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AFRİKA'NIN ÇOK BOYUTLU GÜVENİLİR
DOSTU: TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan'ın 20-22 Şubat tar�hler�nde tamamladığı

Afr�ka turu, Türk�ye'n�n kıta �le kurduğu �l�şk�ler� yen�den gündeme get�rd�.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve

Senegal'e düzenlediği mini Afrika turu, dikkatleri Türkiye'nin Senegal ve kıtada

oluşturduğu pozitif imajın nedenlerine çevirdi.

AA muhabiri, Afrikalı uzmanlara Türkiye'nin Afrika ve Senegal'deki konumu ve

kıtadaki avantajlarını sordu.

Gana'da Türkiye-Afrika ilişkileri üzerine çalışmalar yürüten Aboagye Mintah,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30'dan fazla Afrika ülkesini ziyaret eden kıta dışı tek lider

olduğunu ve bu konuda rakip tanımadığını söyledi.

Mintah, Erdoğan'ın uluslararası toplum tarafından dışlandığı ve savaşın böldüğü

Somali'ye yaptığı ziyaretin de oldukça sıra dışı olduğunu belirtti.

Haberin devamı: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/afrikanin-cok-boyutlu-guvenilir-

dostu-turkiye/2512282

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/afrikanin-cok-boyutlu-guvenilir-dostu-turkiye/2512282


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'ALLAFRİCA' İÇİN
MAKALE KALEME ALDI: SENEGAL'LE DOSTLUĞUMUZU

HER ALANDA GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Afrika kıtasındaki bin yıllık

tarihinde sömürgecilik utancı

bulunmayan bir millet olarak

Senegal'le dostluğumuzu her

alanda güçlendirmek

istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika

kıtasına hitap eden AllAfrica internet sitesi için

bir makale kaleme aldı.

Makalede "Türkiye-Senegal: Maziden Atiye

Güçlü Dostluk" başlığını kullanan Erdoğan,

Afrika ülkeleri içinde Senegal'in, milletin

gönlünde müstesna bir konuma sahip

olduğunu belirtti.

İki kardeş halk arasındaki beşeri bağların

köklerinin, altı asır öncesine kadar uzandığına

dikkati çeken Erdoğan, bu sağlam temeller

üzerinde inşa edilen Türkiye-Senegal

münasebetlerinin, 1960'lı yıllardan itibaren her

sene biraz daha güçlenerek bugünlere geldiğini

anlattı.

Haberin devamı:

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/cumhurbaska

ni-erdogan-allafrica-icin-makale-kaleme-aldi-

senegalle-dostlugumuzu-her-alanda-

guclendirmek-istiyoruz/2508963

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/cumhurbaskani-erdogan-allafrica-icin-makale-kaleme-aldi-senegalle-dostlugumuzu-her-alanda-guclendirmek-istiyoruz/2508963


ERDOĞAN'DAN İSLAM COĞRAFYASINDAN GELEN "GEÇMİŞ
OLSUN" MESAJLARINA TEŞEKKÜR

 
 

Afrikalı ve Asyalı Müslümanlar, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan

ile eşi Emine Erdoğan'a çektikleri video ile geçmiş olsun dileklerini iletti.

Görüntüleri paylaşan Erdoğan, "Tüm kardeşlerime en içten şükranlarımı

sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, kendisi ve eşi

Emine Erdoğan'ın sağlığı için "geçmiş olsun" mesajı gönderen Afrikalı ve Asyalı

Müslümanlara teşekkür etti. 

"Sağ olun, var olun"

Erdoğan, "Ne kadar uzakta olursak olalım, güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz birer

parça olduğumuz, kalplerinde, güzel temennilerinde, dualarında yer bulduğumuz

tüm kardeşlerime en içten şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a

emanet olun" dedi. 

Haberin devamı:  

https://www.trthaber.com/haber/gundem/erdogandan-islam-

cografyasindan-gelen-gecmis-olsun-mesajlarina-tesekkur-653835.html

 

 

 

https://www.trthaber.com/etiket/medya/
https://www.trthaber.com/haber/gundem/erdogandan-islam-cografyasindan-gelen-gecmis-olsun-mesajlarina-tesekkur-653835.html


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN
SENEGAL ZİYARETİ

MANŞETLERDE: 
AFRİKA'NIN ÇOK BOYUTLU

ORTAĞI TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan'ın 21-22

Şubat tarihlerinde Senegal'e

düzenlediği ziyaret, ülke

basınında geniş yer buldu.

 

Bes-bi Le jour gazetesi, bir Türk şirket tarafından

tamamlanan Senegal Stadyumu'nun açılışında,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegalli

mevkidaşı Macky Sall ile sahada başlangıç vuruşu

yaptığı fotoğrafı manşetten verdi.

24 heures gazetesi de Erdoğan ile Sall'in sahada

fotoğraflarını manşete taşıdı.

