hem de ramazan vesilesi ile Müslüman ve
gayrı Müslim topluluklara yardım kolileri dağıtılması kapsamında Bolivya'da 150 adet gıda
kolisi dağıtımı yapılmıştır.

2020

Venezuela

Venezuela Ramazan Yardımı

Venezuela'da Kovid-19 salgınından etkilenen halka destek olmak ve Ramazan ayında
ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak üzere
ülkede yaşayan Müslüman ve gayrı Müslim
topluluklara 400 adet gıda ve hijyen kolisi
dağıtıldı.

2020

Peru

Peru Ramazan
Yardımı-1

Peru'nun başkenti Lima'da 250 aileye gıda ve
hijyen kolisi dağıtıldı.

2020

Peru

Peru Ramazan
Yardımı-2

Peru'nun başkenti Lima'da 250 aileye gıda ve
hijyen kolisi dağıtıldı.

2020

Kolombiya

Kolombiya Narino Bölgesinde Tıbbi Maske
Üretim Tesisi
Kurulması
Projesi

Bölgede yaşayan kadınlara istihdam sağlanabilmesi amacıyla Ekonomik Üretim Zinciri
projesinin hayata geçirilerek, Departmanda
yaşayan kadınların üretip satışa sunabilmesi için tıbbi maske tesisi kurulması için söz
konusu tesiste kullanılacak maske üretim
makineleri temin edildi

2021

Brezilya

Covid Dolayısıyla Brezilya
Gıda Kolisi
Dağıtım

2021 yılında Kovid-19 salgınının Brezilya'da
yarattığı olumsuz koşullardan etkilenen 100
haneye Sao Paolo Belediyesi ve Santos İslam
Cami aracılığıyla gıda yardımı yapılmıştır.

2021

2020

Myanmar

131 Adet Oksiken Yoğunlaştırıcı Hibesi

Myanmar

Arakan Eyaleti
Sittwe İlçesi
COVID-19 Desteği

ASEAN üzerinden Başkanlığımıza ileti-len
proje kapsamında Myanmar’da CO-VID-19 ile
mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan 10l/m
kapasiteli oksijen yoğun-laştırıcılardan 131
adet temin edilerek Myanmar Kızılhaç'ına
hibe edilmiştir.

Arakan Eyaleti'nde kamplarda yaşayan yaklaşık 3.000 ailenin ve bölgede çalışmakta olan
sağlık personelinin kullanımına yönelik koruyucu ekipman ve hijyen malzemesi desteği
sağlanmıştır.
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Arakan Eyaleti
Sittwe İlçesi
Gıda Yardımı

Arakan Eyaleti'nde Sittwe İlçesi'nde bulunan
Aung Min Galar Mahallesi'nde yaşayan Müslümanlara ve yakın bölgelerde gıdaya erişimi sınırlı olan Budist ailelere yönelik yardım kolisi
dağıtımı yapılmıştır. Çatışmalardan etkilenen
ve COVID-19 Salgını sebebiyle gıdaya erişimde
sorunlar yaşayan yaklaşık 10.000 kişiye özel
önlemler alınarak dağıtım gerçekleştirilmiş,
ayrıca salgın ile ilgili temel tedbirler konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Dağıtım alanına
gelemeyecek durumdaki hasta, engelli, yaşlı,
hamile veya çocuklardan oluşan aileler tespit
edilerek, gıda kolileri bu kişilerin evlerine
teslim edilmiştir.

Kamboçya

Ramazan Ayı
ve COVID-19
Kapsamında
Gıda Desteği

Ramazan Ayı sebebiyle, Kamboçya'da yaklaşık
1.000 kişiye yönelik gıda kolisi dağıtımı ve 100
kişilik iftar programı organizasyonu düzenlenmiştir. Organizasyon Büyükelçilimiz aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

2020

Kamboçya

Kamboçya
Sel Felaketi
Mağdurlarına
Acil Yardım
Projesi

Kamboçya'da 2020 yılı Ekim ayında meydana gelen sel felaketi sonrasında olaylardan
etkilenen 3.500 aileye gıda kolisi dağıtımı
yapılmıştır. Pirinç, makarna, balık sosu, tuz,
yağ, sabun ve bulaşık deterjanından oluşan
yardım kolileri ile yaklaşık 14.000 kişinin acil
ihtiyaçları karşılanmıştır.

2021

Tayland

Ramazan Ayı
ve COVID-19
Kapsamında
Gıda Desteği

Ramazan Ayı sebebiyle, Tayland'ın güneyinde
yaklaşık 1.200 kişiye yönelik gıda kolisi dağıtımı yapılmıştır. Organizasyon Büyükelçilimiz
aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

Ramazan Ayı
ve COVID-19
Kapsamında
Gıda Desteği

Tayland Şeyhülislamlığına bağlı Merkezi İslam
Konseyi (CICOT) ile iş birliği halinde COVID-19
nedeniyle zor günler geçiren Tayland'ın
güneyindeki ihtiyaç sahibi Müslüman nüfusa
yardımda bulunulmuştur. Bu çerçevede, Tayland’ın güneyindeki Songkla ve civarı bölgede
yardıma muhtaç 1.200 aileye çeşitli gıda, yağ
ve şekerden oluşan temel gıda kolisi yardımı
sağlanmıştır.

2020

2021

2020

Myanmar

Tayland
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2. AFAD’ın Pandemi Sürecindeki (2020-2021) Faaliyetleri
2020 Yılında Yapılan İnsani Yardımlar;
ARNAVUTLUK | Arnavutluk’ta meydana gelen deprem sonrası
(26 Kasım 2019) Müdahale Dairesi aracılığı ile tırlarla 300 adet çadır 08.01.2020 tarihinde gönderilmiştir. Yardımın toplam maliyeti
1.050.000 TL/177.966 USD’dir.
CİBUTİ | 2020 yılı Şubat ayında Başkanlığımızca Büyükelçilik vasıtasıyla Cibuti’ye aşağıdaki insani yardım malzemeleri ulaştırılmıştır.
Bu faaliyet için 202.444-TL harcama yapılmıştır.
Cibuti’ye Gönderilen İnsani Yardım Malzeme Listesi
S.N

Malın Türü

Miktarı

1

Su Tahliye Motoru ( 3 inc)

6

Adet

2

Su Tahliye Hortumu (100 metre)

8

Adet

3

Su Emme Hortumu (10 metre)

8

Adet

4

Akü

6

Adet

5

Klor Tablet (7 kg)

4

Koli

6

Çadır ( Ebat / 205x205x2.20)

