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1- AFRİKA BİRLİĞİ HEYETİ MURSİ İLE GÖRÜŞTÜ  

Eski Mali Cumhurbaşkanı Alpha Ömer başkanlığındaki Afrika Birliği heyeti Mısır'da darbeciler 

tarafından gözaltında tutulan Mursi ile görüştü  

Mısır'da temaslarda bulunan Afrika Birliği heyeti, ordunun yönetime el koymasının ardından 

görevinden alınan ve gözaltında tutulan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 

ile görüştü. 

Üst düzey Mısırlı diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Alpha Ömerr Konare 

başkanlığındaki Afrika Birliği, gece saatlerinde, Mursi ile gözaltında tutulduğu yerde bir araya 

geldi. 

Söz konusu görüşmenin detaylarıyla ilgili bilgi verilmezken, Mısır makamlarından da konuyla 

ilgili henüz açıklama yapılmadı. 

Heyet Mısır'daki temasları çerçevesinde daha önce Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi ve geçici 

Cumhurbaşkanı Adli Mansur'la da görüşmüştü. 

Eski Mali Cumhurbaşkanı Alpha Ömer Konare başkanlığındaki heyette, Eski Botswana 

Cumhurbaşkanı Festus Mogae ve eski Cibuti Başbakanı Dlina Ömer Dalena gibi Afrika'nın önde 

gelen siyasileri yer alıyor. 

Ordunun yönetime el koymasının ardından Mısır'ın üyeliğini askıya alan Afrika Birliği, ülkedeki 

taraflar arasında arabulucu olabileceğini duyurmuştu.  
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2-AVRUPA BİRLİĞİ:  SOMALİ’YE YARDIM ETMEYİN 

Yıllarca kuraklık, kıtlık ve terör örgütleriyle mücadele eden Somali'ye Türkiye'nin yaptığı 

yardımlar, geçen hafta Türk Büyükelçiliği'ne saldıran terör örgütü Eşşebab'dan sonra Avrupa 

Birliği'ni (AB) de rahatsız etti. AB tarafından yayınlanan resmi belgede Türkiye'nin kendi 

belirlediği politika çerçevesinde Somali'ye yardım yapmaması gerektiği belirtildi. 

 

2- MUGABE KAYBEDERSE SİYASETİ BIRAKACAK 

Zimbabve'nin 89 yaşındaki lideri Robert Mugabe, bugün sandık başına giden halkın kendisini 

seçmemesi durumunda siyaseti bırakacağını söyledi; ancak rakibi Mugabe'yi samimi bulmadı  

Zimbabve'yi İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1980'den beri yöneten 89 yaşındaki Robert 

Mugabe basına yaptığı açıklamada, seçimi kaybettiği takdirde siyaseti bırakacağını söyledi. 

Mugabe'nin rakibi ve halihazırda koalisyon ortağı olan Başbakan Morgan Tsvangirai ise yaşlı 

liderin samimi olmadığını, sandıkları değiştirdiğini iddia etti. 

Dünyanın en zengin elmas madenlerine sahip ve düzgün yönetildiği takdirde Afrika'nın 'ekmek 

teknesi' olarak gösterilen Zimbabve'de 10 binden fazla seçim merkezinde 6.4 milyon kayıtlı 

seçmen devlet başkanlığı için oy kullanıyor. 

Zimbabve'de devlet başkanlığı için 5 aday yarışırken, favori olarak Mugabe'nin Zimbabve Afrika 

Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (Zanu-PF) Partisi ile Tsvangirai'nin Demokratik Değişim Hareketi 

Partisi (MDC) gösteriliyor. Birkaç olay dışında normal seyreden seçimlerde halkın oy vermek için 

uzun kuyruklar oluşturduğu gözleniyor. Batı'nın takip etmesine izin verilmeyen seçimleri Afrika 

Birliği (AU), Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ve yerel organizasyonlar gözlemliyor. 

Batı'nın uzun süre ambargo uyguladığı Sahraaltı ülkesi Zimbabve'deki seçimleri uluslararası 

medya manşetten veriyor. Mugabe, 1980'de iktidara geldiğinde ülkesindeki beyazların mallarına 

el koymuş ve ülkesinden atmıştı. 

Başbakan Tsvangirai, Mugabeyi daha önce sandıkta 3 kez devirmeye uğraşsa da başarılı olamadı. 

Uzmanlar Mugabe'nin seçimi kaybetmesi durumunda yenilgiyi kabul etmeyeceğini ve ülkede 

şiddet olaylarının patlak vereceğini söylüyor. 

Adaylardan birinin ilk turda oyların yüzde 50'sini alamaması durumunda ikinci turun Eylül'de 

yapılacağı seçimler, Mart ayında yapılan referandumla kabul edilen yeni anayasaya göre 

düzenleniyor. 

http://www.takvim.com.tr/Index/somali_467454825179
http://www.takvim.com.tr/Index/avrupa_birligi_536876761322
http://www.takvim.com.tr/Index/avrupa_birligi_536876761322
http://www.dunyabulteni.net/arama.php?query=Zimbabve
http://www.dunyabulteni.net/arama.php?query=Zimbabve
http://www.dunyabulteni.net/arama.php?query=Zimbabve
http://www.dunyabulteni.net/arama.php?query=Zimbabve
http://www.dunyabulteni.net/arama.php?query=Zimbabve


Copyright©AFSAM, Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi,  Ağustos-2013 

 

Zimbabve'yi 2008'den beri dünyanın en geçimsiz kaolisyonu olarak gösterilen Zanu-PF ve MDC 

yönetiyor. Yerel saatle 07:00'de başlayan seçimde sandıklar akşam 19:00'da kapanacak. 

 

4- MUGABE'Yİ BUGÜN ZORLU BİR SEÇİM BEKLİYOR 

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de, 33 yıldır iktidarda olan Robert Mugabe, bugün yapılacak 

seçimlerde eski sendika lideri ve Başbakan Morgan Tsvangirai ile yarışacak. 

Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (Zanu-PF) Partisi'nin lideri 89 yaşındaki 

Mugabe, 1980'de İngiltere'den bağımsızlığını ilan etmesinin ardından ülkeyi yönetiyor.  

Ülkede 2008 yılında yapılan başkanlık seçiminin ilk turunda rakibi Mugabe'yi az farkla geçen 61 

yaşındaki Başbakan Morgan Tsvangirai, seçimin ikinci tura kalmasını protesto ederek yarıştan 

çekilince, Mugabe yeniden devlet başkanlığına geldi. 2002'den beri üç seçim kazanan Mugabe'yi 

zorlayan tek rakip Tsvangirai oldu. 

Oy verme işlemi bugün yerel saatle 07.00'de başlayacak. 6,4 milyon kayıtlı seçmen 12 saat 

süreyle oy kullanabilecek ve seçimler ikinci güne uzatılabilecek. 210 sandalyeli parlamentonun 

üyelerini belirlemek için de aynı gün seçim yapılacak. 

Mugabe, özellikle siyahi vatandaşları hedef alan 13 yıllık kapsamlı bir programı yürürlüğe 

koyacaklarını ve bu programın 2,2 milyon kişiye istihdam sağlayacağını belirtti. 

Tsvangirai'nin liderliğini yaptığı Demokratik Değişim Hareketi Partisi ise zor durumdaki 

ekonomiyi yeniden inşa etmek için yerli ve yabancı yatırımcılara uygun ortam hazırlamayı 

planladığını bildirdi. 

Devlet başkanlığı seçiminde 4 aday mücadele edecek. Beşinci aday olan Zimbabve Kalkınma 

Partisi Başkanı Kisinoti Munodei Mukwazhe ise yarıştan çekilmişti. 

Bir zamanlar Mugabe'nin müttefiği olan "Siyah Rus" lakaplı eskii gerilla lideri Dumiso 

Dabengwa'nın, Başbakan Tsvangirai'nin güçlü olduğu Matabeleland'de oyları bölmesi 

bekleniyor. 

Bu seçim döneminde şiddetin nispeten az olmasına karşın, insan hakları örgütleri, seçimlerin adil 

ve özgür bir ortamda yapılacağını düşünmüyor. Örgütler buna gerekçe olarak hükümet, ordu ve 

polisin taraflı tutumunu, oy pusulalarındaki yaygın düzensizlikleri ve her bölgede medyaya eşit 

düzeyde erişim imkanı sağlanamamasını gösteriyor. 

Rakipleri, Mugabe'yi ve yandaşlarını, her seçimde olduğu gibi yine manipülasyon ve hileye 

başvurmakla suçluyor. 

5- MALİ'DE SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ  

http://www.dunyabulteni.net/arama.php?query=Zimbabve
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Mali'deki devlet başkanlığı seçimlerine muhalifler tarafından itiraz ediliyor  

Mali'de düzenlenen başkanlık seçimlerinde önceki Başbakan İbrahim Keita'nın önde olduğu, 

fakat muhalefet partilerinin seçim sonuçlarına yoğun itirazlarda bulundukları bildiriliyor. 

Devlet başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre açık ara İbrahim Keita kazandı. Öte 

yandan resmi olmayan sonucun albay Musa Sinko Coulibaly tarafından açıklanması muhalefeti 

kızdırdı. Muhalefet, oyların sayımı için uluslararası komisyon oluşturulması talebini dillendirmeye 

başladı. 

Bu arada oy sayım sonuçlarının aynı şekilde devam etmesi halinde ikinci tur seçime gerek 

kalmayacağı belirtiliyor. Fakat muhalifler seçimlerin ikinci tura götürülmesini istiyor. 

Bir yıl içinde askeri darbe ve Fransa müdahalesine maruz kalan Mali'de, yeni devlet başkanının ilk 

işi hâlâ silah bırakmayan Tuareglerle görüşmek olacak. 

6- NİJERYA, MALİ'DEKİ ASKERİNİN BİR KISMINI ÇEKECEK  

Nijerya, Mali'de 1200 askerden oluşan taburdan 700'ünün geri çekileceğini açıkladı  

Nijerya'nın Mali'deki askerlerinin bir bölümünü çekeceği bildirildi. 

Savunma Bakanı Sözcüsü Chris Olukolade, yaptığı açıklamada, Mali'ye Afrika Birliği bünyesinde 

gönderdikleri 1200 askerden oluşan taburdan 700'ünün geri çekileceğini açıkladı. Afrika Birliği de 

Nijerya'nın, kuzeydeki militanların isyanları nedeniyle bir kısım askerini çekeceğini doğruladı. 

Fransa'nın Mali'ye müdahelesi nedeniyle Nijerya başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinden 

askeri birlikleri de ülkede konuşlandırılmıştı. 

Nijerya'da, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı kuzey kesimdeki silahlı gruplar, askerleri ve sivil 

halkı hedef alan saldırılarla gündeme geliyor. 

Yaklaşık 160 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, şeriata dayalı yönetim 

kurulmasını isteyen Boko Haram, daha önce hükümetle anlaşmak istemediğini açıklamıştı. 

7- DARFUR'DAKİ ÇATIŞMADA 136 KİŞİ ÖLDÜ  

Sudan'da iki kabile arasında çıkan çatışmalarda 136 kişi öldü  

Sudan'ın batısında yer alan Darfur'da, Mesiriyye ve Selamet kabileleri mensupları arasında çıkan 

çatışmada 136 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 

Darfur'da otorite boşluğu nedeniyle hırsızlık ve adam kaçırma gibi olayların arttığı, bu iki kabile 

arasında da geçen nisan ayından bu yana çatışmalar yaşandığı belirtildi. 
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Darfur'un güneyinde yer alan Mesiriyye Kabilesi başkanı Ahmed el Hayri, kabilesine mensup 

şahıslarla, Selamet kabilesi üyeleri arasında Ümmü Dahn bölgesinde geçen Pazartesi günü silahlı 

çatışma çıktığını, aynı bölgede geçen Cuma günü de yine iki taraf arasında anlaşmazlıklar 

yaşandığını söyledi. 

Bir haber ajansına konuşan El Hayri, başkanı bulunduğu Mesiriyye kabilesinden 28, Selamet 

kabilesinden ise 108 kişinin hayatını kaybettiğini, kendi kabilesinden 17 kişinin de yaralandığını 

ifade etti. 

Bölgede kabileler arasında yaşanan çatışmalardan dolayı bu senenin ilk 5 ayında, 300 bin kişinin 

bölgelerini terk ederek göç etmek zorunda kaldığı kaydedildi. 

Darfur'da bazı kabileler ise antlaşma yoluna gidiyor. 3 Temmuz 2013 tarihinde bölgedeki iki Arap 

kabilesi olan Beni Hüseyin ve El Rezikat arasında barış antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre, 

taraflar bir birine tazminat ödeyecek ve göç eden insanlar eski bölgelerine dönecek. 

Darfur, Güney Sudan'ın ayrılması ve bağımsızlığa kavuşmasının ardından dünya gündeminden 

düştü. Gözlemciler, yabancı mihrakların Sudan yönetimine Güney'in ayrılmasını kabul ettirmek 

için amacıyla Darfur'daki kabileler arasındaki anlaşmazlıkları körüklediği şeklinde yorumlar 

yapıyor. 

8- ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, AFRİKA'DAKİ SUSUZLUĞA ÇARE OLUYOR 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Afrika'da dört ülkede açtığı kuyularla 1 milyon 252 bin kişiye içme 

ve kullanma suyu temin etti. 

Nijer, Burkina Faso, Somali ve Mali'deki çalışmalarını tamamlayan Bakanlık, Moritanya'da çalışma 

başlatacak. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Tika'nın 

işbirliğiyle Afrika'da yürütülen çalışmalar kapsamında, Nijer'de bugüne kadar toplam 214 Su 

Sondaj Kuyusu inşa edilerek, 13 bin 654 metre delgi yapıldı. Açılan kuyuların 4'ünden su alındı. 

Nijer'de yaklaşık 740 bin kişiye yetecek içme ve kullanma suyu temin edildi. 

Burkina Faso'da bugüne kadar toplam 84 Su Sondaj Kuyusu inşa edilerek, 5 bin 606 metre delgi 

yapıldı. Yaklaşık 260 bin kişiye yetecek içme ve kullanma suyu sağlandı. 

Somali'de bugüne kadar toplam 24 Su Sondaj Kuyusu inşa edilerek, 1607 metre delgi yapıldı. 

Bugüne kadar Somali'de yaklaşık 190 bin kişiye yetecek içme ve kullanma suyu temin edildi. 

Son olarak, 62 bin kişiye yetecek içme ve kullanma suyu temin edilen Mali'deki çalışmalar 

tamamlandı. 

