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3.Türk�ye-Afr�ka Ortaklık Z�rves�nde
açılan Afr�ka Ev� serg�m�z� Hanımefend�

Em�ne Erdoğan ve beraber�ndek� Afr�kalı
F�rst Lady'ler z�yaret ett�. 

 
 



3.Türk�ye-Afr�ka Ortaklık Z�rves�
kapsamında Afr�ka Ev� Serg�m�z�
b�rb�r�nden değerl� m�saf�rler�m�z

z�yaret ett�. 
 



Cumhurbaşkanı Tayy�p Erdoğan, 3’üncü Türk�ye-Afr�ka Ortaklık Z�rves�’ne
katılmak �ç�n İstanbul’a gelen N�jerya, Somal�, Orta Afr�ka Cumhur�yet�,
Mor�tanya, Ruanda, C�but� cumhurbaşkanları, L�bya Başkanlık Konsey�
Başkanı ve Et�yopya Başbakanı’yla ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde
Afr�ka’yla ortaklık ve �k�l� �l�şk�ler�n güçlend�r�lmes� konuşuldu.

İstanbul'da düzenlenen Türk�ye-Afr�ka Ortaklık Z�rves�’n�n �k�nc�
gününde, Cumhurbaşkanı Tayy�p Erdoğan katılımcı ülkeler�n l�derler�yle
Dolmabahçe’dek� çalışma of�s�nde tek tek görüştü. Z�rvede de eş
zamanlı oturumlar yapıldı. ‘B�rl�kte kalkınma ve refah �ç�n güçlend�r�lm�ş
ortaklık’ temasıyla düzenlenen z�rvede, Dış�şler� Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu Dış�şler� Bakanları Toplantısı’nın açılış konuşmasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrett�n Koca, M�ll� Eğ�t�m Bakanı Mahmut Özer �le Tarım
ve Orman Bakanı Bek�r Pakdem�rl� de Afr�ka ülkeler�ndek�
mevk�daşlarının katılımlarıyla eş zamanlı oturumlar gerçekleşt�rd�. 

Z�rve kapsamında Yükseköğret�m Kurulu (YÖK) ve Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türk�ye’de yüksek
öğren�m ve burs �mkânları �le Maar�f Vakfı’nın tanıtımı da yapıldı. Eğ�t�m
anlaşmalarının da yapılacağı z�rvede, Kültürel ve Sosyal Forum
kapsamında Kültür Oturumu, Gençl�k ve Spor Oturumu ve Uluslararası
Kuruluşlarda Afr�ka’nın Rolü başlıklı panel de gerçekleşt�r�lecek.

3. TÜRKİYE- AFRİKA
ORTAKLIK ZİRVESİ

 

 

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/afrika
https://www.hurriyet.com.tr/birlesmis-millet-bm-zirvesi-41899960


ONURLARINA YEMEK VERİLDİ

N�jerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhar� Somal� Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo

Orta Afr�ka Cumhur�yet� Cumhurbaşkanı Faust�n-Archange
Touadera

Cumhurbaşkanı Tayy�p Erdoğan da z�rveye katılmak �ç�n İstanbul’a
gelen N�jerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhar�, Somal�
Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, L�bya Başkanlık Konsey�
Başkanı Muhammed el Menf�, Orta Afr�ka Cumhur�yet�
Cumhurbaşkanı Faust�n-Archange Touadera, Mor�tanya
Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouan�, Et�yopya
Başbakanı Ab�y Ahmed Al�, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve
C�but� Cumhurbaşkanı İsma�l Ömer Guelleh �le Dolmabahçe’de
çalışma of�s�nde ayrı ayrı görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan
mevk�daşlarıyla �k�l� ve ekonom�k �l�şk�ler� ele aldı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan akşam da devlet ve hükümet başkanları onuruna
Dolmabahçe Sarayı’nda Yemek verd�. 
Haber�n Devamı: https://www.hurr�yet.com.tr/gundem/afr�ka-�c�n-
dolmabahce-d�plomas�s�-41963385

