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3.Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesinde
açılan Afrika Evi sergimizi Hanımefendi
Emine Erdoğan ve beraberindeki Afrikalı
First Lady'ler ziyaret etti.

3.Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi
kapsamında Afrika Evi Sergimizi
birbirinden değerli misafirlerimiz
ziyaret etti.

3. TÜRKİYE- AFRİKA
ORTAKLIK ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3’üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’ne
katılmak için İstanbul’a gelen Nijerya, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti,
Moritanya, Ruanda, Cibuti cumhurbaşkanları, Libya Başkanlık Konseyi
Başkanı ve Etiyopya Başbakanı’yla ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde
Afrika’yla ortaklık ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konuşuldu.
İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin ikinci
gününde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan katılımcı ülkelerin liderleriyle
Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde tek tek görüştü. Zirvede de eş
zamanlı oturumlar yapıldı. ‘Birlikte kalkınma ve refah için güçlendirilmiş
ortaklık’ temasıyla düzenlenen zirvede, Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın açılış konuşmasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Tarım
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Afrika ülkelerindeki
mevkidaşlarının katılımlarıyla eş zamanlı oturumlar gerçekleştirdi.
Zirve kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye’de yüksek
öğrenim ve burs imkânları ile Maarif Vakfı’nın tanıtımı da yapıldı. Eğitim
anlaşmalarının da yapılacağı zirvede, Kültürel ve Sosyal Forum
kapsamında Kültür Oturumu, Gençlik ve Spor Oturumu ve Uluslararası
Kuruluşlarda Afrika’nın Rolü başlıklı panel de gerçekleştirilecek.

ONURLARINA YEMEK VERİLDİ

Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da zirveye katılmak için İstanbul’a
gelen Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Somali
Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Libya Başkanlık Konseyi
Başkanı
Muhammed
el
Menfi,
Orta
Afrika
Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı
Faustin-Archange
Touadera,
Moritanya
Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani, Etiyopya
Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve
Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile Dolmabahçe’de
çalışma ofisinde ayrı ayrı görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan
mevkidaşlarıyla ikili ve ekonomik ilişkileri ele aldı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan akşam da devlet ve hükümet başkanları onuruna
Dolmabahçe Sarayı’nda Yemek verdi.
Haberin Devamı: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/afrika-icindolmabahce-diplomasisi-41963385

Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange
Touadera

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould
Şeyh Ghazouani

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali

EMİNE ERDOĞAN AFRİKALI
'FİRST LADY'LER İLE BİR
ARAYA GELDİ

Emine Erdoğan, Afrika'yla olan kadim dostluklarının karşılıklı çaba
sayesinde tarih sayfalarında bir bahis olarak kalmadığını belirterek,
"Tarihe kök salmış dostluğumuzu engin bir vefa denizine çevirdik."
dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 3. TürkiyeAfrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Afrikalı devlet
başkanlarının eşleriyle Tophane-i Amire'de düzenlenen programda bir
araya geldi.
Türkiye'nin 2005'teki Afrika açılımından sonra kıtaya sık sık ziyaretler
yaptıklarını, kuzeyden güneye, doğudan batıya, pusulanın her yönüne
seyahat ettiklerini belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birçok
resmi ziyaretinde eşlik ettiğini hatırlattı.
Bir Afrika ülkesine yapılacak ziyaret söz konusu olduğunda büyük bir
heyecan duyduğunu dile getiren Erdoğan, Afrika'ya ilk gittiğinde
yaşadığı hisleri anlattı.
Yıllarca süren bu yolculuklar esnasında, her duraktan sayısız anı
topladığını ve bunları mütevazı bir hatırata dönüştürmek istediğini ifade
eden Erdoğan, "Ortaya çıkan bu kitap, sizin bana sunduklarınızın
ruhumdaki yankılarından oluştu." dedi.
"Afrikalı kadınların güçlendirilmesi için projeler ürettik"
Haberin devamı:
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/emine-erdoganafrikali-first-ladyler-ile-bir-araya-geldi-tarihe-kok-salmis-dostlugumuzuengin-vefa-denizine-cevirdik/2451463

ORTAKLIKTA YENİ BİR
AŞAMA
Afrika Birliği ve Afrika Kıtası ülkeleriyle Türkiye arasındaki stratejik
ortaklık temelli ilişkilerde yeni bir safhaya geçilmesini temin edecek
Üçüncü Zirve’nin teması, ‘Birlikte kalkınma ve refah için
güçlendirilmiş ortaklık’ olarak belirlendi. Zirvede kabul edilmesi
öngörülen Bildiri, Eylem Planı ve Ortak Uygulama Raporu’yla, 20222026 döneminde Afrika yararına gerçekleştirilecek somut projeler
dahil, Türkiye ile Afrika Kıtası arasında her alanda gelişen ilişkilere
yön verilecek.