Böylece Afrika'da 4 ülkede bugüne kadar 350 su kuyusu açılarak, yaklaşık 1 milyon 252 bin kişiye 

içme ve kullanma suyu temin edildi. Yeni proje alanı olarak da Moritanya seçildi. Bu kapsamda 

Moritanya'ya 45 kuyu açılacak. 
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9- "TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DA SAHRAALTINA İNMESİ ÇOK İSABETLİ" 

Uganda Büyükelçisi Ahmet Melih Ulueren, Türkiye'nin Afrika'nın Sahraaltı coğrafyasına açılım 

yapmasının son derece isabetli olduğunu söyledi. 

Uganda Büyükelçisi Ahmet Melih Ulueren, Türkiye'nin Afrika'nın Sahraaltı coğrafyasına açılım 

yapmasının son derece isabetli olduğunu söyledi. 

Başkent Kampala'da Cihan Haber Ajansı'na (Cihan) konuşan Büyükelçi Ulueren, Türkiye'nin 

Afrika'ya açılmasının yeni olmadığını, Osmanlının çok önceden, özelikle Kuzey ve Doğu Afrika 

coğrafyasına geldiğini hatırlattı. Tarihte Osmanlının Uganda'nın kuzeylerine kadar da indiğini 

ifade eden büyükelçi, belli bir durgunluk döneminden sonra Türkiye'nin Afrika'nın Sahraaltı 

coğrafyasına açılım yapmasının son derece isabetli olduğunu aktardı. 

YENİ AÇILIM İSABETLİ OLDU 

Yeni açılımın gecikmeli de olsa zamanlaması bakımından ayrı bir önem teşkil ettiğini söyleyen 

Ulueren, sadece Uganda değil Türkiye büyükelçiliklerinin açıldığı ve THY'nin sefer düzenlediği 

diğer Afrika ülkelerinde de Türkiye'ye yoğun bir ilgi olduğuna dikkat çekti. Türkiye'ye olan ilginin 

Türkiye'nin bu coğrafya ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerini de artırdığını dile getiren Ulueren, 

"Dolayısıyla yeni açılımla birlikte bu coğrafyada yeni büyükelçiliklerimizin faaliyete başlaması çok 

isabetli olmuştur. Türkiye'nin, potansiyelini ve cazibesini buralara yansıtması çok iyi olmuştur. 

Afrika, sahip olduğu potansiyelini henüz tam kullanamamış bir kıta. Bu kullanımda Türkiye'nin de 

önemli rolü olacaktır." şeklinde konuştu. 

UGANDA YATIRIM ÜLKESİ 

Uganda'da önemli yatırım potansiyelleri olduğuna işaret eden Büyükelçi Ulueren, bunlardan bir 

tanesinin altyapı olduğunu ifade etti. Nil nehrinin Uganda'dan geçen kısmı üzerinde 3-4 baraj 

projesi olduğunu hatırlatan Ulueren, petrol boru hatlarının döşenmesi ve yol inşası alanında da 

önemli yatırım potansiyelleri olduğunu belirtti. 

Uganda'da serbest ticaret bölgelerinin oluşturulması konusunda girişimler olduğunu kaydeden 

Büyükelçi, Türk işadamlarının bu alanlardan da faydalanabilme imkanları olacağını ve Uganda'nın 

yatırımlar için önemli bir ülke olduğunu aktardı. Büyükelçi Ulueren konuşmasının devamında, 

"Uganda bölgesinde bir istikrar ülkesi. İstikrarsızlık oluşturabilecek nedenler mevcut fakat çok 

dirayetli bir yönetim işbaşında. Ülkede uzun süreli bir istikrar söz konusu. Ülke ekonomisinin bu 

istikrar sayesinde büyüme gerçekleştirdiği kabul ediliyor. Uganda istikrar açısından yatırım için 

uygun bir ülke. Toprakları çok verimli. Bu çok büyük bir avantaj. Adeta ekmek sepeti. Uganda'nın 

yatırım potansiyeli her alanda var. Ülkede yer altı kaynakları zengin, su var, petrol bulundu, 

toprakları o kadar Bereketli ki yılda dört kere ürün alabiliyorlar. Çok güzel lezzetli meyveleri var. 

Bölgenin finans merkezi. Güney Sudan'ın, Doğu Kongo'nun finans merkezi Uganda'nın başkenti 

Kampala. Uganda bölgedeki ülkeleri birbirine bağlayan yoların kesişme noktasında. Dolayısıyla 

buraya yatırım Güney Sudan'a, Doğu Kongo'ya, Ruanda'ya da hitap edecek bir yatırım olacaktır." 

dedi. 
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Ugandalıların, 'Türkiye ile yeni bir ortak bulduk' dediğini aktaran Büyükelçi, Türkiye'yi gelecek 

adına yeni ufuklar vadeden önemli bir partner ülke olarak gördüklerini dile getirdi. 

UGANDALILAR BANA TÜRK OKULLARINI ÖVÜYOR 

Büyükelçi Ulueren, Uganda'da faaliyet gösteren Türk okullarından da övgü ile bahsetti. 

Göreve başladığı günden beri Uganda tarafının kendisine okulları methettiğini anlatan Ulueren, 

"Geldiğimden beri Türk okullarının kalitesi bana sık sık methediliyor. Bir çok seçkin Ugandalı 

yetkilinin çocukları gururla ifade edeyim ki bu okullarımızda eğitim görüyor. Okullar, üniversiteye 

daha çok öğrenci yerleştirmede de kendilerini gösteriyor. Ülke genelinde en başarılı okullar 

sıralamasında önlerde yer alıyor. Şimde de Galaxy diye bir okul yapıldı. Çok modern bir tesis. Bu 

tabi gururumuzu okşuyor. Bu denli kaliteli eğitim veren bir tesisin mensubu bir ülkenin temsilcisi 

olmak gurur verici." değerlendirmesinde bulundu. 

10- FRANSA 16 AFRİKA ÜLKESİNE YARDIM YAPACAK 

Fransa Başbakanı Jean Marc Ayrault, Fransa’nın 16 yoksul Afrika ülkesine kalkınma yardımı 

yapacağını açıkladı. 

Ayrault, Fransa'da yüksek kamu maliyesine yönelik tedbirlerin alınmasına rağmen, ihtiyacı olan 

Afrika ülkelerine Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından yardımların yapılacağını duyurdu. 

Ayrault, Fransa'nın kalkınma yardımı yapacağı öncelikli ülkeleri şöyle sıraladı:  

"Senegal, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Komor Adaları, Gana, Gine, Madagaskar, Mali, 

Moritanya, Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Çad ve Togo" 

Başbakan Ayrault, krizdeki Afrika ülkeleri yanı sıra Haiti, Afganistan, Yemen ve Filistin gibi 

Fransa'nın tarihsel ilişkileri olan ülkelere de yardım yapılacağını ifade etti. 

Ayrault, yapılacak tüm yardımların şeffaflık içinde olacağının altını çizerek, bir internet sitesi 

üzerinden düzenli olarak açıklanacağını, bu uygulamanın Mali ile başlayacağını belirtti. 

Fransa 2013 yılı için 9,4 milyar avro kalkınma yardımı bütçesi ayırdı. Küresel yardımların yüzde 

10'unu oluşturan bu rakam ile Fransa, dünya üzerinde en çok yardım yapan dördüncü ülke 

konumunda bulunuyor. 

11- BM'NİN SOMALİ'DEKİ KORSANLARI TAKİP İSTEĞİNE FACEBOOK'TAN "RET" 

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, BM'nin Somali'deki korsanların faaliyetlerini takip isteğine ret 

yanıtı verdi. 

BM'nin Somali ve Eritre İzleme Grubu'nun bu ay yayımladığı raporda, pek çok özel şirket ve 

grubun, korsanlık, El Kaide terör örgütü bağlantılı militanlar ve hükümetlerdeki yolsuzluk gibi 

gibi konularda yürütülen soruşturmalara yardımcı olduğu ancak Facebook'un bunu kabul 

etmediği belirtildi.  

http://haberler.com/turkiye/
http://haberler.com/turkiye/
http://haberler.com/fransa/
http://haberler.com/afrika/
http://haberler.com/fransa/
http://haberler.com/benin/
http://haberler.com/burkina/
http://haberler.com/burundi/
http://haberler.com/cibuti/
http://haberler.com/gana/
http://haberler.com/madagaskar/
http://haberler.com/mali/
http://haberler.com/moritanya/
http://haberler.com/nijer/
http://haberler.com/afrika/
http://haberler.com/kongo/
http://haberler.com/cad/
http://haberler.com/togo/
http://haberler.com/afrika/
http://haberler.com/haiti/
http://haberler.com/afganistan/
http://haberler.com/yemen/
http://haberler.com/filistin/
http://haberler.com/fransa/
http://haberler.com/mali/
http://haberler.com/fransa/


Copyright©AFSAM, Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi,  Ağustos-2013 

 

Raporda, "Facebook'a hitaben yinelenen resmi yazışmalara rağmen, şirket, izleme grubunun 

taleplerini hiçbir zaman cevaplamamıştır" denildi. 

Facebook ise e-posta yoluyla, BM grubunun kendilerinden veri istemek için yasal bir yetkisinin 

bulunmadığını, bu nedenle talebin kabul edilmediğini açıkladı.  

Somali ve Eritre İzleme Grubu'nun eski koordinatörü Matt Bryden, grubun mahkeme kararı gibi 

bir gücünün olmadığını hatırlattı. Bryden, Facebook'un gizlilik sözleşmesi baskısı nedeniyle bilgi 

paylaşımı konusunda temkinli olmasının normal karşılanması gerektiğini kaydetti. 

 

12- TÜRKİYE'Yİ DURDURUN 

AB'nin Somali politikalarını belirleyen resmi belgeye göre Türkiye, Afrika'ya 'bağımsız' 

yardımlarından ötürü kontrol altına alınması gereken bir ülke  

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin kendi belirlediği politika çerçevesinde Somali'ye yardım 

yapmasından duyduğu rahatsızlığı resmi belgelerine yansıttı. AB diplomatlarınca hazırlanan 

'Somali'de Güvenlik ve Hukukun Üstünlüğüne Bütüncül AB Yaklaşımı' belgesinde, Türkiye'nin 

Somali'ye artan ilgisinden bahsedilerek yeni aktörlerin bağımsız hareket etmesinin önlenmesi 

gerektiği ifade edildi. Belgede, 'Somali'nin güvenlik sektörüne başlıca mali katkılar, AB ve 

üyeleriyle ABD'den geliyor fakat Türkiye, Mısır ve Körfez ülkeleri gibi ortakların artan ilgisi 

nedeniyle uyumlu uluslararası destek için yeni ortaklarla ilişkilerin yönetilmesi elzemdir' denildi. 

AB'nin Somali stratejisini anlatan belgede, 'Türkiye'yi, uzlaşılan koordinasyon çerçevesine 

getirme çabaları sürmelidir' ifadesi kullanıldı. AB belgesinde, Türkiye'nin 'koordinasyona' 

katılmaya zorlanması gerektiği ve bu kapsamda BM'nin Somali'ye yönelik yeni danışmanlık 

misyonunun değerlendirilebileceği belirtildi.  

Somali için çağrı 

AB'nin, Somali'de tek sesli olması gerektiği belirtilen belgede, bu amaçla üyeler arasında 

Mogadişu ve Brüksel'de iç koordinasyon mekanizmaları oluşturulması istendi. Belgede, AB'nin 

Somali'de terör ve deniz korsancılığıyla mücadele çabalarını yoğunlaştırması, Somali ordusunun 

ve polisinin eğitimini hızlandırması, etkin ve tarafsız yargı inşası ve güvenlik güçlerinin sivil 

denetimi için çalışması gereği vurgulandı. 

13- RAHATSIZLIK VERMEYE DEVAM EDECEĞIZ! 

Somali'de yapılan saldırıyla ilgili hedefin insani yardımlar olduğunu söyleyen Başbakan 

Yardımcısı Bozdağ, "Türkiye'nin yardımlarından rahatsız olanlar olabilir ama biz rahatsızlık 

vermeye devam edeceğiz" dedi.  

Türkiye'nin Somali'deki insani yardım faaliyeti ile Somali'de ve Afrika'da destan yazmakta 

olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "İnsani yardım destanından rahatsız 

olanlar Türkleri buradan kaçırmak için uğraşıyorlar" dedi.  

http://www.aa.com.tr/tr/mod/tag/facebook
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"Beyhude uğraşıyorlar, bizi tanımıyorlar. Türkiye yardım elini taşeronların eylemleriyle çekecek bir 

ülke değildir" diyen Bozdağ, "Biz insanlar ölmesin diye yardımlarımıza devam edeceğiz. 

Türkiye'nin yardımlarından rahatsız olanlar olabilir ama biz rahatsızlık vermeye devam edeceğiz" 

dedi.  

Bozdağ, Türkiye'nin Somali'deki faaliyetleri ile hem Somalililerin hem de Afrika halklarının kalbini 

kazandığını sözlerine ekledi.  

 

14- FACİAYA RAMAK KALA 

Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Torun, elçiliğe yapılan saldırıya ilişkin önemli bir ayrıntıyı paylaştı. 

Saldırganların üzerinde telefon sinyaliyle kontrol edilen bomba düzeneği bulunduğunu söyleyen 

Torun, 'Telefon çaldı ama bomba patlamadı' dedi 

 

 

Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Kani Torun, elçilik saldırısının detaylarını Yeni Şafak'la paylaştı. 

Somali güvenlik güçlerinin saldırıya karşı yeterli önlem almadıklarına dikkat çeken Torun, 'Biz dış 

koruma yapamıyoruz. Sokaktaki korumayı o ülkenin güvenlik güçleri sağlıyor. Binaların içini, 

kendi arazimiz sayılan bölgeyi kontrol ediyoruz. Somali polisi malesef görevini ihmal etmiş. 

Bombalı araç hiçbir engelle karşılaşmadan büyükelçiliğimizin bahçe kapısına dayanmış ve 

patlatılıyor' dedi. Torun şunları söyledi: 

 

DUVARLAR ZARAR GÖRMEDİ 

 

'Normalde o tür bir araç bombasına hiçbir kapı dayanmaz ama duvarları biz tahkim ettiğimiz için 

duvarlarımızda bir zarar yok. Kum torbaları ile tahkim etmiştik. Ama kapı havaya uçtuğu için 

arkadan içeri üzerlerinde bomba düzenekleri olan iki kişi giriyor. Arkadaşlarımız çok hızlı ve etkili 

bir şekilde müdahalede bulunuyorlar. Binaya girmelerini engelliyorlar. Ancak bunlardan bir tanesi 

elindeki el bombasının pimini çekip fırlatıyor. Bu el bombasının patlaması neticesinde Sinan 

arkadaşımız şehit oluyor.' 

