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Güney Sudan’da tek taraflı ateşkes 

Güney Sudan devlet televizyonunda yer alan habere göre Mayardit, tek taraflı ateşkesin ilan 

edilmesi, en yakın resmi makama teslim olmaları şartıyla yönetime karşı silah kullanan 

herkesin genel aftan yararlanması ve "10’lar grubu" olarak bilinen siyasi tutukluların 

salıverilmelerini de içeren bir dizi karar aldı. Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit, 16 

Aralık 2013'te yaptığı açıklamada, görevden aldığı yardımcısı Riek Machar'ın darbe 

teşebbüsünde bulunduğunu öne sürmüştü. Aralarında, Sudan Halk Kurtuluş Hareketi (SPLM) 

eski üyeleri ve bakanların oluşturduğu "10’lar grubu"nun da bulunduğu çok sayıda siyasi ve 

üst düzey askeri yetkili gözaltına alınmış, çıkan şiddet olayları nedeniyle olağanüstü hal ilan 

edilmişti. 

 

 

ABD, Afrika ordularını Boko Haram’a karşı eğitiyor 

ABD özel kuvvetlerine mensup eğitimciler Çad başta olmak üzere birçok ülkenin ordusuna 

Boko Haram’la savaşmak için eğitim vermektedir. Çad ordusunun ekipmanları da ABD 

tarafından sağlanıyor. Çad ordusu 2013 yılında Kuzey Mali’deki silahlı gruplara karşı yapılan 

operasyonda da görev almıştı. 

Kuzey Afrika’nın en büyük petrol üreticisi olan Nijerya'da faaliyetlerini sürdüren Boko 

Haram’a karşı çarpışmak üzere Çad ordusu bölgeye düzenli olarak asker sevk ediyor. Boko 

Haram’la çatışmalarda ve örgütün saldırıları sonucu geçen yıl 10 bin kişinin öldüğü ifade 

ediliyor. 

ABD’nin Afrika’nın küçük ülkelerinden Cibuti'de ise bir İHA üssü bulunuyor. Kamp 

Lemonnier isimli üs, ABD’nin kıtadaki en büyük üssü. Üste 3 bin 500 ABD personeli 

bulunuyor. Nijer ve Burkina Faso’da da ABD’nin üsleri var. ABD, Boko Haram’a karşı 

harekete geçecek 8 bin 700 kişilik bir kuvvet, istihbarat ve ekipman için Çad’ın yanısıra 

Nijerya, Nijer, Kamerun ve Benin’e de destek veriyor. 

 

. 
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ABD Somali’ye 24 yıl sonra büyükelçi atadı 

ABD, Somali’deki büyükelçiliğini 24 yıl aradan sonra tekrar açıyor. ABD Başkanı Barack 

Obama, Somali’deki iç savaş yüzünden 1991 yılında kapatılan ABD büyükelçiliğine 24 yıl 

sonra diplomat Katherine Simonds Dhanani’yi atadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, 

atamanın, ABD ile Somali arasındaki ilişkilerin derinleşmesinin göstergesi olduğunu söyledi. 

Birçok Afrika ve Arap ülkesinin diplomatik temsilciliğinin bulunduğu Mogadişu’da son 

olarak Çin, Ekim 2014’de büyükelçilik açmıştı. 

 

Somali’de intihar saldırıları: 1’i bakan 25 ölü 

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir otelin yakınlarında bomba yüklü iki araçla 

gerçekleştirilen intihar saldırılarında 25 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında bir 

milletvekilinin olduğu belirtilirken iki bakanın da yaralandığı duyuruldu. Yaralı bakanlardan 

birinin daha sonra hayatını kaybettiği belirtiliyor.  

Saldırıyı Eş Şebab örgütünün üstlendiği bildirildi. Saldırıda yaralanan bakanlardan, Limanlar 

ve Deniz Ulaştırma Bakanı Nur Hersi’nin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Emniyet kaynakları 

ise, saldırıda ölenler arasında Mogadişu Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Adem’in de 

bulunduğunu ve çok sayıda yaralı olduğunu açıkladı. Öte yandan saldırının sorumluluğunu 

Eş-Şebab örgütünün üstlendiği belirtildi. Örgüte ait bir radyonun haberinde, "mücahitlerin 

başkentteki önemli otellerden birine büyük bir saldırı düzenlediği" ifade edildi. 

 

Boko Haram lideri meydan okudu 

Radikal İslamcı Boko Haram örgütünün lideri Ebubekir Şekau, internet üzerinden yayımlanan 

yeni videosunda Nijerya'nın kuzeydoğusu, Nijer, Çad ve Kamerun'da örgüte karşı mücadele 

eden bölgesel askeri gücü tehdit etti. Şekau, son mesajında "İttifakınız hiç bir işe 

yaramayacak. Bütün silahlarınızı kuşanın ve çıkın karşımıza. Size karşılama hazırladık" diyor. 

Şekau’nun 28 dakikalık konuşması örgüt tarafından YouTube’a konuldu. 

Nijerya’da Boko Haram örgütü, kaçırdığı 158 kadın ve çocuğu serbest bıraktı. Hükümetten 

yapılan açıklamada, örgütün 158 kişiyi kuzeydoğudaki Yobe eyaletinde serbest bıraktığı 

bildirildi. 
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Boko Haram evleri yakıyor 

Nijerya’nın kuzeydoğu eyaletlerinden Gombe’ye bağlı Dindikowa kentine Boko Haram 

grupları tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi. Boko Haram gruplarının, sabah erken 

saatlerde kentin girişindeki kontrol noktasına geldikleri, güvenlik görevlilerini etkisiz hale 

getirdikten sonra evleri ateşe verdikleri kaydedildi. Nijerya’da yapılması planlanan devlet 

başkanlığı seçimi, ülkenin kuzeydoğusundaki şiddet olayları nedeniyle ertelenmişti.  