Direct News gazetesinde "İleriye dönük iş birliği"

başlığıyla yer alan haberde ise Türkiye'nin Batı

Afrika'daki ilk büyükelçiliğini 1962'de Dakar'da

açtığı hatırlatılarak Senegal Stadyumu'nun açılışıyla

ilişkilerin ekonomik boyutunun farklı bir aşamaya

taşındığı belirtildi.

Haberde, 540 milyon dolar olan iki ülke arasındaki

ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkartılmasının

hedeflendiğinin altı çizildi.

Senegal Stadyumu'nu yapan Türk şirketin ülkedeki

diğer projelerinden de bahsedilen haberde, iki

ülkenin enerji, tarım, kültür ve savunma sanayisi gibi

alanlarda yakın iş birliği yaptığı vurgulandı.

 

Haberin devamı:

https://www.trthaber.com/haber/dunya/cumhur

baskani-erdoganin-senegal-ziyareti-

mansetlerde-afrikanin-cok-boyutlu-ortagi-

turkiye-657695.html

 

 

https://www.trthaber.com/etiket/senegal/
https://www.trthaber.com/etiket/dolar/
https://www.trthaber.com/etiket/ticaret/
https://www.trthaber.com/haber/dunya/cumhurbaskani-erdoganin-senegal-ziyareti-mansetlerde-afrikanin-cok-boyutlu-ortagi-turkiye-657695.html


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “MAARİF
OKULUMUZUN BAŞARILARIYLA KENDİNDEN
SÖZ ETTİRDİĞİNİ GÖRÜYORUZ.”

3 ülkeyi kapsayan Afrika ziyaretinin ilk durağı Demokratik Kongo
Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile yaptığı toplantının
ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile
mücadelede desteğini esirgemeyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti
makamlarına teşekkürlerini ilettiğini söyledi. “Bugün yaptığımız
görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ayrıntılı bir şekilde gözden
geçirdik. İkili iş birliğimizi geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak
bir kez daha teyit ettik. Güvenlik ve terörle mücadele konusundaki
dayanışmamızı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Biz de terörle mücadelede
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Hükümeti’nin yanında olmayı
sürdürüyoruz. Bu vesile ile 1 Şubat'ta terör saldırısında hayatını kaybeden
vatandaşlarınız için başsağlığı diliyorum.” diyen Erdoğan, eğitim ve kültür
alanındaki iş birliğinin artacağının altını çizdi.
Haberin devamı: https://turkiyemaarif.org/post/7-cumhurbaskani-
erdogan-maarif-okulumuzun-basarilariyla-kendinden-soz-ettirdigini-
goruyoruz-1907?lang=tr

https://turkiyemaarif.org/post/7-cumhurbaskani-erdogan-maarif-okulumuzun-basarilariyla-kendinden-soz-ettirdigini-goruyoruz-1907?lang=tr


“ÇAD’DA BARIŞ”
TEMALI

KOMPOZİSYON
YARIŞMASININ

ŞAMPİYONU
MAARİF OKULLARI

Türkiye Maarif Vakfı Çad Okulları Kız lisesi öğrencileri ülke genelinde yapılan, yaklaşık
70 lisenin katıldığı ve Panafricaine Afrika Birliğinin düzenlediği “Çad'da Barış" temalı

kompozisyon yarışmasında birinci oldu. 

Türkiye Maarif Vakfı Çad Okulları Kız lisesi öğrencileri ülke genelinde yapılan, yaklaşık 70
lisenin katıldığı ve Panafricaine Afrika Birliğinin düzenlediği “Çad'da Barış" temalı
kompozisyon yarışmasında birinci oldu. Yarışma sonuçları Idriss Mahamat Ouya
stadyumunda gerçekleştirilen büyük bir şölenle açıklandı. Öğrenciler, öğretmenler ve
Maarif Okulları idarecilerinin katıldığı törende madalya ve birincilik ödülü organizasyon
yetkilileri tarafından Maarif Okulları öğrencilerine verildi.

Öğrencilerden Fatimah Moustapha Alifa, Çad Maarif Okulunun kendilerini çok farklı
alanlarda geliştirmelerine imkân sağladığını belirterek “Okulumuzda eğitici yarışmalar,
keşfetme yönümüzü geliştiren geziler, Türkiye’de okuma imkânı sağlayan burs programları,
ulusal ve uluslararası yarışmalar, uzaktan eğitim sistemi ve bilgiye ulaşmamızı sağlayan
birçok öğrenme ortamı bulunuyor. İyi bir eğitimle birleşen tüm bu imkânlar, yarışmada
birincilik kazanmamıza da olanak sağladı. Yarışmanın teması ülkemiz için gerçekten çok
fazla şey ifade ediyor: ’Barış.’ Bu, hem ülkemizde hem de tüm dünyada en önemli ve doğru
anlaşılması gereken kavramların başında geliyor. Maarif Okulunun ve Maarif öğrencilerinin
adını ilk sıraya yazdırdığımız için çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Haberin devamı: https://turkiyemaarif.org/post/7-cadda-baris-temali-kompozisyon-
yarismasinin-sampiyonu-maarif-okullari-1897?lang=tr

https://turkiyemaarif.org/post/7-cadda-baris-temali-kompozisyon-yarismasinin-sampiyonu-maarif-okullari-1897?lang=tr


