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ÖZET
Strateji ve Bütçe Uzmanlığı Tezi
TÜRKİYE’NİN AFRİKA STRATEJİSİNİN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER
BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER
Ali ORUÇ
İkinci Dünya Savaşı sonrası ulus devletlerin özellikle ekonomik ilişkiler bağlamında
birbirleriyle etkileşimi giderek artmıştır. Artan ekonomik etkileşim devlet dışı aktörlerin de uluslararası
sisteme dâhil olmasını sağlamıştır. O döneme kadar genellikle ulus devletler arasındaki ilişkilere
odaklanan uluslararası ilişkiler ve dış politika kavramları söz konusu aktörleri de içine alacak şekilde
genişlemiştir. Ortaya çıkan bu karmaşık ve çok aktörlü uluslararası sistem, ulus devletleri ulusal
çıkarlarını koruyabilmek için, tüm aktörleri hesaba katarak hareket etmek zorunda bırakmıştır. İşte bu
noktada söz konusu aktörler ile ulusal çıkarlar arasındaki ilişkileri kurgulamayı sağlayan “strateji”
kavramı, dış politikanın gündemine gelmiştir. 20. yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde ise ülkeler farklı
alan ve bölgelere yönelik münhasır dış politika stratejileri geliştirmeye başlamışlardır.
Son yıllarda büyüyen ekonomisi, doğal zenginlikleri ve sunduğu fırsatlarla Afrika kıtası pek
çok ülkenin dış politika stratejilerinin konusu haline gelmiştir. Türkiye de kıtanın stratejik önemini
kavramış ve kıta ile ilişkilerin geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atmıştır. Ancak ilişkilerde önemli
ilerlemeler kaydedilmesine rağmen özellikle ekonomik ve ticari alanda hedeflenen sonuçlar elde
edilememiştir. Bunun temel sebebinin ise kapsamlı ve iyi tasarlanmış bir strateji ve kurumlar arası
koordinasyon eksikliği olduğu düşünülmektedir.
Bu tez çalışması ile Türkiye’nin Afrika stratejisinin dış ekonomik ilişkiler bağlamında ele
alınması ve bu stratejinin geliştirilmesine yönelik öneriler sunulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede
literatür taraması yapılmış ve çeşitli ülkelerin Afrika stratejileri incelenmiştir. Çalışmada ayrıca kıta ile
ekonomik ilişkileri geliştirmeye yönelik olarak Türkiye tarafından oluşturulan resmi belgeler, çeşitli
kurum ve kuruluşların faaliyetleri ve kullandıkları araçlar ele alınmıştır. Bunun yanı sıra çeşitli kurum
ve kuruluşlardan uzmanlar ve yöneticilerle yapılan görüşmelerden de yararlanılmıştır.
Çalışma ile Türkiye’nin Afrika kıtasına yönelik kapsamlı ve strateji nosyonunun gereklerine
uygun bir strateji belgesi hazırlaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca kamu kurumlarının
kıtadaki çalışmalarının koordineli, etkili ve verimli hale getirilebilmesi için, paydaşlar arası eşgüdümü
kuvvetlendirecek mevzuat düzenlemelerinin yapılması, kurumların beşeri kapasitesinin tespit edilmesi
ve artırılması, ortak bir izleme mekanizması kurulması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Afrika, Dış Politika, Strateji, Türkiye’nin Afrika Politikası, Dış Politika
Stratejileri, Stratejik Düşünce

ABSTRACT
Strategy and Budget Expertise Thesis
ASSESSMENT OF TURKEY'S AFRICA STRATEGY IN THE CONTEXT OF
FOREIGN ECONOMIC RELATIONS AND SUGGESTIONS
Ali ORUÇ
After World War II, the interaction of nation-states with each other, especially
in the context of economic relations, has gradually increased. Increased economic
interaction has enabled non-state actors to be included in the international system.
Until then, the concepts of international relations and foreign policy, which generally
focused on the relations between nation-states, have expanded in a way that include
the respective economic actors. This complex and multi-actor international system has
forced the nation-states to act by taking all actors into account in order to protect their
national interests. At this point, the concept of “strategy” that enables the construction
of the relations between the actors and national interests has come to the agenda of
foreign policy. In the last quarter of the 20th century, countries began to develop
exclusive foreign policy strategies for different areas and regions.
In recent years, African continent with its growing economy, natural resources
and opportunities, has become the subjects of foreign policy strategies of many
countries. Turkey has also recognized the strategic importance of the continent and has
taken important steps towards improving relations with the continent. However,
although significant progress has been made, expected results have yet to be achieved,
particularly in economy and trade. Lack of a comprehensive and well-designed
strategy and coordination among institutions is considered as the main reason behind
it.
This thesis aims to examine Turkey's Africa strategy in the context of foreign
economic relations and provide recommendations for the improvement of it. Within
this framework, literature is reviewed and various strategies of different countries
towards Africa are presented. Official documents drafted by Turkish Government,
activities of various national organizations and institutions and their instruments used
for promoting the economic relations with the continent are also discussed in the study.
In addition, interviews with experts and executives from various institutions are also
utilized.
The study concludes that a comprehensive strategy document for the African
continent, in line the requirements of the notion of the strategy, need to be prepared by
Turkish Government. Moreover, in order to ensure a more coordinated and efficient
operations among the public institutions in their relations with the continent, legislative
arrangements need to be made to strengthen coordination among the relevant
stakeholders, human capacity of institutions need to be determined and enhanced and
a common monitoring mechanism need to be established.
Keywords: Africa, Foreign Policy, Strategy, Turkey's Africa Policy, Foreign
Policy Strategy, Strategic Thinking
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GİRİŞ
Küreselleşmenin etkisiyle ulusal ortamın giderek uluslararası etkilere maruz
kaldığı bunun yanı sıra küresel rekabetin yarattığı belirsizliklerin ulusal ve uluslararası
tüm aktörleri baskı altında tuttuğu görülmektedir. Giderek artan belirsizlik ortamı,
aktörleri etkileyen değişkenlerin sayısındaki hızlı artış, fırsat ve tehditleri de bir arada
sunmaktadır. Tarihin her döneminde, siyasetin, ekonominin ve sosyal yaşamın içinde
yer alan bireyler, devletler ya da devletler arası yapılanmalar çıkarlarını korumaya
çalışmış ve yaşam savaşı vermiştir. Ancak günümüzde tarihteki deneyimlerden farklı
olan; içinde bulunulan ortamın yapısının, aktörlerin ve bu aktörlerin kullandığı
araçların her an değişiklik göstermesidir.
Ortaya çıkan belirsizlik ortamı ile ulusal çıkarlar arasında bir denge kurma
ihtiyacı, ilk olarak askeri alanda ortaya çıkan strateji kavramının farklı alanlarda
olduğu gibi dış politika alanında da giderek önem kazanmasına yol açmıştır. Askeri
alandaki kullanımından farklı olarak dış politikadaki aktör ve araç zenginliğiyle
birlikte anlam genişlemesine uğrayan kavram sadece ulusal çıkarlar ile elde edilmek
istenen sonuçlar arasındaki bağı kurmanın ötesinde söz konusu sonuçların elde
edilmesinde rol alacak aktörler, araçlar ve yöntemleri ortaya koyan ve bunlar
arasındaki ilişkileri kurgulayan bir yapıya kavuşmuştur.
Birinci ve ikinci dünya savaşlarının sona ermesinden sonra ulus devletler
arasındaki etkileşimin giderek artması, sonrasında soğuk savaşın sona ermesi ve
küreselleşmenin de etkisiyle dış politika kavramının içerisinde barındırdığı unsurlar
da genişlemiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın sonrasında sadece ulus devletler arasındaki
ilişkileri tanımlamada kullanılan uluslararası ilişkiler ve dış politika kavramları;
uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları (STK) ve hatta özel sektörü de içine
alarak kullanılmaya başlanmıştır. Dış politika alanında yaşanan bu araç ve aktör
zenginliği doğal olarak dış politikada uygulanan stratejilerin de daha kapsamlı ve çok
boyutlu hale gelmesine yol açmıştır. Ülkeler etkileşim içerisinde oldukları ülkeler ya
da bölgelere münhasır ulusal çıkarlarını da gözeten dış politika stratejileri geliştirmeye
başlamışlardır.
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Yakın bir döneme kadar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin dış politikasında
kritik bir önemi olmayan Afrika kıtası; 60’lı yıllardan itibaren başlayan
demokratikleşme hareketleriyle birlikte kaydettiği ekonomik ilerleme, sahip olduğu
doğal kaynaklar ve sunduğu fırsatlarla söz konusu ülkelerin dikkatini çekmeye
başlamış ve dış politikalarında stratejik hale gelmeye başlamıştır. Özellikle 90’lı
yıllardan itibaren kıtadaki ülkelerde sömürge geçmişi olmayan ülkeler kıta ile
ilişkilerini yoğunlaştırmış ve Afrika kıtası ile dış ekonomik ilişkilerini ilerletmeye
yönelik stratejiler geliştirmeye başlamıştır.
Benzer şekilde Türkiye de 90’lı yıllardan itibaren başlattığı çok taraflı ve çok
boyutlu dış politika arayışının bir neticesi olarak Afrika kıtası ile ilişkilerin
geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atmıştır. İlk olarak 1998 yılında hazırlanan
“Afrika’ya Açılım Eylem Planı” ile başlayan süreçte önemli gelişmeler sağlanarak
Afrika kıtasındaki pek çok ülke ile diplomatik ve siyasal ilişkiler kurulmuştur. 2000’li
yıllardan itibaren kıta ile ilişkiler kalıcı ve sürdürülebilir bir çerçeveye oturtulmaya
çalışılmıştır. Bununla birlikte kaydedilen ilerlemeye karşın, ilişkilerin tam manasıyla
kurumsallaştığını ve her iki tarafın çıkarlarını gözeten çerçevesi çizilmiş bir düzlemde
etkin, verimli, koordineli ve sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğini söylemek oldukça
güçtür.
Atılan önemli adımlara ve çabalara rağmen özellikle dış ekonomik ilişkiler
bağlamında Türkiye-Afrika ilişkilerinin istenilen noktaya gelememesinin en önemli
sebebi Türkiye’nin kapsamlı bir Afrika stratejisine sahip olmamasıdır. Nitekim bu
eksiklik mülga Başbakanlık tarafından 26 Mart 2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan genelgede açıkça ifade edilerek bir “Afrika Stratejisi”nin
oluşturulması kararlaştırılmıştır. Aradan geçen on yıllık süreye ve bu konuda kamu
kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen pek çok toplantı yapılmasına
rağmen henüz istenen seviyede bir ilerleme kaydedilememiştir. Bunun en önemli
nedeninin ise konunun strateji nosyonunun gerektirdiği çerçevede ele alınmaması ve
dolayısıyla söz konusu stratejinin hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme
süreçlerinin net bir şekilde ortaya konulamamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Buradan hareketle tez kapsamında strateji kavramı dış politika bağlamında ele
alınacak ve Afrika kıtasına yönelik olarak geliştirilen dış politika stratejilerinde
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benimsenen temel yaklaşımlar, stratejilerin resmi çerçevesi ve koordinasyonunun nasıl
sağlandığı, uygulamada kullanılan aktörler, araçlar ve yöntemler incelenecektir.
Tezin birinci bölümünde strateji kavramına ilişkin farklı tanımlamalara ve
kavramın tarihsel gelişim sürecine yer verildikten sonra, stratejinin dış politika alanına
girişi ve ilişkisi anlatılacaktır. Daha sonra dış politika stratejilerinin gelişimine ve
çerçevesine yer verilerek söz konusu stratejilerde izlenen süreçler, uygulamada
kullanılan araçlar ve aktörler detaylı olarak ele alınacaktır
İkinci bölümde öncelikle Afrika kıtasının dış politika stratejilerinde yer
bulmaya başlaması ve kıtaya stratejik önem atfedilmesinin nedenleri üzerinde
durulacaktır. Daha sonra Çin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Güney Kore, Fransa
ve İngiltere’nin Afrika kıtasına yönelik stratejileri ayrı ayrı ele alınacaktır. Her bir ülke
örneğinde öncelikle söz konusu ülkenin kıta ile ilişkilerinin tarihsel arka planı
verildikten sonra stratejisinde benimsediği temel yaklaşımlar ve ilgili stratejinin resmi
çerçevesi ortaya konulacaktır. Ayrıca oluşturulan stratejilerin koordinasyonunun nasıl
ve hangi kurumlar tarafından sağlandığı değerlendirilecektir. Ülke örneklerinin son
kısımlarında ise oluşturulan stratejilerin uygulanmasında öne çıkan aktörler ve araçlar
incelenecektir.
Tezin üçüncü bölümünde ilk olarak Türkiye-Afrika ilişkilerinin tarihsel
gelişimi, ilişkilerin kurumsallaşma süreci temel alınarak iki dönem halinde
incelenecektir. Devamında Türkiye-Afrika ilişkilerinin mevcut durumu dış ekonomik
ilişkiler bağlamında ve ticaret, yatırım ve yardım ekseninde rakamsal verilere dayalı
olarak değerlendirilecektir. Daha sonra ülke örneklerindekine benzer bir çerçevede
kıta ile ilişkilerdeki temel yaklaşımlar, ilişkilerin çerçevesini çizen resmi belgeler
çeşitli karşılaştırma ve tespitler yapılarak ele alınacak ve kıta ile ilişkilerin yönetim ve
koordinasyonuna değinilecektir. Bölümün son kısmında ise Türkiye-Afrika
ilişkilerinde öne çıkan aktörler ve araçlar tek tek ele alınarak bu aktör ya da araçların
kıta ile ilişkilere sunduğu katkılar literatür taraması, aktörlerin faaliyet raporları ve
mevzuatlarının yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileriyle yüz yüze ve çevrimiçi
yapılan görüşmeler ve bilgi notlarına dayalı olarak ortaya konulacaktır.
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Dördüncü bölümde, incelenen ülke örnekleri ile Türkiye’nin mevcut durumu
göz önünde bulundurularak resmi bir Afrika stratejisi oluşturulması ve oluşturulan
stratejinin koordinasyonu, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik
önerilere yer verilecektir.
Sonuç bölümünde ise tez kapsamında elde edilen bulgular özetlenecektir.
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1. Strateji ve Dış Politika
1.1.1. Stratejinin Tanımı
Strateji uzun zamandır bilimsel çalışmalara ve politik analizlere konu
olmaktadır. Tarihçiler ve sosyal bilimciler; stratejik düşünce, strateji süreçleri ve
uygulamaları hakkında önemli çalışmalar ortaya koymuşlardır. Fakat kavramın
tanımlanmasına ilişkin çalışmaların nihayete erdiğini söylemek henüz güçtür.
Teorik yazında, kullanıldığı alana bağlı olarak, birçok farklı strateji tanımı
yapılmakla birlikte bu bölümde en yaygın kullanılan ve bu konudaki çalışmalara temel
teşkil eden tanımlara yer verilecektir.1 Bu doğrultuda stratejiye ilişkin temel bazı
tanımlar aşağıdaki gibidir:
Sözlükte strateji, “Bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta
benimsenen politikalara destek vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve
askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı”2, “Uzun vadeli veya genel bir
amaca ulaşmak için tasarlanmış bir eylem planı”3, “Bir amaca varmak için eylem
birliği sağlama ve düzenleme sanatı”4 anlamlarında kullanılmaktadır.
Strateji kavramını rasyonelleştirme çabalarının temellerini atmış olan Prusyalı
asker ve stratejistyen Carl Von Clausewitz Savaş Üzerine adlı eserinde strateji
kavramını “Savaşta amaca ulaşmak için muharebelerin kullanılması” olarak
tanımlamaktadır.5
Lidell Hart'a göre ise strateji, “Siyasal amaçlara ulaşmak için askeri
olanakların dağıtımı ve uygulanması sanatıdır”.6 Hart ayrıca tarihsel süreçte ulusdevlet anlayışının ortaya çıkışına paralel olarak çeşitli araçlarla zenginleşen strateji
kavramının yanı sıra Büyük Strateji (Grand Strategy) kavramını da ortaya atmış ve

Özellikle işletme alanında stratejik yönetim kapsamında Henry Mintzberg, Michael Porter ve Peter
Drucker gibi yazarlar tarafından yapılan tanımlamalara burada değinilmeyecektir.
2
Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, http://sozluk.gov.tr/, 15 Kasım 2018
3
Oxford Sözlüğü, https://en.oxforddictionaries.com/definition/strategy, 15 Kasım 2018
4
Aktan, 2008: 2
5
Clausewitz, 2011: 99
6
Liddel Hart, 2011: 447
1
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Büyük Stratejiyi “Belirlenmiş olan bir hedefe ulaşmada askeri olan ve olmayan bütün
unsurların bir araya getirilmesi” olarak tanımlamıştır.
Ünlü siyaset bilimci Raymond Aron stratejiyi, “Karşı tarafı en düşük maliyetle
yenebilme sanatı” olarak tanımlamaktadır.7 Bunun yanı sıra Fransız stratejist ve asker
Andre Beaufre stratejiyi, “Sorun çözmek için kuvvete başvuran tarafların irade
diyalektiğinin sanatı” olarak tanımlamaktadır.8 Strateji alanında önemli katkılar
sağlayan Colin Gray ise stratejiyi ne kendiliğinden tek başına askeri bir güç ne de
siyasi bir amaç olarak görmekte ve “Askeri gücü siyasi amaca bağlayan bir köprü”
olarak anlamlandırmaktadır.9
Strateji genellikle; sonuçların, yöntemlerin ve araçların etkileşiminin yer aldığı
kullanışlı bir formülasyon olarak tasvir edilmektedir. En temel manasıyla strateji
“hedeflere ulaşmak için kaynakların kullanımına ilişkin bir plan” olarak
tanımlanmaktadır.10
Günümüzde strateji kavramının kullanım alanı oldukça geniştir. İş stratejileri,
koçluk stratejileri, finansal stratejiler ve araştırma stratejileri gibi çok farklı alanlarda
yapılmış strateji tanımlarıyla karşılaşılmaktadır.11 Kavramın akademik yazına
kazandırılması her ne kadar askeri alandaki kullanımı yoluyla gerçekleşse de ilerleyen
dönemlerde kavram pek çok alanda kendine hızla yer edinmeye başlamış ve iş
dünyasından ekonomiye, ulusal politikadan bölgesel ve küresel politikalara kadar
uzanan geniş bir yelpazede pek çok aktörün kullanmaya başladığı bir kavram halini
almıştır.
1.1.2. Strateji Kavramının Tarihsel Gelişimi
Strateji kavramının ve strateji düşüncesinin kökleri Çin’e ve Antik Yunan’a
kadar uzanmaktadır. Kavramının tarihsel gelişiminde en önemli rolü; kadim Çin
düşüncesinin ünlü bilge, asker, filozof ve strateji ustası Sun-Tzu (Sun-Zi) ve Savaş
Sanatı adlı eseri oynamıştır. Akademik bir tanımlama yapmamış olsa da savaş tarihi

Sümer, 2013: 70
a.g.e.: 70
9
Gray, 2008: 40
10
Deibel, 2007: 3
11
Owens, 2007, 111
7
8

6

içerisinde strateji kavramının ilk olarak ortaya çıkmasını sağlayan Sun-Tzu’nun eseri
olmuştur. Sun-Tzu’nun yazına katkısı ise bu eserinde savaşın idare edilmesine yönelik
öğütlerden çok strateji mantığının altında yatan felsefeyi işlemeye çalışması
olmuştur.12
Strateji çalışmalarına öncülük eden Sun-Tzu, stratejik düşüncede asıl önemli
olanın savaş yapmadan kazanmak olduğunu ve stratejik düşüncenin temelini bunun
oluşturduğunu vurgulayarak strateji kavramının kullanımının sadece askeri alanla
sınırlı kalmayacağı öngörüsünü en baştan yapmıştır.
Strateji kelimesine etimolojik açıdan bakıldığında ise kelimenin Antik Yunan’a
dayandığı görülmektedir. Antik Yunan’da “stratagos” sözcüğü geniş yetkilerle
donatılmış generallere ait bir unvandır. Yunanca’da “stratos” ordu manasında
kullanılırken “ago” sözcüğü yönetmek, liderlik yapmak anlamına gelmektedir.
“stretegia” ya da “strategike” şeklinde kullanılan strateji kavramı ise stratagosun
savaşı yönetmedeki becerilerini anlatmak için kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan
anlamıyla strateji sözcüğüne Yunanca’da karşılık gelen terim ise strategike episteme
yani “generalin bilgisi” ya da strategon sophia “generallerin bilgeliği” dir.
Batı dünyasının kavramla tanışması ise Rönesans düşünürü Niccolo
Machiavelli’nin Savaş Sanatı isimli eseriyle olmuştur. Savaşları performans
bakımından bilimsel ölçütlerle değerlendirme arayışı içinde olan Machiavelli, Roma
ordusunun askeri örgütlenmesini incelerken kavramla tanışmış ve Batı dünyasını bu
kavramla buluşturmuştur.13 Machiavelli’nin başlatmış olduğu ve temellerini attığı
stratejinin modern batı düşüncesi içerisinde yer alma serüveni artarak varlığını
sürdürmüş ve günümüze kadar gelmiştir.
Batı dünyasındaki gelişim süreci içerisinde yirminci yüzyıla gelindiğinde
strateji, savaşı ve savaşın yönetimini ilgilendiren bir kavram olmaktan çıkarak sivil
alanda da kendine yer edinmeye başlamıştır. Bu dönüşüm sürecinin temelini iki asır
öncesinde atanlardan birisi ise hiç şüphesiz Prusyalı asker ve stratejist Carl Von
Clausewitz olmuştur. Clausewitz’in savaşın politikanın başka araçlarla devamından

12
13

Sümer, 2013: 21
a.g.e.: 66-67
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başka bir şey olmadığı yönündeki tespitini yaptığı Savaş Üzerine adlı eseri, strateji
kavramının rasyonelleştirilmesi çabalarının en önemli mihenk taşlarından birini
oluşturmuştur. Yirminci yüzyıla gelindiğinde ise soğuk savaş sonrası uluslararası
rekabetin değişen yapısı içerisinde strateji düşüncesi yeni bir yol haritası belirleme
anlamında kılavuzluk etmiştir. Kavramın savaş ve güvenlik dışındaki farklı alanlardan
beslenmesi, hızla stratejinin sahip olduğu düşünce sistematiğinin rekabet ve
çatışmanın var olduğu diğer alanlarda uygulanmaya başlanmasına yol açmıştır.
Böylelikle hem uluslararası ilişkiler içerinde yer alan hem de uluslararası piyasa
içerisinde yer alan aktörler strateji kavramını kurumsal süreçlerine dâhil etmeye
başlamışlardır.14
Tüm bu süreçte kavram; Büyük Frederick, Jomini, Clausewitz, Napoleon,
Marx, Mahan, Haushofer, Ratzel, Mackinder, Mao, Lidell-Hart, Berdnard Brodie,
Spykman, Paret, Summers, Luttwak gibi uygulayıcı ve düşünürler tarafından askeri ve
siyasi alanda; Smith, List, Andrews, Strickland III, Mintzberg, Hamill, Prahalad,
Ohmae, Porter gibi akademisyen ve uygulayıcılar tarafından ise ekonomiişletme/organizasyon alanlarında geliştirilmiştir.
Kavram, günümüzde çok daha geniş bir alanı ifade etmesi nedeniyle
güncelliğini korumakla birlikte yapılan tanımlamaların kapsamı genişletilmektedir.
Daha da önemlisi çalışmalar strateji tanımını geliştirmenin ötesinde stratejiyi bir süreç
ve düşünce disiplini olarak geniş bir perspektifle ele almaya odaklanmaktadır.
Tez konusu bağlamında ve dış ekonomik ilişkiler çerçevesinde bir bakış açısı
ortaya koymak gerekirse strateji kavramını “Belirlenmiş olan uzun vadeli hedeflere
ulaşmak için politik, ekonomik, askeri ve psikolojik tüm unsurların bir araya
getirilerek söz konusu unsurlar arasındaki ilişkilerin elde edilmek istenen hedefler
doğrultusunda kurgulanması bilim ve sanatı” şeklinde tanımlamak yerinde olacaktır.
1.1.3. Dış Politika ve Strateji İlişkisi
Platon’un Devlet adlı eserinde Socrates’in şu sözüne yer verilmektedir. “Özü
gereği, bir şeye bağıntısı olan her şey, tek başına ve kendi içinde ele alınınca, yalnız

14

Han, 2001: 12
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kendisine bağlı kalır. Buna karşılık belli şeylerle ilgileri bakımından ele alınırsa,
kendisi de belli bir şey olur! Bu demek değildir ki, bir şey ilişkisi olan şeyle birdir.”
Sokrates’in bu sözünden hareketle strateji kavramının askeri alanda ortaya çıkmış olan
anlamıyla dış politika alanındaki anlamı arasındaki farkın ortaya konulabilmesi için
birlikte kullanıldığı dış politika ve uluslararası ilişkiler kavramlarını kısaca
tanımlamak önem arz etmektedir.15
Dış politika kavramı temelde bir devletin diğer devletlerle olan ilişkilerinde
izlediği politika olarak tanımlanmaktadır. Daha kapsamlı bir tanımlamayla dış politika
devletlerin diğer devletlerle ve devlet dışı aktörlerle olan ilişkileri ve etkileşimlerinin
toplamı olarak ifade edilebilir. Kimi devletler için dış politika, sadece kendi varlığını
sürdürme amacını güdecek kadar sınırlı bir çerçevede ele alınırken bazıları için
dünyanın egemen gücü olmak gibi çok daha geniş bir çerçevede ve kapsamlı bir bakış
açısıyla ele alınmaktadır.16
Dış politika kavramını bünyesinde barındıran uluslararası ilişkiler kavramı ise
modern anlamda uluslararası sistemin kuruluşunu belirleyen 1648 Vestfalya
Barışı’ndan günümüze kadar önemini artırarak gelmiştir. Uluslararası ilişkilerin
önemini artıran etkenlerin başında devletler arası etkileşimin ve karşılıklı bağımlılığın
artması gelmektedir. Diğer önemli etken de uluslararası ilişkileri etkileyen aktörlerin
sayısının ve çeşitliliğinin artmış olmasıdır. Kavram İkinci Dünya Savaşı sonrası
döneme kadar sadece ulus devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerini tanımlamakta
kullanılmasına karşın, günümüzde uluslararası kuruluşlar, küresel şirketler, STK’lar
gibi pek çok yapı uluslararası ilişkilerin aktörleri arasında sayılmaktadır. Bunun da
ötesinde liberal-çoğulcu görüş gibi bireylerin dahi karar alma birimlerindeki rollerinin
dışında, uluslararası sistemin birer aktörü haline gelebileceğini savunan görüşler de
bulunmaktadır.
Uluslararası ilişkilerin önemini artıran ve uluslararası sistemin günümüzde
daha karmaşık bir yapı halini almasını sağlayan diğer önemli faktör de uluslararası
sistemde güçlü devlet sayılmanın yegâne kuralı olan askeri güç odaklı bir devlet olma
anlayışının değişmiş olmasıdır. Askeri gücü artırmayı merkeze alan devlet anlayışı
15
16

Han, 2001: 47-48
Sümer, 2013: 27
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yerine yönetilen halkın refahını yükseltmeyi hedefleyen ekonomi temelli yaklaşımlar
devletlerin yönetiminde ön plana çıkmıştır.
Güç algısının ve tanımının değişmesiyle birlikte ülkelerin dış politikalarında
belirledikleri stratejik hedeflerde de köklü bazı değişimler yaşanmıştır. Çünkü güç
kavramı eski bütüncül niteliğinden sıyrılmış ve farklı güç tanımları farklı dış politika
amaçlarına hizmet eder hale gelmiştir. Gerektiğinde ekonomik refahın merkezinde yer
almayı ön planda tutan dış politika hedeflerinin, dünyada askeri güç bakımından önde
gelen devletler arasında yer alma hedefinin önüne geçebildiği görülmektedir.
Almanya, Japonya ve Avustralya gibi ekonomik refahı bir dış politika hedefi haline
getiren devletler buna uygun bir dış politika davranışı sergileme yolunu
seçmektedirler. Tabi ki bu ülkelerin dünya ölçeğinde hatırı sayılır bir askeri güce sahip
olmayı dış politika hedeflerinden tamamen çıkardıkları söylenemez. 17
Devletlerin dış politikalarında ve dolayısıyla uluslararası ilişkilerde yaşanan bu
değişim, tarih sahnesinde sadece askeri ve güvenlik unsurları bağlamında ele alınan
strateji kavramını dış politikanın gündemine taşımıştır. Bunun sebebi ise yukarıda
bahsedildiği üzere özellikle ekonomi temelli yaklaşımlar dolayısıyla artan aktör
çeşitliliği ve bu aktörler tarafından kullanılan araçların sayısındaki artış olmuştur.
Aktörler ve araçlardaki bu hızlı artış teknolojik gelişmelerle birlikte geleceğe yönelik
belirsizlik ortamının ve kaygıların artmasına neden olmuştur. Dolayısıyla uluslararası
sistemin tüm aktörleri gibi devletler de oluşan bu belirsizlik ortamında çıkarlarını
güvenceye alacak bir düşünce sistematiğine ihtiyaç duymuştur. İşte bu noktada
stratejinin üstlendiği rol ise dış politika ile onu etkileyen aktörler ve araçlar arasındaki
ilişkileri sistematik bir yapıda ele alarak devletlerin dış politika hedeflerine ulaşmakta
kullanacakları yol haritasını çizmek olmuştur.
1.1.4. Dış Politika Yönelimleri
Devletlerin dış politikalarında uyguladıkları birbirinden farklı pek çok strateji
olabilir. İhtiyaç duyulan alan, uygulama süresi, uygulanacak coğrafya gibi faktörlere
bağlı olarak farklı strateji türleri ortaya konulabilir. Ancak devletlerin dış politikada
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takip ettikleri temel bazı yönelimler bulunmaktadır. Bu temel yönelimler stratejinin
çatısını oluşturmaktadır.18
Kalevi Jaakko Holsti dış politika yönelimlerini bir devletin “dış tehditlere karşı
koyabilmek ve dış politika hedeflerini hayata geçirebilmek için dış dünyaya karşı
beyan ettiği genel tutumları ve taahhütleri” olarak tanımlamaktadır.19 Dış politikadaki
yönelimleri “Yalnızcılık”, “Tarafsızlık” ve “İttifaklar Oluşturma” şeklinde
sıralanmak mümkündür. Söz konusu üç temel yönelimi güvenlik stratejileri olarak
tanımlayan yazarlar da bulunmaktadır. Ancak yalnızlık, tarafsızlık, ittifaklar oluşturma
gibi kavramların sadece güvenlik değil ekonomik ve siyasi açılardan da ele
alınabileceği ve bu alanlara ilişkin bir yönelimi ya da eğilimi ifade edebileceği
değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu yönelimlerin sadece güvenlik stratejileri olarak
adlandırılmasının eksik olacağı düşünülmektedir.
Yalnızcılık (İzolasyonizm)
İzolasyonizm, uluslararası sistem ile ilgili sorunlara mümkün olduğunca uzak
kalma, diğer devletler ve toplumlarla bağlarını, diplomatik ve ticari ilişkilerini asgari
düzeyde tutma eğilimidir. Devletlerin kendilerine yönelen tehditleri azaltmak veya
ortadan kaldırmak amacıyla, diğerlerinin işlerine karışmama ya da başka devletlerle
askeri ittifaklar yapmama ilkelerine dayanan bir yönelimdir. Geçmişte bu yönde bir
dış politika yönelimi sergilemek nispeten daha kolay olsa da küreselleşme ve
teknolojik gelişmelerin de etkisiyle artan siyasal ve ekonomik karşılıklı bağımlılık
günümüzde bu yönde hareket etmeyi oldukça zorlaştırmaktadır. Günümüzde bu yönde
bir yol izlemeye çalışan tek devlet Kuzey Kore’dir. 20
Tarafsızlık/Bağlantısızlık (Daimi)
En temel manasıyla tarafsızlık/bağlantısızlık, bir devletin diğer devletler
arasındaki çatışmalara katılmamasını veya çatışmada taraflardan herhangi birini
desteklememesini ifade eden hukuki ve siyasal durumdur. Tarafsızlık/bağlantısızlık
Esasen yazında bazı yazarların dış politika yönelimleri kavramı yerine dış politika stratejileri ifadesini
kullandığı görülmektedir. Yazarların bir kısmı ise her iki ifadeyi birlikte kullanmaktadır. Bu çalışmada
ise söz konusu yönelimlerin, stratejilerin bakış açısını belirlediklerinden hareketle dış politika
yönelimleri ifadesinin kullanımı tercih edilmiştir.
19
Efegil, 2017: 44
20
Sönmezoğlu ve Bayır, 2014: 27-28
18
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bazı durumlarda sadece savaş sırasında savaşın dışında kalmayı nitelemez. Eğer bir
devlet savaş döneminin yanı sıra barış zamanında da diğer devletlerce siyasal
bütünlüğünün teminat altına alınmasına karşılık, meşru müdafaa hali hariç harp
hakkından ve askeri ittifaklar kurmaktan vazgeçiyorsa bu durum daimi
tarafsızlık/bağlantısızlık olarak nitelendirilir. İsviçre, İsveç, Avusturya ve Finlandiya
uzun süre bu yönde bir stratejik yönelim izlemişlerdir.21 Soğuk savaş döneminde,
Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkeleri de bu yönelimi benimsemiş ve Doğu ve Batı
Bloklarının hiçbirine üye olmayarak tarafsız kalmayı tercih etmişlerdir.22
İttifaklar Oluşturma
İttifaklar bir grup devletin, üyelerinin ekonomik olarak güçlendirilmesi ya da
güvenliklerinin sağlanması amacına yönelik olarak kurulmuş resmi yapılanmalardır.
Soğuk savaş döneminde kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ve
Varşova Paktı güç dengesini sağlama amacıyla kurulmuş bu tür askeri ittifaklardır.
İttifakların üye ülkelerin güvenlikleri açısından saldırganları caydırma, üye devletlerin
savunma gücünü artırma ve düşmanın yalnızlaştırılması gibi olumlu işlevleri vardır.
Devletleri ittifak oluşturmaya yönelten bazı sebepler şunlardır;
 Ortak amaçları olmasına rağmen her birinin tek başına bu amacı
gerçekleştirmeye yetecek gücünün ve öz kaynağının olmaması,
 Tek başlarına bu kaynağa ve güce sahip olmalarına rağmen elde edilecek
amacın maliyetini düşürmek,
 Uygulanan politikalara meşruiyet kazandırmak,
 Elde edilmek istenen sonuca daha hızlı ve kısa sürede ulaşmak.23
1.2. Dış Politika Stratejisi
1.2.1. Dış Politika Stratejisinin Gelişimi ve Çerçevesi
Vestfalya barışı ve sonrasında Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının sona
ermesinden itibaren dünya ulus devletlerin gelişimine tanık olmuştur. Bu gelişim ulus

Sönmezoğlu ve Bayır, 2014: 27
Efegil, 2017: 45
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devletler arasındaki etkileşimi de beraberinde getirmiştir. Bunun yanı sıra Birleşmiş
Milletlerin (BM) kurulması ve dekolonizasyon süreci devletlerin özgür bir şekilde
diğer devletlerle ilişki kurabilmesinin önünü açarak bu etkileşimi hızlandırmıştır.
Küreselleşmenin de katkısıyla, giderek ivme kazanan ve kapsamı genişleyen bu
etkileşim devletleri; diğer devletlerle olan ilişkilerini, kısa ve uzun vadeli çıkarlarını
gözetecek şekilde belirli amaçlar çerçevesinde düzenlemeye yöneltmiştir. Bu ihtiyaç
dış politika kavramının ortaya çıkmasına ve bu alandaki çalışmaların önem
kazanmasına yol açmıştır.24
Uluslararası sistemde yaşanan hızlı değişim ve gelişim; dış politika yapımına
etki eden ulusal ve uluslararası aktörlerin sayısının artmasına, kullanılan araçların
zenginleşmesine ve dış politikanın konusu haline gelen alanların da genişlemesine yol
açmıştır. Giderek karmaşıklaşan bu yapı; ulusal çıkarlar, aktörler ve araçlar arasındaki
ilişkilerin detaylı bir şekilde kurgulanmasını zorunlu hale getirmiştir. İşte bu noktada
strateji kavramı dış politika alanında önem kazanmaya başlamıştır.
Askeri alanda doğarak gelişen strateji kavramı ulus devlet süreciyle birlikte bir
anlam genişlemesine uğramış ve dolayısıyla artık strateji yalnız savaşı yöneten bir
komutanın değil devletin tüm bireylerinin yani tüm ulusun meselesi haline gelmiştir.
Bununla birlikte bünyesine kattığı araç zenginliği stratejinin büyük strateji (grand
strategy) kavramıyla özdeşleşmesine neden olmuştur. Nitekim Lidell Hart’ın
“Belirlenmiş olan bir hedefe ulaşmada askeri olan ve olmayan tüm unsurların bir
araya getirilmesi” şeklinde tanımladığı büyük strateji, günümüzde stratejinin sahip
olması gereken araç zenginliği ve derinliğini yansıtmaktadır. Bu nedenle dış politika
stratejisini büyük strateji olarak tanımlamak da yanlış olmayacaktır.25
Dış politika stratejisinin ya da büyük stratejinin tam olarak anlaşılabilmesi,
içerisinde bulunduğu dış politika alanına ilişkin bazı kavramların daha açık bir şekilde
anlatılmasıyla mümkün olacaktır. Burada öncelikle dış politika stratejisinin
oluşturulmasında hayati önem teşkil eden dış politika paradigması ve stratejik kültür
kavramlarının özetlenmesi gerekmektedir. Ayrıca dış politika, dış politika paradigması
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ve stratejik kültür ile dış politika stratejisi arasındaki ilişki ve farklılıkların ortaya
konulması bu kavramın daha doğru anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
Temel olarak paradigma olayları algılama ve tanımlama biçimimizi ifade
etmektedir. Daha doğrusu bir olayı nasıl tanımladığımız dayandığımız paradigma
tarafından belirlenmektedir. Meseleye dış politika açısından bakacak olursak
paradigma, dış politikada karar alma konumunda olan kişilerin ülkelerinin dış politika
hedefleri ve dünyada askeri ve politik açıdan bulundukları konumu algılama
şekilleridir. Çoğu zaman birbiri içine geçmeleri ve yanlış kullanılmalarına rağmen
paradigmalar

uluslararası

ilişkilerin

teorileri

olmayıp

teorilerin

içinde

geliştirilebileceği, genel bakış açılarını temsil etmektedir.26
Stratejik kültür kavramı ise soğuk savaş sonrasında ülkelerin güvenlik
politikalarının incelenmesi sırasında ortaya çıkmıştır. Bu politikaları inceleyen
araştırmacılar kültürün, devletlerin stratejilerini ve davranışlarını etkilediğini
görmüşlerdir. Farklı tanımlamalar yapılmasına rağmen daha geniş bir tanımlama
getirmiş olan Jack L. Snyder’e göre stratejik kültür; “Toplumun üyelerinin stratejik
tercihle ilgili eğitim ya da taklit yoluyla edindikleri ve birbirleriyle paylaştıkları
alışılagelmiş davranış kalıplarının, şartlı duygusal reflekslerin ve fikirlerin toplamı”
dır. Keen Both ise stratejik kültürü “Tarihten, coğrafyadan ve siyasal kültürden
türetilen bir kavramdır. Stratejik kültür, savaş ve barış hakkındaki davranışlara yön
veren bir olgudur” şeklinde tanımlamış ve stratejik kültürün uluslararası politikada
kuvvet kullanımı, sivil-asker ilişkileri ve stratejik doktrinler gibi konularda aktörlerin
davranışlarının şekillenmesinde önemli bir rol oynadığını savunmuştur. 27
Dış politika stratejisi ya da kavram olarak özdeşleştirildiği büyük strateji ise;
savaş da dâhil olmak üzere güvenlik/askeri ilişkilerden, ekonomik iş birliği,
diplomatik ilişkiler, kültürel etkileşime kadar geniş bir yelpazeyi barındıran dış
politikanın farklı eksenleri içindeki araçlarla varılmak istenen hedefler arasındaki
ilişkileri, ülkenin çıkarları, karşı karşıya kalabileceği tehditleri, elinde bulundurduğu
kaynakları da göz önüne almaktadır. Strateji bir ülkenin dış politikasını şekillendiren
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ve ülke çıkarlarının en üst düzeye çıkarılması için kullanılan bir rehber niteliğindedir.28
Stratejinin bu bileşenler arasındaki ilişkiyi tanımlarken yönünü belirleyen ise dış
politika paradigması ve stratejik kültür olacaktır. Örneğin bir ülke kendi sınırlarıyla
veya komşu olduğu ülkelerle ilgili bir tehdit algısı içerisinde ise güvenlikçi bir
yaklaşım o ülkenin dış politika paradigması içerisinde yer alacaktır ve bu paradigma o
ülkenin dış politika bileşenlerinin ve bu bileşenler arasındaki ilişkileri tanımladığı
stratejinin buna uygun olarak şekillendirilmesine yol açacaktır. Öte yandan söz konusu
dış politika paradigmasının güvenlikçi bir yaklaşım içerisinde olmasına sebep olan
diğer faktör ise ilgili ülkenin stratejik kültürü olacaktır. Söz konusu ülke bugün olmasa
bile geçmişte sınırlarıyla ilgili bir güvenlik sorunu yaşamış yahut komşu ülkelerden
bazılarıyla savaşmış ya da savaşın eşiğine gelmişse bu tecrübeler o ülkenin stratejik
kültüründe bir yer edinmiştir. Bunun sonucunda stratejik kültürün şekillenmesi
sürecinde yaşanan bu tecrübe dış politika paradigmasının güvenlikçi bir bakış açısı
geliştirmesinde dolaylı olarak bir etkiye sahip olacaktır.
Dış politika, dış politika paradigması, dış politika stratejisi ve stratejik kültür
kavramları zaman zaman birbiri yerine kullanılan yahut karıştırılan kavramlar
olmasına rağmen birbirinden ayrı ancak birbiriyle yoğun bir ilişki içerisinde olan
kavramlardır. Dış politika kavramı, yukarıda ifade edilen kavramlar da dâhil olmak
üzere bir devletin diğer devletler ya da devlet dışı aktörlerle olan siyasi ilişkiler, askeri
ilişkiler, ekonomik ve kültürel ilişkiler vb. tüm eksenlerini ve bu eksenler altında
kullanılan ekonomi ve ticaret politikası, dış yardım, diplomasi, askeri harekât,
uluslararası örgütlere katılım gibi tüm araçları kapsayan geniş bir kavramı ifade
etmektedir. Dış politika stratejisi ise stratejik kültür ve dış politika paradigmasından
gelen bakış açısıyla, dış politika eksenlerinin ele alınma şeklini, bunlar arasındaki
ilişkilerin ve daha detayda bu eksenler altında kullanılan araçların da birbirleriyle olan
ilişkilerinin kurgulanmasını sağlamaktadır. Strateji literatürünün en önemli
isimlerinden olan Clausewitz, kavramın dış politika paradigması ve stratejik kültürle
ilişkisini destekler biçimde, stratejinin ilkelere, kurallara ve hatta sistemlere
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indirgenmesini basitçe reddetmiş ve stratejinin insan tutkusu, değerleri ve inançları
gibi ölçülmesi zor olan unsurları da içerdiğini savunmuştur.29
1.2.2. Dış Politika Stratejisinin Süreçleri
Analitik bir kavram olarak dış politika stratejisinden bahsedildiğinde, hem
devletin çıkarlarını gözeterek uluslararası politikadaki amaçlarını belirleyen hem de
sahip olunan çok çeşitli kaynakların nasıl kullanılması gerektiğini öngören bir
kavramdan bahsedilmektedir.30 Bu nedenle dış politika stratejisinin hazırlanmasından,
uygulanmasına, izleme ve değerlendirmesine kadar tüm süreçleri, istenen hedeflere
ulaşılabilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Daha verimli, hedefleri netleştirilmiş ve
kaynakların etkin kullanıldığı bir dış politika için söz konusu süreçlerin detaylı şekilde
ele alınması gerekmektedir. Her aşamada yapılan değerlendirmenin ve seçimlerin
birbiriyle uyumunun gözetilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Devletlerin dış politika stratejileri birbirinden farklı özellikler gösterebilir ya
da aynı devletin farklı ulusal çıkarlara ve bunlarla ilişkili hedeflere hizmet eden
güvenlik, ekonomi gibi alanlarına odaklanan farklı dış politika stratejileri birbirinden
farklı aşamalara, araçlara veya aktörlere sahip olabilir. Ancak hemen hemen tüm
stratejiler temel olarak hazırlık süreci, uygulama süreci ile izleme ve değerlendirme
süreçlerinden oluşmaktadır. Her ne kadar ayrıştırarak incelenmiş olsa da stratejinin
dinamik yapısı içerisinde her bir süreç ve aşama birbirleriyle yakın ilişki içerisinde ve
birbirlerini besler niteliktedir. Örneğin uygulama sürecinde karşılaşılan bir olgu
hazırlık sürecinde belirlenen bazı hedeflerde değişikliğe gidilmesine sebep
olabilmekte yahut hazırlık sürecinde öngörülen aktörlerden birinin uygulama
sürecinde ortadan kalkması hazırlık sürecinde tanımlanan araçlarda değişikliğe
gidilmesine sebep olabilmektedir.

29
30

Owens, 2007: 113
Kitchen, 2010: 133

16

1.2.2.1. Hazırlık Süreci
Stratejinin hazırlık süreci “Ulusal ve uluslararası çevrenin değerlendirilmesi”,
“Diğer aktörlerin stratejilerinin incelenmesi”, “Ulusal çıkarların ve hedeflerin
belirlenmesi”, “Araçların belirlenmesi ve seçimi” şeklinde dört ana bölümden
oluşmaktadır.
Ulusal ve Uluslararası Çevrenin Değerlendirilmesi
Strateji uluslararası ilişkilerin gerçek dünyasından başlamakta ve bitmektedir.
Her ne kadar strateji ulusal çıkarlar ve uluslararası çevrenin realiteleri göz önüne
alınarak teorik düzeyde iyi bir şekilde tasarlanmışsa da stratejinin başarısını uygulama
belirleyecektir. Eğer strateji başarılıysa uygulanması sonucunda diğer küresel aktörleri
etkileyerek uluslararası çevreyi kendi ulusal çıkarlarına göre değiştirir. Bunun
yapılabilmesi ise stratejinin tasarım aşamasında ulusal ve uluslararası çevrenin iyi
analiz edilmesine bağlıdır.31 Bu değerlendirmede ulusal ve uluslararası çevredeki kilit
aktörler, bu aktörler arasındaki iş birliğinin seviyesi ve uluslararası sistemdeki güç
dengesi incelenir.32 Söz konusu değerlendirmede hem ulusal hem de uluslararası
çevreye ilişkin aktörlerin davranışları ve birbirleriyle ilişkileri, küresel ya da bölgesel
güç dengeleri, bu dengelerin nasıl değişeceğine ilişkin temel bazı varsayımlar ve
öngörüler ortaya konulmalıdır. Tabi ki bu varsayımlar değişen çevreye bağlı olarak
revize edilmelidir. Ancak bu varsayımlardan yoksun bir stratejinin rasyonel bir şekilde
somutlaştırılması oldukça güç olacaktır. Bunun yanı sıra söz konusu aktörlerden
gelebilecek tehditler ve olası iş birliği fırsatları da çevre değerlendirmesi kapsamında
ele alınır.33 Özellikle uluslararası düzeyde kritik öneme sahip aktörlerin iyi analiz
edilmesi stratejideki hedeflerin, güç dengelerini gözeterek gerçekçi bir yaklaşımla
belirlenmesini

sağlayacaktır.

Uluslararası

çevrenin

ve

güç

dengelerinin

değerlendirilmesi sırasında küresel ya da bölgesel düzeyde yönlendirici konumda olan
aktörlerin detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu aktörlerin yönlendirici güç
konumunda olmasını sağlayan ekonomik zenginlik, jeopolitik konum, doğal kaynak
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zenginliği, teknolojik üstünlük gibi faktörler analiz edilerek stratejinin tasarımına dâhil
edilmelidir.
Ulusal düzeyde ise ülkenin özellikle dış politikadaki kabiliyetlerinin sınırlarını
belirleyen hususların analiz edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda; ülkenin coğrafi
konumu ve bu konumun sağlayacağı avantaj ve dezavantajlar, doğal kaynaklarının
durumu ve dış politika açısından nasıl kullanılabileceği, ekonomik olarak güçlü ve
zayıf yanları, askeri gücünün sınırları, dış politikada etkili olabilecek tarihi bağları gibi
çeşitli ulusal çevre unsurlarının detaylı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca
kamu kurumları, özel sektör ve STK’lar gibi stratejinin uygulanmasında rol alabilecek
yahut onu etkileyebilecek ulusal aktörlerin çevre değerlendirmesi kapsamında
tanımlanması önem arz etmektedir.
Aktörlerin tanımlanması sırasında, tıpkı uluslararası çevre değerlendirmesine
benzer şekilde söz konusu aktörlere ve geliştirilecek dış politika stratejisine karşı
gösterecekleri yaklaşımın da dikkate alınması gerekmektedir. Bunun nedeni ise her ne
kadar stratejiler en üst düzeyde hükümet yetkilileri, uzmanlar, bürokratlar ve
diplomatlar gibi sınırlı bir grup tarafından hazırlanmış olsa da kabul edilmeleri ve
uygulanmaları kamuoyu, siyasiler, çeşitli çıkar grupları, iş dünyası gibi geniş grupların
desteğiyle olacaktır. Ayrıca bu grupların motivasyonları stratejistlerin uygulama
sırasında araçlar ve yöntemler konusundaki seçimlerini de etkileyecektir. Bu nedenle
stratejiler, ulusal politik, sosyal ve kültürel çevredeki aktörlerin motivasyonları göz
önünde bulundurularak hazırlanmalıdır.34
Bunun yanı sıra her bir aktörün kurumsal kapasiteleri ve kabiliyetlerinin iyi
analiz edilmesi ve strateji içerisinde üstlenebilecekleri rollerin de bir öngörü olarak
stratejinin tasarımına dâhil edilmesi gerekmektedir. Söz konusu değerlendirmelerin
yapılmasında, değerlendirmeyi yapanların donanım seviyesi ve değerlendirmeye
ilişkin bilgi birikimi de önem arz etmektedir. Bilgi eksikliğinden yahut
değerlendirmeyi yapanların yetersizliğinden kaynaklanan boşluklar ise karar
vericilerin fikirleri ya da ön yargıları tarafından doldurulmak zorunda kalacaktır.35
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Karar alıcıların dikkatine sunulacak kapsamlı ve sağlıklı bir çevre analizi stratejik
tercihlerin yapılmasındaki hata payını asgariye indirecektir.
Diğer Aktörlerin Stratejilerinin İncelenmesi
Hazırlık aşamasında kritik hususlardan birisi de aynı konu ya da coğrafya
üzerinde diğer aktörlerin stratejilerinin detaylı olarak incelenmesidir. Söz konusu
stratejilerin incelenmesi ve güçlü-zayıf yanlarının ortaya konulması stratejinin daha
sağlıklı bir şekilde hazırlanmasına ve başarısızlık ihtimalinin azaltılmasına imkân
tanımaktadır. Özellikle söz konusu aktörler arasında dünyanın güçlü devletleri varsa
bu durum daha da büyük önem kazanmaktadır. Kaçınılmaz olarak güçlü devletlerin
uygulamış oldukları stratejinin her zaman küçük devletlerinkinden daha etkili olacağı
öngörülmektedir. Dolayısıyla görece daha küçük ya da güçsüz olan devletler
stratejilerini güçlü devletlerin stratejilerini göz önüne alarak belirleme eğiliminde
olabilmektedir. Bu durum küçük devletin bir strateji geliştirmesine gerek olmadığı
anlamına gelmemektedir. Aksine bu devletlerin kıt kaynaklarını etkin kullanabilmek
adına kapsamlı ve iyi bir analiz süzgecinden geçmiş bir strateji ortaya koymaları
gerekmektedir.36
Ulusal Çıkarların ve Hedeflerin Belirlenmesi
Bireyler gibi milletlerin de eylemlerini motive eden, doğuştan gelen değerleri
ve algılanan amaçlarından türeyen çıkarları bulunmaktadır. Ulusal çıkarlar, bir ulusun
büyük ölçüde dış çevresiyle ilgili olarak algılanan ihtiyaçları ve özlemleri olarak ifade
edilmektedir. Bu ulusal çıkarların belirlenmesi ve bu çıkarlarla örtüşen hedeflerin
ortaya konulması stratejinin hazırlık sürecinin en kritik halkasını oluşturmaktadır. İlk
aşamada ulusal çıkarlar ve bu çıkarlarla uyumlu kısa, orta ve uzun vadeli hedefler
listesinin hazırlanması ve bunların kendi aralarında önem sırasına göre dikkate
alınması gerekmektedir.
Çıkarlar ve hedeflerle ilgili sıralama yapılmasının en önemli sebebi, pek çok
devletin dış politikadaki hedeflerini gerçekleştirme kapasitelerinin ellerinde bulunan
kaynaklarla sınırlı olmasıdır. Burada altı çizilmesi gereken husus ulusal çıkar ve
hedefler ile arzular arasındaki ayrımın iyi yapılmasıdır. Örneğin ekonomik şartları çok
36
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da iyi olmayan birisi için Ferrari almak bir arzu olarak normaldir, ancak bunun o kişi
tarafından bir hedef olarak ortaya konulması imkânsız olmasa bile gerçeklikten uzak
olacaktır.37 Bazı devletler, yeterli kaynağa sahip olmadıklarından tüm kaynaklarını
güvenliklerini sağlama gibi birincil ve hayati bir amaca vakfederken bazıları tehdit
algısı içerisinde olmadıklarından sınırlı kaynakları da olsa bunları ekonomik olarak
genişleme, kültürel bağları olan coğrafyalarla bağlarını kuvvetlendirme gibi ikincil
amaçlara yönlendirebilmektedirler.38 Strateji ise kısıtlı kaynaklar ışığında bu
hedeflerin önceliklendirilmesini gerektirir. Aksi takdirde tüm hedefler eşit
görünecektir ve stratejik bir bakış açısının yokluğunda politika yapıcılar ya da
planlamacılar kendilerini tüm hedefleri gerçekleştirmeye çalışırken hiçbirini elde
edemez bir durumda bulacaktır.39 Ne yazık ki uzun ve önceliklendirilmemiş hedefler
listesi hazırlama eğilimi, hedefler birbiri arasında rekabete girdiğinde veya kısıtlı
kaynaklar rekabet halindeki hedefler arasında tercih yapılarak kullanılmak zorunda
kalındığında, politika belirleyicilere, stratejik yönlendirme sağlayamaz.40 Ayrıca
ulusal çıkarları ve hedefleri belirlemek ve bunları açıklamak, hem kamuoyunun hem
de stratejinin uygulama aşamasında rol alacak aktörlerin farkındalığını artıracaktır.41
Bu nedenle araçları değerlendirmekten daha önemli olan, mevcut araçlar kullanılarak
gerçekçi bir şekilde elde edilebilecek sonuçların doğru değerlendirilmesidir.
Araçların Belirlenmesi ve Seçimi
Stratejinin hazırlık aşamalarından birisi de ulusal çıkarlar doğrultusunda
konulan hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayacak araçların belirlenmesidir. Devletler
ulusal hedeflerini gerçekleştirme konusunda askeri güç kullanımından kültürel
faaliyetlere kadar çok geniş yelpazede pek çok araca sahip olabilmektedir. Bu
aşamada, hangi araçların mevcut olduğunun tespiti ve hangilerinin söz konusu amaçlar
doğrultusunda

en

etkili

şekilde

kullanılabileceğinin

gerekmektedir.42
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değerlendirilmesi

Söz konusu araçların seçiminde, strateji yapım aşamasında rol alan farklı
aktörler farklı görüşleri savunabilmektedir. Örneğin bir kesim ekonomik yaptırımların
bir araç olarak kullanılmasını savunurken başka bir kesim nispeten daha yumuşak bir
araç olarak ticaret ya da diplomasinin kullanımını savunabilmektedir. Bu noktada
önemli olan, söz konusu araçların hedeflerle örtüşmesinin gözetilmesi ve tespit edilen
araçlar arasında bir öncelik sıralaması yapılmasıdır.43
1.2.2.2. Uygulama Süreci
Stratejiyi ortaya koyan lider kişi ve/veya kurumların kapsamlı, objektif ve
rasyonel bir strateji ortaya koymuş olmaları bu stratejinin başarıya ulaşmasını garanti
etmemektedir. Söz konusu stratejinin doğru bir şekilde uygulanması da en az
tasarlanması kadar başarısını etkilemektedir. Uygulama süreci; kurumsal yapıların
stratejinin doğru uygulanmasına imkân verecek şekilde tasarlanması, kaynakların
dağıtılması, sahada operasyonel bazı kararların alınması ve çalışma prensiplerinin
belirlenmesi ile insan kaynağının yönetilmesi gibi farklı konuları içermektedir.
Öncelikle tasarlanan stratejiyi uygulayacak operasyonel birimlerin ihtiyaç
duyulan donanım ve kabiliyete sahip olması yahut sahip olacak şekilde
güçlendirilmesi gerekmektedir. Burada oluşacak bir eksiklik sadakatle uygulanmaya
çalışılan bir stratejinin bile başarısız olmasına neden olacaktır. Bunun yanı sıra
kaynakların yetersizliği veya yanlış dağıtımı da stratejinin istenilen şekilde
uygulanamamasına yol açabilmektedir.44
Aslında uygulama aşaması da hazırlık aşamasına benzer şekilde bir analiz
gerektirir. Ancak bu aşamadaki analiz ilk aşamadakinden farklı olarak teoriden çok
pratiğe

odaklanmaktadır.