 

FACİAYA RAMAK KALA 

 

'Üzerlerindeki bomba düzenekleri telefonla çalışacak şekilde ayarlanmış. Telefonlar çaldığı halde 

patlamıyorlar. Hem arkadaşlarımızın sıkı bir direnişi sonucu hem de telefona ayarlı bombaların 

çalışmaması neticesinde daha büyük bir facia önlenmiş oluyor. Saldırıda ne tür bir bomba 

kullanıldığı da tespit edilemedi. Çünkü Somali'de doğru düzgün işleyen bir devlet düzeni yok. 

Bunu anlayabilecek düzeyde adamları da yok. Bu nedenle bu konuda bize bilgi verilmedi. 

Bombadan parça alıp incelemek gerekiyor. Fakat Somali'de bu imkanlar yok.' 

 

Vatandaşlara zırhlı araç 

 

Eş Şebab örgütünün belli hedeflere saldıracağını daha önce açıktan ilan ettiğini hatırlatan Somali 
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Büyükelçisi Kani Torun, 'Yeni hedefte havaalanı var' dedi. Örgütün Mogadişu Havaalanı'na fırsat 

bulduğu an saldıracağına dikkat çeken Torun, 'Bu nedenle havaalanı çok sıkı korunuyor. 

Başından beri havaalanı El Şebab'ın en önemli hedefidir. Ancak burası Afrika Birliği Barış Gücü 

tarafından sıkı bir şekilde korunduğu için kişilerin girmesi çok kolay olmuyor. Keşif yapmaya 

gelenleri bile yakalıyorlar' dedi. 

 

Somali'de başlattıkları projelerin hızla sürdüğünü açıklayan Torun, ülkede güvenlik tedbirlerini 

artıracaklarını belirterek, şunları söyledi: 'Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlıyoruz. Bulundukları 

mekanları tahkim ediyoruz. Dışarı çıkmaları halinde zırhlı araç tahsisi var. Her türlü güvenlik 

önlemini gözden geçiriyoruz. Buraya geldiğimizde hangi misyon için gelmişsek, o görevleri 

yerine getirmeye çalışacağız.' 

 

Bozdağ'ın ziyareti iptal 

 

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ramazan Bayramı'nda gerçekleştirmeyi planladığı Somali 

ziyaretini güvenlik gerekçesiyle iptal etmek zorunda kaldı. Erdoğan'ın 'Yozgat'a gider gibi iki 

ayda bir Somali'ye gideceksin' talimatı verdiği Bozdağ, bu bayramı Somali'de geçirmek istedi 

ancak son terör saldırısı buna izin vermedi. 

 

 

15- MOGADİŞU’DA TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA GÖSTERİSİ 

Somali'de Türk Büyükelçiliği ek binasına yapılan saldırı protesto edilerek, Türkiye ile dayanışma 

gösterisi düzenlendi. 

Başkent Mogadişu'nun Benadir ilçesinde düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce Somalili, 

ellerinde Türk bayrakları ile "Türkiye çok yaşa. Düşmanlarına ölüm" yazılı pankartlar 

taşıdı.Saldırıyı kınayan göstericiler, Türk hükümeti ve Türk halkına destek sloganları attı. 

Göstericilerden Ayşe Mahmud, "Hiç beklemediğimiz bir durum. Yaşananlardan dolayı çok 

üzgünüz. Türkiye böyle çirkin bir eylemi haketmiyor" diye konuştu. 

Öte yandan Mogadişu Belediye Başkanı Muhammed Nur düzenlediği basın toplantısında, Türk 

Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyı kınadığını belirterek, "Türk halkı, en zor zamanda Somali halkına 

destek oldu, yardım gönderdi. Herkes Mogadişu'dan uzak dururken, Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan bizi ziyaret etti. Gıda ve ilaç yardımına büyük ihtiyaç duyduğumuz dönemde 

Türkiye'den yardımlar geldi. Benzer saldırının olmasını engellemek için gerekli önlemler alınıyor" 

dedi. 

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk Büyükelçiliği ek binasına 27 Temmuz Cumartesi günü 

yapılan saldırıda 1 özel harekat polisi şehit olmuş, 4 polis yaralanmıştı. Yaralılar, 28 Temmuz 

Pazar günü Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek, Atatürk Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 

16- TÜRKİYE SOMALİ İÇİN TEK UMUT 

Somali'nin Ankara Büyükelçisi Abdirahman, "Türk büyükelçiliği ek binasına yapılan saldırının 

sorumlularının bulunması için Türkiye ile işbirliğine ihtiyacımız var" dedi. 
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Somali'nin Ankara Büyükelçisi Mohamed Mursal Şeyh Abdirahman, geçtiğimiz günlerde 

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Büyükelçiliği'nin ek binasına düzenlenen terörist saldırı 

ve iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.  

Saldırıyı şiddetle kınayarak Türk halkına başsağlığı dileyen Abdirahman, olayda şehit olan polis 

memuru Sinan Yılmaz'ın cenazesi için Amasya'ya gittiğini ve ailesiyle derin üzüntülerini 

paylaştığını söyledi. 

Saldırı hakkında soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Abdirahman, "Eş-Şebab saldırıyı üstlendi 

ancak bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum. Saldırının sorumlularının bulunması noktasında 

Türk hükümetiyle işbirliğine ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu. Somali'nin 20 yıldır bir 

felaketin içinde olduğunu ve henüz güvenlik birimleri dahil olmak üzere, hükümet birimlerinin 

çok zayıf kaldığını dile getiren Abdirahman, bu tür saldırıların sorumlularını bulabilecek 

kapasiteye sahip olmadıklarını kaydetti. Abdirahman, Türk elçiliği ek binasına yapılan saldırının 

kesinlikle Somali halkının seçimi olmadığını da vurguladı. 

Eş-Şebab'ın Somali güvenlik güçleri tarafından yenilgiye uğratıldığını kaydeden Abrirahman, 

Türkiye ve Somali arasında güvenlik alanında da işbriliği yapıldığını, bu işbirliği geliştikçe 

Somali'nin güvenliğinin daha iyi sağlanacağını söyledi.  

"Türkiye Somali'ye insanlık onuru için geldi" 

Abdirahman, Türkiye'nin Somali'ye yaptığı insani yardımların büyük önem taşıdığına işaret 

ederken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye gerçekleştirdiği ziyaretin kendileri için ayrı 

bir yere sahip olduğunu vurguladı. "Türkiye, Somali'ye insanlık onuru için geldi" ifadelerini 

kullanan Abdirahman, TİKA'nın ve sivil toplum kuruluşlarının uzun süreli projelerinin, Somali'nin 

gelişmesi ve kalkınması için çok değerli olduğunu söyledi.  

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Abdriahman, Somali'nin doğal kaynaklara 

sahip olduğunu ancak bunlardan yararlanabilecek duruma henüz ulaşmadığını ve bu konuda da 

Türkiye'deki kuruluşlarla temas halinde bulunduklarını ifade etti.  

Büyükelçi Abdirahman, Somali ile Somaliland arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 

görüşmelerin son derece başarılı biçimde devam ettiğinin altını çizdi. Abdirahman, yeni 

görüşmelerin de üç ay sonra yine Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacağını açıkladı.  

17- İHVAN SÖZCÜSÜ HADDAD: "AFRİKA BİRLİĞİ HEYETİNİN, DARBENİN TEHLİKELERİ 

KONUSUNDA DERİN BİR ANLAYIŞA SAHİP OLDUĞU İZLENİMİ EDİNDİK" 

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Sözcüsü Cihad el-Haddad, darbe karşıtı gösterilerin 

odağındaki Rabiatul Adeviyye Meydanı'nı ziyaret eden Afrika Birliği Heyeti'nin, "askeri darbenin 

tehlikelerine ilişkin derin bir anlayışa sahip olduğu izlenimi edindiklerini" belirtti. 

Haddad, ordunun yönetime el koymasının ardından oluşturulan "Darbeyi Red ve Meşruiyete 

Destek için Ulusal İttifak Hareketi"nin, dün Afrika Birliği Heyeti ile yaptığı görüşmenin 
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ayrıntılarına dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Heyetin, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik 

Komisyonu'na sunulacak rapordan önce gelişmeleri yerinde değerlendirebilmek için Mısır'a 

geldiğini belirten Haddad, "Bütün görüşlere saygılı olduklarını vurguladılar" dedi. 

Görüşmede Mısır'ın diktatörlükten demokrasiye daha sonra da darbe yönetimine geçiş sürecini 

ele aldıklarını söyleyen Haddad, Afrika'nın askeri müdahalelerden en fazla sıkıntı çeken kıta 

olduğuna işaret ederek, "Darbenin kabulü ya da onaylanmasının tehlikelerine dair derin bir 

anlayışa sahip oldukları izlenimi edindik" diye konuştu. 

Heyetin Rabiatul Adeviyye Meydanı'nı ziyareti sırasında alandaki göstericilerin barış yanlısı 

olduğunu müşahede ettiklerini dile getiren Haddad, "Askıya alınan anayasanın yeniden 

yürürlüğe girmesi için sürdürülen mücadelenin demokratik ve barışçı niteliğinin korunması 

konusunda kararlıyız" diye konuştu.  

Darbeyi Red ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak Hareketi'nin kurucu liderlerinden Mecdi 

Salim ise Afrika Birliği heyetine Mısır'da askeri darbeden bu yana halka karşı işlenen tüm hak 

ihlalleri ve katliamları içeren bir CD'nin sunulduğunu belirtti. 

Salim, heyettekilerin, Rabiatul Adeviyye Meydanı'nı bir kez daha ziyaret etmeyi planladıkları 

bilgisini de verdi.  

Alpha Oumar Konare başkanlığındaki Afrika Birliği heyeti, Mısır ziyareti çerçevesinde darbe ile 

görevinden uzaklaştırılan ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yanı sıra 

feshedilen Şura Meclisi Başkanı Ahmed Fehmi, Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Başkan 

Yardımcısı Isam el-Aryan, İhvan Sözcüsü Muhammed el-Biltaci, eski Yatırım Bakanı Yahya Hamid, 

eski Gençlik Bakanı Usame Yasin, eski Yerel Kalkınma Bakanı Muhammed Ali Beşir ve geçici 

hükümetin Başbakanı Hazım el-Biblavi ile bir araya gelmişti.  

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komisyonu, 5 Temmuz'da aldığı kararla, darbeden sonra 

feshedilen anayasa yeniden yürürlüğe girene kadar Mısır'ın Afrika Birliği'ndeki üyeliğini askıya 

almış, karar, Mısır'daki yeni yönetim tarafından tepkiyle karşılanmıştı. 

18- MISIR'DA ORDUNUN YÖNETİME EL KOYMASI 

 

Afrika Birliği heyeti Rabiatul Adeviyye'deki İhvan liderleri ile görüştü. 

Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunan Afrika Birliği heyeti, Rabiatul Adeviyye 

Meydanı'nda bulunan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticileriyle görüştü. 

Alpha Oumar Konare başkanlığındaki Afrika Birliği heyeti, feshedilen Msır Şura Meclisi Başkanı 

Ahmed Fehmi, Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Başkan Yardımcısı Isam el-Aryan, İhvan 

Sözcüsü Muhammed el-Baltaci, eski Yatırım Bakanı Yahya Hamid, eski Gençlik Bakanı Usame 

Yasin ile eski Yerel Kalkınma Bakanı Muhammed Ali Beşir ile bir araya geldi. 

Afrika Birliği heyetinin, darbe karşıtlarının gösteri yaptıkları Rabiatul Adeviyye Meydanı'na dün 

gerçekleştirmesi beklenen ziyareti iptal etmesi üzerine, heyetin Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın 
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baskıları sebebiyle böyle bir karar aldığı iddia edilmişti. Afrika Birliği heyetine yakın kaynaklar ise 

ziyaretin, "güvenlik nedeniyle" iptal edildiğini ileri sürmüştü. 

Afrika Birliği heyeti bugün Başbakan Hazım el-Biblavi ile bir araya gelmişti. 

19- KADDAFİ'NİN YAPTIRDIĞI EN BÜYÜK CAMİİ İSİMSİZ KALDI 

Afrika ülkelerinden Uganda'nın en büyük camii isimsiz kaldı. 

Yapımına 2001'de başlanan ve 2008'de tamamlanarak ihtişamlı bir törenle ibadete açılan Uganda 

Kaddafi Ulusal Camii, ismini aldığı Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin ölümünden sonra isimsiz 

kaldı. 

CAMİYİ İSİMSİZ OLARAK TANITIYORLAR 

Camide Kaddafi'nin ismi bulunan tabela indirilirken, cami görevlileri de ziyarete gelenlere camiyi 

isimsiz olarak anlatıyor. Afrika kıtasının en büyük camileri arasında yer alan Kaddafi Ulusal Camii, 

yeni isminin verileceği günü bekliyor. 

2008'DE İBADETE AÇILMIŞTI 

Başkent Kampala'da eski Kampala Tepesi'ne kurulan caminin inşası Libya tarafından finanse 

edilmişti. Yerli ve yabancı ziyaretçilerinin eksik olmadığı cami yaklaşık 30 bin kişi kapasiteli. 

2008'de ibadete açılan ve sonradan isimsiz kalan Uganda Kaddafi Ulusal Camii'sinin açılına 

aralarında Somali, Gabon, Kenya ve Ruanda'nın da olduğu 10'a yakın ülkenin devlet başkanı 

katılmıştı. 

Kaddafi, 10 milyona yakın müslümanın bulunduğu Uganda'ya bu camiyi yaptırarak hediye 

etmişti. 

20- 89. YAŞINDA 7. KEZ DEVLET BAŞKANI SEÇİLDİ 

Afrika'nın en yaşlı lideri 89 yaşındaki Robert Mugabe, Zimbabve'de Çarşamba günü yapılan 

seçimlerde oyların yüzde 61'ini alarak 7. kez devlet başkanı seçildi. Mugabe taraftarları zaferi, 

muhalefet partisi Demokratik Değişim Hareketi'nin (MDC) bayrağının sarılı olduğu temsili bir 

tabuta omuz vererek kutladılar. 

Öte yandan koalisyon ortağı Başbakan Morgan Tsvangirai'nin Demokratik Değişim Hareketi 

üyesi 11 kişi, Mugabe'nin iktidar partisi Zanu-Pf taraftarlarının sonuçlar açıklandıktan sonra 

kendilerine saldırdığını iddia etti. 

