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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika’da 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28-29 Şubat’ta Fildişi Sahili’ne, 29 Şubat-1 Mart’ta 

Gana’ya, 2-3 Mart’ta Nijerya’ya ve 3 Mart’ta da Gine’ye ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette 

uluslararası konuların ele alınması, çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanması öngörülüyor. 

Fildişi Sahili ve Gine’ye yapılacak ziyaretler, bu ülkelere cumhurbaşkanı düzeyinde 

Türkiye’den gerçekleştirilen ilk ziyaret olma niteliği taşıyor. Batı Afrika Devletleri Ekonomik 

Topluluğu (ECOWAS) üyesi söz konusu 4 ülkeye yapılacak ziyaretler bölgesel öneme haiz bu 

devletlerin Türkiye’yle olan ilişkilerini de geliştirmeyi sağlayacak. 

 

Kuraklık Afrika’da gıda krizine yol açıyor 

UNICEF, Afrika’nın Doğu ve Güney bölgelerinde yaklaşık bir milyon çocuğun kuraklık 

yüzünden "ciddi yetersiz beslenme" tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Yetkililer 

bölgede ciddi bir gıda krizinin yaşandığını, insanların az bir gıda karşılığında eşyalarını satmak 

zorunda kaldığını bildiriyor. Öte yandan yetkililer, binlerce çocuğun sıvı ve beslenme 

yetersizliği yüzünden ciddi hastalıklarla karşı karşıya olduklarını vurguluyor. Kuraklık, 

Afrikalıların en büyük geçim kaynağı olan tarım sektörüne büyük zarar verdiği için ihtiyaç 

sahiplerine yardım yapılmasını da zorlaştırıyor. Öte yandan UNICEF, Etiyopya için 87 milyon 

$, Angola için 26 milyon $ ve Somali için 15 milyon $ yardım çağrısında bulundu. Afrika’nın 

yaklaşık 100 milyon nüfusuyla ikinci en kalabalık ülkesi Etiyopya’da kuraklığın yaşanması 

toplumsal huzuru da oldukça etkileyecek. 

 

Kamerun’da Boko Haram köyü ateşe verdi 

Kamerun’da Boko Haram’ın ülkenin kuzeyinde Logone Et Chari bölgesine bağlı Ndobu Niba 

kasabasına düzenlediği saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Militanların Ndobu 

Niba köyünü ateşe verdiğini belirtiliyor. İletişim Bakanı ve hükümet Sözcüsü Issa Tchiroma 

Bakari, yaptığı açıklamada, 2013 yılından bu yana Kamerun sınırlarını yaklaşık 300 kez ihlal 

eden ve 32 intihar saldırısı düzenleyen Boko Haram’ın, saldırılarında bine yakın sivil, 67 asker 

ve 3 polisi öldürdüğünü belirtmişti. Kamerun ordusuna ait kuvvetler ise, uzun süredir Boko 

Haram’ın kontrolünde bulunan Nijerya'nın Goshi kasabasına düzenlediği saldırıda 162 Boko 

Haram üyesini öldürdü.  
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Uganda 30 yıllık başkanını yeniden seçti 

Uganda’da 18 Şubat’ta yapılan devlet başkanı seçimlerinin resmi sonuçlarına göre, 30 yıldır 

iktidarda olan Yoweri Museveni yeniden seçildi. Uganda Seçim Komisyonu’nun 

açıklamasında, Devlet Başkanı Museveni’nin aldığı oyun % 60’ın üzerinde olduğu, muhalif 

aday Kizza Besigye’nin ise % 35 oyda kaldığı belirtildi. 

Böylelikle muhalefetteki Demokratik Değişim Forumu (FDC) lideri Besigye, çok partili 

sisteme geçilen 2005 yılından bu yana üçüncü kez yapılan seçimlerde de başarı elde edemedi. 

Ana muhalefet partisi lideri Besigye, yaklaşık 15 milyon Ugandalının oy kullandığı seçimlerin 

hemen öncesinde güvenlik güçlerince tutuklanarak 5 gün boyunca ev hapsinde tutulmuştu. 

Besigye’nin, ülkede çıkması muhtemel olayları önlemek amacıyla evinde alıkonulduğu ifade 

edilmişti. 