Uygulama

sürecinde,

hazırlık

aşamasının

teorik

varsayımlarının yerini gerçek kısıtlar almıştır ve yapılacak değerlendirmeler bilgi
birikiminin yanı sıra tecrübe ve pragmatik yaklaşımları da gerektirmektedir.
Uygulayıcıların hazırlık aşamasında analizi yapılan alternatif uygulama araçları

43
44

a.g.e.: 136
Clarke, 1979: 114-115

21

arasından en uygun olanı harekete geçirerek hedeflerin gerçekleşmesini sağlamaları
gerekmektedir.45
1.2.2.3. İzleme ve Değerlendirme Süreci
İzleme ve değerlendirme süreci iki ana unsurdan oluşmaktadır. Birincisi izleme
ve değerlendirmenin ortaya konulması iken en az onun kadar önemli ikinci unsur ise
ortaya konulan izleme ve değerlendirme sonuçları göz önüne alınarak stratejide gerekli
değişikliklerin yapılmasıdır.
İzleme ve Değerlendirme
Bir dış politika stratejisinin ilan edilmesi hem ulusal hem de uluslararası
düzeyde o ülkenin hedeflerini ve niyetini belli etmesini sağlamaktadır. Bu durum kimi
zaman bir dezavantaj gibi görünse de ulusal ve uluslararası aktörlerle iş birliğini
artırmaya yardımcı olmaktadır. Dış politika stratejisinin ilan edilmesinin izleme ve
değerlendirme açısından önemi ise ulusal düzeyde hem hükümetin hem de strateji
süreçlerinde aktif olarak yer alan aktörlerin izlenmesini ve değerlendirilmesini
sağlamasıdır. Bu sayede hükümetin ve söz konusu aktörlerin hesap verebilirliği
artırılmış olmaktadır. Böylece başarı ve başarısızlıklar daha net ortaya konularak
gerekli değişiklik ve düzeltmelere imkân tanınmış olmaktadır.
Kamu kurumları, dış politikanın yapım aşamasına gösterdikleri ilgiyi izleme
ve değerlendirme aşamasına pek göstermemektedir. Uygulanan politikaların başarısı
ya

da

başarısızlığı

genellikle

akademisyenler

ve

medya

tarafından

değerlendirilmektedir. Doğası gereği dış politikada uygulanan stratejilerin başarı ya da
başarısızlığını ölçmek bir ticari işletmenin stratejik başarısını ölçmek kadar kolay
olmamaktadır. Zira dış politikada kesin başarısızlık ya da kesin başarı gibi keskin ve
net sonuçlara ulaşılması mümkün olmadığı gibi farklı perspektiflerden farklı sonuçlar
çıkarmak da mümkün olmaktadır. Buna rağmen uygulama sırasında izlenen metotların
yahut kullanılan araçların istenilen sonuçların elde edilmesini sağlayıp sağlamadığı,
bu sonuçların elde edilmesi sırasında öngörülen maliyetlerin aşılıp aşılmadığı,
kullanılan araçların maliyet etkin olup olmadığı ve uygulama sürecinde rol alan
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aktörlerin performansları gibi hususları değerlendirmeyi sağlayacak birtakım kriterler
geliştirilmesi mümkün olmaktadır. Oluşturulacak başarı kriterleri sonrası yapılacak
değerlendirme, politika yapıcıların ilerleyen dönemlerde daha doğru tercihler
yapmalarını sağlayacaktır.46
İzlemenin dış politika stratejisinin tüm süreçlerini kapsaması, kimi zaman
izleme yönteminin ve izleme için belirlenecek kriterlerin sayısının ve yapısının
karmaşık hale gelmesine sebep olarak istenilen analizlerin yapılmasına engel
olabilmektedir. Bunun yerine süreçlerden sadece birine odaklanan ve oradaki sorunları
tespit etmeye yönelik izleme yöntemlerini ve araçlarını kullanan bir yaklaşımın daha
doğru sonuçların elde edilmesini sağlayacağı değerlendirilmektedir.47
Revizyon
Strateji, doğal olarak idealize edilmiştir ve küçük değişiklikler stratejinin
değiştirildiği anlamına gelmemektedir. Ancak bir devlet oluşturduğu stratejiyi
uygularken uluslararası politikanın gerçekleriyle yüz yüze geldiğinde değişiklikler
yapmak zorunda kalabilmektedir.48 Bunun sebebi stratejiyi uygulayacak ülkelerin yanı
sıra uluslararası sistemdeki aktörlerin de ihtiyaçlarının sürekli değişmesidir. Buna
uygun olarak stratejilerin de dinamik bir yapıda olması gerekmektedir. Bu doğrultuda
değişen

koşullara

göre

oluşturulan

stratejiler,

belirli

aralıklarla

yeniden

değerlendirilmeli ve revize edilmelidir. Bu revizyondan kasıt uzun vadeli hedeflerden
sapılmadan -ki bu hedefler kısa zaman aralıklarında değiştirilmeyecek şekilde
belirlenmelidir- yapılacak küçük çaplı ancak ihtiyaç duyulan değişiklikleri ifade
etmektedir.49 Aksi takdirde çok iyi hazırlanmış ve başarıyla uygulanmakta olan bir
stratejinin bile gerekli revizyonların yapılmaması durumunda istenen hedefe
ulaşmasının oldukça güç olacağı değerlendirilmektedir.
1.2.3. Dış Politika Stratejisinin Aktörleri
Önceki bölümlerde ifade edildiği üzere dış politikanın içerdiği konuların ve
kesiştiği alanların giderek genişlemesi dış politikayı etkileyen ve dış politikadan
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etkilenen aktörlerin sayısında da ciddi bir artışa neden olmuştur. Temelde dış
politikanın aktörleri ulus devletler olarak kabul edilmektedir. Ancak toplumlar,
devletler ve bireyler arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel etkileşimdeki artışa
paralel olarak devlet dışı aktörlerin sayısında da önemli bir artış yaşanmıştır. Bu
aktörler giderek uluslararası ilişkilerin devlet merkezli yapısının değişmesine sebep
olmuşlar ve bu alanda bir statü kazanmaya başlamışlardır.50 Devlet ve devlet dışı
aktörlerin bir arada var oldukları, kimi zaman birlikte çalıştıkları kimi zaman da
rekabet ettikleri bu karmaşık ve karşılıklı bağımlılık ortamı; dış politika yapımında
devletin etkisini kısmen azaltmakta ve devlet dışındaki çeşitli aktörlerin dış politika
stratejisi çerçevesinde yönetimini ve yönlendirilmesini gerekli kılmaktadır.51 Bu
aktörlerin tamamını saymak yerine dış politika süreçlerinde daha aktif rol üstlendiği
düşünülen yahut oluşturulacak stratejide hesaba katılması kaçınılmaz olan bazı
aktörlere yer verilmesinin, tezin odaklı bir şekilde ilerlemesi açısından faydalı olacağı
düşünülmektedir. Bu bağlamda dış politikada yer alan aktörleri temel olarak resmi
kurumlar, özel sektör kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve STK’lar olarak
sınıflandırmak mümkündür.
1.2.3.1. Resmi Kurumlar
Resmi kurumlar ile dış politikanın planlanması ve uygulanması süreçlerinde
devlet adına hareket eden kurumlar ve birimler kastedilmektedir. Devletlerin dış
politikaları geleneksel olarak dışişleri bakanlıkları vasıtasıyla yürütülmektedir. Ancak
özellikle ikinci dünya savaşı sonrası dönemde; ekonomi, ticaret, yatırım, yardım gibi
farklı alanların dış politikanın gündemine girmesi, dış politika yapım ve uygulama
sürecinde rol alan resmi kurumların sayısının artmasına neden olmuştur. Farklı
konularda çalışmalar yürüten pek çok bakanlık dış politikanın yürütülmesinde aktif rol
üstlenmekte hatta spesifik bir alandaki dış ilişkiler tamamen ilgili bakanlığın
uhdesinde gerçekleştirilmekte ve dışişleri bakanlıkları sadece irtibat sağlama görevini
üstlenmektedir. Bakanlıkların yanı sıra ilgili bakanlıklara bağlı olarak çalışan yahut
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herhangi bir bakanlıkla hiyerarşik ilişki içerisinde bulunmayan bazı resmi kurum ve
kuruluşlar da devletin dış politikasında aktif rol üstlenmektedir.
Dışişleri bakanlıkları dışındaki kurum ve kuruluşların dış politikada aktif birer
oyuncu olarak yer almalarındaki en önemli nedenlerden birisi, bu kurumların
çalıştıkları alanlara münhasır teknik bilgi birikimi ve tecrübenin yanı sıra operasyonel
kabiliyetlere sahip olmalarıdır. Dışişleri bakanlıklarının tek başına böyle bir
uzmanlaşmayı sağlaması mümkün görünmediğinden yahut koordinasyon sağlayacak
kadar bir uzmanlaşma sağlansa bile operasyonel faaliyetlerin tamamının tek başına
yürütülmesi mümkün olmadığından devlet içerisindeki diğer aktörlerin dış politikada
aktif hale gelmeleri kaçınılmaz olmuştur.
Kimi yazarlara göre bu durum dışişleri bakanlıklarınca kabullenilmiş ve diğer
resmi kurumların dış politikada aktif olarak yer almaları olumlu bir şekilde karşılanmış
ve desteklenmiştir. Ancak bazı yazarlar dışişleri bakanlıklarının bu durumu
kabullenmek istemediklerini, dış politikadaki aktif rollerinin ellerinden gitmesi
endişesi taşıdıklarını ifade etmektedirler. Bu nedenle diğer resmi kurumların dışişleri
bakanlıkları ile eşgüdüm halinde bile olsa kendi uzmanlık alanlarını ilgilendiren
konularda diğer devletlerdeki muhataplarıyla doğrudan ilişki kurmasının önüne
geçilmeye çalışıldığı ve bir güç mücadelesine girişildiği tespiti yapılmaktadır.52
1.2.3.2. Özel Sektör Kuruluşları
Dış politika yapıcıların kararları yalnızca kamu kurumlarının ya da ulusal bazı
aktörlerin değil aynı zamanda birtakım özel sektör kuruluşlarının da etkisi altındadır.
Her ne kadar geleneksel olarak dış politika stratejisinin tasarımı sınırlı bir grup
tarafından yapılıyor olsa da bu politika yapıcıların yapacakları seçimler doğrudan veya
dolaylı olarak ekonomik koşullardan etkilenmektedir. Bu nedenle ilgili ülkedeki ulusal
ve özelikle çok uluslu şirketler, ticari kuruluşlar gibi ekonomik aktörler dış politika
kararlarında göz önüne alınması gereken aktörlerdir.53 Özel sektör kuruluşlarının dış
politika stratejisine en yoğun olarak dâhil oldukları süreç ise dış politika stratejisinin
uygulama sürecidir. Bunun en popüler örneklerinden birisi özellikle batılı ülkelerde
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silah yapımı, ülkenin savaş teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı, aynı anda pek
çok alanda ilerleme sağlayan bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı gibi hayati
birtakım görevlerin askeri alanda ve güvenlik alanında çalışan özel şirketlere
verilmesidir. Dış politika stratejisinin birbirinden kesin çizgilerle ayrılamayan
süreçleri nedeniyle de ağırlıklı olarak uygulamada rol alan özel sektör şirketleri
stratejinin tasarım aşamasına dâhil olabilmekte ve fikirlerine başvurulabilmektedir.
Bunun yanı sıra ABD’de olduğu gibi kamu kurumlarının çatısı altında dış politikaya
yönelik olarak kurulmuş danışma kurulu şeklindeki yapılanmalar içinde özel sektörden
çeşitli danışmanlık firmalarına, uzmanlara ve akademisyenlere yer verilebilmektedir.54
Ayrıca tasarlanan stratejilerdeki ekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesinde özel
sektör kuruluşları bir katalizör olarak da kullanılmaktadır. Bu anlamda hedef ülkelerle
iş birliğinin geliştirilmesi, ticaret ve yatırımların artırılması vb. konularda uluslararası
şirketlerin o ülkelerdeki yapılanmaları ve ilgili ülkedeki üst düzey devlet yetkilileri ile
olan bağlantıları diplomatik bir araç olarak değerlendirilmektedir.
1.2.3.3. Uluslararası Kuruluşlar
Esasen uluslararası kuruluşları, uluslararası hükümetlerarası kuruluşlar
(international intergovernmental organizations-IGOs) ve uluslararası STK’lar
(international nongovernmental organizations-NGOs) şeklinde sınıflandırmak da
mümkündür. Bu kuruluşlardan ilk grupta yer alanlar devletler tarafından kurulmuş ve
yasal olarak da kurucu devletlerle bağı olan uluslararası (bölgesel ya da küresel)
kuruluşlardır. İkinci grupta yer alan uluslararası kuruluşlar ise iş insanları ya da çeşitli
toplum grupları tarafından kurulmuş olan ve devletlerle herhangi bir yasal bağlılığı
olmayan kuruluşlardır.55 Ancak ikinci grupta yer alan kuruluşlar uluslararası kuruluş
olmalarına rağmen STK’lar başlığı altında incelenecektir. Bu nedenle tezde
uluslararası kuruluşlar ifadesiyle devletler tarafından kurulmuş olan bölgesel ya da
küresel örgütler kastedilmektedir.
Uluslararası kuruluşlar devletlerin bir araya gelerek kurdukları ancak
kuruldukları andan itibaren onu kuran devletlerin iradelerinin dışında ayrı bir irade ve
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tüzel kişiliğe sahip olan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, devletlerin tek başlarına elde
edemeyecekleri çıkarları sağlamalarına imkân tanımaktadır. Özellikle güvenlik, ticaret
ve ortak küresel ya da bölgesel değerlerin korunması gibi amaçlara hizmet etmeleri
sebebiyle bu kuruluşlar devletlerin dış politikalarında önemli bir yere sahiptir.
Uluslararası kuruluşlar dış politika stratejilerinin kurgulanmasında ve
uygulanmasında doğrudan veya dolaylı olarak etki yaratabilmektedir. Örneğin
yaptırım gücüne sahip uluslararası örgütlerin alacakları belirli ürünlerin boykot
edilmesi, ihracat ve ithalatın durdurulması veya kısıtlanması gibi kararlar ülkelerin dış
politikalarında önemli neticeler doğurabilmektedir.56 Bunun yanı sıra yaptırım gücü
olmasa bile uluslararası kuruluşlar tarafından alınan kınama, protesto gibi kamuoyunu
etkileyecek bazı kararların ve sergiledikleri tutumların stratejiyi uygulayan yahut
stratejinin uygulandığı bölgelere ilişkin ekonomik ve siyasi sonuçları olabilecektir. Bu
nedenle devletler dış politika stratejilerini belirlerken ve uygularken bu kuruluşların
hem kendilerine hem de ilişki kuracakları ülke veya bölgeye olan etkilerini hesap
etmek durumundadır. Ayrıca çeşitli bölgesel ve küresel kuruluşlara üye olmak, üye
olunan kuruluşlarda lehine birtakım kararların alınmasını sağlamak yahut o
kuruluşlardaki etkinliğini artıracak çeşitli hamleler yapmak stratejiyi uygulayan
ülkenin ulusal çıkarları doğrultusunda belirlediği siyasi ve ekonomik hedefler arasında
yer alabilmektedir. Böyle bir durumda bu kuruluşlar stratejinin önemli bir parçası
haline gelecektir.
1.2.3.4. Sivil Toplum Kuruluşları
Yakın dönemde hükümet dışı kuruluşların toplumsal yaşamda üstlendikleri
rollerin değerlendirilmesinde bir çerçeve olarak sivil toplum kavramı kullanılmaktadır.
Bu doğrultuda değerlendirildiğinde hükümet dışı kuruluşlar, STK olarak kabul
edilmekte ve uluslararası literatürde bu kuruluşlar “Non-Governmental Organization
(NGO)” şeklinde adlandırılmaktadır. 57
Birtakım düşünce kuruluşları gibi birincil amacı, bu alanda yaptıkları inceleme
ve araştırmalarla dış politikayı doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemek olan STK’ların
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yanı sıra kuruluş amacı çevre, sağlık, ekonomi, kültür, acil ve insani yardım gibi
alanlarda çalışmak olan ancak faaliyetleri dış politika alanını etkileyen hatta dış
politikanın bir aracı haline gelen STK’lar da bulunmaktadır.
Dış politika stratejileri doğrultusunda alınacak bir karar ulusal veya küresel
ölçekteki STK’ların tepkisiyle karşılaşabilmekte ve bu kuruluşlar söz konusu kararın
alınmaması yahut değişikliğe uğraması yönünde politika yapıcıları kamuoyunun da
desteğiyle baskı altına alabilmektedirler. Bunun yanı sıra çeşitli meslek örgütleri ya da
dernekler o ülkenin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerinde diplomatik temsil
yetkisine sahip olarak ülkenin dış politikasında önemli bir aktör haline
gelebilmektedirler. Özellikle az gelişmiş yahut gelişmekte olan ülkelerle kurulacak
ilişkilerde dış politika stratejisinin bir aracı olarak kullanılan dış yardımlar konusunda
faaliyet gösteren STK’lar kritik görevler üstlenebilmektedir.
1.2.4. Dış Politika Stratejisinin Uygulanmasında Kullanılan Araçlar
Bir dış politika stratejisi, varmak istediği hedeflere strateji araçlarını kullanarak
ulaşmaktadır. Strateji araçları, mevcut ulusal güç unsurlarını stratejik hamlelere
dönüştürme kapasite ve yeteneğini ifade etmektedir.58 Dış politika stratejisinin
hedeflerine ulaşması, kullanılan araçların bir uyum içerisinde çalışmasını
gerektirmektedir. Strateji çerçevesinde kullanılacak araçlar koşullara, konuya ve hedef
ülke veya coğrafyaya göre değişkenlik göstermektedir. Askeri bir bakış açısıyla ifade
edilmiş olmasına rağmen Andre Beaufre strateji araçlarını karşı tarafın kırılganlıkları
ile stratejiyi uygulayacak tarafın olanakları arasında bir hesaplaşma olarak
tanımlamaktadır.59 Bu düşünce dış politikanın bugün gelmiş olduğu noktaya bakarak
yorumlandığında ise muhatap ülke veya bölgenin şartları ile o ülkenin elinde bulunan
strateji araçlarının uyumlu olması gerektiği sonucu çıkmaktadır.
Bir dış politika stratejisi ne kadar büyük bir araç çeşitliliğine sahipse araçlar
arasında geçiş yapılabilmesi ve farklı araçların aynı amaç uğrunda kullanılabilmesi o
kadar kolay olacaktır. Ancak bu araçların kullanımına ilişkin bütüncül bir bakış açısı
geliştiremeyen ve söz konusu araçları birbiriyle uyum içerisinde çalıştıramayan bir
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strateji ile sonuca ulaşmak mümkün olmayacak yahut istenilen sonuçlar öngörülenden
daha uzun sürede ve daha yüksek bir maliyetle elde edilecektir.
1.2.4.1. Ekonomik Yaptırımlar
Ekonomik yaptırımlar, politik amaçlara yönelik olarak geliştirilen ekonomik
önlemleri ifade etmektedir. Tezin amacı doğrultusunda yaptırımların detaylı
tanımlamalarına girmenin doğru olmadığı düşünülmektedir. Ancak kısaca değinmek
gerekirse en yaygın olarak kullanılan yaptırımları; boykot, ambargo ve abluka şeklinde
hedef ülkenin ürünlerinin ülkeye giriş-çıkışları konusunda getirilen ticari yaptırımlar,
borçlanma ve yatırımla ilgili birtakım kısıtlamaların getirildiği finansal yaptırımlar,
ülkeye para giriş çıkışını kısıtlama ya da engellemeye yönelik parasal yaptırımlar ve
hedef ülke vatandaşlarının ülkedeki mülklerine el konulması, banka hesaplarının
dondurulması

gibi

varlıklara

ilişkin

yaptırımlar

şeklinde

sıralayabiliriz.60

Yaptırımların kapsamı ve yaptırımı uygulayan devlet ya da kuruluşların sayısı,
yaptırımın uygulandığı sektör ya da ürün yelpazesine göre değişmektedir. Yaptırımlar
genelde bir veya iki devlet tarafından belirli bir ülkeye dönük olarak uygulanır. Ancak
bazı durumlarda yaptırımları etkin kılmak için aynı anda pek çok ülke ya da
uluslararası kuruluş da bu sürece dâhil edilebilmektedir.61 Yaptırımların etkili
olmadığına dair önemli sayıda görüş bulunmasına rağmen buna ilişkin olumlu bir
örnek BM Güvenlik Konseyinin, uranyum zenginleştirme programını askıya almaması
nedeniyle 2006'da İran’a uygulamış olduğu yaptırımdır. Yaptırım kapsamında İran'ın
her türlü nükleer malzeme temini yasaklanmış, programla ilgisi olan kişi ve kurumlara
da varlık dondurma, seyahat yasağı gibi yaptırımlar getirilmiştir. Bunun yanı sıra
Avrupa Birliği (AB) ve ABD ihracat ve ithalat sınırlamaları, finansal yaptırımlar gibi
daha kapsamlı sınırlamalar da getirmişlerdir. Sonucunda ise İran uranyum
zenginleştirme faaliyetlerini durdurmayı kabul etmiştir.62
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1.2.4.2. Diplomasi
Diplomasi dış politikada önemini giderek artıran bir kavram olup tıpkı strateji
kavramı gibi anlamı zenginleşmekte ve kapsamı genişlemektedir. Farklı diplomasi
tanımlamaları olmasına rağmen tez bağlamında diplomasiyi “uluslararası ilişkilerin
müzakereler yoluyla yürütülmesi”63 şeklinde tanımlamanın daha doğru olacağı
düşünülmektedir. Diplomasinin ikili diplomasi, çoklu diplomasi, açık diplomasi, gizli
diplomasi, parlamenter diplomasi, kamu diplomasisi ve zirve diplomasisi gibi farklı
türleri bulunmaktadır.64
Devletler muhatap oldukları devletler ya da o devleti temsil eden çeşitli kişi ya
da gruplarla görüş alışverişinde bulunmak, o devletin tutum ve davranışını
sürdürmesini veya değiştirmesini sağlamak ve herhangi bir konuda anlaşmaya varmak
amacıyla diplomasiyi bir dış politika aracı olarak kullanmaktadır. Diplomasi
faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ikna, vaatte bulunma yahut tehdit gibi farklı
yöntemlere başvurulabilmektedir.65
1.2.4.3. Propaganda
Propaganda özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde bir dış politika
aracı olarak daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin
yaygınlaşması ve toplumlar üzerindeki etkisinin hızla artması ülkeleri propagandayı
bir siyasal etki aracı olarak kullanmaya itmiştir. Propaganda, belirli bir toplumsal
grubun duygularını ve eylemlerini etkilemek amaçlı yapılan sistematik ve tasarlanmış
çabalar olarak nitelendirilmektedir.66 Ülkeler kendi izledikleri dış politika stratejilerine
meşruiyet kazandırmak, hedeflerindeki ülkelerin kendi istedikleri politikaları
uygulamalarını sağlamak üzere o ülkelerde kamuoyu baskısı yaratmak gibi çeşitli
yöntemlerle propagandayı araç olarak kullanmaktadır. İletişim araçlarının ve
kanallarının çeşitlenmesiyle birlikte bu kanalları iyi kullanan ülkeler aynı anda farklı
kanallar üzerinden benzer mesajları toplumda yayarak çok hızlı şekilde sonuç
alabilmektedir. İletişim araçları vasıtasıyla yürütülen propagandanın ne kadar hızlı
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sonuç verebileceğinin önemli örneklerinden birisi Arap Baharı olarak adlandırılan
süreç sırasında yaşanan toplumsal hareketlerin sosyal medya başta olmak üzere çeşitli
iletişim kanalları üzerinden başlatılmasıdır.
1.2.4.4. Ticari ve Finansal Araçlar
Devletler kullandıkları ticari ve finansal araçlarla hedeflerindeki diğer ülkeleri
olumlu ya da olumsuz etki altında bırakarak o ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda
davranmalarını sağlamaya çalışırlar. Ticaret ve finans devletlerin dış politika
stratejilerinde en çok kullandıkları araçlar olarak öne çıkmaktadır. Bunun en önemli
sebeplerinden birisi ticaret ve finansın yahut daha genel ifadesiyle ekonomik araçların
askeri araçlar kadar hızlı bir etkisi olmasa da diplomasi gibi daha yumuşak araçlara
göre daha etkili olduğunun düşünülmesidir. Bir diğer sebep ise ticari ve finansal
araçların askeri araçlar kadar büyük maliyetlerinin olmamasıdır.67 Ülkeler dış politika
stratejileri kapsamında ilişkilerini güçlendirmek istedikleri bazı ülkelerden kendi
ülkelerine gelecek ürünlerde vergi indirimlerine gidebilirler yahut tam tersine tehdit
algıladıkları ülkelerle ilgili bu ülkelerden ithal edilen bazı ürünlere ithalat kotası
getirerek o ülkenin mallarının kendi ülkelerine girişini sınırlandırabilirler. Bunun yanı
sıra birtakım vergi uygulamaları, teşvikler ve faizlerle sermaye akışları ve yabancı
yatırımlar üzerinde etki yaratılması da bu araçlar altında sayılabilecek önemli
hamlelerdendir.
Söz konusu araçlara yakın dönemde verilebilecek en önemli örneklerden birisi
ABD’nin 2018 yılı Mayıs ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve
yüzde 10 gümrük tarifesi uygulamaya başlamasıdır. O dönemde sadece Türkiye’yi
kapsayan bir uygulama olmasa da yapılan girişimin ABD’nin Türkiye ile olan
ilişkilerindeki olumsuz gidişata karşı atmış olduğu stratejik bir hamle olduğu
yorumları yapılmıştır. Yine benzer şekilde Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzelerini
almasını ulusal güvenlik ve ekonomik çıkarları açısından tehlikeli olarak
değerlendiren ABD, Türkiye’nin bu konuda geri adım atması için bir yandan
diplomatik görüşmelerini sürdürürken bir taraftan elindeki ticari ve finansal araçları
kullanarak Türkiye’yi zor durumda bırakacağını açıkça ifade etmektedir.
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1.2.4.5. Dış Yardım
Ülkelerin az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere yapmış oldukları ayni ya
da nakdi katkılar dış yardım olarak tanımlanmaktadır. Her ne kadar tamamının bu
amaçlarla yapıldığını söylemek güç olsa da ülkeler yardımda bulunurken kendileri
açısından da ekonomik, stratejik ve politik faydalar sağlamaktadırlar.
Dış yardımların başlangıcı daha eski tarihlere dayandırılmış olsa da söz konusu
faaliyetlerin yoğunlaşması İkinci Dünya Savaşı sonrasında olmuştur. Bu dönemde
özellikle ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ekonomik olarak
zayıf olan ülkeleri, ideolojik olarak kendi saflarına çekmek amacıyla dış yardımları dış
politikada bir araç olarak kullanmaya başlamıştır. Yardım alan ülkeler, çoğu zaman
yardım veren ülkelerle hem ekonomik ve ticari ilişkilerini hem de sosyal ve kültürel
ilişkilerini yakınlaştırmaya meyilli olmaktadırlar. Bunun yanı sıra ülkeler, tarihi ve
kültürel açıdan kendilerine yakın buldukları bölgelere yardımda bulunarak o ülkelerle
var olan bağlarını daha da kuvvetlendirmek için bu aracı kullanmaktadır. 68
1.2.4.6. Askeri Güç
Uluslararası politikanın temel aktörü konumunda olan ve askeri güç unsurları
bakımından dünyada önde gelen devletler, ulusal çıkarlarını korumak ve dış politika
hedeflerine ulaşmak için izledikleri strateji içerisinde diplomasi, ekonomik
yaptırımlar, ticaret vb. araçların yanı sıra sert güç olarak tanımlanan askeri gücü de bir
araç olarak kullanmaktadır.69 ABD’nin 2003’te Irak’ı işgali ve 2011 yılında ABD,
İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye müdahalesi askeri güç kullanımına ilişkin yakın
dönem örnekleridir.
1.3. Bölüm Sonu Değerlendirmesi
Devletler varoluşlarından bu yana çıkarlarını korumak, belirledikleri hedeflere
ulaşmak ve olası tehditlere karşı kendilerini savunmak için birtakım yöntemleri ve
araçları kullanmaktadır. Bu yöntem ve araçlar geleneksel olarak askeri alanda kendini
göstermekte ve ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerinin seyrini askeri alandaki güç ve
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kabiliyetleri tayin etmekteydi. Ancak uluslararası sistemin gün geçtikçe karmaşıklaşan
yapısı güç algısının da değişmesine sebep olmuş, ülkelerin özellikle ekonomi başta
olmak üzere farklı alanlarda kaydettikleri ilerleme, ulusal gücün bir unsuru haline
gelmiş ve devletlerin diğer devletlerle olan ilişkilerindeki önemini giderek artırmıştır.
Karmaşıklaşan uluslararası sistem ve değişen güç algısı uluslararası ilişkilerin klasik
devletlerarası ilişkilerden oluşan yapısında da bir değişime neden olmuş ve devlet
dışında ulusal ve uluslararası yapılanmalar oyunun bir parçası haline gelmişlerdir.
Ortaya çıkan bu çok aktörlü ve araçlı karmaşık yapı, devletleri dış politikalarını
daha kapsamlı bir şekilde ele almaya ve dış politika hedefleri ile bu hedeflere ulaşırken
kullanabilecekleri yöntemler, araçlar ve aktörler arasındaki ilişkileri bir plan dâhilinde
kurgulamaya yöneltmiştir. Söz konusu gelişmeler, askeri alanda komutanlar ya da
generaller tarafından savaşı kazanmak için savaş öncesi hem kendi ordusunun hem de
düşmanın güçlü ve zayıf yanlarını, savaşın yapılacağı coğrafyayı, savaş sırasında
kullanılacak taktikleri kısacası savaşın baştan sona tüm boyutlarını ele aldıkları strateji
kavramını dış politikanın gündemine taşımıştır. Strateji kavramı, bir düşünce
sistematiği olarak askeri literatürdeki kullanımından önemli izler taşısa da kullandığı
araçlar, yöntemler ve aktörler nedeniyle dış politika alanına münhasır bir kimliğe
kavuşmuş ve dış politika stratejisi ya da büyük strateji olarak karşımıza çıkmıştır.
Dış politika stratejileri, ülkelere göre değişiklik göstermelerine rağmen temel
olarak hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerinden oluşmaktadır. Bu
süreçlerde ulusal çıkarlar önem sırasına göre belirlendikten sonra bu çıkarlarla
bağlantılı hedefler ve bu hedeflere ulaşmada kullanılacak araçlar ortaya
konulmaktadır. Bunun yanı sıra söz konusu stratejinin uygulanması sırasında stratejiye
etki edebilecek diğer devletler ve devlet dışı aktörlerin stratejileri de ele alınarak olası
fırsat ve tehditler ortaya konulmalıdır. Bunun sonrasında tasarlanan stratejinin
uygulama aşamasına geçilerek istenilen hedeflere, öngörülen süreler ve maliyetler
doğrultusunda ulaşılabilmesi için mevcut kaynaklar harekete geçirilmeli ve bunların
etkin şekilde kullanılması ve yönetimi sağlanmalıdır. Son olarak tasarlanan strateji ile
hayata geçirilen strateji arasında bir karşılaştırma yapılarak istenilen hedeflere ulaşılıp
ulaşılmadığı detaylı şekilde analiz edilmelidir. Etkili bir dış politika uygulayabilmek
için gerekli olan dış politika stratejisinin genel çerçevesi Şekil 1.1’de sunulmaktadır.
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Şekil 1.1. Dış Politika Stratejisinin Genel Çerçevesi
Diğer Aktörlerin
Stratejilerinin
İncelenmesi
Ulusal Çıkarların
ve Hedeflerin
Belirlenmesi

Ulusal Çevre
Değerlendirmesi

Uluslararası
Çevre
Değerlendirmesi

Araçların
Belirlenmesi ve
Seçimi

HAZIRLIK
SÜRECİ

ARAÇLAR

AKTÖRLER

*Ekonomik Yapt.

*Resmi Kurumlar
*Özel Sektör
*Uluslararası K.
*Sivil Toplum K.

*Diplomasi
*Propaganda

UYGULAMA
SÜRECİ

*Tic. ve Fin. Arç.
*Dış Yardım
*Askeri Güç

OPERASYONEL
KARARLAR

KAYNAK
YÖNETİMİ

KOORDİNASYON

izleme ve
Değerlendirme

Revizyon

İZLEME
VE
DEĞERL.
SÜRECİ

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.
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2. SEÇİLMİŞ ÜLKELERİN AFRİKA STRATEJİLERİ
Tezin bu bölümünde öncelikle ülkelerin dış politikalarında Afrika kıtasının
artan ağırlığından ve kıtanın diğer ülkeler tarafından “stratejik” olarak tanımlanmasını
sağlayan unsurlardan bahsedilecektir. Daha sonra Çin, ABD ve Güney Kore’nin yanı
sıra İngiltere ve Fransa’nın Afrika kıtasına ilişkin stratejileri ele alınacaktır. Yapılacak
incelemede kıtada kolonyal geçmişe sahip olmamaları yönüyle Türkiye’ye daha çok
benzediği düşünülen Çin, ABD ve Güney Kore kıta ile ilişkileri daha eskiye dayanan
ve sömürge geçmişine sahip İngiltere ve Fransa’ya kıyasla daha detaylı olarak ele
alınacaktır. Söz konusu ülkelerin stratejileri kendi içerisinde temel olarak üç kısımda
incelenecektir. Birinci kısımda ilişkilerinin tarihsel arka planı çeşitli ekonomik
verilerle birlikte kısaca özetlenecektir. İkinci kısımda ise her ülkenin Afrika
stratejilerini belirleyen temel yaklaşımlar ve bugüne kadar resmi olarak ilan ettikleri
resmi stratejilerinin ana hatları verilmeye çalışılacaktır. Bunun yanı sıra söz konusu
stratejilerin ulusal ölçekte hangi kurum ve kuruluşlar tarafından nasıl koordine edildiği
de değerlendirilecektir. Üçüncü kısımda ise temel yaklaşımları ve genel çerçevesi
ortaya konan stratejilerin hayata geçirilmesinde öne çıkan aktörler ve araçlar
incelenecektir. Ülkelerin seçiminde farklı coğrafyalarda yer alan ve Afrika ile
ilişkilerinde farklı tarihi geçmişe ve bakış açılarına sahip ülkeler dikkate alınmıştır.
2.1. Dış Politika Stratejilerinde Afrika ve Kıtanın Stratejik Önemi
Afrika’da 1960’lardan itibaren başlayan halk hareketleri kıtada dikta
rejimlerinden demokrasiye geçişi hızlandırmıştır. Her ne kadar soğuk savaş
döneminde bu eğilimler kesintiye uğramışsa da sonrasında tekrar bir demokratikleşme
ve kalkınma dönemi başlamıştır. 60’lı yıllarda Afrika’da demokratik sistemle
yönetilen ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmezken bugün kıtanın pek çok ülkesinde
düzenli seçimlerle iktidarların el değiştirdiği yapılar hâkimdir. Bu doğrultuda kıtadaki
savaş ve iç çatışmalar da önemli oranda azalmıştır.70
Afrika kıtası geçmiş trajik deneyimlerine rağmen 2000 yılı sonrası dünyanın
en hızlı büyüyen ekonomilerini bünyesinde barındıran kıta konumuna gelmiştir. Bu
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iktisadi hızlı büyümenin yanı sıra önemli petrol, doğalgaz ve maden rezervleri de
kıtanın küresel önemini artırmıştır. Bu yüzden sömürge döneminin geleneksel ticaret
ve kalkınma ortakları olan Batı Avrupa ülkelerinin yanına farklı aktörler eklenmiştir.
Kıtada özellikle ticaret, yatırım ve diğer stratejik ilişkilerde Çin, ABD, Brezilya, Rusya
ve Hindistan son dönemde ön plana çıkmaktadır. Ayrıca Güney Kore, İran, Malezya
ve Türkiye gibi ülkelerin de Afrika’da yoğun ekonomik ve siyasal faaliyetler içerisine
girdiği gözlenmektedir.71
Söz konusu ülkelerin kıta ile ilişkilerini, ticaret ve yatırıma ilişkin araçların
yanı sıra diplomasi, kalkınma iş birliği, yardım ve kültürel iş birliği gibi araçlar
çerçevesinde yürütmeye çalıştıkları görülmektedir. Bu stratejilerde her ülkenin
kıtadaki ulusal çıkarlarının ve önceliklerinin değiştiği ve buna paralel olarak yazılı
olsun ya da olmasın uygulanan stratejilerde farklı yaklaşımların ortaya çıktığı
anlaşılmaktadır.
Örneğin Çin ekonomi ve ticaret odaklı merkantilist bir yaklaşım sergileyerek
bir taraftan kıta ile ticaretini ve yatırımlarını artırmaya çalışırken diğer taraftan kıtanın
sahip olduğu doğal kaynakları çıkarma, işleme ve ithal etmeye odaklanmaktadır.
ABD’nin ise hem kıtanın jeostratejik önemi hem de 11 Eylül sonrası genel dış politika
siyasetinin bir yansıması olarak kıta ile ilişkilerini daha çok güvenlikçi bir yaklaşımla
ele aldığı ve bu yönde bir strateji geliştirdiği görülmektedir. Fransa gibi eski sömürgeci
devletlerin ise kıtada ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra emperyalizmin en güçlü
silahlarından biri olan kültürü de önemli bir alan ve araç olarak gördükleri ve
stratejilerini buna göre şekillendirdikleri tartışmasız bir gerçektir.72 Öte yandan
Brezilya ve Türkiye gibi ülkelerin kıtada aktif hale gelmelerindeki temel güdülerinin
daha çok bölgesel ve siyasal güç olma arayışı ve insani yardım ağırlıklı olduğu
gözlenmektedir.
Kıtada aktif olan ülkelerin tamamının kendi stratejilerini açıkça ortaya
koyduklarını söylemek mümkün değildir. Almanya ve Çin gibi ülkelerin kıta ile
ilişkilerini geliştirdikleri strateji ve politika dokümanları ile resmi olarak ilan ettikleri
ve bu dokümanlarda bakış açılarını, stratejik önceliklerini, kıta ile ilişkilerdeki
71
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aktöreleri ve araçları detaylı bir şekilde ortaya koydukları görülmektedir. Bunun yanı
sıra ABD gibi bazı ülkeler çok detaylı olmasa bile genel çerçeveyi çizdikleri Afrika
stratejilerini kamuya açık bir şekilde yayınlamaktadır. Türkiye gibi üçüncü grupta yer
alan bazı ülkeler ise henüz resmi bir Afrika strateji belgesi ilan etmemiştir. Bu
ülkelerin kıtaya stratejik yaklaşımları daha çok uygulamalardan yola çıkarak
kavranabilmektedir. Kamuya açık bir strateji belgesinin ilan edilmemesinin iki nedeni
olabilmektedir. Bunlardan ilki söz konusu ülkenin henüz Afrika ile ilişkilerinde yeterli
kurumsallığı sağlayamamış, öncelik ve hedeflerini belirleyememiş ve stratejinin en
önemli rolü olan aktörler ve araçlar arasındaki ilişkileri netleştirememiş olmasıdır. Bir
diğer neden ise ilgili ülkenin kıtadaki stratejik öncelik ve hedeflerini kamuya açık bir
şekilde sergilemeyi tercih etmemeleridir. Nitekim Kuzey Kore’nin ve 2000’li yıllar
öncesinde Çin’in dış politikasının bu tercih doğrultusunda şekillendiği söylenebilir.
Her ne kadar söz konusu stratejilerde öne çıkan hususlar farklılaşsa da Afrika
ülkelerinin önemli bir siyasal ve ekonomik potansiyele sahip olduğu ve söz konusu
ülkelerin kıtayla etkileşimlerinin her geçen gün arttığı önemli bir gerçektir.
Kıtanın, diğer ülkelerin dış politikalarında özellikle dış ekonomik ilişkilerde
önemli bir aktör haline gelmeye başladığının en önemli kanıtı Kıtanın almış olduğu
yatırımlardaki artış miktarıdır. Grafik 2.1’de de görüldüğü gibi Kıtanın 1990 yılından
itibaren aldığı yatırımların stok değeri artış eğilimi sergilemektedir. Kıtaya yapılan
yatırımlar yıllık bazda değerlendirildiğinde, 2015 yılında 57 milyar ABD doları ile söz
konusu yatırımlar zirveye çıkarken, 2016 yılında bir miktar düşüş yaşanarak 42 milyar
ABD dolarına inmiştir.73 Fakat bu durum uzun sürmemiş ve 2018 yılına gelindiğinde
Kıtaya yapılan yatırımların miktarı bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 46 milyar
ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Küresel ölçekteki düşüşe rağmen yakalanan bu
artış kıtanın yatırım çekme konusundaki potansiyelini net bir şekilde ortaya
koymaktadır.

Doğrudan sermaye yatırımı stok verileri, bir ekonomideki yerleşik kişilerin başka ekonomilerde
gerçekleştirdiği yatırımların belli bir tarihteki değerini yansıtmaktadır. Bu nedenle akım verilerdeki
artışa rağmen yatırımların stok değerinde düşüş ya da akım verilerdeki azalışa rağmen stok verilerde bir
artış yaşanabilmektedir. Bunun nedeni ise daha önceden yapılmış yatırımların güncel değerinde yaşanan
artış ya da azalışlardır.
73
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Grafik 2.1. Afrika Kıtasına Yapılan Yatırımlar
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Kaynak: UNCTAD verilerinden yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Afrika’yı stratejik açıdan önemli kılan pek çok neden bulunmaktadır. Bunların
başında kıta ülkelerinin sağladığı ekonomik büyüme gelmektedir. Dünya Bankası’nın
2014-2017 yılları arasında en hızlı büyüyen on üç ülke listesinde altı Afrika ülkesi yer
almaktadır. Yine Banka tarafından 2016-2020 yılları için yapılan tahminde en hızlı
büyüyen yirmi ülkeden on birinin Afrika ülkeleri olacağı tahmin edilmektedir.74 Söz
konusu ekonomik göstergeler geleceğe ilişkin öngörülerinde rasyonel hareket eden
hiçbir ülkenin gözünden kaçmamaktadır. Kıtaya ilişkin verilerde dikkat çekici bir
başka nokta ise kaydedilen büyümede yatırımların payıdır. Afrika Kalkınma
Bankasının (African Development Bank-AfDB) raporuna göre büyüme içerisinde
tüketim harcamalarının payı 2015’te yüzde 55 iken 2018’de yüzde 48’e düşmüştür.
Aynı tarihlerde yatırım harcamalarının payı ise yüzde 34’ten yüzde 48’e çıkmıştır.75
Bu durum kıtanın harcamalara dayalı bir büyümeden yatırım ve üretime dayalı bir
büyümeye doğru geçiş yaptığını göstermekte ve dolayısıyla kaydedilen büyümenin
istikrarlı olacağı yönündeki beklentileri de artırmaktadır.
Kıtayı stratejik olarak önemli hale getiren hususlardan biri de kıtaya ilişkin
olarak yapılan uzun vadeli önemli öngörülerdir. Örneğin Afrika Kalkınma Bankası’nın
raporuna göre; 2010 yılında kıtanın toplamında elde edilen toplam GSYH 1,7 Triyon
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ABD doları iken 2060 yılında elde edilecek GSYH’nin 15 Triyon ABD dolarına
yükselmesi beklenmektedir. Yine aynı dönemde kişi başı gelirin 1,667 ABD
dolarından 5,600 ABD dolarına yükselmesi beklenmektedir.76
Afrika kıtasını küresel ölçekte stratejik hale getiren bir başka unsur ise kıtanın
sahip olduğu doğal kaynaklardır. Kıta tek başına dünyadaki platin grubu metal
rezervlerin yüzde 95'ini, kromit cevheri rezervlerinin yüzde 90'ını, fosfat kaya
rezervlerinin yüzde 80'ini, kobalt rezervinin yarısından fazlasını ve boksitin üçte birini
elinde bulundurmaktadır. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki düşüşe rağmen Afrika
kıtasının sahip olduğu petrol rezervleri, son on yılda yüzde 40 artmıştır. Bunun yanı
sıra Kıta, dünyanın kullanılmayan ekilebilir alanlarının yarısından fazlasına sahip
olması nedeniyle gıda ihtiyacı ve güvenliği bakımından da küresel ölçekte önemli bir
aktör haline gelmektedir.77
Kıtaya pek çok ülkenin kritik önem atfetmesinin nedenlerinden biri de
demografik yapısıdır. Grafik 2.2’de görüldüğü gibi BM’nin tahminlerine göre kıtanın
toplam nüfusunun 2050 yılında iki katına çıkarak 2,5 milyara ulaşması ve dünya
nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturması öngörülmektedir.78 Yine 2060 yılına
gelindiğinde orta gelir grubunda yer alan nüfus miktarının 350 milyondan 1,1 milyara
ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu da aynı dönemde toplam nüfusun yüzde 40’ından
fazlasının orta gelir grubunda yer alacağına işaret etmektedir.79 Yine uzun vadeli
öngörülerde şehirde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı 2010 yılı itibarıyla yüzde
40 iken 2030 yılında yüzde 50’ye 2060 yılında ise yüzde 65’e çıkması beklenmektedir.
Toplam nüfus ve orta gelir grubundaki bu hızlı artışın şehirleşme ile birlikte önemli
yatırım ve pazar fırsatları sunması beklenmektedir. Kıtanın sunacağı pazar fırsatlarına
ilişkin beklentileri destekleyen diğer husus da kıtadaki yoksulluğun giderek
azalacağına yönelik öngörülerdir. Bu doğrultuda 2010 yılı itibarıyla günlük 1,25 ABD
doları sınırının altında yaşayan insan sayısının kıta nüfusuna oranı yüzde 44 iken 2060
yılında yüzde 33,3’e düşmesi beklenmektedir.80
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Grafik 2.2. Afrika Kıtasına İlişkin Nüfus Verileri
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Sunduğu fırsatların yanı sıra Afrika kıtasının önemli ihtiyaçları ve engelleri de
bulunmaktadır.