YTB YÜRÜTTÜĞÜ PROJELERLE
AFRİKA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN

GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR

YTB'nin Türkiye Bursları programında 2001'den bu

yana KDC uyruklu 326, Senegal'den 190 ve Gine

Bissau'dan 190 öğrenciye eğitim imkanı tanındığı

belirtilen açıklamada, bu öğrencilerden 164'ünün

eğitimleri tamamlayarak mezun oldukları kaydedildi.

Türkiye ve Afrika arasında medya alanında iş

birliklerinin geliştirilmesi ve tecrübe paylaşımının

sağlanması kapsamında yapılan çalışmalara değinilen

açıklamada, bölgedeki medya kuruluşlarında çalışan

40 yaş altı personele Afrika Medya Temsilcileri Eğitim

Programı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, ilki 21 Ekim-12 Kasım 2019'da, ikincisi 24-

31 Mayıs 2021'de TRT ve Anadolu Ajansı (AA) iş

birliğinde çevrim içi yapılan programın ilkine 13

Afrika ülkesinden 20, ikicisine de 8 farklı Afrika

ülkesinden 21 medya temsilcisinin iştirak ettiği

aktarılarak, programlara KDC        ve Senegal'den

gazeteciler ve medya mensuplarının da katıldığı ifade

edildi.

Haberin devamı:

https://www.aa.com.tr/tr/gundem/ytb-yuruttugu-

projelerle-afrika-turkiye-iliskilerinin-gelisimine-katki-

sagliyor/2507675

ÇOK SAYIDA AFRİKALI ÖĞRENCİ TÜRKİYE'DE
EĞİTİM ALIYOR

https://www.aa.com.tr/tr/gundem/ytb-yuruttugu-projelerle-afrika-turkiye-iliskilerinin-gelisimine-katki-sagliyor/2507675


TÜRKİYE'NİN DAKAR BÜYÜKELÇİSİ KAVAS: 
TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DA GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ

PARLAK

"Türkiye'de eğitim alan Senegalli öğrenci
sayısı 1500'e doğru ilerliyor. Maarif Vakfı
okullarında 1000 kadar Senegalli öğrenci
eğitim görüyor. THY haftada 7 olan uçuş

sayısını 10’a çıkarıyor. "

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Türkiye'nin Afrika'da geçmişinin yanı
sıra geleceğinin de parlak olduğunu söyledi.
Büyükelçi Kavas, AA muhabirine, Türkiye'nin kıta ile ilişkilerine dair
değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin 1000 yıllık bir tarihe dayandığını ve bunun az
bilindiğini belirten Kavas, 2021 sonu itibarıyla Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle
temaslarında hedeflerinin üzerlerine çıktığını vurguladı.
Büyükelçi Kavas, Türkiye'nin kıtadaki duruşunun başka ülkeler tarafından istense
dahi uygulanamayacağına dikkati çekerek "Çünkü Türkiye tarihte olduğu gibi bugün
de önce kazandırmaya, peşinden sürecin şartları gereği kazanmaya geliyor.
Türkiye'nin Afrika'da geçmişi ve geleceği parlak." dedi.

Haberin devamı: https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turkiyenin-dakar-
buyukelcisi-kavas-turkiyenin-afrikada-gecmisi-ve-gelecegi-parlak/2506114

https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turkiyenin-dakar-buyukelcisi-kavas-turkiyenin-afrikada-gecmisi-ve-gelecegi-parlak/2506114


AFRİKALILARIN
KIVRAKLIĞI HORON

İLE BİRLEŞTİ
 

Afrodeniz Horon Ekibi organizatörü Osman
Nuri Yazıcı, "Fırsat verildiğinde yabancı

misafirlerimizin Türk kültürüyle ne kadar kolay
kaynaşabildiğini göstermiş olduk. Şimdi

ekibimizin en büyük hayali Cumhurbaşkanımız
ile horon oynamak." dedi.

 

Kamerunlu üniversite öğrencilerinden
oluşan Afrodeniz Horon Ekibi,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
horon tepmek istiyor.
Her yıl İçişleri Bakanlığı Göç İdaresince,
"18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü"
dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde,
Türkiye'ye çeşitli ülkelerden gelen yabancı
misafirler performanslar sergiliyor.
Bu yılki etkinlikte sahne alan Afrodeniz
Horon Ekibi, Karadeniz'in kıvrak dansı
horonu oynamakta gösterdikleri
başarılarıyla göz doldurdu.