C�but� Cumhurbaşkanı İsma�l Ömer Guelleh Et�yopya Başbakanı Ab�y Ahmed Al�

Mor�tanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould 
Şeyh Ghazouan�

https://www.hurriyet.com.tr/turkevi-41899249
https://www.hurriyet.com.tr/turkevi-41899249
https://www.hurriyet.com.tr/turkevi-41899249
https://www.hurriyet.com.tr/turkevi-41899249
https://www.hurriyet.com.tr/turkevi-41899249
https://www.hurriyet.com.tr/turkevi-41899249
https://www.hurriyet.com.tr/turkevi-41899249


Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan'ın eş� Em�ne Erdoğan, 3. Türk�ye-
Afr�ka Ortaklık Z�rves� kapsamında İstanbul'da bulunan Afr�kalı devlet
başkanlarının eşler�yle Tophane-� Am�re'de düzenlenen programda b�r
araya geld�.
Türk�ye'n�n 2005'tek� Afr�ka açılımından sonra kıtaya sık sık z�yaretler
yaptıklarını, kuzeyden güneye, doğudan batıya, pusulanın her yönüne
seyahat ett�kler�n� bel�rten Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a b�rçok
resm� z�yaret�nde eşl�k ett�ğ�n� hatırlattı.
B�r Afr�ka ülkes�ne yapılacak z�yaret söz konusu olduğunda büyük b�r
heyecan duyduğunu d�le get�ren Erdoğan, Afr�ka'ya �lk g�tt�ğ�nde
yaşadığı h�sler� anlattı.
Yıllarca süren bu yolculuklar esnasında, her duraktan sayısız anı
topladığını ve bunları mütevazı b�r hatırata dönüştürmek �sted�ğ�n� �fade
eden Erdoğan, "Ortaya çıkan bu k�tap, s�z�n bana sunduklarınızın
ruhumdak� yankılarından oluştu." ded�.

"Afr�kalı kadınların güçlend�r�lmes� �ç�n projeler ürett�k"

Haber�n devamı:  https://www.aa.com.tr/tr/gundem/em�ne-erdogan-
afr�kal�-f�rst-ladyler-�le-b�r-araya-geld�-tar�he-kok-salm�s-dostlugumuzu-
eng�n-vefa-den�z�ne-cev�rd�k/2451463

EMİNE ERDOĞAN AFRİKALI
'FİRST LADY'LER İLE BİR

ARAYA GELDİ
 

 

 

Em�ne Erdoğan, Afr�ka'yla olan kad�m dostluklarının karşılıklı çaba
sayes�nde tar�h sayfalarında b�r bah�s olarak kalmadığını bel�rterek,
"Tar�he kök salmış dostluğumuzu eng�n b�r vefa den�z�ne çev�rd�k."
ded�.

https://www.aa.com.tr/tr/gundem/emine-erdogan-afrikali-first-ladyler-ile-bir-araya-geldi-tarihe-kok-salmis-dostlugumuzu-engin-vefa-denizine-cevirdik/2451463


ORTAKLIKTA YENİ BİR
AŞAMA

Afr�ka B�rl�ğ� ve Afr�ka Kıtası ülkeler�yle Türk�ye arasındak� stratej�k
ortaklık temell� �l�şk�lerde yen� b�r safhaya geç�lmes�n� tem�n edecek
Üçüncü Z�rve’n�n teması, ‘B�rl�kte kalkınma ve refah �ç�n
güçlend�r�lm�ş ortaklık’ olarak bel�rlend�. Z�rvede kabul ed�lmes�
öngörülen B�ld�r�, Eylem Planı ve Ortak Uygulama Raporu’yla, 2022-
2026 dönem�nde Afr�ka yararına gerçekleşt�r�lecek somut projeler
dah�l, Türk�ye �le Afr�ka Kıtası arasında her alanda gel�şen �l�şk�lere
yön ver�lecek. 

