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BENİN CUMHURİYETİ 
 

 

 

 

  

 

SİYASET 

 
Krallıklar tarafından yönetildikten sonra şimdiki Benin (once Dahomey), 25 Ocak 1894'te Kral 

Béhanzin'in tesliminin ardından 1895'te Fransız Batı Afrika'da bulunan bir koloni olarak 

metropolün içine entegre edildi. Benin Fransız egemenliği altında 1 Ağustos 1960'a kadar 

bağımsızlığını müzakere sonucu elde etti. 

Benin’in bağımsızlık sonrasındabirkaç askeri darbeoldu bunlardan en dikkat çekicisi General 

Feu Mathieu KEREKOU’nun önderliğindeki 26 Ekim 1972’de yaşandı. Genel eylemler arasında 

General KEREKOU, yarı yarıya sosyalizmi inşa etmek için zahmetli bir şekilde “emek içinde” 

Marksizm-Leninizm üzerine kurulan tek bir parti1 oluşturarak, ülke ekonomisinin tüm hayati 

sektörlerini ulusallaştırmayı başardı. Ekonomik cephedeki başarısızlığı ve ülkenin mali yönetimi, 

rejimi ve geniş ulusal birlik politikası iddiasını yenecek bir dizi iddiayı (önce ekonomik, sonra 

politik olarak) tetikledi. 

Sovyetler Birliği'nin çöküşünün yol açtığı bu başarısızlık, 19-28 Şubat 1990 tarihleri arasında 

ülkenin sorunlarına uygun çözümler bulmak ve demokratik bir rejimin temellerini atmak için 

ulusal bir konferans etrafında güçler bir araya getirdi. Benin'in politik ve anayasal tarihi  bu 

nedenle politik ve ekonomik başarılarla karakterize edilir; ama güvenlik, toplumda ve bilimde 

yaşamın organizasyonu gibi bazı konularda yetersizdir.  

Benin, Afrika'da Fransızca konuşan, demokratik bir kültürün temeli olan politik ve anayasal bir 

yenileme sürecine tamamen girişmiş olan ilk ülkedir. 

Fransa’nın La Baule’de Fransa’nın Zirvesi’nde Fransa’nın özgürlük ve demokrasideki 

ilerlemelere yönelik ekonomik yardımını şart koşan Fransa Cumhurbaşkanı François 

Mitterrand’ın yaptığı konuşmadan önce Afrika’da ulusal konferanslar 19-28 Şubat 1990 

tarihleri arasında, Cotonou Başpiskoposluğu başkanlığındaki Mgr de Souza, Ulusun Aktif 

Kuvvetler Konferansı, Cumhuriyet Yüksek Kurulunu kuran beş yüz delegeyi bir araya getirdi. Bu 

beş yüz delege geçici bir hükümetin kurulması için Dünya Bankası eski müdürü Nicéphore 

Soglo’yu seçti. 11 Aralık 1990'da, Beninli'nin %93'ü tarafından onaylanan bir referandum yeni 

Anayasa'yı meşrulaştırdı. Kıtanın diğer ülkeleri de bunu aşağı yukarı başarı ile yapmaya çalıştı. 

Milletin Canlı Güçler Konferansı’ndan bu yana, Şubat 1990’da Benin’in özgürlüğü kuşkusuz, 

toplumunun iç dinamikleri ve siyasi sınıfının yanı sıra Beninlilerin değerli dersler aldığı çalkantılı 

bir tarihçeden kaynaklanmaktadır. 

Yeni anayasanın millet güçleri ulusal konferansının sonunda kabulü, Benin’in demokratik 

deneyiminin başarısının temeli olmaya devam ediyor. 

Şubat 1991'de Soglo, KEREKOU'ya karşı başkan seçildi. Bununla birlikte, 1996 seçimleri 

Kerekou'yu tekrar iktidara getirdi ve 2001 oyu, eski diktatörüne sertlik göstermeyen Beninli 

seçmenlerin bu seçimini, bu arada demokrasiye geri döndü. 2006'da, Afrika'daki akranlarının 

çoğunun aksine, Kérékou, yaş sınırına ve Anayasa'nın belirlediği görev sayısına saygı 
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göstererek başkanlık yarışından çekildi. “Değişim” sloganının arkasında kümelenmiş olan ve 

ortaya çıkan Benin'in güç kaynağı olacak siyasi ve sivil koalisyon, eski Batı Afrika Kalkınma 

Bankası müdürü Thomas Yayi Boni'yi ülke başkanlığına getirdi. 2011'de, kampanyasını 

"değerlerin yeniden kurulması" konusuna odakladıktan sonra, muhalefet partilerinin Birliğin 

Millet koalisyonundaki muhalefet partisine karşı çıkmasına rağmen, ilk turda Yayi Boni yeniden 

seçildi. 

Benin istikrarlı bir demokratik rejime sahiptir. 1989'da Marksist-Leninist rejimin sona ermesinden 

bu yana yapılan bütün başkanlık, yasama ve yerel anketler barışçıl olmuştur. Mart 2016'da 

yapılan son cumhurbaşkanlığı seçimi, servetini pamukla yapan multimilyoner bir işadamı olan 

Patrice Talon'un zaferiyle sona erdi. Parti sisteminin reformu, Eylül 2018 'de Ulusal Meclis 

tarafından oylanan bir grup partiyi ve siyasi hareketleri yeni bir siyasi parti Şartı'na uymaya 

zorladı. Ancak, 2019 nisan ayındaki yasama seçimleri, bazıları İçişleri Bakanlığı ve diğerleri 

Ulusal Seçim Komisyonu tarafından reddedilen, d iskalifiye edilen muhalefet partileri olmadan 

yapıldı. Bu, seçimlerin, Cumhurbaşkanı’nı destekleyen iki partinin katılımıyla yapıldığı anlamına 

geliyor. Çünkü bu seçimlerde şiddet uygulandı. 

 

Kaynak :  

https://www.lanationbenin.info/index.php/actus/159-actualites/12806-19-fevrier-1990-19-

fevrier-2017-il-y-a-27-ans-la-conference-nationale 

http://quotidien-lematinal.info/campagne-cotonniere-2018-2019des-chiffres-records-en-

perspective/ 
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EKONOMİ 

         

Sınırlarını Togo, Nijerya, Burkina Faso ve Nijer ile paylaşan Benin, Gine Körfezi boyunca 121 

kilometrelik bir sahil şeridine ve yaklaşık 11.2 milyon nüfusa sahiptir (2018). Ülke yakın zamanda 

büyük ekonomik ve yapısal reformlar başlatmıştır. 

Benin ekonomisi, Nijerya ile (gayri safi milli hasılanın yaklaşık %20'sini oluşturan) gayrı resmi 

yeniden ihracat ve transit ticarete ve bunun yanı sıra tarıma dayanıyor. Büyüme, liman 

aktivitesi ve sağlık nedeniyle, 2017'de yüzde 5,6'dan 2018'de yüzde 6'ya (kişi başına GSYİH'da 

yüzde 3,1 büyüme) yükseldi. Tarım sektörü rekor pamuk üretimi ve diğer zincirlerinin ortaya 

çıkmasıyla desteklenmektedir (2018-2019 kampanyasında Benin, 700.000 ton tohum pamuğu 

üretimi ile Afrika'nın en büyük üreticisi oldu.).   Büyüme, daha yüksek kamu yatırımlarından 

(özellikle altyapıdaki) ve hizmet sektörünün performansından kaynaklandı. Enflasyon oranı, 

gıda fiyatlarındaki artıştan dolayı 2018'de %2.3'e (2017'de %0.1'e ve 2016'da %-0.8'e) 

yükselmiştir. Cari işlemler açığı, 2017 yılında GSYİH'nın  %9,9'undan, tarımsal ihracatın bir 

sonucu olarak 2018'de GSYİH'nın %8,9'una bir miktar iyileşmiştir. Bordro ve faiz ödemeleri GSYİH 

yüzdesi olarak artmıştır (her biri için %+0.2), ancak bu cari transferlerdeki düşüşle 

dengelenmiştir (GSYİH'nın % -0.2'si), mal ve hizmetler (GSYİH'nın % -0.3'ü) ve yatırım harcaması 

(GSYİH'nın % -0.1'i). Sonuç olarak, faiz dışı açık 2017 ve 2018 yılları arasında GSYİH'nın  % 5'inden 

%3.4'üne yükselirken, genel mali açık (hibeler dahil taahhütler dahil) GSYİH'nın  %5.9'undan 

%4.7'sine yükseldi. İç borçtaki artış nedeniyle borç / GSYİH oranı 2018'de %54,4'tür. 

Uluslararası Para Fonu’nun hizmetlerine verdiği istişareye göre, orta vadeli beklentiler olumlu 

seyretmektedir, 2019 ve 2024 yılları arasında güçlü tarımsal üretim, artan özel yatırım ve yeni 

kalkınma nedeniyle %6,7 oranında öngörülen ekonomik büyüme, turizm ve dijital ekonomi gibi 

sektörler enflasyon içinde kalmalıdır. 

Kaynak: 

Uluslararası Para Fonu: https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/05/08/pr19152-benin-imf-

staff-completes-program-review-mission 

Dünya Bankası: http://www.worldbank.org/tr/country/benin/overview  

Dünya Bankası: https://data.worldbank.org/pays/benin?view=chart  
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GÜVENLİK 

Benin, siyasi ve ekonomik istikrarının kanıtı olan demokrasideki yüksek olgunluk derecesi ile 

uluslararası olarak tanınmaktadır. Benin'degüvenlikpolis tarafından sağlanmaktadır. Benin 

aynı zamanda barış operasyonlarını yürütmeye yetkili üç kuruluşun üyesidir: BM (1960), Afrika 

Birliği (1963) ve Birleşik Devletler Ekonomik Topluluğu Batı Afrika (1975).  

Çatışmanın önlenmesi, anlaşmazlıkların barışçıl çözümü ve barış faaliyetlerine katılım, Benin'in 

barış ve güvenlik alanındaki amaçları haline geldi. Benin Cumhuriyeti, uluslararası hükümlere 

uygun olarak barışın korunması ve sağlamlaştırılmasıtarafındadır. BM Şartı, Addis Ababa Şartı 

(Afrika Birliği) ve Lagos Antlaşması (Batı Afrika Devletlerinin Ekonomik Topluluğu - ECOWAS), 

Benin’in barış teminatıdır. Benin, askeri ve polis birlikleri, irtibat subayları, gözlemciler ve 

personel subaylarını yaklaşık 20 barış misyonuna (Haiti, Sudan) dağıtarak barışı koruma 

konusundaki itibarını artırdı. Burundi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kosova, Doğu Timor…). 

Benin Silahlı Kuvvetleri (FAB) ayrıca alt bölgedeki Afrika ülkelerinde barışı korumaya kararlıdır. 

Bu nedenle, Benin etkisini ve diplomatik nüfuzunu arttırırken bölgesel istikrara katkıda 

bulunmaktadır. 