Kamerunlu gençlerden oluşan Afrodeniz
Horon Ekibi'nin ortaya çıkmasına vesile
olan organizatör Osman Nuri Yazıcı,
grubun bir araya geliş hikayesini AA'ya
anlattı.
"Türkiye'de yaşayan yabancı misafirlerimizi
kaynaştıran bu yılki etkinlikte bir farklılığa
imza atalım dedik ve Afrodeniz Horon
Ekibini kurduk." diyen Yazıcı, Afrikalı
insanların genlerinde dans ve müziğe
yatkınlık olduğunun belirtti.

Haberin  devamı:
https://www.aa.com.tr/tr/yasam/afrika

lilarin-kivrakligi-horon-ile-
birlesti/2491600

 

https://www.aa.com.tr/tr/yasam/afrikalilarin-kivrakligi-horon-ile-birlesti/2491600


GÜNEY AFRİKA'DA TÜRK
SANATLARI ETKİNLİĞİ

DÜZENLENDİ
 

Maarif Vakfı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, Uluslararası Güney Afrika
Maarif Okulları öğrencileri ve velilerine yönelik Türk sanatları etkinliği gerçekleştirdi.

 

Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi iş birliğinde düzenlenen
etkinlikte, Güney Afrikalı öğrencilere ve ailelerine, Türk el sanatları tanıtıldı.

Etkinlikte, daha önce YEE'de eğitim alan Güney Afrikalı sanatçıların, Türk el sanatları, kaligrafi,
kara kalem çalışmaları sergilendi.

Maarif Vakfı Güney Afrika Koordinatörü Deniz Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu
programı düzenli olarak her ay gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu yıl içinde ailelerin ve çocukların

ilgisine göre yaklaşık 6-8 haftalık kurslarla Türk sanatı dersleri vermek istiyoruz." dedi.
 

Haberin devamı: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/guney-afrikada-turk-sanatlari-etkinligi-
duzenlendi/2494948

 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/guney-afrikada-turk-sanatlari-etkinligi-duzenlendi/2494948


NİJERYALI ABDUL-
WAHAB ÇOK SEVDİĞİ

TÜRKÇEYİ TÜRK
DİZİLERİNDEN ÖĞRENDİ

 
 
 
 

"Nijeryalılar, ülkelerindeki yerel
kanallarda yayımlanan Türk dizileri
sayesinde hem Türkiye merakını

gideriyor hem de Türkçe öğreniyor."
 

 

Nijerya kanallarında yayımlanan Türk dizilerini beğeniyle izleyen Nijeryalı Zunnurayn

Abdul-Wahab, "Muhteşem Yüzyıl", "Vatanım Sensin" ve "Diriliş Ertuğrul" gibi tarihi

dizilerle Türkiye tarihine duyduğu merakı giderirken, dizilerden çok sevdiği Türkçeyi de

öğrendi.

Abdul-Wahab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak Nijerya'da "Arewa 24" adlı

yerel kanalda yayımlanan "Adını Sen Koy" isimli dizi sayesinde Türk dizileriyle tanıştığını

belirtti.

Dizide anlatılan Türk kültürü ve aile yapısının yanı sıra İstanbul'un oldukça dikkatini

çektiğini anlatan Abdul-Wahab, daha sonra "Medcezir" isimli dizinin de bir kısmını

izlediğini söyledi.

Abdul-Wahab, özellikle Osmanlı tarihini çok merak ettiğini vurgulayarak, "İzlediğim

dizilerin arasında en çok Diriliş Ertuğrul’u sevdim. Bu dizi sayesinde Osmanlı tarihiyle

ilgili çok şey öğrendim. Bunları izlemekten mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

 

Haberin devamı: https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/nijeryali-abdul-wahab-cok-

sevdigi-turkceyi-turk-dizilerinden-ogrendi/2502006

 

 

https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/nijeryali-abdul-wahab-cok-sevdigi-turkceyi-turk-dizilerinden-ogrendi/2502006


AFRİKA MEDYASINDA YTB’NİN FAALİYETLERİ GENİŞ
YER BULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
20-22 Şubat 2022 tarihlerinde Afrika

ülkelerine gerçekleştirdiği çalışma
ziyaretleri kapsamında YTB’nin

faaliyetleri bölgedeki medyada geniş yer
buldu.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20-22 Şubat 2022 tarihlerinde Kongo Demokratik
Cumhuriyeti ile Senegal’e çalışma ziyareti gerçekleştirirken Gine Bissau Cumhurbaşkanı
Umaro Sissoco Embalo ile Dakar’da bir araya geldi. Ziyaretler kapsamında ise YTB’nin
çalışmaları Afrika medyasında geniş yer buldu. YTB Başkanı Eren’in kaleme aldığı
makaleler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Gine Bissau’da önemli medya
kuruluşlarında yayınlanırken, Senegal’deki medyada da YTB’nin çalışmaları yankı
uyandırdı. 
Haberin devamı: https://www.ytb.gov.tr/haberler/afrika-medyasinda-ytbnin-
faaliyetleri-genis-yer-buldu