 

Güney Sudan ile Sudan arasındaki ilişkiler normalleşiyor 

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, Sudan ile ilişkileri normalleştirmeye karar 

verdiğini açıkladı. Mayardit, yaptığı yazılı açıklamada "Komşu ülke Sudan ile ilişkileri 

tamamen normalleştirmeye karar verdim. İkili ilişkilerin normalleşmesi ve sınır meselelerini 

görüşmesi için aralık ayında Hartum’a özel temsilci gönderdim" ifadesini kullandı. Sudan 

sınırındaki askeri güçlerin 1956 sınırlarına göre 5 mil güneye çekileceğini belirten Mayardit, 

"Sınır bölgelerinde iki ülkenin de çok sayıda vatandaşı yaşıyor. İlişkilerin iyileştirilmesi ve 

onların yaşam şartlarının yükseltilmesi bizim sorumluluğumuz altında. Sudan Devlet Başkanı 

Ömer el-Beşir’in, ilişkilerin iyileşmesi ve normalleşmesi yönündeki mesajıma olumlu cevap 

vereceğini düşünüyorum. Aynı şekilde Beşir’in ülkemiz ile olan ortak sınırı iki halkın da yararı 

için açacağına inanıyorum'' değerlendirmesinde bulundu. 

 

Mogadişu’da Türk STK çalışanları hedef alınmış 

Türkiye, Somali’nin başkenti Mogadişu’da insani yardım faaliyetlerinde bulunan Türk sivil 

toplum kuruluşu çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı 

açıklamada, Mogadişu’da insani yardım faaliyetlerinde bulunan Türk sivil toplum kuruluşu 

çalışanlarına yönelik bugün Mogadişu’da cuma namazından çıkan cemaate yönelik silahlı 

saldırıda bir kişinin öldüğü, aralarında bir türkün de bulunduğu dört kişinin yaralandığı 

bildirilmişti. 
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Türkiye, Somali’de askeri eğitim verecek 

Türkiye’nin Somali’de askeri eğitim üssü inşa etmeye başladığı açıklandı. Dışişleri Bakanlığı 

Somali sorumlusu departman başkanı Emel Tekin, Türkiye’nin Mogadişu'da askerleri eğitmek 

için bir askeri üs inşa etmeye başladığını açıkladı. Girişimin iki ülke arasındaki askeri işbirliği 

anlaşması çerçevesinde yapıldığı bildirildi. Tekin, "Bu askeri eğitim tesisi, Afrika kıtasının 

tamamındaki askerlerin eğitildiği önemli bir üs olacak" dedi. Türkiye Somali arasındaki 

savunma sanayi işbirliği anlaşması Mogadişu’da 25 Ocak 2015 tarihinde imzalanmıştı. Albay 

Murat Yaman anlaşmanın iki ülke arasındaki savunma işbirliğin artırılması amacıyla 

yapıldığını söyledi.  

Nijerya’da intihar saldırısı 

 
Ülkenin kuzeydoğusundaki Dikva bölgesindeki kampa düzenlenen intihar saldırılarında Boko 

Haram üyesi olduğu tahmin edilen iki kadın militan üzerilerindeki bombayı patlattı. Nijerya’da, 

ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampa düzenlenen intihar saldırılarında en az 60 

kişi öldü, 150 kişi yaralandı. İntihar saldırılarında, bazı cesetler tanınmayacak şekilde yandı. 

Saldırı, telefon hatlarının kesik olması nedeniyle, ancak 24 saat sonra kamuoyuna duyuruldu. 

Son saldırı, iki haftada bölgede gerçekleşen üçüncü büyük intihar eylemi oldu. Son iki saldırıda, 

96 kişi hayatını kaybetmişti. 

Petrol Krizinde Kazananlar ve Kaybedenler 

2014 yazından beri petrol fiyatlarının % 70 oranında düşmesi nedeniyle üretim maliyetleriyle 

de birlikte düşünüldüğünde petrol üretimi giderek karsız bir hal alıyor. Afrika’nın iki büyük 

petrol üreticisi Nijerya ve Angola bu konuda kaynak desteği elde edebilmek için Dünya 

Bankası’yla görüşme halindeler. Devletler ve akaryakıt firmaları da karlarının büyük oranda 

düştüğü açıklamasını yapıyorlar. Fakat bu sürecin kazananları da var. Petrol ithalatçıları Çin, 

Hindistan, Japonya ve Güney Kore düşen petrol fiyatlarından kazanç sağlayan ülkeler 

arasındalar. 