420

Adet

Ayrıca Cibuti’de 21 Nisan’da yağan şiddetli yağmur nedeniyle geniş bir
alanı etkileyen sel meydana gelmiştir. Selden yaklaşık 110 bin kişinin
etkilendiği, 3’ü çocuk 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmektedir. Cibuti’deki yardıma muhtaç insanlara yardım etmek amacıyla 140 adet
gıda kolisi ile 140 adet hijyen paketi gönderilmiştir. Bu faaliyetler için
toplam 39.595,80 TL harcanmıştır.
Toplam harcama 242.039 TL/37.179 USD’dir.
ETİYOPYA | Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip nüfusu ve barındırdığı
900.000 mülteci ile Afrika’da en fazla mülteci barındıran ikinci ülke
konumunda ola Etiyopya’da, kıtlık ve iç savaş gibi nedenler yüzünden
yaklaşık 10 milyon insan acil insani yardıma ihtiyaç duymaktadır.
Özellikle suyun güvenli olmaması, su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerinin düzenli bir şekilde sağlanmaması bölge halkının sağlığını ciddi
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şekilde tehdit etmektedir. Bu kapsamda; 2020 yılı içerisinde; Etiyopya’daki yardıma muhtaç insanlara yardım etmek amacıyla 280 adet
hijyen paketi THY uçağıyla gönderilmiştir. Bu faaliyetler için toplam
25.447,60 TL /3.908 ABD Doları harcanmıştır.
BANGLADEŞ | Bangladeş’te 2020 Yılında Yapılan Harcamalar;
Bangladeş

2020

Bambu Barınma Evleri

348.921

Hastane İşletimi & İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme Giderleri

924.794

Gıda Dağıtım Giderleri

151.244

Gıda Harici yardım Malzemesi Dağıtım Giderleri

203.458

Diğer Yapı İşleri (Mescid, Şadırvan, Tuvalet, Banyo, Oyun Alanlar, Kadın Alanı)

38.717

TİKA Arakanlı Müslümanlar için Proje Para Aktarımı (Klinik
İnşası, Dostluk Pazar İnşası, Okul Yapım İşi, Mesleki Eğitimler,
Klinik İşletim Giderleri, Sağlık ve Eğitim Alt Yapısının Güçlendirilmesi)

1.500.000

Ulaşım Giderleri

70.954

Konaklama ve Yemek

140.198

Muhtelif Giderler (Araç yakıtı, Uçak Biletleri, Sarf Harcamaları)

12.489

TOPLAM

3.390.775 USD

YEMEN | Yemen’ de devam eden savaş ortamı sebebiyle insani yardıma muhtaç halka yardım etmek amacıyla Ramazan Bayramı öncesinde 6.000 adet gıda kolisi dağıtılmıştır. Bu faaliyet için toplam
1.250.000 TL/192.000 USD harcanmıştır.
IRAK | Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’de terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa
ÖZALKAN’ın bıraktığı vasiyet üzerine Irak Telafer’de kurulacak ve
şehidimizin isminin verileceği “Şehit Musa ÖZALKAN Kültür Merkezi” projesinin gerçekleştirilebilmesi için Türk Kızılayı hesaplarına
574.659 TL/100.000 USD aktarılmıştır.
ÖZBEKİSTAN | Özbekistan’ın Taşkent iline 150 km uzaklıkta bulunan Sırderya bölgesindeki Sardoba Barajı’nın kazık duvarlarından
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su sızıntısı meydana gelmesi sebebiyle Qurghontepa köyü su altında
kalmış olup, alınan önlemler kapsamında bölgedeki 3 köyden toplam
11.598 kişinin tahliye edildmiştir. Meydana gelen baraj kazası sebebiyle 205.665 TL/30.000 USD nakdi yardım gönderilmiştir.
FİJİ | 8 Nisan 2020 tarihinde meydana gelen Harold Kasırgasından
Fiji de etkilenmiştir. Fiji’nin ülkemizden yardım talep etmesi üzerine
Harold Kasırgasından etkilenen Fiji’ye 68.555 TL/10.000 USD nakdi
yardım yapılmıştır.
FİLİPİNLER | Mindanao Adası’nın (Filipinler) merkez ve güney bölgelerinde (Müslüman Mindanao’da Bangsamoro Özerk Bölgesi-BARMM ve Filipinler Devlet Başkanı Rodrio Roa Duterte’ninmemlekei
olan Davao Bölgesi) 16, 29 ve 31 Ekim 2019 tarihlerinde 6,3-6,6 büyüklüğündeki depremler dolayısıyla 21 kişinin öldüğü, 432 kişi yaralanmış olup, afetten etkilenenlerin sayısının 146.745 kişiye (35.661
aile) ulaşmıştır. Bu kapsamda, meydana gelen deprem sonrası ülkeye
212.187 TL/30.000 USD nakdi yardım yapılmıştır.
SIRBİSTAN | COVID-19 pandemisi sebebiyle Sırbistan’a 200.000 adet
cerrahi maske yardımı yapılmıştır. (100.000 adet cerrahi maske Sağlık Bakanlığı tarafından hibe edilmiştir.)
Bu faaliyet için 70.000 TL/ 10.000 USD harcama yapılmıştır.
AFGANİSTAN | Afganistan’da meydana gelen doğal afetler ve COVID-19
Pandemisi nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçların Türk Kızılayı Afganistan
Delegasyon Başkanlığınca yeniden değerlendirilmiştir. Toplam bütçesi
3.250.000 TL olan 8.000 adet gıda kolisinden oluşan Gıda Destek Projesi’nin hayata geçirilmesi önerilmiş ve bahse konu projeye finansman
sağlanabilmesi için 3.250.000 TL tutarın Türk Kızılayı hesaplarına aktarılmasının talep edilmiştir. Bu kapsamda, Türk Kızılayı ile Afgansitan’da ortak gerçekleştirilen “Kovid-19 Gıda Destek Projesi” kapsamında Türk Kızlayı hesaplarına 3.250.000 TL/ 446.448 USD aktarılmıştır.
LÜBNAN | Lübnan’da meydana gelen patlama sonrası 750 gıda kolisi dağıtılmıştır. ayrıca Sayda Türk Hastanesi’nin yazılım ihtiyacının
karşılanması için TİKA hesaplarına para aktarılmıştır. Operasyonel
bedel dahil 409.000 ABD Doları harcanmıştır.
ÇAD | Yaşanan sel afeti sonrasında 40.000 ABD Doları nakdi yardım
yapılmıştır.
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NİJER | Yaşanan sel afeti sonrasında 40.000 ABD Doları nakdi yardım yapılmıştır.
HONDURAS | Yaşanan kasırga sonrasında 20.000 ABD Doları nakdi
yardım yapılmıştır.
GUEATEMALA | Yaşanan kasırgası afeti sonrasında 20.000 ABD Doları nakdi yardım yapılmıştır.
PANAMA | Yaşanan kasırgası sonrasında 40.000 ABD Doları nakdi
yardım yapılmıştır.
MOZAMBİK | Yaşanan terör saldırıları sonrasında ortaya çıkan insani
yardım ihtiyacı için 40.000 ABD Doları nakdi yardım yapılmıştır.
FİLİSTİN | Filistin’de devam eden insani krize müdahale kapsamında Filistin’e gönderilmek amacıyla Başkanlığımız ve Birleşmiş
Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık
Ajansı (UNRWA) iş birliğinde dağıtımı yapılmak üzere 06.11.2019 tarih, 2019/1745 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında TMO’da temin edilen 26.000 ton un UNRWA’ya teslim edilmiştir.
Filistin’de devam eden insani krize müdahale kapsamında Filistin’e
gönderilmek amacıyla Başkanlığımız ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)
iş birliğinde dağıtımı yapılmak üzere 06.11.2019 tarih, 2019/1745 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında TMO’da temin edilen 1.200 ton
nohut UNRWA’ya teslim edilmiştir.
2020 yılında 19 ülkeye toplamda 4.683.276 ABD Doları tutarında insani yardımda bulunulmuştur.
2021 Yılında Yapılan İnsani Yardımlar;
MADAGASKAR | Madagaskar genelinde Ocak 2021 itibarıyla Kovid-19
vakalarında artış görüldüğü, salgında ikinci dalganın yaşandığı, hastanelerde kapasite yetersizliği ve su kesintisi şeklinde altyapı sorunlarının bulunduğu, ayrıca ülkenin güneyinde kuraklık ve gıda yetersizliğinin baş gösterdiği belirtilmektedir. Söz konusu ülkeye 40.000 ABD
Doları gönderilmiştir. Bölgedeki gıda yetersizliğinin devam etmesi ve
artan insani ihtiyaçlar nedeniyle ülkemizden tekrar yardım talep edil-