TÜRKİYE
AFRİKA’NIN

İNSAN KAYNAĞINI
EĞİTİYOR

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB),
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışma
ziyaretinde bulunacağı; Kongo Demokratik Cumhuriyeti,
Senegal ve Gine Bissau'ya yönelik; diaspora, eğitim,
akademi, medya ve Türkçe alanlarında projeler yürütürken
aynı zamanda ilişkilerin seyrinin gelişimine de katkı
sağlıyor.
Haberin devamı:
https://www.ytb.gov.tr/haberler/turkiye-afrikanin-
insan-kaynagini-egitiyor

https://www.ytb.gov.tr/haberler/afrika-medyasinda-ytbnin-faaliyetleri-genis-yer-buldu
https://www.ytb.gov.tr/haberler/turkiye-afrikanin-insan-kaynagini-egitiyor


 

Dakar'a yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Diamniadio bölgesinde bulunan

stadyum, bir Türk şirket tarafından 17 ayda tamamlandı.

2026 Yaz Gençlik Oyunları'na ev sahipliği yapacak 50 bin kişi kapasiteli

stadyumun tasarımı da bir Türk mimarlık şirketine ait.

Stadyumda, Kasım 2020'de 42 yaşında hayatını kaybeden eski Senegalli milli

futbolcu Papa Bouba Diop'un ismini taşıyan bir futbol müzesi de yer alıyor.

Yaklaşık 267 milyon dolara mal olan stadyum, 2000-2012 döneminde görev yapan

95 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade'in adını taşıyacak.

Haberin devamı: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/senegal-turk-sirketlerin-

imzasini-tasiyan-yeni-stadina-kavusuyor/2509612

SENEGAL, TÜRK ŞİRKETLERİN İMZASINI
TAŞIYAN YENİ STADINA KAVUŞUYOR

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/senegal-turk-sirketlerin-imzasini-tasiyan-yeni-stadina-kavusuyor/2509612
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/senegal-turk-sirketlerin-imzasini-tasiyan-yeni-stadina-kavusuyor/2509612


ÇAD'DA TÜRK HAYIRSEVERLERİN YAPTIRDIĞI
İLKOKUL AÇILDI

 
 
 
 
 
 

Çad'da İlke Kadın İlim Kültür ve Dayanışma Derneği (İLKDER) tarafından yaptırılan okul,
törenle hizmete açıldı. Başkent Encemine'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Lubana köyünde
yapımı tamamlanan 6 derslikli ilkokulun açılış törenine, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi
Kemal Kaygısız, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Tuba Nur Sönmez, İLKDER Başkanı Özden
Sönmez, Türkiye Maarif Vakfı Çad Temsilcisi İbrahim Duman, Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı Encemine Koordinatörü Melih Mücahit Ateş ve Çadlı yetkililer katıldı.
Büyükelçi Kaygısız, törende yaptığı konuşmada, "Çad ve Türkiye, her alanda ve her düzeyde
iyi ilişkilere sahip. İlişkiler, her geçen gün daha da gelişiyor. Çadlı çocuklara ideal bir eğitim
ortamı oluşturulması ve Çad'ın gelişimi için desteğimiz sürecek." diye konuştu. Törene katılan
Çadlılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın selamlarını ileten
Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Sönmez de "Okul bir toplumun, bir şehrin, bir köyün kalbidir. Bu
okul sadece çocukların okuması için değil köydeki kadınların ve genç kızların, amcaların gelip
faaliyetler yürüteceği, meslek edineceği bir yaşam merkezi olacak. Afrika bizim için kardeşten
de öte." ifadesini kullandı.

Haberin devamı :  https://anadoluimages.com/p/encem%C4%B0ne-%C3%87adda-
t%C3%BCrk-hay%C4%B1rseverlerin-yapt%C4%B1rd%C4%B1%C4%9F%C4%B1-ilkokul-
a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1/23851517



 

ABD’de sivil haklar alanında

verdiği mücadeleyle ırkçılık

karşıtlığının sembol isimleri

arasında yer alan Müslüman

aktivist El Hac Malik el Shabazz

(Malcolm X) için New York'ta

vurulduğu konferans salonunda

anma töreni düzenlendi.

Müslüman kimliği ve mücadeleci kişiliğiyle ABD'de ırkçılığa karşı hayatını adayan

Malcolm X, 57 yıl önce konferans verirken öldürüldüğü Audubon Ballroom Konferans

Salonu'nda, yakın akrabaları ve çoğunluğu New York'taki siyahi Müslümanlardan

oluşan topluluk tarafından anıldı.