 

Sudan-Çin arasında askeri işbirliği anlaşması 

Sudan ile Çin arasında askeri işbirliği anlaşması imzalandığı bildirildi. Hükümete yakın Eş-

Şuruk televizyonunun haberine göre, Sudan Savunma Bakanı Abdurrahim Muhammed 

Hüseyin, ülkeyi ziyaret eden Çin Ordusu Dış İlişkiler Direktörü Joan Joe başkanlığındaki üst 

düzey askeri heyetle bir araya geldi.  

Savunma Bakanlığında gerçekleştirilen ve iki ülkeyi ilgilendiren meselelerin yanı sıra ortak 

işbirliği konusunun ele alındığı görüşmede, ikili askeri işbirliği anlaşması imzalandı. Pekin 

yönetiminin Hartum’a, Sudan Silahlı Kuvvetleri kurumlarındaki eğitim programlarına destek 

amaçlı olarak bağış yapması konusunda da anlaşmaya varıldı. Sudan’ın en büyük ticari ortağı 

olan Çin, aynı zamanda ülkenin petrol sektöründeki en büyük yatırımcısı olma özelliğini de 

taşıyor. 

 

Afrika’dan her yıl 60 milyar dolar kaçırılıyor 

Vergi denetimi ve mali kontrollerin zayıf olduğu Afrika ülkelerinden her yıl 60 milyar dolar 

yasadışı yollarla kaçırılıyor. Uluslararası şirketler ve bazı ülkelerin yetkilileri dünyanın en 

fakir kıtası olan Afrika’dan her yıl Afrika’nın kalkınmasını engelleyecek derecede büyük 60 

milyar dolar parayı yasadışı yollardan çıkarıyor. 

Güney Afrika eski Devlet Başkanı Thabo Mbeki’nin yönettiği ve Afrika Birliği ile Birleşmiş 

Milletler’in ev sahipliği yaptığı bir panelde yayınlanan rapor, Afrika’dan para çıkarmak için 

kullanılan yollardan bir tanesinin, para kaçakçılarının çantalarla yasadışı yollardan ülkeden 

para çıkarmaları olduğu ifade edildi. Afrika’dan para çıkarmanın yolları arasında, Afrika’dan 

dışarıya ihraç edilen bir ürünün ihraç edildikten sonra bir başka yolla Afrika’ya tekrardan ithal 

edilmesi durumunda daha yüksek bir fiyata Afrika’ya sokulduğu aktarılıyor. Sonuç olarak 
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temel sebep hükümetlerinin yeterli denetim mekanizmalarına da sahip olamamaları ifade 

ediliyor.  

 

Nijerya’daki muhalefet seçimlerin ertelenmesini istemiyor 

Nijerya’daki seçimlerin ertelenmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi. 14 Şubat’ta 

yapılması planlanan seçimler 28 Mart’a ertelenirken seçim güvenliğinin Boko Haram 

saldırılarına karşı tehlikede olduğu da aktarıldı. Ülkede artan gerilim ve terörist saldırılara 

rağmen çoğunluk seçimlerin yapılmasından yana tavır koyuyor. 

 

 

 

Kaynakça: Dünya Bülteni, AA, CNBC, Reuters, Al Jezeera, New York Times, The 

Economist, BBC,  Euronews, CNN, Bloomberg. 
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AFRİKA ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

Tarihçe 

Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Afrika ile ilgili konularda kamuoyunun ve dış politika 

çevrelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 04.04.2011 tarihinde Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü’ne 

bağlı bir birim olarak kurulmuştur. 

Merkezin Amacı 

Afrika kıtasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeleri takip ederek, Türkiye’nin bu kıta ülkeleriyle ikili ve 

çok taraflı ilişkilerine ve bu ilişkilerin tarihi, kültürel, siyasi, ekonomik, sosyolojik ve jeopolitik yapısına yönelik 

bilimsel araştırmalar yoluyla özellikle araştırma ve uygulama projeleri planlamak ve yürütmek, bu kıtada 

faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık desteği ve gerekli uzmanların yetiştirilmesini 

sağlamaktır. 

Merkezin Çalışmaları 

Afrika – Türkiye ilişkilerinin, tarihten gelen bağlarla birlikte gelişmesine katkıda bulunmayı sürekli kılabilmek 

için önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmeyi hedef aldığı faaliyetler arasında öncelikli olarak Afrika konusunda bir 

uzmanlık kütüphanesi oluşturmak, alanla ilgili bir akademik bir dergi çıkarmak, ulusal ve uluslararası 

sempozyumlara ev sahipliği yapmak, Afrika haber bültenleri yayınlamak, ulusal ve uluslararası Afrika 

Merkezleriyle karşılıklı işbirlikleri geliştirmek, Afrika Büyükelçilikleriyle birlikte ortak kültürel etkinliklerde 

bulunmak, Afrika günleri düzenleyerek Afrika etkinlikleri oluşturmak ve Türkiye’de Afrika üzerine çalışan 

uzmanlar yetiştirmektir. Bulunduğu coğrafi konum Kırklareli’nden hareketle Trakya Bölgesi’nde ve Türkiye’de 

uluslararası konularda siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal ve hukuki nitelikli bilimsel araştırma ve çalışmalar 

yapmayı, yurt içi be yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak çalışmalar kapsamında bilgi 

birikiminin oluşturulması ve paylaşılmasını sağlamayı gaye edinen bir çalışma programı yürütmektir. 

 

E-Posta: afrika@kirklareli.edu.tr 

Web: http://acm.kirklareli.edu.tr 

@klu_afrika 

 