MDC, SEÇİMLERİN HİLELİ OLDUĞUNU İLAN ETTİ 

Zimbabve'de 2008'den beri Mugabe ile ülkeyi yöneten Başbakan Tsvangirai, seçimlere hile 

karıştırıldığını, sonuçları mahkemeye taşıyacağını belirtti. Oyların yüzde 34'ünü alan muhalefet 

lideri ayrıca, bundan sonra Mugabe'nin Zanu-Pf partisi ile çalışmayacağını, kamu kuruluşlarını 

boykot edeceğini söyledi. Öte yandan MDC sözcüsü Douglas Mwonzora, iktidar partisinin planlı 
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şekilde saldırılara devam ettiğini ifade ederek, durumu seçimlerin gözlemcisi Güney Afrika 

Kalkınma Topluluğu'na (SADC) şikayet ettiklerini açıkladı. Mwanzora, Mugabe taraftarlarının 

çirkin hareketlerinin devam etmesi durumunda kızgın partililerini durduramayacaklarını 

söyleyerek iktidar partisini şiddet olaylarına karşı uyardı. 

Zimbabwe'de yapılan Devlet Başkanlığı ve Parlamento seçimlerinde Zanu-Pf meclise 158 

milletvekili sokarken, MDC 49 koltuk kazandı. Batılı kuruluşların ülkeye alınmadığı seçimleri 

Afrika Birliği, SADC ve 7 bin üyesi ile yerel Zimbabwe seçim Destek Ağı (ZESN) gözlemledi. ZESN, 

MDC'nin güçlü olduğu şehirlerde seçmen kayıtlarının düzgün yapılmaması sonucu Tsvangirai'nin 

yaklaşık bir milyon oy kaybettiğini duyurdu. 

Mugabe karşısında seçimleri 4'üncü kez kaybeden Tsvangirai'nin, hileli bulduğu sonuçları 

Anayasa Mahkemesi'ne götürmek için 7 günü var. Mahkemenin başvurudan 14 gün sonra karar 

Mugabe lehine karar vermesi durumunda 89 yaşıdaki lider 48 saat içinde yemin edecek. 

Mahkeme'nin Tsvangirai lehinde karar vermesi durumunda, 60 gün içinde yeni seçimler 

yapılacak. 

Batı'nın ambargo uyguladığı Robert Mugabe, elmas zengini Zimbabve'yi İngiltere'den 

bağımsızlığını kazandığı 1980'den beri yönetiyor. 

21- TİKA'NIN SOMALİ'YE DESTEĞİ DEVAM EDECEK 

TİKA Başkanı Çam: "Bundan sonraki projelerimiz için de güvenlik tedbirleri alacağız ama bunlar 

ekstra tedbirler olmayacak" "Projelerimiz kaldığı yerden devam edecek" "Yeni projelerimiz 

aksamayacak" 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Somali'ye yönelik kalkınma ve 

destek projelerinin bundan sonra da devam edeceğini belirterek, "Bundan sonraki projelerimiz 

için de güvenlik tedbirleri alacağız ama bunlar ekstra tedbirler olmayacak" dedi. 

Çam, geçtiğimiz hafta Somali'de Türkiye Büyükelçiliği'nin ek binasına yönelik saldırıyı ve 

Somali'deki Tika faaliyetlerini AA muhabirine değerlendirdi. Türkiye'nin, Somali'deki 

faaliyetlerinin kaldığı yerden devam edeceğini vurgulayan Çam, "Kaza ve kadere inanan bir bakış 

açımız var. Bizim millet olarak, yaşadağımız ve doğduğumuz toprakların dışında yaşama 

kültürümüz var. Somali'de ve başka yerlerde riskleri göze alarak projelerimizi yürütüyoruz, bu 

projelerimiz kaldığı yerden devam edecek" şeklinde konuştu. 

Afrika'nın en uç noktasında bile Türk varlığına rastlamanın mümkün olduğunu ifade eden Çam, 

"Afrika'nın birçok yerinde Türk varlığına ait el yazmaları ve işletmeleri görüyoruz. Bizim 

ecdadımız ve dedelerimiz nasıl ve hangi şartlarla kalmışsa, bizler ve gelecek nesiller de aynı 

şekilde bulunacak" ifadesini kullandı.  

-Güvenlik önlemleri artırıldı  

TİKA Başkanı Çam, Somali'de yardımların yanı sıra kalkınma öncelikli projelerinin devam ettiğini 

kaydederek, Türkiye'de birçok kurumun Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın başkanlığındaki 
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Somali Yardımlar Koordinasyonlar Kurulu'nun aldığı kararları uygulamak için canla başla 

çalıştığını vurguladı. Çam, "TİKA, Türk Kızılayı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer 

pek çok STK adına orada çalışan onlarca vatandaşımız var. Sayın Başbakanımızın isteği üzerine 

orada güvenlikli bir ulaşım mekanizması da kuruldu" dedi.  

Türkiye'nin büyükelçilik ek binasına yönelik saldırıdan sonra, elçilik yetkililerinin Türk 

vatandaşlarına gece sokağa çıkmaması konusunda sürekli uyarılarda bulunduğunu hatırlatan 

Çam, "Oranın yerel şartlarına göre tedbirler alınıyor ve güvenlikçi sayısı artırıldı ve artırılacak" 

bilgisini verdi. Türkiye'nin bugüne kadar Somali'de çok önemli çalışmaları olduğunu ifade eden 

Çam, hastaneden okullara, karayolundan su kuyularına kadar birçok proje yaptıklarını anlattı.  

Bitirilen projelerin yanı sıra devam eden birçok çalışma olduğuna değinen Çam, çalışmaların 

saldırıdan etkilenmeyeceğinin altını çizdi. Yapmayı planladıkları yeni projelerin de 

aksamayacağını dile getiren Çam, "Bundan sonraki projelerimiz için de güvenlik tedbirleri 

alacağız ama bunlar ekstra tedbirler olmayacak" dedi 

Çam, Somali'de varlık gösteren bazı radikal grupların, başka devletlerin yönlendirmesiyle Türkiye 

karşıtı bakış açısı oluşturmak istediği yönünde iddialar olduğunu belirterek, Türkiye'nin Somali 

hükümetini desteklediği ve halka insani yardım götürdüğü için hedef alındığını vurguladı. 

Başbakan Erdoğan'nın 2011'de Somali ziyaretini hatırlatan Çam, "Başbakan'ın yanında giden 

bütün kurumların tamamı orada açlık ve susuzluktan ölen insanlarla ilgili bir mücadeleyi 

başlatmak için gitmişti. Hiçbir dünya ülkesinin gelmediği, çok ciddi riskleri olan bir bölgeydi. 

Projelerimiz kaldığı yerden devam edecek" dedi. 

22- MALİ'DE SEÇİMİN GALİBİ KEİTA 

Mali'de devlet başkanlığı seçiminin galibi ikinci tur sonunda Eski Başbakan Keita oldu. 

Batı Afrika ülkelerinden Mali'de devlet başkanlığı seçiminin galibi, eski Başbakan İbrahim 

Boubacar Keita oldu.  

Keita, rakibi eski Maliye Bakanı Soumaila Cisse'nin devlet başkanlığı seçiminin Pazar günü yapılan 

ikinci turunda bozguna uğradığını kabul etmesinin ardından zaferini ilan etti.  

Eşi ve ailesinin diğer üyeleriyle Keita'yı evinde ziyaret eden Cisse'nin görüşme sırasında yenilgiyi 

kabul ettiğini açıkladığı öğrenildi.  

Görüşmenin ardından özel Africable TV Kanalı'na bir açıklama yapan Cisse, "Keita'yı kutlamaya ve 

hak ettiği başarıyı dilemeye geldiğini" söyledi.  

Cisse, sözlerine şöyle devam etti: "Umarım Keita, çok başarılı olur. Bu başarının, ülkemizin acilen 

çözüm bekleyen sorunlarıyla baş edebilmesi için Keita'ya güç vereceğine inanıyorum." 

Seçimin 28 Temmuz'da yapılan ilk turunda oyların yaklaşık yüzde 40'ını alan ve ikinci turu 

kazanması beklenen 68 yaşındaki Keita ise seçimi, yeni Mali için bir sembol olarak niteledi.  
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İlk turda yarışan diğer adaylar, Keita lehine çekilme kararı almıştı.  

Daha önce 2002 ve 2007'deki devlet başkanlığı seçimlerinde de aday olan Keita, dışişleri bakanı 

ve parlamento başkanı olarak da görev yapmıştı.  

Keita'nın hükümeti kurduktan sonra 60 gün içinde Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketi (MNLA) ile 

görüşmelere başlaması bekleniyor.  

4 milyar dolarlık yardım 

Keita'nın zaferinin, Mali'ye uluslararası toplum tarafından söz verilen yaklaşık 4 milyar dolarlık 

yardımın önünü açması bekleniyor. Uluslararası toplum, yardımın gönderilmesi için demokratik 

yollardan seçilmiş bir hükümetin kurulmasını şart koşmuştu.  

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunun sakin bir ortamda geçmesinden ötürü Mali halkını 

öven Avrupa Birliği (AB) gözlemci heyeti başkanı Luis Michel, "Mali halkının, geçen yılki darbeye 

kadar ülkelerinde var olan demokratik geleneğe yeniden dönüş yaptıklarına" işaret etmişti.  

Demokrasiye dönüş 

Afrika'nın en büyük 7. ülkesi olan, 14 milyon nüfusa sahip Mali, 1959'da Fransa'dan 

bağımsızlığını kazanmıştı. Yıllar süren tek partili dönemin ardından 1991'de bir darbeye sahne 

olan Mali'de yeni bir anayasanın yapılmasının ardından çok partili, demokratik bir yapı 

oluşmuştu.  

Tuareglerin ülkenin kuzeyindeki Kidal bölgesinde başlattığı ayaklanma, yıllarca demokratik yapısı 

ile örnek gösterilen Mali'yi 22 Mart 2012'de yeni bir askeri darbe ile karşı karşıya getirmişti. Ordu, 

ülkenin kuzeyindeki krizi çözmekte yetersiz kalmakla suçladığı Devlet Başkanı Amadou Toumani 

Toure'yi devirmiş, hükümeti lağvetmiş ve anayasayı askıya almıştı.  

Darbe sonrası yaşanan kaos ortamının ülkenin kuzeyindeki Kidal, Timbuktu ve Gao şehirlerinin 

silahlı grupların eline geçmesine yol açmasının ardından Fransa, Ocak ayında bölge ülkelerinin 

de katkılarıyla uluslararası askeri müdahale düzenlemişti. 

Kaos ortamı ve çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 200 binden fazla sivil, 

komşu ülkeler Nijer, Burkina Faso ve Mauritanya'ya kaçmıştı.  

23-  MALİ DARBECİSİ ORDU KOMUTANI OLDU  

Mali'de geçen yıl yönetimi deviren Amadou Sanogo genelkurmay başkanlığına getirildi  

Batı Afrika ülkelerinden Mali'de geçen yıl askeri darbeyle yönetimi deviren cuntanın lideri 

Amadou Sanogo'nun ülkenin yeni genelkurmay başkanı olması tepkilere neden oldu. 
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Mali'de kısa bir süre önce gerçekleşen devlet başkanlığı seçiminde eski Başbakan İbrahim 

Boubacar Keita olmasının ardından, Sanogo'nun ordunun en üst görevine atanması eleştirilere 

neden oluyor. 

Geçen yıl Mali Devlet Başkanı Amadou Toumani Toure'yi darbe girişimiyle yönetimini deviren 

cuntanın lideri Sanogo'nun atamasının ülkedeki demokratik yollarla yapılan bir seçiminin 

ardından yapılması dikkatleri çekti. 

İnsan Hakları İzleme Örgütü Batı Afrika Uzmanı Corinne Dufka, Sanogo'nun böyle bir göreve 

getirilmesinin tam anlamıyla ölçüsüz ve acımasızca olduğunu belirterek, görevinde yükseltme 

yerine Sanogo hakkındaki iddiaların araştırılması gerektiğini ifade etti. 

24- TÜRKİYE’NİN SOMALİ İMTİHANI  

Türkiye Somali'nin gençlerini savaştan kurtarmak olarak düşünse de El Şebab Somali'den 

öğrencilerin Türkiye getirilmesini bir modernleştirme hareketi olarak görüyor  

Somali Türkiye'nin Afrika açılımı içinde özel bir öneme sahip çünkü artık Türkiye, uluslararı 

kamuoyu tarafından Somali denklemi içinde bir aktör olarak değerlendiriliyor. Türkiye gerek 

insani alanda yaptığı yardımlarla gerekse de Somali'de yaşanan insani krizlerin dünya 

kamuoyuna duyurulmasında geçtiğimiz iki sene önemli bir rol oynadı. 

Somali'yi konuşup tartışırken bir noktanın altını özellikle çizmek gerek. Bugün Somali'yi ifade 

eden çizgiler Somali'yi anlamamıza yetmiyor. Çünkü Somaliler bu çizgilerin dışına fazlasıyla 

taşmış bir topluluk. Somali nüfusu Etiyopya'nın Ogedan bölgesi, Cibuti ve Kenya'nın kuzey 

bölgelerini de içine alan geniş bir alanda yaşıyor. Ülkedeki siyasi krizler nedeniyle yurtdışına göç 

eden ve bugün başta İngiltere olmak üzere, İsviçre, ABD, Güney Afrika gibi ülkelerde yaşayan 

hatırı sayılır Somali diasporası da bu taşkının bir parçası. Bu realite Somali'ye bakarken çizilen 

sınır çizgilerinin dışına çıkmayı gerektiriyor. 

Somali soğuk savaşın Afrika içinde en çetin yaşandığı ülkeydi. ABD-SSCB gerilimi Etiyopya-

Somali düzleminde kutuplaşmaya, müttefik arayışına yol açtı. Soğuk Savaşın teknik ve finansal 

imkanlarının fazlasıyla farkında olan Siad Berra bu gerilimi Somali'nin çıkarları için kullanmaya 

çalıştı. Afrika'nın en büyük ordusunu kuran Berra belki bir nebze de şansını fazlasıyla zorlamıştı. 