Ülkelerin

Afrika

kıtasına

yönelik

stratejilerinin

hayata

geçirilebilmesinin ve Afrikalı ülkeler nezdinde karşılık bulabilmesinin yolu da kıtanın
sunduğu fırsatlar kadar ihtiyaçlarının da gözetilmesinden geçmektedir.
Bu ihtiyaçların en önemlilerinden birisi altyapı yatırımlarıdır. Afrika Kalkınma
Bankası’nın tahminlerine göre kıtanın altyapı yatırımları için ihtiyaç duyduğu yıllık
finansman tutarı 130 ila 170 milyar ABD doları civarındadır. Ancak 2016 yılı için bu
rakam 63 milyar ABD doları civarında kalmıştır. Dolayısıyla yıllık finansman açığı 67
ile 107 milyar ABD doları arasındadır.81 Başta ulaştırma ve iletişim sektörü olmak
üzere farklı sektörlerdeki altyapı ihtiyaçları, bu ihtiyaçları karşılayacak ülke ve
şirketlere de önemli fırsatlar sunmaktadır. Çarpıcı bir örnek olarak büyük yatırımlar
gerektiren ve iletişimin yanı sıra pek çok farklı sektörde ülkelerin kalkınması açısından
önemli fırsatlar sunan mobil teknolojiler konusunda kıta önemli bir ticari potansiyeli
de bünyesinde bulundurmaktadır. GSMA Intelligence’ın raporuna göre mobil
teknolojiler ve hizmetlerinin 2016 yılı itibarıyla Sahraaltı Afrika’da ulaştığı ekonomik
büyüklük 110 milyar ABD dolarıdır ve bu büyüklük bölgedeki ülkelerin GSYH’ının
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yüzde 7,7’sine tekabül etmektedir. Bu rakamın 2020 yılında 142 milyar ABD dolarına
ve yüzde 8,6 büyüklüğe ulaşması beklenmektedir.82
Kıtanın bir diğer önemli ihtiyacı da nicelik olarak artan işgücü potansiyelinin
niteliğinin de artırılması ve istihdam sağlama potansiyeli olan alanların
desteklenmesidir. Afrika Kalkınma Bankası’nın tahminlerine göre 2018’de 750
milyon olan çalışma çağındaki nüfusun 2030 yılında yaklaşık 1 milyar olması
beklenmektedir. Bankaya göre işsizliğin artmasını önleyebilmek için her yıl en az 12
milyon yeni istihdam sağlanması gerekmektedir. Bunun yapılabilmesinin yolu ise
gençler için teknik ve mesleki eğitim programlarının artırılarak insan sermayesine ve
işgücüne yatırım yapılmasından geçmektedir.83 Bununla birlikte istihdam artışına
katkısı yüksek olan sektörlerin desteklenmesi de istenilen iş imkânlarının
sağlanmasında önem teşkil etmektedir.
Kıta için risk oluşturan hususlardan birisi ise kıta ülkelerinin borç miktarının
sürekli artıyor olmasıdır. 2017 yılı sonu itibarıyla kıtanın tamamında brüt kamu
borçlarının GSYH’ye oranı yüzde 53’e ulaşmıştır, ancak kıta içerisinde homojen bir
dağılım yoktur. Örneğin Mali, Cezayir, Burkina Faso gibi ülkelerde bu oran yüzde
40’ların altındayken Mısır, Mozambik ve Sudan gibi bazı ülkelerde yüzde 100’ü aşmış
durumdadır.84 Başta Çin olmak üzere bazı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin Kıta
ülkelerine verdikleri yüksek borçlar ile ülkeleri borç sarmalına sürükledikleri
yönündeki eleştiriler de düşünüldüğünde Kıtaya yönelik stratejilerde kullanılacak
araçların doğuracakları uzun vadeli etkilerin iyi hesaplanması gerekmektedir.
Kıta ülkeleri için önemli risk faktörlerden birisi de politik istikrarsızlıklar ve
güvenlik problemleridir. Bu problemler kıta ülkelerinin ekonomik refah seviyelerine
doğrudan etki etmektedir. Bir taraftan kıtaya yapılacak yatırımları engellerken öbür
taraftan var olan kaynakların verimli ve etkili bir şekilde kullanılamamasına neden
olmaktadır. Farklı yaklaşımlar olmasına rağmen pek çok ülke özellikle sağladığı dış
yardımlar ve teknik desteklerde hem kıta hem de kendi çıkarları açısından politik
istikrarı, demokrasiyi ve güvenliği sağlamaya dönük adımlar atmaya çalışmaktadır.
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Örneğin batılı ülkeler ve ABD bu hususlara özel önem verirken Çin gibi bazı ülkeler
kısmen güvenlik boyutuna odaklanmakta ülkelerin içişlerine karışmama prensibine
dayanarak demokrasi, insan hakları, politik istikrar gibi konulara çok fazla
eğilmemektedir.
Dolayısıyla bir zamanlar Resmi Kalkınma Yardımı (RKY) talep eden kıta
konumundaki Afrika artık altyapı yatırımları, ticaret, inovasyon ve özel sektör
büyümesi talep etmektedir. Bunun yanı sıra Afrika ülkeleri geçmişte İngiltere, Fransa
gibi sınırlı sayıdaki sömürgeci ülkelerle iş birliği yapmaktayken bugün gelişmiş ve
gelişmekte olan birçok ülke ile aynı anda iş birliği yaparak çok boyutlu bir iş birliği
ağı oluşturmaya çalışmaktadır. Pek çok ülke bu değişimi ve kıtadaki rekabeti görmüş
ve kıtaya yönelik dış politika stratejilerini, bu yeni ortama uygun olarak ticaret,
yatırım, yardım ve diplomasi eksenlerini birlikte ve bütüncül bir yaklaşımla ele alacak
şekilde tasarlamaya başlamıştır.
2.2. Çin
2.2.1. Afrika ile İlişkilerin Tarihsel Arka Planı
Çin-Afrika ilişkilerini M.Ö. 200’lü yıllara kadar uzanan Han Hanedanı
dönemine kadar götürmek mümkündür. Ancak yakın dönem ilişkilerinin 1950’li yıllarda
başladığı görülmektedir. 1950’li yıllarda sömürgecilik karşıtı bir tutum sergileyen Çin,
Afrika ülkelerinin kendisiyle olan benzerliklerini ön plana çıkarmaya çalışmaktaydı. 1955

yılında aralarında Türkiye’nin de yer aldığı yirmi dokuz Asya ve Afrika ülkesinin
katılımıyla Endonezya’da gerçekleşen “Bandung Konferansı”85 Çin-Afrika ilişkilerinde
önemli bir köşe taşı olmuştur. Çin bu toplantıda daha önce Hindistan’la üzerinde mutabık
kaldığı “Barış İçinde Bir Arada Yaşama" ilkelerini gündeme taşımıştır.86 Asya-Afrika
ülkeleri arasında bir dayanışma fikrini ortaya çıkaran toplantı sonrasında Çin’in Afrika ile
başlayan yakınlaşması meyvelerini vermeye başlamış ve daha önce Tayvan’ı Çin’in
temsilcisi olarak tanıyan kıta ülkeleri artık Çin Halk Cumhuriyeti’ni (ÇHC) tanımaya
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başlamıştır. 1956 yılında ilk olarak Mısır tarafından başlatılan süreçte ÇHC’yi tanıyan
Afrika ülkesi sayısı birkaç yıl içerisinde 10’a ulaşmıştır.87

1960’lı yıllara gelindiğinde ise ABD ve Sovyetler Birliği’nin Afrika’ya
ilgisinin artması, Çin’in Tayvan ile olan siyasi çekişmesinin de etkisiyle kıtayı Çin dış
politikasında daha da önemli hale getirmiştir. Çin devlet başkanı 1964 yılı başında 10
Afrika ülkesini ziyareti ederek “Dış Ekonomik ve Teknolojik Yardım İçin Sekiz
Prensip”i ilan etmiştir. Bu prensipler, Çin dış yardımlarının temelini oluşturmanın yanı
sıra “emperyalistler (ABD)” ve “devrimciler (Sovyetler Birliği)” ile yapılan
mücadelenin bir yansıması olarak görülmüştür. 1970’li yıllarda dış yardım ekseninde
devam eden Çin’in Afrika ile ilişkilerini artırma çabası sonuç vermiş ve 1980’lerin
ortasına gelindiğinde Çin Afrika’daki kırk dört ülke ile diplomatik bağ kurmuştur.88
Özellikle 1971’de BM’de Çin’i, Pekin’in (ÇHC) mi yoksa Taipei’nin (Tayvan)
mi temsil edeceği konusunda yapılan oylamada 26 Afrika ülkesinin Çin’in Pekin
tarafından temsil edilmesi yönünde oy kullanması, Afrika’nın Çin için önemini bir kez
daha ortaya koymuş ve kıta ile ilişkilere önemli bir katkı sağlamıştır. Yine 1989 yılında
yaşanan “Tiananmen Meydanı Olayları”89 sonrasında Çin uluslararası bir izolasyona
ve Batı tarafından uygulanan çeşitli yaptırımlara maruz kalırken 6 Afrika ülkesi Çin
Dışişleri Bakanını ülkelerine davet ederek önemli bir destek vermiştir.90
İlişkilerin ivme kazanmaya başlaması rakamlara da yansımış ve önceki
dönemlerde düşük seviyede kalan yardımlar hızla artmıştır. 1988 yılında 13 ülkeye
60,4 milyon ABD doları yardım yapılırken, 1990 yılında bu rakam 43 ülke ve 374,6
milyon ABD dolarına ulaşmıştır. Ayrıca Çin’in yardım yaparken içişlerine
karışmamayı prensip edinmesi ve demokratik bir yönetim anlayışı olup olmadığına
bakmaksızın kıta ülkelerine yardım etmesi Afrika ülkelerince memnuniyetle
karşılanmıştır.91

87

Karaca, 2014: 38
Sun, 2014: 3-4
89
1989 yılında daha çok özgürlük ve demokrasi adına Tiananmen Meydanı’nda toplanan on binlerce
üniversite öğrencisine Çin silahlı kuvvetlerinin ateş açması sonucu, Çin kaynaklarına göre iki bin Batılı
kaynaklara göre ise beş-altı bin civarı öğrenci hayatını kaybetmiştir.
90
a.g.e.: 4
91
Karaca, 2014: 56
88

43

Başlangıçta kıta ile olan ilişkileri politik ve ideolojik temellere dayanan Çin,
1970’li yıllardan itibaren yaptığı ekonomik reformların meyvelerini toplamaya
başlaması sebebiyle 1990’lı yıllardan itibaren Afrika’ya olan bakış açısını da ekonomi
ve ticaret odaklı olarak değiştirmiştir. İzlediği merkantilist politikalar çerçevesinde
artan üretimini devam ettirecek ve ürettiği malları satacak pazar arayışına giren Çin,
1996 yılında devlet başkanının altı Afrika ülkesine yaptığı ziyaret sırasında Afrika
Birliği (AU) merkezinde yaptığı konuşmada Afrika-Çin ilişkilerinin daha fazla ivme
kazanması gerektiğini vurgulamış ve ilişkilerin 21. yüzyılını belirleyecek beş temel
prensibi saymıştır. Bu beş prensip; samimi dostluk, eşitlik ve karşılıklı saygı, müşterek
kalkınma ve karşılıklı fayda, uluslararası ilişkilerde dayanışma ve iş birliği, daha iyi
bir dünya inşa etmek için geleceğe bakmak şeklinde ifade edilmiştir. Nitekim ekonomi
ve ticaret temelli bu yaklaşımın bir neticesi olarak 1990 yılında 935 milyon ABD
doları seviyesindeki ticaret hacmi 1999 yılına gelindiğinde 6,4 milyar ABD dolarına
ulaşmıştır.92
2000’li yılların başında ise Batılı ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin
de Afrika’ya artan ilgisi Çin’i kıta ile ilişkilerinde daha proaktif davranmaya ve
ilişkileri kurumsal bir yapılanma içerisinde sürdürülebilir bir şekilde yürütmeye sevk
etmiştir. Bu doğrultuda Çin-Afrika ilişkilerinin en önemli kurumsal mekanizması olan
Çin-Afrika İşbirliği Forumu (Forum on China-Africa Cooperation- FOCAC) kurulmuş
ve ilk bakanlar toplantısı 12-14 Ekim 2000 tarihlerinde Çin’in başkenti Pekin’de
gerçekleştirilmiştir. Devam eden her üç yılda bir toplanan ve 2018 yılında yedinci
toplantısını gerçekleştiren forum Afrika-Çin ilişkileri için hayati önemini sürdürmekte
ve Çin’in Afrika stratejisinin en önemli uygulama platformu olmaya devam
etmektedir.
FOCAC’ın kurulmasıyla birlikte daha etkin, kurumsal ve sürekli hale gelen
Çin-Afrika ilişkileri pek çok alanda meyvelerini vermeye başlamıştır. Bu doğrultuda
Çin 2009 yılından itibaren Afrika’nın en büyük ticaret ortağı haline gelmiştir. 2000
yılında 9,7 milyar ABD doları olan ticaret hacmi çok hızlı bir ilerleme kaydederek
2009 da 93 milyar ABD dolarına, 2014 yılına gelindiğinde ise 215,9 milyar ABD
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dolarına ulaşarak zirveye çıkmıştır.93 Öte yandan, Çin’in Afrika’ya olan ihracatında da
hızlı bir ilerleme kaydedilirken Afrika kıtasının ithalatı içerisinde Çin’in payının da
hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir. Grafik 2.3’de görüldüğü gibi Çin’in kıtaya
ihracatı 2005’te 18,6 milyar ABD doları iken bu rakam 2018’de 105 milyar ABD
dolarına ulaşmıştır. Aynı dönemde Çin’in ihracatı içerisinde Afrika kıtasının payı
yüzde 2,4’ten yüzde 4,2’ye çıkarken, Afrika’nın ithalatı içerisinde Çin’in payı yüzde
8,8’den yüzde 19,1’e çıkarak çok daha hızlı bir yükseliş göstermiştir.
Grafik 2.3. Çin- Afrika Ticaret İlişkisi
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Çin’in Afrika’dan ithalatının yaklaşık üçte birini petrol ürünleri oluştururken
onu sırasıyla madenler ve metaller takip etmektedir. Afrika’nın Çin’den ithalatında ise
yine üçte birlik bölümü makine ve elektrik ürünleri alımının oluşturduğu onu tekstil
ürünlerinin takip ettiği görülmektedir.94 Çin Afrika ile ticaretinde 2005-2014 yılları
arasında açık vermekte iken 2015 yılından itibaren kıtanın toplam ithalatındaki Çin
ürünlerinin payında yaşanan artışla birlikte Çin lehine ticaret fazlası oluşmaya
başlamıştır. Yaklaşık on yıllık süreçte artarak verilen açıkların nedeni Afrika’nın ona
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yakın ülkesinden ithal edilmekte olan petrol ürünleri, madenler ve metallerdir. Bu
ürünler dışarıda tutulduğunda Afrika kıtasının Çin’e ihraç etmiş olduğu mal ve
hizmetlerin değeri oldukça düşüktür.
Ticaretle paralel olarak Çin’in kıtadaki yatırımları da son yirmi yılda hızlı bir
yükseliş göstermiştir. Grafik 2.4’de görüldüğü üzere Çin’in Afrika’daki yatırımlarının
stok değeri 2003 yılında sadece 500 milyon ABD doları iken bu rakamın 2017 yılında
43 milyar ABD dolarına yükseldiği görülmektedir.
Grafik 2.4. Çin’in Afrika’ya Yatırımları (Milyar ABD Doları)
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Ticaret ve yatırım ilişkilerinin yanı sıra kıta ülkeleri ile diplomatik ilişkilerini
de kuvvetlendiren Çin’in kıtadaki 44 ülkede elçiliği bulunmaktadır. Ayrıca Afrika
Kalkınma Bankası Grubu ve Afrika Birliğine üye olan Çin, bu kuruluşlara sermaye
desteği sağlamasının yanı sıra ortak fonlar da kurmaktadır.
2.2.2. Afrika Stratejisinin Genel Çerçevesi ve Yönetimi
Bu başlık altında Çin’in Afrika’ya yönelik dış politika stratejisindeki temel
yaklaşımlara, stratejinin resmi belgelerle ortaya konan çerçevesi ile stratejinin
yönetiminde ve kurumlar arası koordinasyonda öne çıkan hususlar ele alınacaktır.
Temel Yaklaşım ve Ulusal Çıkarlar
Çin’in Afrika’daki faaliyetlerine farklı pencerelerden bakarak sadece doğal
kaynaklara erişime odaklanan ve dolayısıyla kıtadaki iyi yönetişimi ve demokrasiyi
göz ardı eden bir yaklaşım sergilediği eleştirisi getirmek yahut özellikle altyapı
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projeleri yoluyla köklü yatırımlara imza atan, istihdam ve gelir sağlayan ve dolayısıyla
uzun vadeli ekonomik kalkınmaya katkıda bulunan bir yaklaşım içerisinde olduğu
değerlendirmesini yapmak mümkündür. Bununla birlikte Çin’in Afrika’ya yönelik
stratejisini etkileyen pek çok ulusal çıkarının bulunduğu da göz ardı edilmemelidir. Bu
doğrultuda Çin’in yaklaşımının politik, ekonomik, güvenlik ve ideolojik olmak üzere
dört temel ayağı olduğu ifade edilebilir.
Politik açıdan bakıldığında, Çin’in Afrika stratejisinin çeşitli uluslararası
platformlarda Afrika ülkelerinin desteğini almayı hedeflediği ve kendini uluslararası
sisteme kabul ettirebilmek adına kıta ülkelerini kritik birer aktör olarak önemsediği
görülmektedir. Nitekim BM’nin neredeyse üçte birini oluşturan Afrika ülkelerinin BM
platformlarında Çin’e verdiği destek bunun bir göstergesidir. Öte yandan Çin’in
geçmişten bugüne dış politikasının olmazsa olmaz kuralı olan “Tek Çin” politikası95
da Afrika stratejisine yansımış ve Çin, Afrika ülkeleri ile ilişkilerinde bu politikayı ön
şart olarak şart koşmuştur. “Tek Çin” politikası ile Tayvan’ın kıtada hiçbir şekilde
muhatap alınmamasını hedefleyen Çin 50 yılı aşkın bir süredir uyguladığı politikayı
hayata geçirmeyi başarmış ve son olarak Sao Tome ve Principe’nin 2016’da, Burkina
Faso’nun da 2018’de Tayvan ile ilişkilerini kesmesiyle birlikte Tayvan ile ilişki kuran
tek Afrika ülkesi olarak Svaziland kalmıştır.96
Ekonomik açıdan bakıldığında ise her ne kadar Çin tarafından aksi iddia edilse
de özellikle 1990’lı yılların sonundan itibaren uygulanmaya başlanan “Dışa Açılım
Stratejisi”, Çin’in Afrika’ya olan stratejik yaklaşımının ideolojik gerekçelerin yanı sıra
ekonomik çıkarları da ön planda tutacak şekilde evirildiğini göstermektedir. 1996
yılında devlet başkanının altı Afrika ülkesini ziyareti sonrasında ilan edilen “Dışa
Açılım Stratejisi” 2000 yılında ulusal strateji olarak kabul edilmiş ve diğer ülkeler gibi
Afrika ülkelerine olan yaklaşımda da önemli bir değişime yol açmıştır. Bu yaklaşımla
birlikte Çin, Afrika ülkelerini önemli bir pazar olarak görmeye başlamış, bunun yanı
sıra kıta ülkelerinin atıl ve ucuz işgücü kapasitesi de Çin’in işgücü yoğun endüstrileri
Çin, Tek Çin Politikası ile Tayvan’ın Çin’in bir parçası olduğunu vurgulayarak Tayvan’ın
tanınmasının tehlikeli sonuçları olacağını vurgulamaktadır. Bu bağlamda Çin savunduğu “Tek Çin
Politikası” ile Çin’in toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve Tayvan’ın uluslararası toplumdan izole
edilerek başta BM olmak üzere tüm ülkeler tarafından tanınmasının engellenmesine yönelik çalışmalar
yürütmektedir.
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için önemli bir lokasyon haline gelmiştir. Çin’in 2009 yılı itibarıyla Afrika’nın en
büyük ticaret ortağı olması da bu yaklaşımın en önemli göstergelerinden biridir.97
Güvenlik açısından bakıldığında, geçmişte Çin’in Afrika ile ilişkilerini
uluslararası örgütler nezdinde yürüttüğü görülmektedir. Son dönemde ise Afrika’ya
coğrafi olarak uzak bir konumda olmasına ve güvenlik açısından doğrudan bir teması
olmamasına karşın, kıtadaki yatırımlarındaki artış ve Afrika’da yaşayan Çinli sayısının
giderek çoğalması Afrika’yı Çin için güvenlik açısından stratejik hale getirmiştir. 2012
yılı itibarıyla Afrika’da yaşayan Çinli sayısı 1.1 milyona ulaşmıştır.98 Özellikle zaman
zaman Çinli vatandaşların (çoğunlukla iş insanları ya da işçiler) kaçırılması veya
Somali gibi bazı ülkelerde Çin ticaret gemilerinin korsanlar tarafından saldırıya
uğraması gibi hadiseler Çin’in Afrika’ya dair güvenlikçi tavrının güçlenmesine neden
olmuştur. Afrika ülkelerinde yaşanan iç karışıklıklar da güvenlik risklerinin artmasına
neden olmaktadır. Her ne kadar Çin Afrika stratejisinde iç işlerine karışmama
prensibine sahip olsa da söz konusu riskler güvenliğin sağlanması açısından Afrika’nın
Çin tarafından desteklenmesini zaruri hale getirmiştir. Bunu fark eden Çin hem Afrika
Birliği (African Union-AU) nezdinde hem de Afrika ülkeleriyle yürüttüğü ikili
işbirlikleriyle Afrika’da barış ve güvenliğin sağlanmasına destek vermektedir.99
İdeolojik açıdan bakıldığında ise İkinci Dünya Savaşı boyunca ve reform
hareketlerine ve sonrasındaki dışa açılım dönemine girilmeden önce, ideolojinin
Çin’in Afrika’ya bakışını belirleyen temel etken olduğu görülmektedir. Bu dönemde
Çin kendini dünyada kolonyalizme, emperyalizme ve revizyonizme karşı önde gelen
bir temsilci olarak konumlandırmaktaydı. Afrika ülkelerini, kolonyalizm ve
emperyalizm nedeniyle uğramış olduğu sıkıntılardan dolayı kendine yakın gören Çin,
1980’li yıllara kadar ekonomik zorluklar yaşamasına rağmen kıtaya yardım yapmaya
ve diplomatik ilişkiler kurmaya devam etmiştir. Ulusal reformların hayata geçirilmesi
ve dışa açılımla birlikte bu ideolojik bakış açısının etkisi azalarak devam etmiştir.100
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Stratejinin Resmi Çerçevesi
Çin’in Afrika stratejisini yansıtan pek çok resmi belge bulunmaktadır. Söz
konusu belgeler arasında en önemli ve stratejinin ana gövdesini oluşturan temel
belgeler ise 2006 ve 2015 yıllarında düzenlenen Çin-Afrika İşbirliği Forumu
toplantıları sonrası yayımlanan Çin’in Afrika Politikası belgeleridir.
2006 yılında yayımlanan ilk politika belgesinde temel ilkeler; samimiyet, eşitlik
ve karşılıklı fayda ile dayanışma ve ortak kalkınma olarak lanse edilmektedir. Belgenin
en başında Afrika ülkelerinin kalkınma yolunda uygulayacakları kendi yol haritalarına
saygı duyulacağının altı çizilmektedir. Belgede bu hususa dikkat çekilmesinin
sebebinin Afrika ülkelerinin sömürge tecrübesinin ve Çin’in son dönemdeki agresif
büyümesinin kıtada yaratacağı negatif algının önüne geçmek olduğu düşünülmektedir.
Belgede öne çıkarılan bir diğer husus da Çin’in uzun yıllardır hassasiyet gösterdiği Tek
Çin politikası kapsamında Tayvan’ın Afrikalı ülkelerce muhatap alınmaması şartıdır.
Bu belgede temel iş birliği alanları kapsamında “Politik Alan”, “İktisadi Alan” ile
“Barış ve Güvenlik” başlıkları münhasır olarak ele alınırken; eğitim, bilim, sağlık,
kültürel ve sosyal alanlar genel tek bir başlık altında toplanmaktadır. Aslında bu husus
Çin’in Afrika Stratejisinin ana omurgasını münhasır başlıklarda verilen alanların
oluşturduğunu ortaya koymaktadır.101
Politik alan altında her iki tarafın birbirlerinin içişlerine karışmaması
hususunun özellikle altı çizilmektedir. Bu durum bir taraftan Çin’in Afrika ülkelerinin
olumlu bakış açısını kazanmasını sağlarken öte taraftan diğer pek çok ülke tarafından
Çin’in Afrika ülkeleriyle ilişkilerinde demokrasi ve hukukun üstünlüğünü gözetmediği
ve bu yüzden dikta rejimleriyle bile ilişkiler kurmaya çalıştığı eleştirilerine maruz
kalmasına neden olmuştur. Bunların yanında politik alanda altı çizilen diğer bir husus,
Çin’in Afrika’ya açılımının temel sebeplerinden birinin, her iki aktörün BM başta
olmak üzere uluslararası platformlarda birbirini desteklemeleri meselesidir.102
İlk yayımlanan politika belgesinin en uzun ve en fazla alt başlığa sahip olan
kısmı ise iktisadi alandır. İktisadi alan altında ticaret, finansal iş birliği, tarımsal iş
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birliği, turizm, borç indirimi ve ertelenmesi ile yardımlar önemli alt başlıklar olarak
ele alınmaktadır. Diğer alanlardan farklı olarak bu ana alan ve alt başlıklarında serbest
ticaret anlaşmalarının müzakere edilmesi, imtiyazlı borç, yatırımların karşılıklı
korunması anlaşmaları, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları gibi daha somut
araçlara yer verilmesi dikkat çekicidir ve Çin’in Afrika’ya ekonomi temelli bakış
açısının bir yansımasıdır.103
2015 yılında yayımlanan ikinci politika belgesi ise birincisine göre daha
kapsamlı bir belge niteliğindedir. Dört ana başlıktan oluşan belgede, ilk belgede yer
alan Tek Çin prensibinin korunduğu ve Afrika ülkelerinin bu prensibe riayet
etmelerinden duyulan memnuniyetin vurgulandığı görülmektedir. Bu durum Tayvan
konusundaki politik hassasiyetin aynen devam ettiğinin bir göstergesidir. Yine benzer
şekilde Afrika ülkelerinin kendi iç politikalarında bağımsız hareket etmelerine
gösterilen hassasiyetin bu belgede de gözetildiği anlaşılmaktadır.104
Belgede Çin’in Afrika’nın en büyük ticarî ortağı olduğu vurgulanarak bir
önceki belgede olduğu gibi ekonomi temelli bir yaklaşım ön plana çıkarılmıştır. İkinci
politika belgesinde altı çizilen bir başka husus da Afrika’nın kalkınmasının önündeki
iki temel dar boğazın altyapı ve yetişmiş insan gücü eksikliği olduğu ve dolayısıyla
Çin’in bu alanlara ağırlık verdiği vurgusudur. Bu vurgunun ise Çin’in özellikle altyapı
projelerine ağırlık vererek bu projeler karşılığında doğal kaynak rezervleri üzerinde
çeşitli haklar tesis ettiği ve beşeri sermayenin gelişimine çok fazla katkı sağlamadığı
yönündeki eleştirilere bir cevap niteliğinde olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda
yine Çin’in Afrika ile olan iş birliğinde asla geçmişteki sömürgeci yolu tekrar
etmeyeceği ve Afrika'nın doğal ve ekolojik çevresi veya uzun vadeli çıkarları hilafına
bir kalkınma amaçlanmayacağı belgede açıkça vurgulanmaktadır.105
İkinci belgede öncekinden farklı olarak her iki tarafın güçlü yanlarının ve
potansiyelinin öne çıkarılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu bağlamda Afrika’nın
barındırdığı ekonomik potansiyele, insan kaynağı gücüne ve dünya siyasetinde önemli
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bir aktör olduğuna vurgu yapılırken Çin’in kalkınma tecrübesi ile ekonomi ve
teknolojide yaptığı atılımlara dikkat çekilmektedir.106
İkinci belgede dikkat çeken bir diğer husus ise ticaret, finans veya altyapı gibi
alan odaklı başlıklar yerine; Afrika’nın endüstriyel gelişiminin hızlandırılması,
Afrika’nın tarımsal modernizasyonunun sağlanması ile Afrika’da altyapının
gelişimine ortak olunması gibi Afrika ve kıtanın hedeflerine vurgu yapan başlıkların
tercih edilmesidir. Ayrıca başlıklar altında özel ekonomik bölgelerin kurulması,
endüstri bilim ve teknoloji parklarının inşa edilmesi ve tarımsal teknoloji
demonstrasyon alanlarının kurulması gibi geçmişe kıyasla daha somut eylem ve
projelere değinilmektedir. İlaveten ikinci belgede Çin-Afrika Kalkınma Fonu ve ÇinAfrika Endüstriyel İşbirliği Fonu gibi finansman araçlarına ilişkin somut ifadelere de
yer verildiği görülmektedir. Bu durumun arkasında yatan sebeplerden ilki, 2006 ila
2015 yılları arasında tarafların iş birliğini artırma çabalarının teoriden pratiğe geçişinin
hızlandırılması isteğidir. İkinci sebep ise uygulamada ortaya çıkan sorun ve bulgulara
Çin’in pragmatik çözüm yöntemleri üretmek, uygulama araçları geliştirmek ve etkin
finansman çözümleri bulmak eğilimi olduğu değerlendirilmektedir.107
Belgede ayrıca Çin-Afrika iş birliğinin daha kapsamlı hale gelmesinin Çin’in
barışçıl bir dış politika anlayışının ve uzun dönemli stratejik dış politika tercihinin
önemli bir bileşeni olduğuna dikkat çekilmektedir.108 İkinci politika belgesinde hem
Afrika’nın hem de Çin-Afrika iş birliğinin stratejik olarak nitelendirilmesi, uzun vadeli
hedefleri işaret eden başlıklara yer verilmesi ve ilk belgeye göre daha fazla somut
yöntem, aktör ve araca vurgu yapılması; Çin’in Afrika ile ilişkilerini geçmişe kıyasla
stratejik bir perspektifle ve strateji nosyonunun gereklerine uygun olarak ele almaya
başladığını göstermektedir.
Stratejinin Yönetimi ve Koordinasyonu
Bilindiği üzere Çin’de tek parti yönetimi mevcut olup Çin Komünist Partisi tek
siyasi irade olarak ülkeyi yönetmektedir. Devlet yapılanması içinde ise en üst düzey
karar alma organı Politbüro Daimi Komitesidir. Temel politika kararları ya da
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politikaların temel çerçevesi ve prensipler Politbüro tarafından karara bağlanmaktadır.
Dışişlerinin yönetiminde ise Politbüro Daimi Komitesi tarafından atanan kişi en üst
düzeyde söz sahibidir. Bu kişinin yardımcılığını çoğunlukla müsteşar düzeyinde ve dış
ilişkilerdeki en üst düzey kamu görevlisi olan Komünist Parti Merkez Komitesi Dış
İlişkiler Ofisi (Foreign Affairs Office) direktörü yapmaktadır.109
Dışişleri Bakanlığı dış ilişkilerin rutin işlerinin yürütülmesinde birincil rolü
üstlenmektedir. Diğer bakanlıklar ve kamu kurumları ise kendi görev alanları
kapsamında konuya dâhil olmaktadır. Çalışma konusuna göre ilgili bakanlık birimleri
dış politika koordinasyonunda birlikte çalışmaktadır. Örneğin Dışişleri Bakanlığı
bünyesindeki Politika Planlama Departmanı içinde yer alan Ekonomik Diplomasi ve
İşbirliği Birimi dış ekonomik ilişkilerin koordinasyonunu Ticaret Bakanlığı
bünyesindeki Dış Yardım Departmanı ve Dış Ekonomik İşbirliği Departmanı ile
birlikte yürütmektedir. Dış politika ile ilgili raporlamalar genellikle bu iki bakanlık
tarafından yapılmaktadır. İhtiyaç halinde ise ilgili bakanlıklardan ve hükümet
tarafından yetkilendirilmiş düşünce kuruluşlarından spesifik çalışmalar yürütmesi
istenmektedir.110
Çin’in Afrika stratejisinin ve politikalarının uygulanmasından temel olarak
Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı sorumludur. Dışişleri Bakanlığı Afrika
ülkeleriyle politik ilişkileri yürütmek ve rutin diplomatik işleri sürdürmekle
görevliyken Ticaret Bakanlığı ticaret, yatırım, ekonomik iş birliği ve yardım gibi
alanlarda öncü rol üstlenmektedir. Afrika’daki rutin ilişkilerin sürdürülmesi Dışişleri
Bakanlığı içerisinde yer alan Batı Asya ve Kuzey Afrika Departmanı ve Afrika
Departmanı (Sahraaltı Afrika) tarafından yürütülmektedir. Bunların yanı sıra Afrika
İşleri Departmanı ise daha çok politika düzeyinde çalışmalar yürütmektedir. Bu
departman Afrika ile olan ilişkilerde temel prensiplerin uygulanması, politika
geliştirilmesi ve koordinasyonunda önemli bir role sahiptir. Örneğin Çin-Afrika
İşbirliği Forumunun kurulması fikrinin de bu departman tarafından geliştirildiği öne
sürülmektedir.
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diğeri de elçiliklerdir. Elçilikler ilgili ülkelerle ikili ilişkilerin yürütülmesi rolünün yanı
sıra o ülkelere yönelik geliştirilecek politikalarda birincil bilgi kaynağı olarak görev
yapmaktadır. Her bir elçiliğin kendi içerisinde politik işler ofisi ile ekonomik ve ticari
işler ofisi olmak üzere iki ayrı ofis yer almaktadır. Bu ofisler ilgili ülkelere ilişkin ikili
ilişkilerle ilgili yerel politika geliştirilmesi, stratejik analiz yapılması ve merkezi
yönetime politika önerilerinde bulunulması gibi roller üstlenmektedir.111
Afrika ile ilişkilerde ekonomik bakış açısının gelişmesiyle birlikte Çin’in
Afrika stratejisinin uygulanmasında Ticaret Bakanlığı en az Dışişleri Bakanlığı kadar
etkili olmaya başlamıştır. Ticaret Bakanlığı kıta ülkeleriyle ekonomik ve ticari
ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin stratejilerin formüle edilmesi, planlanması ve
uygulanmasından sorumlu hale gelmiştir. Söz konusu bakanlık ayrıca Afrika ülkeleri
ile ikili ve çok taraflı ekonomik iş birliği anlaşmalarının yapılması, komisyonlar
kurulması ile ilişkilerin ekonomik ve ticari boyutunun uluslararası platformlarda
yürütülmesinden de sorumludur. Ayrıca elçilikler içinde yer alan ekonomik ve ticari
işler ofisleri de doğrudan Ticaret Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta ve personeli
Ticaret Bakanlığı tarafından atanmaktadır. Bu ofislerin en kritik rollerinden biri de
Çinli firmalara, Afrika ülkelerinde yapacakları işlerle ilgili destek sağlamaktır.
Tüm bunların yanında Çin’in Afrika Stratejisinin önemli bir parçası olan dış
yardımların yönetim ve koordinasyonu ise 2018 yılı Nisan ayına kadar Ticaret
Bakanlığı içerisinde yer alan Dış Yardımlar Departmanı tarafından, Dışişleri Bakanlığı
ile koordinasyon halinde yapılmaktaydı.112 Ancak Çin’in 2018 Nisan ayında Çin
Uluslararası Kalkınma Ajansını (China International Development Agency-CIDCA)
kurmasıyla birlikte dış yardımların planlanması, koordinasyonu ve izlemesi resmi
olarak bu kuruluşun sorumluluğuna verilmiştir. Fakat uygulamadaki belirsizlikler
halen devam ettiği ve kontrolün henüz tam olarak Çin Uluslararası Kalkınma Ajansına
geçmediği tespitleri yapılmaktadır.113
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Temel olarak Çin’in Afrika stratejisinin koordinasyonunda Dışişleri Bakanlığı
ve Ticaret Bakanlığının ön planda olduğu söylenebilir. Ancak son dönemde artan
ekonomik ve ticari ilişkilerle birlikte Ticaret Bakanlığının Çin’in Afrika ile
ilişkilerinde daha görünür durumda olmasının, iki bakanlık arasında bir rekabet ve
hatta çatışma yarattığı görülmektedir. Dışişleri Bakanlığı stratejinin uygulanmasında
uzun dönemli politik çıkarların ekonomik çıkarlardan daha önde tutulması gerektiğini
düşünürken Ticaret Bakanlığı ekonomik çıkarların en az politik çıkarlar kadar önemli
olduğunu savunmaktadır. Örneğin Dışişleri Bakanlığı dış yardımların politik bir
enstrüman olduğunu ve yardım stratejisinin buna göre belirlenmesi gerektiğini öne
sürerek bir anlamda Ticaret Bakanlığını eleştirmekte iken Ticaret Bakanlığı yapılacak
dış yardımların Çin’in ekonomik çıkarlarını da gözetmesi gerektiğini öne sürmektedir.
2.2.3. Afrika Stratejisinin Uygulanmasında Rol Alan Aktörler ve Araçlar
Çin-Afrika İşbirliği Forumu (Forum on China-Africa Cooperation-FOCAC)
2000 yılında kurulan Çin-Afrika İşbirliği Forumu, Afrika ile ilişkilerdeki en
önemli platformdur. Forum farklı aktörlerin ve bu aktörlerin yaptığı çalışmaların bir
araya getirildiği ve dolayısıyla Çin-Afrika ilişkilerinin en üst düzeyde çerçevesinin
çizildiği ve izlendiği çok taraflı bir platform konumundadır.
Forum kapsamında yapılan çalışmaları Çin ve Afrika tarafından ortaklaşa
izlemek üzere üç seviyeli bir izleme mekanizması bulunmaktadır. Bunlar; her üç yılda
bir toplanan bakanlar konferansı, her yıl toplanan kıdemli memurlar toplantısı ve
bakanlar konferansı öncesi, kıdemli memurların katılımında toplanan bakanlar
konferansı hazırlık toplantısıdır. Forumun Çin tarafındaki İzleme Komitesi ise 2001
yılında kurulmuştur. Komite başta bakanlıklar olmak üzere Çin Eximbank, Çin
Kalkınma Bankası, Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı gibi pek çok kuruluş ve
departmanın içinde yer aldığı 33 üyeden oluşmaktadır.114 Ancak en önemli üyeler
Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığıdır. Forumun genel
sekreterliğini ise Dışişleri Bakanlığı Afrika İşleri Departmanı Genel Müdürü
yapmaktadır. Afrika tarafında ise ortak bir izleme komitesi bulunmamakla birlikte
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kimi ülkeler forum ile olan ilişkilerini kendi kurdukları izleme komiteleri üzerinden
yürütmekte bir kısmı ise bu ilişkiyi Dışişleri bakanlıkları üzerinden kurmaktadır.115
Söz konusu forum kapsamında üçer yıllık olarak hazırlanan eylem planları
Afrika stratejisinin somutlaştırılmasını ve detaylandırılmasını sağlamaktadır. Planlar
her bir başlık altında yapılacak çalışmalara, aktörlere ve araçlara değinerek uygulama
sürecinin yol haritasını çizmektedir.
Bu doğrultuda 2018 yılında 53 Afrika ülkesinin katılımıyla düzenlenen ÇinAfrika İşbirliği Forumu Pekin Zirvesi ve 7. Bakanlar Konferansı sonrası yayımlanan
ve 2019-2021 yıllarını kapsayan eylem planında politik iş birliğinden, ticarete,
kalkınma iş birliğinden kültürel iş birliğine kadar pek çok konu ele alınmaktadır.
Kamu Şirketleri (State-Owned Enterprises)
Kamu şirketleri Çin’in Afrika stratejisinin uygulanmasında önemli bir role
sahiptir. Çin doğal kaynaklar karşılığında sağladığı büyük altyapı kredileri ile dolaylı
olarak yine Çinli firmalara önemli iş imkânları sağlanmaktadır. Çoğu zaman verilen
krediler sayesinde yapılacak olan altyapı yatırımlarının ihaleleri de Çinli firmalar
tarafından kazanılmaktadır. Kimi zaman o ülkelerdeki yerel firmalar ihaleyi kazansa
da söz konusu firmalar da Çinli kamu ya da özel sektör firmalarıyla ortak girişim
kurma yoluna gitmektedir.116
2016 yılı itibarıyla Çin merkezi hükümetine ait toplam 102 şirket
bulunmaktadır. Her ne kadar Çin hükümeti ekonomideki reformlarla birlikte kamu
şirketlerini özelleştirme yoluna gitse de 2003 yılında 196 olan şirket sayısı 2016’da
ancak 102’ye düşürülebilmiştir.117 Fortune 500 listesinde yer alan 111 Çinli firmanın
çok az bir kısmının özel sektörün elinde olması, bu firmaların halen ne kadar güçlü
olduklarının bir göstergesidir.118 Söz konusu şirketler kendi münhasır yönetimlerine
sahip olmalarına rağmen ulusal düzeyde bu şirketlerin yönetimi ve denetimi 2003
yılında kurulan Devlet Konseyi Devlet Varlıkları Denetim ve İdare Komitesine (State-
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owned Assets Supervision and Administration Commission- SASAC) verilmiştir.119
Her ne kadar SASAC merkezi hükümete ait şirketleri özelleştirmeye çalışsa da
özellikle savunma, enerji, telekomünikasyon, havacılık ve demiryolu gibi alanlarda
özelleştirme yerine yeniden yapılandırmaya gidilerek bu şirketlerin daha etkin
çalıştırılmasına odaklanılmaktadır.120 Söz konusu şirketlerin özelleştirilmesinden
kaçınılmasının en önemli nedeni ise 2013 yılında başlatılan ve İpek Yolu ile Orta
Doğu, Avrasya ve Afrika’yı birbirine ekonomik olarak bağlamayı hedefleyen “Bir
Kuşak Bir Yol” girişimi kapsamında söz konusu güzergâhta önemli varlıklar elde
etmeleri ve kritik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesine hizmet etmeleri
beklentisidir.121
Çin Eximbank (The Export-Import Bank of China)
Çin Eximbank 1994 yılında kurulmuş devlet sermayeli ve Çin Devlet Konseyi
tarafından yönetilen bir kuruluştur. Kuruluşun ana amacı dış ticaret, yatırım ve
uluslararası ekonomik iş birliğini desteklemektir.122 Temel fonksiyonu Çinli firmalara
ihracat kredisi desteği sağlamak olan banka 1995’ten bu yana Çin tarafından verilen
tavizli kredi programlarının yürütücüsü konumundadır.123 Çin’in en önemli projesi
olan “Bir Kuşak Bir Yol” projesinin en önemli finansal aktörlerinden olan Banka diğer
ülkelere verilmekte olan tavizli krediler başta olmak üzere ihracat-ithalat kredileri,
yatırım kredileri ve ticari krediler gibi geniş bir kredi ağına sahiptir.124
Dünya genelinde doksanın üzerinde ülkede finansal hizmet sunan Banka,
özellikle “Bir Kuşak Bir Yol” projesinin hayata geçirilmesine yönelik olarak pek çok
yerde olduğu gibi Afrika'da da demiryolu, karayolu ve bölgesel havacılık ağlarının
genişletilmesine yönelik inşa faaliyetlerine, sanayileşme ve endüstriyel kapasitenin
artırılmasına ve ekipman imalat iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetlere
kredi sağlamaktadır. Örneğin Cibuti’de Çinli firmalar tarafından şu ana kadar inşa
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edilen en büyük liman projesi olan Doraleh limanı projesinin, yine Kenya’nın
bağımsızlığından bu yana gerçekleştirdiği en büyük proje olan 480 kilometrelik
Mombasa-Nairobi demiryolu hattı projesinin Çin Eximbank tarafından finanse
edildiği görülmektedir.125
Aslında Çin Afrika’daki yatırımlarının pek çoğunu o ülkelere devlet tarafından
sağlanan tavizli kredilerle finanse etmektedir. Afrika ülkelerine kullandırılan
kredilerde, kaynak destekli finansman anlaşmaları (resource-backed financing
agreements) yapılmaktadır. Bu sayede uluslararası piyasalarda kredi notu düşük olan
ve bu nedenle finansman bulamayan ya da çok yüksek faiz oranlarıyla borçlanmak
durumunda kalan ülkeler Çin’in uyguladığı bu anlaşmalarla önemli altyapı yatırımları
için ihtiyaç duydukları finansman imkânlarına kavuşmaktadır. Bu yöntemle ilgili en
çok öne çıkan örnek 2006 yılında Angola’ya verilen 4 milyar ABD doları tutarındaki
kredi karşılığında pek çok petrol sahasının arama ve işletim haklarının Çinli petrol
şirketlerine devredilmesidir. Yazında “Angola Modeli” olarak da tanımlanan bu
yöntemle yine 2008 yılında bazı madenlerin işletim hakkı karşılığında Çin Demiryolu
Grubu Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde önemli yatırımlar yapmıştır. 126 Çin bu
yöntemi Afrika’nın doğal kaynaklara sahip ve uluslararası sistemde kredibilitesi düşük
diğer ülkelerinde de uygulamaya devam etmektedir. Çin’in Afrika ülkelerine 20132017 yılları arasında sağladığı borç miktarı yaklaşık 87 milyar ABD dolarıdır.127 Bu
rakamlarla Çin, yaklaşık yüzde 40’ı yüksek borç riski ile karşı karşıya olan kıta
ülkelerine en çok iki taraflı borç sağlayan ülke konumundadır. Örneğin Cibuti’nin
Borç/GSYH oranı Çin’den aldığı borçlar neticesinde 2014-2016 yılları arasında yüzde
50’den yüzde 85’e yükselmiştir. Benzer şekilde Kenya’nın iki taraflı borçlarının yüzde
70’ini Çin’den alınan borçlar oluşturmaktadır. Söz konusu borçların kıta için hayati
önemdeki altyapı yatırımlarını finanse ettiği gerçeği kabul edilmekle birlikte uzun
vadede önemli riskler doğurabileceği ve alınan borçlar karşılığında verilen tavizlerin
kamuoyu tarafından bilinmediği eleştirisi getirilmektedir.128
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Devlet Destekli Yurt Dışı Yatırım Projeleri Mekanizması
Bu mekanizma 2004 yılında Çin Eximbank ve Ulusal Kalkınma ve Reform
Konseyi tarafından ortaklaşa kurulmuştur. Kaynağı Çin Eximbank’ın yurt dışı
doğrudan yatırımlar bütçesinden karşılanan bu mekanizma, özel bir borçlanma
kategorisine alınmıştır ve tavizli borçlanma oranlarına sahiptir. Bu kapsamda diğer
bölgelerde olduğu gibi Afrika ülkelerinde yatırım yapmak isteyen Çinli şirketler
Ulusal Kalkınma ve Reform Konseyinden aldıkları onay sonrasında Çin Eximbank’a
başvurarak düşük faizli kredi almaktadır. 100 milyon ABD doları üzerindeki tutarlarda
ise ayrıca Ticaret Bakanlığının onayı alınmak zorundadır. 129
Çin Kalkınma Bankası (China Development Bank)
Çin Kalkınma Bankası 1994 yılında kurulmuştur, 2008 yılında şirketleşmiş ve
2015 yılında Devlet Konseyi tarafından kalkınma finans kuruluşu olarak
tanımlanmıştır. Bankanın genel prensibi rekabet şartlarında kredi vermektir. Sadece
büyük ölçüde Çin menşeli ürün ve hizmetlerin kullanıldığı ve 200 milyon yuanın
(yaklaşık 30 milyon ABD doları) üzerinde kredinin kullanıldığı büyük yatırımlar için
imtiyazlı kredi sağlanabilmektedir.130 Çin’in ulusal kalkınmasında önemli bir role
sahip olan Banka, aynı zamanda yurt dışı yatırımların finansmanında da önemli bir
aktör olarak öne çıkmaktadır. Çin-Afrika Kalkınma Fonu’nun Bankanın iştirakleri
arasında olması bunun en önemli göstergelerindendir.131 Banka, dolaylı da olsa bu
fonun yüzde 85’i gibi büyük bir bölümünü elinde tutmaktadır.
Çin-Afrika Kalkınma Fonu (China-Africa Development Fund)
Fon 26 Haziran 2007 tarihinde Çinli firmaların Afrika’da yatırım yapmalarını
teşvik etmek ve desteklemek üzere kurulmuştur. Fon 2015 yılına kadar Afrika’da
yaklaşık 5 milyar ABD doları yatırım desteği sağlamıştır. Aynı yıl gerçekleştirilen
Çin-Afrika İşbirliği Forumu zirvesinde Çin Devlet Başkanının fonun Afrika’ya
gerçekleştirdiği yatırımları 5 milyar ABD doları daha artıracağını duyurması üzerine
kurumun Afrika’daki yatırım hedefi 10 milyar ABD dolarına yükseltilmiştir. Fonun
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yatırım desteklerini odakladığı alanlar ise tarım ve imalat sektörleri başta olmak üzere
alt yapı, endüstriyel parklar ve doğal kaynak geliştirme şeklindedir. Fonun temel
olarak üç görevi bulunmaktadır; Çinli firmaların Afrika’daki yatırımları için
finansman sağlamak ve risklerini paylaşmak, Afrika’daki birikim ve tecrübesi ile
firmaların karşılaştığı problemlerin çözümüne yardımcı olmak ve Afrika’nın kendi
geliştirdiği projeler ya da firmaların yatırımları için Çinli ortaklar bulmak. Fon
kendisine gelen proje teklifleri doğrultusunda iki değerlendirme yapmaktadır; birincisi
projenin kendisinin fonlamaya uygun olması, ikincisi ise proje başvurusunda bulunan
şirketlerin bilançolarının, öz sermaye yapısının ve insan kaynağının Afrika’da proje
yapacak yeterlilikte olması ile firmanın Afrika’ya dönük uzun dönemli ve iyi
açıklanmış bir stratejisinin bulunmasıdır. Bunun sonrasında proje gerçekleşmelerine
bağlı olarak finansman tutarları serbest bırakılmaktadır.132 Bu fonu Çin Eximbank ya
da Çin Kalkınma Bankası’ndan ayıran temel özelliği ise sadece Afrika’ya odaklanıyor
olmasıdır.
Çin Uluslararası Kalkınma Ajansı (China International Development AgencyCIDCA)/Dış Yardımlar
Çin dış yardım stratejisinin belirlenmesi, planlanması, yardımlara ilişkin
politika geliştirilmesi, uygulanması ve izlenmesinden sorumlu kuruluş, 2018 Nisan
ayından bu yana resmi olarak Çin Uluslararası Kalkınma Ajansıdır (China
International Development Agency-CIDCA).133 Bu görev daha önce Çin Ticaret
Bakanlığı bünyesinde yer alan Dış Yardım Departmanı tarafından yerine
getirilmekteyken, gerek küresel platformlarda gerekse bürokrasi içerisinde özellikle
Çin Dışişleri bürokrasisi tarafından yöneltilen yoğun eleştiriler sonrasında yeni bir
yapılanmaya gidilmiştir. Getirilen eleştirilerde yardımların Çin’in uzun dönemli
stratejik çıkarlarına hizmet edecek şekilde kullanılmak yerine kısa vadeli ekonomik
çıkarlara odaklandığı savunulmaktadır.134
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Çin’in dış yardımları konusunda, yardım yapılan ülkenin kalkınmasına katkı
sağlanmaktan çok kendi ekonomik çıkarlarını öncelediğini gösterir nitelikte veriler
mevcuttur. Örneğin Çin’in 2014 yılında yayımladığı dış yardım raporunda 2010-2012
yılları arasında sağlanan dış yardımların yüzde 55,7’sini tavizli kredilerin oluşturduğu
ifade edilmektedir.135
Çin dış yardımlarının rakamsal olarak hesaplanmasında, ülkenin dış
yardımlarını uluslararası yardım rejiminden ayrı olarak yürütmesi nedeniyle
belirsizlikler yaşanmaktadır. Ancak Çin tarafından 2014 yılında yayımlanan rapora
göre 2010-2012 yılları arasında yapılan toplam 89,34 milyar yuan (2014 rakamlarıyla
yaklaşık 14,4 milyar ABD doları) tutarındaki dış yardımın içerisinde Afrika’nın payı
yüzde 51,8’dir.136
Uluslararası Kuruluşlar
Uluslararası kuruluşlar Çin’in Afrika stratejisinin önemli bir parçası
durumundadır. Çin, BM nezdindeki çalışmalarda Afrika ülkelerinin desteğini
önemsemekte ve bu nedenle kıta ülkelerinin BM nezdindeki çalışmalarına da destek
vermektedir. Çin’in bu yaklaşımı daha çok politik çıkarlarına odaklansa da son
dönemde kıtaya yönelik güvenlik çalışmalarında Çin’in ön plana çıktığı
görülmektedir.
Yine Afrika Birliği ile kurulan temasların ve iş birliği çalışmalarının giderek
arttığı gözlenmektedir. Çin Afrika Birliği ile ilişkilerini daha yakın şekilde
sürdürebilmek için 2010 yılında Afrika Birliğinin FOCAC üyesi olmasını
sağlamıştır.137 Yine 2015 yılında, Afrika Birliğinde Çin daimi temsilciliği açılmıştır.
Aynı şekilde 2018 yılında Birlik de Çin’de bir temsilcilik açmıştır. Çin Afrika
Birliğinin hem fiziksel hem de beşeri yapılanmasına destek vererek Birlik ile
ilişkilerini yakından sürdürmektedir. Tarım başta olmak üzere ticaret, güvenlik gibi
alanlarda iş birliği yapıldığı ve çeşitli ortak platformlar kurulduğu görülmektedir. 1985
yılından bu yana Afrika Kalkınma Bankası Grubu şemsiyesi altındaki Afrika
Çin Dış Yardım Raporu (White Paper), 2014, ÇHC Merkezi Devlet Konseyi, (çevrimiçi),
http://www.gov.cn/zhengc e/2014-07/10/content_2715467.htm, 10 Mart 2019
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Kalkınma Bankası ve Afrika Kalkınma Fonu’nun da üyesi olan Çin, 2014 yılında
Afrika’da yapılacak yatırımları desteklemek amacıyla, Çin Halk Bankası ve Afrika
Kalkınma Bankası’nın ortaklığında, 2 milyar ABD doları sermayeli Afrika Birlikte
Büyüme Fonunu da (Africa Growing Together Fund -AGTF) hayata geçirmiştir.138
2.3. Amerika Birleşik Devletleri
2.3.1. Afrika ile İlişkilerin Tarihsel Arka Planı
Amerika Birleşik Devletleri ve Afrika ilişkileri uzun bir tarihsel geçmişe sahip
olmasına rağmen kıtanın geleneksel olarak ABD dış politikasının merkezinde
bulunmadığı söylenebilmektedir.139 ABD’den Afrika’ya yapılan Başkan düzeyindeki
ilk ziyaret, 1943 yılında F.D. Roosevelt’in Fas ve Gambiya’ya yaptığı ziyaretler
olmuştur. 1957 yılında bu kez başkan yardımcılığı düzeyinde kıtaya ziyaret
gerçekleştirilmiş aynı yıl bugün halen Dışişleri Bakanlığı teşkilatı içerisinde yer alan
Afrika ile İlişkiler Bürosu kurulmuştur.140
Kıta ile ilişkilerinde uzun süre önemli bir gelişme olmayan ve ilişkileri rutin
diplomatik seyrinde devam ettiren ABD, 1990’lı yıllardan itibaren Çin başta olmak
üzere diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ilgisi karşısında kayıtsız kalmamış
ve gecikmeli de olsa ilişkilere ivme kazandıracak hamleler yapmaya başlamıştır.
Yapılan en önemli hamlelerden biri 2000 yılında hayata geçirilen Afrika Büyüme ve
Fırsatlar Yasası (African Growth and Opportunity Act-AGOA) olmuştur. Bunun yanı
sıra kıtadaki salgın hastalıklar, açlık ve yoksullukla mücadele konularına da kayıtsız
kalınmamış ve önemli çalışmalar yürütülmüştür. Yine kıtadaki güvenlik çalışmaları
kapsamında 2007 yılında ABD Silahlı Kuvvetleri Afrika Komutanlığının (United
States Africa Command-AFRICOM) kurulması önemli hamlelerden biri olmuştur.
AGOA’nın hayata geçirilmesi sonrası 2000’li yıllardan itibaren kıta ile
ilişkilerin ekonomi ve ticaret alanında nispeten hızlandığı dikkat çekmektedir. Ancak
ticaret hacmindeki artışa rağmen özellikle ihracat penceresinden bakıldığında, Çin’in
Afrika Kalkınma Bankası, (çevrimiçi), https://www.afdb.org/en/countries/countries-non-regionalmember-countries/china/, 10 Mart 2019
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oldukça gerisinde kalındığı ve dalgalı bir seyir izlendiği görülmektedir. Grafik 2.5’te
görüldüğü gibi kıtaya yapılan ihracat 2005 yılında 15,3 milyar ABD doları iken bu
rakam 2018 yılında 25,9 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Öte yandan ABD’nin toplam
ihracatında Afrika’nın payı 2005 yılında yüzde 1,7 iken bir süre yüzde 2 civarında
seyrettikten sonra 2015 yılından itibaren tekrar düşüşe geçmiş ve 2018 yılında yüzde
1,6 olarak gerçekleşmiştir. Afrika’nın toplam ithalatında ABD ürünlerinin payı ise
dalgalı bir seyir izlemesine rağmen giderek düşmektedir. 2005 yılında Afrika’nın
toplam ithalatında ABD ürünlerinin payı yüzde 7,3 iken 2018 yılında yüzde 4,7’ye
kadar gerilemiştir.
Grafik 2.5. ABD-Afrika Ticaret İlişkisi
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Kaynak: UNCTAD verilerinden yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Kıta ile gerçekleştirilen ticaretteki dalgalı seyir yatırımlar konusunda da
kendini göstermektedir. Grafik 2.6’da görüldüğü gibi 2001 yılında ABD’nin
Afrika’daki yatırımlarının stok değeri 16 milyar ABD doları iken 2014 yılında 64
milyar ABD doları ile zirveye çıkmış ancak 2016 ve 2017 yıllarında düşerek 2017 yılı
itibarıyla 50 milyar ABD dolarına kadar gerilemiştir.
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Grafik 2.6. ABD’nin Afrika’ya Yatırımları (Milyar ABD Doları)
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Kıtanın özellikle ekonomik açıdan stratejik önemini Çin’in kıtadaki varlığını
artırması sonrası daha net kavrayan ABD, 2012 yılında Afrika kıtasına yönelik ilk
resmi stratejisini yayımlamıştır. Bunu takip eden stratejik hamlelerden birisi de 2014
yılında Washington’da düzenlenen ABD-Afrika Liderler Zirvesi olmuştur. Kıtada
özellikle Çin’in varlığına karşı bir hamle olarak gerçekleşen zirveye Afrika ülkelerinin
tamamına yakını katılım sağlamış, bunun yanı sıra iş dünyası ve STK’lar da zirveye
büyük ilgi göstermiştir. Zirve’de ABD’nin öteden beri öncelikli gördüğü güvenlik,
yardım, demokratikleşme gibi konular kadar ekonomik ve ticari konulara öncelik
verilmesi ABD’nin Afrika kıtasıyla olan ilişkilerindeki değişimin işareti olarak
algılanmıştır.141
2016’da yapılan başkanlık seçimleri sonrasında ise hem ABD yönetiminin dış
politikada ulusal çıkarları daha fazla ön plana çıkarma isteği hem de Rusya ve Çin’in
kıtada giderek artan nüfuzu sebebiyle kıta ile ilişkilerde daha somut adımlar atma
ihtiyacı hissedilmiştir. Bu doğrultuda 2018 Aralık ayında ABD yönetimi yeni bir
Afrika Stratejisi geliştirildiğini duyurarak bu değişimi resmi olarak da ilan etmiştir.142
Açıklanan strateji dikkate alındığında; ABD’nin kıta ile ilişkilerini kendi çıkarlarını
önceleyen ve Rusya ile Çin’in kıtadaki varlığının artmasına engel olacak şekilde
geliştireceği öngörülmektedir.
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2.3.2. Afrika Stratejisinin Genel Çerçevesi ve Yönetimi
Temel Yaklaşım ve Ulusal Çıkarlar
ABD’nin Afrika kıtası ile olan ilişkilerindeki yaklaşımını ekonomik, ideolojik,
güvenlik ve dış yardım temelli olmak üzere dört ana eksende gruplandırmak
mümkündür. Bu dört eksenin kıta ile olan ilişkilerdeki ağırlığı dönemsel olarak
değişmekle birlikte güvenliğin en çok öne çıkan eksen olduğu, bunu sırasıyla dış
yardımın ve ideolojik temelli yaklaşımın takip ettiği söylenebilir. Ekonomik temelli
yaklaşımın ise 2000’li yıllardan sonra yavaş yavaş önem kazanmaya başlamasına
rağmen son sırada geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
İdeolojik yaklaşımın en çok ön plana çıktığı dönem soğuk savaş dönemidir. Bu
dönemde ABD’nin Afrika politikalarına yön veren temel dayanak Sovyet Rusya’nın
kıtada yayılmacı politikalar izleme olasılığıdır. ABD’nin bu dönemde kıta ile
ilişkilerinde öncelikli amacı Rusya’yı engellemek ve çevrelemek olmuştur. 143
Ekonomik açıdan bakıldığında ise ABD’nin politikasını diğer ülkelerin
hamlelerine bağlı olarak geliştirdiği görülmektedir. ABD’nin kıtaya ilgisinin, rakip
olarak gördüğü Çin’in kıta ülkeleri ile ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmeye
başlaması sonrasında arttığı söylenebilir.144 Kıtadaki ekonomik fırsatlara dair önemli
kanıtlara rağmen Afrika, Amerikan medyasında uzun süre bir umutsuzluk kıtası olarak
algılanmış ve ABD’nin Afrika’ya yaklaşımı çoğunlukla dış yardım ekseninde
gelişmiştir. Diğer ülkeler ticaret, yatırım ve özel sektör finansmanı yoluyla Afrika ile
ekonomik ilişkilerini artırırken ABD, çoğu zaman kıtaya bu anlamda kayıtsız
kalmıştır.145 Ekonomik veriler de ABD’nin kıtaya olan yaklaşımının ekonomi temelli
olmadığını ortaya koymaktadır. Nitekim ABD’nin Afrika’ya ihracatı 2016 yılında son
on yılın en düşük rakamına inmiştir. Örneğin ABD’nin Sahraaltı Afrika’ya ihracatının
ABD toplam ihracatı içindeki payı sadece yüzde 0,9’dur.146
1990’lı yıllarda ise ilişkiler genellikle güvenlik ve dış yardım eksenli
yürütülmüştür. Bu dönemde kıta ile ilişkilerin temel prensipleri; çatışmaların
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önlenmesi, barışın inşası, demokrasi, insan hakları, yoksulluk ve açlığın önlenmesi
olmuştur.147 1998 yılında Kenya ve Tanzanya’daki ABD elçiliklerinin El-Kaide
tarafından bombalanması ve 2001 yılında yaşanan 11 Eylül saldırıları ABD’nin
güvenlik temelli yaklaşımının ağırlığının artmasına neden olmuştur. Bu yaklaşımın en
önemli göstergelerinden birisi de 2007’de AFRICOM’un kurulmuş olmasıdır.148
Bugün de bu temel iki eksenin korunduğunu söylemek mümkündür. Bunu destekleyen
bir başka husus ise ABD’nin 2018 yılı sonlarında ilan ettiği yeni Afrika stratejisinin
ulusal güvenlik danışmanı tarafından açıklanması ve Afrika’da yapılacak çalışmaların
ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla ilişkilendirilmiş olmasıdır.
Stratejinin Resmi Çerçevesi
ABD yönetimlerine yöneltilen Afrika kıtasının stratejik öneminin yeterince
anlaşılmadığı ve dış politikada gereken önemin halen gösterilmediği yönündeki
eleştirilere rağmen özellikle 2000’li yıllardan itibaren Afrika ile ilişkilerin ekonomi
başta olmak üzere tüm alanlarda geliştirilmesi adına önemli adımlar atılmaya
çalışıldığı görülmektedir. Fakat kıta ile ilişkilerin stratejik çerçevede ele alınmadığı
eleştirisi en azından bu konudaki resmi dokümanlara bakıldığında haklı
görünmektedir. Ne var ki 2012 yılına kadar kıtaya yönelik kapsayıcı bir strateji
oluşturulmamıştır.149
14 Haziran 2012 tarihinde ABD Başkanı tarafından yayımlanan Strateji
dokümanı ABD’nin ilk resmi Afrika Stratejisi olmuştur. Stratejide Afrika’daki
fırsatlar ve tehditlerin ele alınabilmesi için kapsamlı, proaktif, ileriyi görebilen ve uzun
vadeli hedefler ile kısa vadeli zorluklar arasındaki dengeyi kurabilen bir bakış açısına
ihtiyaç olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu amaçlarla hazırlanan strateji dört temel
ayağa sahiptir. Bu dört temel ayak; demokratik kurumların güçlendirilmesi, ekonomik
büyüme, ticaretin ve yatırımların hızlandırılması, barış ve güvenliğin tekâmül
ettirilmesi ile kalkınmanın ve fırsatların teşvik edilmesi olarak belirlenmiştir.
Hazırlanan strateji belgesi kısa bir doküman olmakla birlikte belgede söz konusu dört
temel ayak çerçevesinde oluşturulan alt başlıklar kapsamında yapılacakların biraz daha
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netleştirilmeye çalışıldığı fakat stratejiyi uygulayacak kurumlar ve araçlara pek
değinilmediği görülmektedir.150
ABD’nin Afrika’ya yönelik olarak açıkladığı diğer strateji belgesi ise Aralık
2018’de ilan edilmiştir. Ancak ilan edilen bu strateji dokümanı henüz resmi olarak
yayımlanmamıştır. Stratejinin ana hatları ABD ulusal güvenlik danışmanı tarafından
13 Aralık 2018 tarihinde ortaya konulmuştur. İlgili danışman tarafından açıklanan
strateji de ilk olarak “bundan sonra kıtaya yönelik verilecek her kararda, uygulanacak
her politikada, yardım konusunda harcanacak her bir ABD dolarında ABD
çıkarlarının daha ileri taşınmaya çalışılacağının” vurgulanması dikkat çekicidir.
Stratejinin odaklandığı temel üç nokta şu şekilde belirlenmiştir;151