İHH Afrika’da 6 bin su kuyusu açtı 

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, yaptığı açıklamada, 

kuraklıkla mücadele eden çok sayıda Afrika ülkesi için 1992’den bu yana çözüm üretmeye 

çalıştıklarını söyledi. İHH’nın, Afrika'nın büyük bölümünde su kuyusu açtığını dile getiren 

Aynacı, "Afrika’da 24 yıl içinde yaklaşık 6 bin su kuyusu açtık. Bunlar, içme ve kullanmaya 

http://tr.euronews.com/2016/02/11/nijerya-da-yine-intihar-saldirisi/
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uygun olan su kuyularıdır. Suyun miktarı ve kalitesi bölgeden bölgeye farklılık arz ediyor. 

Bölgeye gittik, açtığımız kuyularda araştırma yaptık. Şiddetli kuraklığa rağmen kuyuların 

etkilenmediğini gördük" diye konuştu. Vakfın sondaj çalışmalarını Somali’nin başkenti 

Mogadişu’da yoğunlaştırdığını ifade eden Aynacı, şöyle devam etti: "Somali’de 36 projenin 

20’sini açtık. Derin sondaj projesini İslam Kalkınma Bankası ile müşterek yürütüyoruz. 

Arkadaşlarımız kalan 16’sının bitirilmesi için bölgedeler. Derin kuyularda bölgesine ve suyun 

debisine göre yaklaşık 5 bin kişiye yetecek seviyede su çıkabiliyor. Somali’nin kurak iklim 

yapısına az da olsa etkisi olacak. Ciddi oranda nüfusun yaşadığı bölgede 150 bin insanı suyla 

buluşturmuş olacağız. Somali’de, içme suyu, tarım ve hayvancılığa imkan sağlayacak suya 

erişebiliyoruz. 

Senegal Devlet Başkanı Sall: Türkleri yatırım yapmaya bekliyoruz 

Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, Senegal ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her geçen gün 

daha ileriye taşındığını belirterek, Türk iş adamlarını Afrika’ya yatırım yapmaya çağırdı. Sall, 

"Türk firmalarına, iş adamlarına çağrıda bulunuyorum. Afrika 30 milyon kilometrekarelik bir 

kıta. 1 milyar insan yaşıyor. Ekonomik ve demografik büyümesine bakıldığında çok fazla fırsat 

olduğunu görebiliyoruz. Türkleri altyapı, inşaat, enerji gibi alanlarda yatırım yapmaya 

bekliyoruz" dedi. Türk yatırımcıların Senegal’de her geçen gün varlığını artırdığını dile getiren 

Sall, şöyle devam etti: Türk devletine, Türk iş adamlarına ve halkına dostluk mesajı vermek 

istiyorum. Çanakkale’nin 100. yılı törenlerine Sayın Cumhurbaşkanı tarafından davet 

edildiğimde çok onurlandım. Çanakkale’ye de gittim ve mezarlıklarda Senegalli 

vatandaşlarımızın isimlerini gördüm. Atalarımızın oraya kadar gittiklerini görünce çok 

etkilendim. Türkiye ile ortak bir tarihimiz var. Afrika’da kazan-kazan politikasıyla iş birlikleri 

kurmak istiyoruz. Özellikle inşaat sektöründe yatırımcılar geliyor. Önümüzdeki yıllarda Türk 

yatırımcıları daha çok göreceğimizi düşünüyoruz." Sall, Türklerin, özellikle büyük inşaat 

firmalarının, yüzyılların verdiği tecrübelerinin çalışmalarında da hissedildiğini belirtti. 

Afrika’da raylı taşımacılık sisteminin de yenilendiğini kaydeden Sall, bu konuda da Türklerin 

uzmanlığına ihtiyaç duyduklarını vurguladı. 

Sall, Senegal Havayolları ve Türk Havayolları’nın iş birliği konusuyla ilgili de "Sayın Erdoğan 

ile görüşmemizde 'Senegal Havayolları, THY ile beraber çalışabilir mi' konusunu gündeme 

getirmiştim. Bu konuya kendisi de olumlu baktı. Senegal Havayolları’nı kurtarmak çok zor 

olduğu için yeni bir şirket kurulmasına karar verildi ve bu yeni şirkete THY’nin katılımı 

memnuniyetle karşılandı. Her halükarda şubat ayında havayolu şirketi kurulacak. Türk firmalar 



5 
 

tarafından Ağustos 2016’da bitirilecek yeni havaalanımız da var. Yeni bir havayolu şirketimiz 

de var ve doğal olarak stratejik bir partnerin arayışındayız. Top artık THY’de" diye konuştu. 