Somali ulusal kimliğinin yeniden inşa edilmesi için yola çıkan Siad Berra'nın çantasında "Büyük 

Somali" projesi vardı. Somali halkının yaşadığı topraklar tamamen özgürleştirilecek Kenya, 

Etiyopya ve Cibuti'den geri alınacaktı. Bu projenin hayata geçirilmesi için 1977'de harekete geçen 

Siad Berra Jigjiga ve Harrar'ı almasının ardından Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya az kala 

SSCB tarafından durdurulabildi. Destek için Küba'dan 20 bin asker ve Moskova'dan strateji 

uzmanları getirilmişti. 1978'de Somali'nin Amerika'ya yaklaştığı yeni bir dönem başladı. 

1991 yılında Siad Barre'nin düşürülmesi ile başlayan dönem Somali tarihinde kaosun, 

kanunsuzluğun hakim olduğu bir dönem oldu. Barre'nin düşürülmesi üzerine harekete geçen 

ABD tarihinin en büyük operasyonlarından birini "operation restore hope" gerçekleştirdi. Ancak 
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hiç hesaba katılmamış gelişmeler Afrika Boynuzunda ABD'yi hezimete uğratırken, ağır askeri 

kayıplar veren ABD geri çekilmek zorunda kaldı. 

2005 yılına kadar geçen sürede ülkedeki iç savaş tüm hızıyla devam ederken halkın temel 

ihtiyaçlarını giderecek altyapıdan mahrum milyonlar çaresizlik içinde siyasete bulaşmış 

kabilelerin çekişmesini izledi. Bu karışıklık içinde yeni umut olarak İslam Mahkemeleri Birliği 

kuruldu ve kısa sürede bazı askeri, siyasi ve ekonomik başarılara imza attı. 2006 yılında devreye 

giren Amerika İslamcı grupların ülkeyi ele geçirmelerini önlemek için harekete geçerek Etiyopya 

askeri birliklerini ileri sürdü. 2006 sonrası dönem yeniden kaosun hakim olduğu bir dönem oldu. 

İslam Mahkemeleri birliğinin dağılmasının hemen ardından bu birliğe destek vermiş yeni bir grup 

ismini duyurdu: El Şebab. Askeri alandan elde ettiği başarılar ile kısa sürede dikkatleri üzerine 

çeken örgüt Somaliland ve Putland dışında kalan Somali topraklarının çok büyük bir kısmını ele 

geçirmeyi başardı. Kendini "küresel cihat" hareketi olarak konumlandıran El Şebab'ın önceliği 

Somali'deki karışıklığı körükleyen Etiyopya, Kenya ve Batı tarafından kurdurulan yönetime karşı 

mücadele etmekti. 

25- SOMALİ'DE ÇOCUK FELCİ SALGINI YAYILIYOR 

Birleşmiş Milletler, alınan tüm önlemlere rağmen Somali'de çocuk felcine yakalananların sayısının 

yüzü geçtiğini bildirdi. 

Birleşmiş Milletler (BM), alınan tüm önlemlere rağmen Somali'de çocuk felcine yakalananların 

sayısının yüzü geçtiğini bildirdi. 

BM'ye bağlı İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yayımlanan rapora göre, 14 

Ağustos itibariyle Somali'de tespit edilen vaka sayısı 105, Kenya'da tespit edilen vaka sayısı 10'a 

yükseldi. 

Somalili sağlık yetkilileri, mayıs ayında başgösteren salgının önüne geçebilmek amacıyla 

başlatılan aşı kampanyalarının, El Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütünün kontrolü altındaki 

bölgelere ulaştırılamadığını belirtiyorlar.  

OCHA raporunda da aşı kampanyaları kapsamında şu ana dek 4 milyon kadar kişiye ulaşıldığına 

ancak güney ve merkez kesimleri içine alan sorunlu bölgelerdeki 600 bin civarında çocuğa henüz 

aşı götürülemediğine işaret ediliyor. 

Raporda, yetersiz beslenme ve gıda güvenliğindeki sorunların hastalığın yayılmasını hızlandırdığı 

uyarısında da bulunuluyor. 

Somali'de çocuk felciyle mücadele, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) ile Dünya Sağlık 

Örgütü'nün (WHO) desteğiyle sürdürülüyor. 

26- SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR, SOMALİ'DEN ÇEKİLİYOR  

http://www.aa.com.tr/tr/mod/tag/birlesmis-milletler
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Doktorların gerekçesi, kendilerine yönelik cinayet, adam kaçırma ve saldırı girişimlerinin artması 

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, 22 yıldan sonra, çalışanlarına yönelik saldırıları gerekçe 

göstererek Somali'den çekilmeye karar verdiklerini açıkladı. 

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, "Somali'deki sivil liderlerin ve silahlı grupların, yardım 

gönüllülerine yönelik cinayetleri, saldırıları ve adam kaçırma girişimlerini desteklediğini, tasvip 

ettiğini ve bunlara göz yumduğunu" öne sürdü. 

Örgütten yapılan açıklamada, Somali'den ayrılmalarının, yüzbinlerce Somaliliyi insani yardımdan 

mahrum bırakacağı vurgulandı. 

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün Somali'de yaklaşık 2 yıl tutsak edilen 2 İspanyol çalışanı 

bir ay önce serbest bırakılmıştı. 

 

27- ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ'NDE İSYANCILARIN LİDERİ DEVLET BAŞKANI OLARAK 

YEMİN ETTİ 

Orta Afrika Cumhuriyetinde bu yılın başlarında hükümeti deviren isyancıların lideri Michel 

Djotodia, devlet başkanı olarak yemin etti. 

Djotodia, Bangui'de gerçekleşen yemin töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin siyasi sınıfını 

bağlılığın gerektiği bu süreçte kendisine "tartışmasız meşruiyetle" seçilmiş olma izni veren 

ateşkesi gözlemlemeye çağırdı.  

Yardım kuruluşları, insani felaketin eşiğinde olan 4,6 milyon nüfuslu kara ülkesinde, Seleka 

isyancı grubunun lideri Djotodia'nın seçimleri düzenlemek için 18 ayının olduğunu belirtiyor.  

Djotodia, mart ayında Devlet Başkanı Francois Bozize'yi devirmek için güvenlik güçlerine katılmış 

ve kendisini devlet başkanı ilan etmişti. 

Seleka isyancıları, o tarihten bu yana, geniş çaplı cinayet, tecavüz ve yağma eylemleri yapmakla 

SUÇLANIYOR.  

28-  DKC'DE 82 ÇOCUK ASKER KURTARILDI  

BM görevlileri, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde asker olarak kullanılan 82 çocuğu kurtardı. 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki (DKC) Birleşmiş Milletler Misyonu, silahlı bir grup 

tarafından çocuk asker olarak kullanılan 82 çocuğun kurtarıldığını açıkladı. 

Misyon, 13'ü kız 82 çocuğun son 6 ay içinde Mai Mai Bakata Katanga milis grubu tarafından 

ailelerinden zorla alınarak çocuk asker olarak yetiştirildiğini belirtti. 
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Bazıları sadece 8 yaşındaki çocuklardan 40'ının ailelerine teslim edildiği, diğerlerinin ise tedavi 

için hastanelere gönderildiği öğrenildi. 

Mai Mai Bakata Katanga milis grubu, ülkenin güneydoğusundaki Katanga eyaletinde faaliyet 

gösteriyor. Grup, eyaletin kuzeyindeki yoksul kesim ile yabancı şirketlerin yatırımlarının 

bulunduğu güney kesimi arasındaki gelir eşitsizliğini protesto etmek için eylemler düzenliyor. 

BM Misyonu, daha önce de 22'si kız 163 çocuğu silahlı grupların elinden kurtarmıştı. 

 

29- TÜRKİYE'NİN PİGMELERLE İLK TEMASI 

Orta Afrika yağmur ormanlarının çağdaş dünyadan uzakta, zor şartlarda yaşayan Pigme halkıyla 

Türkiye’nin ilk teması TİKA tarafından sağlandı TİKA, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki 

projesi kapsamında Pigmelere eğitim ve üretim desteği sağlayan FEMODER adlı sivil toplum 

kuruluşuna malzeme desteğinde bulundu Kadınlara okuma yazma, erkeklere tuğlacılığın da 

öğretileceği projeden 3 bin Pigme yararlanacak 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Orta Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında, 

günümüz şartlarından uzak ve zor bir yaşam süren Pigmelere eğitim ve üretim desteği veren 

FEMODER isimli kuruluşa çeşitli malzemelerle katkı sağladı. 

TİKA yetkililerinden alınan bilgiye göre, Orta Afrika'nın ilk sakinlerinden biri olarak kabul edilen, 

genelde 1.5 metreyi aşmayan boylarıyla bilinen yerli kabile Pigmelerle Türkiye arasında ilk irtibat 

kuruldu. 

Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti sınırları içinde, diğer 

topluluklardan uzak şekilde yaşayan Pigmeler, AİDS ve Ebola gibi ölümcül hastalıklarla 

mücadelenin yanı sıra yetersiz beslenmeyle de karşı karşıya. Yaşadıkları ülkelerin sosyoekonomik 

açıdan da en zor durumdaki halkı olan Pigmeler, örgün eğitim de dahil olmak üzere hiçbir devlet 

hizmetinden yararlanamıyor. 

TİKA, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Doğu Kasai bölgesi kırsalında yaşayan Pigmelere tarım 

yapmayı, meslek kazandırmayı ve Pigme kadınlarına okuma yazma öğretmeyi hedefleyen 

FEMODER adlı sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yaptı. 

İşbirliği çerçevesinde kırtasiye malzemesi, bilgisayar, bilgisayar malzemesi, çeşitli zirai makine, 

meslek eğitimi için dikiş makineleri ile tuğla yapımında kullanılan makine ve ekipman, Türkiye 

Cumhuriyeti Kinşasa Büyükelçisi Bekir Uysal tarafından, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanı Modeste Bahati Lukwebo'ya teslim edildi. 

Zor şartlar altında yaşayan Pigme topluluklarının, iç savaş nedeniyle de uygarlığa 

entegrasyonunun kesintiye uğradığını belirten Lukwebo, Pigmelerin ülkenin geri kalanıyla 

kaynaşmasını hızlandıracağını ifade ettiği yardımlar için Tika'ya teşekkür etti. 
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-Kadınlara okuma yazma, erkeklere tuğlacılık öğretilecek 

Ülkenin yaşam şartları bakımından zor durumdaki topluluğu Pigmeler'e yönelik çalışmalar 

yürüten FEMODER'in Tika destekli projesinden 3 bin Pigme yararlanacak. 

Pigme halkına gelir sağlamayı da amaçlayan proje kapsamında, kadınlar hem okuma yazma 

öğrenerek eğitim seviyelerini yükseltecek hem de dikiş yaparak meslek sahibi olacaklar. 

Tuğlacılık eğitimiyle de erkekler hem kendileri için modern ve güvenli mekanlar inşa etmeleri 

hem de tuğla yapımını meslek haline getirerek iş sahibi olmaları amaçlanıyor. 

Pigmelere verilecek zirai ekipman ve makinelerin de ormanda avcılık ve toplayıcılıkla geçinen 

halkın tarım yapmayı öğrenerek, düzenli besin kaynağına kavuşmasına katkı sağlaması 

bekleniyor. 

30- GÜNEY AFRİKALI LİDERLERDEN ZİMBABVE'YE YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI ÇAĞRISI 

Güney Afrikalı liderler, uluslararası toplumu Zimbabve üzerindeki yaptırımları kaldırmaya çağırdı. 

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu yeni başkanı Malavi Devlet Başkanı Joyce Banda, ülkesinin 

başkenti Lilongwe'de yaptığı açıklamada, Zimbabve halkının yeterince acı çektiğini söyledi. 

Zimbabve seçim komisyonu, genel seçimde Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin liderliğindeki 

ZANU-PF partisinin oyların yüzde 61'ini kazandığını açıklamıştı. 

Eski Başbakan Morgan Tsvangirai, oyların yeniden sayılması için avukatı Lewis Uriri aracılığıyla 

Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu. 

Mugabe tarafından gözlemci gönderilmesi engellenen batılı ülkeler ve bağımsız yerel 

gözlemciler, seçmen listesi ve seçim işlemlerindeki düzensizlikleri kınamıştı.  

Yaptırımlar Mugabe'nin partisi ve liderlerine ilişkin Mali, bankacılık ve seyahat yasaklarını içeriyor. 

31- TÜRKİYE'NİN SOMALİ'YE YAPTIĞI YARDIMLAR 

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Türkiye, Somali'de sadece ve sadece insani ve vicdani nedenlerle 

bulunmaktadır. Somali'de yaşanan ölümlere son vermek, insanların çaresizliğine çare olmak için 

oradadır" "Somali'nin huzur, barış, refah içerisinde yaşaması konusunda Türk milletinin ve 

devletinin yardım elini uzatmak için oradadır. Kesinlikle siyasi ve hesabi bir nedenle Somali'de 

değildir" "Somali'de açlıktan, susuzluktan, tedavisizlikten, çaresizlikten ölen kalmadı" "Türkiye bu 

anlamda yaptığı yardımın ilk adımını başarıyla tamamlamış oldu. İkinci adım Somali'nin yardıma 

ihtiyaç duymadan kendi ayakları üzerinde duracak bir yapıya kavuşması olacak" 

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye, Somali'de sadece ve sadece insani ve vicdani 

nedenlerle bulunmaktadır. Somali'de yaşanan ölümlere son vermek, insanların çaresizliğine çare 

olmak için oradadır. Somali'nin huzur, barış, refah içerisinde yaşaması konusunda Türk milletinin 

ve devletinin yardım elini uzatmak için oradadır. Kesinlikle siyasi ve hesabi bir nedenle Somali'de 

değildir" dedi.  

http://haberler.com/turk-isbirligi-ve-koordinasyon-ajansi/
http://haberler.com/afrika/
http://haberler.com/malavi/
http://secim.haberler.com/2011/
http://secim.haberler.com/2011/
http://haberler.com/robert-mugabe/
http://secim.haberler.com/2011/
http://haberler.com/mali/
http://haberler.com/bekir-bozdag/
http://haberler.com/somali/
http://haberler.com/somali/
http://haberler.com/somali/
http://haberler.com/somali/


Copyright©AFSAM, Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi,  Ağustos-2013 

 

Bozdağ, Somali'ye yapılan yardımlara ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 2 yıl önce bu ülkeye 

giden Başbakan Erdoğan'ın ziyaretiyle yıllar yılı gidilemez ülke anlayışını yıktığını anlattı. 

Bozdağ, Somalili yetkililerin Başbakan Erdoğan'ın ziyaretini "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının 

Mogadişu'ya yaptığı ziyaret, son 20 yılda Somali halkının başına gelen en önemli şeydir. Bu, 

bizim için milattır" diye değerlendirdiğini söyledi.  