KONUKLARLA CUMA NAMAZI
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cuma namazını Somali
Cumhurbaşkanı
Muhammed
Farmajo,
Komorlar
Birliği
Cumhurbaşkanı Azali Assoumani ve Afrika Birliği Komisyonu
Başkanı Musa Faki Mahamat’la birlikte Yıldız Hamidiye Camisi’nde
kıldı.
Liderlere
İletişim
Başkanı
Fahrettin
Altun
ve
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Emine Erdoğan: Afrika'nın zengin
potansiyeliyle bu yüzyılın en büyük
güçlerinden biri olacağına
inanıyorum.

Emine Erdoğan, Afrika'nın zengin potansiyeliyle, geçmiş kara
günleri aşacağına ve bu yüzyılın en büyük güçlerinden biri
olacağına inandığını dile getirdi.
Kriter Dergisinde, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile
yaptığı röportaja yer verildi.
Röportajda, Afrika ziyaretlerinde edindiği izlenimleri, kıtadaki
benzerlik ve farklılıklar ile Türkiye'nin kıtaya yönelik yaklaşımını
anlatan Emine Erdoğan, Türkiye'nin 2005'te başlattığı Afrika
açılımından sonra, doğudan batıya, kuzeyden güneye birçok Afrika
ülkesini ziyaret ettiklerini belirtti.
Emine Erdoğan, ilk Afrika ziyaretinde karşılaştığı olumsuz tablo ile
bugün Türkiye'nin elinin dokunduğu coğrafyalardaki değişime
ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:
"Yoksullukla mücadele, insan hakları, savaş ve çatışmalar en önemli
mücadele alanları. En nihayetinde, sömürgecilik tarihinin karanlık
sayfalarının yazıldığı bir coğrafya Afrika. Afrika'nın bugününe
baktığımızda da birçok ülkenin farklı motivasyonlarla orada
olduğunu görüyoruz.

Ancak, Türkiye'nin aktif, çok boyutlu, girişimci ve insani bir dış
politikası var. Bunun elbette yüz güldüren yansımaları oluyor. TİKA,
Diyanet İşleri Başkanlığı, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüleri, AFAD,
Kızılay gibi güçlü kurumlarımızla oradayız. Bu kurumlar yalnızca
hibe ya da bağış yapmıyor, Kıta'nın gelişmesi ve kalkınması, yani
kendi ayakları üzerinde durabilmesi için çalışıyor."
Bunun elbette yüz güldüren yansımaları oluyor. TİKA, Diyanet İşleri
Başkanlığı, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüleri, AFAD, Kızılay gibi
güçlü kurumlarımızla oradayız. Bu kurumlar yalnızca hibe ya da
bağış yapmıyor, Kıta'nın gelişmesi ve kalkınması, yani kendi ayakları
üzerinde durabilmesi için çalışıyor."

Yaptıklarının gönüllerde bulduğu yeri ifade eden bazı güzel
anılarının da olduğunu belirten Erdoğan, "Mesela, 2017'de Birleşmiş
Milletlerin 72. Genel Kurulu açılışı çerçevesinde F4D (Fashion for
Development) Kalkınma için moda etkinliği gerçekleştirilmişti.
Burada, dünyaca ünlü model Iman Mohamed Abdulmajid bir ödül
konuşması yaptı ve şahsım nezdinde, davetli tüm devlet ve
hükümet başkan eşlerinin önünde Afrika'da yapılanlar için
Türkiye'ye teşekkür etti. Yani, yaptıklarımız, her çevreden insanın
takdirini kazanıyor. Türkiye'nin fedakarca yaptığı işlerin inkar
edilemez bir biçimde biliniyor olması ve tüm dünyanın kulak
kesildiği ortamlarda kendiliğinden dile gelmesi paha biçilmez bir
duygu." ifadelerini kullandı.
Haberin
devamı
:
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/emineerdogan-afrikanin-zengin-potansiyeliyle-bu-yuzy