ABD’nin kıta ile ticaretini ve kıta ülkeleriyle ticari ilişkilerini hem ABD
hem de Afrika’nın yararına olacak şekilde ilerletmek.



Radikal İslami Terörizm tehdidi ve şiddet içeren çatışmalarla mücadele
etmek.



ABD vergi mükelleflerinin dış yardımlar için ödediği her bir ABD
dolarının etkili ve etkin bir şekilde kullanılmasını temin etmek.

Stratejiye ilişkin yapılan açıklamada artık yardımların daha odaklı ve
önceliklendirme sırasına göre yapılacağı ifade edilmektedir.152
Stratejinin açıklanması sırasında ABD ulusal güvenlik danışmanı tarafından
özellikle Çin ve Rusya’nın kıtadaki agresif ve yayılmacı politikalarına dikkat çekilerek
bu iki ülkenin ABD’ye karşı bir rekabet avantajı sağlamaya çalıştıkları dile
getirilmiştir. Özellikle Çin’in, ülke örnekleri de verilerek ABD standartlarına uymayan
bir yaklaşımla, devlet sermayeli şirketleri kullanarak rüşvet, aşırı borçlandırma gibi
kıta ülkelerini kendi talep ve isteklerine boyun eğmek zorunda bırakacak yöntemlerle
hareket etmesinden duyulan rahatsızlık vurgulanmıştır. Yine Rusya’nın da benzer
şekilde BM nezdinde Afrika ülkelerine silah sattığı, yolsuzluk ve rüşvetle yönetimleri
yanına çektiği ve kıtadaki doğal kaynakları kendi çıkarları doğrultusunda çıkarmaya
150
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çalıştığı iddia edilmiştir. Stratejinin açıklanması sırasında dikkat çekici bir husus da
geçmişte dış yardımların Sovyetler Birliği ile mücadele ve 9 Eylül saldırıları
sonrasında da terörle mücadele bağlamında şekillendirildiği ve bunun bir hata
olduğunun

belirtilmesidir.

Buradan

hareketle

yeni

yardım

stratejisinin

değiştirileceğine ve bu stratejinin küresel güç mücadelelerine ve Amerikan çıkarlarına
odaklanacak şekilde yeniden uyarlanacağına vurgu yapılmıştır.153 İlan edilen stratejide
Rusya ve Çin ile ilgili açık ve net ifadelerin yer almasının, birçok kişinin gözünde
“yeni soğuk savaş” algısı yaratarak izlenecek politikaları gölgelediği şeklinde
eleştiriler de yapılmaktadır.154
Bunların yanı sıra hazırlanan Afrika stratejisinin uygulama çerçevesini,
özellikle maliyet boyutuyla, belirleyici önemli dokümanlardan birisi de her yıl
kongreye sunulan Kongre Bütçe Gerekçesi’dir. Amerikan Kongresi tarafından
onaylanmak zorunda olan bütçe gerekçesinde strateji bağlamındaki öncelikler
tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda çeşitli kurumlar, programlar ve inisiyatiflerin her biri
altında Afrika kıtasına harcanacak bütçe miktarları kararlaştırılmakta ve stratejinin
uygulanmasına yönelik olarak her bir aktör ya da aracın rolü kısaca tanımlanmaktadır.
Örneğin 2018 bütçe gerekçesinde Afrika Stratejisi bağlamında 5 politik önceliğe yer
verilmektedir. Bunlar; “barış ve güvenliğin artırılması”, “demokratik kurumların
güçlendirilmesi ve insan haklarının korunması”, “iki taraflı ticaret ve yatırım yoluyla
ekonomik büyümenin teşvik edilmesi”, “kalkınmanın teşvik edilmesi” ve “uygun
personel

ve

imkânlarla

diplomatik

etkinliğin

geliştirilmesi”

şeklinde

tanımlanmaktadır.155
Stratejinin Yönetimi ve Koordinasyonu
ABD’nin Afrika stratejisinin yönetimine dâhil olan farklı kurumlar ve yapılar
mevcuttur. Bu yapılar içerisinde kuşkusuz başat rol oynayan kurum Dışişleri
Bakanlığı’dır. Bakanlık, ABD’nin Afrika stratejisinin genel koordinasyonundan
sorumlu kurumdur. Bakanlık adına ülkenin Afrika kıtasına yönelik politikalarının
kurumlarla iş birliği halinde geliştirilmesi, yönlendirilmesi ve yönetiminin yanı sıra
Beyaz Saray, (çevrimiçi), https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-nati onalsecurity-advisor-ambassador-john-r-bolton-trump-administrations-new-africa-strategy/, 18 Mart 2019
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Afrika Birliği ile ilişkiler Politik İlişkiler Bürosu/Ofisi altında yer alan Afrika İşleri
Bürosu’nun sorumluluğundadır. Bunun yanı sıra kıtaya yapılacak yardımların ise
bakanlık ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (United States Agency for
International Development-USAID) ile iş birliği halinde yürütülmesi görevi Dış
Yardım Kaynakları Ofisi tarafından yerine getirilmektedir. Söz konusu ofisin
doğrudan Bakana raporlama yapan birimler arasında sayılması da ABD’nin devlet
yapılanması içerisinde dış yardımlara verdiği önemin bir göstergesidir.156 Her ne kadar
yardım faaliyetlerinin yürütülmesi USAID’in uhdesinde olsa da en üst düzeyde
sorumlu otorite Dışişleri Bakanlığı’dır.
ABD’nin dış politikasının ekonomik ve ticari boyutu ise 1960’lara kadar
Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte iken 1962 yılından itibaren ticari
ve ekonomik konular hem içerde hem de dışarda bu amaçla kurulan özel temsilcilik
vasıtasıyla yürütülmeye başlanmıştır. Zamanla adı Birleşik Devletler Ticaret
Temsilciliği Ofisi (United States Trade Representative-USTR) olarak belirlenen
kurumsal yapı iç politikanın yanı sıra ABD’nin dış politikasının ekonomik ve ticari
boyutuna da yön vermektedir. Kurum yapısı içerisinde yer alan Afrika İşleri Ofisi ise
ABD’nin Afrika kıtası ile yatırım ve ticaretinin geliştirilmesi ve koordinasyonundan
sorumludur. Ofis bu amaçla USAID, Binyılın Meydan Okuması (Millennium
Challenge Corporation-MCC), Denizaşırı Özel Yatırım Kurumu (Overseas Private
Investment Corporation-OPIC), Birleşik Devletler İhracat-İthalat Bankası (ExportImport Bank-EXIM) gibi kuruluşlarla yakın koordinasyon halinde çalışmaktadır.
Kıtaya yönelik olarak yürütülen AGOA’nın yanı sıra ikili iş birliği anlaşmalarının
uygulanmasının takibi, Afrika ile ilgili olarak bölgesel ve küresel organizasyonlarla
yürütülen çalışmalar da bu ofisin gözetiminde yürütülmektedir.157
ABD’nin Afrika stratejisinin yönetiminde önemli aktörlerden ikisi de Savunma
Bakanlığı ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı’dır (Central Intelligence Agency- CIA). Bu
iki kurumun ön planda olmasının sebebi ise ABD’nin Afrika’ya dönük güvenlikçi
yaklaşımıdır. Özellikle 11 Eylül saldırıları sonrasında DAEŞ, El-Kaide gibi terör
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örgütleri ile mücadeleye önem verilmesi bu iki kurumun Afrika ile ilişkilerde ağırlık
kazanmasına neden olmuştur.
2.3.3. Afrika Stratejisinin Uygulanmasında Rol Alan Aktörler ve Araçlar
Birleşik Devletler Uluslararası Kalkınma Ajansı (United States Agency for
International Development-USAID)
USAID 1961 yılında dönemin Amerikan Başkanı tarafından çıkarılan
başkanlık kararnamesi ile kurulmuştur.158 Kuruluş, ABD tarafından yapılmakta olan
kalkınma yardımları ve acil ve insani yardımları gerçekleştiren en önemli aktör
konumundadır. Bu kapsamda kalkınma yardımları alanında enerji, tarım, sağlık,
cinsiyet eşitliği, çevre, demokrasi ve insan hakları gibi pek çok alanda faaliyet
göstermektedir. Kuruluş, dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet göstermesi nedeniyle
hem merkezde hem de yerelde bulunan birimleri ile geniş bir organizasyonel yapıya
sahiptir.159
Dış yardımlar ve özellikle Resmi Kalkınma Yardımları (RKY) ABD’nin
Afrika stratejisinde kullandığı en önemli araçlardan biridir. Bu durum daha önce ifade
edilen ABD’nin Afrika’ya yardım odaklı yaklaşımı öncelemesinin bir sonucu olarak
ortaya çıkmaktadır. ABD 1990’lı yıllarda zaman zaman Fransa’nın ardından ikinci
sırada yer almasına rağmen 2000 yılından bu yana Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Teşkilatı (Organization for Economic Co-operation and Development-OECD)
Kalkınma Komitesi (Development Assistance Committee-DAC) üyesi ülkeler
arasında Afrika’ya en çok RKY yapan ülke konumundadır. OECD-DAC’ın verilerine
göre 2017 yılında ABD’nin Afrika’ya yaptığı Net RKY miktarı 11,19 milyar ABD
doları ile tüm üyelerin kıtaya yaptığı yardımların yaklaşık üçte biridir. Bu durumu
destekleyen bir başka veri de yine 2017 yılı itibarıyla ABD’nin en çok RKY yaptığı
on ülkenin altısının Afrika kıtasında yer almasıdır. Bu ülkeler sırasıyla Etiyopya,
Kenya, Güney Sudan, Nijerya, Uganda ve Tanzanya’dır.160
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Kuruluşun merkez teşkilatında yer alan 6 bölgesel bürodan bir tanesi Afrika’ya
ayrılmıştır. Bu büronun altında yer alan 8 ofis kuruluşun Afrika’daki misyonlarına
destek vermekte ve faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamaktadır. Sahada ise Sahraaltı
Afrika’da yer alan toplam 33 bölgesel ve ikili misyonla toplam 47 ülkede faaliyet
göstermektedir. Kuruluş Afrika’daki önceliklerini; tarımsal üretkenliğini artırmak;
demokrasi, insan hakları ve iyi yönetişimi desteklemek, iklim şoklarına karşı direnci
artırmak ve insani krizlere karşı mücadelede öncülük etmek olarak belirlemiştir.161
Kurum Afrika özelinde oluşturulan veya kıta ülkelerinin bir kısmını kapsayan
çeşitli girişimlere de öncülük etmektedir. Bu girişimlerin en önemlisi “Power Africa”
girişimidir. Girişimin içinde USAID’in yanı sıra MCC, Dışişleri Bakanlığı, OPIC,
Amerikan EximBank, Birleşik Devletler Ticaret ve Kalkınma Ajansı (U.S. Trade and
Development Agency-USTDA), Birleşik Devletler Afrika Kalkınma Vakfı (United
States African Development Foundation-USADF) gibi kuruluşlar yer alsa da girişimin
koordinasyonu USAID tarafından yapılmaktadır.162 Girişim her üç kişiden ikisinin
elektriğe erişiminin olmadığı Sahraaltı Afrika’da bu konuda çalışmalar yapmak üzere
2013 yılında kurulmuştur. Power Africa’nın hedefi 30.000 megavatlık yenilenebilir ve
temiz enerji kaynağı sağlayarak 60 milyon hane ve işyerinin elektriğe erişimini
sağlamaktır. Girişim finansal destek sağlamanın yanı sıra enerji sektöründe yatırım
yapılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması ve hem Afrikalı hem de Amerikalı
şirketlere finansmana erişim konusunda teknik destek sağlanması gibi alanlarda da
çalışmalar yürütmektedir.163
USAID yaptığı çalışmaları yıl içinde düzenli olarak kongreye raporlamaktadır.
Bu raporlamalar sadece yıllık faaliyet ya da finansal rapor şeklinde değil çalışılan
farklı sektörler ya da USAID öncülüğünde başlatılmış çeşitli inisiyatiflere münhasır
olarak hazırlanmış raporlar şeklinde de olmaktadır. Bunların yanı sıra bazı özel
konularda hazırlanmış raporlar da kongreye sunulmaktadır. Örneğin 2009 yılında
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Çin’in Afrika ve Latin Amerika’daki yardım faaliyetlerine ilişkin özel bir rapor
hazırlanarak kongreye sunulmuştur.164
AFRICOM
AFRICOM ABD’nin dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi güvenlikçi
yaklaşımının Afrika’daki yansıması olarak ortaya çıkmış bir araç ya da aktör olarak
tanımlanabilir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında çeşitli coğrafyalarda komutanlıklar
oluşturan ABD, her bir komutanlığın ayrı bir sorumluluk alanı bulunduğu bu
yapılanma içerisinde Afrika kıtasının sorumluluğunu Avrupa Komutanlığına
vermiştir. Fakat 11 Eylül saldırıları sonrasında kıtanın çeşitli terör gruplarına ev
sahipliği yaptığı düşüncesi ABD’yi kıtada askeri anlamda daha etkin olmaya
yöneltmiştir. Bunun sonucu olarak Afrika ülkelerinden ve çeşitli uluslararası
örgütlerden yükseltilen itirazlara rağmen 2007 yılında merkezi Almanya’da bulunan
AFRICOM kurulmuştur.
Daha önce Kuzey Afrika’nın bir kısmı esasen Ortadoğu’ya bakan ABD Merkez
Kuvvetler Komutanlığına (US Central Command-CENTCOM), kıtanın geri kalanı ise
Avrupa’dan sorumlu olan ABD Silahlı Kuvvetleri Avrupa Komutanlığına (European
Command-EUROCOM) bağlıyken AFRICOM’un kurulmasıyla birlikte kıtanın
sorumluluğu bu komutanlığa verilmiştir. AFRICOM’a altı temel görev verilmiştir. Bu
görevlerin çoğunluğu terörizmle mücadele, uluslararası suçları azaltma gibi konularla
ilişkiliyken komutanlığa verilen “doğal kaynakları güvence altına alma” ve “Çin’in
artan nüfuzuna karşı koyma” görevleri kıtadaki doğal kaynakların ABD için stratejik
önemini vurgulamak açısından dikkat çekicidir.165
Binyılın Meydan Okuması (Millennium Challenge Corporation-MCC)
MCC, Ocak 2004’te Amerikan Kongresinin kararıyla kurulan bir dış yardım
kuruluşudur. Temel amacı aynı USAID gibi Amerika’nın az gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerde yardımlarını yerine getirmek olan MCC uygulamada USAID’den farklı
hedeflere, uygulama yöntem ve kriterlerine sahiptir. Her ne kadar doğrudan hiyerarşik
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devlet yapısı içerisinde yer almasa da, MCC’nin yönetim kurulu başkanlığını ABD
Dışişleri Bakanı yapmakta ve yönetim kurulunda Hazine Bakanı da yer almaktadır.
Ayrıca kuruluşun yönetiminde USAID’ten de bir temsilci bulunmaktadır.
Kuruluşla ilgili bir diğer önemli husus ise özel sektörden bir temsilcinin de yönetim
kurulunda yer almasıdır. MCC’nin kurulmasındaki amaç; ABD dış yardımlarını daha
etkin bir şekilde, zaman kısıtına bağlı kalarak ve ABD çıkarlarını daha fazla gözetecek
şekilde yapmaktır. Ayrıca MCC’nin yardımları yaparken asıl hedefi ilgili ülkelerdeki
yoksulluğu azaltmak ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamaktır.166 MCC bunu
yaparken verdiği desteklerin daha kısa sürede ekonomik etkiler yaratmasını
amaçlamaktadır. Bu nedenle yardım yapılacak ülkelerin iyi yönetişim, şeffaflık,
politika uygulama performansı gibi konulardaki başarısının değerlendirildiği 20 farklı
kritere dayalı olarak yardımda bulunulmaktadır.167 Bunun bir sonucu olarak MCC’nin
bugüne kadar Afrika kıtasında “compacts” adını verdiği 5 yıllık uzun süreli programlar
şeklinde iş birliği yaptığı ülke sayısı sadece 26’dır. Bu rakam USAID ile
kıyaslandığında oldukça düşük kalmaktadır.168 MCC’nin daha çok ekonomik refah
temelli ve ABD çıkarlarına ağırlık veren bir anlayışla çalıştığının iki temel işareti
bulunmaktadır. Bunlardan ilki kuruluş yapılanmasında hem yönetim kurulunda hem
de danışma kurullarında özel sektör temsilcilerine yer verilmesidir. İkincisi ise
danışma kurullarında ekonomik konularda çalışan ve yapılan ya da yapılması
planlanan projelerin ne gibi ekonomik faydalar sağlayacağı konusunda fikir verecek
çeşitli sektörlerden uzmanlara yer verilmesidir.
MCC’nin giderek artan bütçesi ve faaliyetleri kimi yazarlar tarafından
eleştirilirken kimileri bunun doğru bir yaklaşım olduğunu savunmaktadır. Eleştiri
yönelten yazarlar, MCC’nin ön plana çıkmasının ve USAID’in daha pasif duruma
gelmesinin özellikle MCC kriterlerini sağlayamayan kırılgan devletlerin dışarda
bırakılmasına yol açacağını düşünmektedir. Ayrıca büyük önem arz ettiği düşünülen
acil ve insani yardımların da USAID’in faaliyet hacminin daralmasıyla birlikte sekteye
uğrayacağı düşüncesi dile getirilmektedir. Bunun yanında kimi eleştirmenler MCC’nin
MCC, (çevrimiçi), https://www.mcc.gov/, 10 Nisan 2019
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USAID’e göre daha maliyet etkin bir şekilde ve işlevsel çalıştığı düşüncesiyle
kurumun Amerikan dış yardımlarında daha aktif rol oynaması gerektiği düşüncesini
savunmaktadır.
Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası (African Growth and Opportunity Act.-AGOA)
Ana hedefi Sahraaltı Afrika ülkelerinin ABD pazarlarına erişimini artırmak
olan bu yasa, Afrika ülkelerinin birtakım şartları yerine getirmesini ön şart olarak
koşmaktadır. Bu kapsamda yasadan yararlanacak ülkelerden; piyasaya dayalı bir
ekonomi oluşturmak için adımlar atılması, hukukun üstünlüğünün sağlanması, ABD
ticaret ve yatırımına karşı engellerin ortadan kaldırılması, yoksulluğu azaltıcı ekonomi
politikalarının uygulanması, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için bir sistem kurulması
ve uluslararası kabul görmüş işçi haklarının korunması gibi çeşitli şartları yerine
getirmeleri beklenmektedir. 18 Mayıs 2000 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile yaklaşık
40 Afrika ülkesinin ürünlerinin gümrüksüz bir şekilde ABD pazarlarına erişimi
sağlanmıştır. İlk olarak yürürlüğe girdiğinde yasanın 2008 yılına kadar yürürlükte
kalması planlanmaktaydı fakat daha sonra süresi iki kez uzatılan yasanın 2025 yılına
kadar yürürlükte kalması öngörülmüştür. AGOA ile daha önce ülkelerle münhasıran
yapılan anlaşmalarla sağlanan bu imkânın tüm kıtaya aynı şekilde uygulanması
sağlanmaktadır. AGOA’nın da katkısıyla, ABD ve Sahraaltı Afrika ülkeleri arasında
mal ticareti, 2000 yılında 29,4 milyar ABD doları iken 2017 yılında 39 milyar ABD
dolarına yükselmiştir. Tabi bu ürünlerin çoğunun petrole dayalı ürünler olması dikkat
çekici bir detaydır. Bu durum her ne kadar toplam mal ticareti hacminde artış
sağlanmış olsa da ana hedef olan Afrika’nın ürettiği ürünlerin Amerikan pazarlarında
satılması hususunda istenilen düzeyde artışın sağlanamadığını göstermektedir.169
AGOA kapsamındaki ülkelere yönelik her yıl bakanlar düzeyinde Birleşik
Devletler-Sahraaltı Afrika Ticari ve Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlenmektedir.
Forum AGOA Forumu olarak da adlandırılmaktadır. AGOA’ya getirilen en önemli
eleştiri ise yasanın tüm kıtayı hedef almasına rağmen daha çok petrol ihraç eden
ülkelerin bu yasadan yararlanması nedeniyle uygulamada yasadan fayda sağlayan
Afrika ülkesinin sınırlı sayıda kalmasıdır. Örneğin 2003 yılında AGOA kapsamında
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Afrika ülkeleri tarafından 14 milyar ABD doları tutarında ihracat yapılırken bunun
yüzde seksenden fazlası yani 11 milyar ABD dolarından fazlası petrol üreten ülkeler
tarafından gerçekleştirilmiştir. Sonraki birkaç yılda ortaya konulan veriler de bu
durumu desteklemektedir.170 Bu tabloya rağmen ABD hükümetinin, ABD’nin
ekonomik çıkarlarını daha fazla önceleyen yaklaşımı doğrultusunda ABD’nin
önümüzdeki yıllarda Afrika’ya ihraç ettiği ürünlerle ilgili birtakım avantajlar
sağlayacak müzakereler yürütmesi beklenmektedir.171
Denizaşırı Özel Yatırım Kurumu (Overseas Private Investment Corporation-OPIC)172
OPIC Amerikan işletmelerinin gelişmekte olan pazarlara yatırım yapmalarına
yardımcı olan bir hükümet kurumudur. Yönetiminde, aralarında USAID yöneticisinin
de bulunduğu yedi kamu temsilcisi ve kanuni olarak çeşitli kriterlere göre atanan sekiz
özel sektör temsilcisi bulunan OPIC, işletmelerin doğrudan yabancı yatırımlarla ilgili
risklerini yönetmelerine ve yeni pazarlara giriş yapmalarına yardımcı olmaktadır.
Kurum bunu yaparak ayrıca gelişmekte olan ülkelerde liberal ekonominin gelişmesine
de katkı sağlamaktadır. OPIC, işletmelere finansman ve politik risk sigortası
sağlayarak işletmelerin yurt dışında yatırım yapmalarını kolaylaştırmaktadır.173
Kurum yurt dışına açılmak isteyen işletmelerin yatırım projelerini
değerlendirmeye almakta ve o ülkede yaratacağı ekonomik ve sosyal katkıyı göz
önünde bulundurarak ilgili işletmeye borç vermektedir. Verilen borçla birlikte savaş,
iç çatışma, şiddet olayları ve ev sahibi ülkenin yapacağı kamulaştırma girişimleri de
dâhil olmak üzere geniş bir yelpazeye sahip politik risk sigortası sağlanarak
işletmelerin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yatırım yapmaları teşvik
edilmektedir. Politik risk sigortası imkânı yalnızca yurt dışı yatırım yapan işletmelere
değil finansman sağlayan diğer kuruluşlara, STK’lara ve ihracat yapan firmalara da
sunulmaktadır. Kurum ayrıca Amerika’daki küçük ve orta ölçekli firmaların yurt
dışına açılmalarını sağlamak amacıyla ülke içinde teknik destek ve bilgilendirme
faaliyetlerinde de bulunmaktadır. Başlangıçta devlet sermayesi ile kurulan kurum şu

170

Asusa, 2015: 51-52
Cohen, 2019
172
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anda kendi kaynaklarıyla çalışmalarını sürdürmekte ve devletten hiçbir destek
almamaktadır.174
160’dan fazla ülkede yatırımları teşvik eden ve politik risk sigortası sağlayan
kurum, Afrika kıtasına özel önem vermektedir. Örneğin kurumun 2017 portföyünün
yüzde 27’sini Sahraaltı Afrika ülkelerindeki yatırımlar oluşturmaktadır. Şu anda ise
6,1 milyar ABD doları tutarında bir portföy ile Afrika’da yürütülen 128 projeyi
desteklemektedir. Ayrıca “Connect Africa” programıyla Afrika ülkelerindeki
telekomünikasyon ve internet altyapısı, kara ve demiryolu yapımı ile liman ve
havaalanı yapımı gibi temel altyapı projeleri desteklenmektedir.175
Kurumun yapılanmasıyla ilgili önemli bir gelişme ise 5 Ekim 2018 tarihinde
yürürlüğe giren Kalkınmaya Yönelik Yatırımların Daha İyi Kullanımı (Better
Utilization of Investments Leading to Development-BUILD) yasasıdır. Bu yasa ile
OPIC ile USAID çatısı altında yatırım desteği sağlamakta olan “Development Credit
Authority” birimini aynı çatı altında toplayarak daha etkin ve esnek bir yapı kurulması
hedeflenmektedir. Yeni yapılanmada kurumun adı Birleşik Devletler Uluslararası
Kalkınma Finansmanı Kurumu (U.S. International Development Finance CorporationIDFC) olarak değiştirilecektir. Yasada yeniden yapılanma sürecinin 1 Ekim 2019
tarihine kadar tamamlanması ve o döneme kadar kurumun çalışmalarına aynı şekilde
devam etmesi karara bağlanmaktadır.176 Söz konusu yeniden yapılanma süreci ile
kıtadaki ABD özel şirket yatırımlarının daha hızlı artırılması hedeflenmektedir.
Dışişleri Bakan Yardımcısının ifadelerine göre söz konusu değişiklikle birlikte
kurumun özel sektörü desteklemek amaçlı kullandığı sermaye tutarı 29 milyar ABD
dolarından 60 milyar ABD dolarına çıkarılacaktır.177
Birleşik Devletler İhracat-İthalat Bankası (US EXIM Bank)
EXIM Bank diğer ülkelerde olduğu gibi Amerika’da da kurulduğu 1934
yılından bu yana ihracat ve ithalat yapan firmaları desteklemek amacıyla oluşturulmuş
bir finansman kuruluşudur. MCC de yurt dışına açılan firmalara destek vermektedir,
OPIC, (çevrimiçi), https://www.opic.gov/, 15 Nisan 2019
OPIC (çevrimiçi), https://www.opic.gov/, 15 Nisan 2019
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ancak MCC yatırıma odaklanmakta ihracat tarafına ilişkin bir destek sağlamamaktadır.
Bu rolü tamamen EXIM Bank üstlenmiş durumdadır. Bu kapsamda Banka dört temel
araçla özel sektör firmalarına destek vermektedir. Bu araçlardan ihracat kredisi
garantisi, ticari borç garantisi ve işletme sermayesi garantisi klasik Eximbank
mantığıyla çalışmakta ve Afrika kıtasının yanı sıra Dünya’nın diğer bölgeleriyle
ihracat ve ithalat yapmaya çalışan tüm Amerikan şirketlerini kapsamaktadır. Ancak
proje finansman programı Afrika kıtasındaki ülkelere dönük olarak çalışmakta olan
firmalar için özel olarak tasarlanmış bir araçtır.178
Birleşik Devletler Ticaret ve Kalkınma Ajansı (U.S. Trade and Development AgencyUSTDA)
Kurum Amerikan özel sektör firmalarının, ihracatlarını artırmak amacıyla,
gelişmekte olan ülkelerdeki kalkınmaya dönük projelere dâhil olmalarını teşvik etmek
için kurulmuştur.179 Kuruluş söz konusu projelere doğrudan finansman sağlamak
yerine ilgili projelerin fizibilite çalışmalarının hazırlanmasına, proje yapım
aşamasında teknik destek sağlanmasına ve pilot proje uygulanmasına destek
vermektedir. Kurum bunun yanı sıra ilgili ülkelerin büyük projeleri tasarlayabilmesi
noktasında uluslararası sponsorlar bulunması konusunda da ülkelere yardım
etmektedir. Kurum bunlara ilaveten düzenlediği faaliyetlerle, Amerikan firmalarını
yapmak istedikleri proje konularıyla ilgili son teknoloji ve hizmetlerle tanıştırmak
üzere o alanda dünya çapındaki proje geliştiricilerle bir araya getirmektedir.180 Bu
amaçla Afrika özelinde yenilenebilir enerji, ulaştırma ve telekomünikasyon başta
olmak üzere çeşitli alanlarda 500’ün üzerinde projenin yürütülmesine destek vermiştir.
Ayrıca ABD tarafından başlatılan “Power Africa” ve “U.S.-Africa Clean Energy
Finance” gibi önemli inisiyatiflere de teknik destek vermektedir. Kurum bu tecrübesini
Afrika ülkelerinin tedarik politikalarını, yöntemlerini ve kanallarını geliştirmeleri
amacıyla da kullanmaktadır. Kıtadaki ülkelere çeşitli faaliyetlerle sağlıklı, maliyetetkin, şeffaf ve rekabetçi bir tedarik sistemini nasıl oluşturacakları ve yönetecekleri
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anlatılmaktadır.181 Aslında bu tür faaliyetlerin ilgili ülkelere destek verirken aynı
zamanda kurumun kıta ülkelerinin tedarik sistemleri konusunda bilgi sahibi olmasını
sağladığı ve bu bilgilerin ABD firmalarının kıtada yapacakları girişimleri
kolaylaştırmak amacıyla kullanıldığı düşünülmektedir.
Birleşik Devletler Afrika Kalkınma Vakfı (United States African Development
Foundation-USADF)
ABD hükümeti tarafından kurulan vakfın temel amacı yoksul ve dezavantajlı
gruptaki kişilere 50.000-250.000 ABD doları arasında çekirdek sermaye sağlayarak ve
kuruluş aşamasında teknik destek vererek bu kişilerin iş kurmalarına yardımcı
olmaktır. Kıtada şu ana kadar 53 milyon ABD doları hibe desteği sağlamış olan
kuruluşun 2018 yılında tarım sektörü, şebeke dışı enerji sektörü girişimcileri ve genç
girişimcilere sağladığı desteklerin Afrika’da 100 milyon ABD doları tutarında bir
ekonomik aktivite yarattığı tahmin edilmektedir. Hâlihazırda 30 Afrika ülkesinde
faaliyet göstermekte olan kuruluşun 20 ülkeye ilişkin ülke programı bulunmaktadır.
Ortaya konan ülke programlarında her bir ülke için bir strateji geliştirilerek
desteklenecek sektörler belirtilmektedir. Ayrıca hibe desteği verilen projelerin
bütçeleri ve süresi de ilgili program altında ortaya konulmaktadır. Kurum talep odaklı
çalışmakta, her yıl iki farklı dönemde proje çağrısına çıkmakta ve kendi işini kurmak
isteyen

özellikle

gençler

ile

kadınların

proje

tekliflerini

alarak

bunları

değerlendirdikten sonra hayata geçirmektedir.182
Müreffeh Afrika Girişimi (Prosper Africa Initiative)
ABD yönetimi Aralık 2018’de, Amerikan işletmelerine pazar açmak,
Afrika’nın orta sınıfını büyütmek, genç nüfusa yönelik istihdam fırsatlarını artırmak,
iş ortamını iyileştirmek ve Afrika ile iki yönlü ticareti artırmak için “Prosper Africa
Initiative” girişimini ilan etmiştir. Bunun bir başka amacı da ABD’nin başta Çin olmak
üzere Afrika’da ticari çıkarları olan diğer ülkelerle rekabet edebilmesini sağlamaktır.
ABD diğer ülkelere kıyasla geç kalmış da olsa bu girişim ile rakipleri karşısında Afrika
ülkelerine bir alternatif sunmaya çalışmaktadır.183 Henüz tam olarak işler hale
USTDA, (çevrimiçi), https://ustda.gov/, 26 Nisan 2019
USADF, (çevrimiçi), https://www.usadf.gov/, 28 Nisan 2019
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gelmemiş olsa da hükümet bu girişimi, Amerikan özel sektörünün uzun süredir yatırım
destek hizmetlerine erişimin daha kolay hale getirilmesi yönündeki talebine karşılık
olduğunu öne sürmektedir.184 Prosper Africa girişimi ile hükümetin Afrikalı ve ABD’li
iş dünyasını buluşturduğu, tedarikçileri, alıcıları ve yatırımcıları bir araya getirmek
için bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarından oluşan on beşten fazla kuruluşun
güçlerini bir çatı altında topladığı belirtilmektedir.185 Girişim ile özel sektörün Afrika
konusunda devletin farklı kurumları tarafından sağlanan tüm imkânlarına tek bir
yerden erişmesinin sağlanması, kıta ile karşılıklı ticarette işlem maliyetlerinin
düşürülmesi, kıtada ABD özel sektörünün olmadığı alanlarda fırsatlar yaratılması gibi
özel sektörün kıtadaki varlığını ve karşılıklı ticareti artırmaya yönelik birtakım
hedefler ortaya konulduğu görülmektedir.186
2.4. Güney Kore
2.4.1. Afrika ile İlişkilerin Tarihsel Arka Planı
Güney Kore uzun süre dış politikasında Afrika’ya yeterince önem vermemiştir.
Bu durumun değişmesi ilk olarak uluslararası alanda Kuzey Kore ile rekabet halinde
olunan 1960’lı yıllara denk gelmektedir. O dönemde Birleşmiş Milletlerde Güney
Kore’yi ilgilendiren hususlarda daha fazla ülkenin desteğini ve oyunu kazanabilmek
adına Afrika ile ilişkiler geçmişe göre daha sıcak tutulmaya çalışılmıştır. Ancak
ilişkilerin sıcak tutulması yönündeki bu yaklaşımın uygulamaya geçirilmesinin ise
uzun yıllar aldığı görülmektedir. 2000’li yıllara kadar kıta ile ilişkilerin
geliştirilmesine yönelik çabaların kurumsal ve sürdürülebilir bir nitelikte olmadığı
görülmektedir. Yaklaşık kırk yılı aşkın bir süre içerisinde göreve gelen bazı
hükümetler Afrika kıtası ile ilişkileri diplomatik olarak geliştirmeye çalışsa da kısa
vadeli ve sürekliliği olmayan projelere odaklanmıştır.187 Bu durumun ortaya
çıkmasında Güney Kore'nin sınırlı devlet kapasitesi ve kıta ile arasındaki coğrafi
mesafe de etkili olmuştur. Nitekim diplomatik ilişkilerin kurulmaya başladığı 1960’lı
International Trade Administration, (çevrimiçi), https://www.trade.gov/prosperafrica/, 5 Mayıs 2019
International Trade Administration, (çevrimiçi), https://www.trade.gov/prosperafrica/aboutus.asp, 5
Mayıs 2019
186
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yıllardan sonra devlet başkanı düzeyindeki ilk ziyaret 1982 yılında Kenya, Nijerya,
Gabon ve Senegal’e gerçekleştirilmiştir.188
2000’li yıllara gelindiğinde ise Güney Kore-Afrika ilişkileri önceki dönemlere
kıyasla daha kurumsal düzeyde ilerleme imkânı bulmuştur. İlk olarak 2006 yılında
devlet başkanı düzeyinde Mısır, Cezayir ve Nijerya’ya gerçekleştirilen ziyaretler
sonrasında 31 Afrika ülkesinin katılımıyla ilk Kore-Afrika Forumu Seul’de
gerçekleştirilmiştir. Devam eden yıllarda her iki yılda bir bakanlar düzeyinde
gerçekleştirilen zirvelerle ilişkiler daha somut hale getirilmiş ve zirvelerde belirlenen
iş birliği alanlarında süreklilik arz eden çalışmalar yürütülmüştür.
Ekonomik ve ticari ilişkiler açısından bakıldığında ise kıta ile ilişkilerin
istikrarlı bir şekilde ilerlediği görülmektedir. Grafik 2.7’de görüldüğü üzere Güney
Kore-Afrika ticareti 2001 yılında 5,1 milyar ABD doları iken bazı yıllarda yaşanan
dalgalanmalara rağmen 2018 yılı itibarıyla 20 milyar ABD dolarını aşmış durumdadır.
Öte yandan hem Güney Kore’nin toplam ticaretinde Afrika’nın payının hem de
Afrika’nın toplam ticaretinde Güney Kore’nin payının çok fazla değişmediği
görülmektedir. Her iki tarafın toplam ticaretleri içindeki payın yüzde iki civarında
seyrettiği görülmektedir.
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Grafik 2.7. Güney Kore-Afrika Ticaret İlişkisi
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2.4.2. Afrika Stratejisinin Genel Çerçevesi ve Yönetimi
Temel Yaklaşım ve Ulusal Çıkarlar
Güney Kore’nin Afrika ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeye
çalışmasının arkasında yatan gerekçelerin, ilişkilerin ilk olarak başladığı 1960’lı
yıllarda Çin’dekine benzer şekilde özellikle BM nezdinde destek arayışından
kaynaklanan siyasi çıkarlara dayandığı görülmektedir. 2000’li yıllardan itibaren ise
Güney Kore’nin özellikle enerji arz güvenliği ve çeşitlendirmesine yönelik
arayışlarının Afrika kıtası ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir etken olduğu da
yadsınamaz bir gerçektir. Fakat özellikle kalkınma iş birliği alanında önemli
gelişmeler sağlayan ve DAC üyeleri arasına girmeyi başaran Güney Kore’nin sadece
ulusal çıkar odaklı bir yaklaşım sergilemekten kaçındığı ve kıta ile iş birliğinin
kalkınma ekseninde yürütülmesine özen gösterdiği görülmektedir.189

189

Kim, 2017: 122-125

80

Stratejinin Resmi Çerçevesi
Güney Kore’nin resmi olarak ilan edilmiş bir Afrika strateji belgesi
bulunmamasına rağmen kıta ile ilişkilerin çerçevesini çizen en önemli belgeler iki
yılda bir toplanan ve ilişkilerin rotasının tayin edildiği Kore-Afrika Ekonomik İşbirliği
(Korea-Africa Economic Cooperation-KOAFEC) Konferansı sırasında ilan edilen
Bakanlar Konferansı Ortak Deklarasyonu (KOAFEC Ministerial Conference Joint
Declaration) ve her bir toplantı sonrasındaki iki yıllık dönemi kapsayan Eylem Planı
dokümanlarıdır. Her ne kadar daha detaylı bilgiler sunan eylem planlarına yer
verilmese de deklarasyonlar konferansın resmi internet sitesinde kamuya açık olarak
paylaşılmaktadır.
Söz konusu 2010-2018 yılları arasında yayımlanan tüm deklarasyonlar
incelendiğinde zaman zaman küçük değişimler olsa da temel olarak altı iş birliği
alanının ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Bu alanlar;


Enerji ve Altyapı



Bilgi ve İletişim Teknolojisi



İnsan Kaynağı Gelişimi



Tarımsal Kalkınma



İklim Değişikliği



Kore’nin Kalkınma Tecrübesinin Paylaşılması

şeklinde sıralanmaktadır.190
2010, 2012, 2016 ve 2018 yıllarında yayımlanan toplam dört deklarasyonda
hemen hemen tüm belgelerde Afrika’nın potansiyeline ve küresel büyümeye yapacağı
katkıya vurgu yapılmaktadır. Bununla birlikte yine tüm belgelerde Güney Kore’nin
kalkınma tecrübesinin öne çıkarıldığı ve her alanda yapılacak iş birliği konusunda söz
konusu

tecrübenin

Afrika

ülkelerine

aktarılması

hususunun

zikredildiği

görülmektedir.191
Belgeler arasındaki önemli farklılıklardan biri ise 2010 ve 2012 yıllarındaki
deklarasyonlarda yapılacak iş birliği çalışmalarında Afrika ülkelerinin kendi
190
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önceliklerine vurgu yapılmazken 2016 yılından itibaren Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerini (Sustainable Development Goals-SDGs), 2063 Gündemini (Agenda 2063)
ve Afrika Kalkınma Bankası’nın Afrika’nın dönüşümü için belirlediği beş temel
önceliği (The High 5s) dikkate alan ve söz konusu belgelerde bu hususları vurgulayan
bir yaklaşım tarzı belirlendiği görülmektedir.192
2016 ve 2018 yıllarında ilan edilen deklarasyonları diğerlerinden ayıran önemli
bir özellik de Afrika kıtası ile yapılacak iş birliğine ayrılacak kaynak miktarının açıkça
zikredilmiş olmasıdır. Söz konusu deklarasyonlarda sırasıyla 2017-2018 ve 2019-2020
yılları için Afrika’da yürütülecek çalışmalara toplam 5’er milyar ABD doları kaynak
ayrılacağı taahhüt edilmiştir. Yine aynı belgelerde kaynakların hangi kurumlar
tarafından sağlanacağı da açıkça zikredilmektedir. Kaynak dağılımına bakıldığında her
iki dönemde de kaynakların yaklaşık yüzde 80’inin Kore Eximbank tarafından verilen
ihracat kredileri şeklinde olduğu görülmektedir. Yine her iki dönemde de toplam
kaynağın yaklaşık yüzde 20’sinin Ekonomik Kalkınma İşbirliği Fonu (Economic
Development Cooperation Fund-EDCF) tarafından verilen tavizli krediler şeklinde
aktarılmasının planlandığı anlaşılmaktadır. Her iki dönemde de hibe şeklinde
verilmesi öngörülen tutarlar sadece 20 milyon ABD dolarıdır.
Verilen finansal desteğin dağılımından da anlaşılacağı üzere Güney Kore’nin
Afrika kıtasına yönelik iş birliğinde büyük çoğunlukla ihracat kredileri ve tavizli
kredileri kullandığı hibe şeklinde verilen desteğin toplam finansman paketi içerisinde
çok küçük bir orana karşılık geldiği anlaşılmaktadır.193

192
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Stratejinin Yönetimi ve Koordinasyonu
Güney Kore’de uluslararası kalkınma iş birliğinin yönetimi, koordinasyonu ve
izlenmesine ilişkin temel çerçeve 2010 yılında hayata geçirilen “Uluslararası
Kalkınma İşbirliği Çerçeve Anlaşması” ile belirlenmiştir.194 Bu konuda en üst düzey
karar alma mekanizması Başbakan tarafından başkanlık edilen Uluslararası Kalkınma
İşbirliği Komitesi’dir (Committee for International Development Cooperation-CIDC).
Söz konusu komite uluslararası kalkınma iş birliği çalışmalarının kapsamlı ve
sistematik bir şekilde yürütülmesine ilişkin temel kararları almaktadır. Komite
çoğunluğu bakan olmak üzere en fazla 25 kişiden oluşmaktadır. Komitenin sekretarya
görevi Politika Koordinasyon Ofisi Bakanı tarafından yürütülmektedir. Ekonomi ve
Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanı, Politika Koordinasyon Ofisi Bakanı komitenin
kanunda açıkça zikredilen üyeleri arasında yer almaktadır.195
İlgili kanuna 2013 yılında eklenen madde ile kalkınma iş birliği kapsamında
verilen borçların yönetim ve denetimi Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’na196 hibe
yardımlarının yönetim ve denetimi ise Dışişleri Bakanlığı’na verilmektedir. Bu
bakanlıklar ayrıca kalkınma iş birliği çalışmalarına yönelik ilgili iş birliği alanlarındaki
temel planları ve bu planlarla uyumlu kapsamlı yıllık planları diğer kuruluşlarla iş
birliği halinde hazırlamaktan sorumludur.197
Dolayısıyla Güney Kore’nin Afrika stratejisinin yönetiminde de başat rolü
Dışişleri Bakanlığı ile Ekonomi ve Maliye Bakanlığı oynamaktadır. Söz konusu iki
bakanlığın altında yer alan kuruluşların da kanunun bu bakanlıklara verdiği rollerle
uyum içerisinde olduğu görülmektedir. Nitekim kalkınma iş birliğine yönelik diğer
ülkelere borç vererek finansal destek sağlayan EDCF ve Kore Eximbank Ekonomi ve
Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak çalışırken, hibe desteği veren kuruluş olan Kore

Güney Kore Resmi Kalkınma Yardımları, Kurumsal İnternet Sitesi (çevrimiçi),
http://www.odakorea. go.kr/eng.policy.Legal.do, 30 Kasım 2019
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Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (Korea International Cooperation AgencyKOICA) Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir.
2.4.3. Afrika Stratejisinin Uygulanmasında Rol Alan Aktörler ve Araçlar
Kore-Afrika Ekonomik İşbirliği (Korea-Africa Economic Cooperation -KOAFEC)
Konferansı
2006 yılında kurulan KOAFEC Güney Kore’nin Afrika kıtası ile ilişkilerinin
çatı platformu konumundadır. Kurulduğu tarihten bu yana iki yılda bir düzenli olarak
toplanan konferansın sadece 2014 yılındaki toplantısı Ebola salgını nedeniyle karşılıklı
mutabakata varılarak ertelenmiştir. Konferans sekretarya dışında iki temel yapıdan
oluşmaktadır. Bunlardan ilki konferansın kurulduğu tarihten bu yana devam eden
“Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı (Ministerial Round Table)” diğeri ise 2016
yılında ilki gerçekleştirilen “Kamu-Özel İşbirliği Forumu (Public-Private Partnership
Forum)”dur.198
Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı en geniş ve en üst düzeydeki
hükümetlerarası mekanizmadır. Bu toplantılarda genellikle Afrika ülkelerinin
ekonomi bakanları, üst düzey hükümet temsilcileri ve bürokratlar ile kıtadaki Afrika
Birliği, Afrika Kalkınma Bankası gibi uluslararası örgütlerin temsilcileri bir araya
gelmektedir. Söz konusu toplantılarda “Enerji ve Altyapı”, “Bilgi ve İletişim
Teknolojileri”, “İnsan Kaynakları Geliştirme”, “Tarımsal Kalkınma”, “İklim
Değişikliği” ve “Kore’nin Kalkınma Tecrübelerinin Paylaşılması” şeklinde belirlenen
6 iş birliği alanındaki gelişmeler izlenmekte ve yine bu alanlarda yapılacak çalışmaları
kapsayan KOAFEC Ortak Bildirisi ve iki yıllık KOAFEC Eylem Planı kabul
edilmektedir. 2016’dan bu yana başlatılan Kamu-Özel İşbirliği Forumu ise hükümetin
yanı sıra özel sektör kuruluşlarının bir araya gelmesini sağlamaktadır.199

KOAFEC Resmi İnternet Sitesi (çevrimiçi), http://www.koafec-conference.org/KOAFEC_Brochure
_Eng.pdf, 30 Kasım 2019
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Ekonomik Kalkınma İşbirliği Fonu (Economic Development Cooperation ForumEDCF)
EDCF 1 Haziran 1987 tarihinde Güney Kore hükümeti tarafından gelişmekte
olan ülkelerle Güney Kore arasındaki ekonomik iş birliğini teşvik etmek amacıyla
kurulmuştur. Hiyerarşik olarak Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan
fonun en üst düzeyde karar alma mekanizması çoğu bakan seviyesinde toplam on üç
kişiden oluşan Fon Yönetim Konseyi’dir. EDCF’nin proje değerlendirme, borç
anlaşmalarının gerçekleştirilmesi, kredi tahsisi gibi operasyonel boyuttaki işleri
Ekonomi ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Kore Eximbank tarafından
yapılmaktadır.200
Afrika kıtası Asya’dan sonra EDCF’nin en fazla fon aktarımında bulunduğu
ikinci kıta konumundadır. 2016 yılı verilerine göre Afrika kıtasına yönelik kredi
taahhütleri EDCF’nin toplam kredi taahhütlerinin %21.4’ünü oluşturmaktadır.201
EDCF tarafından verilen borç türlerinden bazıları;


Kalkınma Projesi Borçları: Yol, köprü, hastane, eğitim merkezi yapımı
gibi muhatap ülkelerin kalkınma planlarında yer alan altyapı projelerine
yönelik olarak verilen borçlar,



Kamu Özel İşbirliği Borçları: Kamu-özel iş birliği şeklinde yürütülen
projelere verilen borçlar,



Program Borçları: Hükümetler tarafından yürütülen, altyapı yatırımı
şeklinde olmayan ancak kapsamlı sektörel ya da tematik projelere verilen
borçlar,



Sektörel Kalkınma Projeleri: Sektörel kalkınma projelerine veya bu
projeler altında yer alan alt projelere verilen daha basit prosedürlere sahip
borçlar,



Teçhizat Borçları: Ülkelerin kalkınma planlarında yer alan spesifik sektör
ya da bölgelerdeki projeler için teçhizat ve diğer malzeme alımları için
verilen borçlar.