COVID -19 PANDEMISINDE TÜRKIYE’NIN INSANI DIPLOMASISI

| 143

miş olup 17.08.2021 tarihinde ülkeye ilave 20.000 ABD Doları yardımda bulunulmuştur. Başkanlığımızın 2021 yılı içerisinde Madagaskar’a
yapmış olduğu yardım tutarı toplam 60.000 ABD Dolarıdır.
LÜBNAN | Beyrut Büyükelçimiz’in 29 Ocak’ta Lübnan Başbakanı ile
gerçekleştirdiği görüşmede, Trablus’ta halkın içinde bulunduğu zor
durumda, mevcut gerginliğin azaltılabilmesini teminen, ülkemizden
2 defa gıda yardımı talep etmiştir. Söz konusu 2 yardımda toplamda
80.000 ABD Doları gönderilmiştir. Ayrıca Lübnan’da derinleşerek süren ekonomik krizde halkın gıda, hijyen, ilaç gibi ihtiyaçlarda kullanılmak üzere 50.000 ABD Doları gönderilmiştir. Ek olarak, Lübnan'da
derinleşerek süren ekonomik ve mali krizin, halkın yarıdan fazlasının
yoksulluk sınırının altına düşmesine; ülkede gıda, su, ilaç, elektrik ve
akaryakıt gibi temel ihtiyaç kalemlerinin temininde sıkıntı yaşanmasına yol açtığı bilinmektedir. Bu kapsamda, insani yardım ihtyaçlarının karşılanması için ülkeye 100.000 ABD Doları yardım gönderilmiştir. Toplamda 230.000 ABD Doları yardım yapılmıştır.
ETİYOPYA | Etiyopya’nın Tigray bölgesindeki çatışmalar neticesinde
insani krizin ileri bir boyuta taşındığı, bölgede 4.5 milyon kişinin acil
gıda yardımına muhtaç olduğu, Etiyopyalı Hükümet yetkilileri hemen yardım sağlanmadığı taktirde yüzbinlerce kişinin açlıktan öleceğini belirtip, ülkemizden destek talep etmiştir. Söz konusu ülkeye
26.02.2021 tarihinde 40.000 ABD Doları gönderilmiştir.
Etiyopya’nın Tigray Bölgesinde yaşanmakta olan insani kriz sebebiyle; sağlık hizmetlerinin tamamen kesilmesi, kızamık, kolera, sıtma
gibi salgın hastalıkların meydana gelmesi gibi sebeplerle DSÖ’nün
çağrısı üzerine 08.10.2021 tarihinde 40.000 ABD Doları Tigray Büyükelçiği hesaplarına aktarılmıştır.
FİJİ | 17 Aralık 2020 tarihinde Yasa Fırıtınasından Fiji Cumhuriyeti’de
etkilenmiş, fırtınanın beraberinde getirdiği şiddetli seller tüm kıyıları
ve düşük rakımlı alanları etkilemiş 24.000 kişi bu durumdan etkilenmiştir. Söz konusu ülkeye 10.000 ABD Doları gönderilmiştir.
MOZAMBİK | Mozambik’te 23 Ocak 2021 tarihinde başlayan Eloise
fırtınası sonrası 6 kişinin hayatının kaybetmiş, 12 kişinin yaralanmış
ve 176.000 kişi etkilenmiştir. Söz konusu ülkeye 20.000 ABD Doları
gönderilmiştir.
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Yaşanan terör saldırıları sonrasında ortaya çıkan insani yardım ihtiyacı için 40.000 ABD Doları nakdi yardım yapılmıştır. Söz konusu
ülkeye toplamda 60.000 ABD Doları gönderilmiştir.
FİLİSTİN | 2020 yılında başlayan ve 2021 yılında tamamlanan 26.000
ton un sevkiyatı için 2021 yılında 12.638.907,22 TL (1.690.442 ABD
Doları) ödeme yapılmıştır.
2021 yılında UNRWA aracılığıyla Filistinli mültecilere dağıtılmak
üzere 26.000 ton unun Filistin’e sevkiyatı için çalışmalara başlanmış
olup 3.465 ton olan ilk partinin 16.10.2021 tarihinde Ashdod Limanına ulaşması planlanmaktadır.
2020 yılında sevkine başlanan ve Birleşmiş Milletler UNRWA takvimine göre sevkiyatı tamamlanan 4.572 ton nohutun kalan 3.372 tonluk kısmı da 2021 yılında gönderilmiştir.
UNRWA ile 13.03.2019 tarihinde imzalanan mutabakat kapsamında; ‘Filistin kampanya hesaplarında toplanan bağışın %60’lık kısmı
UNRWA hesaplarına aktarımı’ hükmü gereğince 29.09.2021 tarihi
itibarıyla 2021 yılı içerisinde UNRWA hesaplarına aktarılan miktar
106.384 ABD Doları olmuştur. 2021 yılı içerisinde de toplanan bağışların %60’ının UNRWA hesaplarına aktarımına devam edilecektir.
Ayrıca İslam Iş birliği Teşkilatı (İİT)’nın daveti üzerine Filistin’deki
hastanelerin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 50.000 ABD Doları
gönderilmiştir.
2021 yılında Filistin’e gönderimi başlanan 26.000 tonunun ilk 8 sevkiyatı olan 20.195 ton unun gönderimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ilk
4 sevkiyata ait 10.635 ton un için 8.840.666,91 TL (645.714,206 ABD
Doları) ödeme yapılmıştır.
MOĞOLİSTAN | Moğolistan'da fırtına sonucu halkın içinde bulunduğu zor durumda, mevcut şartların iyileştirilmesini teminen, ülkemizden yardım talep etmiştir. Söz konusu ülkeye 40.000 ABD Doları
gönderilmiştir.
YEMEN | Yemen halkın içinde bulunduğu zor durumda, mevcut gerginliğin azaltılabilmesini teminen, ülkemizden yardımı talep etmiştir. Söz konusu ülkeye toplamda 393.000 ABD Doları gönderilmiştir.
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GÜNEY SUDAN | Güney Sudan’da meydana gelen sel sonucu halkın
içinde bulunduğu zor durumda, mevcut şartların iyileştirilmesini teminen, ülkemizden yardım talep etmiştir. Söz konusu ülkeye toplamda 40.000 ABD Doları gönderilmiştir.
BANGLADEŞ | Myanmar’da maruz kaldıkları zulümden kaçıp Bangladeş’e sığınan Arakanlı nüslümanlar için barınma, sağlık, gıda ve
hijyen yardımlarına devam edilmektedir. Bu kapsamda 2021 yılında
toplamda 3.212.723 ABD Doları gönderilmiştir.
GUATEMALA | Guatemala da halkın içinde bulunduğu zor durumda,
mevcut gerginliğin azaltılabilmesini teminen, ülkemizden yardımı
talep etmiştir. Söz konusu ülkeye toplamda 20.000 ABD Doları gönderilmiştir.
HIRVATİSTAN | Hırvatistan’da yaşanan afet/acil durumların etkisini
azaltmak amacıyla talep edilen yardıma ülkemizce arama kurtarma
personeli, 200 konteyner ev, 480 çadır, 272 ısıtıcı gönderilmiştir. Söz
konusu faaliyetler için 2.490.475 ABD Doları harcanmıştır.
PANAMA | Panama’da meydana gelen afetler sonrası halkın içinde
bulunduğu zor koşulları iyileştirmek amacıyla yapılan yardım çağrısına Başkanlığımızca 40.000 ABD Doları nakdi yardım yapılmak suretiyle cevap verilmiştir.
HONDURAS | Honduras’ta yaşanan gerginliklerden kötü etkilenen
halkın içinde bulunduğu koşulları iyileştirmek amacıyla 20.000 ABD