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Yaptığımız işler ve aldığımız
kararlarla Türkiye-Afrika
ilişkilerinin geleceğine damga
vuracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah biz de bugün yaptığımız
işler ve aldığımız kararlarla Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga
vuracağız." dedi.
ECumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, iki
gündür sürdürdüğü yoğun mesaisinin ardından 3. Türkiye-Afrika
Ortaklık Zirvesi'ne ilişkin bilgiler verdi.
Erdoğan, "2008'de İstanbul'da, 2014'te Malabo'da gerçekleştirdiğimiz
Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsüne İstanbul'da ev sahipliği
yaptık. 38 ülkenin katılımıyla, hamdolsun, başarılı bir şekilde
tamamladığımız zirve marjında toplam 15 ikili görüşme gerçekleştirdik."
dedi.
"Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla
düzenlenen zirveyle Türkiye-Afrika ilişkilerini yeni ve daha ileri bir
seviyeye taşıdıklarını kaydeden Erdoğan, kabul edilen bildiri ve ortak
eylem planıyla ilişkileri derinleştirecek yol haritası üzerinde mutabık
kaldıklarını vurguladı.
Haberin devamı : https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskanierdogan-yaptigimiz-isler-ve-aldigimiz-kararlarla-turkiye-afrikailiskilerinin-gelecegine-damga-vuracagiz/2451295

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı (YTB) Türkiye'nin Afrika politikası çerçevesinde; ticaret
hacminden siyasi diyalog mekanizmalarına, eğitim faaliyetlerinden
ekonomik yatırımlara kadar pek çok alanda Afrika ülkeleri ile ikili
ilişkilerin seyrinin gelişimine katkı sunmak için çalışmalar yürütüyor. Bu
kapsamda YTB tarafından Türkiye Bursları, Türkiye Mezunları, Akademik
ve Bilimsel İş birliği, Medya Eğitimi ve Kültürel Hareketlilik Programları
başlıkları altında kıtaya yönelik önemli çalışmalar yapılıyor.

12 bin 600 Afrikalı öğrenciye burs
YTB Afrika ülkelerinin geleceğine yönelik projeler inşa edecek başarılı
öğrencileri değerlendirmelerin ardından burslandırarak Türkiye'de
eğitim imkânı sunuyor. YTB Türkiye Bursları kapsamında 2012-2021 yılları
arasında 54 Afrika ülkesinden toplamda 12 bin 600 öğrenciye yüksek
öğrenim bursu verdi.

54 Afrika ülkesinden toplamda 3
bin 29 mezun bulunuyor
Türkiye'deki eğitimlerini tamamlayan uluslararası öğrencileri ülkelerine
döndüklerinde de yalnız bırakmayan YTB, Türkiye Mezunları başlığı
altında ilişkileri sürdürebilir kılmak adına çeşitli çalışmalar yürütüyor.
Türkiye Mezunları çalışmalarının önemli bir bölümünü ise Afrika
ülkelerinden mezunlar oluşturuyor. Bu bağlamda ülkemiz ile kendi
ülkeleri arasında dostluk köprüleri inşa eden Türkiye Mezunları aynı
zamanda gönüllü elçiler oluyor. Türkiye Bursları programı kapsamında
ise ülkemizde eğitim almış, 54 Afrika ülkesinden toplamda 3 bin 29
mezun bulunuyor.

Mezun
derneklerine
yönelik
kapasite geliştirme programları
Bunun yanında ise mezunların kendi aralarındaki ve Türkiye'yle olan
ilişkilerinin devam etmesi adına ilgili ülkelerde Türkiye Mezunları
derneklerinin kurulması teşvik ediliyor. Mezunların yaşadıkları ülkelerde
daha kurumsal bir şekilde var olmaları amacıyla 29 ülkede kurulan 33 bu
mezun derneklerinin 13 tanesi 12 Afrika ülkesinde bulunuyor.

Afrikalı diplomatlara
Türkçe eğitimi
Yine YTB tarafından düzenlenen KATİP burs programı
kapsamında, 10 ay süresince yabancı uyruklu kamu görevlisi,
diplomat, gazeteci, bürokrat, asker ve akademisyenlere yönelik
Türkçe eğitimi ve çeşitli kamu kurumlarında eğitimler verildi. 2014
yılında uygulanmaya başlayan KATİP burs programından
yararlanan toplam 135 katılımcının 56'sı Afrika ülkelerinden geldi.
2020 yılında ise YTB tarafından organize edilen program ile;
Ortadoğu, Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden üniversite
öğrencilerinin, gençliği ilgilendiren çeşitli temalar çerçevesinde
periyodik olarak gerçekleştirilen telekonferanslara katılarak bir
araya gelmesine imkân tanındı.