EDCF Resmi İnternet Sitesi (çevrimiçi), https://www.edcfkorea.go.kr/site/homepage/menu
/viewMenu?menuid=005004002001, 1 Aralık 2019
201
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200
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şeklindedir. Sağlanan kredilerin faiz oranları yıllık %0.01 ile %2,5 arasında
değişebilmekte vadeler ise kırk yıla kadar uzatılabilmektedir. Ayrıca on beş yıla kadar
ödemesiz dönem sağlanabilmektedir.202 Bunların yanı sıra politik riskler barındıran
ülkelerdeki özel sektör yatırımlarını teşvik etmek amacıyla 2013 yılında başlatılan
“Garanti Programı” kapsamında söz konusu ülkelerdeki yatırımcılara finansman
sağlayan kuruluşlara 100 milyon ABD dolarına kadar politik risk garantisi
verilmektedir.203
Kore Uluslararası İşbirliği Ajansı (Korea International Cooperation Agency-KOICA)
Güney Kore 1 Ocak 2010 tarihi itibarıyla OECD DAC üyesi olmuştur. Güney
Kore en az gelişmiş ülkeler (EAGÜ) kategorisinden çıkarak DAC üyesi olan ilk
ülkedir. Bu durum Güney Kore’nin bu alandaki başarısının önemli bir göstergesidir.204
Kalkınma yardımlarının planlaması en üst düzeyde CIDC tarafından yapılmakta
yardımların gerçekleştirilmesinden sorumlu kuruluş Dışişleri Bakanlığı altında 1991
yılından bu yana faaliyet gösteren KOICA’dır. Kalkınma yardımlarına ilişkin olarak;
eğitim, yönetişim, tarım, kırsal kalkınma ve teknoloji ile çevre ve enerji temel alanlar
olarak belirlenmiştir.
2015 yılında Güney Kore hükümeti kalkınma iş birliği çalışması yürütülen
toplam yüz otuz dört ülkeden yirmi dört tanesini öncelikli ülkeler olarak belirlemiştir.
Bu kapsamda Afrika’da öncelikli olarak belirlenen ülkeler Etiyopya, Gana,
Mozambik, Uganda, Ruanda, Senegal ve Tanzanya’dır. Belirlenen bu ülkelere yönelik
olarak dörder yıllık ülke stratejileri hazırlanmakta ve yapılan yardımlar bu stratejiler
çerçevesinde ilerlemektedir. Stratejiler oluşturulurken sektörel incelemeler yapılarak
ihtiyaç analizlerinin ortaya konulduğu ve bu doğrultuda uygulama planları
geliştirildiği anlaşılmaktadır.205 Yapılan bu çalışmaların, ortaya çıkan RKY
rakamlarına da yansıdığı görülmektedir. Öyle ki ilişkilerin ivme kazanmaya ve
kurumsallaşmaya başladığı 2006 yılı öncesinde Afrika kıtasına yapılan RKY
miktarının Güney Kore’nin toplam RKY’leri içerisindeki payı yüzde 7-8 civarında
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iken 2006 yılında %12’ye yükselmiş ve 2011 yılında %18’e çıkmıştır.206 Devam eden
yılarda da artış trendi sürmüş ve 2018 itibarıyla KOICA’nın toplam yardım bütçesi
içerisinde Afrika kıtasının payı %24’e ulaşmıştır. Ancak dikkat çekici bir husus ise
yardımların Afrika kıtasına homojen olarak dağılmaması ve Güney Kore’nin kıtada
öncelikli ülkeler olarak belirlediği yedi ülkenin 2018 yılında yapılan yardımların
%54’ünü alıyor olmasıdır.207
Tecrübe Paylaşım Programı (Knowledge Sharing Program-KSP)
Güney Kore tarafından uygulamaya konulan önemli bir iş birliği aracı da
tecrübe paylaşım programlarıdır. Kore kalkınma modelinin örnek alınmasına yönelik
diğer ülkelerden gelen talepler doğrultusunda 2004 yılında Ekonomi ve Maliye
Bakanlığı tarafından Tecrübe Paylaşım Programı başlatılmıştır. Program temel olarak
üç proje tipini içermektedir. Bunlar; ülkelere belirli alanlarda uygulamaları gereken
politikalar konusunda ortak araştırmaların yapıldığı, eğitim ve politika tavsiyeleri
verilen yaklaşık bir yıllık politika danışmanlığı projeleri; teknik bilgi ve kapasite
gelişimi sağlayan birer haftalık kapasite geliştirme çalıştayları ve yerinde uygulama
ve danışmanlık hizmeti sunulabilmesi amacıyla düzenlenen altı aylık danışman
gönderme projeleridir.208 Afrika kıtasında ilk olarak 2006 yılından itibaren
uygulanmaya başlayan programlardan şu ana kadar toplam on beş Afrika ülkesi
yararlanmıştır. Bunun yanı sıra program altında bugüne kadar yaklaşık dört yüz proje
gerçekleştirilmiş ve bu projelerin altmış beşi Afrika ülkeleri ile yapılmıştır.209
Kore-Afrika Vakfı (Korea-Africa Foundation)
31 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren 14960 sayılı Kore-Afrika Vakfı
Kuruluş Kanunu ile hayata geçirilen vakfın amacı; Afrika ülkelerinin uzun vadeli ve
kapsamlı araştırma ve analizlerinin yapılmasına ve Kıta ülkeleri ile siyasi, ekonomik,
kültürel, akademik ve diğer çeşitli alanlarda ortaklığın teşvik edilmesine katkı
sağlamak olarak belirlenmiştir. Bir kamu kurumu olarak kurulan vakfın başkanı devlet
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başkanı tarafından atansa da alt yöneticilerin atanması, yönlendirme ve denetim gibi
pek çok konu Dışişleri Bakanlığı uhdesine bırakılmıştır.210
2018 yılında faaliyete geçen vakıf tarafından hayata geçirilen çalışmalardan en
önemlileri; ilk toplantıları 4-5 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen “Afrika Üzerine Seul
Diyaloğu (Seoul Dialogue on Africa)” konferansı ve “Kore-Afrika Gençlik Forumu
(Korea-Africa Youth Forum)’ dur. Söz konusu diyalog platformu ile Güney Koreli ve
diğer ülkelerdeki Afrika uzmanlarının bir araya gelerek önemli ekonomik, politik ve
sosyal konularda tartışmalarda bulunması ve kıtanın geleceğine ilişkin bu konulardaki
öngörülerinin alınması hedeflenmektedir. Kurulan bu platform sayesinde ayrıca
Güney Kore halkının Afrika konusundaki farkındalığının artırılması ve Kore-Afrika
stratejik ortaklığına ilişkin birtakım politika önerileri geliştirilmesine ve bu alanda
çalışan araştırmacılar arasındaki iletişimin güçlenmesine zemin sağlanması
hedeflenmektedir. Yine “Yenilikçi Ortaklık için Girişimciler (Entrepreneurs for
Innovative Partnership)” temasıyla toplanan Gençlik Forumunda ise Afrika ile ilişkili
işlerde çalışmak isteyen Güney Koreli gençleri ve Güney Kore’de bulunan Afrikalı
gençleri kıtada yapabilecekleri işler konusunda teşvik etmek amacıyla Afrika’daki
Güney

Koreli

start-up’lara

ilişkin

başarı

hikayelerinin

paylaşılması

hedeflenmektedir.211
2.5. Fransa
2.5.1. Afrika ile İlişkilerin Tarihsel Arka Planı
Fransa’nın Afrika kıtası ile ilişkilerine değinmeden önce kısaca Fransız
koloniciliğine değinmek yerinde olacaktır. Fransa’nın kolonileştirme hareketleri
genelde iki döneme ayrılarak ele alınmaktadır. 1500’lü yıllardan başlayarak 1800’lü
yılların başına kadar uzanan dönemde Fransa Kolonyal İmparatorluğu Kanada,
bugünkü ABD’nin bazı bölgeleri, Senegal, Fransız Guyanası, Haiti gibi ülkeleri
kolonisi haline getirmiştir. 1800’lü yılların ikinci çeyreğinden itibaren başlayan ikinci
dönemde ise birincisine kıyasla çok daha kapsamlı kolonileştirme hareketleri
31 Ekim 2017 tarih ve 14960 sayılı Kore-Afrika Vakfı Kuruluş Kanunu, https://elaw.klri.re.kr/eng_s
ervice/lawView.do?hseq=47060&lang=ENG
211
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q=320248, 1 Aralık 2019
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görülmektedir. Bu dönemde özellikle Afrika’daki kolonilerin sayısı önemli ölçüde
artmıştır.212 Cezayir’in 1830’da işgali ile başlayan ve 1848’de ilhak edilmesiyle
hızlanan süreçte 1880 ve 1890’lı yıllarda Batı Afrika ve Ekvator Afrikası olarak
bilinen bölgeler de ele geçirilmiştir. Devam eden dönemde Birinci Dünya Savaşı’nın
sonrasında Almanya’nın kontrolünde olan sömürgelerin de ele geçirilmesiyle Fransız
Koloni İmparatorluğu en güçlü dönemine girmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası tüm
Dünya ile aynı anda Fransa’da da dekolonizasyon süreci başlamış, önce 1956 Fas ve
Tunus sonra 1960 yılında pek çok Afrika ülkesi bağımsızlığını ilan ederek Fransız
sömürgesinden çıkmıştır.213
Dekolonizasyon döneminde pek çok Afrika ülkesi bağımsızlığını kazanmışsa
da o dönemde Fransa ile imzaladıkları çeşitli siyasi, askeri ve ekonomik anlaşmalar
kıtadaki Fransız nüfuzunun devam etmesine yol açmıştır. Dekolonizasyon sürecine
rağmen Fransa Afrika kıtası ile yakın siyasi ve ticari ilişkilerini devam ettirmiştir. Bu
durum Fransa için özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olmak üzere pek çok
uluslararası

platformda

önemli

avantajlar

sağlamıştır.

Ancak

günümüzde

küreselleşmenin de etkisiyle Fransa’nın Afrika kıtasındaki rakipleri her geçen gün
artmaktadır.214
Özellikle Çin başta olmak üzere Rusya, ABD gibi dünya siyaseti ve
ekonomisinde söz sahibi ülkelerin yanı sıra Güney Kore, Hindistan, Brezilya ve
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin de Afrika kıtasına duydukları ilgi ve artan
ekonomik ve siyasi ilişkileri Fransa’nın kıtadaki etkinliğini azaltmaya devam
etmektedir.
Yakın dönem ekonomik ve ticari ilişkiler açısından bakıldığında ise Grafik
2.8’de görüldüğü üzere kıta ile gerçekleştirilen ticaretin hacmi 2001 yılı itibarıyla 27,9
milyar ABD doları iken dalgalanmalarla 2011 yılına kadar artan bir seyir izlemiş ve
2011 yılında 74,9 milyar ABD dolarına ulaşarak en üst seviyeye ulaşmıştır. Devam
eden yıllarda ise ticaret hacminde önemli kayıplar yaşanmış ve kıta ile ticaret 2016
yılında 47,8 milyar ABD dolarına kadar gerilemiştir. 2017 ve 2018 yıllarında ise tekrar
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ivme kazanmaya başlayan ticaret hacmi 2018 yılı itibarıyla tekrar 60,6 milyar ABD
doları seviyesine yükselmiştir. Yine Grafik 2.8’de görüldüğü üzere 2000’li yılların
başından bu yana Fransa’nın toplam ticareti içerisinde Afrika’nın payı yüzde 4-5
seviyelerinde seyrederken Afrika’nın toplam ticaretinde Fransa’nın payının azalış
trendi izlediği görülmektedir. 2001 yılında Fransa’nın ticareti içerisinde Afrika’nın
payı yüzde 12,1 iken 2018 yılında yüzde 5,6’ya kadar düşmektedir. Bu düşüşte başta
Çin olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin Afrika kıtasında yaptıkları önemli
ekonomik ve ticari hamleler olduğu değerlendirilmektedir.
Grafik 2.8. Fransa-Afrika Ticaret İlişkisi
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Kaynak: UNCTAD verilerinden yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Yatırımlar açısından bakıldığında Fransa’nın Kıtadaki yatırımlarının stok
değerinin yaşanan dalgalanmalara rağmen önemli bir artış kaydettiği görülmektedir.
Grafik 2.9’da görüldüğü üzere kıtada yapılan yatırımların stok değeri 2001 yılında
sadece 6 milyar ABD doları iken 2017 yılı itibarıyla on kattan fazla artarak 64 milyar
ABD dolarına ulaşmıştır. Buna karşın Fransa’nın toplam yurtdışı yatırımları içerisinde
kıtanın aldığı payın aynı hızla artmadığı görülmektedir. Zira Fransa’nın toplam
yurtdışı yatırımları içerisinde Afrika’nın payı 2001 yılında yüzde 1 iken 2017 yılında
yüzde ancak 4,4’e ulaşmıştır.
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Grafik 2.9. Fransa’nın Afrika’ya Yatırımları (Milyar ABD Doları)
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Kaynak: UNCTAD verilerinden yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

2.5.2. Afrika Stratejisinin Genel Çerçevesi ve Yönetimi
Fransa’nın Afrika ülkelerine yönelik resmi bir strateji belgesi bulunmamasına
karşın kıta ile ilişkilerde ön plana çıkan kurumsal yapılar ve konuya ilişkin belgeler
incelendiğinde şu hususların öne çıktığı görülmektedir215;


Güvenlik ve terörizmle mücadele



Ekonomik iş birliği



İklim değişikliği ve göç gibi küresel konular



Kültürel bağlar



Sağlık

Güvenlik ve terörizmle mücadele, Fransa’nın Afrika politikasında önde gelen
konu olmasına rağmen ekonomik çıkarlar da kıta ile ilişkilerde hayati önem arz
etmektedir. Her ne kadar Afrika ülkelerine yapılan ihracat Fransa’nın toplam
ihracatında küçük bir paya sahip olsa da kıta ülkelerinin sahip olduğu doğal kaynaklar
özellikle de uranyum ve petrol rezervleri Fransa’nın açısından kıtayı stratejik olarak
önemli hale getirmektedir.216 Örneğin, elektrik üretiminin yüzde 80’ini nükleer
enerjiden sağlayan Fransa uranyum ihtiyacının büyük bir bölümünü Nijer, Mali,
Gabon ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nden temin etmektedir. Bunun yanı sıra silah

Fransa Avrupa ve Dış İlişkiler Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, https://www.diplomatie.gouv.fr/en/co
untry-files/africa/french-diplomacy-in-africa-global-issues/, 2 Aralık 2019
216
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sanayii ve diğer sanayi kollarındaki üretim için ihtiyaç duyulan magnezyum, fosfat ve
krom gibi hammaddelerin temini açısından da Afrika ülkeleri önem arz etmektedir.217
Fransa’nın Afrika ile ilişkilerinin yönetiminde en önemli kuruluş Avrupa ve
Dış İlişkiler Bakanlığı’dır. Özellikle kalkınma yardımları konusunda izlenecek
politikalara ilişkin uzun vadeli kararlar ve yönlendirmeler daha üst düzeydeki
Bakanlararası Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Komitesi (CICID) tarafından
yapılmasına rağmen uygulama aşamasında siyasal ve ekonomik iş birliğinin yanı sıra
kalkınma ve kültürel iş birliği gibi konularda ilgili kuruluşları koordine etme ve
yönlendirme rolü söz konusu bakanlığın uhdesindedir.
2.5.3. Afrika Stratejisinin Uygulanmasında Rol Alan Aktörler ve Araçlar
Kalkınma Yardımları/Fransız Kalkınma Ajansı (French Development Agency-AFD)
Resmi Kalkınma Yardımları Fransa’nın Afrika kıtası ile ilişkilerinde kullandığı
en önemli araçlardan birisidir. Öyle ki bu durum 2018-2022 yılları arasında yapılacak
RKY’lere ilişkin yol haritasında da açıkça görülmektedir. 8 Ocak 2018 tarihinde
Fransa Başbakanının başkanlığında toplanan CICID, ilgili dönemde Fransa’nın
yapacağı RKY’lere ilişkin birtakım coğrafi ve tematik öncelikler belirlemiştir. Bu
bağlamda öncelikli ülkeler listesinde Kuzey Amerika’dan Haiti dışında geri kalan on
sekiz ülkenin Afrika kıtasından seçildiği görülmektedir. Yine aynı toplantıda özellikle
Afrika’daki

genç

nüfusun

desteklenmesine

yönelik

çalışmalar

yapılacağı

kararlaştırılmıştır.218 2018 yılı itibarıyla kurumun 11,4 milyar Euro’ya ulaşan faaliyet
hacminin yaklaşık yarısı Afrika kıtasındadır.219
Askeri Operasyonlar ve Savunma İşbirliği Programları
Fransa Afrika ülkelerinin bazılarına güvenliği ve istikrarı sağlama gerekçesiyle
askeri operasyonlar düzenlemekte ve ilgili ülkelerde kurduğu üsler vasıtasıyla kıtada
askeri varlığını sürdürmektedir. Yakın geçmişte Fransa’nın Afrika’da gerçekleştirdiği
en önemli ve kapsamlı operasyon, Fildişi Sahili Fransız Gücü (Forces Françaises en
Devecioğlu, 2019
Fransa
Avrupa
ve
Dış
İlişkiler
Bakanlığı
Resmi
İnternet
Sitesi,
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Côte d'Ivoire-FFCI) tarafından ülkedeki savaşı bitirmek için 2002 yılında başlatılan ve
on beş yıl süren Licorne Operasyonu olmuştur. Benzer şekilde Mali (Serval
Operasyonu, 2013-2014) ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (Sangaris Operasyonu,
2013-2016) gerçekleştirilen askeri operasyonlar da Fransa’nın kıtadaki askeri
etkinliğine ilişkin önemli örneklerdir. 220 1990 yılı itibarıyla kıtadaki yirmi iki ülkede
askeri üssü bulunan Fransa şu anda sadece Cibuti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun
ve Fildişi Sahili gibi birkaç ülke haricinde kıtadaki üslerinin çoğunu kapatmıştır.
Fransa’nın kıtada askeri üs bulundurmasının ve zaman zaman gerçekleştirdiği askeri
müdahalelerin gerekçeleri şu şekilde sıralanabilir:221


Ekonomik menfaatlerini korumak



Vatandaşlarını korumak



Paris ile stratejik bağları bulunan rejimleri ve hükümetleri korumak



Frankofon bölgesinde etki alanını genişletmek



Dünya siyasetinde etkisini arttırmak

Yukarıda ifade edilen ana aktörlerin ve araçların yanı sıra kıtaya yönelik
özellikle savunma ve güvenlik alanında önemli iş birliği programları da
yürütülmektedir. Örneğin Temel Güvenlik ve Savunma İşbirliği Programı kapsamında
kıtada açılan yirmiden fazla okulda kıta ülkelerindeki ilgili paydaşlara yetmişin
üzerinde farklı savunma ve güvenlik eğitimi verilmektedir.222
Kültürel Araçlar
Fransa, özellikle Fransızca konuşan Afrika ülkelerinde Fransız dili ve
kültürünün yaygınlaştırılması ya da yerel dillerin kullanıldığı bölgelerde Fransızcanın
birinci yabancı dil olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu amaca
yönelik olarak çalışmalar yürüten en önemli kuruluşlardan birisi Avrupa ve Dış
İlişkiler Bakanlığı’na bağlı kuruluş olarak kurulan Fransız Enstitüsü’dür.

Örmeci, 2018
Sıradağ, 2014: 106-107
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Bunun yanı sıra Afrika’daki Fransız liselerinin sayısının artırılmasına özel
önem verilmektedir. Dünya genelinde yaklaşık üç yüz elli bin öğrencisi bulunan
liselerin Afrika’da kırk altı bin öğrencisi bulunmaktadır. Bu sayının 2030 yılı itibarıyla
iki katına çıkarılması yönündeki hedef de Fransa’nın bu konuda kıtaya verdiği önemi
göstermektedir. Buna paralel olarak Yurt Dışında Fransızca Eğitim Ajansı (The
Agency for French Education Abroad-AEFE) aracılığıyla kıtadaki ülkelerde Fransız
dili

ve

kültürünün

okul

müfredatlarına

girmesi

konusunda

çalışmalar

yürütülmektedir.223
Afrika Başkanlık Konseyi (Conseil présidentiel pour l'Afrique-CPA)
2017 yılı Ağustos ayında Fransa Cumhurbaşkanının talimatıyla Afrika
Başkanlık Konseyi kurulmuştur. Henüz yeni bir yapı olan Konseyin kurulmasının
amacı Afrika ile ilişkilerde geleneksel yönetişim şeklinin değiştirilerek geleceğe
dönük yeni bir vizyon çizilmesi olarak tanımlanmaktadır. Toplam on iki üyesi bulunan
konseyin üyeleri özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapmış, Afrika kıtası
hakkında önemli bilgi ve tecrübeye sahip kişiler arasından seçilmiştir. Henüz
faaliyetleri ve çalışma şekli konusunda yeterince detay paylaşılmayan Konseyin kıta
ile ilişkiler konusunda vizyoner bir bakış açısıyla Cumhurbaşkanına danışmanlık
etmesi ve izlenecek politikalara ilişkin yönlendirici nitelikte çalışmalar yürütmesi
beklenmektedir. 224
2.6. İngiltere
2.6.1. Afrika ile İlişkilerin Tarihsel Arka Planı
İngiltere’nin o dönemki adıyla Büyük Britanya Krallığı’nın Afrika kıtası ile
ilişkileri tıpkı Fransa gibi 1500’lü yıllara dayanmaktadır. Kıtada İngiliz ve
Fransızlardan önce sömürge faaliyetlerine başlayan Portekizlilere, 16. yüzyıldan
itibaren önce Fransızlar ve hemen arkasından İngilizler rakip olmaya başlamıştır.225
İngiltere 19. yüzyılın sonlarına kadar devam eden sömürge döneminde Afrika kıtasının
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güneyinde önemli bir hâkimiyet kazanmıştır. On dokuzuncu yüzyılın sonunda Mısır’ı
işgal eden İngiltere böylece kıtanın kuzey ucuna da yerleşmiştir.226 Ardından uzun
süren bir savaştan sonra Sudan’ı da işgal ederek sömürgesi haline getirmiş ve Nil
Vadisi’nin de kontrolünü ele geçirmiştir.227 Afrika ülkelerinin özellikle İkinci Dünya
Savaşı sonrasında bağımsızlıklarını kazanmaya başlamasıyla 19. yüzyıl sonunda en
üst düzeye çıkmış olan İngiliz sömürgeciliği, kıta ülkeleri üzerindeki doğrudan kontrol
gücünü kaybetmeye başlasa da yürüttüğü politik, ekonomik ve kültürel ilişkilerle
etkisini sürdürmeye devam etmektedir.
İngiltere’nin kıta ülkeleri ile yakın dönem ekonomik ilişkileri ele alındığında
ise Grafik 2.10’da görüldüğü üzere kıta ile gerçekleştirilen ticaretin hacmi 2001 yılı
itibarıyla 16,4 milyar ABD doları iken dalgalanmalara rağmen 2012 yılına kadar artan
bir eğilim göstermiş ve 2012 yılında 47,8 milyar ABD dolarına ulaşarak en üst
seviyeye çıkmıştır. Devam eden yıllarda ise ticaret hacminde önemli kayıplar
yaşanmış ve kıta ile ticaret 2016 yılında 21,4 milyar ABD dolarına kadar gerilemiştir.
2017 ve 2018 yıllarında ise tekrar ivme kazanmaya başlayan ticaret hacmi 2018 yılı
itibarıyla tekrar 28,8 milyar ABD doları seviyesine yükselmiştir. Yine 2000’li yılların
başından bu yana İngiltere’nin toplam ticareti içerisinde Afrika’nın payı çok fazla
değişmezken Afrika’nın toplam ticaretinde İngiltere’nin payı

önemli ölçüde

azalmaktadır. 2001 yılında İngiltere’nin ticareti içerisinde Afrika’nın payı yüzde 7,1
iken 2018 yılında yüzde 2,7’ye kadar düştüğü görülmektedir. Bu düşüşü hızlandıran
ise hem ihracat hem de ithalat cephesinde aynı anda düşüş yaşanması olmuştur. Bu
durumun en önemli sebeplerinin ise Afrika kıtasından İngiltere’ye rekabetçi bir
ihracatın yapılamaması ve öte yandan İngiltere’nin Afrika’daki rakiplerinin her geçen
gün artması nedeniyle İngiltere’nin Afrika’ya ihracatının düşüş eğiliminde olması
gösterilmektedir.228

Tamçelik, 2017: 610
Hazar, a.g.e: 39
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Grafik 2.10. İngiltere-Afrika Ticaret İlişkisi
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Kaynak: UNCTAD verilerinden yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Yatırımlar açısından bakıldığında ise İngiltere’nin Afrika kıtasındaki
yatırımlarının stok değerinin zaman zaman yaşanan dalgalanmalara rağmen artış trendi
sergilediği görülmektedir. Grafik 2.11’de görüldüğü üzere kıtada yapılan yatırımların
stok değeri 2001 yılında 13 milyar ABD doları iken 2017 yılı itibarıyla kıtadaki İngiliz
yatırımları 46 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Bununla birlikte İngiltere’nin toplam
yatırımları içerisinde Afrika’nın payının çok fazla değişmediği görülmektedir.
Grafik 2.11. İngiltere’nin Afrika’ya Yatırımları
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2.6.2. Afrika Stratejisinin Genel Çerçevesi ve Yönetimi
İngiltere son dönemde Afrika kıtasının kalkınma çabalarına desteğini, yardım
odaklı bir yaklaşımdan ziyade ticaret ve yatırım temelli bir yaklaşımla yürütmektedir.
İngiltere’nin kıtadaki yatırımların 2005 yılında 36 milyar ABD doları iken 2014
yılında 66 milyar ABD dolarına ulaşarak zirveye çıkması bu yaklaşımın bir
yansımasıdır. Kıtadaki toplam İngiliz yatırımlarının yaklaşık üçte birine ev sahipliği
yapan Güney Afrika ise İngiltere’nin kıtadaki en önemli ticaret ortaklarından biri
olmayı sürdürmektedir.229 Güney Afrika’nın yanı sıra Zimbabve, Nijerya, Gana,
Sudan, Etiyopya, Uganda ve Kenya gibi ülkelere de özel önem verildiği
görülmektedir.230
Kıta ile ilişkilerdeki bu değişimin bir hükümet politikası olduğunun önemli
işaretlerinden birisi de 2017 yılında gerçekleştirilen G-20 Zirvesi sırasında İngiltere
Başbakanı tarafından yapılan açıklama olmuştur. Söz konusu açıklamada İngiltere’nin
kıta ülkelerinin yardıma bağımlılığını azaltmayı hedeflediği ve bu doğrultuda ticarete
katkı sunan yardım programlarının geliştirilmesi, finansal enstrümanların daha fazla
kullanılması ve doğrudan yatırımın artırılması gibi hususlara ağırlık verileceği ifade
edilmiştir.231 Kıtaya yönelik yatırımların artırılacağının bir başka göstergesi ise
İngiltere’nin 2020 Ocak ayında Birleşik Krallık-Afrika Yatırım Zirvesine ev sahipliği
yapacak olmasıdır.232
İngiltere’nin Afrika kıtası ile ilişkilerinin yönetiminde, strateji ve politikaların
belirlenmesinde en önemli kurum Dışişleri Bakanlığı’dır (Foreign and Commonwealth
Office-FCO). Ancak FCO kıta ile ilişkileri daha kapsamlı ve daha çok uluslararası
alanda İngiltere’nin ve İngiliz halkının güvenliğini sağlamak, küresel ölçekte
İngiltere’nin etkisini artırmak ve ekonomik olarak İngiltere’nin refahını desteklemek
temel hedefleri çerçevesinde ele almaktadır.233 Bu nedenle kıtada öne çıkan iki husus
Birleşik Devletler Kamu Sektörü Resmi İnternet Sitesi, https://www.gov.uk/government/topicalevents/uk-africa-investment-summit-2020, 11 Aralık 2019
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olan güvenlik ve kalkınma konularında Uluslararası Kalkınma Bakanlığı (Department
for International Department-DFID) ve Savunma Bakanlığı (Ministry of Defence) ile
yakın çalışmaktadır. Bu nedenle söz konusu iki kurum Dışişleri Bakanlığı’ndan sonra
Afrika ile ilişkilerin yönetiminde en çok öne çıkan kurumlardır. Özellikle Afrika’da
kırılgan devletlere güvenliğin ve istikrarın sağlanması yönünde yapılan yardımlar,
DFID ve Savunma Bakanlığı’nın kıtada yakın çalışmasını sağlamaktadır.
2.6.3. Afrika Stratejisinin Uygulanmasında Rol Alan Aktörler ve Araçlar
Uluslararası Kalkınma Bakanlığı (Department for International Development-DFID)
DFID İngiltere’nin yaptığı RKY’lerin yönetimi ve koordinasyonundan
sorumlu ana kuruluştur. Kuruluş Afrika kıtasına yaptığı yardımları ikili ve çok taraflı
yardımlar şeklinde hayata geçirmektedir. Kurumun 2018 yılı raporuna göre Afrika
kıtası en çok ikili RKY alan kıta konumundadır. 2017 yılında yapılan RKY’ler
açısından bakıldığında Afrika kıtası ülkeleri 3 milyar İngiliz sterlini yardım alarak
toplam ikili RKY’lerin yüzde 50.8’ini aldığı görülmektedir. Kurumun kıta içerisinde
en çok yardımı ise OECD kriterlerine göre EAGÜ listesinde yer alan ülkelere
yapmaktadır. Bu doğrultuda 2017 yılı rakamlarına göre kıtaya yapılan ikili RKY’lerin
yüzde 60’ı EAGÜ’lere yapılmıştır.234
İngiltere’nin Afrika’ya stratejik yaklaşımı ve kıtadaki varlığını artırma çabası
DFID’in resmi belgelerinde de açıkça ortaya konulmaktadır. 2018-2019 yılları için
hazırlanan DFID yıllık raporunda Afrika’ya stratejik yaklaşım şeklinde bir başlığa yer
verilmektedir. Söz konusu başlık altında kıtada açılması planlanan dış misyonlara
vurgu yapılarak İngiltere’nin kıta ile özellikle ekonomik ilişkilerini geliştirme çabasına
dikkat çekilmektedir. Yine aynı dokümanda 2022 yılına kadar kıtada en fazla yatırımı
bulunan G-7 ülkesi olma hedefi dile getirilmektedir.235
Kalkınma Finansmanı Kurumu (Development Finance Institution- CDC)
İlk olarak 1948 yılında İngiliz kolonisi ülkelerdeki kalkınma çabalarına
finansman sağlamak üzere kurulan CDC 1970’lerden itibaren diğer ülkelerde de aynı
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amaçla finansman sağlamaya başlamıştır. İngiltere’nin Afrika’da kalkınma odaklı özel
sektör yatırımlarını finanse etmekte kullandığı kuruluş aldığı yatırım kararlarında
bağımsız olmasına rağmen devlet sermayeli bir kuruluştur ve tek hissedarı DFID’dir.
Kurum kıtada yapılacak özel sektör yatırımlarını belirli kriterler doğrultusunda
değerlendirerek finansman sağlamaktadır. Finansman başvurularını, yapılması
planlanan yatırımın ilgili ülkenin kalkınmasına yapacağı katkı, yaratacağı istihdam
gibi hususları göz önüne alarak değerlendiren kurum, uygun bulduğu yatırımları
kurumun kendi kaynaklarını kullanarak ya da dışardan finansman sağlanmasına
aracılık ederek finanse etmektedir.236 2018 yılı itibarıyla yatırım portföyünün yüzde
52’si Afrika ülkelerinde bulunan kuruluşun kıtada en çok yatırım yaptığı ülkeler
Nijerya, Kenya, Güney Afrika, Fildişi Sahili, Kamerun, Uganda ve Zambiya’dır.
Kurumun en fazla finansman sağladığı sektör finans sektörüdür. Kurum finansman
yöntemi olarak dört yöntem kullanmaktadır. Yapılacak yatırımlara doğrudan ortak
olabilmekte,

yatırım

ortağı

bulunmasına

aracılık

edebilmekte,

borçlanma

sağlayabilmekte veya finansman garantörlüğü yapabilmektedir.237 Kıtadaki İngiliz
özel sektör yatırımlarında önemli bir aktör olan kurumun 2022 yılına kadar kıtada 3,5
milyar İngiliz sterlini tutarında yatırım yapılmasına öncülük etmesi hedeflenmektedir.
Söz konusu yatırım tutarı İngiltere’nin 2022 yılına kadar kıtada hedeflediği 8,5 milyar
İngiliz sterlini yatırım hedefinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.238
Uluslararası Örgütler
İngiltere, Afrika ile ilişkilerinde uluslararası örgütlerden en çok faydalanan
ülkelerden biridir. Kıta ile geliştirilen ikili iş birliği çalışmalarının yanı sıra kıtada
özellikle BM çatısı altında yer alan uluslararası örgütler ve çok taraflı programlar
vasıtasıyla yürütülen çalışmalara da önemli bir finansal kaynak ayrılmaktadır. Buna
ilişkin verilebilecek en önemli örnekler; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(United Nations Development Program-UNDP), Birleşmiş Milletler Çocuklara
Yardım Fonu (United Nations Children’s Fund-UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü
CDC Resmi İnternet Sitesi, https://www.cdcgroup.com/en/about/our-history/, 11 Aralık 2019
CDC Resmi İnternet Sitesi, https://www.cdcgroup.com/en/our-investments/key-data/, 11 Aralık
2019
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(World Health Organization-WHO), Uluslararası Para Fonu (International Monetary
Fund-IMF) ve Dünya Bankası’dır (World Bank-WB).239 Bunun yanı sıra kıtadaki en
önemli uluslararası yapılardan biri olan Afrika Kalkınma Fonu da yakın çalışılan
kurumlardan birisidir. Örneğin 2016 ve 2017 yıllarında fona yaklaşık 200 milyon
İngiliz sterlini tutarında kalkınma yardımı yapılmıştır.240
Kültürel Araçlar
Önceki kısımlarda ifade edilen ekonomik araçların yanı sıra ekonomik etkiler
ve sonuçlar ortaya çıkarabilen kültürel araçlar da İngiltere’nin Afrika ile ilişkilerinde
önemli mekanizmalardır. Bu hususta en önde gelen iki kuruluş BBC World Service ve
British Council’dir. İngiliz Dili ve Kültürünün tüm dünyada olduğu gibi Afrika’da da
yayılmasına hizmet eden British Council Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen
ve bakanlık çatısı altında yer alan bir kamusal organdır.241 Aynı şekilde kıtada yaklaşık
yirmi ülkede yayın yapan ve İngiltere’nin çıkarlarına önemli katkılar sağlayan BBC
World Service’de Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir kamu kurumudur.242
2.7. Bölüm Sonu Değerlendirmesi
Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren Afrika kıtası, dış politika stratejilerinin en
önemli öznelerinden biri haline gelmiştir. Kıtanın son otuz yılda kaydettiği ekonomik
ve siyasal ilerleme pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin dikkatini çekmiştir.
Afrika kıtası geçmişte politik istikrarsızlıklar, açlık, yoksulluk ve terör eylemleriyle
gündeme gelirken söz konusu ekonomik ve siyasal gelişmeler sonrası pek çok ülkenin
dış politikasında Kıtaya yönelik stratejilere yer vermeye başladığı görülmektedir. Kıta
sahip olduğu doğal kaynaklar, insan gücü ve demografik yapısıyla hem bugün
itibarıyla hem de geleceğe dair önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu gerçeğin farkında olan
pek çok ülke Kıtaya yönelik stratejileri çerçevesinde sahip oldukları aktörler ve
araçları kullanarak Kıta ile ilişkilerini daha ileriye taşımaya çalışmaktadır. Bunu
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yaparken aktörlerin her biri hem kendi ulusal çıkarları hem de Kıtanın ihtiyaçları
bağlamında farklı yaklaşımlar sergilemekte ve kullandıkları aktörler ve araçların
belirledikleri stratejiler içindeki rollerini buna göre şekillendirmektedir.
Afrika’ya yönelik dış politika stratejilerinin ülke uygulamalarına bakıldığında
her ülkenin ulusal çıkarları doğrultusunda çeşitli dış politika yaklaşımları geliştirdiği
anlaşılmaktadır. Bu yaklaşımlar temelde ideolojik, siyasi, güvenlikçi ve ekonomik
olarak sınıflandırılmaktadır. İdeolojik yaklaşımın temelinde ABD, Rusya ve Çin gibi
ülkelerin özellikle soğuk savaş dönemine dayanan karşılıklı rekabetin kıtaya dönük dış
politikalarına yansıması bulunmaktadır. Öte yandan Afrika ülkelerinin BM nezdindeki
oy potansiyeli de özellikle Çin başta olmak üzere tüm ülkelerin kıtaya dönük siyasi
yaklaşımının en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Güvenlikçi
yaklaşımın ise iki temel sebebi olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki, Afrika kıtasının
sahip olduğu doğal zenginliklerdir. Ülkelerin kıtadaki doğal kaynaklara sahip olma ya
da diğer ülkelerin sahip olmasına engel olma güdüsü güvenlikçi bir yaklaşım içerisine
girmelerine neden olmaktadır. Özellikle ABD, Fransa ve İngiltere bu yaklaşımı açık
bir şekilde ortaya koymaktadır. Öte yandan güvenlikçi yaklaşım pek çok ülke
tarafından Afrika’daki yatırımlarını, ticari faaliyetlerini ve vatandaşlarını korumak
şeklinde gerekçelendirilmektedir. Temel yaklaşımlardan sonuncusu olan ekonomik
yaklaşım ise başta Çin ve ABD olmak üzere diğer ülkelerin Afrika ile ilişkilerinde
belki en geç ortaya çıkan ancak şu an için ağırlığı en çok artan yaklaşımdır.
İngiltere, Fransa’nın ve ABD’nin kıtaya dönük dış politikalarının temel
çerçevesini güvenlikçi yaklaşım çizerken Çin ve Güney Kore ağırlıklı olarak
ekonomik çıkarlara odaklanan bir dış politika stratejisi izlemektedir. Bunu hem
stratejilerin çerçevesini çizen belgelerde hem de o stratejilerin hayata geçirilmesine
yönelik kullanılan temel aktörler ve araçlarda görmek mümkündür. Fakat bu noktada
Çin’in diğer ülkelere kıyasla daha hızlı hareket ettiğini söylemek gerekmektedir.
Devlet sermayeli şirketler ve finansman kuruluşları sayesinde yatırım ve ticaret
konusunda daha koordineli ve hızlı hareket edebilen Çin, kıtada yaptığı hamlelerin
karşılığını 2009 yılında ABD’nin önünde Afrika kıtasının en büyük ticaret ortağı
olmayı başararak almıştır.
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ABD’nin aynı ekonomik saiklere sahip olmasına rağmen Çin kadar agresif
hareket etmediği görülmektedir. Kıta ile ilişkilerinde 2000’li yıllara kadar daha çok
dış yardım eksenli hareket eden ABD, o yıllardan itibaren Afrika’nın ekonomik
potansiyelini anlayarak hamlelerini bu bakış açısıyla yapmaya başlamıştır. Kıta ile
ekonomik ve ticari ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olarak AGOA’yı ortaya koyan
ABD, 2008 yılına kadar yürürlükte tutmayı planladığı yasayı 2025 yılına kadar
uzatmış durumdadır. ABD bu girişimden olumlu sonuçlar almasına karşın Çin ile
kıyaslandığında geride kaldığını fark ederek kıtadaki çalışmalarında ön planda olan
USAID’ın yanına daha ekonomik temelli bakış açısına sahip olan MCC ve IDFC gibi
kuruluşları eklemeye başlamıştır.
İngiltere ve Fransa’nın ise kıta ülkeleri üzerindeki sömürge geçmişlerinden
kaynaklı olarak önemli siyasi ve kültürel nüfuza sahip olmalarına rağmen ekonomik
açıdan bakıldığında özellikle son yirmi yılda Çin’in kat ettiği ilerleme karşısında
görece güç kaybına uğradıkları görülmektedir. Nitekim 1990’lı yıllardan başlayarak
bugüne kadarki dönemde ortaya çıkan ticaret rakamları da bunu ortaya koymaktadır.
Yine Güney Kore’nin de 2000’li yıllardan itibaren Kıta ile ticarette sağlanan
gelişmelere rağmen Çin kadar hızlı bir ilerleme kaydedemediği görülmektedir. Tablo
2.1’de, incelenen ülkelerin Afrika stratejilerindeki temel yaklaşımlarına, yönetim ve
koordinasyona ve uygulamada öne çıkan aktörler ve araçlara ilişkin hususlar
özetlenmiştir.
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Tablo 2.1. Ülkelerin Afrika Stratejilerine İlişkin Özet Tablo
Temel Yaklaşımlar

Yönetim ve

Uygulama Aktörleri/Araçları

Koordinasyon

ÇİN

ABD

1. Ekonomik
2. Politik
3. Güvenlik
4. İdeolojik

1. Güvenlik
2. Yardım Temelli
Yaklaşım
3. İdeolojik
4. Ekonomik

Dışişleri Bakanlığı
USAID

1. Kalkınma İşbirliği
2. Ekonomik

CIDC
Ekonomi Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Güvenlik
Ekonomi
Kültür

Avrupa ve Dış
İlişkiler Bakanlığı
CICID

G. KORE

FRANSA

Güvenlik
Kalkınma
Ekonomik
İNGİLTERE

Ticaret Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı
Uluslararası
Kalkınma Bakanlığı
Savunma Bakanlığı
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Çin-Afrika İşbirliği Forumu
Kamu Şirketleri
Çin Eximbank
Devlet Destekli Yurt Dışı
Yatırım Projeleri Mekanizması
Çin Kalkınma Bankası
Çin-Afrika Kalkınma Fonu
CIDCA
USAID
AFRICOM
MCC
AGOA
US Eximbank
USTDA
USADF
Müreffeh Afrika Girişimi
KOAFEC
EDCF
KOICA
KSP
Kore-Afrika Fonu
AFD
Askeri Operasyonlar ve
Savunma İşbirliği
Kültürel Araçlar (AEFE)
Afrika Başkanlık Konseyi
Uluslararası Kalkınma Bakanlığı
CDC
Askeri Operasyonlar ve
Savunma İşbirliği
Kültürel Araçlar
BBC World Service
British Council

3. TÜRKİYE’NİN AFRİKA STRATEJİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu bölümde, ilk olarak Afrika ile ilişkilerin tarihsel arka planı kendi içerisinde
iki döneme ayrılarak incelenmektedir. Kıta ile ilişkilerin nispeten daha hareketsiz
geçtiği ve kurumsallaşma çabalarının olmadığı tarih aralığı birinci dönem, ilişkilerin
giderek yoğunlaştığı ve kurumsallaşma ihtiyacının giderek arttığı dönem ise ikinci
dönem olarak ele alınmaktadır. Daha sonra Türkiye-Afrika ilişkilerinin mevcut
durumu dış ekonomik ilişkiler bağlamında kısaca ortaya konulmaktadır. Bu kısımda
dış ekonomik ilişkilerin çerçevesi; ticaret, yatırım ve yardım boyutlarıyla ayrı ayrı ele
alınarak veriler ve grafikler ışığında incelenmektedir. Sonraki kısımda ise Türkiye’nin
Afrika ile ilişkilerinin genel çerçevesi detaylı olarak incelenmeye çalışılmaktadır. İlgili
kısımda ülke örneklerine benzer bir çerçevede kıta ile ilişkilerdeki temel
yaklaşımlardan kısaca bahsedilmekte, ilişkilerin çerçevesini çizen resmi belgeler
çeşitli karşılaştırma ve tespitler yapılarak ele alınmakta ve son olarak ilişkilerin
yönetimi ve koordinasyonuna değinilmektedir. Devam eden kısımda ise TürkiyeAfrika ilişkilerinde öne çıkan aktörler ve araçlar tek tek ele alınarak bu aktör ya da
araçların kıta ile ilişkilere nasıl katkı sağladığı anlatılmaktadır.
Söz konusu aktörlerin değerlendirilmesinde; akademik çalışmalar, kurumların
faaliyet raporları, kurumsal internet siteleri, mevzuat vb. kaynakların yanı sıra çeşitli
kurum ve kuruluş temsilcileriyle yüz yüze ve çevrimiçi gerçekleştirilen görüşmelerden
ve kurumlardan temin edilen bilgi notlarından yararlanılmıştır. Bunun yanında çeşitli
kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmelerle, Türkiye’nin Afrika stratejisinin hazırlık,
yönetim ve koordinasyon, uygulama, izleme ve değerlendirilmesine ilişkin görüşler
teze yansıtılmıştır.
3.1. Tarihsel Arka Plan
Türk Devletlerinin Afrika kıtasına olan ilgileri çok daha eskiye uzanmasına
rağmen bu kısımda, ilişkilerin Osmanlı Devleti’nden bugüne kadar uzanan seyri iki
döneme ayrılarak incelenecektir. Osmanlı’nın kıtada ilk defa varlık göstermesi ve uzun
yıllar kıta ile ilişkilerini devam ettirdikten sonra kıtadaki hâkimiyetini yitirmesi,
ardından da Cumhuriyetin kurulması sonrasında ilişkilerin görece daha düşük seviyede
seyrettiği 1998 yılına kadar uzanan zaman aralığı kıta ile ilişkilerin ilk dönemi olarak
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nitelendirilmektedir. İkinci dönem ise Türkiye’nin çok boyutlu politika arayışlarının
başlaması ve diğer pek çok ülke gibi Afrika kıtasının önemini kavraması neticesinde
somut adımların atılmaya başlandığı, ilişkilerin kurumsallaşması ihtiyacının
hissedildiği ve bu yönde çalışmaların yapıldığı, başka bir deyişle Türkiye’nin Afrika
ile ilişkilerde bir strateji arayışının resmi dokümanlarda net bir şekilde görülmeye
başlandığı 1998 yılından bugüne kadar olan dönemi kapsamaktadır.
Birinci Dönem
Türklerin Afrika ile ilişkileri 860’lı yıllarda Tolunoğulları devletine kadar
uzanmaktadır. Yine çoğunluğu Türklerden oluşan Memlukler’in Mısır’da devlet
kurduğu görülmektedir. Ancak Osmanlı’nın Afrika kıtası ile ilişkisi, Memlukler
Devleti’nin güç kaybederek Afrika kıtasındaki nüfuzunu yitirmesiyle başlamıştır.
1517 yılında Osmanlı Devleti, Mısır’ı hükümranlığı altına alarak bölgede bugünün
Avrupalı sömürgeci devletleriyle bir güç mücadelesi içerisine girmiştir.243 Daha sonra
1520’de Cezayir, 1534’te Tunus ve 1551’de Trablusgarp Osmanlı hâkimiyetine
girmiştir. Aslında bu durum Kuzey Afrika’da yeni bir dönemi başlatmıştır.
Avrupalıların Ümit Burnu üzerinden Hindistan’a ulaşmaları karşısında Osmanlı
Devleti bu güçlerle hem Okyanus’ta hem de Afrika kıtasında mücadeleye girmiştir.244
Cezayir, Tunus, Trablusgarp, Mısır, Habeşistan uzun süreler doğrudan İstanbul’dan
atanan yöneticiler tarafından idare edilmiştir. Osmanlı 19. yy da ise bugünkü Sudan,
Darfur, Kuzey Çad, Nijer ve Uganda ile ilişki içerisinde olmuştur.245
Afrika kıtası ile Osmanlı Devleti arasındaki ilk ilişkiler coğrafi yakınlık
nedeniyle Kuzey Afrika bölgesindeki ülkelerle başlamıştır. Ancak Kanuni Sultan
Süleyman döneminde Doğu Afrika’da Eritre, Cibuti, Somali, Sudan kıyıları ve
Habeşistan’ın bir bölümü Osmanlı topraklarına katılmıştır. Böylece Kuzey Afrika’dan
sonra Doğu Afrika üzerinde de hâkimiyet sağlanmıştır.246
Ancak 1882’de İngilizlerin Mısır’ı işgal etmesinden sonra iki yıl kadar
Sudan’da önce İngiliz-Mısır ortak yönetimi kurulmuştur. Fakat sadece kâğıt üzerinde
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kalan bu durum sonradan İngiltere’nin Sudan’da egemenliğiyle sonuçlanmıştır.247
Yirminci yüzyılın başlarına gelindiğinde ise Osmanlı’nın Trablusgarp ve Afrika
Boynuzundaki bölgeler dışında Afrika ile ilişkisi kalmamıştır.248 1911 yılında
İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması sonrasında 1912 yılında bu devletle imzalanan
anlaşma ile Osmanlı Devleti Afrika’daki son toprak parçasını da kaybetmiştir.249
Cumhuriyet döneminde ise Afrika kıtası Türkiye’nin dış politikasında uzun
yıllar öncelikli olarak yer bulamamıştır. Özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkenin
içinde bulunduğu durumun da etkisiyle kıta ülkeleriyle ilişkiler geliştirilememiştir. O
dönemde Türkiye’nin Sahraaltı Afrika’daki ilk ve tek yurt dışı misyonu
Cumhurbaşkanının talimatıyla Ahmet Münir Erhan liderliğinde Etiyopya’ya giden
delegasyonun Addis Ababa’da açtığı konsolosluktur.250
Sonraki yıllarda ise birçok hükümet dış politikada daha çok batı dünyası ve
komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmeye odaklanmıştır. Soğuk savaşın dinamikleri,
ABD’nin liderliğini üstlendiği batı blokuyla ittifak içinde olmayı Türkiye’nin dış
politikasının önemli bir parçası haline getirmiştir. Afrika ülkelerinin dekolonizasyon
sürecinin ilk yıllarında bile bu durum katı bir şekilde sürdürülmüştür. 251 Bunun
yansımalarından biri, 1955 yılında düzenlenen Asya-Afrika ülkelerinin bağımsızlıkları
açısından son derece önemli olan Bandung Konferansı sırasında yaşanmıştır. Dönemin
Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, konferansa katılan ülkelere tarafsızlığın
zararlarından bahsederek bağlantısızlık hareketine karşı çıkmış ve ülkelere batı
blokuna yakınlaşmaları tavsiyesinde bulunmuştur.252 Bu konferans bazı ülkelerce
Türkiye’nin “Amerikan emperyalizminin sözcüsü” olarak tanımlanmasına sebep olmuş
ve Afrika ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinin önündeki engellerden biri haline
gelmiştir.253 Buna benzer şekilde Türkiye, Süveyş Kanalı’nın millileştirilmesi krizi254
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sırasında da batılı müttefiklerinin yanında yer alarak Arap ve Kuzey Afrikalı ülkelerin
tepkisini çekmiştir. Türkiye benzer tutumları Tunus, Cezayir ve Fas’ın bağımsızlık
süreçlerinde de sergilemeye devam ederek Afrikalı ülkelerin bağımsızlık
mücadelelerinde çekimser kalmış ya da bunu ilgili ülkelerin iç meselesi olarak
görmüştür.255
Diğer taraftan Türkiye, Osmanlı dönemine dayanan tarihi, dini ve geleneksel
bağları nedeniyle çoğu Kuzey Afrika ülkesi ve özellikle Etiyopya ve Somali gibi bazı
Afrika boynuzu ülkeleriyle her zaman yakın ilişkiler içerisinde kalmayı
başarabilmiştir. Ancak Sahraaltı Afrika ülkelerinin çoğuyla diplomatik ilişkilerin
kurulması 1960-1970’li yılları bulmuştur. Türkiye, 1960’lı yıllardan itibaren kıta
ülkelerinin

bağımsızlıkları

konusundaki

tutumunu

değiştirmiş

ve

ülkelerin

bağımsızlıklarını hızlı bir şekilde tanımıştır. Bunun neticesinde 1962’de Nijerya,
1963’te Cezayir, 1964’te Gana ve 1968’de Kenya ile diplomatik ilişkiler geliştirilmiş
ve bu ülkelerde Türk Büyükelçilikleri açılmıştır.256
Kurulan diplomatik ilişkiler neticesinde Namibya, Rodezya, Zimbabve ve
Eritre gibi ülkelere dış yardım sağlanmış, Sierra Leon ve Somali gibi ülkelerle çeşitli
teknik ve ticari iş birliği anlaşmaları imzalanmışsa da gerek bu ülkelerin bağımsızlık
mücadeleleri gerekse Türkiye’nin mali imkânsızlıkları ve ihmali nedeniyle ilişkiler
daha ileri boyuta taşınamamıştır.257
İkinci Dönem
2000’lere yaklaşıldığında ise soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte Türkiye
batı dünyası için stratejik önemini kaybetmeye başlamıştır. 1997 yılında
gerçekleştirilen AB Zirvesi’nde Türkiye’nin üyeliğinin kabul edilmemesi ile birlikte
bu durum daha net ortaya çıkmış ve neticede Türkiye çok boyutlu bir dış politika
arayışına girmiş ve Afrika ülkelerini önemsemeye başlamıştır.258 Türkiye’nin çok
boyutlu politika arayışının bir yansıması olarak “Latin Amerika ve Karayipler Eylem