Haberin devamı: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abdde-irkcilikla-mucadelenin-sembol-

ismi-malcolm-x-new-yorkta-anildi/2509497

ABD'DE IRKÇILIKLA MÜCADELENİN SEMBOL İSMİ
MALCOLM X NEW YORK'TA ANILDI

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abdde-irkcilikla-mucadelenin-sembol-ismi-malcolm-x-new-yorkta-anildi/2509497


 

Ülkenin kuzeyindeki Ngorongoro'daki Masailer tarafından Avaaz.org'da başlatılan imza

kampanyasında 3 günde 2,3 milyon imza toplandı.

İmza kampanyasına ilişkin çağrıda, on binlerce Masainin turizm ve avlanma için ata

topraklarından koparılıp atılabileceği belirtilerek, Devlet Başkanı Samia Suluhu

Hassan'dan hükümetin mevcut planından vazgeçmesi istendi.

Hassan'ın Avrupa Birliği-Afrika Birliği Zirvesi için Avrupa'da olduğuna yer verilen

çağrıda, ancak medya ve kamu baskısıyla bu planın durdurulmasının mümkün olduğuna

dikkat çekildi.

Tanzanya hükümeti, 2019 yılında, vahşi hayvanlarla birlikte yarı göçebe Masai

çobanlarının da yaşadığı Ngorongoro Koruma Alanındaki doğal yaşam alanını

genişleteceğini açıklamıştı.

Hükümet, bölgedeki insan nüfusu artışının doğal yaşamı olumsuz etkilediğini ileri

sürerken, Masailer doğal yaşamı yüz yıllardır kendilerinin koruduğunu savunuyor.

Tahliye planından yaklaşık 80 bin Masainin olumsuz etkileneceği belirtiliyor.

Haberin devamı: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/masailer-topraklarinda-kalmak-icin-

hukumete-karsi-2-3-milyon-imza-topladi/2505980

MASAİLER TOPRAKLARINDA KALMAK İÇİN
HÜKÜMETE KARŞI 2,3 MİLYON İMZA TOPLADI

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/masailer-topraklarinda-kalmak-icin-hukumete-karsi-2-3-milyon-imza-topladi/2505980


GÜNEY
AFRİKA'DAKİ

ÜNİVERSİTELER
YURT DIŞI

EĞİTİMİNDE
KALİTELİ

ALTERNATİFLER
SUNUYOR

Güney Afrika Cumhuriyeti, köklü yüksek öğretim

kurumları ve dünya standartlarında yetkin

akademisyenleriyle, yurt dışında eğitim almak

isteyen Türk öğrenciler için kaliteli alternatifler

oluşturuyor.

Dünya sıralamasında ilk 500'ün içinde yer alan Cape Town, Witwatersrand, Pretorya ve
Stellenbosch gibi üniversitelerin bazı bölümleri, dünya listelerinde en iyiler arasında yer
alıyor.
Öte yandan yüksek eğitim kalitesi ve uygun eğitim ücretleriyle Güney Afrika
üniversiteleri son yıllarda Türk öğrenciler için Batılı üniversiteler karşısında ciddi bir
alternatif olarak önce çıkıyor.
Witwatersrand Üniversitesi (WITS) Uluslararası İlişkiler Bölümü yüksek lisans öğrencisi
Kumral Demirtaş ile Cape Town Üniversitesi (UCT) Afrika Araştırmaları Bölümü doktora
öğrencisi Esma Karadağ, Güney Afrika üniversitelerinin öne çıkan özelliklerini ve Türk
öğrenciler açısından avantajlarını AA muhabirine değerlendirdi.

Haberin devamı: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/guney-afrikadaki-universiteler-
yurt-disi-egitiminde-kaliteli-alternatifler-sunuyor/2505246

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/guney-afrikadaki-universiteler-yurt-disi-egitiminde-kaliteli-alternatifler-sunuyor/2505246


STARİNK'E LİSANS VEREN
İLK AFRİKA ÜLKESİ
MOZAMBİK OLDU

 İSVİÇRE
CUMHURBAŞKANI'NIN NİJER
ZİYARETİNDE DİKKAT ÇEKEN
AYRINTI: OSMANLI TUĞRASI

 

Mozambik Ulusal İletişim Enstitüsü
(INCM) yaptığı açıklamada, Starlink uydu

interneti projesinin ülkedeki bilgi ve
iletişim teknolojisine muazzam katkılarda

bulunacağı ifade edildi.
Lisansın bugün şirkete teslim edileceği
aktarılan açıklamada, uydu internetinin
ülkede var olan teknolojilerin korunarak
çeşitliliğin sağlanmasına katkı sunacağı

vurgulandı.
 