Erdoğan'ın ziyareti ardından Türkiye'de yardım seberberliği başlatıldığını anımsatan Bozdağ, 

kampanya çerçevesinde 506 milyon 945 bin 345 lira yardım toplandığını dile getirdi. 

Erdoğan'ın ziyaretinin, Somali'yi dünya gündemine taşıdığına işaret eden Bozdağ, bugüne kadar 

Somali'ye 19 uçak ve 10 gemiyle on binlerce ton gıdanın aktarıldığını ifade etti. 

Ekmek fabrikası, aşhane, buzhane çadırkentler kurulduğunu hatırlatan Bozdağ, insanların 

tedavisizlik nedeniyle ölmesini önlemek için de 92'si hekim olmak üzere 326 sağlık personelinin 

ülkede görev yaptığını, 304 ton ilaç ve tıbbi sarf malzeme gönderildiğini, 4 sahra hastenesi 

kurulduğunu ve 5 ambulans verildiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı aracılığıyla 329 bin 255 kişiye 

poliklinik hizmeti verildiğini, 5 bin 154 ameliyat, 23 bin 834 laboratuvar ve 6 bin 334 röntgen 

işlemi yapıldığını belirten Bozdağ, sivil toplum örgütlerinin de sağlık alanında çalışma 

sürdürdüğünü ifade etti.  

Gelinen noktada Somali'de gıdasızlık, ilaçsızlık, tedavisizlik ve susuzluk nedeniyle hayatını 

kaybeden insan kalmadığına işaret eden Bozdağ, "İnşallah, bundan sonra da Somali'de 

gıdasızlıktan, ilaçsızlıktan, tedavisizlikten ve susuzluktan ölen hiçbir insan olmaz" ifadesini 

kullandı. 

Türkiye'nin yardımlarının kalıcı olmasını istediklerini ve bu yönde çalışma başlattıklarını dile 

getiren Bozdağ, Somalililerin kendi ayakları üzerinde durması için önemli adımlar attıklarını 

vurguladı. 

Ülkenin en büyük ihtiyacının eğitimli insan gücü olduğuna işaret eden Bozdağ, şu anda 500 

Somalili öğrencinin Türkiye'de üniversitede okuduğunu belirtti. Sivil toplum kuruluşları ve vakıf 

üniversitelerinin getirdiği öğrencilerle bu sayısının bin 418'e ulaştığı bilgisini veren Bozdağ, bin 

civarında ortaöğretim düzeyindeki öğrencinin de Türkiye'de eğitim gördüğü bilgisini paylaştı. 

Bozdağ, Somali'de sağlık meslek yüksekokulu ve lisesi, balıkçılık meslek lisesi inşaatlarının 

sürdüğünü de aktardı.  

-" Türklerin Somali'de bulunmasını sorgulayan bir gözün, bir fikrin, kulağın olduğunu da 

biliyoruz"  

Somali'de çevre konusunda tarihi adımlar attıklarına dikkati çeken Bozdağ, Somali'deki kemik 

yığınlarının Türkiye'den götürülen makinelerle yakıldığını, o alanların spor alanlarına 

dönüştürüldüğünü belirtti. Sokaklardaki çöplerin halkla yapılan işbirliği ile toplandığını ifade 

eden Bozdağ, ülkeye 49 iş makinesi, 400 çöp konteyneri gönderildiğini dile getirdi.  
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Bozdağ, Mogadişu'da 200 yataklı hastane yaptıklarını da vurgulayarak, "Afrika'nın en modern 

hastanesi olacak" görüşünü paylaştı. Bazı sivil toplum örgütlerinin de Somali'de hastane kurduğu 

bilgisini veren Bozdağ, bu derneklerin çocuk ve kadın doğum hastaneleri yapılması yönünde 

çalışma sürdürdüğünü bildirdi.  

Ülkede Türkiye'nin varlığının son derece önemli olduğuna işaret eden Bozdağ, burada Cibuti, 

Sudan ve Yemen'in dışında büyükelçiliği olan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı. THY'nin 

tarifeli seferlerle Somali'yi dünyaya bağladığını hatırlatan Bozdağ, Tika, Türk Kızılayı ve Diyanet 

Vakfı'nın da ülkede pek çok çalışma yürüttüğünü bildirdi.  

Bozdağ, şöyle devam etti:  

"Gittiğimizde bütün Somalili yetkililer bana şunu söylüyorlar, 'Batılılar ve başka ülke temsilcileri 

bize şu soruyu soruyorlar, (Türkler sizden ne istiyor? Türkler neden burada?) Türkler, bizden bir 

şey istemiyor, aksine biz onlardan istiyoruz, onlar da bize veriyorlar. Neden istiyorsunuz diye de 

sormuyorlar. Hatta bizim istemediklerimizi de bize veriyorlar, diyoruz. (Konuşmalarınızda neler 

söylüyorlar) diye soruyorlar. Bu yapılan yardımları konuşuyoruz, başka bir şey konuşmuyoruz, 

diyoruz.' Sürekli Türklerin Somali'de bulunmasını sorgulayan ve onların hangi hesapla olduğunu 

anlamaya çalışan bir gözün, bir fikrin, kulağın olduğunu da biz biliyoruz. Oradakiler de bunu 

bizzat ifade ettiler. Benim şahsıma da Afrika Birliği Zirvesi'ne gittiğim sırada orada bir batılı yetkili 

bunu bizzat bana da sordu. 'Biz, size soruyor muyuz, Somali'de na yapıyorsunuz diye. Zaten 

yaptıklarımız gizli değil, anlatayım ama (niye buradasınız) sorusunu sormanızı yadırgadım. Doğru 

bir yaklaşım da değil' Biz, şunları yapıyoruz diye de neler yaptığımızı anlattık. Türkiye, Somali'de 

sadece ve sadece insani ve vicdani nedenlerle bulunmaktadır. Somali'de yaşanan ölümlere son 

vermek, insanların çaresizliğine çare olmak için oradadır. Somali'nin huzur, barış, refah içerisinde 

yaşaması konusunda Türk milletinin ve devletinin yardım elini uzatmak için oradadır. Kesinlikle 

siyasi ve hesabi bir nedenle Somali'de değildir. Biz, bunu anlattık, anlatmaya da devam edeceğiz. 

Hesabi, siyasi nedenlerle Somali'de bulunanlar ve iş yapanlar elbette bizi anlamayabilirler." 

Bozdağ, AFAD, TRT ve Anadolu Ajansının da aralarında bulunduğu çok sayıda kamu kurum 

kuruluşuna ve sivil toplum örgütlerine Somali'deki çalışmalara verdikleri destekten dolayı 

teşekkür etti.  

-"Saldırıyı bir de bizim kriminal uzmanlarımızın bütün boyutları ile incelemesinde fayda var" 

Bozdağ, Somali'ye yapılan yardımlara ilişkin bir soruyu yanıtlarken, "Somali'de açlıktan, 

susuzluktan, tedavisizlikten, çaresizlikten ölen kalmadı. Türkiye bu anlamda yaptığı yardımın ilk 

adımını başarıyla tamamlamış oldu. İkinci adım Somali'nin yardıma ihtiyaç duymadan kendi 

ayakları üzerinde duracak bir yapıya kavuşması olacak" değerlendirmesinde bulundu.  

Türk Büyükelçiliğine yapılan saldırıya ilişkin soruşturmanın sonuçları hakkındaki bir soru üzerine 

Bozdağ, güvenlik konusunda her türlü tedbiri aldıklarını söyledi. Büyükelçiliğin dış güvenliğinin 

Somali polisi tarafından sağlandığını belirten Bozdağ, ihtiyaç olması üzerine 5 zırhlı aracın 

Somali'ye gönderildiğini ifade etti. İçişleri Bakanlığının saldırının incelenmesi için Somali'ye 
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uzman heyet gönderdiğine işaret eden Bozdağ, bilgilerin, geldikten sonra kamuoyu ile 

paylaşılacağını vurguladı. 

Bozdağ, "Çünkü oradaki saldırıyı bir de bizim kriminal uzmanlarımızın bütün boyutları ile 

incelemesinde fayda var. Bir daha böyle olayların yaşanmaması için alacağımız tedbirler 

bakımından bu inceleme yol gösterici olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı. 

 

32-  SOMALİ'DE 22 YIL SONRA ÇOCUK OYUN PARKI 

Somali'de 1991 yılından beri ilk defa açılan çocuk oyun ve eğence parkı, ülkede yaşanan iç 

savaşın çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini azaltmayı hedefliyor Mogadişu'daki çocuk parkının 

sahibi iş adamı Ali: "Bizim çocuklarımız da dünya çocukları gibi oyunlar oynamayı hak ediyor" 

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 1991 yılından beri ilk defa bir çocuk oyun ve eğlence parkı 

açıldı. Mogadişulu çocukların, şaşkınlık ve hayretle bir süre seyrettikten sonra çekinerek oynayıp 

eğlenmeye başladığı park, savaşın çocuklar üzerindeki olumsuz izlerini silmeyi hedefliyor. 

Savaş ortamında yetişen çocuklar için bir rehabilitasyon merkezi haline dönüşen parkın sahibi 

işadamı İsmail Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim çocuklarımız da dünya çocukları 

gibi oyunlar oynamayı hak ediyor" dedi.  

İsmail Ali, oyun ve eğlence parkının kuruluş hikayesini şöyle anlattı:  

"Çocuklarımız ürkütücü oyunlar oynuyorlardı. Her birinin tüfek ve tabancalarla, şiddet içeren 

ölme ve öldürme üzerine oyunlar oynadıklarını gördüm. Bu beni etkiledi. Çocukların şiddetten 

uzak rahat oyun oynayabilecekleri bir oyun parkının kurulması fikri aklıma geldi. Bizim 

çocuklarımız da dünya çocukları gibi oyunlar oynamayı hak ediyor. Onun için bu parkın 

kurulmasına karar verdim." 

Mogadişu'da açılan park alanında değişik mutfakların bulunduğu lokanta, kafeterya, sinema, 

farklı boyutlarda yüzme havuzları, trenler, dinozorlar, motosiklet ve araç yarışları ile çok sayıda 

oyun alanının ve değişik oyuncakların yer alması, çocuklar için tam bir sürpriz oldu. 

-"Çocuklarımız oynamak için bizden tüfek ve tabanca isterdi" 

İki çocuk annesi Fatma Abdürrezzak, "Çocuklarımız oynamak için bizden tüfek ve tabanca isterdi. 

Şimdi ise böyle bir oyun parkında istedikleri gibi değişik oyunlarla oynama imkanları var" diye 

konuştu. 

"Korku ve kaosun hakim olduğu ülkede bir nebze de olsa bu duygulardan uzak kalmak, oyun 

oynayan çocukların gözlerinden okunuyor" diyen 3 çocuk babası Abdülkadir Muhammed, "Bu 

parklar çocuklarımız için bir şans ve sağlıklı büyümeleri için önemli bir görevi yerine getiriyor" 

ifadelerini kullandı. 

Oyun parkındaki her bir oyun için aileler, 38 bin Somali Şilini (yaklaşık 2 Amerikan doları) ödüyor. 

http://haberler.com/mogadisu/
http://haberler.com/somali/


Copyright©AFSAM, Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi,  Ağustos-2013 

 

Hükümete ve Afrika Birliğine bağlı güvenlik kuvvetleri ile çatışma halinde olan eş-Şebab terör 

örgütü daha çok ülkenin güney sahil illerinde savaşıyor. 

33- MISIR'DAN AFRİKA BİRLİĞİ'NE TEPKİ 

Sudanlı mevkidaşı ile görüşen Mısır Dışişleri Bakanı Fehmi, 'Afrika Birliği'nin, Mısır'ın üyeliğini 

dondurma kararı hızlı ve düşünmeden atılmış bir adım' dedi. 

 

Sudan Dışişleri Bakanı Ali Kerti, Mısır'da yaşananların Mısır'ın iç meselesi olduğunu ve çözümün 

de içeride aranması gerektiğini söyledi. 

 

Kerti, Mısır Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi ile başkent Hartum'da düzenlediği ortak basın 

toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkilerin korunmasına büyük önem verdiklerini belirtti. 

 

Kerti, "Mısır'da yaşananlar konusunda bizim görüşümüz, krize dışardan değil içeriden çözüm 

bulunması yönünde. Mısırlı mevkidaşımla ülkedeki krizden diyalog yoluyla bir an önce çıkılması 

konusunda görüş alışverişinde bulunduk" dedi.  

 

Sudanlı Bakan, Mısır'ın sabırlı olması ve üyeliğinin dondurulması kararı ile ilgili Afrika Birliği ile 

diyaloğa geçmesi gerektiğini dile getirdi.  

 

 

"Hızlı ve düşünülmeden atılmış bir adım" 

 

Mısır Dışişleri Bakanı Fehmi de Afrika Birliği üyeliğinin dondurulması kararından geri adım 

atılması konusunda ülkesinin Sudan'a güvendiğini ifade etti.  

 

Afrika Birliği'nin, Mısır'ın üyeliğini dondurma kararını "hızlı ve düşünülmeden atılmış bir adım" 

olarak nitelendiren Fehmi, "Mısır, Afrika'dan çıkmadı ve çıkmayacak. Dost ülkelerle Afrika Birliği 

ile diyalog için çalışacağız" diye konuştu. 

 

Mısır'da yaşanan olaylara da değinen Fehmi, "Belirlenen yol haritasına ve hukuka bağlıyız, ulusal 

güvenlik her şeyden önemli" ifadesini kullandı. 

 

Fehmi, Sudanlı mevkidaşı ile iki ülke güvenliğini tehdit eden silah ve uyuşturucu kaçakçılığı 

konularında istişarelerde bulunduklarını sözlerine ekledi. 

 

Mısır'da 3 Temmuz'da yaşanan askeri darbenin ardından göreve atanan Dışişleri Bakanı Nebil 

Fehmi, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Sudan'a gerçekleştirmiş oldu. Fehmi'nin, Sudan temaslarını 

tamamlamasının ardından, 2 gün sürecek resmi ziyaret için Güney Sudan'a gitmesi bekleniyor. 