Hareketini destekleyen Yunanistan bile katılmayarak Afrika ülkelerinin sempatisini kazanırken Türkiye
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Planı”nı da oluşturduğu 1998 yılında, “Afrika Açılımı Eylem Planı” kabul edilerek
Afrika’ya yönelik bir dış politika vizyonu geliştirilmesi anlamında ilk adım atılmıştır.
Bu plan Sahraaltı Afrika ülkeleri başta olmak üzere Afrika kıtası ile ilişkilerin
ekonomik, siyasi ve kültürel alanda geliştirilmesini hedeflemiştir.259 Kuşkusuz böyle
bir açılımın gerçekleştirilmesinde sadece Türkiye’nin arayışı değil soğuk savaşın
etkisinin azalarak çok kutuplu bir uluslararası ilişkiler ağının oluşması, küreselleşme
kavramının birçok alanda olduğu gibi dış politikada da gündeme gelmesi, ekonomi ve
dış politika ilişkisinin öneminin artması gibi pek çok faktör etkili olmuştur.
Ortaya çıkan farkındalığa ve kıta ile ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki
çabalara rağmen 1999 yılında yaşanan Marmara depremi ve sonrasında başlayan
ekonomik güçlükler neticesinde 2001 yılında yaşanan kriz ve politik istikrarsızlık söz
konusu açılım politikasının uygulamaya konulmasına engel olmuştur.
Yaşanan krizin atlatılmaya başlamasından itibaren Türk dış politikası Afrika
ile ilişkilerini kaldığı yerden devam ettirmek hatta daha da yoğunlaştırmak üzere
önemli adımlar atmaya başlamıştır. Bu doğrultuda 2005 yılı Türkiye-Afrika ilişkileri
açısından kritik bir dönemeç olmuştur. O yıl Türkiye’de “Afrika Yılı” ilan edilmiş ve
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) kıtadaki ilk ofisini Etiyopya’da
açmıştır. En az bunlar kadar önemli bir gelişme ise kıta ülkelerinin kurduğu en önemli
uluslararası örgüt olan Afrika Birliğinde 2005 yılından itibaren Türkiye’ye gözlemci
ülke statüsü verilmesi ve Türkiye’nin Addis Ababa’daki büyükelçiliğinin Afrika
Birliği nezdinde akredite edilmesi olmuştur.260
2006 yılına gelindiğinde ise dönemin Başbakanı Arap Birliği Zirvesi için gittiği
Sudan’da Darfur bölgesini ziyaret etmiş ve bu ziyaret sırasındaki edinilen izlenimler
Türkiye’nin Afrika kıtasında ilk kez koordineli yardım faaliyetlerine girmesini de
tetiklemiştir. Öncelikle, TİKA’nın Sudan Ofisi hızlı bir şekilde açılmış ve başta İnsani
Yardım Vakfı (İHH) olmak üzere Türk STK’ları önemli yardım faaliyetleri içerisine
girmeye başlamıştır. Kıta ile ilişkilerde yaşanan bu ivme ekonomik ve ticari ilişkilere
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de yansımış ve 2003 yılında 5,5 milyar ABD doları olan ticaret hacmi 2008 yılına
gelindiğinde 15 milyar ABD dolarına yaklaşmıştır.261
2008 yılı da tıpkı 2005 yılı gibi kıta ile ilişkiler açısından önemli kazanımların
elde edildiği bir yıl olmuştur. İlk olarak 14-15 Mayıs 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen
Guvernörler Toplantısında Türkiye’nin Afrika Kalkınma Bankası ve Afrika Kalkınma
Fonuna katılımı onaylanmıştır.262’263 2008 yılının ilişkiler açısından en önemli
gelişmesi ise kırk dokuz Afrika ülkesi ile Afrika Birliği dâhil on bir uluslararası ve
bölgesel örgüt temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen Birinci Türkiye-Afrika
İşbirliği Zirvesi olmuştur. 18-21 Ağustos 2008 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen
zirvede farklı alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik olarak Ek-3’te yer alan
“Türkiye-Afrika İşbirliği İstanbul Deklarasyonu: Ortak Bir Gelecek İçin İşbirliği ve
Dayanışma” belgesi kabul edilmiştir. Deklarasyonun ekinde ise “Türkiye-Afrika
Ortaklığı İçin İşbirliği Çerçeve Belgesi”ne yer verilmiştir.264 Zirve öncesinde
düzenlenen Sivil Toplum Forumu ve İş Forumu da siyaset dışı çevrelerin bir araya
gelmesini sağlayarak iş birliği yapılan alanların artırılmasına olanak tanımıştır. Aynı
yıl Türkiye, Afrika Birliğinde stratejik ortaklık statüsü kazanarak Çin, Japonya,
Hindistan ve Güney Kore’nin arasına katılmıştır.265
2008 yılını önemli kılan bir diğer gelişme ise Türkiye’nin BM Güvenlik
Konseyine geçici üye olarak seçilmesidir. Türkiye yapılan oylamada iki Afrika ülkesi
haricinde Afrika kıtasının nerdeyse tamamının desteğini alarak 2009-2010 dönemi için
geçici üyeliğe seçilmiştir.266 Her ne kadar geçici üyelik sadece Türkiye’ye özgü bir
durum olmayıp aynı dönem için Afrika bölgesinden Uganda, Latin Amerika ve
Karayipler bölgesinden Meksika ve Asya grubunda Japonya da geçici üyeliğe seçilmiş
olsa da Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini ve yakalanan ivmeyi göstermesi
bakımından bu seçim kritik rol oynamıştır.

Orakçı, 2018: 170-172
Hazar, 2012: 29
263
Pek çok kaynakta Bankaya 2008 yılında üye olunduğu ifade edilmesine karşın 2008 yılı Bankaya
üyeliğin kabul edilerek sürecin başladığı yıldır. Üyelik prosedürlerinin tamamlanması ve gerekli
sermaye tutarının yatırılarak sürecin tamamlanması 2013 yılında olmuştur.
264
Dışişleri Bakanlığı, (çevrimiçi), http://www.mfa.gov.tr/turkiye-afrika-iliskileri.tr.mfa, 29 Nisan
2019
265
Orakçı, 2018: 172
266
Shinn, 2015: 7
261
262

109

İkinci dönemde ilişkilerin kurumsallaşmaya başladığının en önemli
işaretlerinden birisi de 26 Mart 2010 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren “2010/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi (Ek-2)” olmuştur. Yayımlanan
genelge iki yönüyle önem arz etmektedir. Birincisi, ilişkilerin geldiği noktanın altı
çizilerek Türkiye’nin artık kapsamlı bir Afrika Strateji Belgesi’ne ihtiyaç duyduğunun
yürütmenin en üst organı tarafından resmi olarak açıklanmasıdır. İkincisi ise
Türkiye’nin bu ihtiyacı kıtadaki diğer aktörlerle kıyaslandığında geç kalınmamış
sayılabilecek bir dönemde fark etmiş olmasıdır. Literatürde pek çok yazar tarafından
Türkiye’nin Afrika stratejisi olarak belirtilen Başbakanlık Genelgesi tam tersine
aslında bir stratejiye ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekerek oluşturulacak stratejinin
hangi kurumların iş birliği ve koordinasyonunda hazırlanacağını ve genel çerçevesini
ortaya koyan ilk resmi belgedir.267
Yine 2010 yılında BM’nin himayesinde Türkiye’nin çabalarıyla 21-23 Mayıs
2010 tarihlerinde BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun’un da katılımıyla BM Somali
Konferansı gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin Somali’ye yakın ilgisi ilerleyen yıllarda
farklı alanlarda da devam etmiştir. 2010 yılı sonuna gelindiğinde ise 2008 yılında
düzenlenen zirvede belirlenen çerçeve doğrultusunda 15 Aralık 2010 tarihinde kıdemli
memurlar toplantısı gerçekleştirilerek 2010-2014 yılları arasında iş birliğinin
geliştirilmesi adına yapılacaklara ilişkin bir yol haritası olarak düşünülen “TürkiyeAfrika İşbirliği Ortak Uygulama Planı” kabul edilmiştir.268
2011 yılında Türkiye kıtaya gösterdiği hassasiyetin bir gereği olarak Somali’de
yaşanan açlık ve kuraklığa küresel düzeyde dikkat çekebilmek için farklı uluslararası
platformları kullanmıştır. İlk olarak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi’ne acil
toplantı çağrısında bulunulmuş ve 17 Ağustos 2011 tarihinde gerçekleştirilen toplantı
ile Afrika Boynuzu’nda 12 milyon, Somali’de ise 4 milyon insanın açlık ve kuraklıkla
karşı karşıya olduğuna dikkat çekilerek İİT ülkelerinin hem yardım yapması hem de
konunun uluslararası platformlarda duyurulması konusunda destek vermeleri
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sağlanmıştır.269 Yine 22 Eylül 2011 yılında BM Genel Kurulunda Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan tarafından yapılan konuşma ve 10 Ekim 2011 tarihinde Foreign
Policy dergisine yazdığı “The Tears of Somalia (Somali’nin Gözyaşları)” başlıklı
makalesi dünya basınının ilgisinin Somali’ye çekilmesi konusunda önemli bir katkı
sağlarken başta Somali olmak üzere kıta ülkelerinin Türkiye’ye bakış açısında da
pozitif bir etki yaratmıştır. Türkiye devam eden yıllarda Somali üzerindeki ilgisini
sürdürmüş 2012 yılında gerçekleştirilen Somali Konferansı’na ev sahipliği yaparken o
yılın ortalarında BM’nin açlık krizinin bittiğini duyurması üzerine ülkedeki
çalışmalarını çeşitli kamu kurumları ve STK’lar aracılığıyla başta eğitim ve sağlık
olmak üzere farklı alanlarda sürdürmüştür.270 2011 yılındaki önemli gelişmelerden
birisi de 2008 yılında birincisi gerçekleştirilen Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesinde
öngörüldüğü üzere 16 Aralık 2011 tarihinde yapılan çalışmaları izleme amaçlı olarak
Bakanlar İzleme Konferansı’nın yapılması olmuştur.
Türkiye Afrika ilişkilerinde en üst düzeyde temasların kurulduğu zirve
toplantısı olan Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesinin ikincisi ise Ekvator Ginesi’nin
başkenti

Malabo’da

19-21

Kasım

2014

tarihlerinde

gerçekleştirilmiştir.

“Sürdürülebilir Bir Kalkınmanın ve Bütünleşmenin Güçlendirilmesi için Yeni Bir
Ortaklık Modeli” teması ile gerçekleştirilen zirvede, 2015-2019 dönemini kapsayan
Ortak Uygulama Planı kabul edilmiştir. Zirvede ayrıca bir sonraki zirvenin 2019
yılında Türkiye’de yapılması kararlaştırılmıştır. Türkiye bu zirveyi ilişkilerin
Afrika’ya açılımdan kıta ile stratejik ortaklığa evirilmesi olarak görmektedir.271
2014 yılı sonrasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) kurumsal
yapısında değişiklik yapılarak Türk özel sektörünün koordinatör kurumu haline
gelmesiyle birlikte ilişkilerin özel sektör ayağı da geçmişe kıyasla daha kurumsal bir
yapıya kavuşmaya başlamıştır. Bunun bir yansıması olarak DEİK, Ticaret Bakanlığı
(mülga Ekonomi Bakanlığı) ile birlikte 2-3 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul'da 42
Afrika ülkesinin katılımıyla ilk “Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu”nu
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gerçekleştirmiştir.272 Devam eden yılda ise Tarım ve Orman Bakanlığı (mülga Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) himayesinde “Türkiye-Afrika I. Tarım Bakanları
Toplantısı ve Tarım İş Forumu” 27-28 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya’da
gerçekleştirilmiştir. Toplantıya elli dört ülkeden elli’ye yakın Bakan ve
Cumhurbaşkanı düzeyinde katılım sağlanmıştır.273 Bu toplantı ile birlikte Türkiye kıta
ile yürüttüğü zirve diplomasisini sektörel boyuta da taşımıştır.274 2018’in son
çeyreğinde ise yine DEİK organizasyonunda “II. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş
Forumunu” 10-11 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. 2014
yılında gerçekleştirilen ikinci zirvede “III. Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi”nin 2019
yılında İstanbul’da yapılması kararlaştırılmış olmasına rağmen zirve kararlaştırılan
tarihte gerçekleştirilememiştir. Söz konusu zirvenin 2020 Nisan ayında yapılması
planlanmaktadır.
Türkiye 1998 yılında başlattığı ilişkilerin kurumsallaşması sürecine ilişkin
attığı adımlarla önemli ilerlemeler kaydetmiş, gerek siyaset ve kamu bürokrasisi
gerekse özel sektör ilişkilerinin sürekliliğini sağlamayı başarmıştır. Türkiye’nin
bundan sonra atacağı adımların ise sürekliliği ve işlerliği sağlanan bu yapıların,
geliştirilen stratejilerle, aynı ulusal hedefler doğrultusunda senkronize hareket eder
hale

getirilerek

kurumsallaşma

sürecinin

tamamlanmasına

yönelik

olması

beklenmektedir.
3.2. Mevcut Durum
Bu başlık altında Türkiye’nin Afrika stratejisinin detaylı incelenmesine
geçmeden önce kıta ile ilişkilerde son yirmi yılda kaydedilen ilerlemeye ilişkin genel
resmin verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda ilerleyen
bölümlerde yeri geldikçe değinilecek olmasına karşın özellikle dış ekonomik
ilişkilerin ana ekseni olarak değerlendirilebilecek olan ticaret, yatırım ve yardım
alanlarına ilişkin mevcut durum kısaca ele alınacaktır.
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Ticaret Boyutu
Afrika’da yeni pazar arayışları, Türkiye’nin 1998 ve 2001 krizlerinin etkilerini
atlatma çabalarıyla aynı döneme denk gelmektedir. Bir taraftan siyasi iradenin Afrika
ile ilişkileri geliştirme çabaları diğer taraftan özel sektörün geleneksel ticaret ortağımız
Avrupa ülkeleri ve gelişmiş ekonomiler dışında yeni pazar arayışları, Türkiye’nin
2000’li yıllardan itibaren Afrika kıtası ile ticaretinin ivme kazanmasını sağlamıştır.275
Grafik 3.1’de de görüldüğü gibi Türkiye’nin Afrika ile ticareti hem rakamsal
hem de oransal olarak artmıştır. Örneğin Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile toplam ticareti
2005 yılında 6,8 milyar ABD doları iken bu rakam yaklaşık dört katına çıkarak 2018
yılında 21,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. İhracat ve ithalat kalemlerine
ayrı ayrı bakıldığında ise her iki kalemde de bir artış trendi yaşanmasına rağmen Afrika
ülkelerine yapılan ihracatta görece ithalattan daha yüksek bir atış sağlandığı
görülmektedir. İhracat tutarı 2005 yılında 3,6 milyar ABD doları iken 2018 yılında
14,5 milyar ABD dolarına ulaşarak yaklaşık beş katına çıkmıştır. Aynı periyodda
ithalatın 3,2 milyar ABD dolarından 7 milyar ABD dolarına ulaşarak iki katı aşmıştır.
Bu rakamlar iki taraf arasındaki ticaretin önemli ölçüde arttığını ve bu ticaretin Türkiye
lehine geliştiğini göstermektedir.
Türkiye’nin 1998 yılında açılımın başladığı tarihten bugüne Afrika ile
diplomatik ilişkilerinde önemli bir gelişme kaydettiği ve kıtaya yapılan, özellikle
insani yardımlarda ciddi bir artış sağladığı aşikârdır. Fakat bu iki alanda kaydedilen
önemli ilerlemenin ticaret ve yatırıma aynı derecede yansımadığı da bir gerçektir.
Örneğin Afrika ile ticaretin 2007 sonrası kısa bir süre içerisinde 30 milyar ABD
dolarına çıkacağı tahmin edilmekteyken üzerinden on yıldan fazla geçmiş olmasına
rağmen bu rakam 20 milyarı ancak aşabilmiştir. Bunun yanı sıra 2023 yılında 100
milyar ABD doları ticaret hacmi hedefinin de bugün gelinen nokta düşünüldüğünde
gerçeklikten uzak olduğu görülmektedir.276
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Grafik 3.1. Türkiye’nin Afrika ile Ticareti
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Kaynak: TÜİK verilerinden yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Öte yandan Afrika kıtası ile yapılan ticaretin Türkiye’nin toplam ticareti
içerisindeki payının da ilk yıllarda bir artış trendi içine girmesine rağmen, 2012
yılından itibaren yüzde 5’lik payın çok fazla değişmediği görülmektedir. Bu durum
bize nominal olarak bir ilerleme kaydedilmesine karşın oransal olarak bakıldığında
istenilen düzeyde ilerleme kaydedilemediğini göstermektedir. Yine benzer bir şekilde
Afrika

kıtasının

toplam

ticareti

içerisinde

Türkiye’nin

payı

da

dönemseldalgalanmalara rağmen yüzde 2 düzeyinde seyretmektedir.
Yine Tablo 3.1’de görüleceği üzere Kuzey Afrika ülkeleri hem ihracat hem de
ithalat anlamında Afrika ile Türkiye arasındaki ticaretin önemli bir kısmını
oluşturmaktadır. Hatta Mısır’ın tek başına Türkiye-Afrika arasında 2018 yılında
yapılan ticaretin yüzde 24’ünü oluşturduğu görülmektedir. Afrika açılımı öncesinde
de kıta ile yapılan ticarette bu ülkelerin ağırlıkta olduğu düşünüldüğünde bu durum
normal karşılanabilir. Ancak Türkiye’nin başlattığı Afrika açılımının ve sonrasında
geliştirilen stratejik ortak söyleminin altının doldurulması için; kıta ile ticaretin
Türkiye’nin toplam ticareti içerisindeki payının artırılması, yapılan ticaretin kıtanın
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tamamına yayılması ve Sahraaltı Afrika bölgesinin kıtanın tamamı ile yapılan toplam
ticaret içerisindeki payının artırılması gerekmektedir.
Tablo 3.1. En Çok İhracat/İthalat Yapılan Afrika Ülkeleri
En Çok İhracat Yapılan Ülkeler (2018)

En Çok İthalat Yapılan Ülkeler (2018)

Mısır

İhracat Tutarı
(Milyon ABD Doları)
3.053

Cezayir

2.031

Fas

Ülke

Ülke
Mısır

İthalat Tutarı
(Milyon ABD Doları)
2.190
1.381

1.989

Güney Afrika
Cumhuriyeti
Cezayir

Libya

1.498

Fas

715

Tunus

904

Libya

367

Güney Afrika
Cumhuriyeti
Senegal

534

Fildişi Sahili

203

389

Tunus

182

Sudan

360

Nijerya

143

Nijerya

346

Mozambik

105

Etiyopya

320

Gana

79

1.138

Kaynak: TCMB verilerinden yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Yatırım Boyutu
Türkiye’nin Afrika’daki yatırımlarının stok değeri dalgalı bir seyir izlemesine
rağmen giderek artmaktadır. Grafik 3.2’de görüldüğü gibi 2004 yılında Türkiye’nin
kıtada 22 milyon ABD dolar yatırımı bulunmaktayken bu rakam 2018 yılında 784
milyon ABD dolarına çıkmıştır. Oransal olarak bakıldığında çok büyük bir artış
görülmesine karşın bu yatırımların detayına inildikçe aslında Afrika kıtasındaki Türk
yatırımlarının çok dar bir coğrafyada yer aldığı görülmektedir. Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası verilerine göre Türkiye’nin Afrika’daki yatırımlarının çok büyük bir
kısmı Kuzey Afrika’da ve hatta Cezayir’de bulunmaktadır. Ticaret Bakanlığı
uzmanları ile yapılan görüşmelerde ise Cezayir’deki Türk yatırımlarına ilişkin oluşan
rakamın da çok büyük bir kısmını tek bir firmanın yatırımlarının oluşturduğu bilgisi
alınmıştır. Bu durum Türkiye’nin Afrika’daki yatırımlarının ne kadar dar bir alanda ve
sınırlı miktarda olduğunu ortaya koymaktadır.
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Grafik 3.2. Türkiye’nin Afrika’daki Yatırımları (Stok)
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Kaynak: Merkez Bankası verilerinden yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Yatırımlarla ilgili bu olumsuz tablo içerisinde Türkiye, Afrika’da yaptığı
yatırımlarda kıtadaki diğer aktörlerle kıyaslandığında ön sıralarda yer almamasına
rağmen yapılan yatırımların istihdam sağlama potansiyeli açısından oldukça
başarılıdır. FDI Intelligence’ın raporuna göre 2014 yılında, kıtada yatırım konusunda
en üst sırada yer alan Çin’in yaptığı yatırımlar 10.811 kişilik, Hindistan’ın yapmış
olduğu yatırımlar 6.193 kişilik istihdam yaratırken Türkiye yaptığı yatırımlarla 16.593
kişilik istihdam sağlayarak en ön sırada yer almıştır.277
Yardım Boyutu
Sahip olduğu önemli doğal zenginliklere ve 2000’li yıllardan itibaren
kaydettiği önemli ekonomik ivmeye rağmen yoksulluk Afrika kıtasının önemli
sorunlarından biri olmayı sürdürmektedir. Örneğin Sahraaltı Afrika’da nüfusun yüzde
40’tan fazlası hala aşırı yoksulluk sınırındadır.278 Yine dünyada açlık sınırı altında
yaşayan insanların yüzde 50’si Sahraaltı Afrika’da yaşamaktadır.279
Öte yandan artan ekonomik hacme ve dünya ortalamasının üzerindeki büyüme
rakamlarına rağmen gelirin adaletli dağıtılmasında da buna paralel bir ilerleme

Tepeciklioğlu ve ark., 2017
Orakçı, 2018: 201
279
Emin, 2018
277
278
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kaydedildiğini söylemek oldukça güçtür. Örneğin BM Kalkınma Programına (United
Nations Development Program-UNDP) göre gelir adaletsizliği bakımından en üst
sıradaki on dokuz ülkenin on tanesi Afrika kıtasında yer almaktadır.280 Bu durum
kıtadaki bazı ekonomik veriler açısından olumlu gidişe karşın kalkınma anlamında
yeterli ilerlemenin sağlanamadığını göstermektedir.
Türkiye 2000’li yıllardan itibaren yardım faaliyetlerini artırmaya başlamasıyla
birlikte Afrika kıtası da dâhil olmak üzere pek çok ülkeye kalkınma yardımı desteği
vermeye başlamıştır. Grafik 3.3’te de görüldüğü üzere OECD DAC verilerine göre
Türkiye’nin Afrika kıtasına yapmış olduğu RKY miktarı 2008 yılında yaklaşık 50
milyon ABD doları iken 2017 yılında yaklaşık üç katına çıkarak 147 milyon ABD
dolarına ulaşmıştır.281 Kıtaya yapılan RKY’lerde 2011 ve 2015 yıllarında yaşanan tek
yıllık ani yükselişlerin sebebi ise Somali’ye 2011 yılında 93 milyon ABD doları ve
2015 yılında 314 milyon ABD doları olmak üzere yapılan acil ve insani yardımlardır.
Öte yandan kıtaya 2008-2017 yılları arasında yapılan toplam RKY miktarı 1,9 milyar
ABD doları civarındadır.282
Grafik 3.3. Türkiye’nin Afrika’ya Yaptığı RKY (Milyon ABD Doları)
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Kaynak: OECD DAC verilerinden yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Orakçı, 2018
Anlamlı bir sonuç elde etmek için RKY’nin hesaplanmasında Mısır ve Tunus ihmal edilmiştir.
Bunun sebebi ise söz konusu ülkelere verilen ancak RKY kapsamında değerlendirilen tavizli kredilerin
verildikleri yılda olağan dışı artışa geri ödemelerinin yapıldığı yıllarda ise dış yardımların negatif
görünmesine sebep olmasıdır.
282
OECD DAC, (çevrimiçi), https://stats.oecd.org/#, 10 Mayıs 2019
280
281
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Yapılan yardımların kıta içerisindeki dağılımına bakıldığında ise Türkiye’nin
yapmış olduğu RKY’lerin yüzde 90’dan fazlasının Sahraaltı Afrika ülkelerine
yapıldığını görmek mümkündür. Bu durum Türkiye’nin kıta içerisinde Sahraaltı
Afrika

aleyhine

olan

dengesizliği

gözettiği

ve

yardımlarını

bu

bölgeye

yoğunlaştırdığını göstermektedir.283
Yardımlarda yıllar itibarıyla kaydedilen bu olumlu tabloya karşın Afrika
kıtasının Türkiye’nin toplam RKY’leri içerisindeki payına bakıldığında aynı durum
söz konusu değildir. Grafik 3.4’te görüldüğü gibi Afrika ülkelerinin Türkiye’nin
toplam RKY’leri içerisindeki payı 2008 yılında yüzde 6,34 iken bu oranın 2011 ve
2015 yıllarında Somali’ye yapılan yardımlardan kaynaklı tek yıllık yükselişler
haricinde giderek azaldığı görülmektedir. Bunun sebebi ise Suriye krizi sonrası
Türkiye’nin yardımlarının büyük bir bölümünü Suriyeli mültecilere yönlendirmesi
olmuştur.
Grafik 3.4. Türkiye’nin Yaptığı RKY’lerin Bölgesel Dağılımı
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Kaynak: OECD DAC verilerinden yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur

Afrika kıtasında en çok yardım yapılan ülkelere bakıldığında ise Tablo 3.2’de
görüldüğü gibi yıllara göre değişkenlik göstermesine karşın 2008-2017 yılları arasında
kıta ülkelerine yapılan kümülatif yardımlar dikkate alındığında en çok yardım yapılan
ülkelerin başında büyük bir farkla Somali ve ardından Sudan’ın geldiği görülmektedir.

283

OECD DAC, (çevrimiçi), https://stats.oecd.org/#, 10 Mayıs 2019
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Söz konusu iki ülkede yaşanan acil ve insani durumlar ilgili yıllarda Afrika’ya yapılan
yardımların bu iki ülkeye yönlendirilmesine neden olmuştur.
Tablo 3.2. En fazla RKY Alan 10 Afrika Ülkesi (2008-2017)284
Ülke

RKY Miktarı (milyon ABD Doları)

Somali

824,19

Sudan
Tunus

176,72
166,46

Libya
Mısır
Nijer
Etiyopya

81,03
59,56
54,76
31,84

Moritanya

30,78

Senegal

26,51

Gambia

20,06

Kaynak: OECD DAC verilerinden yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

3.3. Genel Çerçeve ve Yönetim
3.3.1. Temel Yaklaşım ve Ulusal Çıkarlar
Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerini derinleştirmeye çalışmasının arkasında
ekonomik, politik, kültürel ve dini sebepler yatmaktadır.285 Afrika, küresel siyasette
artan rolü ve yeni uluslararası düzenin merkezinde yer alması nedeniyle Türkiye'nin
bölgesel ve küresel etkisini ve uluslararası sistemdeki statüsünü artırabileceği bir alan
sunmaktadır. Bu nedenle kıta Türkiye'nin yeni dış politikasında önemli bir yer
tutmaktadır.286
Türkiye’nin coğrafi olarak kıtaya yakın olması, sömürgeci bir geçmişinin
olmaması ve kıta ülkeleriyle ortak dini ve kültürel değerlere sahip olması nedeniyle
kıta ülkeleri nezdinde olumlu bir imaja sahiptir.287 Türkiye’nin de kıta ülkelerine
ilişkin olumsuz bir tarihi tecrübesinin olmaması ve söz konusu dini ve kültürel
değerlerin etkisiyle ilişkilerin karşılıklı çıkarlardan uzak bir çerçevede başlamasına yol

2008-2017 yılları arasında yapılan yardımların kümülatif toplamı üzerinden oluşturulmuştur.
Wheeler, 2011: 43-50
286
Tepeciklioğlu, 2019
287
Dal ve ark., :415
284
285
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açmıştır. Öyle ki Türkiye’nin Afrika’daki yardım, yatırım ve ticaret verilerine oransal
olarak bakıldığında özellikle 2000’li yılların başında Türkiye’nin kıtaya yaklaşımının
çoğunlukla yardım amaçlı olduğunu görmek mümkündür. Yine özellikle Somali ve
Sudan’da yaşanan acil ve insani durumlar karşısında Türkiye’nin tutumu kıta
ülkelerinin takdirini toplamıştır. Bununla birlikte kıta ile ilişkilerde Osmanlı mirası,
İslami yardımseverlik ve İslami dayanışma vurgusunun dikkatli yönetilmediği
takdirde bu tür söylemlerin Afrika ülkeleri ile ilişkileri olumsuz yönde
etkileyebileceğine de dikkat çekilmektedir.288
Politik açıdan bakıldığında ise Türkiye Afrika’nın önemini, özellikle sözde
Ermeni Soykırımı iddialarına ve Kıbrıs meselesine karşı uluslararası platformlarda
küresel politik destek arayışı içerisine girdiğinde anlamıştır. Bunun en somut örneği
Türkiye’nin tarihte ilk defa 2009-2011 dönemi için BM Güvenlik Konseyine geçici
üye olarak kabul edildiği seçimlerde anlaşılmıştır. Söz konusu oylama öncesi 50’den
fazla ülke ile yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Türkiye, kıta ülkelerinin desteğini
almayı başarmış ve geçici üyeliğe seçilmiştir.289 Oylama sonrası dönemin Dışişleri
Bakanının “özellikle Afrika ile alakalı çalışmalarımızı son yıllarda yoğunlaştırmış
olmamız bize önemli avantajlar kazandıracak. Çünkü Afrika'yı daha iyi anlamaya
başlayan bir ülke olarak oturacağız orada”290 şeklindeki ifadesi de Türkiye’nin
Afrika’nın politik önemini deneyimleyerek de öğrendiğinin bir göstergesidir.
Türkiye’nin Afrika’ya yönelik stratejik yaklaşımının en önemli boyutlarından
birisi şüphesiz ekonomik çıkarlarıdır. Türkiye’nin özellikle Türk özel sektörüne yeni
pazarlar bulma noktasında kendisine seçtiği coğrafyalardan birisi Afrika kıtası
olmuştur. Bunun en önemli göstergesi ise mülga Ekonomi Bakanlığı tarafından 2003
yılında hazırlanan “Afrika Ülkeleriyle Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi”
olmuştur.291 Sonraki dönemde Türkiye kıta ile ekonomik ve ticari ilişkilerinde geçmişe
kıyasla önemli mesafe kat etmiştir. Bugün de ilişkilerde ekonomi odaklı yaklaşım

Tepeciklioğlu, 2019
Dal ve ark., :416
290
CNNTÜRK, (çevrimiçi), https://www.cnnturk.com/2008/dunya/10/17/turkiye.bmde.gecici.uyelige.
secildi/497124.0/index.html
291
Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde söz konusu belgenin kamuya açık olarak yayınlanmadığı
ifade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu belgenin incelenmesi de mümkün olmamıştır.
288
289
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yerini korumakta hatta bu yaklaşımın ağırlığının artırılması gerektiğini düşünenlerin
sayısı giderek çoğalmaktadır.
3.3.2. Resmi Çerçeve
Türkiye-Afrika ilişkilerinin kurumsal çerçevesini belirleyen çeşitli belgeler
bulunmaktadır. Bu belgeler ilan edildikleri tarihlere göre bakıldığında zamanla
kurumsallaşmanın sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Her ne kadar Türkiye
hazırlanmış ve resmi olarak ilan edilmiş kapsamlı bir strateji belgesine henüz sahip
olmasa da bu belgeler, ilişkilerin kurumsallaştırılmaya çalışıldığı 1998 yılından
günümüze kadar geçen süredeki resmi çerçeveyi ortaya koyan belgelerdir. Bu belgeler
zaman içerisinde Türkiye-Afrika ilişkilerinde öne çıkan aktörler, araçlar ve iş birliği
alanlarını ortaya koyması bakımından son derece önemlidir. İlişkilerin seyrinin ve
süreç içerisinde nasıl şekillendirilmeye çalışıldığının daha iyi anlaşılması bakımından
söz konusu belgeler kronolojik sırayla ele alınmıştır.
Afrika’ya Açılım Eylem Planı292
Kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 1998 yılı Haziran ayında
gerçekleştirilen bir dizi toplantı sonrasında Temmuz ayında Türkiye’nin Afrika kıtası
ile olan ilişkileri kurumsallaştırma çabasının önemli adımlarından biri olan “Afrika’ya
Açılım Eylem Planı” hazırlanmıştır. Söz konusu eylem planı Ekim 1998’den itibaren
hayata geçirilmeye başlanmış ve edinilen bir yıllık uygulama tecrübesi sonrasında
Ağustos 1999’da güncellenerek ikinci baskısı çıkarılmıştır.
Belgede özellikle Sahraaltı Afrika ile ilişkiler293 başta olmak üzere Afrika ile
ilişkilerin yeterli olmadığına vurgu yapılarak bu ilişkilerin zamana yayılmış,
sürdürülebilir nitelikte, belirli bir alt yapıya (bilgi/temas/hukuki çerçeve) ve bütçeye
sahip olacak şekilde tasarlanması gerektiği belirtilmektedir. Afrika’ya yönelik
yapılacak çalışmaların, kısa ve orta vadeli birtakım hedefler gerektirmekle birlikte
nihai amacının ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek suretiyle ilişkilerin
sağlam bir zemine oturtulması ve Türkiye’nin bu alanlardaki çıkarlarına hizmet
Dışişleri Bakanlığı, 1999
O dönemde Etiyopya, Somali ve Nijerya Büyükelçiliklerinin çeşitli sebeplerle kapatılması
sonrasında, özel konumu nedeniyle Sudan ve Güney Afrika Cumhuriyeti dışında hiçbir Sahraaltı Afrika
ülkesinin Türkiye’de Büyükelçiliği bulunmamaktadır.
292
293
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edilmesi olduğu vurgulanmaktadır. Söz konusu belgede Türkiye’nin 10-15 yıllık
dönemde yeni pazar ve hammadde arayışlarına gireceği tespitinin yapılmış olması da
önemli bir detaydır.
Hazırlanan açılım eylem planında büyükelçilikler başta olmak üzere kıtadaki
temsil durumu ortaya konulduktan sonra, ilişkilerin geliştirilmesi adına alınacak
önlemler; ekonomik önlemler, idari önlemler, siyasi önlemler, eğitim ve kültür
önlemleri, askeri ilişkilere yönelik önlemler ve tanıtma önlemleri olarak
sıralanmaktadır.
Belgenin ekonomik önlemler bölümünde şu hedeflere yer verilmektedir;


Ticari, ekonomik ve teknik iş birliği anlaşmalarının sayısının artırılması,



Karşılıklı kısa süreli uzman ziyaret ve eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,



Kıtaya teknik yardım sağlanması amacıyla Afrika’ya özel bir fon
kurulması,



Afrika Kalkınma Bankası’na üyelik sürecinin tamamlanması,



Karşılıklı iş insanları ziyaretlerinin artırılması, iş konseyleri ve ortak ticaret
odaları kurulması,



Kıtada müteahhitlik hizmetlerine girişilmesi,



Hava ve deniz ulaşımının geliştirilmesi,



Afrika’ya

yönelik

ihracatta Eximbank’ın finansman

imkânlarının

sağlanması,


Savunma sanayiimizin kıtada tanıtılması,



Afrika’nın ihraç edebileceği mallar araştırılarak kıtadan ithalat yapılarak
ticaretin geliştirilmesi.

Belgenin diğer bölümlerinde dikkat çeken bazı hedefler ise şu şekilde
özetlenebilir;


Karşılıklı üst düzey ziyaret sayısının artırılması (siyasi),



İnsani yardım yapılması (siyasi),



BM, İİT, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (United Nations
Industrial Development Organization- UNIDO), Birleşmiş Milletler Gıda
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ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization of United NationsFAO), UNDP gibi kuruluşların kıtadaki çalışmalarında iş birliği yapılması
ve cüzi miktarlarda da olsa bu kuruluşlara maddi katkı verilmesi (siyasi),


Kıtadaki büyükelçiliklerin sayısının artırılması (idari),



BM’nin Afrika’da barışı koruma operasyonlarına iştirak edilmesi (askeri),



Ülkemizdeki askeri eğitim/öğretim kurumlarına Afrika ülkelerinden
öğrenci kabul edilmesi (askeri),



Türkiye’deki uluslararası festival, şenlik ve sempozyum gibi faaliyetlere
Afrika’dan katılım sağlanması (tanıtma),



Sahraaltı Afrika İncelemeleri Enstitüsü kurulması (tanıtma),



Afrikalı öğrencilere verilen bursların sayısının ve miktarının artırılması
(eğitim ve kültür).

Planda ayrıca 2000 yılında gerçekleşecek BM Güvenlik Konseyi geçici üyelik
seçimleri sırasında kıta ülkelerinin desteğinin sağlanmasının yanı sıra Türkiye’nin
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) konusundaki hassasiyetlerinin kıta
ülkelerine anlatılması konusunda birtakım girişimlerde bulunulması hususlarının da
altı çizilmektedir.
Hazırlanan Eylem Planında yapılan tespitler doğrultusunda sıralanan önlemlere
bakıldığında izleyen yıllarda Türkiye’nin kıtaya yönelik attığı adımların neredeyse her
birinin kısaca özetlenmiş olduğu dikkati çekmektedir. Bu nedenle her ne kadar çoğu
kaynakta bu eylem planının detaylarına yer verilmeksizin Türkiye-Afrika ilişkilerinin
kurumsallaşması 2000’li yıllardan itibaren gerçekleştirilen işbirliği zirvelerine
dayandırılsa da kurumsallaşmanın sağlanmasına ve kıtaya özgü çok boyutlu bir strateji
geliştirilmesine yönelik ilk adımların bu eylem planı ile atıldığı düşünülmektedir.
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İstanbul Bildirisi ve Türkiye-Afrika İşbirliği Çerçevesi (2008) 294,295
İstanbul Bildirisi 18-21 Ağustos 2008 tarihlerinde, kırk dokuz Afrika ülkesi ile
Afrika Birliği dâhil on bir uluslararası ve bölgesel örgüt temsilcisinin katılımıyla
İstanbul’da gerçekleştirilen Birinci Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi sırasında ilan
edilmiştir. Bildiride Türkiye-Afrika ilişkileri açısından kaydedilen ilerlemeden
duyulan memnuniyet dile getirilerek bundan sonraki süreçte ilişkilerin eşitlik ve
karşılıklı fayda içerisinde, çeşitli seviyelerde ve alanlarda uzun vadeli olarak
geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bildiride ayrıca iş birliğinin özellikle Bildirinin
eki olarak yayımlanan Türkiye-Afrika İşbirliği Çerçevesi kapsamında geliştirileceği
ilan edilmiştir. Bu doğrultuda yayımlanan çerçeve belgede iş birliği yapılacak alanlar;
 Hükümetlerarası İşbirliği,
 Ticaret ve Yatırım,
 Tarım, Endüstriyel Tarım, Kırsal Kalkınma, Su Kaynakları Yönetimi ve
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler),
 Sağlık,
 Barış ve Güvenlik,
 Altyapı, Enerji ve Ulaşım,
 Kültür, Turizm ve Eğitim,
 Medya ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
 Çevre
şeklinde sıralanmıştır. Belgede her bir iş birliği alanında detaylara girilmeden
yapılacaklara ilişkin çerçeve kararlara kısaca yer verilmektedir. Belgede özellikle
ticaret ve yatırım alanının kritik rolüne vurgu yapılarak bu alanın iş birliği çerçevesi
içerisinde kalkınmanın bir aracı olacağının altı çizilmektedir. Bu bağlamda ticaret ve
yatırım alanında yapılacaklara ilişkin alınan önemli bazı kararlar şu şekilde
sıralanmaktadır;

Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi İstanbul Bildirisi, Dışişleri Bakanlığı (çevrimiçi), http://africa.mfa.
gov.tr/turkiye-afrika-isbirligi-zirvesinde-19-agustos-2008-kabul-edilen-istanbul-bildirisi.tr.mfa,
18
Mayıs 2019
295
Türkiye-Afrika İşbirliği Çerçevesi, Dışişleri Bakanlığı, (çevrimiçi), http://africa.mfa.gov.tr/turkiyeafrika-isbirligi-zirvesinde-19-agustos-2008-kabul-edilen-isbirligi-cercevesi-belgesi.tr.mfa, 18 Mayıs
2019
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İşbirliğinin ana sütunu olan ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi için yasal
ve teşvik edici bir iş ortamı yaratılması,



Ticaretin dengeli bir şekilde artırılması,



Ekonomik, ticari ve teknik iş birliği kapsamında karşılıklı ticaret ve
yatırımı teşvik etmek ve korumak için uygun yasal çerçevenin
sağlanmasına çalışılması,



Her iki tarafın Türk firmalarının Afrika’da yatırım yapmasını desteklemesi
ve bu amaçla uygun teşvikler sağlaması,



İki taraf arasında ortak İş Konseyleri kurulmasının teşvik edilmesi.

Çerçeve belgede diğer sekiz iş birliği alanına ilişkin olarak da çeşitli kararlar
alınmıştır. Bu kararlardan kritik olduğu düşünülenler şöyle sıralanabilir;


Yerel kaynakların kullanımını, yerel istihdamın yaratılmasını ve insan
kaynaklarının

geliştirilmesini

sağlayan

kalkınma

projelerinin

desteklenmesi (Hükümetlerarası İşbirliği),


Teknoloji transferi, teknik destek, kapasite geliştirme, iyi uygulamalar ve
tecrübe paylaşımının teşvik edilmesi (Hükümetlerarası İşbirliği),



Hükümetin ve TİKA’nın Afrika’daki KOBİ’lerin geliştirilmesi için
mesleki eğitim programlarını genişletmesi ve hızlandırması (Tarım, Kırsal
Kalkınma ve KOBİ’ler),



Beslenme yetersizliği ile bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadeleye
yönelik çabaların yoğunlaştırılması (Sağlık),



Kıtada barış ve güvenliği sağlama ve terörizmle mücadeleye yönelik
çabalara ve bu amaçla kurulan teşkilatlara destek verilmesi (Barış ve
Güvenlik),



Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji, tarım dışı biyo-yakıt ve diğer
alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla iyi uygulama ve
tecrübelerin paylaşılması (Altyapı, Enerji ve Ulaştırma),



Kara, deniz ve hava taşımacılığı altyapısının geliştirilmesinin yanı sıra
Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki hava bağlantılarının genişletilmesi
amacıyla fiziksel altyapı projelerinin gerçekleştirilmesi için Afrika ile
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Türkiye arasındaki ticari ortaklıkların teşvik edilmesi (Altyapı, Enerji ve
Ulaştırma),


Afrika ve Türk Üniversiteleri ile araştırma kuruluşları arasındaki iş
birliğinin genişletilmesi (Kültür, Turizm ve Eğitim),



Kardeş şehir uygulamalarının yaygınlaştırılması (Kültür, Turizm ve
Eğitim),



Hızlı ve etkin iletişim ve bilgi paylaşımını kolaylaştıran yeni teknolojilerin
keşfi konusunda karşılıklı destek sağlanması (Medya ve Bilgi ve İletişim
Teknolojileri).

Söz konusu çerçeve belgede ayrıca üzerinde anlaşılan iş birliği alanlarında
yapılacak çalışmaların devam eden bir yıl içerisinde hazırlanacak program kapsamında
yürütüleceği karara bağlanmıştır. Bunun yanı sıra söz konusu program ve projelerin
etkin bir şekilde uygulanmasını izlemek üzere farklı düzeylerde izleme mekanizmaları
kurulması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla zirvelerin beş yılda bir yapılması ve iki zirve
arasında üçüncü yılda, üzerinde mutabık kalınan program ve projelerin izlenmesi ve
bir sonraki zirveye hazırlık yapılması amacıyla, Bakanlar İzleme Konferansı
düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca Bakanlar İzleme Konferansı’na hazırlık
yapılması ve iş birliğinde kaydedilen ilerlemenin izlenmesi amacıyla iki zirve arasında
iki defa Kıdemli Memurlar Toplantısı yapılması üzerinde mutabık kalınmıştır.
2010/7 Sayılı Mülga Başbakanlık Genelgesi
Kıta ile ilişkilerin ivme kazanması sonrasında ilişkilerin kurumsallaşması adına
atılan en önemli adımlardan biri de 2010 yılında mülga Başbakanlık tarafından
hazırlanıp 26 Mart 2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren “Afrika Stratejisi” konulu genelgedir. Genelge, o güne kadar
Türkiye’nin bir Afrika Stratejisi oluşturması gerektiğinin yürütmenin en üst organı
olan Başbakanlık tarafından hukuki olarak vurgulandığı ilk metin olması nedeniyle
önem arz etmektedir. Yayımlanan genelgede, stratejiye duyulan ihtiyaç ve
hazırlanacak stratejinin çerçevesini belirlemek amacıyla;
“Bazı Afrika ülkeleri ile mevcut siyasal ve ekonomik ilişkilerimizin kıtanın
diğer ülkeleriyle de geliştirilmesi amacıyla, 2008 yılında düzenlenen Türkiye-
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Afrika İşbirliği Zirvesi’nde kabul edilen ortak iş birliği alanlarına dayalı
bütüncül bir Afrika Stratejisinin oluşturulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.”
ifadesine yer vermektedir. Bu ifade, genelgede söz konusu alanlar açıkça
zikredilmemekle birlikte 2008 yılında gerçekleştirilen zirvede belirlenen iş birliği
alanlarının hazırlanacak stratejinin resmi çerçevesine dayanak teşkil etmesine imkân
sağlamaktadır.
Bununla birlikte söz konusu genelgenin ikinci paragrafında;
“Dışişleri Bakanlığı’nın eşgüdümünde yürütülecek iş birliği faaliyetlerine,
diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının etkin
katılımlarının sağlanması, Türk iş çevrelerinin Kuzey Afrika’nın yanı sıra
Sahraaltı Afrika’ya da yöneltilmesi, uluslararası kuruluşlarda ülkemize olan
desteğin artırılması, Türkiye hakkında yeterli bilgi bulunmayan Afrika
ülkelerinde ülkemizin etkin tanıtımı amacıyla Afrika Strateji Belgesi yürürlüğe
konulacaktır.”
denilerek Afrika’ya yönelik çalışmalarda Dışişleri Bakanlığı’nın koordinatör kuruluş
olduğunun altı çizilmektedir. Bunun yanı sıra hazırlanacak strateji ile kamu kurumları,
özel sektör ve STK’ların Afrika’ya yönelik çalışmalarda etkin birer aktör haline
getirilmesinin amaçlandığı görülmektedir.
Genelgenin devam eden paragrafında ise;
“Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda; Genelkurmay Başkanlığı, Milli
Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret
Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi
Başkanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Kızılay Derneği temsilcilerinin
katılımıyla, Afrika ülkelerine yönelik olarak yapılacak çalışmaları yürütmek
üzere “Afrika Stratejisi Eşgüdüm Komitesi” oluşturulmuştur.”
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ifadelerine yer verilerek komitenin üç ayda bir toplanacağı ve sekretarya hizmetlerinin
yine Dışişleri Bakanlığı’nca yürütüleceği belirtilmektedir. Altı çizilen bir başka konu
ise Komitenin gerekli görmesi halinde diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarıyla
üniversiteler, STK’lar, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcilerini de toplantılarına
davet edebileceği hususudur.
II. Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi Deklarasyonu296
Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesinin ikincisi, birinci toplantıda kararlaştırıldığı
tarihten bir yıl gecikmeli olarak 2014 yılında Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo’da
yapılmıştır. İkinci zirvede yayımlanan deklarasyonda da birinci zirvedeki pek çok
ifadenin benzer şekilde yer aldığı, bazı alanlarda ise daha somut ifadelere yer verildiği
görülmektedir. Örneğin birincisinden farklı olarak ikinci zirve deklarasyonunda
Afrika’nın Kalkınması için Yeni Ortaklık (New Partnership for Africa's DevelopmentNEPAD), Kapsamlı Afrika Tarım Kalkınma Programı (Comprehensive Africa
Agriculture Development Program-CAADP) gibi pek çok programın adı zikredilerek
kıta öncelikli programlarının desteklenmesi hususunun altı çizildiği görülmektedir.
Ayrıca ilk zirvede tarım ve hayvancılık alanındaki ifadeler daha genel tutulmuş
ve bu alana ilişkin neredeyse hiçbir ifade yazılmamışken bu defa, “pamuk ve tekstil
konusunda uzmanlık geliştirilmesi”, “ileri teknolojilerin kullanılarak verimliliğin
artırılması amacıyla hayvancılık alanında iş birliği yapılması” şeklinde daha somut
ifadelerin kullanıldığı görülmektedir. Söz konusu deklarasyonda aynı zamanda ilk
defa STK’lar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik ifadeler yer almıştır.
Bu zirvede birinci zirvedekinden farklı olan diğer nokta ise deklarasyonun
ekinde bir çerçeve belgesi yerine “2015-2019 Türkiye-Afrika Ortak Eylem Planı”
ortaya konulmasıdır.

II. Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi Deklarasyonu, Dışişleri Bakanlığı, (çevrimiçi), http://africa.mfa.g
ov.tr/21-kasim-2014-zirve-deklarasyonu.tr.mfa, 2 Haziran 2019
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Afrika-Türkiye Ortak Eylem Planı (2015-2019)297
Hazırlanan eylem planının giriş kısmında Afrika 2063 Gündemi ve 2015
Sonrası Kalkınma Gündemi’ne atıf yapılarak bu eylem planının söz konusu
gündemlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak şekilde iki taraf arasındaki iş
birliğini artırmayı hedeflediği ifade edilmektedir.
Hazırlanan eylem planının; “Kurumsal İşbirliği”, “Ticaret ve Yatırım”,
“Tarım, Tarım İşletmeciliği, Kırsal Kalkınma, Su Kaynakları Yönetimi ve Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmeler”, “Sağlık”, “Barış ve Güvenlik”, “Anlaşmazlıkların Çözümü
ve Arabuluculuk”, “Göç”, “Altyapı, Enerji, Madencilik ve Ulaşım”, “Kültür, Turizm
ve Eğitim”, “Medya, Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri”, “Çevre” ve “Gençlik ve
Spor” ana başlıklarından oluştuğu görülmektedir.
Ancak ortaya konulan eylem planının, yukarıdaki ana başlıklara ayrılarak ve
her bir başlık altında alt başlıklara yer verilerek hazırlanmış olmasına rağmen bir
eylem planı olmaktan ziyade bir niyet beyanı ya da iş birliğinin geliştirilmesi yönünde
bir mutabakat zaptı niteliğinde olduğu görülmektedir. Çünkü belgede kullanılan pek
çok ifade somut eylemler içermemektedir. Örneğin ticaret ve yatırım ana başlığı
altında “Ortak girişimlerin kurulması için dostane iş ortamı oluşturulması”, “gelişme
potansiyeli vadeden alanlarda bilgi paylaşılması ve ortak projelerin tanıtımı” ve yine
Sağlık ana başlığı altındaki “sağlık sektöründe iş birliği olanaklarının araştırılması için
sağlık uzmanları ve görevlilerinin teşvik edilmesi” gibi eylemler her iki taraf açısından
da somut bir hedef koymayan ve yapılıp yapılmadığı yahut ne kadar ilerleme
kaydedildiğinin ölçümünün yapılamayacağı eylemlerdir. Bunların yanı sıra nadiren de
olsa “her iki tarafın girişimcilerine fırsat sunmak amacıyla ticaret odaları ve iş
konseyleri düzeyinde veri tabanı oluşturulması”, “bu uygulama döneminde bir TürkAfrika Medya Forumu düzenlenmesi” gibi daha somut eylemlere de planda yer
verildiği görülmektedir.
Eylem planının uygulama ve izleme mekanizmasına ilişkin son başlığında ise
2008 yılındaki İstanbul Deklarasyonuna atıfta bulunularak benzer ifadelere yer
Afrika-Türkiye Ortak Eylem Planı (2015-2019), Dışişleri Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi,
(çevrimiçi),
http://africa.mfa.gov.tr/data/turkiye-afrika-ortak-uygulama-plani-2015-2019.pdf,
2
Haziran 2019
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verilmiştir. Söz konusu başlıkta 2008 yılında ilan edilen Deklarasyonun çerçeve
belgesinde zikredilen izleme ve değerlendirmeye ilişkin hususlara ilave edilen tek
husus, Afrika Birliği Komisyonunun izleme ve değerlendirme konusunda Türk tarafı
ile koordinasyon yapmaya yetkilendirilmesidir. Her iki belge de beş yılda bir yapılacak
zirveler arasında bir “Bakanlar Gözden Geçirme Toplantısı” ve iki “Kıdemli Memurlar
Toplantısı” yapılması şeklinde çeşitli seviyelerde izleme mekanizmalarının hayata
geçirilmesi öngörülmüşse de bu mekanizmalara işlerlik kazandırılamamıştır.
3.3.3. Yönetim ve Koordinasyon
Günümüzde pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de dış politikanın
yönetimiyle dış ekonomik ilişkilerin yönetimi iç içe geçmiş durumdadır. Diğer
ülkelerle ikili ya da çok taraflı olarak kurulan ilişkilerde ekonominin ağırlığı arttıkça
dış ilişkilerin yönetimi ve uygulanmasında da Dışişleri bakanlıkları kadar diğer
bakanlık ve kamu kurumları hatta sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarının etkinliği
giderek artmaktadır.
Bu bağlamda özellikle dış ekonomik ilişkilerle ilgili olarak farklı kurum ve
kuruluşlara çeşitli alanlarda o alana ilişkin koordinasyon görevi verilebilmekte yahut
koordinasyon görevi mevzuat yönünden Dışişleri Bakanlığı’na verilmiş olsa da
uygulamada

bu

kurumlar

tarafından

yerine

getirildiği

durumlarla

karşılaşılabilmektedir.
Ülkemize bakıldığında ise mevzuat yönünden doğal olarak dış politikanın
yönetimi TBMM’nin denetimindeki hükümete aittir. Ancak bu konudaki çerçeveyi
çizen kanun 5 Mayıs 1969 tarihli ve 1173 sayılı “Milletlerarası Münasebetlerin
Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun”dur. 298 İlgili kanunda;
“Milletlerarası Hukuk ve Anayasa gereğince Cumhurbaşkanının ve
Başbakanın yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı
devletlerle, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile milletlerarası kurullarla,
bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile müteakip bentler ve maddeler
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, temas ve müzakereleri Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı, (çevrimiçi), http://www.mfa.gov.tr/dis-politika-ve-dis-ekonomik-iliskilerinyonetimi.tr.mfa, 7 Haziran 2019
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eliyle, ilgili bakanlıklarla iş birliği yapılmak suretiyle yürütülür ve yabancı
devletler ve milletlerarası kurullarla Anayasa'nın 65 inci maddesi anlamındaki
milletlerarası antlaşmaları da yine diğer bakanlıklarla iş birliği dâhilinde aynı
Bakanlık eliyle yapılır.”
hükmüne yer verilerek dış ilişkilerin koordinasyonu görevi Dışişleri Bakanlığı’na
verilmiştir. Yine aynı kanunda bazı hallerde diğer bazı bakanlık ve mercilere dış temsil
ve yürütme yetkisi verilebileceği zikredilmekle birlikte bu temsil ve yürütmenin
Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde yapılması gerektiği ifade edilmektedir. 299
Diğer bir deyişle bazı bakanlık ya da kuruluşların kendi kuruluş kanunlarında yer alan
dış politikanın yürütülmesine ilişkin birtakım görev ve sorumluluklara rağmen genel
koordinasyon sağlama görevi Dışişleri Bakanlığı’ndadır.
Afrika özelinde bakıldığında ise Türkiye-Afrika ilişkilerinin yürütülmesi ve
Türkiye’nin Afrika stratejisinin hazırlanması ve uygulanması ile ilgili olarak
koordinasyon görevi 2010/7 sayılı mülga Başbakanlık Genelgesi ile Dışişleri
Bakanlığı’na verilmiştir.
Bakanlık içerisinde Afrika ile ilgili görevleri yerine getiren iki farklı genel
müdürlük bulunmaktadır. Bunlar; İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü (Afrika) ve
Ortadoğu ve Kuzey Afrika İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüdür. Bu genel
müdürlüklerden İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü (Afrika) Afrika kıtasının geneline
ilişkin dış ilişkilerin, koordinasyonundan ve Sahraaltı Afrika ile ilişkilerin
yürütülmesinden sorumludur. Bu nedenle 2010/7 sayılı mülga Başbakanlık Genelgesi
ile verilmiş olan görevi Dışişleri Bakanlığı adına bu birim gerçekleştirmektedir.
3.4. Öne Çıkan Aktörler ve Araçlar
3.4.1. Resmi Kurumlar
3.4.1.1. Dışişleri Bakanlığı ve Dış Misyonlar
Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin Afrika Stratejisinin koordinasyonu bakımından
önemli olduğu kadar stratejinin uygulanması açısından da kilit aktör rolündedir. Bir
Dışişleri Bakanlığı, (çevrimiçi), http://www.mfa.gov.tr/dis-politika-ve-dis-ekonomik-iliskilerinyonetimi.tr.mfa, 7 Haziran 2019
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ülkenin diğer ülkelerdeki varlığının en önemli göstergelerinden birisi o ülkelerde sahip
olduğu dış misyonlardır. İki taraf arasındaki ilişkilerin başlatılması ve ilerletilmesi bu
misyonların varlığı ve performanslarıyla birebir ilişkilidir.
Dışişleri Bakanlığı çatısı altındaki en önemli yurt dışı teşkilat birimi ve ilgili
ülkeyle

ilişkilerin

yürütülmesinden

sorumlu

birim

büyükelçiliklerdir.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde
büyükelçiliklere çeşitli görevler verilmektedir. Bunlardan en önemlileri;


Türkiye Cumhuriyeti ile nezdinde bulundukları ve akredite edildikleri
devlet arasında dostluk ilişkileri kurulması ve siyasi, askeri, ekonomik,
kültürel, bilimsel ve diğer alanlardaki ilişkilerin ve iş birliğinin
geliştirilmesi için çalışmak,



Nezdinde bulundukları ve akredite edildikleri ülkelerdeki gelişmeleri takip
etmek, görevleriyle ilgili bilgi ve değerlendirmeleri merkez ve yurt dışı
teşkilatındaki ilgili birimlere iletmek.

şeklinde tanımlanmaktadır.
Yine aynı Kararnamenin 161. maddesinin “c” fıkrası;
“Büyükelçi, görev yaptığı ülkede büyükelçiliğe bağlı tüm birimlerin amiridir.
Büyükelçiye hiyerarşik olarak bağlı bulunmamakla birlikte diğer kamu kurum
ve kuruluşlarının yurt dışındaki temsilcileri veya birimleri de yürüttükleri
faaliyetler bakımından Büyükelçinin eşgüdüm yetkisine tabidir.”
Bu kapsamda Büyükelçiliklerin çatısı altında toplanan ve Dışişleri Bakanlığı
ve diğer kamu kurumları tarafından atanan görevlilerden oluşan dış misyonların Afrika
Stratejisinin uygulanmasındaki temel rolü, belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda,
stratejinin uygulama ayağında koordinasyonu sağlamak, sahada karşılaşılan
problemlere merkezle koordinasyon halinde çözüm üretmek ve uygulamanın gidişatını
izleyerek Türkiye’de ana koordinatör rolündeki Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına raporlamak olmuştur.
Dünya genelinde ABD, Çin, Rusya ve Fransa’nın ardından 250’ye yakın dış
temsilciliği ile dünyada en çok dış temsilciliğe sahip olan beşinci ülke olan Türkiye
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Afrika’daki dış misyon sayısını da aynı şekilde artırmıştır.300 Türkiye 2002 yılı
itibarıyla kıtada sadece 1on iki büyükelçiliğe sahipken şu anda elçilik sayısı kırk iki
olmuştur.301 Ayrıca yirmi altı ülkede ticaret müşavirlikleri bulunmaktadır. Türkiye
kısa bir süre içerisinde kıtadaki elçilik sayısını elli’ye çıkarmayı hedeflemektedir.302
Kıtada açılan misyonlar ilgili ülkelerle siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine
önemli katkılar sunmaktadır.
3.4.1.2. TİKA
TİKA ilk olarak 1992 yılında Dışişleri Bakanlığı’na bağlı tüzel kişiliğe sahip
Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı olarak kurulmuştur.303
TİKA’nın kuruluş amacı Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlardaki yeni bağımsızlıklarını
kazanmış olan Türkî Cumhuriyetlerin değişim sürecini desteklemek olarak
belirlenmiştir.304 Bir süre bu amaçla faaliyetlerini sürdüren kurum, 2001 yılında
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile mülga Başbakanlığa bağlanmıştır.305 2003’ten sonra
ise kurumun faaliyet alanı genişletilerek dünyanın farklı coğrafyalarında faaliyet
göstermesi sağlanmıştır. Bunun en önemli sebebi ise Türkiye’nin o yıllardaki çok
boyutlu politika izleme arayışı ile küresel ölçekte ve özellikle kendi bölgesinde önemli
bir aktör olma çabası olmuştur.306
Devam eden yıllarda ihtiyaçlar doğrultusunda kurumsal yapılanmasında
değişikliklere gidilen kurum, hâlihazırda 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle
Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”
doğrultusunda, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli bir kuruluş olarak Kültür ve
Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerine devam etmektedir.307

Anadolu Ajansı, (çevrimiçi), https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiye-en-cok-dis-temsilcili gi-olan5-ulke/1058534, 11 Haziran 2019
301
Dışişleri Bakanlığı, (çevrimiçi), http://www.mfa.gov.tr/turkiye-afrika-iliskileri.tr.mfa, 19 Aralık
2019
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TRT Haber, (çevrimiçi), https://www.trthaber.com/haber/gundem/turkiyenin-afrikada-42buyukelciligi-var-hedef-50ye-cikmak-412377.html, 11 Haziran 2019
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480 numaralı KHK, 27 Ocak 1992 tarihli ve 21124 sayılı Resmi Gazete
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Mürsel, 2016
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TİKA, (çevrimiçi), https://www.tika.gov.tr/tr/sayfa/tarihce-222, 12 Haziran 2019
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Mürsel, 2016
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Önceki kanuni düzenlemelerde olduğu gibi söz konusu Kararnamede de
TİKA’nın geniş görev ve yetkileri korunarak özetle şu şekilde sıralanmıştır;
 İşbirliğinde bulunulması hedeflenen ülkelere ilişkin iş birliği program ve
projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
 Gerektiğinde yabancı ülke ve topluluklara yapılacak insani yardım ve teknik
desteklerin koordinasyonunu sağlamak,
 Projelerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak gerektiğinde uzman desteği
sağlamak,
 Kalkınma yardımları ve ülkemizin dış yardımlarıyla ilgili uygulama ve teknik
koordinasyon ile takibi sağlamak, envanter hazırlamak ve raporlar yayınlamak.
Kararnamede ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşlarına kalkınma yardımları
ile ilgili faaliyetlerini TİKA aracılığıyla gerçekleştirilebilme imkânı sağlanmıştır.308
2000’li

yıllardan itibaren TİKA’nın faaliyet hacminin ve alanının

genişlemesiyle birlikte Türkiye’nin özellikle yardım faaliyetlerinde ciddi bir artış
yaşanmıştır. Türkiye’nin 2004 yılında yaptığı toplam yardım miktarı (STK’lar dâhil)
1,128 milyar ABD doları iken bu rakam 2017 yılında 9,327 milyar ABD dolarına
ulaşmıştır. Yine RKY açısından bakıldığında da benzer şekilde 2004 yılında yapılan
RKY tutarı 339 milyon ABD doları iken bu rakam 2017 yılında 8,12 milyar ABD
doları olarak gerçekleşmiştir.309
Türkiye son dönemde özellikle acil ve insani yardımlar konusunda çok ciddi
bir ilerleme kaydetmiş ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki ülkelere yoğun bir yardım
faaliyeti içerisine girmiştir. Örneğin 2014 yılı Küresel İnsani Yardım Raporu’na göre
Türkiye, 1,6 milyar ABD dolarlık insani yardım faaliyetiyle ABD ve İngiltere’nin
ardından dünyanın en çok insani yardım yapan üçüncü ülkesi olmuştur.310 Devam eden
yıllarda da bu alandaki harcamalarını artıran Türkiye, 2017 yılında 6 milyar ABD
doları ile ikinci sıraya,311 2018 yılında ise 8,07 milyar ABD doları insani yardım ile
ABD’nin önünde birinci sıraya yükselmiştir. Bunların bir yansıması olarak Türkiye

4 No’lu CBK, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete
TİKA 2018 Faaliyet Raporu, 2005: 16
310
Global Humanitarian Assistance-Report 2014, 2015
311
Global Humanitarian Assistance-Report 2017, 2018
308
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2015, 2016 ve 2017 yıllarında en cömert ülke unvanını kazanmıştır.312 Tabi ki bu
tutarın büyük bir çoğunluğunun Suriyelilere yapılan yardımlardan kaynaklandığının
altını çizmek gerekir. Bu durumun, Türkiye’nin yardımlarını yalnız bir ülkeye
yoğunlaştırması dolayısıyla küresel donörlere kıyasla kaynaklarını etkinsiz kullandığı
eleştirilerine de yol açtığı savunulmaktadır. Ancak aynı rapora göre 2018 yılında
dünyada harcanan acil ve insani yardımların yüzde 60’ının sadece 10 ülkeye
harcandığı ve yine toplam tutarın yüzde 14’ünün Suriye’ye, yüzde 8’nin ise Yemen’e
harcandığı düşünüldüğünde, Türkiye’nin durumunun küresel verilere ters düşmediği
yorumu yapılabilir.
TİKA Afrika kıtasındaki ilk Ofisini 2005 yılında Etiyopya’da açmıştır. 2018
yılı itibarıyla elli dokuz ülkede yer alan altmış bir Program Koordinasyon Ofisine
(PKO) sahiptir ve bu ofisler aracılığıyla yüz elli’den fazla ülkede faaliyet
göstermektedir.313,314 Afrika özelinde ise yirmi bir PKO’su bulunmaktadır. TİKA
Madgaskar, Mali ve Nijerya’da kurulma aşamasında olan üç ofisle birlikte kıtada
PKO’su bulunan ülke sayısını yakın bir zamanda yirmi dört’e çıkarmayı
planlamaktadır.315
TİKA ağırlıklı olarak sağlık, eğitim, tarım, hayvancılık ve meslek edindirme
alanlarında proje yürütmektedir.316 TİKA’nın yürüttüğü proje sayısı açısından
bakıldığında Afrika’nın payının yüksek olduğu görülmektedir. Örneğin 2017 yılında
dünya genelinde yaklaşık 2.000 proje gerçekleştiren kurumun aynı yıl Afrika’da
gerçekleştirdiği proje sayısı 400’dür. Kıtaya yapılan yardımlarda en çok öne çıkan
sektör ise sağlık sektörüdür. Sektördeki çalışmalarını Sağlık Bakanlığı ve STK’lar ile
bir arada yürüten kurum, sadece 2017 yılında gerçekleştirdiği projelerle 30.000
Afrikalının sağlık taramasından geçirilmesini ve 3.000 operasyon yapılmasını
sağlamıştır. Sağlık alanında kıtada yapılan en önemli projelerin başında ise Sağlık
Bakanlığı ve TİKA iş birliğinde, Sudan'ın Güney Darfur eyaletinin başkenti Nyala'da
2014 yılında açılan Sudan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Somali'nin başkenti
312

Global Humanitarian Assistance-Report 2018, 2019
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TİKA,
(çevrimiçi),
https://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika_baskan_v_serkan_kayalar_bu
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Mogadişu'da 2015 yılında hizmete açılan Somali Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi
gelmektedir.
Sağlık sektörünün yanı sıra tarım, eğitim, ulaştırma gibi alanlarda da önemli
çalışmalara imza atan kurumun bu konuda Afrika’da yaptığı çalışmaların bazılarını
şöyle sıralayabiliriz;317
 Somali Uygulamalı Tarım Okulu (İHH iş birliği ile-2012),318
 Sudan Mesleki Eğitim Merkezi İnşası (2013),
 Somali’nin başkenti Mogadişu’da 34 kilometrelik yol yapımı,
 Nijerya’da Boko-Haram terör örgütünden kaçan göçmenlere gıda yardımı,
 Gine başta olmak üzere çeşitli Afrika ülkelerinde kümes hayvancılığı ve tarım
projeleri.
TİKA ile yapılan görüşmelerde, stratejinin hazırlanmasına ilişkin olarak ülke
grupları ve sektörler özelinde çalışmalar yapılmasının kıtaya yönelik genel bir
stratejiden daha yararlı olacağı dile getirilmiştir. Bunun yanı sıra stratejinin
uygulanması,

koordinasyonu,

izleme

ve

değerlendirmesi

aşamasına

ilişkin

geliştirilecek modelin birkaç ülkeyi kapsayan pilot ülkeler ve sektörlerde hayata
geçirilmesinin daha makul ve hızlı ilerleme sağlayacağı düşüncesi paylaşılmıştır.
Yapılan görüşmede kendi tecrübelerinden hareketle, tarım sektörünün hem kıtanın
kalkınması ve en büyük sorunlardan biri olan istihdama katkı sağlaması hem de
Türkiye’nin çıkarları açısından kritik sektörlerden biri olduğu belirtilmiştir. Şu anda
Dışişleri Bakanlığı uhdesinde yürütülen çalışmalarda ise ilerleme kaydedilebilmesi
için Cumhurbaşkanlığı tarafından yetkilendirilen bir temsilcinin bu çalışmaları
yürütmesinin daha hızlı ilerleme sağlayacağı ifade edilmiştir. Ayrıca kıtada yapılan
çalışmalarda TİKA’nın faaliyetlerinin de ülke özelinde sektörel analiz ve fizibilite
çalışması yapabilecek bir uzman kapasitesi bulunmaması dolayısıyla belirli bir
aşamadan öteye gidemediği, bu sebeple yapılan çalışmaların sınırlı bir çerçevede
yürütülen teknik iş birliği faaliyetleri seviyesinde kaldığı ifade edilmiştir. TİKA’nın

TİKA Bilgi Notları, 2019
İHH, (çevrimiçi), https://www.ihh.org.tr/haber/somali-tarim-okulu-ilk-mezunlarini-verdi, 14
Haziran 2019
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yaptığı çalışmalarda icracı bakanlıklardan dil bilen teknik uzman desteği alamadığının
da altı çizilmiştir.319
3.4.1.3. Ticaret Bakanlığı
Türkiye’nin Afrika Stratejisinin hukuki çerçevesini çizen 2010/7 sayılı mülga
Başbakanlık Genelgesi’nde doğrudan Ticaret Bakanlığı zikredilmemesine rağmen
mevzuattaki görev ve yetkileri bakımından stratejinin ekonomi, ticaret ve yatırım
boyutunun hem politika koordinasyonu, hem de uygulama ayağı bakımından kilit
aktör konumundadır. Bunun sebebi ise mevzuatta Ticaret Bakanlığı’na verilmiş olan
görev ve yetkilerdir.
10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 no’lu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde (CBK) Ticaret Bakanlığı’nın dış ekonomik
ilişkilerin koordinasyonu ve uygulanmasına ilişkin bazı görev ve yetkileri şöyledir;
 İç ve dış ticaret hizmetlerine ilişkin ana hedef ve politikaların belirlenmesine
yardımcı olmak ve belirlenen dış ticaret politikasını geliştirmek amacıyla
çalışmalar yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
 Ekonomik faaliyetlerin dış ticarete dönük yapılandırılması için gerekli
tedbirleri almak, uygulamak ve bu tedbirlerin ilgili kamu ve özel kurum ve
kuruluşlarca uygulanmasının ve koordinasyonunun sağlanması konusunda
çalışmalar yürütmek,
 Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetki ve görevlerin
kullanımında iç ve dış ticarete dair politikaların uygulanmasına ilişkin esasları
düzenlemek ve koordine etmek,
 Dünya ticaretinden alınan payın artırılmasını ve sürdürülebilir ihracat artışını
sağlamak üzere ihracatın pazar ve ürün çeşitliliğini genişletmeye yönelik
gerekli tedbirleri almak ve buna yönelik destek yöntemlerini geliştirmek ve
uygulamak,
 Diğer kurum ve kuruluşların iç ve dış ticaret politikasını etkileyen faaliyet,
temas ve düzenlemelerinin, genel ticaret politikasına uygunluğunu sağlamak,

319
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ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği halinde söz konusu faaliyet, temas ve
düzenlemelerin koordinasyonunu ve yürütülmesini temin etmek,
 Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla olan
ikili, bölgesel ve çok taraflı ticarî ve ekonomik ilişkilerini düzenlemek,
yürütmek ve bu konularda ilgili mevzuat çerçevesinde anlaşmalar yapmak,
uluslararası kuruluşların bakanlığın yetki ve görev alanına giren konulardaki
çalışmalarını takip etmek ve bu konularda görüş oluşturmak.
Dolayısıyla her ne kadar 2010/7 sayılı genelge ile stratejinin koordinasyonu
görevi tek başına Dışişleri Bakanlığı’na verilmişse de esasen Ticaret Bakanlığı’nın
hem koordinasyon hem de uygulamaya ilişkin önemli görevleri olduğu
değerlendirilmektedir.
Ticaret Bakanlığı’nın teşkilat yapısı içerisinde Afrika ile ticari ve ekonomik
ilişkilerin yürütülmesinde Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel
Müdürlüğü, Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü ve
Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü kritik rollere
sahiptir.
Afrika ülkeleriyle yürütülmekte olan ticari ve ekonomik ilişkilerin çatısını
oluşturan temel anlaşmaların imzalanması Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği
Genel Müdürlüğünün görev alanındadır. Bu kapsamda Afrika’daki kırk yedi ülke ile
“Ticari ve Ekonomik İşbirliği (TEİ) Anlaşması”, otuz ülke ile “Yatırımların Karşılıklı
Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması320”, sekiz ülke ile “Çifte Vergilendirmenin
Önlenmesi (ÇVÖ) Anlaşması”, beş ülke ile “Serbest Ticaret Anlaşması (STA)”
imzalanmıştır. Bunun yanı sıra otuz yedi Afrika ülkesi ile karşılıklı Karma Ekonomik
Komisyon (KEK) başkanları belirlenmiş durumdadır fakat bunlardan henüz yirmi üç’ü
ile bu mekanizma işletilmektedir.321
Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde, ülkemizin TEİ’leri dış ekonomik
ilişkiler bağlamında iş birliği yapılacak ülkelere yönelik atılan ilk adım olarak gördüğü

1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 393. maddesi uyarınca bu görev Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığına verilmiştir.
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belirtilmiştir. Bu anlaşmaların kısa ve her iki taraf arasında uzun müzakere süreci
gerektirmeyen çerçeve niteliğinde anlaşmalar olduğu, bu nedenle sayılarının görece
yüksek olduğu ifade edilmiştir. Diğer üç anlaşma türünün ise daha kapsamlı ve uzun
müzakere süreçleri sonrasında oluşturulduğu ifade edilmektedir. STA’lar yoluyla ülke
bazlı olarak bazı ürünlerde tarife ve tarife dışı engeller kaldırılmaya çalışılmakta, yine
YKTK ve ÇVÖ’ler yoluyla kıta ile ticaret ve yatırım yapan firmalara birtakım
avantajlar sağlanmaktadır. Yine sekretarya hizmetlerinin bakanlık tarafından
yürütülen KEK toplantılarında ise ticaret, yatırım, sağlık, turizm gibi pek çok alanda
karşılaşılan sorunlara çözüm getirilmeye ve iş birliği güçlendirilmeye çalışılmaktadır.
Örneğin sadece 2016-2019 yılları arasında on bir Afrika ülkesi ile KEK toplantısı
gerçekleştirilmiştir.322 Bakanlık yetkilileri YKTK anlaşmalarının müzakere edilmesi
görevinin 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
teşkilatı içerisinde yer verilen Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel
Müdürlüğüne verildiğini ifade ederek bu durumun yatırım teşvikleri anlamında doğru
bir hamle olduğunu ama YKTK anlaşmaları müzakerelerinin diğer dış ekonomik
ilişkilerin koordinatör kuruluşu olması nedeniyle Ticaret Bakanlığı tarafından Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı ile koordinasyon halinde yürütülmesinin daha yararlı olacağı
görüşünü paylaşmıştır.
Bakanlığın elindeki araçlardan diğeri de ihracatın artırılması ve Türk malı
algısının güçlendirilmesi amacıyla seminer, sergi, reklam kampanyaları, fuar ve
benzeri faaliyetler gerçekleştirme imkânıdır. 1 no’lu CBK ile bakanlık teşkilatı
içerisinde kurulan Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğüne
bu organizasyonları gerçekleştirme görevi verilerek bu konudaki çalışmaların daha
etkili ve verimli yapılması amaçlanmaktadır. Yine aynı genel müdürlüğe “Yurt Dışı
teşkilatı ile bakanlık arasında hızlı bilgi paylaşımını ve koordinasyonu sağlamak,
kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş âleminin taleplerini karşılayacak
şekilde güncel ülke, sektör ve ürün bilgilerini içeren ülke raporlarını hazırlamak”
görevi verilerek yurt dışı misyonlarda istihdam edilen ticaret müşavirlerinden daha
fazla yararlanılması amaçlanmaktadır. Bakanlık yetkilileri ile yapılan görüşmede

Ticaret Bakanlığı, (çevrimiçi), https://anl.ticaret.gov.tr/ikili-i%CC%87liskiler/afrika-ulkeleri/afrikaile-ticari-ve-ekonomik-iliskiler, 16 Haziran 2019
322

139

müşavirliklerin merkeze raporlama yaptıkları fakat yeni kurulan genel müdürlük ile
bu raporlama sürecinin daha düzenli takip edileceğini ve niteliğinin artacağını
düşündükleri ifade edilmiştir. Bakanlığın kıtada yirmi altı ticaret müşavirliği
bulunduğunun altını çizen yetkililer, Afrika ülkelerinin siyasal ve ekonomik
durumunda hızlı değişimler yaşanması nedeniyle ticaret müşavirliklerinin sağladığı
güncel bilgi akışının kritik önemde olduğunu vurgulamıştır.
Yapılan görüşmede Afrika stratejisi hazırlanması konusunda ise bakanlık
tarafından 2003 yılında kamuya açık olarak yayınlanmasa bile “Afrika Ülkeleriyle
Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi” hazırlandığı ve yakın dönemde 20192021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programın (Yeni Ekonomi Programı-YEP) “Cari
Açığın Azaltılması” başlığı altında323 kapsamında Afrika Pazar Stratejisi hazırlanması
çalışmalarına başlandığı belirtilmiştir. Bu bağlamda Afrika kıtasındaki ülkelerin
ekonomik, sosyal ve siyasal olarak önemli farklılıklara sahip olması nedeniyle genel
bir Afrika stratejisinden ziyade sektörel ya da ülke gruplarına yönelik stratejilerin daha
uygulanabilir olacağı belirtilmiştir. Yine stratejinin hazırlanması sürecine kamu
kurumlarının yanı sıra özel sektör temsilcilerinin de dâhil edilerek saha
tecrübelerinden yararlanılması gerektiği ifade edilmiştir. Stratejinin hazırlanması ve
uygulanması konusunda oluşturulan eşgüdüm komitesinin mevcut yapı içerisinde
ilerlemesinin zor göründüğünü ifade eden uzmanlar komitenin sekretaryasının
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılabileceğini ancak koordinasyon yetkisinin
Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bir kurul ya da kuruma verilmesinin, bu alanda karar
alabilme ve uygulama açısından önemli bir ivme sağlayacağını belirtmiştir.
Kıta ülkeleriyle kurulan temaslarda Afrika ülkelerinin son dönemde ticaret ve
yardımdan çok yatırımı önemsedikleri uzmanlarca ifade edilmiştir. Ancak mevcut
şartlarda ülkemizin yatırım çekmeyi yurt dışında yatırım yapılmasından daha çok
önemsediği belirtilerek buna rağmen Türkiye tarafından stratejik görülen ve özellikle
arz güvenliği açısından kritik olduğu düşünülen bazı sektörlerde, istihdam yaratma ve
ihracatı destekleme potansiyelleri de göz önüne alınarak Afrika özelinde yatırım
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teşvikleri tanımlanabileceği ifade edilmiştir. Uzmanlar tarafından yatırım konusunda
dikkat çekilen bir başka önemli nokta ise yapılacak yatırımların, katma değerli
üretimin yüksek olduğu alanlarda ve ürünlerde yapılması gerektiği hususudur. Düşük
katma değerli üretim yapılan sektörlerde birkaç yıl içerisinde ilgili ürünleri üretebilen
yerli firmaların ortaya çıkması sonucunda, devletlerin yerli yatırımcıyı korumaya
yönelik müdahalelerinin de etkisiyle Türk firmalarının piyasadan çekilmek zorunda
kaldıkları dile getirilmiştir. Yapılan görüşmede ayrıca Çin’in üretim teknolojilerinin
değişmesi sonrası atıl kalan bazı makine ve teçhizatları Afrika’ya taşıyarak orada
yatırıma dönüştürdüğü, bu yöntemin Türkiye tarafından da uygulanarak iki taraflı
fayda sağlanabileceği ifade edilmiştir. İhracata ilişkin ise Eximbank’ın finansman
konusunda önemli bir aktör olduğu fakat Bankanın uymak zorunda olduğu OECD
kriterlerinin birtakım kısıtlamalara yol açması nedeniyle bu konuda Afrika’ya özel bir
finansman yöntemi üzerinde çalışılması gerektiği ifade edilmiştir.
Hâlihazırda tüm ihracatçılara verilmekte olan “Pazar Araştırması ve Pazara
Giriş Desteği”, “Pazara Giriş Belgesi Desteği”, “Uluslararası Rekabetçiliğin
Geliştirilmesinin (UR-GE) Desteği” ve “İhracatçıya Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin
Desteği”, “Fuar Katılım Desteği”, “Tasarım Desteği”, “Markalaşma ve Turquality
Desteği”, “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları”324 gibi destekler
bulunduğu fakat bu desteklerdeki miktar ve oranların Afrika ülkelerine yapılacak
ihracatta daha yukarı çekilebileceği belirtilmiştir. Bunun diğer yönteminin ise Pazara
Giriş Komitesi tarafından ikişer yıllık dönemler için belirlenen “Hedef Ülkeler” ve
“Öncelikli Ülkeler” listesine325 daha çok Afrika ülkesinin alınması olduğu ifade
edilmiştir. Bu yöntemle, listede yer alan Afrika ülkelerine ihracat yapan firmaların
sağlanan ilave desteklerden yararlanabileceği, ayrıca bakanlık tarafından belirlenen
ülkelerde fuar, tanıtım gibi organizasyonlara ağırlık verilmesi nedeniyle kıtadaki özel
sektörle temasın artacağı ifade edilmiştir.326

İhracat desteklerine ilişkin detay bilgiler için bkz. https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracatdestekleri, 17 Haziran 2019
325
Ticaret Bakanlığı, (çevrimiçi), https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/pazara-giris/hedef-ve-oncelikliulkeler, 17 Haziran 2019
326
15 ülkenin yer aldığı 2018-2019 dönemi Hedef Ülkeler listesinde Afrika’dan sadece Etiyopya ve
Kenya yer alırken aynı dönem için belirlenen 32 ülkenin yer aldığı Öncelikli Ülkeler listesinde
Afrika’dan 10 ülke yer almaktadır.
324

141

Afrika kıtasına ilişkin çalışmalarda kurumlar arası koordinasyon eksikliği
olduğunu düşündüklerini ifade eden uzmanlar, bazı kamu kurumlarının iyi niyetli de
olsa salt Afrika kıtasına yönelik çalışmalar yapma reflekslerinin fizibilitesi,
uygulanabilirliği, uzun vadede Türkiye’ye katkısının olup olmadığının tespiti
yapılmamış girişimlerde bulunulmasına yol açtığını ifade etmişlerdir. Kıtadaki Çin,
ABD, İngiltere gibi ülkelere göre mali kaynakları daha sınırlı olan Türkiye’nin daha
etkin, fayda-maliyet oranı yüksek ekonomik boyutu iyi düşünülmüş adımlar atması
gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca Afrika Kalkınma Bankası’na üyeliğimizin
gerçekleşmesine rağmen müteahhitlik firmalarının bu ihalelerden yeterince pay
alamadıkları bunun sebebinin ise özel şirketlerin ilgisinin yeterince çekilememesi ve
firmaların Bankanın istediği nitelikte proje hazırlayamamaları olduğu ifade edilerek
bu konuda başta Banka ile ilişkileri yürütmekte olan Hazine ve Maliye Bakanlığı
olmak üzere DEİK ve Ticaret Bakanlığı’nın birlikte çalışabileceği ifade edilmiştir.
Yapılan görüşmede son olarak Türk Hava Yollarının kıta ile yürütülen siyasal,
ekonomik, kültürel ve sosyal tüm ilişkilerde sağladığı ulaşım kolaylığı sebebiyle
katalizör etkisi yarattığının altı çizilmiştir.
3.4.1.4. Tarım ve Orman Bakanlığı
Tarım sektörü, kıtanın sahip olduğu önemli ölçekteki ekilebilir tarım
arazilerinin yanı sıra istihdam sağlama ve üretilen GSYH’a sunduğu katkı nedeniyle
Afrika için kritik sektörlerden biri konumundadır. Tarım ve Orman Bakanlığı ile
yapılan görüşmelerde kıtada tarım sektöründe yatırım yapan pek çok ülkenin öncelikle
geniş tarım arazilerini satın aldıkları yahut doksan dokuz yıllığına kiraladıkları ifade
edilmiştir. Nitekim Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) 2013 yılı raporuna göre kırk’tan
fazla ülke başka ülkelerde toprak kiraladı ve altmış’tan fazla ülke de topraklarını
kiralama ya da satma yoluna gitti. Afrika’da en çok toprak kiralayan ülkelerin başında
ise İngiltere, ABD ve Çin gelmektedir.327
Türkiye de kıtada tarım alanındaki fırsatları görmeye başlamakta ve kıta ile
ilişkilerinde tarım sektörüne önem vermektedir. Bu bağlamda 28 Nisan 2014 tarihinde
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Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sudan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı arasında
imzalanan ve TBMM’de kabul edildikten sonra yürürlüğe giren Tarım İşbirliği
Anlaşması ile Sudan’da doksan dokuz yıllığına 780 bin hektarlık bir tarım arazisi
kiralanmıştır. Devamında yürütülen çalışmalar sonrası anlaşma yürürlüğe girmiş,
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde Sudan ile ortak Türk Sudan
Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi kurulmuş ve şirket tahsis edilen
arazinin 12.500 hektarlık kısmında çalışmalara başlamıştır. Bundan sonraki süreçte
örnek bir çiftlik kurularak yapılacak çalışmalarla kalan beş bölgedeki toplam 768 bin
hektarlık arazide Türk girişimcilerin benzer şekilde faaliyet göstermesine
mihmandarlık edilecektir.328
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Afrika ile tarım alanındaki ilişkileri, Sudan
örneğinde olduğu gibi farklı ülkelerle sektöre özel ikili iş birliği anlaşmaları yapılarak
yürütülmektedir. Bu anlaşmalar “Tarım Alanında İşbirliği Anlaşması (on üç ülke)”,
“Hayvan Sağlığı ve Veterinerlik Anlaşmaları (beş ülke)”, “Bitki Koruma ve Karantina
Anlaşmaları (dört ülke)” ve “Balıkçılık Anlaşmaları (üç ülke)” şeklinde dört başlıkta
toplanmaktadır. Bunlara ilave olarak kıta ile ilişkilerin yürütülmesinde STA’lar da
kullanılmaktadır. Bu kapsamda Tunus (2005), Fas (2006), Mısır (2007) ve Morityus
(2013) imzalanan STA’lar doğrultusunda ihracat potansiyelimizin yüksek olduğu
fındık, incir, üzüm gibi ürünlerle ilgili tavizler alınmakta ve karşı tarafa belli ürünlerde
taviz verilmektedir. Bakanlık tarafından kullanılan üçüncü araç ise teknik iş birliği
faaliyetleridir. Bugüne kadar teknik iş birliği kapsamında Kenya, Libya, Senegal,
Sudan, Tunus, Benin, Çad, Gambiya ve Kamerun gibi ülkelere balıkçılık, arı
yetiştiriciliği, pamuk yetiştiriciliği gibi eğitimler verildiği, verilen eğitimler sonrasında
tamamlayıcılık açısından tarımsal ekipmanlar, balıkçı teknesi, tohum gibi destekler de
sağlandığı görülmektedir.329
Tarım ve Orman Bakanlığı ayrıca STK’ların özellikle acil ve insani yardım
alanında gerçekleştirdiği çeşitli çalışmalarda da yer almaktadır. Moritanya, Nijer,
Senegal, Somali ve Lesoto gibi ülkelerde başta Kızılay olmak üzere çeşitli STK’ların
çalışmalarına gıda yardımı yapılarak destek olunduğu görülmektedir. Tarım ve Orman
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Bakanlığı’nın STK’larla iş birliği yaptığı ve sürdürülebilirlik açısından örnek
alınabilecek projelerden birisi de İHH ile birlikte 16 Mart 2013 tarihinde açılan Somali
Tarım Okulu’dur. Bunların yanı sıra Devlet Su İşleri (DSİ) aracılığıyla Cibuti,
Etiyopya, Sudan, Nijer, Somali, Burkina Faso, Mali ve Moritanya’da “Temiz İçme ve
Kullanma Suyuna Erişim Projeleri” yürütülmektedir.330
Bakanlığın kıtaya yönelik çalışmalarını uluslararası örgütler aracılığıyla da
yürütmeye çalıştığı bilgisi yapılan mülakatta paylaşılmıştır. Örneğin Türki
Cumhuriyetleri kapsayan ve FAO ile yapılan iş birliği anlaşması kapsamında
gerçekleştirilen çok yıllı teknik iş birliği programının yakında başlaması planlanan
ikinci fazına, bakanlığın talebi üzerine, Afrika ülkelerinin de dâhil edildiği bilgisi
verilmiştir.
Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri 2023 ihracat hedefleri çerçevesinde tarım
sektörünün hedefinin 40 milyar ABD doları olduğuna vurgu yaparak Türkiye’nin
Afrika kıtasına tarım sektörü açısından daha fazla önem vermesi gerektiğine dikkat
çekmektedir. Bunun yapılabilmesi için Afrika kıtasına sektörel bir bakış açısı
getirilerek tarım sektöründe hedef ülkeler seçilmesi ve bu ülkelere odaklanılmasına
ihtiyaç olduğu vurgulanmaktadır.
Gerçekleştirilen mülakatta tarımsal yatırım anlamında ise Afrika’nın aldığı
yatırımların genel olarak tarımsal sanayi, tarım aletleri, tarım ilaçları, gıda sanayi (un,
ay çiçek yağı vb.) ve balıkçılık gibi alanlara yöneldiği fakat bu durumun alt bölge ve
ülke bazında ihtiyaçlara göre farklılaştığı ifade edilmiştir. Bu nedenle sektörel bir
analiz yapılarak tarım alanında kıtaya yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcıların
belirli ülke gruplarında farklı alanlara yönlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Türkiye’nin Afrika stratejisine ilişkin yöneltilen sorularda ise Dışişleri
Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve DEİK gibi kuruluşlar tarafından birçok zirve
ve uluslararası toplantı yapıldığı ancak yapılan çalışmalarda kurumlar arasında bir
koordinasyon sağlanamaması nedeniyle istenilen sonuçların elde edilemediği ifade
edilmiştir. Nitekim Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen
I. Türkiye-Afrika Tarım Bakanları Toplantısı’nın çeşitli iş birliği anlaşmaları
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yapılması, tarım alanındaki şirketler arasında ikili görüşmeler gerçekleştirilmesi ve her
iki taraf arasında farkındalık yaratılması anlamında faydalı olduğu ancak sonrasında
ilişkilerin daha ileriye taşınması anlamında bir sürdürülebilirlik sağlanamadığı ifade
edilmiştir.
Yapılan görüşmede Afrika kıtasının birbirinden çok farklı siyasi, ekonomik ve
coğrafi özellik taşıyan ülkelerden oluşması nedeniyle kıtanın geneline yönelik ve tüm
alanları içeren tek bir stratejiden ziyade ülke gruplarına odaklanan, sektörel ya da
tematik stratejiler üzerinden gidilmesinin daha yararlı olacağı ifade edilmiştir. Yapılan
görüşmeler ve edinilen bilgilerden bakanlığın hâlihazırda Afrika kıtasına yönelik olası
iş birliği imkânlarını araştıran çalışmalar yürüttüğü ve stratejinin sektörel bir bakış
açısıyla ele alınması durumunda bu çalışmaların o stratejiye yansıtılabileceği
gözlenmiştir.
Yine stratejinin hazırlık aşamasında tüm kuruluşların yer aldığı toplantılar
yerine sektörel olarak ayrılmış daha küçük odak gruplardan oluşan ve o sektörün
paydaşlarının yer aldığı çalışmaların daha verimli olacağı değerlendirmesi yapılmıştır.
Ayrıca daha gerçekçi ve uygulanabilir bir strateji belgesi hazırlanabilmesi için alt
düzeyde sektörel ve teknik analiz çalışmaları yapılması gerektiği ifade edilmiştir.
Tarım ve Orman Bakanlığı özelinde ise özellikle sektörde hedef olarak seçilen
ülkeler bazında dış misyonlarımızda görevlendirilecek tarım müşavirlikleri
kadrolarıyla kıta ile ilişkilerin daha verimli hale getirilebileceği, söz konusu
müşavirliklerin hem atılması gereken adımlar konusunda merkeze destek verebileceği
hem de tarım sektöründeki özel kuruluşların ilgili ülkedeki çalışmalarını
kolaylaştırabileceği ifade edilmiştir.
Stratejinin hazırlanması ve uygulanmasında koordinasyonun sağlanabilmesi
için ise eşgüdüm komitesinin Dışişleri Bakanlığı ya da Ticaret Bakanlığı’nın
başkanlığını yaptığı üst düzey bürokratlardan oluşan bir yapıda olması gerektiği,
böylece komitenin karar alma ve uygulama gücünün artacağı ifade edilmiştir.
Uzmanlık gerektiren teknik çalışmaların ise tematik ya da sektörel alanlarda kurulan
alt komitelerde ele alınarak eşgüdüm komitesine sunulmasının daha faydalı olacağı
belirtilmiştir.
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Afrika stratejisinin uygulanmasında TİKA, DEİK ve Ticaret Bakanlığı’nın
yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ön plana çıkabileceği ifade edilmiştir. Buna
gerekçe olarak ise Afrika’nın, Türkiye’nin ithal ettiği özellikle tropik iklimde yetişen
bazı ürünlerle ilgili üretim üssü olabileceği, bu konuda Sudan örneğinin
yaygınlaştırılabileceği ifade edilmiştir. Bu yöntemle Türkiye açısından ucuz işgücü
başta olmak üzere girdi maliyetlerinde önemli avantajlar sağlanırken, Afrika açısından
bakıldığında ise istihdam artışı know-how ithali gibi önemli kazanımlar sağlanacağı
için kıta ülkelerinin de buna sıcak baktıkları belirtilmiştir.
Hem kıtadaki yatırımların artırılması hem de Stratejinin uygulanmasında
kullanılacak araçlar konusunda ise tarımsal teşvik mekanizmalarının kullanımının
uluslararası kurallar gereğince zor olacağı ifade edilerek tercihli ticaret anlaşmalarının
bu anlamda daha etkili bir araç olabileceği belirtilmiştir. Bunun yanı sıra DEİK’in özel
sektörün ihtiyaçları konusunda diğer kamu kurumlarıyla daha fazla bir araya
gelmesinin iş konseylerinde edinilen bilgiler ile tespit edilen sorun ve ihtiyaçlarla ilgili
bakanlıklara raporlama yaparak bilgi akışı sağlamasının öneminin altı çizilmiştir.
3.4.1.5. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı Türkiye’nin Afrika’da yürütmüş olduğu çalışmalarda son 5-6
yıldır önemli bir aktör olarak ortaya çıkmıştır. Kıtada bu alandaki eksiklikleri ve
ihtiyaçları gören Türkiye, bakanlık aracılığıyla kıtaya önemli destekler sağlamaktadır.
Sağlık Bakanlığı’nın Afrika’da yürütmekte olduğu çalışmaları temel olarak;
tıbbi malzeme desteği sağlanması, yerinde yapılan sağlık haftaları uygulaması
(tarama, operasyon, yerel sağlık personeline uygulamalı eğitim), sağlık sistemi desteği
ve ortak işletme modeliyle hastane kurulması şeklinde sıralayabiliriz. Bunun yanı sıra
TİKA üzerinden iletilen talepler doğrultusunda çeşitli teknik iş birliği çalışmaları da
yürütülmektedir. Bunlara ilave olarak STK’larla ve uluslararası kuruluşlarla yürütülen
projeler kapsamında sağlık taraması, göz taraması, katarakt ameliyatı gibi bazı sağlık
hizmetleri sağlanmaktadır.
Yapılan çalışmalar arasında, sağlık haftaları ve ortak işletme modeliyle
hastane kurulması son dönemde yoğunluk kazanan ve bakanlık tarafından Türkiye’ye
ekonomik geri dönüşleri olması beklenen uygulamalardır. Ortak işletme modeli ile
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ihtiyaç duyulan ülkelerde TİKA desteğiyle hastaneler inşa edilmekte ve bu hastaneler
belirli bir süre ilgili ülke ile ortaklaşa işletildikten sonra o ülkeye devredilmektedir. Bu
kapsamda söz konusu model ile kıtada açılan ilk hastane 28 Şubat 2014 tarihinde
Sudan’da hizmete giren yüz elli yataklı Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
olmuştur. Yine 25 Ocak 2015 tarihinde Somali’de Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi de aynı yöntemle faaliyete geçirilmiştir.331 Öte yandan, bakanlık,
aynı yöntemle kısa bir süre içerisinde Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi ve LibyaTürkiye Dostluk Hastanesini de faaliyete geçirmeyi planlamaktadır. Yine sağlık
sistemi desteği ile Türkiye’nin sağlık sistemi içerisinde geliştirdiği uygulamalar kıta
ülkelerine ihraç edilmeye çalışılmaktadır.
Bakanlık yetkilileri ile yapılan görüşmelerde özellikle sağlık haftaları
uygulamalarının ve kurulan hastanelerin kıtada bu hizmetlere erişimin sağlanmasına
katkı yapmasının yanı sıra Türkiye’nin sağlık alanındaki teknik ve beşeri kapasitesinin
tanıtılması açısından önemli katkılar sunduğu dile getirilmektedir. Bu sayede kıtadan
Türkiye’ye tedavi amaçlı gelen insan sayısının giderek arttığı ifade edilmiştir. Bunun
yanı sıra kıta ülkelerinin Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm programına yönelik ciddi
talepleri olduğu belirtilmiştir.
Türkiye’nin Afrika stratejisi konusunda yapılan değerlendirmelerde ise genel
bir strateji belgesi hazırlansa bile onunla uyumlu sektörel stratejiler hazırlanması
gerektiği vurgulanmıştır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı içerisinde Türkiye’ye ekonomik
getirileri de olacak şekilde kıta özelinde bir sağlık stratejisi geliştirilmesi konusunda
çalışmalar yürütüldüğü ancak diğer kuruluşlardan yeterli katkı alınamaması nedeniyle
bu stratejinin ortaya konulamadığı bilgisi de yetkililerce paylaşılmıştır. Geliştirilecek
stratejilerin ve sağlanacak koordinasyonun mükerrerliklerin önüne geçeceğini ifade
eden yetkililer bu hususta sağlık alanında TİKA ve STK’lar bağlamında karşılaştıkları
çeşitli örnekleri dile getirmiştir.
Sağlık sektörüyle ilgili kıtada geliştirilecek bütüncül bir yaklaşımın inşaat,
tıbbi malzeme ve ekipman, sağlık turizmi, tıbbi teknik hizmetler gibi pek çok alanı
aynı anda besleyebileceği de uzmanlarca ifade edilmiştir. Ayrıca kıta ülkelerinin sağlık
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alanındaki önemli ihtiyaçları nedeniyle bu alanda atılacak adımların siyasi ve
diplomatik ilişkilerde önemli bir etki yaratacağının da altı çizilmiştir.
Sağlık alanında sadece yardım ve teknik iş birliği faaliyeti gerçekleştiren ve
bunu diğer ekonomik alanlarla entegre etmeyen bir ülke imajı çizilmemesi gerektiğine
dikkat çeken uzmanlar, böyle bir durumda kıta ülkelerinin yardımı Türkiye’den;
makine teçhizat, teknik destek gibi gelir sağlayıcı ürün ve hizmetleri diğer ülkelerden
almayı tercih edeceklerini ifade etmiştir. Sağlık alanında verilen bir desteğin
karşılığında başka alanlara ilişkin birtakım kazanımlar da alınabileceğini belirten
uzmanlar, bunun ancak diğer kurum ve kuruluşlarla özellikle de yurt dışı misyonlarla
koordinasyon halinde mümkün olduğunu ifade etmiştir.
3.4.1.6. Hazine ve Maliye Bakanlığı
1 no’lu CBK’nın 225’nci maddesinde yer alan “Türkiye Cumhuriyeti adına
yabancı ülkeler ve bu ülkelerdeki kuruluşlardan hibe almak ve vermek konusuna ilişkin
işlemleri yürütmek, bu ülkelerle ve bu ülkelerin kurum ve kuruluşları ile ekonomik ve
mali konulara ilişkin anlaşmalar yapmak, bu işlemlerle ilgili ülke içinde ve dışında
yapılacak her türlü temas ve müzakereleri yürütmek, esas ve şartları belirlemek” ve
“f” bendinde yer alan “Türkiye Cumhuriyeti adına, yabancı devletler, uluslararası
ekonomik ve mali kuruluşlar, banka ve fonlarda ülkemizi temsil etmek, bu kuruluşlarla
ve bunların temsilcilik ve temsilcileri ile ekonomik ve mali konularda temas ve
müzakerelerde bulunmak ve uluslararası anlaşmaları imzalamak, söz konusu
anlaşmalara ilişkin her türlü işlemi yürütmek” şeklindeki ifadeler doğrultusunda
Türkiye’nin Afrika ülkelerine vereceği hibeler, hibe niteliğindeki tavizli kredilerin
verilmesi ve Afrika Kalkınma Bankası nezdinde Türkiye’nin temsil edilmesine ilişkin
görevler Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülmektedir.
Bu kapsamda Türkiye’nin Afrika Kalkınma Bankası Grubuna üyelik sürecinin
başlangıcı 1991 yılına kadar uzanmasına rağmen uzun bir süre ilerleme
kaydedilememiştir. 1998 yılında hazırlanan Afrika’ya Açılım Eylem Planında da
üyelik sürecinin tamamlanması yönündeki ifadelere rağmen göreve gelen hükümetler
çeşitli nedenlerle bu sürece yeterli ilgiyi gösterememiştir. 2007 yılına gelindiğinde ise
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üyeliğe ilişkin tüm hazırlıklar yapılmış olmasına rağmen süreç tekrar akamete
uğramıştır. Türkiye’nin gruba üye olmaması nedeniyle Türk müteahhitlerin Banka’nın
ihalelerine girememesi üzerine süreç yeniden canlanmış ve 2013 yılında gerekli olan
sermaye tutarı aktarılarak üyelik süreci tamamlanmıştır.332
Türkiye’nin Afrika Kalkınma Bankası’ndaki sermaye payı 2019 Mart ayı
itibarıyla yüzde 0,399’dur. Öte yandan Banka grubu altında yer alan Nijer Güven
Fonuna ise fonun etkin çalışması amacıyla üç yılda bir yapılan sermaye artırımı
kapsamında 2017-2019 yılları için Türkiye tarafından 2.934.335,00 TL aktarılması
taahhüdünde bulunulmuştur.333
Bakanlık temsilcileriyle yapılan görüşmelerde ülkemizin Banka’ya üyelikteki
temel amacının kıtanın kalkınma çabalarına destek vermek olduğu bunun yanı sıra
Türk müteahhitlerin de Banka ihalelerine girebilmesinin temin edilmesinin
hedeflendiği ifade edilmiştir. Ancak geçen süre içerisinde kaydedilen ilerlemenin
Asya Kalkınma Bankası gibi örneklerle kıyaslandığında görece düşük kaldığı
görülmüştür. Örneğin Asya Kalkınma Bankası’nda Türkiye’nin sermaye oranı yüzde
0,56 olmasına karşın Türk müteahhitlerin kazandıkları toplam yıllık ihale tutarının
Banka tarafından açılan ihalelerdeki toplam tutarın yüzde 2-2,5’ine tekabül ettiği
belirtilmiştir. Afrika Kalkınma Bankası’nda ise kazanılan ihale oranının sermaye
payına (yüzde 0,39) kıyasla düşük kaldığı, bu rakamı artırmak için özellikle
müteahhitlerimizin daha rekabetçi olmalarının sağlanması konusunda çalışmalar
yürütülebileceği ifade edilmiştir.334
Yine bakanlık temsilcileri ile yapılan görüşmelerde Afrika’ya yönelik
hazırlanacak stratejide alt bölge ya da ülke grupları yaklaşımının benimsenmesi ve bu
ülkelere yönelik sektörel stratejiler geliştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bunun yanı
sıra Türkiye’nin yardım odaklı yaklaşımdan ekonomi ve ticaret odaklı bir bakış açısına
geçmesi gerektiği, bunun kıtanın kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde yapılması
durumunda kıtada pozitif bir etki yaratacağı ifade edilmiştir. Kalkınma yardımları
konusunda ise yapılan yardımların o ülkelerin kalkınmasına yönelik ne derece katkı
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sağladığının analiz edilmesi gerektiği, bu doğrultuda TİKA’nın kalkınma yardımlarını
bu perspektiften yapacak bir kurumsal uzmanlık kapasitesine kavuşturulmasının
faydalı olacağı dile getirilmiştir.335
3.4.1.7. Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı da Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerinde önemli roller
üstlenmektedir. Bakanlık kıta ülkeleri ile ikili olarak yapılan savunma iş birliği
anlaşmaları veya Türkiye’nin üye olduğu uluslararası örgütler tarafından
gerçekleştirilen barışı destekleme görevleri aracılığıyla ilişkilerin geliştirilmesine
katkı sağlamaktadır. Örneğin Somali ile yapılan savunma iş birliği anlaşması
çerçevesinde Somali Türk Görev Kuvveti kurularak 28 Ağustos 2017 tarihinde göreve
başlamıştır. Bunun yanı sıra özellikle Aden Körfezi ve Somali açıklarında ortaya çıkan
korsanlık