Doları nakdi yardım yapılmıştır.
TACİKİSTAN | Tacikistan’da meydana gelen sel sonucu halkın içinde
bulunduğu zor durumda, mevcut gerginliğin azaltılabilmesini teminen, ülkemizden yardımı talep etmiştir. Söz konusu ülkeye toplamda
20.000 ABD Doları gönderilmiştir.
SAİNT VİNCENT VE GRENADİNLER | Saint Vincent ve Grenadinler’de meydana gelen yanardağ patlaması sonucu halkın içinde bulunduğu zor durumda, mevcut gerginliğin azaltılabilmesini teminen,
ülkemizden yardımı talep etmiştir. Söz konusu ülkeye toplamda
20.000 ABD Doları gönderilmiştir.
EKVATOR GİNESİ | Ekvator Ginesi’nin Bata kentinde bir dizi şiddetli patlamaların meydana geldiği, söz konusu patlama neticesinde 98
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kişinin öldüğü ve 615 kişinin yaralandığı belirtilmektedir. Bu sebeple
ülkemizden yardım talep ettikleri Başkanlığımıza bildirilmiştir. Bu
minvalde ilgili Türk Büyükelçiliğimize ihtiyaç duyulan insani yardım
malzemelerinin temin edilmesi için 40.000 ABD Doları gönderilmiştir.
HAİTİ | Haiti’de meydana gelen deprem sonrası A400 tipi kargo
uçakla bölgeye 80 Çadır, 222 Gıda Kolisi, 270 Hijyen Setindan oluşan
insani yardım malzemeleri ve Arama ve Kurtarma ekibi ulaştırılmıştır. Operasyonun toplam maliyeti 90.000 ABD Doları’dır.
LAOS | Laos’ta bugüne kadar virüsten enfekte olan insan sayısının
sınırlı seviyede kalmasına karşın, ülkenin sağlık altyapısının yetersizliği ve komşu ülkelerde vakaların artmasının dış dünya ile irtibatın
kesilmesine yol açtığı, ayrıca salgının ekonomiye yönelik olumsuz etkilerinin ülke genelinde yoksulluğun artmasıyla neticelendiği kaydedilmektedir. Söz konusu ülkenin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla
40.000 ABD Doları gönderilmiştir.
IRAK | Irak’ın Musul/Telafer bölgesinden yüzbinlerce insanın yerinden edildiği, yerlerinden edilen insanların hayatlarını göçmen olarak
sürdürmek zorunda kaldığı, Irak içerisindeki kamplardan biri olan
Kerkük yakınlarındaki Yahyava Kampı’nın Irak yetkili makamlarınca
kapatıldığı ve 550 ailenin bölgelerine dönmeye zorlanması sonrasında 550 aileden 384’ünün Efgenli (İyaziyye) kasabasına döndüğü ve
birçok ailenin bölgesindeki yıkımlar nedeniyle çadırlarda yaşamak
zorunda kalması sebebiyle, yerlerinden edilmiş aileler için insani yardımlarda bulunmak üzere Bağdat Büyükelçiliğimiz hesabına 40.000
ABD Doları gönderilmiştir.
SOMALİ | Dışişleri Bakanlığı tarafından iletilen yazı ile, Somali Başbakanı Mohamed Hussein Roble ve Jubaland Başkanı Ahmed Madobe ile yapılan görüşmelerde, Somali’nin Jubaland bölgesinde yaşanan kuraklığın ciddi boyutlara ulaşması, bölgede kuraklık nedeniyle
ölümlerin artması gibi nedenlerle ülkemizden bu konuda destek talebinde bulunulduğu Başkanlığımıza bildirilmiştir. Söz konusu ülkenin
ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 80.000 ABD Doları gönderilmiştir.
AFGANİSTAN | Afganistan’da süregelen iç karışıklıklar ve sonrasında
yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle ülkede insani ihtiyaç sahibi ailelere
3.402 gıda kolisi yardımı ve Kabil merkezdeki 50 aileye bir haftalık
ekmek yardımı yapılmıştır. 1.000 adet gıda kolisi Kabil vilayetinin
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Musahi ilçesinde, 1.000 adet gıda kolisi Kabil vilayetinin Bagrami ilçesinde, 402 adet gıda kolisi de Kabil’in merkezinde, 1.000 adet gıda kolisi Paktiya vilayetinde dağıtılmıştır. Bu faaliyetler için toplam
110.000 ABD Doları harcanmıştır.
BOSNA HERSEK | 08.11.2021 tarihinde meydana gelen sel felaketi
esnasında 2 Türk işçi Bosna nehrine düşmüştür. 10.11.2021 tarihinde
Bosna Hersek arama-kurtarma ekipleri tarafından işçilerden birinin cansız bedenine ulaşılmıştır. Diğer vatandaşımıza yönelik arama-kurtarma faaliyetlerine destek vermek üzere 12.11.2021 tarihinden
arama-kurtarma ekiplerimiz Bosna Hersek’e ulaşmıştır. 27.11.2021
tarihinde kayıp vatandaşımızın cansız bedenine AFAD ekiplerimiz
tarafından ulaşılmıştır. Bu faaliyetler için 13.740,17 ABD Doları harcanmıştır.
SURİYE | Suriye İGAB bölgesinde briket evler, altyapı ve zemin çalışmalarında kullanılmak üzere 23.907.347,27 TL (2.754.207,49 USD)
Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
2022 Yılında Yapılan İnsani Yardımlar;
FİLİSTİN | 2021 yılında başlayan ve 2022 yılında tamamlanan 26.000
ton un sevkiyatının 9650 tonu için 2022 yılında 8.021.896,38 TL ödeme yapılmıştır.
AFGANİSTAN | 11 STK’nın katkısıyla oluşturulan ve un, gıda, hijyen,
giyim malzemesi ve battaniyeden oluşan 747,7 ton insani yardım malzemesi taşıyan 1. İyilik Treni 27.01.2022 tarihinde yola çıkmış olup,
09.02.2022 tarihinde Afganistan’ın Herat İli Torgundi ilçesinde bulunan gümrük sahasına ulaşmıştır.
Bölgede süregelen insani krizin büyüklüğü sebebiyle 2. İyilik Treni
11.02.2022 tarihinde yola çıkmıştır. 2. İyilik Treni ile AFAD Koordinesinde 16 STK’nın katkısıyla un, gıda, hijyen, giyim malzemesi ve battaniyeden oluşan 920.8 ton insani yardım malzemesi gönderilmiştir.
300 adet battaniye ve 300 adet gıda kolisi dağıtılmıştır. Bu faaliyet
için 15.000 ABD Doları harcanmıştır.
IRAK | Erbil’de 17 Aralık 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketi
sonrası ülkeye 40.000 ABD Doları nakdi yardım gönderilmiştir.
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BREZİLYA | Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde şiddetli
yağışların sebep olduğu sel sonrası ortaya çıkan insani yardım ihtiyacı dolayısıyla ülkeye 40.000 ABD Doları nakdi yardım gönderilmiştir.
BAGLADEŞ | Sahra hastanesi, barınak harcamaları ve insani yardım
faaliyetleri için 107.091 ABD Doları harcanmıştır.
3. Kızılay’ın Pandemi Sürecindeki (2020-2021) Faaliyetleri
Ülke Adı
Suriye