Kaynak:  

http://cjf.qc.ca/revue-relations/publication/article/le-benin-une-stabilite-exceptionnelle/ 

 

SOSYAL ve KÜLTÜREL HAYAT 

 

Son yirmi yılda istikrarlı ve sağlam ekonomik büyümeye rağmen, yoksulluk devam etmekte ve kişi 

başına düşen düşük bir büyüme ile açıklanmaktadır (2006-2016 döneminde yalnızca %1,6). Ulusal 

yoksulluk oranı 2015 yılında %40,1 olarak gerçekleşmiştir. Erkeklerin ekonomik durumu kadınlara 

göre nispeten daha iyidir (erkeklerin fakirlik oranı %38 iken, kadınların %28’dir). Kadınlar ekonomik 

fırsatlara erişimin yetersizliği nedeniyle cezalandırılmakta ve çalışma hayatında yeterince temsil 

edilmemektedir. Eğitim ve sağlık sektörleri, kamu harcamalarının büyük bir kısmını oluşturmaktadır 

(sırasıyla %23 ve %7). Kamu harcamalarının daha etkin yönetimi ve kaynakların daha adaletli bir 

coğrafi dağılımı, yoksulluk oranını azaltacak ve büyümeyi daha kapsayıcı hale getirecektir. 
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Benin çok sayıda ve hala işlevsel bir kültürel mirasa sahiptir. Ülke, Afrika'nın sunduğu her imkana 

sahiptir: güneş, ince kumlu plajlar, okyanus, doğal parklar, dağlar, göller, köyler, etnik gruplar, 

fauna ve bitki örtüsü vahşi hayat. Bununla birlikte, Benin'in özünü yapan şey tarihi, estetik, sanatsal 

ve kültürel mirasıdır. Danxomè'nin atalarının dini olan geleneksel ritimler ve danslar ve vodoun ile 

tüm dünyaya yayılan eşsiz bir miras. 

Benin ritimleri ve geleneksel dansları günlük yaşamda önemli bir rol oynayan birkaç Afrika 

ülkelerinden biridir. En önemlileri: - Akinta ve Akohoun - tchinkoume - Toba - Agboutchebou - 

Kpanahoun. Benin şarkılar yoluyla vücut dilini anlatan ünlü bir ülkedir. Dini ve ritüel dansların büyük 

çeşitlilik Benin kültürel birikimine katkıda bulunur. Genellikle, Benin geleneksel dans omuzlar ve 

gövde ile yapılır.Çok karmaşık ve şaşırtıcı anlamlı, bu geleneksel danslar, aynı zamanda hazırlıksız 

olarak birçok partide -Baatombu topluluğunu bir araya getiren Gani dansı gibi- uygulanmaktadır. 

Çeşitli ülkelerden gezginler bu dansları öğrenmek ve katılmak için Benin’e geliyor. 
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Kaynak: 

https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g297314-d6940835-i206575212-

Guesthouse_Cocotiers_Cotonou-Cotonou_Littoral_Department.html 

Dünya Bankası: http://www.worldbank.org/en/country/benin/overview 

Dünya Bankası: https://data.worldbank.org/pays/benin?view=chart 

https://www.voyage-benin.com/destination-benin-engouement-tourisme-thematique  

https://beninwebtv.com/v1/2017/04/tourisme-benin-se-dote-dun-agenda-culturel/ 
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ETİYOPYA 

 

SİYASET 

   

Etiyopya, Afrika'nın en eski bağımsız ülkesi ve nüfus bakımından en büyük ikinci ülkesidir. Sömürge 

dönemi boyunca Afrika bağımsızlığının bir sembolü olarak kaldı ve günümüzde birçok uluslararası 

kuruluş için Birleşmiş Milletler ve Afrika üssünün kurucu üyesidir.  

Şubat 2018’de, Başbakan Hailemariam Desalegn, artan hükümet karşıtı protestolar nedeniyle 

beklenmedik bir şekilde istifa etti. Yıllar süren yaygın hükümet politikalarına karşı protesto gösterileri 

ve acımasız güvenlik gücü baskısı sonrasında, insan hakları peyzajı, Nisan 2018’de, Etiyopya’nın en 

büyük etnik grubundan (Oromo) 42 yaşındaki eski bir subay olan Doktor Abiy Ahmed’in bakan ve 

sivil ve politik alan açmayı amaçlayan iddialı bir reformu gündemine girmiştir. 

Hükümet, Haziran ayında olağanüstü halini kaldırdı ve gazeteciler, Eskinder Nega ve Merera 

Gudina gibi kilit muhalefet liderleri de dâhil olmak üzere binlerce siyasi tutukluyu gözaltına aldı. 

Hükümet, internete erişim üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı, güvenlik güçlerinin işkenceye 

dayandığını, baskıcı yasaların yasal reformlarına bağlı olduğunu ve insan haklarına daha fazla 

saygı gösterilmesinin önünü açan birçok başka reform getirdiğini kabul etti.  

Temmuz ayında, Etiyopya ve Eritre onlarca yıl süren bir çıkmazı çözdüler, bir barış anlaşması 

imzaladılar ve 2002 uluslararası sınır komisyonu kararını uygulamaya karar verdiler. Ülkeler 

arasındaki ilişkiler, birliklerinin 1998 yılında sınırındaki Badme kasabasında karşı karşıya gelmesinden 

bu yana dondurulmuştu. Parlamento, üç muhalefet grubu olan Ginbot 7, Oromo Kurtuluş Cephesi 

(OLF) ve Ogaden Ulusal Kurtuluş Cephesi (ONLF) yasağını kaldırdı.  

Hükümet bu yasayı, muhalif üyelere, aktivistlere ve gruplarla bağlantısı olduğundan şüphelenilen 

gazetecilere yönelik acımasız baskılar için bir bahane olarak kullanmıştı. Bunların ve diğer grupların 

pek çok üyesi şimdi Etiyopya'ya sürgünden dönüyor. Federal Başsavcılığın ofisi, daha önce 

hükümeti eleştirmekle suçlanan suçlamalarla karşı karşıya kalan Etiyopya Uydu Televizyonu (ESAT) 

ve Oromia Medya Ağı (OMN) dahil olmak üzere, blog yazarlarına, gazetecilere ve diaspora bazlı 

medya kuruluşlarına karşı olan tüm suçlamaları reddetti. Etiyopya’nın baskıcı rejimini susturmak ve 
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kısıtlamak için kullanılan yasaların birçoğu, Vatandaşların Hayırseverler ve Topluluklar Bildirisi, 

Medya Yasası ve Terörle Mücadele Bildirgesi dâhil olmak üzere, anlamlı bir şekilde anlaşmaları 

kısıtlamak için yazılmıştır. 

Etiyopya'nın durumunda, yerleşik TPLF diktatörlüğünü ortadan kaldıran ve Başbakan Doktor Abiy 

Ahmed ile ekibini iktidara getiren siyasi değişim, dürüst bir şekilde gizlenmiş bir devrimdir Başbakan 

Doktor Abiy'in büyük "medemer" vizyonu ve reformları, geçen yılki onun yönetimi geniş bir kamuoyu 

desteği, güvenilirliği ve uzlaşmacı bir siyasi program geliştirmek ve yürütmek ve ülkeyi diyalog, 

uzlaşma ve rehabilitasyon yoluyla ileriye taşımak için iyi niyetti. İlk kez, Başbakan Doktor Abiy bakan 

sayısını 28'den 20'ye düşürdü ve cinsiyet kompozisyonunu% 50 kadın ve% 50 erkek olarak eşitledi; 

Cumhurbaşkanı, barış ve savunma bakanı gibi kilit görevlerde kadın bakanlara, birçoğunun ve ek 

olarak ülke başkanının alkışladığı bir harekete geçti. Meclis, Şahle-Work Zewde'yi Etiyopya’nın Ekim 

2018’deki ilk kadın başkanı seçti. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) 

Etiyopya ile Eritre arasında bir barış anlaşmasının başlatıcısı. 

Gerçekten demokratik bir sistem, hem bireysel hem de toplum haklarını garanti altına almak için 

en iyi mekanizmadır. Allah Etiyopya'yı ve acı çeken insanları korusun! 

Kaynak: 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/ethiopia, 

https://ecadforum.com/2019/05/18/ethiopias-transitional-challenges-and-the-way-forward/ 
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EKONOMİ 

 

Etiyopya ekonomisi, geniş bir kamu sektörüne sahip karma ve geçişli bir ekonomidir. Etiyopya'nın 

konumu, Afrika Boynuzu'nda, Orta Doğu ve pazarlarına yakın bir başlangıç noktası olarak stratejik 

bir baskınlık veriyor. Etiyopya hükümeti, devlete ait işletmelerin çoğunu özelleştirme ve piyasa 

ekonomisine doğru ilerlemekte. Tarım, Etiyopya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) neredeyse 

yarısına katkıda bulunuyor. Etiyopya şu anda Afrika'nın en hızlı büyüyen ekonomisi.  

2016'dan önce on yıldan fazla bir süredir GSYH, yılda %8 ila %11 arasında bir oranda büyümüştür - 

IMF'nin 188 üye ülkesinde en hızlı büyüyen ülkelerden biri. Ülke, son on yılda, Dünya Bankası'na göre 

ortalama %6 ila %7 arasında değişen güçlü bir ekonomik büyüme sağlamıştır. Yaklaşık 105 milyon 

kişiyle (2017), Etiyopya Nijerya'dan sonra Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesi ve bölgedeki en hızlı 

büyüyen ekonomi. Ancak, kişi başına geliri 783 dolar olan gelişmekte olan ülkelerden biri. Etiyopya, 

2025 yılına kadar düşük gelir seviyesine ulaşmayı hedefliyor. Daha yüksek ekonomik büyüme, hem 

kentsel hem de kırsal alanlarda yoksulluğun azaltılmasında olumlu eğilimler getirdi. Hükümet, 

2019/20'ye kadar sürecek olan Büyüme ve Dönüşüm Planının (GTP II) ikinci aşamasını uyguluyor. 

Büyüme ve Dönüşüm Planı II, fiziksel altyapıyı kamu yatırımları yoluyla daha da genişletmeyi ve 

ülkeyi bir üretim merkezine dönüştürmeyi amaçlamaktadır. GTP II yıllık ortalama %11 GSYİH 

büyümesini hedefliyor ve üretim stratejisine paralel olarak, sanayi sektörü daha fazla iş yaratarak 

ortalama % 20 oranında büyümeye ayarlanmış durumda. 

Etiyopya’nın döviz kazancı, başta devlet tarafından işletilen Etiyopya Havayolları olmak üzere 

hizmetler sektörünün ardından birkaç mal ihracatı tarafından yönetilmektedir. Kahve en büyük 

döviz kazananı olmaya devam ederken, Etiyopya ihracatı çeşitlendirmekte ve altın, susam, 

hayvancılık ve bahçecilik gibi ürünler giderek daha önemli hale gelmektedir. 

 İmalat 2016 yılında toplam ihracatın% 8'inden daha azını temsil etmektedir, ancak artan 

uluslararası varlığa bağlı olarak imalat ihracatı gelecek yıllarda artacaktır. Ancak, Etiyopya, 

çoğunlukla Çin, Türkiye, Hindistan ve AB'den doğrudan yabancı yatırımda (DYY) yaklaşık 8,5 milyar 

dolar çekmiştir; ABD DYY 567 milyon dolar. Yatırım temel olarak altyapı, inşaat, tarım / bahçecilik, 

tarım, tekstil, deri ve deri ürünlerinde olmuştur. Etiyopya, üç tane daha enerji santralinin yanı sıra 

tekstil ve konfeksiyon, deri ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri inşa ederek kurulu güç kapasitesini 2 

bin MW'tan 8,320 MW artırmayı planlıyor. büyük barajlar ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına 

genişlemesi. 2017 yılında hükümet, ihracatı artırmak ve ülkedeki kronik döviz sıkıntısını hafifletmek 

için para/birliği% 15 oranında değer kaybetti. 

Kaynak: 

https://www.worldbank.org/en/country/ethiopia/overview, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/et.html 
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SOSYAL HAYAT 

  

Etiyopya çok kültürlü ve çok etnik gruptan oluşan bir ülkedir. Etiyopya, 75 farklı dilde ve birçok farklı 

etnik grupta, inançta ve gelenekte konuşan 100 milyondan fazla hızlı büyüyen bir nüfusa sahiptir. 

Oromo ve Amhara halkı bugüne kadar en kalabalık olanlardır; Her biri nüfusun neredeyse üçte 

birini oluşturur.  