KONUKLARLA CUMA NAMAZI

Cumhurbaşkanı Tayy�p Erdoğan cuma namazını Somal�
Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Komorlar B�rl�ğ�
Cumhurbaşkanı Azal� Assouman� ve Afr�ka B�rl�ğ� Kom�syonu
Başkanı Musa Fak� Mahamat’la b�rl�kte Yıldız Ham�d�ye Cam�s�’nde
kıldı. L�derlere İlet�ş�m Başkanı Fahrett�n Altun ve
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrah�m Kalın da eşl�k ett�.



Em�ne Erdoğan: Afr�ka'nın zeng�n
potans�yel�yle bu yüzyılın en büyük

güçler�nden b�r� olacağına
�nanıyorum.

Em�ne Erdoğan, Afr�ka'nın zeng�n potans�yel�yle, geçm�ş kara
günler� aşacağına ve bu yüzyılın en büyük güçler�nden b�r�
olacağına �nandığını d�le get�rd�.

Kr�ter Derg�s�nde, SETA Genel Koord�natörü Burhanett�n Duran'ın
Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan'ın eş� Em�ne Erdoğan �le
yaptığı röportaja yer ver�ld�.
Röportajda, Afr�ka z�yaretler�nde ed�nd�ğ� �zlen�mler�, kıtadak�
benzerl�k ve farklılıklar �le Türk�ye'n�n kıtaya yönel�k yaklaşımını
anlatan Em�ne Erdoğan, Türk�ye'n�n 2005'te başlattığı Afr�ka
açılımından sonra, doğudan batıya, kuzeyden güneye b�rçok Afr�ka
ülkes�n� z�yaret ett�kler�n� bel�rtt�.
Em�ne Erdoğan, �lk Afr�ka z�yaret�nde karşılaştığı olumsuz tablo �le
bugün Türk�ye'n�n el�n�n dokunduğu coğrafyalardak� değ�ş�me
�l�şk�n soruya, şu yanıtı verd�:
"Yoksullukla mücadele, �nsan hakları, savaş ve çatışmalar en öneml�
mücadele alanları. En n�hayet�nde, sömürgec�l�k tar�h�n�n karanlık
sayfalarının yazıldığı b�r coğrafya Afr�ka. Afr�ka'nın bugününe
baktığımızda da b�rçok ülken�n farklı mot�vasyonlarla orada
olduğunu görüyoruz. 



Yaptıklarının gönüllerde bulduğu yer� �fade eden bazı güzel
anılarının da olduğunu bel�rten Erdoğan, "Mesela, 2017'de B�rleşm�ş
M�lletler�n 72. Genel Kurulu açılışı çerçeves�nde F4D (Fash�on for
Development) Kalkınma �ç�n moda etk�nl�ğ� gerçekleşt�r�lm�şt�.
Burada, dünyaca ünlü model Iman Mohamed Abdulmaj�d b�r ödül
konuşması yaptı ve şahsım nezd�nde, davetl� tüm devlet ve
hükümet başkan eşler�n�n önünde Afr�ka'da yapılanlar �ç�n
Türk�ye'ye teşekkür ett�. Yan�, yaptıklarımız, her çevreden �nsanın
takd�r�n� kazanıyor. Türk�ye'n�n fedakarca yaptığı �şler�n �nkar
ed�lemez b�r b�ç�mde b�l�n�yor olması ve tüm dünyanın kulak
kes�ld�ğ� ortamlarda kend�l�ğ�nden d�le gelmes� paha b�ç�lmez b�r
duygu." �fadeler�n� kullandı.