Ulaştırılan Yardım Miktarları (TL)
105.322.297

Hindistan

11.723.803

Sudan

10.855.482

Afganistan

6.162.823

Pakistan

5.487.215

Somali

4.227.006

Senegal

3.378.312

İtalya

3.302.513

Kırgızistan

3.245.720

Kıbrıs

3.158.108

Sırbistan

3.070.997

Gürcistan

3.066.600

Uganda

3.046.168

Dağıstan

3.038.507

Bosna Hersek

3.025.363

Kuzey Makedonya

2.942.558

Bangladeş

2.846.119

İngiltere

2.839.613

Kosova

2.802.030

Etiyopya

2.801.365
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Gine-Bissau

2.739.187

Mali

2.739.187

Moldova

2.734.413

Arnavutluk

2.715.623

Filistin

2.702.763

Kamboçya

2.696.799

Bulgaristan

2.652.497
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Kovid-19 Pandemisi süresince Türk Kızılayı 661.499.494 TL miktarında toplam yardım faaliyetlerinde bulunmuştur. Bu miktarın
140.353.620 TL’lik kısmını uluslararası yardım faaliyetleri oluşturmaktadır.
4. Diyanet İşleri Başkanlığının Pandemi Sürecindeki
Faaliyetleri

Proje Adı
Acil Kudüs
Toplantısı

Proje Açıklaması
Cumhurbaşkanımızın
talimatları
doğrultusunda
Diyanet İşleri
Başkanlığı
tarafından 60
farklı ülkenin
Diyanet İşleri
Bakanları, Başkanları ve Baş
müftüleriyle
çevrimiçi olarak ‘Acil Kudüs
Toplantısı’ düzenlenmiştir.

Faydalanan
Ülkeler
60 İslam
Ülkesi

Proje Sonuç

Proje Etkisi

Söz konusu
toplantıda Kudüs'te terörist
İsrail güçlerinin Filistinli
kardeşlerimize
karşı acımasız,
bilinçli ve provokatif saldırıları gündeme
gelmiş ve
neticesinde yaşananlarla ilgili
olarak üzerimize düşenler
konusunda
neler yapılabileceğine dair
istişarede bulunulmuştur.