Her toplumda olduğu gibi, Etiyopyalılar farklı etnik kökenlerden, yaşam tarzlarından, eğitim ve iş 

tecrübelerinden geliyorlar ve bireylerin kendine has özellikleri var. Ancak, Etiyopyalıların çoğu çok 

misafirperver, arkadaş canlısı, cömert ve saygılıdır ve karşılığında aynısını beklerler. Bazı durumlarda 

Etiyopyalılar, yabancılar da dahil olmak üzere diğerlerini memnun etmek ya da eğlendirmek için 

kendi yollarına gidecektir. Etiyopyalılar sıcak selamlamaları, el sıkışmalarını, olumlu beden dilini ve 

saygı gösterisini takdir eder. Ödeyebilecekleri ve misafirlerine öncelik verebilecekleri en iyisini 

sunarlar. Örneğin, çoğu durumda Etiyopyalılar misafirlerinden önce oturmazlar. Bunun gibi şeyler 

saygı belirtisinden başka bir şey olarak yorumlanmamalıdır. Etiyopya toplumu çok hiyerarşiktir, yani 

yaş, zenginlik, eğitim  önemli bir rol oynar. 

Kaynak:  

https://www.everyculture.com/Cr-Ga/Ethiopia.html 
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GAMBİYA 

 

EKONOMİ 
 

 

Hon başkanlığında resmi bir Gambiya heyeti, Sağlık Bakanı Dr. Ahmadou Samateh, 18 Mayıs 

2019'da İsviçre Cenevre'deki 72. Dünya Sağlık Meclisi (WHA)’ne katılmak için Banjul’dan ayrıldı. 

Heyet, Dr. Samba Ceesay, Sağlık Hizmetleri Direktörü, Bay Gibril Jarjue, Sağlık Bakanlığı Planlama 

ve Bilgi Direktörü Bay  Lamin Marong, Hemşirelik ve Ebelik Direktörü Musa Jallow, Program 

Yöneticisi, Ulusal Lepra ve TB Kontrol Programı ve Hon. Ousman Sillah, Ulusal Meclis Başkanı Sağlık 

Komitesi Seçici Komitesinden oluşuyordu. 

 Heyetin de bir parçası olan iki yetkili, yani daimi sekreter 2 (SB) Sayın Dawda Ceesay ve Ulusal 

Eczacılık Hizmetleri Müdürü Bay Babanding Sabally bir gün önce İsviçre'ye gitmişti.Ele alınacak kilit 

konular arasında,  herkes için daha sağlıklı yaşam, global eylem planı, gelişen teknolojiler, mevzuat, 

hukuk, bütçe tahsisi, ruh sağlığı, yerel ilaç üretiminin teşvik edilmesi ve diğer sağlık teknolojileri yer 

alıyor vb. 

 Heyetin 29 Mayıs 2019'da Banjul'a dönmesi bekleniyor. 

Kaynak: 

http://foroyaa.gm/health-minister-attends-72nd-world-health-assembly/ 
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SOSYAL HAYAT 
 

Şampiyon bir boksör olan Badou Jack yüzlerce Gambiya çocuğunu besliyor. 

 

“Arabian Business” işletme dergisinin açıklamasına göre; Şampiyon Boksör Badou Jack, yetersiz 

beslenmeyle mücadeleye yönelik olarak her gün yüzlerce Gambiya çocuğunu beslemeyi 

planlıyor. Badou ile yapılan röportajda; “Ripper Nutrition” ile harcadığınız her doların bir kısmı 

ihtiyacı olan çocuklara yardım etmeye gidiyor.Yardımı çok büyük yapacağız. Bu boks 

kariyerimden daha büyük olabilir.”dedi. 

Kaynak: 

http://whatson-gambia.com/news/headline-news/2626-boxer-badou-jack-tofeed-hundreds-of-

gambian-children 
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Suudi Arabistan'la yapılan anlaşma sonrasında bu yıl 1700 Gambiyalı Hacı olacak. 

 

Hac yapanların sayısı arttığı için, bu yıl 1700 Gambiyalının hac görevini yapacağı Ulusal Hac 

Komisyon Başkanı tarafından söyledi.  

Bir basın bülteninde, Alh. Ousman Jah, “Gambiya hac ziyaretinin ofisi olan Ulusal Hac Komisyonu, 

2019 Hac sezonunun açıldığını kamuoyuna bildirmekten onur duyuyor.” dedi. 

“Zaman sınırı nedeniyle, hac görevini gerçekleştirmeyi amaçlayan tüm hacı adaylarına, 30 Mayıs 

2019'dan önce kayıt yaptırmak için seçtikleri firmayla acele iletişim kurmaları önemle tavsiye edilir. 

Bu tarihten sonra 2019 Hac vizesi için tüm başvurular reddedilir.  Bilgilerinize sunulur.”                                                                         

Kaynak :  

http://whatson-gambia.com/news/headline-news/2617-1700-gambiansto-perform-hajj-this-year-

after-agreement-with-saudi-arabia 

  



 

16 

 

GİNE 

 

SİYASET 
 

Başkan Alpha Condé 31 Ekim 2015’te yapılan ülkenin tartışmalı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ilk 

turda oyların %57’sini alarak, ikinci dönem için seçilmiştir. 26 Aralık 2015’te Cumhurbaşkanı Condé, 

Mamady Youla’yı Başbakan olarak atamıştır. 54 yaşında bir ekonomist olan Youla, hem özel 

sektörde hem de hükümette çalışmıştır. 

Gine Hükümeti, 2016-2020 dönemi için beş yıllık yeni bir kalkınma planı hazırlamıştır. Plan, devlet 

sorumluluğundaki tek kalkınma belgesi olacak ve şu belgelerin yerine geçecektir: 2013-15 için 

üçüncü Yoksulluk Azaltma Strateji Belgesi (PRSP3), Beş Yıllık Plan (2011-15) ve Post-Ebola Kurtarma 

Planı (2015-17). Uygulama şu anda yeni Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı liderliğinde

 yürütülmektedir. 

Alpha Condé kabine değişikliği ile devam etti ve 21 Mayıs'ta Ibrahima Kassory Fofana'yı 

başbakanlık görevine atadı. Belediye başkanlarının kurulması seçimlerden bir yıl sonra sona erdi, 

ancak halen muhalefet protestolarına maruz kalmaktadır. Bölgesel konseylerin kurulması şimdi 

gerçekleşebilir ve en az bir ay sürmelidir.  

 Mali’nde Gine, MINUSMA’ya 850 asker taburu yerleştiriyor. Başkan Alpha Condé, 

Gambiya'daki krizin çözümünde çok aktif, ECOWAS himayesinde Togo ve Gine-Bissau'da 

arabuluculuk yapıyor. 

Alpha Conde, Afrika Birliği’nin Ocak 2017’den Ocak 2018’e kadar dönem başkanlığını yürütmüştür. 

2016’dan bu yana Afrika’da yenilenebilir enerjiler için koordinatörlük yapmaktadır. 

 

Alpha Conde 
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Gine ve Türkiye, ticaret hacimlerinin önümüzdeki yıllarda  

300 milyon dolar olacağını tahmin ediyor. 

 

Türk diplomat Hilmi Ege Turemen, Kolombe Sarayı’na Başbakan Alpha Condé’ye güven mektubu 

sunmaya gelmişti. Sıcak tokalaşmadan sonra, Başbakan Alpha Condé ile Recep Tayyip Erdoğan 

arasındaki mükemmel ilişkiyi hatırlatan Başbakan, Türk diplomatını memnuniyetle karşıladı. 

Buna cevap olarak, Türk diplomat, Conakry ile Ankara arasındaki yeni işbirliği yollarını ararken 

Başbakan ve Hükümeti ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu vurguladı. Görüşmeden sonra, yeni 

Türkiye Büyükelçisi, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yaptı: “2018'de 

iki ülke arasındaki ticaret hacmi 200 milyon dolardı. Bu rakam önümüzdeki yıllarda 300 milyon 

dolara revize edilecek "dedi. 

Kaynak: 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/guinee/presentation-de-la-guinee/ 

http://mosaiqueguinee.com/cooperation-la-guinee-et-la-turquie-tablent-sur-300-millions-de-

dollars-dechanges-commerciaux/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/guinee/presentation-de-la-guinee/
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EKONOMİ 

Bazen "jeolojik skandal" olarak adlandırılan Gine, çok büyük bir hidrografik zenginliğe (Afrika'nın su 

kulesi) sahiptir. Zengin mineral potansiyeline (Dünya boksit rezervlerinin üçte biri) sahip Gine, ayrıca 

dört milyar tonun üzerinde kullanılmamış yüksek kaliteli demir cevheri, altın ve elmas rezervleri, 

belirlenmemiş miktarda uranyum ve denizdeki olası petrol rezervlerine sahiptir. 

2019 yılı Gine için umut verici bir yıl. 1958'de bağımsızlık kazandığından bu yana, Gine son üç yılda 

gayri safi yurtiçi hasılasını (GSYİH) gelişim ile kanıtladığı gibi tarihteki en güçlü ekonomik büyüme 

döngüsüne sahip oldu. Nitekim, 2016'dan bu yana GSYH’nin ortalama büyüme oranı % 9,9 kıtanın 

ortalaması % 2,6 olmuştur. Bu büyüme dinamiği Afrika'daki en güçlü büyüme dinamiklerinden 

biridir. 

Kaléta barajı               Souapiti hidroelektrik projesi 

Hükümet, eğitim, sağlık, enerji ve yeni iletişim teknolojilerinin yanı sıra güçlü bir hızlandırıcı olan 

elektrik ve yollar gibi temel altyapı yatırımlarını büyüme güçlendirmeye devam ediyor. 240 MW 

kapasiteli Kaleta Barajı, 2015 yılında tamamlanmış ve faaliyete geçmiştir. Ortak girişimin bir parçası 

olan 450 MW kapasiteli Souapiti barajı ise yapım aşamasındadır. Özel finansmanda, Amaria 

barajının (300 MW) inşaatı 2019 yılında başlayacaktır. Souapiti barajında ise, Gine'nin bağımsızlıktan 

bu yana en büyük finansal taahhüdünü temsil ediyor: 1.175 milyar dolar. 

Gine maden kaynaklarının Çinli şirketlere 20 milyar dolara kadar altyapı finansmanına  

tahsis edilmesini sağlayan bir çerçeve anlaşma imzaladı. 

Madencilik lisansı ve anlaşmaları verilecek ve Çinli şirketler bu büyük fon programını Gine için geri 

ödemeye yardımcı olacak, Gine Yatırımları ve Kamu-Özel Ortaklıkları Bakanı Ibrahima Kassory 

Fofana, Gine Radyo Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. 

Boffa kasabası yakınında, anlaşmaya dahil olan projeler arasında China Power Invetment 

Corp.’dan bir alümina rafinerisi ve Çin Alüminyum Corp (chinalco) ve Çin Henan Uluslararası 

İşbirliği Grubu için iki boksit madeni yer alan Reuters, bu üç projenin yer alacağını belirtti. 