34- LATİN AFRİKA 

Latin Amerika'da Afrika kökenlilerin sayısı giderek artarken artık bazı bölgelerde çoğunluğu 

Afrikalılar oluşturuyor.  
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Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Komisyonu'nun (ECLAC) raporuna göre, Latin Amerika'da 

120 milyon Afrika kökenli yaşıyor. BM'ye üye 36 ülkenin oluşturduğu ECLAC'ın son raporunda, 

çoğunluğu kırsal kesimde yaşadığı belirtilen 120 milyon Afrika kökenlinin büyük bölümünün 

eğitim imkanlarına ulaşmada zorluk çektiği ifade edildi. Araştırmada, ''Afro soyu''ndan gelenlerin 

çoğunun Brezilya'da yaşadığı, diğer önemli bir kısmının da Karayip Adaları'nda bulunduğu, bazı 

küçük adalardaki Afrika kökenlilerin, nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu kaydedildi.  

FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ VAR 

Latin Amerika'daki yerli halk ve Afrika kökenlilerin, fırsat eşitsizlikleriyle karşı karşıya oldukları 

belirtilen raporda, refah açısından da diğer etnik grupların gerisinde kaldıkları ifade edildi. Bu 

konunun, 12-15 Ağustos arasında ECLAC, BM Nüfus Fonu (UNFPA), STK ve kamu temsilcilerinin 

Uruguay'ın başkenti Montevideo'da yapacağı ''Latin Amerika ve Karayipler'de Nüfus ve Kalkınma 

Konferansı''nın birinci oturumunda ele alınması bekleniyor. Montevideo'daki konferansta cinsel 

şiddet, kadın hakları ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili konulara ağırlık verilecek. 

35- SENEGAL İİT'Yİ GÖREVE ÇAĞIRDI 

Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) Mısır'daki krizin sonlandırılması 

için göreve çağırdı. 

Senegal Haber Ajansı'na (APS) konuşan Sall, "Mısır'daki krize çözüm bulunması için İİT'de komite 

oluşturulmasını" talep etti. 

Sall, "Mısır'da devam eden olayların bir an önce bitmesi için taraflarla diyalog yollarının açık 

olması gerekir. Şiddetin son bulması hem Mısır için hem de tüm İslam ümmeti için son 

dereceönemlidir" dedi. 

Mısır'daki yönetimin bir an önce demokrasiye dönmesini ve 

ülkedeki istikrarın sağlanmasınıisteyen Sall, "25 Ocak devriminde elde edilen kazanımların heba 

olmaması gerekir. Senegal olarak her zaman Mısır'a yardımcı olmaya hazırız" ifadesini kullandı. 

Öte yandan Senegal Dışişleri Bakanı Monsieur Mankeur Ndiaye, Rabiatul Adeviyye ve Nahda 

meydanlarında son zamanlarda meydana gelen şiddet olaylarını kınadı. Encayi, Mısır'ın seçilmiş 

ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin serbest bırakılmasını da istedi. 

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 57 üyesi bulunuyor. 

 

36- BENİN VE TOGO'LU UZMANLARA PAMUK EĞİTİMİ 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

işbirliğinde, Benin ve Togo Cumhuriyeti'nden 14 kişilik uzmana "pamuk üretimi ve teknolojisini 

geliştirme" eğitimi verilmeye başlandı. 

Nazilli Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürü Saadettin Öztürk, eğitim programın açılışında yaptığı 

konuşmada, istasyonun, İslam Kalkınma Teşkilatı'na bağlı 26 pamuk yetiştiricisi ülkenin enstitüsü 

durumunda olduğunu ifade etti. 
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Bu ülkelerde birçok proje yürüttüklerini bildiren Öztürk, pamuk konusunda her türlü bilgiye 

paylaşmaya hazır olduklarını kaydederek, şunları söyledi:  

"Arkadaşlarımız bu ülkelerde inceleme yaparak, hangi konularda katkı sağlayabileceğimiz tespit 

ediyor. Burada Tika'nın katkılarıyla gerçekleştirilen buluşma da bu durum tespitlerinin ilk ayağını 

oluşturmakta. Uzman arkadaşlarımız Benin'den gelen 9, Togo'dan gelen 5 uzmana pamuk 

alanındaki her türlü bilgi paylaşımı gerçekleştirilecektir." 

TİKA Koordinatörü ve Ziraat Yüksek Mühendisi Sibel Güneği ise, 2 ülkeden gelen uzmanların 

Pamuk Araştırma İstasyonu'nda eğitim desteği almasının büyük önem taşıdığını belirtti. 

Her iki ülkenin pamuk rekoltesini arttırılmasına, daha verimli ve sağlıklı ürünler elde etmelerine 

yönelik projeleri desteklediklerini bildiren Güneği, "TİKA olarak bu ilk eğitimimiz olacak. Her 2 

dost ülke ile pamuk alanı dışında da işbirliğimiz devam edecek. Eğitim programı boyunca pamuk 

alanında üretimden son duruma kadar tüm etaplarda Nazilli Pamuk Araştırma İstasyonu 

uzmanları tarafından eğitim desteği verilecek." diye konuştu. 

Nazilli'de eğitim alacak 14 eğitici uzmanın kendi ülkelerine döndüklerinde bu bilgileri üreticilerle 

paylaşacakları ifade edildi. 

37-  DÜNYA BANKASI VE IMF AFRİKA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI BAŞKANLARI VE MALİYE 

BAKANLARI TOPLANTISI 

Sudan Devlet Başkanı El Beşir: "Neden öncülük yapabilecek güce sahip ve uygarlık merkezi 

haline gelmiş Afrika ülkeleri geri kalsın" 

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Afrika Birliği Merkez Bankası Başkanları ve Maliye 

Bakanları Toplantısı Sudan'ın başkenti Hartum'da başladı. 

Başkent Hartum'da 54 ülke temsilcisinin katıldığı toplantıda konuşan Sudan Devlet Başkanı Ömer 

el-Beşir, Afrika ülkelerine, "Yardım ve bağış talep etmek yerine yabancı yatırımı ülkelerine çekme" 

çağrısında bulundu. 

Afrika kıtasının elindeki kaynaklardan istifade ederek yeni ekonomik sektörler oluşturabileceğine 

dikkati çeken Beşir, yatırımın önemine dikkati çekerek, "Neden öncülük yapabilecek Güce sahip 

ve uygarlık merkezi haline gelmiş Afrika ülkeleri geri kalsın?" ifadesini kullandı. 

Yarın sona erecek toplantıda, dünya gıda krizinin çözümünde Afrika'nın sahip olduğu kaynakların 

kullanılması, Afrika'da tarım ve enerji sorunu gibi konular ele alınıyor 

38- AFRİKA AÇILIMI ARTARAK DEVAM EDİYOR 

Türkiye ve Libya Sivil Havacılık yetkilileri, 19-20 Ağustos 2013 tarihlerinde Libya'nın başkenti 

Trablus'ta iki ülke arasındaki uçuşların ve sivil havacılık alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi 

amacıyla yeni bir Mutabakat Zaptı imzaladı. 
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Sivil Havacılık Genel Müdürü Bilal EKŞİ ve Libya Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdürü 

Nasereddin SHABELLAIN başkanlığında Libya'da gerçekleştirilen müzakereler sonunda, dış 

dünyadan Libya'ya sefer yapan ülkeler arasında Türkiye'nin liderliği pekişmiş oldu. 

İmzalanan Mutabakat Zaptı ile Türkiye'den Trablus'a haftalık 21 frekans (günde üç sefer), 

Bingazi'ye haftalık 14 frekans, Misurata ve Sabha'ya 7'şer frekans, Al Abrak ve Tubruk'a 3'er 

frekans tarifeli sefer yapma hakkı elde etti.  

Diğer taraftan tarifeli kargo seferlerinde 4 kat yeni uçuş hakkı kazanılarak, Türk taşıyıcılarına 

haftada 28 frekans sefer yapma imkanı doğdu. Ayrıca, Libya'nın kargo taşımacılığında kendine 

has özelliklerinden dolayı kargo charter seferlerinde de tam liberal hükümler Mutabakat Zaptına 

eklendi. 

Sivil Havacılık Genel Müdürü Bilal EKŞİ, Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasının ardından iki ülke 

arasındaki sivil havacılık ilişkilerinin Afrika açılımıyla elde edilen kazanımlarla artarak devam 

edeceğini açıkladı. Genel Müdür Bilal Ekşi "2012 yılı içinde toplam 63 müzakere gerçekleştirdik. 

Bu sayı bugüne kadar bir yıl içinde ulaşılan en yüksek sayıdır. Ayrıca, geçtiğimiz yıl 22 yeni 

ülkeyle İkili Hava Ulaştırma Anlaşması imzaladık. Bu yıl üzerine 11 yeni anlaşma daha ekledik ve 

eklemeye devam edeceğiz. Türkiye'mize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. 

Ülkemizin 153 ülkeyle Hava Ulaştırma Anlaşması bulunmaktadır. Söz konusu anlaşmalar 

çerçevesinde ülkemizden dünya nüfusunun yüzde 98'ine doğrudan sefer yapma imkanı 

bulunmaktadır. SHGM tarafından yapılan Hava Ulaşım Anlaşmaları çerçevesinde, Türk hava yolu 

işletmeleri bugün itibariyle 103 ülkede 236 şehre tarifli seferler düzenlemektedir. Yapılan bu 

görüşmeler ve anlaşmalar sayesinde, ülkemiz dünyada en çok ülke ve nokta ile havayolu 

bağlantısı kurmada en üst sırada yer almaktadır. 

39- İKİ ÜLKE "TAMPON BÖLGE OLUŞTURULMASI" İÇİN ORDULARINI SINIRDAN ÇEKİYOR 

Sudan ve Güney Sudan, iki ülke arasında tampon bölge oluşturulması için sınırdan askerlerini 

çekme konusunda anlaştı. 

Sudan'ın başkenti Hartum'da dün başlayan ve bugün sona eren toplantının kapanış 

bildirgesinde, arabulucu eski Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Thabo Mbeki'nin 

sunduğu yol haritasına göre, "Hartum ve Cuba yönetimlerinin, Afrika Birliği'ne bağlı bir 

komitenin gözetiminde, iki ülke arasında 10 kilometrelik silahtan arındırılmış tampon bölge 

oluşturulması konusunda anlaştığı" belirtildi.  

Sudan ve Güney Sudan yönetimleri arasında, başta petrol bakımından zengin Abyei bölgesi 

olmak üzere sınır bölgeleri konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyor. 

Sudan'ın başkenti Hartum'da geçen ay bir araya gelen Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali 

Osman Taha İle Güney Sudan Devlet Başkan Yardımcısı Riek Machar, iki ülke arasındaki 

anlaşmazlıkların çözümü için arabulucu Thabo Mbeki başkanlığında arabulucu heyet 

oluşturulması yönündeki önerinin kabul edildiğini açıklamıştı. 
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40- MANDELA'NIN SAĞLIK DURUMU 

Efsane lider, kritik durumuna rağmen hayata tutunuyor 

Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın sağlık durumunun halen kritik olduğu 

ancak büyük direnç gösterdiği bildirildi. 

Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mandela'nın sağlık durumunun bazı tıbbi 

müdahalelerden sonra "istikrarlı" hale geldiği belirtildi. 

Akciğer enfeksiyonu nedeniyle 8 Haziran'da hastaneye kaldırılan 95 yaşındaki Mandela, Güney 

Afrika'daki ırkçı beyaz rejime karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle ömrünün 27 yılını demir 

parmaklıkların ardında geçirmiş, ülkesine 5 yıl devlet başkanı olarak hizmet vermişti.  

41-   LUTHER KİNG'İN HAYALİNİ AYAKTA TUTMAK İÇİN YÜRÜDÜLER 

Onbinlerce Amerikalı, Martin Luther King'in 50 yıl önce öncülük ettiği sivil haklar 

mücadelesindeki "hayallerini" ayakta tutmak için yürüdü. 

ABD'nin başkenti Washihgton'da, Martin Luther King'in Washington yürüşünün 50. yılında, sivil 

hak savunucuları, Lincoln Anıtı'ndan King Anıtı'na yürümek için buluştu. Etkinlik, konuyla ilgili bu 

haftaki en önemli iki yürüyüşünden ilki. 

Amerikalılar, her yıl olduğu gibi King'in ünlü konuşmasını yaptığı Lincoln Anıtı ve önündeki 

havuzun kenarını sabahın erken saatlerinden itibaren doldurmaya başladı.  

İş, adalet ve eşitlik içeren pankartlar açan Amerikalıların, King'in yanı sıra Florida'da evine 

giderken beyaz-hispanik gönüllü mahalle bekçisi George Zimmerman tarafından öldürülen siyahi 

genç Trayvon Martin posterlerini de açtı.  

Kalabalıkta Afrikalı Amerikalıların ağırlığı dikkati çekse de yürüyüşe her kesimden katılım oldu.  

Ailelerinin yaşadığı tarihe tekrar tanık olmak istiyorlar 

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Amerikalılar da King'in önemli hayallerinin gerçekleştiğini 

ama hayalleri tamamen gerçekleştirmek için hala gidilmesi gereken yollar olduğunu belirtiyor. 

Amerikalılar, ülkede özellikle ayrımcılığın sürdüğüne dikkati çekiyor.  

King'in posterini taşıyan Afrikan-Amerikalı Cristine adlı Amerikalı, King'in konuşmasını yaptığı 50 

yıl önce sadece 9 yaşında olduğunu belirterek, "Çok gurur duyduğum bir gün bugün. O zaman 

çocuktum gidemedim ama şimdi yetişkinim ve Washington'dayım, bunu kaçıramazdım, bu tarihi 

bir gün, torunlarıma anlatabileceğim bir gün" dedi.  

Lisa Lamn de "Burada olmak bir ayrıcalık, annem buraya 15 yıl önce gelmişti, şimdi 70 yaşında 

olduğundan gelemedi. Babam ise Vietnam Savaşı'na katılmıştı. O nedenle burada olmak zorunda 

hissettim kendimi" dedi. 
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Öğrenci olan Lisa da "Ayrımcılık hala güçlü ve her zaman da öyleydi zaten" ifadesini kullandı. 

"King'in hayali gerçekleşti" 

Elinde Trayvon Martin posteri tutan Jacky isimli Afrikalı-Amerikalı, "Amerika insanı için adalet 

istiyoruz, bizim işe, sağlık hizmetlerine, Başkan'ın sevgisine, yönetimin ayağa kalkıp Amerikan 

halkı ile ilgilenmesine ihtiyacımız var" dedi. Jacky, Obama'nın bu konulardaki çalışmalarını nasıl 

bulduklarına yönelik soru üzerine, "Başkanıma inanıyorum ama onun Amerikan halkının için 

yeteri kadar ayağa kalktığını düşünmüyorum" diye konuştu.  