Kudüs konusunda Ülkemiz
ve Başkanlığımızın
kararlı duruşu
uluslararası
kamuoyu ile
paylaşılmıştır.
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Uluslararası
Diyanet İşleri
Bakanları/
Başkanları/
Baş Müftüleri
İstişare Toplantısı

Diyanet İşleri
Başkanlığı
tarafından İslam Iş birliği
Teşkilatı’na üye
ve gözlemci
63 ülkenin Din
İşleri Bakan ve
Başmüftülerinin davetli olduğu çevrimiçi
toplantı düzenlenmiştir.

İslam Iş birliği
Teşkilatı Üye
ve Gözlemci
Ülkelerin
Din İşleri
Bakanları,
Başmüftüleri,
Dini
liderlerinden
oluşan 38
ülkeden 46
davetli iştirak
etmiştir.

Söz konusu
toplantıda
Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş, İslam dünyasının ortak
meselesi olan
Kudüs’le ilgili
ortaya çıkan
problemleri ele
alan bir açılış
konuşması
yapmıştır.

İslam dünyasının en
önemli güncel
meseleleri
olan Kudüs/
Filistin davası,
İslamofobi,
İslam-Müslüman düşmanlığı, İslam ve
dini değerlerimize yapılan
saldırılar,
sistemli bir
şekilde yürütülen İslam
ve Müslümanlık karşıtı
söylemler vb.
konuların istişare edilmesi
amaçlanmıştır.

Sivil Toplum
Kuruluşları
Filistin İstişare
Toplantısı

Diyanet İşleri
Başkanlığı
tarafından 52
Kurum/Vakıf/
Dernekten 62
katılımcının
iştiraki ile bir
toplantı düzenlenmiştir.

52 farklı ülke

Söz konusu
toplantıda
Diyanet İşleri
Başkanı Prof.
Dr. Ali ERBAŞ,
“Kudüs’ün ilelebet Filistin’in
başkenti olarak
kalacağına
ve iş birliği ve
koordinasyon
sağlanmasıyla Filistin
mücadelemizin daha da
güçleneceğine” vurgu
yapmıştır.

Söz konusu
toplantı sonrasında yerel
ve yabancı
basında yer
alan Türkçe
ve Arapça
makalelerden oluşan
değerlendirme
raporu hazırlanmıştır.
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2. Kudüs İstişare Toplantısı”

Diyanet İşleri
Başkanı Prof.
Dr. Ali Erbaş’ın
katılımıyla
Ankara’da
düzenlenen
toplantıya
akademisyenler, alanında
uzmanlar ve
gazeteciler iştirak etmişlerdir.

Filistin –
Türkiye
Cumhuriyeti

Afganistan
İstişare Toplantısı

Afganistan'da
son zamanlarda yaşanan
gelişmeler
neticesinde
Başkanlık
olarak Afgan
kardeşlerimize
yönelik görev
ve sorumluluklarımızı istişare
etmek amacıyla Afganistan
üzerine araştırma yapan
akademisyen,
gazeteci, yazar
ve konunun
uzmanlarının
iştiraki ile
Afganistan
gündemli istişare toplantısı
düzenlenmiştir.

Afganistan

Söz konusu
toplantıda
Diyanet İşleri
Başkanı Prof.
Dr. Ali ERBAŞ,
“Her an Dârüsselâm’dan
bahsetmemiz
gerekiyor.
Dârüsselâm’ın
nasıl dârulharp haline
getirildiğinin
sebeplerini ve
süreçlerini anlatmamız gerekiyor” diyerek
Kudüs’ün barış
yurdu özelliğinin Siyonist
işgalci güç
tarafından tahrip edilmesine
temas etmiştir.
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VIII. Balkan Ülkeleri Diyanet
İşleri Başkanları Toplantısı

İlk olarak
2007 yılında
başlatılan
periodik toplantıların VIII.’si
düzenlenerek
bölgedeki dini
gelişmeler
değerlendirilmiştir.

Kuzey
Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti
ve Balkan
ülkelerinden
toplam 22
dini idare
temsilcisi
toplantıya
iştirak
etmiştir.

Katılımcı ülkeleri ilgilendiren
bölgesel ve
dini sorunlar
istişare edilmiştir.

Yurt Dışı Aile
Seminerleri

“Aile ve Önemi”, “Çocuk
Eğitimi” ve
“Ailede İletişim” başlıkları
altında farklı
AB ülkelerinde
(İsveç, Belçika,
İsviçre) seminerler gerçekleştirilmiştir.

İsveç, Belçika,
İsviçre

15-16 Şubat
2020 tarihlerinde İsveç /
Stockholm'de;
5-10 Mart
2020 tarihleri
arasında Belçika / Bürüksel
bölgesinde ve
7-8 Mart tarihlerinde İsviçre /
Bern bölgesinde programlar
gerçekleştirilmiştir.

Yurt Dışı Aile
Seminerleri

Aile yapısının
korunması ve
güçlendirilmesine katkı
sağlamak, dinimizin tavsiye
ve öğütlerinden hareketle
aile hakkında
yurt dışındaki
vatandaşlarımızı dini
açıdan doğru
bilgilendirmek amacıyla
“Yurt Dışı Aile
Seminerleri”
düzenlenmektedir.

ABD, AB
Ülkeleri,

Seminerlerde
temelde 6
konu üzerinde
durulmakta
(Evlilik ve Aile
Hayatı, Nikah
ve Sorumlulukları, Anne-Baba Olmak ve
Çocuk Eğitimi,
Ailede Mahremiyet Bilinci,
Aile İçi İletişim,
Evliliği Ayakta
Tutan İlkeler)
ve vatandaşlarımızdan
gelen sorular
cevaplandırılmaktadır.

2021 yılında 15
ülkede (ABD,
Almanya,
Avustralya,
Avusturya,
Belçika, Danimarka, Fransa,
Hollanda,
Kanada, Kıbrıs, İngiltere,
İsveç, İsviçre,
İtalya ve Norveç) 68 çevrim
içi seminer
düzenlenmiş,
seminerlere
yaklaşık 32
bin kişi tarafından katılım
sağlanmıştır.
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Yurt Dışı Aile
Seminerleri

2022 yılı içerisinde çevrim
içi olarak
“Yurt Dışı Aile
Seminerleri”
kapsamında
“Allah’a İman”,
“İbadet”, “Aile
Hayatı”, “Ticari ve Sosyal
İlişkiler” gibi
başlıkları konu
alan “Hâl İlmi”
programı, 18
ülkeye yönelik
program her
ay düzenlenmektedir.