Kaynak:  

https://www.jeuneafrique.com/738307/economie/tribune-pourquoi-2019-sera-lannee-de-la-

guinee/ 

https://www.jeuneafrique.com/472655/economie/mines-la-chine-et-la-guinee-signent-un-

accord-a-20-milliards-de-dollars/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jeuneafrique.com/738307/economie/tribune-pourquoi-2019-sera-lannee-de-la-guinee/
https://www.jeuneafrique.com/738307/economie/tribune-pourquoi-2019-sera-lannee-de-la-guinee/
https://www.jeuneafrique.com/472655/economie/mines-la-chine-et-la-guinee-signent-un-accord-a-20-milliards-de-dollars/
https://www.jeuneafrique.com/472655/economie/mines-la-chine-et-la-guinee-signent-un-accord-a-20-milliards-de-dollars/
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SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT 
 

 

Gine, Batı Afrika’nın çeşitli kültürlere sahip çok güzel bir ülkesidir. Gine toplumunda, aile temel bir 

rol oynamaktadır. Kırsal alanlarda, geniş aileler genellikle birlikte yaşar, çocuk bakımı, ev işleri ve 

yemekleri birlikte yaparlar. Geniş aileler, farklı aile üyelerinin veya grupların ayrı odalarda veya 

evlerde yaşadığı ortak bir yapıyı paylaşır. Kırsal alanlarda, yaygın olarak büyük çamur duvarlar ve 

sazdan çatılar ile karşılaşılır. Aile, eş seçimini etkileyebilir. Kadınlar 20 yaşını doldurmadan önce ve 

25 yaşın altındaki erkekler evlenirler. Geleneğe göre erkekler gelecekteki eşlerinin ailesine 10 kola 

fıstığı verirler. Nişanlısı ailesinin başı bu kola fıstığını bir onay işareti olarak kırar. Nişanlısı, geline ve 

ailesine mücevher veya hayvanlar alır. Müslümanların dörde kadar karısı olmasına izin verilir. 

Gine'de en popüler spor futboldur. Basketbol ve voleybolun da pek çok taraftarı vardır. Spor 

ağırlıklı olarak erkekler tarafından yapılır, fakat şehirde kızlar da okulda spor yaparlar. Altyapılar, 

yarışmaların organize edildiği kentsel alanlarda bulunmaktadır. Gineliler ayrıca dans etmeyi ve 

müziği severler. Geleneksel müzik enstrümanları, yarım büyük su kabaklarından ve metal veya 

bitkisel halatlarından yapılmış bir tür arp olan kora; Balafon ahşap bir ksilofondur ve ayrıca her çeşit 

davul ve diğer vurmalı çalgılar vardır. 

                

Kola Fıstığı      Hazır Kola Fıstığı 
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Burkana Faso'daki MARLEY D'OR töreninde Takana Zion "En İyi Afrika Reggae Sanatçısı" seçildi. 

Black Mafia lideri ve onun pek çok hayranı için bu iyi haber! Takana Zion, 2017’de Burkina Faso'daki 

MARLEY D'OR töreninde "En İyi Afrika Reggae Sanatçısı" seçildi. Diğer birçok ödül ve ödüllere ek 

olarak gelen bir albüm "Good Life” . Bu iyi haber, Takana’nın 19 Mayıs'ta Conakry'deki Nongo 

Stadyumu'ndaki 10 yıllık başarısını kutlamak üzere olduğu bir zamanda geliyor. "Black Mafia 6" 

başlıklı şarkıcının yeni albümünün piyasaya sürülmesi ile karakterize edilecek bir konser. 

Tekeşlilik, "açık anlaşma" dışında Gine’de kural haline geldi. 

Çok eşlilik artık Gine'de hoş karşılanmıyor. Gine milletvekilleri, 9 Mayıs Perşembe günü, tekeşliliği 

yaygınlaştırmak için Medeni Kanun'da yapılan değişiklik lehine oy kullandı. Bununla birlikte, yasa 

çok eşliliği yasaklamıyor: yeni bir eşle evlenmek isteyen erkekler, ilk eşinden "açık bir anlaşma" 

almak zorunda kalacak. 

Komşu Senegal’de durumu yansıtan bir metne göre "Gelecekteki koca, evlilik kutlamaları sırasında, 

eşinin yanında ve açıkça anlaşma yaparak, en fazla iki, üç ya da dört kadınla sınırlı olmak üzere 

çok eşliliği tercih ettiğini beyan edebilir". Aksi takdirde, "evlilik tekel rejimi altına alınamaz bir şekilde 

yerleştirilir". 

Kaynak: 

https://www.afroguinee.com/decouvrez-la-guinee-sa-culture-et-ses-coutumes/ 

https://www.afroguinee.com/takana-zion-sacre-meilleur-artiste-reggae-africain-de-lannee/ 

https://www.france24.com/fr/20190512-guinee-loi-mariage-monogamie-polygamie-epouses-

droits-femmes 

  

https://www.afroguinee.com/decouvrez-la-guinee-sa-culture-et-ses-coutumes/
https://www.afroguinee.com/takana-zion-sacre-meilleur-artiste-reggae-africain-de-lannee/
https://www.france24.com/fr/20190512-guinee-loi-mariage-monogamie-polygamie-epouses-droits-femmes
https://www.france24.com/fr/20190512-guinee-loi-mariage-monogamie-polygamie-epouses-droits-femmes
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MADAGASKAR 

 

SİYASET 

Eski Başbakan, maddi zarar durumunda ortaya çıkacak olanlardan biri. 

Davası, Yüksek Adalet Divanına havale edilme konusu olabilir. Varsayılan yazar. Bu Bağımsız 

Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (Bianco), Perşembe günü Yolsuzlukla Mücadele Bölümü (PAC) 

tarafından aktarıldı durumunda Solo- nandrasana Olivier Mahafaly, eski Başbakanın durumunu 

olacaktır. Sızan bilgilere göre, dosyanın nesne Antsiranana II'de yeni belediye ofislerinin inşaatı 

bölge için, İçişleri ve Ademi Bakanlığı'ndan istisnai hibe zimmet eylemleri ile ilgilidir söz konusu 

komünler Anketrakabe, Andrafiabe, Ambolobozobe, Antsalaka ve Mahavanona piyasaların bu 

bir şirkete belediye başkanları tarafından fres of-rekabetçi olmadan" verildi bulunmaktadır. Bu kırsal 

toplulukların şehir babalar, aynı zamanda "başlatılamaz veya tamamlanmış olmasını iş olmadan 

yararlanıcı kurumsal pazarın banka hesabına doğrudan unfeather sübvansiyon talimatı verildi. 

Bildirilen suçlamalar ve bildirilen gerçekler, bu davaya dâhil olan insanlar için çok büyük. 

Favoritizm, yasadışı hediyeler, yanı sıra kamuoyunda sahtecilik ve sahte kullanılması”, CAP'a atıfta 

bulunan dosyada tutulan görevlilerdir. 67ha savcılığına yedi kişi sunuldu. İkisiönleyici gözaltına 

alındı.

 

HCJ'ye havale Bu, "Başbakan ve alıcı şirket pazarlarının emanetçisi olan karısı kıdemli bir memurdur. 

Beş toplumun belediye başkanları, kendileri için adli kontrol altına alınmıştır. Ankette, "Başlıca yanlış 

sebepler arasında olmasına rağmen, eski Başbakan ve aynı zamanda İçişleri Bakanı, CAP'a atıfta 

bulunulmadı. Durumunda, olayların gerçekleştiği sırada, davanın alındığını ima ediyor. Yüksek 
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Adalet Divanı (HCJ). Konuyla ilgili soruşturma, bu ortak binaların inşası için sözleşmelerin 

verilmesinde, lehtarlık şüpheleriyle ilgili anonim şikâyetler sonrasında, Ağustos 2017'de başlatıldı. 

Açıklamalara göre, bu davadaki maddi zarar yaklaşık bir milyar Ariary olarak gerçekleşti.  

“Eski Başbakan ve aynı zamanda eski İçişleri Bakanı [gerçekler zamanında], istisnai 

sübvansiyonların kullanılmasındaki bu yeni lehine lehine yabancı değil” dedi. Bianco: "CAP 

düzeyindeki muamelesine paralel olarak, dosya aynı zamanda HCJ'ye sevk konusu olabilir", temas 

kurduğu ankete yakın bir kaynak ekledi, Solonandrasana Olivier Mahafaly konuşmamak isteğinin 

bir bölümünü yaptı dosyada. Bu devam etmekte olan bir durumdur, adalet kararlaştırılmalıdır." 

dedi. BİANCO tarafında, eski yönetimin baronlarına karşı olası bir zulme karşı savunduk. Politik 

önemsiz üyeliğimizi yapalım ve asla banyo yapalım. Sağlıksız cadı avcılığı uygulamasında 

"Ambohibao Ofisi yanıtlıyor. Eski Mahazoarivo kiracısı, özel sübvansiyonlarla ilgili bir yanlış uygulama 

skandalı tarafından çoktan sıçradı. Özellikle, bir iş kadını olan Claudine Razaimamonjy'nin 2017 

yılında tutuklanmasında tutuklanmasına neden olan kırsal bölge ambohimahamasina vakası. Bu 

dava ile ilgili bir talep geçen yıl HCJ'ye sunulmuş ve kişiye karşı yöneltilmiştir. Ayrıca, İçişleri Bakanı 

idi. Bununla birlikte, kabul edilemezlik kararı ile geçen Aralık ayında, Ulusal Meclis'in hareket 

komisyonu, HCJ’nin daha düşük bir hakaret olduğuna karar vermeden önce kabul edilebilir bir 

kişiliğin kabul edilebilirliği ve iddianamesine karar vermek için eski hükümet başkanına adli 

işkenceler bıraktı. En karmaşık prosedür HCJ'den önce bireyleri belirleme süreci, ancak karmaşıktır. 

Mahkeme bir davaya bakıldığında, dilekçe, bir komisyonun kabul edilebilirliğine karar verdiği 

Ulusal Meclise iletilir. Eğer kabuledilebilirlik kaydedilirse, görevden alınma kararı hazırlanır ve alt 

meclis genel kurulunun oylamasına sunulur. Kararın kabulü, milletvekillerinin üçte iki çoğunluğunun 

oy kullanmasını gerektiriyor. 

Madagaskarın Cumhurbaşkanı, Mauritiuslu yatırımcılara kapıyı açıyor 

IEM'in amatörleri ve iş ortamının iyileştirilmesi, stratejik baştan çıkarmanın yanı sıra güçlü şekilde 

vurgulanır. Bunlar, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın Madagaskar ile Mauritius arasındaki 

ortaklığı vermek istediği karakterlerdir. Özellikle Mauritius'un özel sektörünü gelip büyük adaya 

yatırım yapmak üzere çekmesini istiyor "şimdi bizim işbirliğimiz, takma isminden bahseden 

LGoloha'nın başı ile Mauritius'la ikili ilişkiler konuşmak üzere demir yolu üzerinde. Cevap Başkanı'nın 

son günü, bir Morituarlı olan Muritueice ve çalışanlarının, Mauritius özel sektörünü baştan çıkarması 

ve güvenini geri kazanması bekleniyordu. Ekonomik Kalkınma Kurulu (EDB), Madagaskar ve 

Maurice, çekicilik varlıklarını dağıtmak için ideal bir forum olan ARDRY RAJOELINA'yı verdi. 

Madagaskar Ortaya Çıkma Girişimi'nin (IEM) öncelikli alanları, yönetişim ve yolsuzlukla 

mücadeleye getirdikleri reformlar ve iş ortamının iyileştirilmesi. Yatırımcıları çekmek için önemli 

noktalardan olan kişilerin ve mülklerin güvenliği ile iş güvenliği, "yüksek yolcu yatırımcılarıydı".  
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 Express Madagascar) 

Avrupa Birliği genel başkanları "(..) Sayın Mauritius girişimcilerimiz Her zaman memnuniyetle 

karşılıyorsunuz Projenizin projesinden bağımsız olarak Madagaskar. (...) Gelin ve gerçekleşin, harika 

şeylerin kısıtlarını ve sürekli olarak harika şeylerin sınırlarını oluşturun. 

Nairobi'de Macron-Rajoelina buluşması: 

 

Madagaskar Devleti Başkanı Andry Rajoelina, 14 Mart 2019'da Nairobi'de Fransız cumhurbaşkanı 

Emmanuel Macron'la bir araya geldi. Bu, Andry Rajoelina'nın iktidara gelmesinden bu yana iki 

devlet başkanı arasındaki ilk toplantı. 