Haber�n devamı : https://www.aa.com.tr/tr/gundem/em�ne-
erdogan-afr�kan�n-zeng�n-potans�yel�yle-bu-yuzy

Ancak, Türk�ye'n�n akt�f, çok boyutlu, g�r�ş�mc� ve �nsan� b�r dış
pol�t�kası var. Bunun elbette yüz güldüren yansımaları oluyor. TİKA,
D�yanet İşler� Başkanlığı, Maar�f Vakfı, Yunus Emre Enst�tüler�, AFAD,
Kızılay g�b� güçlü kurumlarımızla oradayız. Bu kurumlar yalnızca
h�be ya da bağış yapmıyor, Kıta'nın gel�şmes� ve kalkınması, yan�
kend� ayakları üzer�nde durab�lmes� �ç�n çalışıyor."
Bunun elbette yüz güldüren yansımaları oluyor. TİKA, D�yanet İşler�
Başkanlığı, Maar�f Vakfı, Yunus Emre Enst�tüler�, AFAD, Kızılay g�b�
güçlü kurumlarımızla oradayız. Bu kurumlar yalnızca h�be ya da
bağış yapmıyor, Kıta'nın gel�şmes� ve kalkınması, yan� kend� ayakları
üzer�nde durab�lmes� �ç�n çalışıyor."

https://www.aa.com.tr/tr/gundem/emine-erdogan-afrikanin-zengin-potansiyeliyle-bu-yuzy


Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Yaptığımız �şler ve aldığımız

kararlarla Türk�ye-Afr�ka
�l�şk�ler�n�n geleceğ�ne damga

vuracağız
 
 

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, "İnşallah b�z de bugün yaptığımız
�şler ve aldığımız kararlarla Türk�ye-Afr�ka �l�şk�ler�n�n geleceğ�ne damga
vuracağız." ded�.

ECumhurbaşkanı Erdoğan Tw�tter hesabından yaptığı paylaşımlarda, �k�
gündür sürdürdüğü yoğun mesa�s�n�n ardından 3. Türk�ye-Afr�ka
Ortaklık Z�rves�'ne �l�şk�n b�lg�ler verd�.
Erdoğan, "2008'de İstanbul'da, 2014'te Malabo'da gerçekleşt�rd�ğ�m�z
Türk�ye-Afr�ka Ortaklık Z�rves�'n�n üçüncüsüne İstanbul'da ev sah�pl�ğ�
yaptık. 38 ülken�n katılımıyla, hamdolsun, başarılı b�r şek�lde
tamamladığımız z�rve marjında toplam 15 �k�l� görüşme gerçekleşt�rd�k."
ded�.
"B�rl�kte Kalkınma ve Refah �ç�n Güçlend�r�lm�ş Ortaklık" temasıyla
düzenlenen z�rveyle Türk�ye-Afr�ka �l�şk�ler�n� yen� ve daha �ler� b�r
sev�yeye taşıdıklarını kaydeden Erdoğan, kabul ed�len b�ld�r� ve ortak
eylem planıyla �l�şk�ler� der�nleşt�recek yol har�tası üzer�nde mutabık
kaldıklarını vurguladı.

Haber�n devamı : https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskan�-
erdogan-yapt�g�m�z-�sler-ve-ald�g�m�z-kararlarla-turk�ye-afr�ka-
�l�sk�ler�n�n-geleceg�ne-damga-vuracag�z/2451295

https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-yaptigimiz-isler-ve-aldigimiz-kararlarla-turkiye-afrika-iliskilerinin-gelecegine-damga-vuracagiz/2451295


Kültür ve Tur�zm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı (YTB) Türk�ye'n�n Afr�ka pol�t�kası çerçeves�nde; t�caret
hacm�nden s�yas� d�yalog mekan�zmalarına, eğ�t�m faal�yetler�nden
ekonom�k yatırımlara kadar pek çok alanda Afr�ka ülkeler� �le �k�l�
�l�şk�ler�n seyr�n�n gel�ş�m�ne katkı sunmak �ç�n çalışmalar yürütüyor. Bu
kapsamda YTB tarafından Türk�ye Bursları, Türk�ye Mezunları, Akadem�k
ve B�l�msel İş b�rl�ğ�, Medya Eğ�t�m� ve Kültürel Hareketl�l�k Programları
başlıkları altında kıtaya yönel�k öneml� çalışmalar yapılıyor.