Fikir atölyeleri gerçekleştirildi
Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki ülkelerden gençlerin sorunlarını
dile getirme ve çözüm üretmelerini sunmasını teşvik etmek
amacıyla 2019 yılında 6 ülkeden 14 gencin katılımıyla İstanbul ve
Sakarya'da fikir atölyeleri gerçekleştirildi. Bunun yanında Sudan'ın
tüm vilayetlerinden çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 35
Sudanlı genç, İstanbul, Ankara, Bursa ve Çanakkale illerini ziyaret
ederek bu şehirlerin kültürel dokusunu ve tarihi mirasını yakından
tanıma fırsatı buldu.

Afrika Birliği ile iş birliği
protokolü
Afrika Birliği ile Başkanlığımız arasında 30 Eylül 2021 tarihinde;
diaspora, yükseköğrenim bursları, bilimsel ve akademik araştırma
programları, dil öğrenimi ve kısa dönem eğitim programları
konularındaki ortak çalışmaların arttırılmasını amaçlayan bir iş
birliği protokolü imzalandı.

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

Mesleki gelişim ve tecrübe
aktarımı programları
YTB, Türkiye Mezunları ile etkileşimin uzun vadeli olabilmesini
sağlamak amacıyla mezunların bulundukları ülkelerde mesleki
gelişimlerini destekleyecek programları da hayata geçirdi. Bu
kapsamda 2021 yılında Anadolu Ajansı iş birliği ile, basın yayın
alanında ülkemizde eğitim gören mezunlara 'Yeni Nesil Medya
Eğitimi' verildi. Bunun yanında ise farklı sektöründe çalışan Türkiye
Mezunları ile Türkiye'deki sektör temsilcilerin buluşturulması
planlandı.

Medya iş birliklerinin geliştirilmesi
amaçlandı
Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki medya iş birliklerinin
geliştirilmesi ve tecrübe paylaşımının sağlanması maksadıyla; YTB,
AA, AFAM ve AKEM iş birliğinde, 21 Ekim - 12 Kasım 2019 tarihleri
arasında, bölgedeki medya kuruluşlarında çalışmakta olan 40 yaş
altı medya profesyonellerine yönelik Afrika Medya Temsilcileri
Eğitim Programı (AFMED) gerçekleştirdi. Programa 13 Afrika
ülkesinden 20 medya temsilcisi katılmıştı. Afrika Medya Temsilcileri
Eğitim Programı'nın ikincisi ise; TRT, TRT World, AA ile iş birliğinde
24-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlendi. Afrika ülkelerinden 21
medya temsilcisi ise bu programa katılım sağladı.

Kuzey Afrika'da Türk Varlığı
Çalıştayı
Kuzey Afrika'da Türk Varlığı Araştırmaları projeleri kapsamında ise,
kültürel ve sosyolojik araştırmalara ön hazırlık olarak "Kuzey
Afrika'da Türk Varlığı Çalıştayı" düzenlendi. Kardeş coğrafyada
entelektüel iş birliğinin sağlanması ve bölgesel konularda ortak bir
gündem oluşturulabilmesini teminen de 2019 tarihlerinde 25 Afrika
ülkesinden 700 akademisyenin katılımıyla Göç ve Diaspora
temasıyla Düşünce Kuruluşları Forumu organize edildi. Yine YTB
tarafından komşu coğrafyadaki Türk varlığının Kuzey Afrika ülkeleri
ile ilişkilerimizin geliştirilmesinde ortak hafıza, beşerî ve kültürel
mirasımız olmaları bakımından önemli görülmeleri sebebiyle
araştırma projeleri yürütüldü. 9 - 20 Aralık 2015 tarihlerinde
İstanbul'da Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması yapıldı. 2014
yılında İstanbul'da Global Somali Diaspora Çalıştayı düzenlendi.
Bunun yanında Afrika ülkeleri elçilik mensupları yönelik Türkçe
Kursu Projesi hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Afrikalı gençlerle bir araya
geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah biz de bugün
yaptığımız işler ve aldığımız kararlarla Türkiye-Afrika ilişkilerinin
geleceğine damga vuracağız." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık
Zirvesi kapsamında Afrikalı gençlerle bir araya geldi.
Zirve vesilesiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren
Erdoğan, Afrika kıtası ile kökü 10. yüzyıla uzanan derin ilişkilerin
bulunduğunu vurguladı.
Erdoğan, "Afrikalı kardeşlerimiz milletimizin gönlünde müstesna bir
yere sahiptir. Biz de göreve geldiğimiz 2002 yılından itibaren Afrika ile
dostluğumuzun ve iş birliğimizin gelişmesine özel önem verdik." diye
konuştu.
Başbakanlık görevi dahil bugüne kadar 30 Afrika ülkesini toplamda 50
defa ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, çoğu ilk kez olmak üzere kıta
genelinden pek çok devlet ve hükümet başkanını da Türkiye'de
ağırladıklarını söyledi.