Bu toplantının gündemi: Güvenlik, Madagaskar kıyılarının korunması. Ancak, dağınık adalar 

meselesinin, birkaç gün önce Andry Rajoelina’nın gök gürültülü ilanına rağmen, bu adaların 

iadesini talep etmek için Chagos takımadaları örneğinden ilham almaya istekli olmasına rağmen 

ele alınmadığı anlaşılıyor. Madagaskarlılara. Her halükarda, Başkanlığın bu toplantıya ilişkin iletişimi 

bundan söz etmedi. Twitter'da, Andry Rajoelina özellikle iki ülke arasındaki güçlü ve yapıcı 

bağlantıların güçlendirilmesini memnuniyetle karşıladı ve Emmanuel Macron'un ikl im konusundaki 

liderliğine övgüde bulundu. Fransa ve Madagaskar arasında, en azından iki ülkenin iki lideri 

arasında, iyi bir anlayış ortamı daha sonra hüküm sürüyor gibi görünüyor. 

Kaynak: https://www.madagascar-tribune.com/Rencontre-Macron-Rajoelina-a-Nairobi.html 
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GÜVENLİK 

Rajoelina ve Macron güvensizlik gündemiyle yüz yüze: 

Beklendiği gibi, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 

arasında yüz yüze bir toplantı 14 mart 2019’da Bir Gezegen Zirvesi'nde yapıldı. İki ülke arasındaki 

işbirliğinin çeşitli yönleri, kamerada düzenlenen 20 dakikalık bir görüşme sırasında tartışıldı. 

Kararsızlıklara göre, güvensizliğe karşı mücadele iki adam arasındaki tartışmanın merkezinde yer 

aldı. Fransa, kıyılarımızın güvenliğini güçlendirmede Madagaskar'ı destekleyecek. Güvensizliğin 

yanı sıra, iki ülke arasındaki işbirliği de yeniden ağaçlandırma ve tarıma dayanacak. 

 http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2019/03/15/face-a-face-rajoelina-macron-

linsecurite-au-menu/   (Davis R.) 

Madencilik polisi için yeni bir patron: 

Polis şefi Fidèle Rakotonjanahary 25 Mart'taki bir transfer sırasında Maden Polisi müdürlüğünü 

devraldı. 20 Mart’ta Bakanlar Kurulu’na atanan görevden sonra, yeni müdürün atanması 

pozisyonun boşalmasından sonra gelir. Maden Bakanı, Maden ve Maden Bakanlığı Genel Sekreteri 

Fidiniavo Ravokatra Stratejik Kaynaklar, Herilaza Imbiki, hizmetin devri, Maden polisinin 

istikametindeki konut içindeki Ampandrianomby'de gerçekleşti. İşletmesi, hizmetlerin maliyeti için 

madencilik yönetimi tarafından toplanan tutarlar, madencilik izinleri için ücretler ve madencilik telif 

hakları ile finanse edilen bir bütçeye bağlı olan bir departmandır. Maden Polisi, yürürlükteki cezai 

hükümler tarafından cezalandırılan suçlarda soruşturma amacıyla tutuklama ve gözaltı yapabilir. 

Bakanın yetkisi altına giren yeni Maden Polisi Müdürü, mühendis, jeoloji ve madencilik konusunda 

uzmanlaşmış kıdemli teknisyenler ve adli polis memurlarından oluşan bir takım yeminli subaylardan 

oluşan bir ekibin lideri. 

Hizmetlerin devri sırasında Bakan, önceki liderlerin başarılarına övgüde bulundu. Kontrol misyonları 

Madenler Polisine devredilmiştir ve vekâletname vekâleti hakkında arama ve gözaltılar yürütmek 

üzere temsilcilerine görev verilmiş veya Atama, madencilik suçlarında bildirilen artış nedeniyle 

sektörün iyileştirilmesi için bir ön hazırlıktır. Polis Birimi Komiseri Fidèle Rakotonjanahary, kamuoyu ile 

ilgili tüm konularda yakından takip etmekten sorumlu olacak. İhracat denemeleri bazen ortaya 

çıkar ve madencilik suçu evrakta olduğu kadar evrakta da ivme kazanmaktadır. Bununla birlikte, 

Maden Polisi'nin Cumhuriyetin tüm bölgedeki yargı yetkisi, Sözleşme'nin 182. maddesi ile 

belirlenmiştir. Maden Kanunu 2005 yılında kabul edildi. Otuz ton kristal, örneğin 10 Mart'ta Amoron'i 

Mania bölgesindeki salsilerdi. Thorombe bölgesinde, son zamanlarda 10 ton mavi apatit ele 

geçirildi.  

 

Kaynak: 

htpp://www.lexpressmada.com/26/03/2019/securite-un-nouveau-patron-pour-la-police-des-

mines/ 
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EKONOMİ 

2019 tarihli değiştirilmiş bütçe kanununun hazırlanmasına yönelik bütçe konferansı: 

Ekonomi ve Maliye Bakanlığı tarafından bir bütçe konferansı düzenleniyor. Bu, 2019 tarihli 

değiştirilmiş bütçe kanununun hazırlanmasının bir parçasıdır. Yine de kamerada kalacak olan bu 

konferansa çeşitli kurum ve bakanlıkların tüm temsilcileri davet edildi. Bu konferans, program 

yetkilileri de dâhil olmak üzere cari mali yıla ilişkin yeni mali görünümleri konusunda bakanlık 

görevlilerine danışmayı içerir. Bu bütçe düzeltmesinin başarılması, Madagaskar'ın (IEM) ortaya 

çıkması için Girişimin yanı sıra bakanlık düzeyinde yapılan değişiklikler ile çerçevelenen Genel 

Devlet Politikasından kaynaklanan yeni siyasi ve sosyo-ekonomik yönelimler açısından gerekenden 

daha fazladır. Bölümler Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, bu konferansın, ÇYP'nin öncelik eksenlerinin 

hedeflediği hedefler doğrultusunda Devlet bütçesinin optimal bir şekilde konuşması için büyük 

önem taşıdığını göstermektedir. Önceden belirlenmiş zaman çizelgesine göre, 2019’u düzenleyen 

Finans Kanun Taslağı’nın 17 Nisan’dan önce Bakanlar Kuruluna sunulması gerekecek.   

(Arena R. (tribune de madagascar) 

Madagaskar - Dünya Bankası: teknik ve mali ortaklar için 292 milyon dolar-Üç anlaşmalı sosyal 

anlaşma:  

Dünya Bankası ile üç finansman anlaşması imzalandı. Bu anlaşmalar elektrik, güvenlik ağları ve 

toprağa erişim ile ilgilidir. Bir adım attı. Dünya Bankası ile Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nda 292 

milyon dolar değerinde üç finansman anlaşması imzalandı. Anlaşmalar, Bankanın son yıllarda 

içinde bulunduğu elektrik, güvenlik ağları ve arazilere erişim ile ilgilidir. Ekonomi ve Maliye Bakanlığı 

Richard Randriamandrato ayrıca, imzaların enerjinin önünde elde edilenlerin bir devamı olduğunu 

vurgulamak istedi, En Az Maliyetli Elektrik Erişimi Geliştirme (LEAD) kapsamında Madagaskar'a 150 

milyon dolar verildi. Ülkedeki elektriğe iki kat daha fazla erişim projesi Dünya Bankası temsilcisi 

Coralie Gevers'e göre, bu, mevcut şebekenin, yılda dokuz ila yüz elli bin evin bağlandığı 

bağlantıların artmasıyla güçlendirilmesiyle sağlanacak. Şebeke dışı hanehalkları için, proje bireysel 

güneş enerjisi çözümlerine özel sektör yatırımlarını artırmayı amaçlamaktadır.  

  

Sosyal güvenlik ağlarına ilişkin olarak, Dünya Bankası, 90 milyon dolar ile yoksullar için nakit 

transferlerini desteklemeye devam edecektir. Finansmanın ötesinde, Coralie Gevers, ailelerini, 

çocuklarını çocuklarına göndermek için sağlık hizmetlerine erişebilmeleri için temelde kendilerini 

besleyebilmeleri için adadaki yüz elli bin sayıya kadar ısrar ediyor. Okul ve özellikle gelir getirici 

faaliyetlere başlamak. Zarf, Sosyal Koruma Nüfusu ve Kadınların Teşviki Bakanlığının dokuz bölgede 

yirmi bölgede çalışmalarına devam etmesine izin verecek. Diğer projeler gelecek Son anlaşma, 
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Tarımsal Büyüme ve toprak güvenliğinin (CASEF) projenin devam etmesi ve 52 milyon. Şimdiye 

kadar, proje bir yıldan daha az bir sürede yüz binden fazla arazi sertifikasının verilmesine izin 

vermiştir, amaç dört yılda iki milyon sertifika elde etmektir. Coralie Gevers, bu belgenin çiftçiler için 

bir toprak güvenliği garantisi olduğunu açıklığa kavuşturmak için. 

 (http://www.lexpressmada.com/) 

Nakliye ve lojistik-türk kargoları öne çıkıyor: 

Turkish Cargo, kargo taşımacılığı sektöründe, Şubat 2016'dan bu yana kargo seferleriyle, Turkish 

Cargo faaliyetlerinin sağlıklı olduğunu duyurdu. 65 ton / 280m3 kapasiteli haftalık uçuş canlı 

hayvanlar, ilaçlar, meyveler ve sebzeler, değerli taşlar gibi değerli eşyaların veya bilgisayar sarf 

malzemelerinin taşınmasıyla yoluna devam etti. "Güvenli ve güvenilir uçuşları sayesinde, rekabet 

gücü ile kusursuz bir şekilde kaliteli hizmet sunan Turkish Cargo, Madagaskar'daki M & C Aviation 

aracılığıyla, müşterilerin ihtiyaçlarına her zaman çok cevap verdi" dedi. M & C Aviation'ın ortak 

müşterilerinin Carlton Hotel'de tanınmasını kutlayan keyifli bir akşam 2017 2018'deki en iyi ticari 

performansa sahip ilk beş ortak, yani ARIVA Logistics Madagascar ve Bolloré Logistics, DHL Global 

Forwarding, FTL (Freight and Transit) Company Limited ) ve TCS (Telo Kargo Hizmetleri) verildi. 

 (L’express de Madagascar) 

İşbirliği-Endonezyalılar Madagaskar’da:  

Endonezya ve Madagaskar arasındaki ekonomik ilişkiler yoğunlaşıyor. Yirmi beş Endonezyalı 

operatör, Madagaskarlı pazarına yatırım yapacak Borsa fırsatı Bu bağlamda, bir Endonezyalı 

işadamları heyeti tarafından yürütülen bir iş misyonu ve pazar öngörüsü şu anda sınırlarımızda yer 

alıyor. Dört gün süren görev, 29 Mart'ta devletin işbirliğini başlatma onayını güvence altına almak 

amacıyla sona erdi. Bazı Afrika ülkelerinde faaliyet gösteren büyük Endonezya şirketleri grubundan 

gelen bu operatörler, karayolu, demiryolu, liman ve havaalanı altyapıları, bina, bankacılık sektörü, 

petrol, gaz gibi çeşitli sektörlere yatırım yapmayı planlıyor.  Yenilenebilir enerji "Misyonumuz iki 

ülkemiz arasındaki işbirliğinin sürekliliğinin bir parçası.  