12 b�n 600 Afr�kalı öğrenc�ye burs
YTB Afr�ka ülkeler�n�n geleceğ�ne yönel�k projeler �nşa edecek başarılı
öğrenc�ler� değerlend�rmeler�n ardından burslandırarak Türk�ye'de
eğ�t�m �mkânı sunuyor. YTB Türk�ye Bursları kapsamında 2012-2021 yılları
arasında 54 Afr�ka ülkes�nden toplamda 12 b�n 600 öğrenc�ye yüksek
öğren�m bursu verd�.

54 Afr�ka ülkes�nden toplamda 3
b�n 29 mezun bulunuyor
Türk�ye'dek� eğ�t�mler�n� tamamlayan uluslararası öğrenc�ler� ülkeler�ne
döndükler�nde de yalnız bırakmayan YTB, Türk�ye Mezunları başlığı
altında �l�şk�ler� sürdüreb�l�r kılmak adına çeş�tl� çalışmalar yürütüyor.
Türk�ye Mezunları çalışmalarının öneml� b�r bölümünü �se Afr�ka
ülkeler�nden mezunlar oluşturuyor. Bu bağlamda ülkem�z �le kend�
ülkeler� arasında dostluk köprüler� �nşa eden Türk�ye Mezunları aynı
zamanda gönüllü elç�ler oluyor. Türk�ye Bursları programı kapsamında
�se ülkem�zde eğ�t�m almış, 54 Afr�ka ülkes�nden toplamda 3 b�n 29
mezun bulunuyor.

Mezun dernekler�ne yönel�k
kapas�te gel�şt�rme programları
Bunun yanında �se mezunların kend� aralarındak� ve Türk�ye'yle olan
�l�şk�ler�n�n devam etmes� adına �lg�l� ülkelerde Türk�ye Mezunları
dernekler�n�n kurulması teşv�k ed�l�yor. Mezunların yaşadıkları ülkelerde
daha kurumsal b�r şek�lde var olmaları amacıyla 29 ülkede kurulan 33 bu
mezun dernekler�n�n 13 tanes� 12 Afr�ka ülkes�nde bulunuyor.



Afr�kalı d�plomatlara
Türkçe eğ�t�m�
Y�ne YTB tarafından düzenlenen KATİP burs programı
kapsamında, 10 ay süres�nce yabancı uyruklu kamu görevl�s�,
d�plomat, gazetec�, bürokrat, asker ve akadem�syenlere yönel�k
Türkçe eğ�t�m� ve çeş�tl� kamu kurumlarında eğ�t�mler ver�ld�. 2014
yılında uygulanmaya başlayan KATİP burs programından
yararlanan toplam 135 katılımcının 56'sı Afr�ka ülkeler�nden geld�.
2020 yılında �se YTB tarafından organ�ze ed�len program �le;
Ortadoğu, Lat�n Amer�ka ve Afr�ka ülkeler�nden ün�vers�te
öğrenc�ler�n�n, gençl�ğ� �lg�lend�ren çeş�tl� temalar çerçeves�nde
per�yod�k olarak gerçekleşt�r�len telekonferanslara katılarak b�r
araya gelmes�ne �mkân tanındı.

F�k�r atölyeler� gerçekleşt�r�ld�

Ortadoğu ve Kuzey Afr�ka'dak� ülkelerden gençler�n sorunlarını
d�le get�rme ve çözüm üretmeler�n� sunmasını teşv�k etmek
amacıyla 2019 yılında 6 ülkeden 14 genc�n katılımıyla İstanbul ve
Sakarya'da f�k�r atölyeler� gerçekleşt�r�ld�. Bunun yanında Sudan'ın
tüm v�layetler�nden çoğunluğu ün�vers�te öğrenc�s� olan 35
Sudanlı genç, İstanbul, Ankara, Bursa ve Çanakkale �ller�n� z�yaret
ederek bu şeh�rler�n kültürel dokusunu ve tar�h� m�rasını yakından
tanıma fırsatı buldu.