Kovid-19 salgınına rağmen sadece bu yıl, Sahra Altı Afrika'dan 38 üst
düzey heyeti Türkiye'de misafir ettiklerini anlatan Erdoğan, şöyle
konuştu:
"Aramızdaki mesafeye rağmen Afrika ülkelerini yakın birer
komşumuz, daimi dostlarımız olarak addediyoruz. Afrika'nın
meselelerine ilişkin olarak kıtadaki ortaklarımızla aynı vizyonu, aynı
hassasiyeti paylaşıyoruz.
Dillerimizin, ırklarımızın, renklerimizin farklı olması bizim için ne bir
utanç ne de bir üstünlük vesilesidir. Bilakis bunların tamamı Allah'ın
biz kullarına bahşettiği bir zenginlik, bir lütuf ve ikramdır. Bu
anlayışla tüm çalışmalarımızı insan onuruna yaraşır, sürdürülebilir,
adaletli bir kalkınma hedefi doğrultusunda yürütüyoruz. Kimseyi
ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi dışlamadan Afrika
halklarıyla dayanışmamızı artırıyoruz.

Ekonomik ilişkilerimizi eşit ortaklık temelinde kazan-kazan anlayışı
üzerine inşa ediyoruz. Türk firmaları Afrika genelinde toplam değeri
yaklaşık 70 milyar doları geçen 1150'den fazla proje üstleniyor. Kıta
çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aşıyor. On binlerce
Afrikalı kardeşimiz bu şirketlerimizde istihdam ediliyor. Birlikte
kazanmanın bereketine inanan bir millet olarak inşallah bundan
sonra da ilişkilerimizi bu eksende ilerletmeyi sürdüreceğiz."

Haberin devamı: https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskanierdogan-afrikali-genclerle-bir-araya-geldi/2451765

Nijerya: FETÖ'nün, Türkiye'yle
ilişkileri baltalamasına izin
vermeyeceğiz
Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, Fetullahçı Terör
Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye ile ilişkileri baltalamasına izin
vermeyeceklerini belirtti.
İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'nin
ardından Facebook hesabından açıklamalarda bulunan Shehu,
Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden ve Nijerya'da bulunan FETÖ
üyeleri konusunda Türkiye ile ortak görüşe sahip olduklarının altını
çizdi.
Shehu, "Bu, başarısız darbe girişimi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
yönelik suikast girişimiyle ilgili figürle bağlantılı bazı Türk
yatırımları, okullar ve hastanelerle ilgili." ifadesini kullandı.

FETÖ'nün Türkiye'yle ilişkileri baltalamasına izin vermeyeceklerine
işaret eden Shehu, Nijerya Merkez Bankası ve Mali İstihbarat
birimlerinin sıkı takibiyle söz konusu yatırımlardan elde edilen
paranın, yıkıcı faaliyetleri finanse etmek için hiçbir yere
taşınamayacağını vurguladı.
Garba Shehu, Türkiye'nin modern ve aynı zamanda teknolojik
açıdan gelişmiş bir savunma sanayisine sahip olduğunu belirtti.
Shehu, Türk teknolojisinin, Nijerya'yı, teröristlerin, adam
kaçıranların ve haydutların tehdidinden kurtarma sürecini ve
çabalarını kesinlikle hızlandıracağını kaydetti.
https://www.dirilispostasi.com/haber/8936899/nijerya-fetonunturkiyeyle-iliskileri-baltalamasina-izin-vermeyecegiz
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