 

Bu, geçen yıl Bali'de düzenlenen Endonezya Ekonomik Forumu'nun Afrika devletlerinin kırk 

temsilcisinin ve kıtanın ve bu Endonezya'nın ekonomik operatörlerinin bulunduğu mantıklı bir 

devamı. Randevu aldık, her kademedeki ilişkilerimizdeki bu yavaşlamanın farkında olarak, 

yetkililerimiz bu misyonun yerine getirilmesini onayladılar. "diyor, Endonezya Dışişleri Bakanlığı Afrika 
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İşleri Müdürü Daniel Tumpal. Yatırım: Bu açıdan bakıldığında, iki ülke arasındaki diplomatik, 

ekonomik ve kültürel ilişkilerin bugün iki taraf için de olumlu sonuçlar vermesi gerekiyordu. Ancak 

gözlemcilere göre durum böyle değil. Bu nedenle, yaklaşık yirmi Endonezyalı operatörün 

gerçekleştirdiği bu birkaç günlük toplantı ve fırsat, Madagaskarlı meslektaşlarına iki ülke arasındaki 

iş fırsatlarını vurgulamaları için bir fırsat olacak. Madagaskar'da ülke, Endonezya'nın 58 milyon ABD 

doları tutarındaki yatırımından faydalanan Asya ülkelerinden biri. Öte yandan, ticaret açısından 

kara kıta ile Endonezya arasındaki ticaret hacmi 8 milyar dolar değerinde. İki ülkenin işletmecileri 

arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi durumunda Büyük Ada'nın sömürüden yararlanabileceği 

büyük bir pazar. Hızlı ve somut gelişme anahtar sözcüğü için Madagaskar'ın yanında kalma 

kavramıyla yönlendirilen heyet, hızlı hareket etme hevesiyle donanmış olan heyet, ülkenin 

ihtiyaçlarına göre kapasite önerilerini sunmak üzere resmi Malagas makamlarıyla görüşmeyi 

planlıyor. Delegasyon üyelerimizden bazıları, zaten yerli operatörlerin eşlik ettiği şantiyede, 

Endonezya Dışişleri Bakanlığı Afrika İşleri Direktörü diyor. 

(Nary RAVONJY. http://www.lexpressmada.com) 

"Asya Madagaskar'ın Keyfini Çıkarıyor", buluşma yerinde birçok ülke: 

"Asia Enjoy Madagascar" fuarının dördüncü baskısı 30 Mart - 7 Nisan 2019 tarihleri arasında 

gerçekleştirilecek. Birkaç Asya ülkesinin yanı sıra Hint Okyanusu adalarının katılımıyla ticari ve 

kültürel sergiler düzenlenecek. Organizatörler için bu çok sektörlü etkinlik ticari büyümenin gerçek 

bir kolu olmayı hedefliyor. “Büyük Ada inkâr edilemez bir şekilde yapımdaki yeni bir ticaret yolunun 

kenarında, pragmatizmi istisnai ihtiyaç ve potansiyellerle birleştiren pragmatizmi birleştiren 

Güneydoğu Asya ve Kıta Asya'nın bu kısmı ile operasyonel bir ekonomik diplomasinin parçası 

olmak istiyor. Güney Batı Hint Okyanusu, SADC ve COMESA pazarlarındaki muhtemel uzantıları. Bu 

ekonomik olayın bir kazan-kazan ekonomik ve ticari yakınsama olması gerektiğini "söylediler. 

Sergilerin yanı sıra B'den B'ye, B'den C'ye ve G'den B'ye toplantıların da etkinliğin dokuz iş günü 

boyunca gündemde olduğu belirtilmelidir. Ayrıca, 29 Mart 1947 tarihinde Madagaskar'da tarih 

sergisi kapsamında bir sergi düzenlendi. 

(Antsa R.) 
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SOSYAL HAYAT 

Temel ihtiyaçların fiyatındaki tüketim-artış: 

Bazı temel ihtiyaçların fiyatı arttı. Piyasada başka ürünler yoktur. 

 

Şaşırma: Bu hafta sonu Analakely(BAŞKENTTE) pazarında alışveriş yapan bir anne olan Ambinintsoa 

Rasoanaivo adıyla, faturasına inanamıyor. Patladı, dedi, sersemlemiş görünüyordu. Bir artış 

olduğunu fark etti. Bazı ürünlerin fiyatın "fahiş". Bir marka bebek bezi ve domates kilogramının 

fiyatındaki artış, en çok çarpanı. "Birkaç hafta önce 13.000 ariary'de satın aldığım bu katman şimdi 

18.000 armada satıldı. Bu fiyat birkaç yıl önce iki kat arttı. İkincisi ise, ilk önce 14 000 Ariary ve kiloda 

satıldı. 4.000 Ariary'deki domateslerin fiyatı inanılmaz. Bu fiyat, kültür alanlarını harap eden bir 

kasırga geçişinin yol açtığı sebzelerin krizi sırasındaydı, "diye ekliyor. Çiftçilere göre, bu artışa yol 

açan yağışların eksikliği. Domateslerin fiyatı. Bu fiyat artışı hem yerel ürünleri hem de ithal ürünleri 

ilgilendiriyor, dedi bazı tüccarlar. Mahazo'da yarı toptancı satış müdürü Toky, sabun, kırmızı şeker, 

bebek bezleri ve diş macununu örnek olarak belirtiyor. "Bir diş macununun fiyatı 4.000 ariar satan 

marka, 4400 ariary'e yükseldi. Bu Mart ayından bu yana geçen ay 2.200 ariere göre kilo kırmızı şeker 

2.300 kişi. Birkaç hafta önce ve iki ay önce bebek bezlerinin fiyatı arasında 500 ariaryen bir marj 

bulunduğunu açıkladı. Ve birincil ürün fiyatlarındaki bu artışı açıklamak gerekirse, toptancılar 

Gümrük düzeyinde bir sorundan bahseder. Bununla birlikte, Gümrük Hizmetindeki bir kaynak, bu 

departmanın, son zamanlarda ürün fiyatlarının yükselmesine neden olabilecek bir texe'de artış 

uygulamamış olduğuna inanmaktadır. 

(Tribune Madagascar) 

Halk sağlığı-Kızamık salgını sürüyor: 

Kızamık öfkeye devam ediyor. Salgın yaklaşık 100 ilçede hala aktiftir. Yüz bin şapka aşıldı. Kızamık 

salgınının başlamasından altı ay sonra, Madagaskar henüz tünelin sonunda değil. Halk Sağlığı 

Bakanlığı'nın 28 Mart'ta yayınlanan raporuna göre, yüz beş ilçe salgın durumda. Halk Sağlığı Bölge 

Müdürlüğüne göre, günde yaklaşık kırk yeni vakadan en çok etkilenen Antsalova ilçesi (DRSP) 

Melaky: Davalar, ilçenin tüm ilçelerinde Bekopaka'da olduğu gibi kayıt altına alınmış, Melaky 

bölgesindeki diğer ilçelerde de vakalar var, ancak günde dört ila beş yeni dava sayıları çok fazla 
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değil. Çünkü bütün maldalar sağlık merkezlerinde tedavi ediliyor "diyor bir kaynak. Varsayım ilaçlar 

Maintirano'ya henüz ulaştı ve Antsalova'ya taşınacak. Ihorombe bölgesinde, Şubat ayından bu 

yana Ihosy bölgesinde kızamık, Mart ayında Lakora'da kızamık salgını bildirildiği ve rapor edildiği 

bildirildi. DRSP Ihorombe'de bir kaynak, "Bakanlığın gönderdiği bakım setleri ile" Daha fazla 

ölümden bu yana bir ay geçti "diyor.  

 

Kuveyt'teki Madagaskarlı kadın işçilere geri gönderilen güçlü bir heyet: 

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina tarafından gönderilen güçlü bir Madagaskar heyeti, Kuveyt'e 

geldi. Bu, Madagaskar Devlet Başkanının bu pazartesi sabahı Facebook sayfasında yayınladığı 

şey. Cumhurbaşkanlığı, İlkel, Dışişleri Bakanlığı ve İstihdam ve Sosyal Hukuk Bakanlığının 

temsilcilerinden oluşan bu misyon, bu ülkede sıkıntı yaşayan Madagaskarlı kadın işçilerin ülkesine 

geri gönderilmesi görevini üstlenecek. 

Delegasyonda, bu Madagaskarlı kadın işçilerin durumunun düzeneğini görüşmek üzere yerel 

yetkililerle görüşecek ve görüşecek, yaptığı açıklamada devlet başkanı söyledi. Bu genç 

Madagaskarlı kadınlarla yapılan bir toplantı böylece ülkeye kesin olarak geri dönmek isteyenler 

veya orada kalmayı tercih edenler belirleyebilir. Andry Rajoelina tarafından yapılan bu düzenleme 

geçtiğimiz hafta bu Madagaskarlı işçilerle yaptığı röportajı takip ediyor. Bu sanal röportaj sırasında, 

mümkün olan en kısa sürede geri gönderileceğine söz veren Devlet Başkanı'na acılarını dile 

getirdiler. Hükümet, 2013 yılında, iş bulma kurumlarına akreditasyon verilmesini askıya aldı ve Arap 

ülkelerinde Malagasyalı kadın işçilerin gönderilmesini yasakladı, ancak açıkça sökülmesi zor olan 

en gizli göçmenlik sektörü hala Malagaslı göçmenler için zor durumda.  
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BİLİM 

Yerbilimleri, riskler ve teknolojiler: Antananarivo Üniversitesi'nde uluslararası bir konferans: 

Bu yılın 26 ve 27 Eylül tarihlerinde Antananarivo Üniversitesi'nde benzeri görülmemiş bir bilimsel 

etkinlik düzenlenecek. Bu, "Yerbilimleri, Kaynaklar ve Teknolojiler" başlıklı uluslararası bilimsel 

sempozyumdur. 

Neden “Yerbilimleri” ve neden Madagaskar'da? Her şeyden önce, Büyük Ada artık mevcut olan 

yerbilimleri, kaynakları ve teknolojileri ve halen uygulanacakları ilgilendirmiyor. Bu nedenle 

karmaşık ve halkın ilgisini çekmeyen bir jargon değildir. Oldukça basit, çünkü "yer bilimleri" terimi, 

Dünya, Yer Bilimleri ve dolayısıyla çevre ile ilgili her şeyi ifade eder ve bunlarla ilgilidir çünkü İklim 

Değişikliği (Madagaskar gibi iklim değişikliği konusunda en savunmasız olan üçüncü ülkedir). 

dünya), toprak sağlığı, biyoçeşitlilik ve ona yönelik tüm tehditler. Çevre hem stratejiktir hem de 

Madagaskar'da, politik-ekonomik meseleler, turizm ve aynı zamanda kültürel kavşak noktasında 

çok tehdit altındadır. Bağlama dönersek, toprak sağlığını inceleyerek jeoloji ve iklim değişikliği ile 

kesişmesi örneğin, her yıl Antananarivo'nun tepelerinde yaşayan mengene topraklarında daha 

fazla aydınlanamaz. 

Sempozyum: 

Bu uluslararası bilimsel toplantı, Antananarivo Jeofizik Gözlemevi Enstitüsü (IOGA) tarafından, 

Yüksek Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı ve Antananarivo Üniversitesi desteğiyle 

düzenlenmektedir. Bu sempozyum aynı zamanda 1889'da başlamış olduğu IOGA'nın 130. varlığına 

da işaret ediyor: "Tananarive Kraliyet Gözlemevi". Şimdiye kadar, IOGA hala Antananarivo 

Üniversitesi'nin güneybatı ekseninde, Ambohidepona'da bulunuyor. Kalite açısından, seçkin 

uzmanlar, hatta organizatörlere göre “en seçkin” bile, üst düzey bir sempozyum için çok 

çalışacaktır, araştırma ve paylaşım tarafı, aynı zamanda tüm bu işbirliklerinin pratik uygulaması, 

çünkü iyi Çevresinin anlaşılması, bilgisi ve korunması yoluyla (geniş anlamda) insan olmak, bilimin 

amacıdır (en azından felsefi olarak konuşur). Binaya katkıda bulunmak isteyenler 15'ten önce 

özetlerini göndermeleri rica olunur. Yukarı yönde IOGA ile görüşmelisiniz. Sempozyum Bilim Kurulu 

Başkanının, Enstitü Müdürü ve Jeofizik Rasathanesi Prof. Rakotoniaina Solofoarisoa olduğunu 

unutmayın. 