Amerikalılar sivil haklar konusundaki bazı sorunlara rağmen gelecekten umutlu... Lisa, bu durumu 

şöyle dile getiriyor: "King'in hayali gerçekleşti ve geleceğe dönük umudumuz ve hayalimiz de 

devam ediyor, yoksa bugün burada olmazdık". Bu sözler yürüyüşün amacını ve ruhunu da 

özetliyor. 

42- SOMALİ’YE EĞİTİM ÇIKARMASI 

Yeryüzü Doktorları Temmuz 2013’te Türk Büyükelçiliği’ne gerçekleştirilen saldırının ardından ilk 

ekibini Somali’ye gönderdi. 

Saldırıdan yılmayarak Somali’deki faaliyetlerine ara vermeyen Yeryüzü Doktorları, doktor 

desteğinin yanı sıra Somali’nin kendi kendine yeten sağlık kapasitesine ulaşmasını sağlamak için 

eğitim projeleri de yürütüyor. 

 

Yeryüzü Doktorları kendilerini kucaklayan bölge halkını yalnız bırakmayarak Somali’ye gitti. 

Yeryüzü Doktorları Şifa Hastanesi’nde 23 ameliyat ve 55 muayene yapan Gönüllü Sağlık Ekibi, 

saldırı sonrası oluşan ihtiyaçların da analizini yapmak üzere temaslarda bulundu. Gönüllü Sağlık 

Ekibinde yer alan Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Alimoğlu ile Doç. Dr. 

Orhan Yalçın, Somali Benadir Üniversitesi’nde Tıpta Uzmanlık Eğitimi alan Somalili doktorlara 

eğitim ve seminerler verdi. Yeryüzü Doktorları yöneticileri Somali’de başlatılacak bir diğer 

kapsamlı eğitim projesi olan İbn-i Sina Sağlık Meslek Yükseokulu için durum analizi ve 

görüşmeler de yaptı.  

 

Yeryüzü Doktorları, Şifa Hastanesi’nin kurulduğu Mart 2012’den beri bölgede ücretsiz sağlık 

hizmeti sağlarken Somali’nin kendi kendine yeten sağlık kapasitesine ulaşmasını sağlamak için 

de eğitim imkânları oluşturuyor. Somali’de sağlık eğitimi 1996 yılında başlayan iç savaştan sonra 

büyük bir sekteye uğradı. 10 milyona yaklaşan nüfusu ile Somali, uzman doktor ve kalifiye sağlık 

çalışanı bulma konusunda çok büyük sıkıntılar çekiyor. Somali’de lisans düzeyinde tıp eğitimi 
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sınırlı olarak verilse de tıpta uzmanlık eğitimi maalesef yok. 2013 yılında TİKA’nın da desteği ile 

Somali’de başlatılan ‘Somali Tıpta Uzmanlık Projesi’ kapsamında 10 doktor uzmanlık eğitimine 

başladı. Genel ve travma cerrahisi alanında sınav ile eğitim almaya hak kazanmış Somalili 

doktorlardan 4’ü Türkiye’de 2’şer aylık eğitimler gördü ve 3 sene sürecek uzmanlık programının 

devamı için Somali’ye döndüler. Gönüllü Sağlık Ekibinin Somali’ye gitmesi ile Tıpta Uzmanlık 

Eğitimi kapsamında programın ilk dönem sonu sınavı Prof. Dr. Orhan Alimoğlu tarafından 

yapıldı. 

Yeryüzü Doktorları 2011 yılından itibaren bölgeye Türkiye’den çeşitli branşlarda uzman doktor 

grupları göndererek tedavi ve ameliyat bekleyen Somalili hastaların ihtiyaçlarını karşılıyor. 

Yeryüzü Doktorları bağışçıları ve Proje ortaklarının destekleri ile süren çalışmalar ile ekipler tedavi 

ve muayenelerin yanında hastane bünyesinde çalışan Somalili personelin eğitilmesi için çalışıyor 

ve gelecek diğer ekipler için ihtiyaç tespitleri yapıyor.  

43- GÜNEY AFRİKA'DA GREVLER YAYILIYOR 

Güney Afrika'da geçen hafta otomotiv sektöründe patlak veren grevlerin ardından inşaat ve 

havaalanı çalışanları da iş bıraktı. 

Güney Afrika'da geçen hafta otomotiv sektöründe patlak veren grevlerin ardından inşaat ve 

havaalanı çalışanları da iş bıraktı. Grevlerin ülke geneline yayılmaya başlamasının ardından altın 

madeni çalışanları da ücret artışı istiyor. 

Johannesburg'un Uluslararası Oliver Tambo Havaalanı'nda başlayan grevler sebebiyle bazı 

uçuşlarda gecikme yaşandı. Ulusal Maden İşçileri Sendikası'ndan (NUM) yapılan açıklamaya göre 

yaklaşık 90 bin işçi Pazartesi gününden itibaren iş bıraktı. 

Güney Afrika'da gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 6'sını karşılayan otomotivdeki grev ülke 

ekonomisine günlük milyonlarca dolara mal olurken, işçiler yüzde 10 artış olmadan fabrikalara 

dönmeyeceklerini söylüyor. 

Uzmanlar, Güney Afrika Rand'ının Amerikan Doları karşısında bu yıl yüzde 17 değer kaybına 

uğramasıyla hayat pahalılığının arttığını, piyasaların gerilmesi ile grevlerin başladığını belirtiyor. 

Güney Afrika, dünyada grevler nedeniyle en fazla işgücü kaybeden ülkelerin başında geliyor. Öte 

yandan festival havasında geçen grevler geçen yıl kana bulanmış, 34 madenci Marikana'da polis 

kurşunu ile hayatını kaybetmişti. 

44-  TİKA KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ'NDEKİ ÇİFTÇİLERİ MODERN TARIM 

MAKİNELERİNE KAVUŞTURMAYI HEDEFLİYOR 
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Afrika'nın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) aynı zamanda 

IMF verilerine göre 369 ABD Doları ile dünyada en düşük kişi başına milli gelire sahip olan devlet. 

Afrika'nın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) aynı zamanda 

IMF verilerine göre 369 ABD Doları ile dünyada en düşük kişi başına milli gelire sahip olan devlet. 

Orta Afrika'da yer alan KDC uzun yıllar süren iç savaş nedeniyle En Az Gelişmiş Ülkeler arasında 

en fakir ülkeler arasında başı çekmekte. 

KDC'de yaşanan bu olumsuzlukları bertaraf etmek ve büyük tarımsal kalkınma potansiyelinin 

gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Tika bu ülkede yer alan sivil toplum 

kuruluşlarıyla çeşitli işbirliği projelerini hayata geçiriyor. 

Başkent Kinşasa bölgesinde çiftçilerin modern tarım makine ve ekipmanı kullanarak daha verimli 

üretim elde etmesi amacıyla faaliyet gösteren ADUS adlı Sivil Toplum Kuruluşu, bu anlamlı 

hedefine Tika sayesinde Bir Adım daha yaklaşma imkanı buldu. 

Traktör, motorsiklet, çeşitli tarım makineleri, malzeme ve ekipmanından oluşan Tika hibesi 

gerçekleştirilen resmi törenle Türkiye Cumhuriyeti Kinşasa Büyükelçisi Bekir Uysal tarafından 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Modeste Behati Lukwebo'ya teslim edilmiştir. KDC 

kamuoyunu Tika'nın faaliyetleri konusunda bilgilendiren Lukwebo, ülkesinin tarım gibi kilit 

öneme sahip sektörlerde Türkiye'nin dost elini memnuniyetle kabul ettiğini ve işbirliğinin artarak 

devam etmesi konusunda Umutlu olduğunu ifade etmiştir. Tören sonunda söz konusu makine, 

araç ve ekipman ADUS yetkililerine devredilmiştir. 

TİKA'nın tarım projeleriyle, aktif işgücünün üçte ikisi ziraat alanında çalışan KDC'nin, modern 

tarım araç-gereç ve makinelerine sahip, daha üretken ve mekanize bir tarım sektörüne ev 

sahipliği yapması hedeflenmekte. 

45- DKC'DEKİ ÇATIŞMALARDA AĞIR BİLANÇO  

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hükümet ile isyancılar arasındaki çatışmalarda 82 kişi öldü  

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, hükümet güçleriyle M23 örgütü arasında 6 gündür süren 

çatışmalarda 82 kişinin öldüğü bildirildi 

Cephe yakınındaki bir hastanede çalışan doktorlardan İsaac Warwanamiza, yaptığı açıklamada, 

çatışmalarda 23'ü asker olmak üzere, 82 kişinin öldüğünü söyledi. 

PARAMPARÇA OLMUŞ VÜCUTLAR VE KOLLAR 

Getirilen ölü ve yaralılar nedeniyle hastanedeki hizmetlerin büyük güçlüklerle sürdürüldüğünü 

anlatan Warwanamiza, "Gördüklerimden yıkılmış durumdayım. Her tarafta paramparça olmuş 

vücutlar, kollar ve bacaklar var" dedi. 

DİN GÖREVLİSİ DOĞRULADI  

http://www.dunyabulteni.net/arama.php?query=Kongo
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Kongo ordusunda görevli bir din görevlisi de ordunun dün büyük kayıplar verdiğini doğruladı. 

Lea Masika adlı görevli, çatışmalarda yaralanan asker sayısının, dün sabah saatlerinde hastaneye 

getirilen 59 yaralıyla 720'ye çıktığını belirtti. 

GEÇEN YIL ORDUDADAN AYRILIP SİLAHLI MÜCADELE BAŞLATTILAR 

M23, çoğunluğu Tutsi etnik grubuna mensup, yüzlerce Kongolu eski askerden oluşuyor. Örgüte 

mensup savaşçılar, hükümetin 23 Mart 2009'da kendileriyle yaptığı anlaşmanın şartlarını yerine 

getirmediği gerekçesiyle geçen yıl Kongo ordusundan ayrılarak silahlı mücadele başlatmıştı. M23 

komutanlarının büyük bir kısmı Ruanda tarafından geçmiş yıllarda başlatılmış ayaklanmalarda yer 

alan kişilerden oluşuyor. Ancak Ruanda, M23'ü desteklediği ve güçlendirdiği iddialarını 

reddediyor. 

ABD'DEN M23 EYLEMLERİNE KINAMA 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde süregelen çatışmalar üzerine dün açıklamaya yayımlayan 

ABD Dışişleri Bakanlığı, M23'ün eylemlerini kınadı. 

46- DARFUR KRİZİ 

Sudan Kurtuluş Hareketi ile Adalet ve Eşitlik Haraketi, Darfur krizine siyasi çözüm bulunması 

konusunda anlaştı. 

Sudan'da isyancı Sudan Kurtuluş Hareketi ile Adalet ve Eşitlik Hareketi, BM-Afrika Birliği Ortak 

Barış Gücü Misyonu (UNAMID) gözetiminde Darfur krizinin ortadan kaldırılması için yapılan 

görüşmelerde siyasi çözümden yana olduklarını açıkladı. 

UNAMID Başmüzakerecisi Muhammed bin Şambas, Tanzanya'nın Arusha kentinde yapılan ve 5 

gün süren görüşmelerin ardından, hareketlerin temsilcilerinin Darfur krizine siyasi çözüm 

bulunmasında anlaştıklarını açıkladı. 

Misyon tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, isyancı hareketler, Darfur'daki bölgesel 

çatışmanın ötesinde milli çıkarların bulunduğunu ve devrim cephesiyle ortak siyasi bir çözümden 

yana olduklarını ifade etti. 

Hareketler ayrıca Şambas ile bir sonraki aşamada atacakları adımları belirlemek üzere 2 ay 

boyunca bir dizi görüşme yapma konusunda anlaştı. 

Devrim cephesi, Darfur'da mücadele eden Sudan Kurtuluş Cephesi ile Güney Sudan'a sınırı olan 

2 eyalette hükümete karşı savaşan halk hareketinden oluşuyor. 2011'de kurulan cephe, 

hükümete karşı savaşıyor ve hiçbir şekilde müzakereye yanaşmıyor. 

İsyancı hareketler, 2 yıl önce Sudan'daki yönetimle müzakere yapmayacaklarını, rejimi devirmek 

için askeri operasyonlara başvuracaklarını açıklamış ve görüşmeler kesintiye uğramıştı. 

47-  TANZANYA VE RUANDA ARASINDA GERGİNLİK 
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Tanzanya ve Ruanda liderleri arasındaki ağız kavgası, Afrika'nın kaynak zengini olan Büyük Göller 

Bölgesi'nde tansiyonu artırdı.tırdı. 

Tanzanya ve Ruanda liderleri arasındaki ağız kavgası, Afrika'nın kaynak zengini olan Büyük Göller 

Bölgesi'nde tansiyonu artırdı. Tanzanya lideri Jakaya Kikwete'nin, ülkesine yüksek sayıda 

sığınmacı akınına neden olan Demoktatik (Dr) Kongo'daki çatışmalardan Ruanda lideri Paul 

Kagame'yi sorumlu tutması, Doğu Afrika Topluluğu'nu (EAC) harekete geçirdi. 

Büyük Göller'deki gerginlik, en son Kikwete'nin Mayıs ayında Afrika Birliği zirvesinde, Kagame, 

Kongo lideri Joseph Kabila ve Uganda lideri Yoweri Museveni'yi isyancılarla konuştukları için 

eleştirmesi ile iyice açığa çıkmıştı. Kikwete, eski bir gerilla kumandanı olan Kagame'den, Dr 

Kongo'da mücadele eden Ruanda Demokratik Kurtuluş Güçleri (FDLR) ile müzakerelere 

başlamasını istemişti. 

Tanzanya ve Ruanda arasında başgösteren restleşmeler üzerine açıklama yapan EAC Genel 

Sekreteri Richard Sezibera, iki ülke arasındaki gerginliğin bölgesel barışı tehdit edeceğini 

belirterek taraflara sağduyu çağrısı yaptı. Öte yandan bazı iddialara göre Tanzanya'nın restine 

karşılık Ruanda ve Uganda, Darüsselam Limanı'nı kullanmama hesapları yapıyor. 

Ruanda'da 1994'te yaklaşık 800 bin Tutsi'yi katlettikten sonra yönetimin değişmesi ile ülke dışına 

kaçan Hutu militanları halen Büyük Göller Bölgesi'nde çok etkili. 

Ruanda, 1994'te 800 bin Tutsi'nin ölümünden sorumlu olan Hutulara karşı Kuzey Kivu'da faaliyet 

gösteren M23 isyancılarını desteklediği için, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi mandası altında, 

Tanzanya'nın Kongo ile bölgede operasyon düzenlemesine karşı çıkıyor. 
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