Afr�ka B�rl�ğ� �le �ş b�rl�ğ�
protokolü

Afr�ka B�rl�ğ� �le Başkanlığımız arasında 30 Eylül 2021 tar�h�nde;
d�aspora, yükseköğren�m bursları, b�l�msel ve akadem�k araştırma
programları, d�l öğren�m� ve kısa dönem eğ�t�m programları
konularındak� ortak çalışmaların arttırılmasını amaçlayan b�r �ş
b�rl�ğ� protokolü �mzalandı.

https://www.�ha.com.tr/ankara-haberler�/bakan-yan�k-6-
tazelenme-un�vers�tes�nde-5-b�n-665-yasl�m�za-eg�t�m-
ver�l�yor-3390314/

https://www.iha.com.tr/ankara-haberleri/bakan-yanik-6-tazelenme-universitesinde-5-bin-665-yaslimiza-egitim-veriliyor-3390314/


Meslek� gel�ş�m ve tecrübe
aktarımı programları
YTB, Türk�ye Mezunları �le etk�leş�m�n uzun vadel� olab�lmes�n�
sağlamak amacıyla mezunların bulundukları ülkelerde meslek�
gel�ş�mler�n� destekleyecek programları da hayata geç�rd�. Bu
kapsamda 2021 yılında Anadolu Ajansı �ş b�rl�ğ� �le, basın yayın
alanında ülkem�zde eğ�t�m gören mezunlara 'Yen� Nes�l Medya
Eğ�t�m�' ver�ld�. Bunun yanında �se farklı sektöründe çalışan Türk�ye
Mezunları �le Türk�ye'dek� sektör tems�lc�ler�n buluşturulması
planlandı.

Medya �ş b�rl�kler�n�n gel�şt�r�lmes�
amaçlandı
Türk�ye ve Afr�ka ülkeler� arasındak� medya �ş b�rl�kler�n�n
gel�şt�r�lmes� ve tecrübe paylaşımının sağlanması maksadıyla; YTB,
AA, AFAM ve AKEM �ş b�rl�ğ�nde, 21 Ek�m - 12 Kasım 2019 tar�hler�
arasında, bölgedek� medya kuruluşlarında çalışmakta olan 40 yaş
altı medya profesyoneller�ne yönel�k Afr�ka Medya Tems�lc�ler�
Eğ�t�m Programı (AFMED) gerçekleşt�rd�. Programa 13 Afr�ka
ülkes�nden 20 medya tems�lc�s� katılmıştı. Afr�ka Medya Tems�lc�ler�
Eğ�t�m Programı'nın �k�nc�s� �se; TRT, TRT World, AA �le �ş b�rl�ğ�nde
24-31 Mayıs 2021 tar�hler� arasında düzenlend�. Afr�ka ülkeler�nden 21
medya tems�lc�s� �se bu programa katılım sağladı.

Kuzey Afr�ka'da Türk Varlığı
Çalıştayı
Kuzey Afr�ka'da Türk Varlığı Araştırmaları projeler� kapsamında �se,
kültürel ve sosyoloj�k araştırmalara ön hazırlık olarak "Kuzey
Afr�ka'da Türk Varlığı Çalıştayı" düzenlend�. Kardeş coğrafyada
entelektüel �ş b�rl�ğ�n�n sağlanması ve bölgesel konularda ortak b�r
gündem oluşturulab�lmes�n� tem�nen de 2019 tar�hler�nde 25 Afr�ka
ülkes�nden 700 akadem�syen�n katılımıyla Göç ve D�aspora
temasıyla Düşünce Kuruluşları Forumu organ�ze ed�ld�. Y�ne YTB
tarafından komşu coğrafyadak� Türk varlığının Kuzey Afr�ka ülkeler�
�le �l�şk�ler�m�z�n gel�şt�r�lmes�nde ortak hafıza, beşerî ve kültürel
m�rasımız olmaları bakımından öneml� görülmeler� sebeb�yle
araştırma projeler� yürütüldü. 9 - 20 Aralık 2015 tar�hler�nde
İstanbul'da Afr�ka Düşünce Kuruluşları Buluşması yapıldı. 2014
yılında İstanbul'da Global Somal� D�aspora Çalıştayı düzenlend�.
Bunun yanında Afr�ka ülkeler� elç�l�k mensupları yönel�k Türkçe
Kursu Projes� hayata geç�r�ld�.



Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Afr�kalı gençlerle b�r araya

geld�
 
 

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, "İnşallah b�z de bugün
yaptığımız �şler ve aldığımız kararlarla Türk�ye-Afr�ka �l�şk�ler�n�n
geleceğ�ne damga vuracağız." ded�.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanes�'nde, 3. Türk�ye-Afr�ka Ortaklık
Z�rves� kapsamında Afr�kalı gençlerle b�r araya geld�.
Z�rve ves�les�yle b�r araya gelmekten duyduğu memnun�yet� d�le get�ren
Erdoğan, Afr�ka kıtası �le kökü 10. yüzyıla uzanan der�n �l�şk�ler�n
bulunduğunu vurguladı.
Erdoğan, "Afr�kalı kardeşler�m�z m�llet�m�z�n gönlünde müstesna b�r
yere sah�pt�r. B�z de göreve geld�ğ�m�z 2002 yılından �t�baren Afr�ka �le
dostluğumuzun ve �ş b�rl�ğ�m�z�n gel�şmes�ne özel önem verd�k." d�ye
konuştu.
Başbakanlık görev� dah�l bugüne kadar 30 Afr�ka ülkes�n� toplamda 50
defa z�yaret ett�ğ�n� hatırlatan Erdoğan, çoğu �lk kez olmak üzere kıta
genel�nden pek çok devlet ve hükümet başkanını da Türk�ye'de
ağırladıklarını söyled�.



Kov�d-19 salgınına rağmen sadece bu yıl, Sahra Altı Afr�ka'dan 38 üst
düzey heyet� Türk�ye'de m�saf�r ett�kler�n� anlatan Erdoğan, şöyle
konuştu:
"Aramızdak� mesafeye rağmen Afr�ka ülkeler�n� yakın b�rer
komşumuz, da�m� dostlarımız olarak added�yoruz. Afr�ka'nın
meseleler�ne �l�şk�n olarak kıtadak� ortaklarımızla aynı v�zyonu, aynı
hassas�yet� paylaşıyoruz.
D�ller�m�z�n, ırklarımızın, renkler�m�z�n farklı olması b�z�m �ç�n ne b�r
utanç ne de b�r üstünlük ves�les�d�r. B�lak�s bunların tamamı Allah'ın
b�z kullarına bahşett�ğ� b�r zeng�nl�k, b�r lütuf ve �kramdır. Bu
anlayışla tüm çalışmalarımızı �nsan onuruna yaraşır, sürdürüleb�l�r,
adaletl� b�r kalkınma hedef� doğrultusunda yürütüyoruz. K�msey�
ayırmadan, k�msey� ötek�leşt�rmeden, k�msey� dışlamadan Afr�ka
halklarıyla dayanışmamızı artırıyoruz.

Ekonom�k �l�şk�ler�m�z� eş�t ortaklık temel�nde kazan-kazan anlayışı
üzer�ne �nşa ed�yoruz. Türk f�rmaları Afr�ka genel�nde toplam değer�
yaklaşık 70 m�lyar doları geçen 1150'den fazla proje üstlen�yor. Kıta
çapındak� yatırımlarımızın değer� 6 m�lyar doları aşıyor. On b�nlerce
Afr�kalı kardeş�m�z bu ş�rketler�m�zde �st�hdam ed�l�yor. B�rl�kte
kazanmanın bereket�ne �nanan b�r m�llet olarak �nşallah bundan
sonra da �l�şk�ler�m�z� bu eksende �lerletmey� sürdüreceğ�z."