Amaçları: 

Amaçları. Her konferansın ruhunda olduğu gibi, amaç genellikle bilgi ve uygulamaları paylaşmak 

ve paylaşmak, bunlardan faydalanmak ve böylece belirli bir temayı ele almaktır. Bu sefer 

"Yerbilimleri, Kaynakları ve Teknolojileri" olacak. Amaç, Madagaskar'ı yükseltmek için gelecekteki 

araştırmalara verilecek yeni yönlere ilham vermektir, çünkü son yıllarda son yıllarda 

yerbilimlerindeki gelişmeler dikkate değerdir. Özellikle Afrika kıtasında sertleşen iklim değişikliğinin 

etkileri ile birlikte, coğrafi bilimler üzerindeki bilimsel bilgiyi değerlendirmek ve büyük ölçüde 

kullanmak, hem ulusal (Madagaskar) hem de bölgesel (Afrika) için zorunlu değil. Özellikle bu 

alanda, bilgi ve teknolojilerin gelişmesine, Dünya ya da İnsan için faydalı olmayan kaynakların 

kısıtlanması eşlik ediyor. Bu nedenle bilimsel çalışmaları teşvik etmemiz gerekir, ancak aynı 

zamanda politikacıları ve halkı harekete geçiriyor. 

(Luz Razafimbelo) 

Kaynak: 

http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2019/02/28/geosciences-risques-et-technologies-

un-colloque-international-a-luniversite-dantananarivo/ 
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MORİTANYA  

 

 

 

 

EKONOMİ 

Moritanya, deniz balıkçılığından elde ettiği en önemli geliri elde etmekte, balık üreten ülkelerin 

saflarında sağladığı doğal avantajlar nedeniyle deniz balıkçılığı alanındaki en önemli ülkelerden 

biri olarak kabul edilen, 650 km uzunluğundaki Atlantik Okyanusu'na uzanan ve karasularında ılık 

ve sıcak deniz akıntıları ile birleşen kıyıları ile sevmiştir. Suyunu, yılların çoğunu kendine özgü 

sulardaki diğer yaşam alanlarından ve ıslahlarından geçiren birçok balık ve su hayvanının cenneti 

olmaya hazırlamış, ancak Moritanya makamlarının son zamanlarda balıkçılık sektörüne ilgisi, Yetkili 

makamların, sektörü ülkenin ulusal ekonomisine entegre etmeyi amaçlayan yeni bir balıkçılık 

politikası benimsemesi planlanmamıştı, balıkçılık şirketleri kurdu, balıkların dondurulması ve 

depolanması için fabrikalar kurdu, bu büyük milli servetin sömürülmesini düzenleyen yasalar ve 

yönetmelikler çıkarıldı ve özel sektörün büyük balıkçı gemileri edinmesini teşvik etti. Ülkenin balık 

ihracatının değeri 1978’de 1 milyar onstan 1986’da 30 milyar onsa çıkarak toplam ihracatın yüzde 

70’ine yükselmiş, o zamandan beri balıkçılık sektörü ülkenin kalkınmasında en önemli sektörlerden 

biri haline gelmiştir. 

Her yıl milyonlarca ton balık dünyanın her yerine ihraç ediliyor, Çin ve Japonya'ya ek olarak Avrupa 

Birliği, yıllık yaklaşık 7.340 ton olan Moritanya balıklarının ana ithalatçısı durumundadır. 

2018'de 900 milyon ABD Doları gelir. 

Moritanya demir, bakır, alçıtaşı, 

fosfat, bazı petrol sahaları vb. gibi 

zengin bir maden yataklarına 

sahiptir. Geniş doğal kaynaklar, hem 

mevcut sosyal sorunların 

çözülmesine katkıda bulunarak 

ulusal sermayenin oluşumuna, hem 

de ülkenin kalkınmasına ve ülkenin 

büyümesine etkili bir şekilde katkıda 

bulunur.  

Tarım sektörü, nüfusun önemli bir 

kısmını işletirken kuraklığa maruz 

kalmaya devam etmekte ve ülkenin 

gıda ihtiyacının sadece yarısını karşılamaktadır. Tarımsal kaynakları darı, pirinç ve mısırın yanı sıra 

geçim kaynakları hayvancılığa da bağlıdır. 

Son olarak, Moritanya, Birleşmiş Milletler ekonomik sınıflamasına göre gelişmekte olan ve 

gelişmekte olan ülkeler grubuna göre sınıflandırılmaktadır. 

Kaynak: 

https://www.marefa.org/ 

 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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SİYASET 

Moritanya İslam Cumhuriyeti cumhurbaşkanı Sayın Mohamed OuldAbdel Aziz’in daveti üzerine 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat 2018 tarihinde 

Nuakşot’a ilk resmi ziyarette bulundu. 

Bu ziyaret, Sayın Mohamed OuldAbdel Aziz’in 2010 yılında ikili ilişkilere yeni bir dinamik kazandıran 

tarihi ziyareti sayesinde, son yıllarda gelişen ortak tarihten güçlerini alan, Moritanya İslam 

Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarının güçlendirilmesi 

çerçevesinde gerçekleşiyor. Özellikle yatırım, teknik yardım ve ekonomik değişimler alanlarında, 

Moritanya-Türkiye ortaklığının önceliklerini belirlemiştir. 

İki devlet başkanı ayrı görüşmelerde bulundu ve iki ülkenin heyeti de dâhil oldu. Görüşmelerde, 

diğer şeylerin yanı sıra, ikili işbirliğini ve ortak kaygıları güçlendiren konulara değinildi. 

İki cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki ilişkilerde, çeşitli alanlardaki birçok anlaşmanın 

imzalanmasına, düzenli diplomatik istişare için bir mekanizma kurulmasına ve ziyaretlerin değiş 

tokuşuna yansıyan gelişim düzeyinden memnuniyetlerini dile getirdi. 

İki cumhurbaşkanı, tarım, altyapı, turizm, yenilenebilir enerji, metal ve yakıt alanlarında yatırım 

teşvik mekanizmaları, göç politikası ve ticaret alanlarında iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığı 

güçlendirme isteklerini dile getirdi. 

Kaynak: http://nemaelan.info/node/1955 

Erdoğan, Moritanya'daki mevkidaşıyla bir araya geldi ve 7 işbirliği anlaşması imzaladı 

  

http://nemaelan.info/node/1955


 

33 

 

EĞİTİM 

Tarih, Moritanya’nın Afrika’daki İslam medeniyetinin en önemli ülkelerinden biri olduğunu ve bilimin 

yayılmasının derecesini belirtmek için yeterli olduğunu göstermektedir. Sömürge dönemi, Fransız 

sömürgecisinin doğal kaynakları tükettiği ve eğitim ve işlemlerine dilini dayattığı ülkenin en kötü 

dönemleriydi. Günlük Arapça hesap, 1958 yılında kabul edilen ve 28 Kasım 1960'ta zemine 

uygulanan on yıllardır süren bağımsızlığın geçişine rağmen, ülke içinde hala sorun vardır. 

Sömürgecilik, toplumdan izole edilmiş, ihtiyaçlar ve umutlarla bağlantılı olmayan pek çok 

sorundan oluşan bir eğitim sistemi bıraktı. Cehalet oranları çok yüksek... 

Moritanya'daki temel eğitim treni birçok reform projesinden geçti, ancak çift eğitime bağlı olarak 

düşük öğrenci düzeyi ve yüksek maliyetler gibi bazı eksiklikler ile karakterize edildi. 

UNESCO'nun desteği ve katılımıyla, Herkes İçin Eğitim Çerçevesi Hızlı Eğitim Programı kapsamında, 

Eğitim Sektörünün Gelişimi için Ulusal Program olarak adlandırılan Moritanya'da halk eğitiminin 

teşvik edilmesi için 10 yıllık yeni bir plan hazırlandı. Eğitim ile ilgili uluslararası kuruluşlar tarafından 

desteklenen ve programın uygulanmasından sorumlu eğitim uzmanlarından birine göre, "ulusal 

reform sektörü için ilk bütünleşik stratejik plandır". 

Hiç şüphe yok ki, Moritanya'da eğitimin önündeki zorlukların ve engellerin çoğu, birçok üçüncü 

dünya ülkesinde görülen eğitim sorunlarıdır, ancak sorunların oranları değişmektedir. 

"Moritanya’nın eğitimlerini iyileştirme çabaları doğru yönde ilerliyor, ancak sonuçlar yavaş gözükse 

de, genel olarak mevcut imkânlar göz önüne alındığında, genel olarak iyi. 

Kaynak: 

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=443&Model=M&SubModel=157&ID=2643

&ShowAll=On 

 

 

  

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=443&Model=M&SubModel=157&ID=2643&ShowAll=On
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=443&Model=M&SubModel=157&ID=2643&ShowAll=On
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SOSYAL HAYAT 

Moritanya, kıtanın güneyinde ve kuzeydeki beyaz insanlarla siyah Afrikalıların bir karışımını 

oluşturmak için uygun bir coğrafi konuma sahiptir. Moritanya, tarihsel olarak kültürel bir bağlantı 

ve Kuzey ile Batı Afrika'yı birbirine bağlayan bir ticaret köprüsünü kurmuştur, bu ‘Timbuktu’ ile 

‘Segmassa’ arasındaki konvoy ticaretindedir. Ancak bölgede, iki kültüre sahip bir grup bir arada 

yaşadı ve İslam tarafından bir araya geldi. 

Yirmi birinci yüzyılın başlarında, Moritanya hala iki nüfus grubuna bölünmüş durumda, büyük 

şehirlerde bir arada yaşayan Siyahlar ve Siyah Afrikalılar, birçoğu Moritanya vatandaşlığına 

geçmesine rağmen Senegalli olan Afrikalılar, çiftçi oldukları için nehir boyunca yaşıyorlar. Ülkenin 

geri kalanı çöl ya da yarı çöldür ve İslam'ın (ortak payda) ve tarihi birlikteliğin bu insanların 

bileşenleri arasındaki doğal farklılıkların çoğunu içerdiği anlaşılmaktadır. 

Kaynak: https://www.noonpost.com/content/5620 

 

Moritanya'da Evlilik 

Ülkenin coğrafi konumu ve ülke nüfusunun sosyal ve etnik bileşimi nedeniyle Moritanya'da evlilik, 

diğer Arap ülkelerinden oldukça farklı gelenek ve göreneklere sahiptir. 

Bu etnik bileşen, daha sonra Moritanya’nın toplumsal bir özelliği haline gelen bir dizi kazanılmış 

değer ve görenekten ortaya çıkmış olan, Arap düğününü Arap ve Afrika geleneklerini 

harmanlamıştır. 

- Evlilik töreni: 

Evlilik törenleri, bu ailelerin büyük adamları ve bölgedeki üst düzey kabilelerin mevcudiyetinde iki 

ailenin mutabakatı ile yapılır ve evlilik sözleşmesinin metinleri imam tarafından "harfiyen" yazılır ve 

daha sonra idari bölümler tarafından onaylanması için çalışılır. 

Damat ve gelin genellikle evlilik törenine katılmazlar, ancak ailelerinin temsilcileri tarafından temsil 

edilirler, Moritanya evlilik sözleşmeleri genellikle önemli bir durum içerir. 

https://www.noonpost.com/content/5620
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Kadın, evlenmeden önce kocasına bir şart sunar. Buna göre kocası evlendikten sonra ikinci bir eş 

alamaz. Eğer koca gelecekte evli ise, karının otomatik olarak boşanma hakkı vardır. 