Haberin devamı:
https://www.trthaber.com/haber/dunya

/starlinke-lisans-veren-ilk-afrika-
ulkesi-mozambik-oldu-657664.html

 
 

Restorasyonu TİKA tarafından yapılan
karşılama odasındaki tuğranın varlığının
arkasında, Osmanlı soyu ile
hakimiyetine dayanan bir hikaye
bulunuyor.
Rivayete göre, 1400’lü yılların
başlarında bölgedeki kabileler, dönemin
padişahından kendilerini yönetecek bir
lider istiyor. Padişah bunun üzerine,
Şehzadesi Yunus'u bölgeye yolluyor ve
Osmanlı İmparatorluğu'nun Afrika'daki
en uzak toprağında Agadez Sultanlığı
kuruluyor.
Çoğunluğu Tuareg kültüründen olan
Agadez Sultanlığı'nda yaşayanlar da
İstanbuleva halkı yani İstanbul'dan
gelenler olarak anılıyor.

Haberin devamı: 
https://www.trthaber.com/haber/duny
a/isvicre-cumhurbaskaninin-nijer-
ziyaretinde-dikkat-ceken-ayrinti-
osmanli-tugrasi-654860.html

https://www.trthaber.com/etiket/iletisim/
https://www.trthaber.com/etiket/uydu/
https://www.trthaber.com/etiket/tika/
https://www.trthaber.com/haber/dunya/isvicre-cumhurbaskaninin-nijer-ziyaretinde-dikkat-ceken-ayrinti-osmanli-tugrasi-654860.html


SVAHİLİCEDEN
SONRA

HAUSACANIN DA
AFRİKA BİRLİĞİ DİLİ
OLMASI İSTENİYOR

 

Afrika Birliği'nin yerel dillerden Svahiliceyi "çalışma dili"
olarak kabul etmesi halk tarafından memnuniyetle
karşılanırken, kıtada en çok konuşulan dil olan
Hausacanın da kabul edilmesi isteniyor.
Nijeryalı Alhaji Salisu Matazu, AfB'nin Svahiliceyi
çalışma dili olarak kabul etmesinin "güzel bir gelişme"
olduğunu belirtti.

Haberin devamı:
https://www.trthaber.com/haber/dunya/svahilicede
n-sonra-hausacanin-da-afrika-birligi-dili-olmasi-
isteniyor-653832.html

AFRİKA BİRLİĞİ'NDE
İLK KEZ BİR AFRİKA
DİLİ `ÇALIŞMA DİLİ`

OLDU
 

Afrika Birliği, yerel dillerden Svahilice'yi 'çalışma dili'
olarak kabul etti. Svahilice, kıtada en çok konuşulan

yerel dillerden biri.
Yerel basındaki habere göre, kıtada en çok konuşulan

yerel dillerden Svahilice'nin Afrika Birliği (AfB)nde
"çalışma dili" olması kararı, Tanzanya Devlet Başkanı

Yardımcısı Phillip Mpango'un talebi üzerine
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen

Afrika Zirvesi'nde alındı.
Haberin devamı:

https://www.trthaber.com/haber/dunya/afrika-
birliginde-ilk-kez-bir-afrika-dili-calisma-dili-oldu-

653471.html
 
 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/svahiliceden-sonra-hausacanin-da-afrika-birligi-dili-olmasi-isteniyor-653832.html
https://www.trthaber.com/etiket/afrika/
https://www.trthaber.com/haber/dunya/afrika-birliginde-ilk-kez-bir-afrika-dili-calisma-dili-oldu-653471.html


AFRİKA BİRLİĞİ, ÇİN'İN BAŞKENTİNDE "DAİMİ
TEMSİLCİLİK" AÇACAK

 
 

 

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, 35. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'nin

açılışında yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği hak

ihlallerine işaret ederek, geçmişinde sömürgecilikle mücadele etmiş Afrika

ülkelerinin İsrail'in apartheid rejimi olduğunu hatırlamasını istedi.

 

 

 

 

Haberin devamı: 
https://www.trthaber.com/haber/dunya/afrika-birligine-israili-odullendirmeyin-

cagrisi-652229.html
 

https://www.trthaber.com/etiket/afrika/
https://www.trthaber.com/haber/dunya/afrika-birligine-israili-odullendirmeyin-cagrisi-652229.html


YERYÜZÜ DOKTORLARI
ÇAD'DA 2021'DE ŞİFA

DAĞITMAYI SÜRDÜRDÜ
 
 
 
 
 
 

Yeryüzü Doktorları, Çad'da bulunan

sağlık merkeziyle geçen yıl binlerce

mülteciye sağlık hizmeti ulaştırdı.

 

Yeryüzü Doktorları, Çad'da bulunan sağlık merkeziyle geçen yıl binlerce mülteciye sağlık hizmeti
ulaştırdı.