Haber�n devamı: https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskan�-
erdogan-afr�kal�-genclerle-b�r-araya-geld�/2451765

https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-afrikali-genclerle-bir-araya-geldi/2451765


N�jerya: FETÖ'nün, Türk�ye'yle
�l�şk�ler� baltalamasına �z�n

vermeyeceğ�z
 

N�jerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, Fetullahçı Terör
Örgütü'nün (FETÖ) Türk�ye �le �l�şk�ler� baltalamasına �z�n
vermeyecekler�n� bel�rtt�.

İstanbul'da düzenlenen 3. Türk�ye- Afr�ka Ortaklık Z�rves�'n�n
ardından Facebook hesabından açıklamalarda bulunan Shehu,
Türk�ye'n�n güvenl�ğ�n� tehd�t eden ve N�jerya'da bulunan FETÖ
üyeler� konusunda Türk�ye �le ortak görüşe sah�p olduklarının altını
ç�zd�.
Shehu, "Bu, başarısız darbe g�r�ş�m� ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
yönel�k su�kast g�r�ş�m�yle �lg�l� f�gürle bağlantılı bazı Türk
yatırımları, okullar ve hastanelerle �lg�l�." �fades�n� kullandı.

FETÖ'nün Türk�ye'yle �l�şk�ler� baltalamasına �z�n vermeyecekler�ne
�şaret eden Shehu, N�jerya Merkez Bankası ve Mal� İst�hbarat
b�r�mler�n�n sıkı tak�b�yle söz konusu yatırımlardan elde ed�len
paranın, yıkıcı faal�yetler� f�nanse etmek �ç�n h�çb�r yere
taşınamayacağını vurguladı.
Garba Shehu, Türk�ye'n�n modern ve aynı zamanda teknoloj�k
açıdan gel�şm�ş b�r savunma sanay�s�ne sah�p olduğunu bel�rtt�.
Shehu, Türk teknoloj�s�n�n, N�jerya'yı, terör�stler�n, adam
kaçıranların ve haydutların tehd�d�nden kurtarma sürec�n� ve
çabalarını kes�nl�kle hızlandıracağını kaydett�.

https://www.d�r�l�spostas�.com/haber/8936899/n�jerya-fetonun-
turk�yeyle-�l�sk�ler�-baltalamas�na-�z�n-vermeyeceg�z

https://www.dirilispostasi.com/haberleri/turkiye
https://www.dirilispostasi.com/haberleri/afrika
https://www.dirilispostasi.com/haberleri/cumhurbaskani
https://www.dirilispostasi.com/haberleri/erdogan
https://www.dirilispostasi.com/haberleri/turk
https://www.dirilispostasi.com/haberleri/merkez-bankasi
https://www.dirilispostasi.com/haberleri/soz
https://www.dirilispostasi.com/haber/8936899/nijerya-fetonun-turkiyeyle-iliskileri-baltalamasina-izin-vermeyecegiz


AFRİKA EVİ
AYIN ÜRÜNÜ

O PENSADOR (düşünür) olarak adlandırılan
heykel, Tchokwe kökenler�nden gelen en öneml�
heykellerden b�r�d�r.  Angola kültürüne özgü olan

O PENSADOR, kadın veya erkek yaşlı b�r �nsan
f�gürüdür.

Yaşlılar, b�lgel�ğ�, uzun yılların deney�m�n� ve
yaşamın sırlarını tems�l eder.

 
O PENSADOR'un  y�rm�nc� yüzyılın sonlarında

yontulmuş �lk örneğ� Dundo Müzes�'nde
serg�lenmekted�r. 

 
Angola kültürüne a�t bu özel sanat eser�n�n b�r

benzer�ne "Afr�ka Ev�"nden ulaşab�l�rs�n�z



Afr�ka El Sanatları
Pazarı ve Kültür Ev�

www.afr�kaev�.com
�nfo@afr�kaev�.com

Talatpaşa Bulvarı No: 79 
Altındag / Ankara
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