- Kıyafet veya kostüm: 

Gelin, genellikle garip olan siyah bir manto giyer, diğer toplumların yaslanmasında siyah renk giyilir, 

erkek ise Moritanya'daki geleneksel erkek kıyafetini rengini veya türünü belirtmeksizin giyer. Siyah 

elbise için kadının seçimi, pişmanlık ve üzüntü ifadesidir.  

- Altroag (saklamak): 

Damat, saklanan karısını aramaya arkadaşlarıyla başlar ve eğer damat gelini bulursa gün ışığında 

gelir ve zaferle taçlandırılan bir toplulukla ve mahalleye girer. 

Bu alışkanlık ülkeye miras kalmıştır, bu damadın geline olan sevgisinin ölçüsüdür. 

Kaynak : 

https://www.skynewsarabia.com/varieties/ 

 

 

  

https://www.skynewsarabia.com/varieties/
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SOMALİ 

 

EKONOMİ 

ASO ile Somali arasında işbirliği protokolü imzalandı. 

 

Federal Cumhuriyeti Hirshabelle Eyaleti Ticaret ve Sanayi Bakanı Yahye Ismail Mohamed kalabalık 

bir iş insanı heyetiyle Ankara Sanayi Odası'nı ziyaret ederek sanayicilerle bir araya geldi. Ziyarette, 

ASO ile Somali Hirshabelle Eyaleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı arasında bir de işbirliği protokolü 

imzalandı. ASO Başkanı Nurettin Özdebir ile Bakan Yahye Ismail Mohamed arasında imzalanan 

protokol ile karşılıklı ticari ilişkilerin teşvik edilerek geliştirilmesi, her iki ülkedeki iş insanlarının bir araya 

gelmesini sağlayarak işbirliğini artırmaya yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. 

İmzalanan işbirliği protokolünden duyduğu memnuniyeti dile getiren ASO Başkanı Nurettin 

Özdebir, Somali'nin stratejik olarak önemli bir bölge olduğuna dikkat çekti. Somali'ye Afrika'nın 

boynuzunda olan bir ülke olarak bakmamak gerektiğini belirten Özdebir, "Somali, Mekke ve 

Medine'nin bekçisidir. Burada yer tutarsanız Sahraaltı Afrika ile ticaretinizi geliştirebilme imkânı 

doğacaktır. Stratejik olarak önemli bir bölge ve Somali'deki kardeşlerimize ihtiyacımız var. Onların 

da Türkiye'nin teknolojisine, bilgisine ve ürünlerine ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Bu işbirliği 

anlaşması iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır" dedi. Somali 

Federal Cumhuriyeti Hirshabelle Eyaleti Ticaret ve Sanayi Bakanı Yahye Ismail Mohamed ise ASO 

ve Türkiye'ye desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti. Bakan Mohamed, "Ülke olarak artık daha iş 

odaklı bir yaklaşımla sosyal girişimcilik ve özel sektörün büyümesi üzerine odaklanıyoruz. Bu 

bağlamda Somali'nin Hirshabelle eyaletinin önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Türk şirketlerinin 
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Hirshabelle bölgesinde siyasal ve ekonomik rol almasını istiyorum. Bölgemiz bir fırsatlar bölgesi. Sizleri 

tüm sektörlerde yatırım yapmaya davet ediyorum" diye konuştu. 

Kaynak: 

https://www.sondakika.com/haber/haber-aso-ile-somali-arasinda-isbirligi-protokolu-12084508/ 

BİLİM 

MOGADİŞU - Somali'nin Mogadişu kentinde bulunan ve Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde faaliyet 

gösteren kız ve erkek liselerinde okuyan 104 öğrenci mezun oldu. 

 

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesinde faaliyet gösteren KM4 

Erkek ve Banadır Kız Okulları, üçüncü dönem mezunlarını verdi.  880 öğrencinin eğitim gördüğü 

Somali Maarif Okulları'nda, KM4 Erkek Okulu lise bölümünden 63, Maarif Banadır Kız Okulu lise 

bölümünden ise 41 öğrenci, Türkçeyi iyi derecede öğrenerek mezuniyet diplomasını aldı. 

Mezuniyet töreninde yapılan konuşmalarda Somali Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Abdurrahman 

Muhammed Cabiri, Türkiye Maarif Vakfı Okulları'nda iyi eğitim alan gençlerin, ülkeleri için en güzel 

çalışmaları yapacaklarına inandığını belirterek, "Türkiye, her yıl çok sayıda Somalili gence ülkesinde 

eğitim imkânı sağlıyor. Somali Devleti olarak, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkının ülkemize 

gönülden yaptığı bu anlamlı hizmetlere teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu. 

Türkiye Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçisi Dr. Mehmet Yılmaz da yaptığı konuşmada; 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 

sunuculuğuna Somalili bir Maarif öğrencisinin seçilmiş olmasının, öğrencinin şahsında Somali'ye 

duyulan vefanın göstergesi olduğunu söyledi. 

https://ilkha.com/Json/watermark.php?image=../files/news/default/somali-maarif-okullarinda-mezuniyet-toreni33.jpg&watermark=watermark.png
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Törene; TMV Somali Direktörü Mustafa Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. 

İsmayil Yılmaz, TİKA Koordinatörü Galip Yılmaz, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Tuna Balkan, STK 

yetkilileri, Okul müdürleri, Mogadişu ve Simad üniversitelerinin rektörleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. 

Öğrenci ve velilerin coşkulu katılımlarıyla düzenlenen tören sonrası KM4 Okulu birincisi Şuayp 

Ahmed Abdullah ve Banadır Kız Okulu birincisi Ümmülkheyr Mohamud Khalif adlı öğrencilere 

hediye ve plaketleri takdim edildi. 

Toplu fotoğraf çekiminin ardından Mogadişu Yunus Emre Enstitüsü'nde öğrenciler, aileleri ve 

protokol iftar programına katıldı. (Nizamettin Aşkın-İLKHA) 

Kaynak: https://ilkha.com/haber/97534/somali-maarif-okullarinda-mezuniyet-toreni   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ilkha.com/haber/97534/somali-maarif-okullarinda-mezuniyet-toreni
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SOSYAL HAYAT 

Yüzen Restaurant, Lido Beach'e Yeni Bir Deneyim Getiriyor 

 

       Flouting Restaurant photo, 

Popüler Lido Plajı'nın dışında, yeni yüzen restoran, geniş sahil şeridine farklı bir deneyim kattı.  

Korsanlardan ve güçlü fırtınalardan kaynaklanan risklere rağmen Abdulkadir Mohamed tekne aldı 

ve şimdi karşılığını alıyor.  

Abdulkadir Mohamed, korsanları yavaşlattıklarını açıkladı; böylece korsanlar saldırılarının 

hiçbirinde ele geçirip kullanacakları bir ödül gemisi olarak görmeyeceklerdi. Korsanlar bir zamanlar 

bölgenin belasıydı, petrol tankerlerini ve diğer gemileri takip ediyorlar ve yakaladıklarından fidye 

talep ediyorlardı. 

Ancak Somali, yaklaşık otuz yıllık çatışma ve kaosun ardından bir miktar istikrar elde ettiğinden, 

korsanlık azaldı. Böylece, Somalis'in evlerinin dışında daha fazla boş zaman aktivitesi aradığı 

anlamına gelir ve çamaşır suyu beyaz kumuyla Lido plajı kalabalığı çekiyor. 

“Lido Plajı'nda otururken, akşamları çay veya kahve içerken, farklı renkler görebilir ve bazen başka 

bir dünyada olduğunuzu hissedebilirsiniz” dedi. Seyahat acentası müdürü Omar Abule, kobalt 

sularını ve turuncu gün batımlarını anlatan Mogadishu… Kendini daha maceracı hisseden 

ziyaretçiler, can yeleği giyebilir ve La Lanterna'ya sahile yakın bir yerde küçük bir lansman 

yapabilir. Gemiye döndükten sonra, bir kahve ya da soğuk bir içecek alabilir ve bir atıştırmalık 

sipariş edebilir, bu; karadaki zorlukları unutmak için bir fırsat olabilir. 
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Liido Plaji, Mogadishu-Somaliye’de La Lanterna'daki Samira Mohammed, “Böyle bir tekneye 

binmekten mutluyum” dedi. “Lido plajına gelmek bize büyük umut veriyor.” 

Kaynak: https://www.reuters.com/article/us-somalia 

EKONOMİ 

Somali'nin ekonomik büyüme hızı 2019'da % 3'e yükselebilir - IMF 

 

NAIROBI (Reuters) - Somali'nin ekonomisi iyileşmeye devam ederken, geçen yılın aynı dönemine 

göre 2019'da % 3'lük bir büyüme beklenirken, aynı dönemde enflasyonun aynı dönemde % 3,2'den 

% 3'e çekilebileceğini belirtti. 

https://www.reuters.com/article/us-somalia
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IMF ekibini Somali’nin IV. Madde programını tartışan IMF ekibine liderlik eden Allison Holland, 

“Somali’nin ekonomisi, 2018’de inşaat, telekomünikasyon ve finansal hizmetler sektöründeki güçlü 

faaliyetlerle desteklenmeye devam ediyor” dedi. “Ancak görünüm hala kırılgan güvenlik 

durumuna, iklim koşullarına ve halen gelişen kurumsal kapasiteye karşı savunmasız kalıyor ve 

ekonomik esnekliği artırmak, istihdamı artırmak ve yoksulluğu azaltmak için daha fazlasına ihtiyaç 

var.” dedi. 

IV. Madde danışmanlığı IMF’nin üyelerinin ekonomik, mali ve kur politikalarını incelemeye yönelik 

görevinin bir parçasıdır.  

 

Somali hükümeti vergi tabanını genişletti ve vergi idaresini güçlendirerek, iç gelirini bir yıl 

öncesinden 2018'de neredeyse % 30'u 184 milyon dolara, 2019'un ilk çeyreğinde ise 54 milyon 

dolara yükseltti. 

Kaynak: https://af.reuters.com/article/idAFKCN1SK0PM-OZABS 

 

 

  

https://af.reuters.com/article/idAFKCN1SK0PM-OZABS
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	Şampiyon bir boksör olan Badou Jack yüzlerce Gambiya çocuğunu besliyor.
	“Arabian Business” işletme dergisinin açıklamasına göre; Şampiyon Boksör Badou Jack, yetersiz beslenmeyle mücadeleye yönelik olarak her gün yüzlerce Gambiya çocuğunu beslemeyi planlıyor. Badou ile yapılan röportajda; “Ripper Nutrition” ile harcadığını...
	Kaynak:
	http://whatson-gambia.com/news/headline-news/2626-boxer-badou-jack-tofeed-hundreds-of-gambian-children
	Suudi Arabistan'la yapılan anlaşma sonrasında bu yıl 1700 Gambiyalı Hacı olacak.
	Hac yapanların sayısı arttığı için, bu yıl 1700 Gambiyalının hac görevini yapacağı Ulusal Hac Komisyon Başkanı tarafından söyledi.
	Bir basın bülteninde, Alh. Ousman Jah, “Gambiya hac ziyaretinin ofisi olan Ulusal Hac Komisyonu, 2019 Hac sezonunun açıldığını kamuoyuna bildirmekten onur duyuyor.” dedi.
	“Zaman sınırı nedeniyle, hac görevini gerçekleştirmeyi amaçlayan tüm hacı adaylarına, 30 Mayıs 2019'dan önce kayıt yaptırmak için seçtikleri firmayla acele iletişim kurmaları önemle tavsiye edilir. Bu tarihten sonra 2019 Hac vizesi için tüm başvurular...
	Kaynak :
	http://whatson-gambia.com/news/headline-news/2617-1700-gambiansto-perform-hajj-this-year-after-agreement-with-saudi-arabia