Yeryüzü Doktorlarından yapılan açıklamaya göre, dernek 2021 boyunca Sido Mülteci Sağlığı
Merkezinde orta ve aşırı düzeyde beslenme yetersizliği yaşayan çocuklara beslenme sağlığı,

hamile ve emziren annelere yönelik de sağlık hizmetleri verdi.
Merkeze erişimi olmayan kırsal bölgede yaşayan mültecilere ise mobil sağlık ekipleri ile ulaşan

dernek, yıl boyunca 11 bin 648 beslenme muayenesi, 1187 beslenme tedavisi, 9 bin 431 birinci
basamak sağlık hizmeti, hamile ve emziren annelere 2 bin 233 jinekoloji muayenesi ve 222

doğum hizmeti verdi.
 

Haberin devamı: https://www.aa.com.tr/tr/saglik/yeryuzu-doktorlari-cadda-2021de-sifa-
dagitmayi-surdurdu/2498750

 
 

https://www.aa.com.tr/tr/saglik/yeryuzu-doktorlari-cadda-2021de-sifa-dagitmayi-surdurdu/2498750


BATININ KÖLE
TİCARETİ GEÇMİŞİ

 

Afrika kıtasındaki çok sayıda ülkede son yıllarda görülen siyasi belirsizlikler ve dış müdahale
suçlamaları kıtanın sömürge geçmişini yeniden gündeme getirdi.
Afrika kıtasının yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürmekle birlikte 15'inci ve 19'uncu yüzyıl
arasında yaptıkları köle ticaretiyle ucuz iş gücünü de temin eden Batılı devletlerin Afrika
kıtasındaki nüfuz arayışı bugün "yeni sömürgecilik" olarak adlandırılıyor.
Batıya yönelik göç hareketini durdurmak için kıta ülkeleriyle peş peşe hibe anlaşmaları
imzalayan Batılı devletler, yüz yıllar boyunca milyonlarca Afrikalı yerliyi topraklarına ve
sömürgelerine taşımak için birbiriyle yarıştı.
Uzun yıllar boyunca köle ticaretinin ana durağı Batı Afrika sahilleri olurken sömürgelerini
genişleten pek çok ülke geleneksel köle ticareti yollarını ele geçirerek Doğu Afrika ve Güney
Afrika limanlarından da köleleri "Yeni Dünya"ya taşıdı.
Haberin devamı: 
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/batinin-kole-ticareti-gecmisi/2498137

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/batinin-kole-ticareti-gecmisi/2498137


TÜRK AKADEMİSYEN
ASİL ÖZBAY

MOTORSİKLETİYLE
TEK BAŞINA

AFRİKA'YI GEZİYOR
 

Avrupa ve Asya'nın zorlu rotalarında motosikletiyle daha önce on binlerce kilometre yol
katetmiş Türk gezgin ve akademisyen Asil Özbay, 'Bir kadının gözünden Afrika' belgesel projesi

kapsamında motosikletiyle tek başına Afrika ülkelerini turluyor

Haziran 2021'de Kenya'dan başladığı yolculuğunda şimdiye kadar motosikletiyle kıtanın
doğusundan güney ucuna çok sayıda ülkeyi dolaşan Özbay'ın sıradaki rotasında, Afrika'nın
güney Atlantik kıyılarındaki ülkeler yer alıyor.
Özbay, bu seyahatinde daha öncekilerde olduğu gibi tüm yol serüvenini sosyal medya
hesaplarından düzenli paylaşmaya devam ederken, bu süreçte çektiği görsellerle Afrika'yı
Türk kadınının gözünden anlatacak bir belgesel hazırlamayı planlıyor.
Aynı zamanda İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi
olan Özbay, bu yolculuk vasıtasıyla Afrika ile Türkiye arasındaki akademik bağların
güçlendirilmesine de katkı sağlamayı amaçlıyor.
Haberin devamı: https://www.trthaber.com/haber/yasam/turk-akademisyen-asil-
ozbay-motorsikletiyle-tek-basina-afrikayi-geziyor-656080.html

https://www.trthaber.com/etiket/medya/
https://www.trthaber.com/etiket/istanbul/
https://www.trthaber.com/etiket/afrika/
https://www.trthaber.com/haber/yasam/turk-akademisyen-asil-ozbay-motorsikletiyle-tek-basina-afrikayi-geziyor-656080.html


Tw�tter'dan



Tw�tter'dan



Z�yaretç�ler�m�z



Afr�ka Ev�
Ayın Ürünü

Afrikanın Bamun veya Kamerun bölgesinden el yapımı bir üründür.
Tikar halkı, yüksek düzeyde sanat eserleriyle tanınır ve yaratıcı
heykelleriyle öne çıkar. Ormanı pigmeleri temsil eden Tikar, bu

heykellerin mistik ruhlara ve güçlere sahip olduğuna onları korumak
için kullandıklarına inanıyor. 

 
Kamerun kültürüne ait bu özel sanat eserinin benzerlerine Afrika

Evi'nden ulaşabilirsiniz. 



www.afr�kaev� .com

�nfo@afr�kaev� .com

Talatpaşa  Bulvarı  No :  79 

Altındağ  /  Ankara

0312 312 24 63 