Sall, Türkiye'nin tecrübesinin Afrika için önemli olduğunu vurgulayarak, "Türk firmalarına 

çağrıda bulunuyorum. Afrika'da her şeyin yapılması gerek. Afrika 30 milyon kilometrekarelik 

bir kıta. 1 milyar insan yaşıyor. 400 milyonu orta sınıfta bulunuyor. Ekonomik ve demografik 

büyümesine bakıldığında çok fazla fırsat olduğunu görebiliyoruz. Türkleri altyapı, inşaat, enerji 

gibi alanlarda yatırım yapmaya bekliyoruz. Şu an Afrika hızlı bir kalkınma aşamasında, biz de 

iş birliği yapmak için Türklerin tecrübesine ihtiyaç duyuyoruz" dedi. 

TİKA Afrika’daki yatırımlarıyla göz dolduruyor 

Türkiye’nin, dünyada ve bölgesinde önemli aktör haline gelme çabasının bir uzantısı olan Türk 

İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) Fildişi Sahili, Gana ve Nijerya’da 

eğitim, sağlık ve ekonomi alanında önemli yatırımları bulunuyor. TİKA, Türk cumhuriyetleri 

dışında Afrika’da 15 program koordinasyon ofisiyle eğitim, sağlık, restorasyon, tarımsal 

kalkınma, maliye, turizm ve sanayi alanındaki faaliyetleriyle bölgede adından söz ettiriyor. 

Fildişi Sahili’nde halkın sağlık hizmetlerine erişiminde sıkıntı yaşanan bölgelere de yardım 

elini uzatan TİKA, tıbbi malzeme desteği sağladı. İslam Hukuku ve İslam Fıkhı gibi konularda 

üniversite öğrencilerine ders veren, Fildişi Sahili İslam Birliği nezdinde de önemli bir yeri olan 

Abidjan Al Manarat Al İslamiyat Medresesi tadilat ve tefrişatını da tamamladı. Ayrıca 

Türkiye’deki doğum öncesi ve sonrasında anne ve çocuk ölümlerinin azaltılması amacıyla ana-

çocuk sağlığına ilişkin programlar kapsamında 15-26 Aralık 2014 tarihlerinde TİKA ve Türkiye 

Halk Sağlığı Kurumu (THSK) Kadın ve üreme Sağlığı Daire Başkanlığınca Gana’da anne ve 

bebek sağlığının geliştirilmesi konusunda ebe-hemşire yetiştiren okullarda görev yapan öğretim 

görevlileriyle sahada hizmet sunan ebe ve hemşirelerden oluşan 12 sağlık personeli eğitildi. Öte 

yandan Gana’nın Kumasi şehrinde faaliyet gösteren Paragon Vakfı’na, TİKA tarafından 

bilgisayar ve büro ekipmanları desteğinde bulunuldu. 

Görkemli doğum günü partisi veren Mugabe’ye tepki 

Zimbabve’de 36 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Robert Mugabe, 92’nci yaş gününü 

kutladı. Ülkesi açlıkla boğuşan Mugabe’nin bir hafta süren doğum günü etkinlikleri için 800 

bin $ harcandı. Dünyanın en yaşlı siyasi lideri unvanını elinde bulunduran Zimbabve Devlet 

Başkanı Mugabe’nin 92’nci yaş gününü kutlamak için bir dizi görkemli etkinlik düzenlendi. 

Yüzlerce hayvanın kurban edildiği şölene en az 50 bin kişinin katıldığı açıklandı. Parti için çok 
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sayıda pasta hazırlandı. Afrika kıtası ve Zimbabve Harabeleri şeklindeki pastalar dikkat çekti. 

Zimbabve Harabeleri şeklindeki pastanın 92 kg olduğu açıklandı. 

Zimbabve basınındaki haberler, kutlamaların yaklaşık 800 bin dolara mâl olduğu tahmin 

edilerek “ülke aşırı kuraklık ve kriz ile boğuşurken cumhurbaşkanının doğum günü için bu 

kadar para ve emek harcamasının” ülkedeki muhalifleri kızdırdığını dile getirdi. Zimbabveli 

siyasi analist Takavafira Zhou, AFP’ye yaptığı açıklamada, "Ülkemizin ekonomisini çökerten, 

bizi dilenciler ve satıcılardan ibaret bir ulus haline getiren 92 yaşında bir adamın doğum 

gününün kutlanacak yanı olduğunu düşünmüyorum. Onlar şölende ziyafet çekerken, kutlama 

alanının hemen dışından aç insanlar olacak" dedi. 

 

Kaynak: 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 

 