ABD, AB
Ülkeleri,
Balkan
ülkeleri

İslamofobi
Raporu

İslam ve Müslümanlar aleyhine takınılan,
İslam karşıtlığı
ve düşmanlığı
olarak seyreden tutum ve
davranışlar son
zamanda hızla
artmıştır. Dünyada meydana
gelen İslamofobik olaylarla
ilgili yıllık rapor
hazırlanmıştır.
Başkanlığımızın yurt dışı
temsilciliklerinden gelen
bilgiler, haber
siteleri ve açık
kaynaklarda
yer alan haberler doğrultusunda söz
konusu rapor
hazırlanmıştır.

Türkiye

2019-2020
yıllarına ait
İslamofobi Raporu hazırlanmıştır. Rapor
2019 yılında 29
ülkede gerçekleşen 290 vaka,
2020 yılında ise
23 ülkede gerçekleşen 408
vakadan müteşekkil toplam
698 vakayı
içermektedir.
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“Hadis Yorumlama Sorunları: İslam
Teolojisinde
Yaklaşım
Çeşitliliği”
konulu 13.
Uluslararası
“Alimcan Barudi Okumaları” konferansı

Rusya Federasyonu
Müslümanları
Dini İdaresi ve
Müftüler Konseyi tarafından
Moskova’da çevirmiçi olarak
düzenlenen
konferansa
Başkanlığımızı
temsilen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Selim
ARGUN katılmıştır.

Rusya
Federasyonu
Ülkeleri –
Türkiye

“Değişen
Dünyada Din:
Gençlerin
Terbiyesinde
Eğitimin Rolü”
başlıklı konferans

Rusya Federasyonu
Müslümanları
Dini İdaresi ve
Müftüler Konseyi tarafından
Moskova’da çevirmiçi olarak
düzenlenen
konferansa
Başkanlığı
temsilen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Selim
ARGUN katılmıştır.

Rusya
Federasyonu
Ülkeleri –
Türkiye

“İslam dininin
salgın hastalıklara olan
yaklaşımı” konulu çalışma

Basımı yapılması üzere
ilgili birime
gönderilmiştir.

Türkiye

İslam dininin
salgın hastalıklara olan
yaklaşımı
tespit edilerek
kamuoyu bilgilendirilmiştir.

İlgi konu hakkındaki sahih
dini bilgiler
Kamuoyuna
ulaştırılmıştır.

“Namaz vakitlerinde yaşanan ihtilafların
giderilmesi”
konulu çalışma

Proje kapsamında namaz
vakitlerindeki
ihtilafların
giderilmesi
yönünde ortak
bildirge yayınlanmıştır.

Amerika,
Avrupa ve
Arap ülkeleri

Namaz vakitlerinde yaşanan
ihtilafların
giderilmesine
yönelik müspet adımlar
atıldı.

Toplantı
kapsamında
alınan kararların uygulanmasının takibi
yapılmaktadır.
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Dünyanın farklı ülkelerinde
ihtida ederek
İslam dinine
giren Müslümanların karşı
karşıya kaldığı
acil sorunların
tespit edilmesi” konulu
çalışma.

Dünyanın farklı
ülkelerinden
İslam'a giren
Müslümanların
karşı
karşıya kaldığı
acil sorunları
tespit edilerek,
bu sorunlara
yönelik çözüm
önerileri
oluşturulmaya
çalışılmıştır.

Amerika,
Avrupa ve
Arap ülkeleri

Sorunlara
yönelik çözüm
önerileri
oluşturulmaya
çalışılmış ve
yaşadıkları
deneyimler
kendilerinden
dinlenmiştir.

Dünyanın farklı ülkelerinde
ihtida ederek
yüce dinimiz
İslam'a giren
Müslümanların karşı
karşıya kaldığı
acil sorunlar
tespit edildi,
sonuç bildirgesi deklare
edildi.

Fetva çalışmalarında
Uluslararası
kuruluşlarla iş
birliği çalışmaları

Güncel fıkhî
meselelerle
ilgili bir fetva
hazırlanırken
tüm dünyadaki
fıkıh ve fetva
meclislerinin yayınları,
görüş, karar ve
fetvaları gözden geçirilmesi ve ülkemizi
ziyaret eden
fıkıh ve fetva
meclislerinin
temsilcilerinin
kabul edilerek
iş birliği
imkanlarının
geliştirilmesine yönelik
çalışmalar
sürdürülmektedir.

Amerika,
Avrupa ve
Arap ülkeleri

Tüm dünyadaki fıkıh ve
fetva meclisleriyle ilişkileri
geliştirmeye
yönelik adımlar atıldı.

Fetva verilirken ortak
bakış açısını
yakalama
hususunda
somut adımlar
atılmıştır.
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“Modern
Dünyanın
Problemleri:
Nefret Çağrısı,
Terör, Aşırılık,
İslamofobi ve
Ermenistan’ın
Azerbaycan’a
Karşılık Saldırganlığı” başlıklı toplantı

Diyanet İşleri
Başkanı Prof.
Dr. Ali ERBAŞ
Kafkas Müslümanları Dini
İdare Başkanlığınca çevrim
içi düzenlenen
uluslararası
konferansa
katılarak bir
konuşma gerçekleştirmiştir.

Kafkas
Ülkeleri –
Türkiye

“Barış ve
Manevi Birliği
Sağlamadaki
Dini Kuruluşların Rolü”

Diyanet İşleri
Başkanı Prof.
Dr. Ali ERBAŞ,
Kazakistan
Müslümanları
Dini İdaresinin
kuruluşunun
30. yıl dönümü
vesilesiyle
düzenlenen
uluslararası
çevrim içi konferansa katılım
sağlamıştır.

Kazakistan –
Türkiye

"Görüşme
Geleneği:
Pandemi Döneminde Dini
Ahlak" başlıklı
forum

Rusya Federasyonu
Müslümanları
Dini İdaresi’nce düzenlenen
XVI. Uluslararası Foruma,
Başkanlığımız
adına Başkan
Yardımcısı Dr.
Selim ARGUN
katılım sağlamıştır.

Rusya
Federasyonu
Ülkeleri –
Türkiye
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Hutbelerin Yabancı Dillerde
Yayınlanması

Her Cuma
günü camilerimizde
okunmak üzere hazırlanan
hutbe metinlerinin Arapça,
Almanca,
Fransızca, İngilizce, İtalyanca
ve Rusça dillerine tercümesi
yapılmakta
ve söz konusu
tercümeler
Başkanlığın
web sitesinde
yayınlanmaktadır.

İlgili Dillerin
konuşulduğu
coğrafya

Her hafta
hazırlanan
ve toplumumuz üzerinde
oldukça etkili
olan Cuma
hutbelerinin mezkur
dilleri bilenlere
ulaştırılması ve hutbe
konusuyla
ilgili farkındalık
oluşmasının
sağlanması.

Uluslararası
Mevlid-i Nebi
Sempozyumu
Düzenlenmesi

Başkanlıkça
her yıl belirli bir
tema çerçevesinde kutlanan
Mevlid-i Nebi
Haftası vesilesiyle çevrim içi
olarak Uluslararası Mevlid-i
Nebi Sempozyumu düzenlenmektedir.
Söz konusu
sempozyum
2020 yılında
“Peygamberimiz ve Çocuk”,
2021 yılında
ise “Peygamberimiz ve
Vefa Toplumu”
temasıyla
gerçekleştirilmiştir.

Arapça,
İngilizce
ve Türkçe
Dillerinin
Konuşulduğu
Ülkeler

“Peygamberimiz ve Çocuk”
temasıyla 2020
yılında gerçekleştirilen
sempozyuma
yurt içi ve yurt
dışından 46
akademisyen
katılmış ve 42
tebliğ sunmuştur. “Peygamberimiz ve
Vefa Toplumu”
temasıyla 2021
yılında gerçekleştirilen
sempozyuma
yurt içi ve yurt
dışından 31
akademisyen
katılmış ve 27
tebliğ sunmuştur. Sempozyumlarda
sunulan tebliğler bir araya
getirilerek
kitap halinde
basılmaktadır.”
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Peygamber
Efendimiz (s.a.s)’i
anlmaktan
anlamaya”
düstüruyla
onu daha iyi
tanımak ve
toplumun
her kesimine
anlatmak,
onun sevgisini
canlı tutmak
ve günümüz
problemlerine nebevî
referanslarla
çözüm üretmek.
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Pandemi
Sürecinde Aile
Eğitimleri

“Pandemi
Sürecinde
Aile Eğitimleri
Projesi” tüm
dünyayı etkileyen Kovid-19
salgını sürecinde ailelerin bu
süreci sağlıkla
atlatılabilmesi ve aileyi
ayakta tutan
değerlerin
canlı tutulmasını sağlamak
amacıyla
gerçekleştirilmiştir.

Toplumun
Tüm Kesimleri

Pandemi sebebiyle insanların
evde kalma
süresinin uzaması, yüz yüze
eğitimlerin
aksaması sebebiyle uzaktan eğitimlerin
zorunlu hale
geldiği dönemde aileyi
ayakta tutan
değerlerin
Canlı tutulmasına katkı
sağlamıştır.

7.532.638 Kişiye ulaşılmıştır.

“Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele
Günü” Etkinlikleri

81 ilde, halka
yönelik müftülüklerimizin
sosyal medya
hesaplarından “Şiddet
İnsan Onuru ile
Bağdaşmaz”
konferansları,
çevrim içi olarak verilmiştir.

Toplumun
Tüm Kesimleri

81 ilde, halka
yönelik müftülüklerimizin
sosyal medya
hesaplarından “Şiddet
İnsan Onuru ile
Bağdaşmaz”
konferansları,
çevrim içi olarak verilmiştir.

171.872
vatandaşımız
katılmıştır.

SONUÇ
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Batı merkezli uluslararası ilişkiler yazını uluslararası sistemi içerisinde devletlerin dış politika faaliyetlerini çıkar olgusu temelinde açıklamaktadır. Bu bağlamda Batı merkezli Uluslararası ilişkiler yazınına
1945’in ardından giren dış yardımlar ve insani diplomasi kavramları, devletlerin ihtiyaç sahibi ülkelere yardım verirken belirli çıkarlar
güderek yardımda bulunduklarını ifade etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
önderliğinde 2003 yılından bu yana değer merkezli bir Uluslararası
ilişkiler inşa etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın kaleme aldığı
eserinde vurguladığı üzere “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” şiarını
tesis etmek adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kabil’den Şili’ye kadar mazlumların yanında olmakta; Türkiye’nin insani diplomasisi
temelinde dünya genelinde dört kıtada ihtiyaç sahiplerine gereken
yardımları ulaştırmaktadır.
Türkiye’nin insani diplomasisi hassaten nüvesini Anadolu gelenek
ve göreneklerinden almaktadır. Zira yardımlaşma Türkiye’nin kendi kültüründe önemli bir yere sahiptir. Öyle ki, toplum içerisindeki
yardımların toplumun kenetlenmesi ve varsa ön yargıların yıkılmasında büyük rolü bulunmaktadır. Başka toplumlara, başka devletlere
karşı yürütülen yardımlar da alıcı ve donör ülkeler arasında dostluk
köprüleri kurulmasını sağlamaktadır. Dış yardım yapmanın, devletler için de bir sosyal inşa süreci içerdiği açıktır. Bu minvalde; yapılan
yardımın miktarı, içeriği, dağıtım görevlilerinin yaklaşımları alıcı ve
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donör ülke arasındaki ikili ilişkiler açısından oldukça önemli olmuştur. Yukarıdaki satırlarda detaylıca değinilen verilen örneklerinden
de anlaşılacağı üzere, yardımı ulaştıran aktörün, işe yaklaşım şekli
dahi alıcı kitle zihninde donör ülkeye ait bir imaj oluşturmaktadır.
Bu imaj, Uluslararası ilişkilerde ulus markalama olarak kavramsallaşmıştır. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dış yardımları başta
TİKA olmak üzere AFAD, Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla tüm dünyaya ulaştırılmakta, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
uluslararası sistem içerisindeki olumlu imajı da “en cömert” donör
ülke olarak perçinlenmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti, yardımseverliği ile bilinen bir devlet olmanın
ötesinde dış yardımlarda marka haline gelmiştir. Gerçekleştirilen
yardımların; Türkiye’nin çok yönlü diplomasisine, ikili ilişkilerinin
gelişmesine katkıda bulunduğu muhakkaktır. Bu yardımlar, Türkiye’yi dost ve kardeş ülke olarak markalamakta, Türkiye’nin dostlarını
artırmakta ve özellikle geçmişten bu yana pek çok ülkeyle var olan
bağların daha da güçlenmesini sağlamaktadır. Hz. Mevlana’nın da
dediği gibi “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında
nice güneşler var!”. Bu motivasyonla Türkiye Cumhuriyeti Devleti de
bölgesel çatışmaların yaşandığı, salgın hastalıkların egemen olduğu,
yoksulluk ve açlığın yaygınlaştığı bir çağda bahse konu karanlıkların
ardından doğan güneş olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ümmetin ve uluslararası sistemin lider
ülkesi olma misyonunu sürdürmektedir.
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