faaliyetlerinin

önlenmesine

BM

kararları

kapsamında

destek

verilmektedir.336 Benzer şekilde BM Sudan Misyonu, BM Demokratik Kongo
Cumhuriyeti Misyonu gibi uluslararası misyonlara personel desteği verilmektedir.337
3.4.2. Özel Sektör Kuruluşları
Türkiye’nin Afrika ile ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesinde,
özellikle kıta ile iki taraflı ticaretin ve yatırımın gelişmesinde pek çok özel sektör
kuruluşunun katkısı olmasına rağmen Afrika Stratejisinin uygulanmasında en çok öne
çıkan aktör bu alanda çatı örgüt rolündeki DEİK’tir.
İlk olarak 1986 yılında kurulan DEİK, Türk özel sektörünün dış ticaret,
uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere dış
ekonomik ilişkilerini yürütme, yurt içi ve yurt dışında yatırım imkânlarını araştırma,
Türkiye'nin ihracatını artırmaya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını
koordine etmekle görevlendirilmiştir.338 Kurulduğu dönemden itibaren çalışmalarını
uzun bir süre TOBB’un bağlı kuruluşu olarak sürdüren DEİK, 11 Eylül 2014 tarihinde
çıkarılan 6552 Sayılı Kanun’la mülga Ekonomi Bakanlığı’nın gözetim ve denetimi
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altında, özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş haline gelmiştir.339
İlgili kanunda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun bakanlıkça belirleneceği, DEİK’in
özel sektörün dış ekonomik ilişkilerini yürütmekten sorumlu olduğu ve Kurulun ikili
ekonomik ilişkilerini İş Konseyleri aracılığıyla yürüteceği hükme bağlanmıştır.340 Bu
yeni yapılanmayla DEİK Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerinin özel sektör ayağının
lokomotifi ve yönlendirici kuruluşu haline gelmiştir.
26 Kasım 2017 tarih ve 30252 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik” ile DEİK’e diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ekonomik, ticari,
sınai ve mali ilişkilerin geliştirilmesi noktasında önemli görevler ve geniş yetkiler
tanınmaktadır. Çatısı altında dört ana kuruluş olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
(MÜSİAD), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile birlikte yüz bir kurucu kuruluş,
yüz otuz dokuz ikili iş konseyi, beş sektörel iş konseyi ve iki özel amaçlı iş konseyi
bulunduran DEİK Afrika kıtası ile ilişkiler adına da önemli adımlar atmıştır.
DEİK Afrika’daki misyonunu ise şöyle tanımlamaktadır;
 Afrika ülkelerine yatırım ve ticaret yapan Türk şirketlerinin sayısını
artırmak,
 Üyelerin iş geliştirme faaliyetlerine destek olmak,
 Aktif ticari ilişkisi olan firmaların kazanılmasıyla İş Konseyleri
yapılarını güçlendirmek,
 Afrika’da altyapı projelerinden daha fazla pay alabilmek için önemli bir
bölgesel altyapı ve proje portföyü bulunan ekonomik kuruluşlar ile
ilişki kurmak.341
Bu misyon çerçevesinde DEİK’in Afrika’ya yönelik olarak yürüttüğü
çalışmaları temel olarak üç grupta toplayabiliriz. Bunlardan ilki ikili, sektörel ve özel
Yenigül, 2019: 101
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amaçlı iş konseyleri çatısı altında kamu bürokrasisinden bağımsız olarak
gerçekleştirilen çalışmalardır. Bu çalışmalar 1980 sonrası özel sektörün dış ekonomik
ilişkiler alanında daha aktif rol almaya başlamasıyla ortaya çıkan iş diplomasisi olarak
nitelenebilir.342 İkincisi ise DEİK’in kamu kurumları ev sahipliğinde yürütülen ancak
iş ve ekonomi dünyasının temel aktörler olarak ağırlık kazandığı üst düzeyli ve çok
sayıda ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ve zirve diplomasisi olarak tanımlanabilen
çalışmalardır. Zirve diplomasisi 2000’li yıllardan itibaren Türkiye’nin özellikle Afrika
ve İslam ülkeleriyle yürüttüğü çalışmalarda ön plana çıkmıştır. DEİK’in kıtaya yönelik
çalışmalarında kullandığı üçüncü araç ise kapasite geliştirme faaliyetleridir. Kapasite
geliştirme faaliyetleri kapsamında kıtaya yönelik özellikle ülke ve sektör bazlı
araştırma çalışmaları yaptırılmakta ve Türk yatırımcılarının kıtadaki yatırım ve iş
birliği olanakları konusundaki farkındalığını artırmaya dönük seminer ve çalıştay
benzeri faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Kapasite geliştirme faaliyetleri iş konseyleri
çatısı

altında

gerçekleştirilebildiği

gibi

bunlardan

bağımsız

olarak

da

düzenlenebilmektedir.
İş diplomasisi kapsamında şu ana kadar toplam kırk altı ülkeyle ikili iş birliği
konseyi kurulmuştur.343 DEİK’in hedefi diplomatik temsilciliklerimizin açılmasına
paralel olarak kıta ülkelerinin tamamıyla ikili iş birliği konseyi kurmaktır. 2016-2017
yılları arasında kıtadaki on altı ülke ile iş forumu düzenlenmiştir. DEİK kurulan ikili
iş birliği konseylerinin ilgili ülkedeki muhatap kuruluşları ile iş birliğini güçlendirmek
adına da Türk Hava Yolları İşbirliğiyle muhatap ülke iş konseyi temsilcisi kuruluşlara
ticaret heyeti programları düzenlenmektedir. Örneğin bu kapsamda 2016 yılında sekiz
Afrika ülkesine ticaret heyeti ziyareti düzenlenmiştir.344 Yine sektörel iş
konseylerinden birisi olan Enerji İş Konseyi tarafından 2017 yılında “Sahraaltı Afrika
Enerji Yatırım Ortamı” raporu yayımlanmıştır. Yine bu konsey tarafından Enerji
Bakanlığı ile iş birliği halinde Sahraaltı Afrika Projesi kapsamında üyelerinin yeni
dönemde odaklanacağı ülkelerle ilgili detaylı proje örnekleri ve yatırım modelleri
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incelenmiş, proje çıktıları Cumhurbaşkanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Türk Eximbank
ile paylaşılmıştır. Özel iş birliği konseyleri tarafından da Afrika’ya dönük önemli
çalışmalar yürütülmektedir. Örneğin Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi
aracılığıyla Türk müteahhitlik firmalarının Afrika Kalkınma Bankası’nın ihalelerine
girmelerini teşvik etmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmüştür.
Zirve diplomasisi bağlamında ise DEİK, 2-3 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da
birincisi düzenlenen “Türkiye-Afrika İşbirliği Forumu”nda, 27-28 Nisan 2017
tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen “Türkiye-Afrika Tarım Bakanları Birinci
Toplantısı ve Tarım İş Forumu”nda ve 10-11 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul’da
düzenlenen “II. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu"nda Ticaret Bakanlığı ve
Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortak koordinasyon görevini üstlenmiştir.345
DEİK Türk özel sektörünün Afrika kıtasındaki ticaret ve yatırım faaliyetlerini
artırmak amacıyla, Afrika’da kıta dışındaki farklı ülkelerle de iş birliği yapılmasına
zemin hazırlamaya çalışmaktadır. Bu amaçla Türkiye-Macaristan Afrika İşbirliği
Forumu ve Türkiye-Japonya Afrika İşbirliği Forumu şeklinde faaliyetler düzenlenerek
sağlık, bilgi iletişim teknolojileri, su ve atık su yönetimi hizmetleri, inşaat ve
mühendislik sektörleri gibi Türkiye’nin güçlü olduğu sektörlerde ortak yatırım ve
ticaret fırsatları oluşturulmaya çalışılmaktadır.346
DEİK’in bir başka faaliyet grubu da kıtaya ilişkin yatırım fırsatları konusunda
Türk yatırımcıların farkındalığını artırmaya dönük araştırma ve yayın yapma, sektörel
toplantı, seminer ve çalıştay düzenleme gibi kapasite geliştirme faaliyetleridir. Bu
faaliyetlere Türkiye’deki ilgili sektör ve bölge konusundaki uzmanlar davet
edilebildiği gibi Afrika Kalkınma Bankası, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu
(Economic Community of West African States-ECOWAS) gibi kıtada etkili
uluslararası kuruluşlardan da temsilciler davet edilebilmektedir.347

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Sonuç Raporu, https://www.deik.org.tr/uploads/afrika-sonuc
-raporu.pdf, 24 Haziran 2019
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3.4.3. Sivil Toplum Kuruluşları
STK’lar Türkiye’nin Afrika politikasının önemli bir parçası olmuştur. Bu
kuruluşların kıtada yaptığı faaliyetler diğer ülkelerin aksine Türkiye’nin bazı
durumlarda ekonomik çıkarları arka plana attığının bir göstergesi olmuştur. Bunun en
önemli örneklerinden biri Somali’dir. Somali’nin Türkiye’ye ekonomik anlamda
sunabileceği çok fazla bir şey olmamasına rağmen dini ve tarihi bağlar gözetilerek
STK’ların pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeden daha aktif bir şekilde çalışması
Somali hükümeti tarafından son derece olumlu karşılanmıştır.348 Türk STK’larının
2012’de yaptığı yardımların yüzde 60’ı Somali’ye aktarılmıştır. Afrika, yine 2012
yılında Türk STK’ları tarafından yapılan yardımlardan en çok pay alan kıta olmaya
devam etmiştir.349
Her ne kadar dış yardım enstrümanının kullanımında kamu kurumları baskın
aktör olarak öne çıksa da son dönemde STK’ların rolü giderek artmaktadır. Kıtadaki
yardımlarını genellikle yerel STK’lar ya da uluslararası yardım kuruluşları aracılığıyla
yapan geleneksel aktörlerin aksine Kızılay, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği, İHH ve Yeryüzü Doktorları gibi pek çok Türk kamu kurumu ve sivil kuruluş
yüksek riskli bölgelerde bile çoğunlukla yardımlarını doğrudan yapmakta ve sahada
aktif olarak çalışmaktadır. Bu durum kıtada Türkiye açısından pozitif bir algı
yaratmaktadır.350
Tükiye’deki STK’ların Afrika kıtası konusundaki farkındalığı Türkiye’nin
Afrika açılımıyla paralellik göstermektedir. Bu bağlamda Türk-Asya Stratejik
Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından 2008 ve 2016 yıllarında iki farklı TürkiyeAfrika STK Forumu düzenlenmiştir.351 Oluşturulan farkındalıkla birlikte Türkiye’deki
STK’ların Afrika’daki başta acil ve insani yardım faaliyetleri giderek artmış ve
zamanla STK’lar diğer konularda da çalışmalar yürütmeye başlamıştır. Bunun en
önemli örnekleri Afrika konusunda çalışmaya başlayan düşünce kuruluşları ve
üniversitelerin sayısının giderek artmasıdır. Bu kapsamda ilk olarak TASAM, Türkiye
Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) gibi düşünce kuruluşları Afrika’ya
348
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349

154

dönük çeşitli ekonomik, sosyal ve kültürel araştırma çalışmaları yürütmeye
başlamıştır. STK’ları takiben başta Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Merkezi
(AÇAUM) olmak üzere pek çok üniversite bünyesinde Afrika araştırma ve uygulama
merkezi kurmaya başlamış ve yüksek lisans programları başlatmıştır. Ancak
üniversitelerin kıtaya yönelik çalışmaları düşünce kuruluşlarının oldukça gerisinde
kalmıştır.
Düşünce kuruluşları ve üniversitelerin kıtaya dönük çalışmalarında yaşanan
eksikliklere rağmen özellikle eğitim ve kültür diplomasisi faaliyetleri açısından önemli
hamleler atıldığı da yadsınamaz. Bu konuda önemli örnekler olarak Türkiye Maarif
Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü sayılabilir. Dünyada altmış ülkede faaliyeti bulunan
ve kırk iki ülkede eğitim kurumu bulunan Maarif Vakfı Afrika kıtasında da yirminin
üzerinde ülkede çeşitli eğitim kurumlarına sahiptir. Kurumun henüz 2016 yılında
hukuki olarak kurulduğu göz önüne alındığında kaydedilen ilerleme oldukça
önemlidir. Türkiye’nin Afrika Stratejisinin eğitim ve kültür ayağı açısından önemli bir
aktör konumunda olan kurum özellikle Afrika kıtasındaki Türkiye algısına pozitif
katkılar sunmaktadır.352 Yunus Emre Enstitüsü de Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini,
kültürünü ve sanatını tanıtmak açısından kıtada önemli hizmetler sunmaktadır. Dünya
genelindeki kırk sekiz ülkede yer alan elli sekiz kültür merkezi, elli ülkede yüz bir
Türkoloji bölümü ve yetmiş dört ülkede ve yüz elli dokuz irtibat noktası bulunan
enstitü önemli bir hizmet ağına sahiptir. Afrika özelinde ise sekiz Afrika ülkesinde
kültür merkezlerine ve on dokuz ülkede Türkoloji bölümüne sahip olan kurum bu
kurumlar aracılığıyla kültür, sanat ve eğitim faaliyetler gerçekleştirmektedir.353
3.4.4. Uluslararası Kuruluşlar
Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerinde kullandığı araçlardan birisi de uluslararası
kuruluşlardır. Türkiye, Afrika ile ilişkilerin aktif olarak yürütülmeye başlandığı açılım
döneminin başından itibaren hem bölgesel hem de küresel örgütlerle ilişkilerini ve bu
örgütlerdeki görünürlüğünü artırmaya çalışmaktadır. 1998 yılında ortaya koyulan
Eylem Planından itibaren Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardaki varlığının
Türkiye Maarif Vakfı Resmi İnternet Sitesi, https://turkiyemaarif.org/index.php/page/550-dunyadatmv-16
353
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güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilmiş ve bu yönde adımlar atılmaya
başlanmıştır.
Bu kuruluşlardan en önemlisi kıtadaki en yaygın temsil yetkisine sahip olması
nedeniyle Afrika Birliğidir (African Union-AU). Afrika Birliğinin yanı sıra Afrika
Kalkınma Bankası Grubu, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (Economic
Community of West African States-ECOWAS), Doğu Afrika Topluluğu (East African
Community-EAC), Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (Common Market for Eastern
and Southern Africa-COMESA) gibi kuruluşlar da kıtanın önemli uluslararası
aktörleridir.
Afrika Birliği
Afrika Birliği, ilk olarak bağımsız otuz iki Afrika ülkesinin Mayıs 1963
tarihinde Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da bir araya geldiği toplantıda
kurulmuştur. O dönemdeki adı Afrika Birliği Örgütü olan kuruluş 1999’da alınan karar
sonrasında 2002 yılından itibaren Afrika Birliği olarak çalışmalarına devam etmiştir.
Afrika ülkelerinin en önemli ortak kuruluşu olan birliğin; Afrika ülkeleri arasındaki
birliği ve dayanışmayı artırmak, ülkelerin egemenliğini, bölgesel bütünlüğünü ve
bağımsızlığını korumak, kıtada barış, güvenlik ve istikrarı desteklemek, uluslararası
iş birliğini desteklemek gibi pek çok amacı bulunmaktadır.354
Türkiye’nin Afrika Birliği ile ilişkilerinde 2002 yılına kadar kritik bir gelişme
yaşanmamıştır. Bu tarihten itibaren birliğin toplantılarına misafir ülke olarak katılım
sağlanmıştır. Kıta ile ilişkilerin gelişmesine paralel olarak Türkiye ilk olarak 2005
yılında Birlikte gözlemci ülke olmuş, 2008 yılında stratejik ortak olarak kabul
edilmiştir. Bu tarihten itibaren 2008 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye-Afrika
İşbirliği Zirveleri örgüt ile koordinasyon halinde gerçekleştirilmiştir. Yine 2016
yılında İstanbul’da gerçekleştirilen “Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu” ile 2017
yılında Antalya’da düzenlenen "Türkiye-Afrika Tarım Bakanları I. Toplantısı ve

354
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Tarım İş Forumu” ilgili kurum ve kuruluşlarla birliğin koordinasyonunda
gerçekleştirilmiştir.355
Afrika Birliği, Türkiye-Afrika ilişkilerinde kıtanın tamamını temsil etmesi
nedeniyle önemli bir aktör olmasına rağmen Türkiye söz konusu kurum ile ilişkilerde
istenilen ilerlemeyi kaydedememiştir. Bu durum birliğin resmi internet sayfasında da
açıkça ifade edilmektedir. Birlik konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede
ilişkilerin önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen 2008 yılında kabul edilen
İstanbul

Deklarasyonu’nun

hayata

geçirilmesi

anlamında

yeterli

ilerleme

sağlanamadığına dikkat çekmektedir.356
Afrika Kalkınma Bankası Grubu
Afrika Kalkınma Bankası Grubu 1964’te kurulan ve bünyesine Afrika
Kalkınma Bankası, Afrika Kalkınma Fonu ve Nijerya Güven Fonunu bulunduran
kıtanın önemli uluslararası kuruluşlarından birisidir. Temel misyonunu Afrika’da
sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması ve yoksulluğun azaltılması olarak
belirleyen Gruba Afrika kıtasındaki tüm ülkelerin üyeliği bulunurken kıta dışından da
yirmi altı üyesi bulunmaktadır.357 Grup 2017 yılında 4,5 milyar ABD doları Afrika
Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen toplam 6,2 milyar ABD dolarlık iki yüz
kırk dokuz faaliyet gerçekleştirmiştir. Afrika Kalkınma Bankası Grubunun
kuruluşundan bu yana Afrika’da gerçekleştirdiği faaliyetlerin hacminin 102,2 milyar
ABD dolarına ulaşması, grubun kıta için kritik aktörlerden biri olduğunu ortaya
koymaktadır.
Türkiye her ne kadar grubun önemini çok önceden kavramış ve Afrika
Kalkınma Bankası’na üyelik sürecini 1991 yılında başlatmışsa da bu süreç çeşitli
sebeplerle uzun süre tamamlanamamıştır. Nitekim 1998 yılında yayımlanan Afrika’ya
Açılım Eylem Planı’nda da buna dikkat çekilerek üyelik için gerekli olan katılım
payının bir an evvel ödenerek sürecin tamamlanması hususu plandaki hedefler

Dışişleri Bakanlığı, (çevrimiçi), http://www.mfa.gov.tr/afrika-birligi.tr.mfahttp:/www.mfa.
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arasında yer almıştır.358 Bu süreç geç de olsa 2013 yılında nihayete erdirilmiş ve
Türkiye gruba bölge dışı 25’inci üye olarak katılmıştır. Bu üyelik Türk müteahhitlerin
banka tarafından finanse edilen projelerde yüklenici olarak yer almalarını sağladığı
gibi kıta ile ticaretin artmasına da katkıda bulunmuştur.359
Türk firmalarının 2002 yılına kadar Afrika’da üstlendikleri müteahhitlik
projelerinin toplam tutarı 9,6 milyar ABD doları iken 2012 yılı sonu itibarıyla bu
tutarın 46,4 milyar ABD dolarına ulaştığı düşünüldüğünde kat edilen mesafe daha net
görülmektedir. Her ne kadar bu tutar içerisinde Sahraaltı Afrika’nın payı düşük kalsa
da Afrika Kalkınma Bankası Grubuna üyeliğimizin ekonomik ve ticari açıdan ne kadar
önemli olduğunun ortaya konulması bakımından anlamlıdır.360 Ancak müteahhitlik
sektörünün kaydetmiş olduğu bu ilerlemeye rağmen Türk müteahhitlik firmalarının
henüz Afrika Kalkınma Bankası ihalelerine katılma ve yüklenici olma noktasında
istenilen ilerlemeyi kaydedemediği görülmektedir.361
Diğer Uluslararası Kuruluşlar
Türkiye Afrika kıtasıyla ilişkilerini kıtadaki diğer kuruluşlar nezdinde de
geliştirmeye çalışmaktadır. Bu amaçla Nijerya’nın başkenti Abuja’daki Türkiye
Büyükelçiliği 2005 yılında ECOWAS nezdinde akredite edilmiştir. Türkiye bu
kuruluşta gözlemci üye olarak yer almaktadır. On beş üyesi ile kıta nüfusunun yaklaşık
yüzde 33’üne ev sahipliği yapan ve kıtadaki toplam GSYH’nin yaklaşık yüzde 25’ini
temsil eden ECOWAS ile ilişkileri geliştirmek adına 2018 yılında Türkiye-ECOWAS
İşbirliği Forumu düzenlenerek bir adım atılmıştır. Türkiye’nin ECOWAS ile serbest
ticaret anlaşması imzalama isteği ortaya koyulmuşsa da henüz kurumsal ve kalıcı bir
iş birliği sağlanmamıştır.362 Yine 2008 yılında Türkiye Hükümetlerarası Kalkınma
Otoritesi (Intergovernmental Authority on Development-IGAD) Uluslararası Ortaklar
Forumunun üyesi olmuştur. Tanzanya’daki Türkiye Büyükelçiliği ise EAC nezdinde
2010 yılından itibaren akredite olarak çalışmalarını yürütmektedir.
Dışişleri Bakanlığı Afrika’ya Açılım Eylem Planı (İkinci Baskı), 1999: 6
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3.5. Bölüm Sonu Değerlendirmesi
Türk devletlerinin Afrika kıtası ile ilişkileri tarihi bir geçmişe sahip olmasına
rağmen Cumhuriyet dönemi Türk dış politikasında çeşitli sebeplerle Afrika kıtasına
uzunca bir süre kritik bir önem atfedilmediği görülmektedir. 1990’lı yıllardan itibaren
Türkiye’nin farklı kıtalara yönelik açılım politikaları izlemesiyle birlikte Afrika kıtası
da dış politika gündeminde daha fazla yer edinmeye başlamıştır.
Kıta ile ilişkilerin artmaya başladığı 1990’lı yılların sonuna doğru politika
yapıcıların

ilişkilerin

kurumsallaşması

yönünde

adımlar

atmaya

başladığı

görülmektedir. Bu kapsamda 1998 yılında hazırlanan Afrika’ya Açılım Eylem Planı
ile kıta ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar ortaya konmaya
çalışılmıştır. Nitekim 2000’li yıllardan itibaren kıta ile ilişkilerde bir ivme sağlanmış
ve diplomatik, ekonomik, ticari ve sosyal ilişkilerde önemli bir ilerleme
kaydedilmiştir. İlişkilerde kaydedilen ilerleme rakamlara da yansımış ve Türkiye’nin
kıta ile ticaretinde de önemli bir artış sağlanmıştır.
2008 yılında ilki gerçekleştirilen Türkiye-Afrika İşbirliği Zirveleri ile birlikte
kıta ülkelerinin tamamıyla ortak platformlarda çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır.
Söz konusu ortak platformların yanı sıra kıta ülkeleriyle ikili ilişkilerin ve kıtadaki
bölgesel kuruluşlarla bağların da güçlendirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Gerek ikili
gerekse çok taraflı platformlar Türkiye’nin kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve
STK’larının her geçen gün kıtadaki faaliyetlerini artırdığını göstermektedir.
Kıtaya yönelik faaliyetleri incelendiğinde, Türkiye’nin kıta ile ilişkilerinde
daha çok yardım temelli bir yaklaşım sergilediği anlaşılmaktadır. Bu durumun kıta
ülkelerinin içinde bulunduğu zorluklar, kıtada önemli bir Müslüman nüfusun yaşıyor
olması ve Osmanlı devleti döneminden kalan tarihsel bağların etkili olduğu
görülmektedir. Her ne kadar yardım temelli yaklaşımın yanı sıra ekonomik bazı saikler
gözetilse de kıtada aktif çalışmalar yürüten diğer ülkelerle kıyaslandığında
Türkiye’nin yaklaşımında ekonomik çıkarların öncelenmediği ortaya çıkmaktadır.
Son dönemde kıta ile ilişkilerde kaydedilen ilerleme ve artan faaliyet hacminin
bir taraftan koordinasyon ihtiyacını da beraberinde getirdiği açıktır. Nitekim kamu
bürokrasisi ve siyasi iradenin bu ihtiyacı tespit ederek kıtaya yönelik kapsamlı bir
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strateji belgesi hazırlanması yönünde adımlar attığı bilinmektedir. Ancak ne yazık ki
2010 yılında Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda başlayan çalışmalar nihayete
erdirilememiş ve resmi bir Afrika stratejisi oluşturulamamıştır.
Kamu kurumları, özel sektör ve STK’ların rehber edinebileceği ortak bir
stratejinin olmayışının tüm paydaşların yürüttüğü çalışmalarda koordinasyon
eksikliklerine ve mükerrerliklere yol açtığı açıktır. Türkiye kıta ile ilişkilerinde
kullanabileceği çeşitli aktörlere ve araçlara sahip olmasına karşın söz konusu
koordinasyon eksikliği nedeniyle etkin ve verimli çalışmalar yürütülemediği
görülmektedir. Kıtada TİKA başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman
Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, DEİK ve sivil toplum kuruluşları önemli çalışmalar
yürütmesine rağmen söz konusu çalışmaların genellikle kısa dönemli yardım
faaliyetleri, teknik iş birliği çalışmaları düzeyinde kaldığı, uzun dönemli hem
Türkiye’ye ekonomik getirisi olan hem de kıta ülkelerinin kalkınmasına kalıcı katkılar
sağlayacak çalışmaların nadiren yapılabildiği görülmektedir. Nitekim kurumlarla
yapılan görüşmelerde de “kapsamlı bir resmi strateji belgesinin eksikliği”,
“koordinasyon problemi”, “ekonomi ve kalkınma temelli bakış açısının olmayışı”
“ülke grupları ve sektörel bazda alt stratejilerin geliştirilmesi ihtiyacı” dikkat çekilen
hususlar olarak öne çıkmaktadır.
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4. GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Bu bölümde kavramsal çerçeve, ülke örnekleri, Türkiye incelemesi ve özellikle
çeşitli kuruluşlardan pek çok kişiyle yapılan mülakatlar sonucu edinilen bilgiler
ışığında, Türkiye’nin Afrika stratejisinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve
değerlendirilmesine yönelik değerlendirme ve öneriler yer almaktadır.
Değerlendirme-1: Türkiye’nin 1998 yılından bu yana Afrika’ya yönelik resmi
bir strateji belgesi oluşturmaya dönük çalışmalar yürüttüğü fakat yazında pek çok
yerde ifade edilenin aksine resmi ve yayımlanmış bir strateji belgesinin olmadığı
görülmektedir. Bununla birlikte 2010/7 sayılı mülga Başbakanlık genelgesinin kamu
kurumlarına, Dışişleri Bakanlığı’nın sekretaryasını yaptığı bir eşgüdüm komitesi
oluşturularak resmi bir strateji belgesi hazırlama görevi verdiği açıktır. Genelge
doğrultusunda ilgili eşgüdüm komitesinin kurulmasına ve on beşin üzerinde toplantı
gerçekleştirmiş olmasına rağmen aradan geçen yaklaşık on yıllık süre içerisinde henüz
taslak

mahiyetinde

bir

belge

oluşturulamamıştır.

İstenilen

ilerlemenin

kaydedilememesinin sebepleri ise şu şekilde özetlenebilmektedir; koordinasyon
görevinin diğer bakanlıklarla eşit düzeydeki bir bakanlığa verilmesinin getirdiği
yönetsel zorluklar; komite toplantılarına her kurumdan farklı düzeyde personelin
katılımı; kurumların eşgüdüm komitesi toplantılarına katılmakla görevlendirdikleri
temsilcilerin karar verme yetkisine sahip olmamaları; stratejinin oluşturulabilmesi için
strateji nosyonunun gerektirdiği temel süreçlerin izlenememesi; kıtanın farklı siyasal,
ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklere sahip ülkelerden oluşması nedeniyle
Afrika’nın tamamına yönelik bir strateji geliştirilmesinin zorluğu; sekretaryanın
sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin bir planının, iş takviminin ve görev dağılımının
olmaması.
Öneri-1.1: Yayımlanacak çerçeve niteliğindeki bir CBK ile strateji
hazırlanmasına, eşgüdüm komitesinin yapısı ve işleyişine ilişkin daha net bir çerçeve
çizilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Bu durumun kamu kurumlarının
konuyla ilgili sorumluluklarının daha net anlaşılmasına ve karar alma süreçlerine ciddi
bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
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Öneri-1.2: Eşgüdüm komitesinin üst düzey bürokratlardan oluşan ve
başkanlığı Cumhurbaşkanlığı tarafından yetkilendirilen bir kurum ya da kişi tarafından
yürütülen bir yapıya kavuşturulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca
kıtaya yönelik strateji çalışmalarının eşgüdüm komitesi altında sektörel, tematik ve
ülke grupları baz alınarak kurulacak teknik komiteler içerisinde yürütülmesinin daha
faydalı olacağı öngörülmektedir. Bu nedenle çıkarılacak kararnamede bu hususun da
belirtilmesi gerekmektedir.
Öneri-1.3: Belirlenecek teknik komitelerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları,
özel sektör ve STK’lardan seçilecek teknik uzmanlara yer verilmesi ve teknik
komitelerin çalışma usul ve esaslarının çerçevesinin net bir biçimde çizilmesinin
somut çıktılar elde eden bir yapı kurulmasını sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Öneri-1.4: Oluşturulacak teknik komitelerin kendi görev alanlarında, strateji
nosyonunun gereklerine uygun olarak; mevcut durum tespitinin yapılması, GZTF
analizinin yapılması, ulusal çıkarların belirlenmesi, bu çıkarlara hizmet eden kısa ve
uzun vadeli hedeflerin ortaya konulması, hedeflerin gerçekleşmesinde kullanılacak
aktörler, araç ve yöntemlerin belirlenmesi şeklindeki süreçleri izlemeleri gerektiği
düşünülmektedir. Ayrıca çerçeve bir strateji dokümanının yanı sıra bu strateji ile
uyumlu sektörel, tematik ve ülke grupları bazlı alt stratejilerin de hazırlanmasının
faydalı olacağı düşünülmektedir.
Öneri-1.5: Oluşturulacak stratejiye önemli bir katkı sağlayacağı düşüncesiyle,
2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program kapsamında yer alan Afrika Pazar
Stratejisi belgesinin hazırlanmasına yönelik koordinasyon görevinin, konunun teknik
bir bakış açısı gerektirmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı yerine Ticaret Bakanlığı’na
verilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir.
Değerlendirme-2: Konuya ilişkin akademik yazın taranması ve ülke
örneklerinin incelenmesi sırasında Afrika kıtasına yönelik dış ekonomik ilişkiler
stratejilerinde dış yardım faaliyetlerinin stratejinin hedefleriyle uyumlu olarak
gerçekleşmesini sağlayacak kanuni ve kurumsal düzenlemelere gidildiği fakat
Türkiye’nin

Afrika

kıtasına

yönelik

dış

ekonomik

ilişkiler

bağlamındaki

çalışmalarının dış yardımlarla uyumlu olarak hareket etmesinin sağlanamadığı
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görülmüştür. Bu konudaki eksikliğin hem kamu kurumları arasında hem de dış
yardımlardan sorumlu ana kuruluş olan TİKA ile STK’lar arasında da yaşandığı
görülmektedir.
Öneri-2: TİKA başta olmak üzere kamu kurumları ve STK’ların Afrika
kıtasında gerçekleştireceği çalışmaların aynı hedef doğrultusunda ilerleyebilmesi
amacıyla bir Dış Yardım Stratejisinin ve Kanununun hazırlanmasının faydalı olacağı
değerlendirilmektedir. Hazırlanacak kanunun kurumlar yetki ve sorumluluklarının
daha açık bir şekilde anlaşılmasını sağlayacağı ve kurumlar arası koordinasyon ve
eşgüdümü kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Bu kapsamda daha önce Onuncu
Kalkınma Planı (2014-2018), 25. Öncelikli Dönüşüm Programı (ÖDÖP), Strateji ve
Bütçe Başkanlığı Stratejik Planı, On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) ve
Cumhurbaşkanlığı 2019 yılı programında yer almasına rağmen tamamlanamayan söz
konusu mevzuat çalışmasının bitirilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
Değerlendirme-3: Afrika Stratejisi ve Eşgüdüm Komitesi toplantılarında ve
kurumlarla yapılan mülakatlarda Afrika kıtasına yönelik ticaret ve yatırımın önündeki
en önemli engelin finansman problemi olduğu gözlemlenmiştir. Gerek ülkemizin
dışarıya yatırım yapmaktan çok yatırım çekmeyi amaçlaması gerekse bu konuda
önemli bir finansman kuruluşu olan Eximbank’ın faaliyet alanın ihracatın
desteklenmesi ile sınırlı olması ve OECD kriterleri gereğince uyguladığı Referans
Ticari Faiz Oranları (Commercial Interest Reference Rates-CIRR) gibi kısıtlar
finansman sorununu aşmayı güçleştirmektedir. Ancak gerek Türkiye’nin yeni pazar
arayışları gerekse Afrika kıtasındaki varlığımızın stratejik önemi nedeniyle bu konuda
kısa ve uzun vadeli birtakım çözümler getirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
Öneri-3.1: Çin örneğinden yola çıkarak Türkiye’ye özgü bir finansman modeli
geliştirilebileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda Türkiye Kalkınma ve Yatırım
Bankası A.Ş. altında ya da Banka’nın iştiraki şeklinde bir Afrika Kalkınma ve Yatırım
Fonu oluşturularak Türk özel sektörünün Afrika’da gerçekleştireceği yatırım
projelerinin desteklenebileceği düşünülmektedir. Bu fonun Çin’in kurmuş olduğu
Afrika Yatırım Fonu gibi belirlenmiş alanlarda ve ABD’nin yeni kurmakta olduğu
IDFC örneğine benzer şekilde daha çok ekonomi ve ticaret temelli çalışması
sağlanabilir. Oluşturulacak fonun Türkiye’nin finansal imkân ve yeterlilikleri
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düşünülerek yazılacak Afrika Strateji Belgesinde kritik önem atfedilen sektörler ve
alanlarla sınırlandırılabileceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra istihdam sağlama
potansiyeli, Türkiye’ye sağlayacağı ekonomik getiri, katma değer yaratma potansiyeli
gibi şartların de getirilebileceği düşünülmektedir. Ayrıca Türkiye Kalkınma ve
Yatırım Bankası A.Ş.’nin yatırım projeleri konusundaki kurumsal kapasitesinin de bu
tür bir destek mekanizmasını çalıştırmaya uygun olacağı öngörülmektedir.
Öneri-3.2: Ticaret Bakanlığı tarafından iki yılda bir yayınlanmakta olan
“Hedef Ülkeler” ve “Öncelikli Ülkeler” listesinde daha fazla Afrika ülkesine yer
verilerek kıta ülkelerine ihracat yapan firmaların listelerde yer alan ülkelere dönük
ilave ihracat teşviklerinden yararlandırılması yoluyla kıta ile ticaretin ihracat ağırlıklı
olarak geliştirilebileceği değerlendirilmektedir. Başka bir alternatif ise genel olarak
verilen ihracat desteklerinde Afrika kıtasına yönelik ilave oranlar tanımlanarak hedef
ya da öncelikli ülkeler listesinde yer alan kıta ülkelerine yapılacak ihracatın teşvik
edilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
Değerlendirme-4: Afrika kıtasına yönelik olarak Dışişleri Bakanlığı ve
TİKA’nın pek çok ülkede büyükelçilik ve ofis açması kıtadaki ülkelerle iş birliği
açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. Yine Ticaret Bakanlığı’nın ticaret
müşavirlikleri aracılığıyla kıta ülkelerinden hızlı bilgi akışı sağladığı görülmektedir.
Fakat söz konusu misyonların ticari ve ekonomik ilişkilerin daha üst düzeye
taşınmasını sağlayacak detaylı inceleme ve analiz yaparak o ülke özelinde politika
geliştirme konusunda yeterli kapasiteye sahip olmadıkları değerlendirilmektedir. Bu
nedenle merkez teşkilatları yönlendirme rolünü de istenilen düzeyde yerine
getirememektedir. Bunun en önemli sebebi ise yurt dışı misyonlarda teknik uzmanlık
kapasitesine sahip personel sayısının oldukça düşük olmasıdır.
Öneri-4.1: Strateji hazırlıkları kapsamında yurt dışı misyonların teknik
uzmanlık/müşavirlik kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik bir ihtiyaç analizi
yapılarak gerekli insan kaynağının nitelik ve niceliklerinin belirlenmesi gerektiği
değerlendirilmektedir. Stratejinin uygulanması sürecinde ise strateji kapsamında
belirlenecek hedef ülke ve sektörlere belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda teknik
uzman/müşavir atamalarının yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
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Öneri-4.2: Kamu kurumlarında ve dış misyonlarda daha nitelikli personellerin
istihdamını sağlamak amacıyla atamalara ilişkin yabancı dil, ülke, bölge ve sektör
uzmanlığı, temsil kabiliyeti gibi becerileri gerekli kılan bir mevzuat çalışmasının
faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca ihtiyaç halinde ve belirli kriterler
çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin kıta ülkelerindeki
misyonlarda görevlendirebilmelerini kolaylaştıracak ve personeli teşvik edecek
mevzuat düzenlemelerinin yapılması önem arz etmektedir.
Öneri-4.3: Büyükelçiliklerin çatısı altında Çin örneğindekine benzer şekilde
Ekonomik ve Ticari İşler birimleri kurularak bu birimlerin bünyesindeki teknik
uzmanlar eliyle ilgili ülkeye dönük ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine
hizmet edecek detaylı analizler yapılması ve politika belgeleri üretilmesinin faydalı
olacağı değerlendirilmektedir.
Değerlendirme-5: Afrika kıtası ile ilişkilerimize yönelik kurumlar arasında bir
koordinasyonun olmadığı, hedef ve sonuç odaklı gidilemediği ve her kurumun
genellikle Afrika ülkelerinden gelen talepler doğrultusunda kendi çalışmalarını
yürüttüğü ve bu çalışmalar başlatılmadan önce diğer kurumların fikir ya da katkılarının
yeterince alınamadığı görülmüştür. Ayrıca hem ortak bir stratejinin olmayışı hem de
mevcut çalışmaların eş zamanlı olarak takip edilememesi nedeniyle bir etkinlik
problemi olduğu görülmektedir.
Öneri-5.1: Oluşturulacak strateji belgesi çerçevesinde her alanda belirlenen
hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik eylem ve faaliyetlerin izlenmesi amacıyla
ortak bir çevrimiçi izleme sistemi kurulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
Bu anlamda daha önceden ÖDÖP kapsamında yapılması planlanan eylemlerin
izlendiği sistemin örnek alınabileceği düşünülmektedir. Her kurumun belirlenen
hedefler altında sorumluluğunda olan eylemlerin gerçekleştirilme durumunu düzenli
olarak sisteme girmesi sağlanarak stratejinin uygulanmasının yakından takip
edilebileceği ve olası aksaklıklara müdahale edilebileceği değerlendirilmektedir.
Öneri-5.2: Kurulacak çevrimiçi izleme sisteminin yanı sıra kamu kurumlarının
temsilcilerinden ya da akademisyenlerden oluşan bir ekip tarafından belirli aralıklarla
stratejinin ilerleyişine ilişkin detaylı analiz ve tespitlerin yapıldığı, aksayan yönlerin
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ve alınması gereken önlemlere ilişkin somut önerilerin getirildiği izleme ve
değerlendirme raporları hazırlanmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
Öneri-5.3: Kurulan izleme ve değerlendirme mekanizması ile Türkiye-Afrika
İşbirliği Zirveleri arasında bağlantı kurularak raporlar doğrultusunda ortaya konan
problemlerin çözümüyle ilgili Afrika ülkeleri nezdinde atılması gereken adımların bu
zirve toplantılarına taşınmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
Değerlendirme-6: Gerek yapılan eşgüdüm komitesi toplantılarında gerekse
tez yazım aşamasında Türkiye’de Afrika kıtasına yönelik yapılan çalışmaların
çoğunluğunun ilişkilerin tarihsel sürecini ortaya koymaya yönelik olduğu; ekonomik,
siyasal ve sosyal analizler yapan çalışmaların sayısının oldukça sınırlı kaldığı
görülmüştür. Bu durumun kamu kurumları, STK’lar ve üniversitelerde Afrika kıtası
ve özellikle de kalkınma konularında çalışan personel sayısının yetersizliğinden
kaynaklandığı düşünülmektedir.
Öneri-6.1: Afrika konusunda üretilecek akademik çalışmaların sayısının ve
niteliğinin artırılması amacıyla üniversitelerin çatısı altında kurulan Afrika Araştırma
ve Uyulama Merkezlerinin akademisyen yapısının kalkınma odaklı çalışmalar
yapabilecek şekilde revize edilmesi ve güçlendirilmesinin faydalı olacağı
değerlendirilmektedir.
Öneri-6.2: STK’ların kıtaya yönelik araştırmalar yapmalarını teşvik etmek
amacıyla, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) aracılığıyla, kıta
odaklı araştırma projelerinin desteklenebileceği değerlendirilmektedir.
Değerlendirme-7: Pek çok kamu kurum ve kuruluşunun çoğunlukla Afrika
ülkelerinden gelen talepler doğrultusunda teknik iş birliği faaliyetleri geliştirdiği
bilinmektedir. Aynı zamanda TİKA’nın da hem Türkiye’de hem de kıta ülkelerinde
pek çok teknik iş birliği projesi gerçekleştirdiği görülmektedir. Kurumlarla yapılan
görüşmelerde bu teknik iş birliği faaliyetlerinin koordineli şekilde yapılmadığı ve
mükerrerliklere yol açıldığı kanaati oluşmuştur. Bunun yanı sıra ilgili faaliyetlerin
organizasyonu ve finansmanı konusunda da sürekli TİKA’dan destek istendiği
gözlemlenmiştir. Kimi zaman söz konusu koordinasyonun sağlanamaması ve finansal
imkânsızlıklar dolayısıyla gelen taleplerin geri çevrildiği görülmektedir.
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Öneri-7.1: Tüm kamu kurumlarının ortaklaşa kullanabilecekleri fiziksel
imkânlara sahip, teknik iş birliği konusuna odaklı çalışan ve bu konudaki çalışmaların
verimliliğini artırmaya yönelik araştırmalar yapabilecek bir Teknik İşbirliği Merkezi
kurulmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Kıtaya yönelik önemli bir tecrübe
ve uzman birikimi olması nedeniyle söz konusu merkezin TİKA çatısı altında
kurulabileceği ve ihtiyaç duyulan teknik uzman desteğinin diğer kamu kurumlarından
temin edilebileceği düşünülmektedir.
Öneri-7.2: Afrika ülkelerinden gelen teknik iş birliği taleplerinin sağlıklı bir
şekilde değerlendirilmesi ve uygulanması amacıyla özellikle bu ülkelere yönelik
olarak her kuruluşun gerçekleştirdiği ve talep gelmesi halinde gerçekleştirilebileceği
programların ve programlarda görev alabilecek uzman personele ilişkin bilgilerin yer
aldığı bir envanter çalışması yapılmasının bu alandaki faaliyetlerin etkili ve verimli
olmasını sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Değerlendirme-8: Hâlihazırda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı uhdesinde yürütülmekte olan Afrika kıtasındaki ülkelere dönük TEİ, STA,
YKTK, ÇVÖ anlaşmalarının ve KEK mekanizmasının kamu kurumları ve özel sektör
temsilcisi DEİK ile koordinasyon halinde ve katılımcı bir anlayışla sürdürüldüğü
görülmektedir. Fakat yapılan mülakatlarda özellikle icracı bakanlıkların Afrika
ülkelerindeki muhatap bakanlıklar ya da kuruluşlarla kendi alanlarında yaptıkları iş
birliği anlaşmalarında diğer kamu kurumlarının katkılarını almadıkları ve yapacakları
anlaşmaların

ticaret

ve

yatırım

boyutunu

DEİK

ile

iş

birliği

halinde

değerlendirmedikleri görülmüştür.
Öneri-8: DEİK ile Ticaret Bakanlığı arasında sağlanan koordinasyonun diğer
bakanlıklarla da sağlanmasına yönelik adımlar atılmasının faydalı olacağı
değerlendirilmektedir. Bu amaçla DEİK’in Türk özel sektörünün kıtadaki ihtiyaçları,
karşılaşılan sorunlar ve beklentilerle ilgili sektörel düzeyde bakanlıklara düzenli
raporlar sunmasının faydalı olacağı öngörülmektedir. Bu yöntemle ilgili bakanlıkların
yapacağı iş birliği anlaşmalarında özel sektörün ilgili ülkedeki ticaret ve yatırım
faaliyetlerine destek olabilecek maddelere yer verilebileceği değerlendirilmektedir.
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SONUÇ
Ülkelerin birbirleriyle özellikle dış ekonomik ilişkiler alanındaki etkileşimi her
geçen gün artmakta ve dolayısıyla uluslararası sisteme dâhil olan ve bu ilişkileri
etkileyen aktörlerin ve araçların sayısı da giderek çoğalmaktadır. Oluşan çok boyutlu
ve çok aktörlü uluslararası sistem, ülkelerin başta ulusal çıkarlarını ve varlıklarını
korumanın yanında uzun vadedeki hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için iyi
kurgulanmış dış politika stratejileri çerçevesinde hareket etmelerini zorunlu hale
getirmektedir.
Geçmişte iki kutuplu uluslararası sistemin doğası gereği genellikle ideolojik ve
siyasi çıkarlara dayanarak oluşturulan dış politika stratejileri, ekonomik ilişkilerin dış
politikadaki ağırlığının artmasıyla birlikte ekonomik çıkarları önceleyen bir
yaklaşımla ele alınmaya başlanmıştır. Ekonomik temelli bu yaklaşım dış politika
stratejilerinde çok sayıda aktörün ve aracın aynı anda ve aynı hedefe doğru koordineli
olarak hareket etmesini zorunlu hale getirmiştir. Bunun yanı sıra tek bir dış politika
stratejisi yerine çeşitli alanlar, ülkeler ve bölgelere yönelik münhasır stratejiler
geliştirilmesine de yol açmıştır.
Özellikle soğuk savaşın bitmesi sonrasında yoğunlaşan ekonomik çıkarlara
odaklı dış politika yürütme yaklaşımı, önemli ekonomik ve ticari fırsatlar sunan Afrika
kıtasını ülkelerin dış politikalarında stratejik olarak nitelendirilmesine yol açmıştır. Bu
bağlamda pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin kıta ile ilişkilerini daha
koordineli, etkin ve verimli şekilde yürütmek üzere Afrika stratejileri oluşturdukları
görülmektedir. Yapılan incelemelerde kıtaya yönelik geliştirilen stratejilerde ticaret,
yatırım ve yardım alanlarındaki aktörlerin ve araçların yoğun olarak kullanıldığı
anlaşılmaktadır. Ülkelerin dış ekonomik ilişkiler alanında kullandıkları geleneksel
araçların yanı sıra kıtaya yönelik özellikle yatırım ve ticaretin finansmanına katkı
sağlayacak çeşitli aktörler, araçlar ve uygulama yöntemleri geliştirdikleri
görülmektedir.
Uygulanan stratejilerde temel aktörler olarak kamu kurumları başat rol
oynamasına rağmen çeşitli uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve STK’lar da her geçen
gün sürece daha çok müdahil olmaktadır. Geliştirilen stratejilerde temel olarak
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ideolojik, ekonomik, siyasal ve güvenlikçi bakış açılarının öne çıktığı fakat bu bakış
açılarının strateji içerisindeki ağırlıklarının ülkeden ülkeye değiştiği görülmektedir.
Bazı ülkelerin kıta ile ilişkilerinde yoğun ekonomik saiklerle hareket ederek
demokratikleşme, insan hakları, şeffaflık gibi insani gelişme ve kurumsallaşmaya
ilişkin hususları göz ardı edebildikleri, kimi ülkelerin ise ekonomik ilişkilerin
geliştirilmesinin ve ulusal çıkarların korunmasının yanı sıra kıtada demokrasinin
geliştirilmesi, sürdürülebilir ve tabana yayılmış bir kalkınmanın sağlanması,
yoksulluğun azaltılması gibi hususları dikkate almaya çalıştıkları görülmektedir.
Türkiye’nin ise 90’lı yıllardan itibaren kıtanın önemini kavramaya başladığı ve
pek çok alanda kıta ile ilişkilerin geliştirilmesi yönünde adımlar atmaya çalıştığı
bilinmektedir. Atılan adımların geçmişe kıyasla hem Türkiye hem de kıta ülkeleri
açısından çok önemli kazanımlar sağladığı açıktır. Fakat Türkiye-Afrika ilişkilerinin
çok farklı alanlara yayılan ve giderek artan hacmine rağmen diğer ülke örnekleriyle
kıyaslandığında arzu edilen ve hedeflenen seviyeye ulaşılamadığı görülmektedir.
Söz konusu hedeflere ulaşılmamasının önündeki en önemli engel ise
Türkiye’nin kıtaya yönelik kapsamlı bir çalışmaya dayalı olarak ve strateji
nosyonunun gereklerine uygun olarak hazırlanmış resmi bir Afrika stratejisinin
olmamasıdır.
Bunun yanı sıra kıta ile ilişkilerde kamu kurumları arasında ciddi bir
koordinasyon eksikliği olduğu ve kurumların ortak hedefler doğrultusunda hareket
etmedikleri anlaşılmaktadır. Bunun sonucunda pek çok kamu kurumu aynı ülkelerde
birbirlerinden bağımsız olarak benzer faaliyetler gerçekleştirerek mükerrerliğe neden
olmaktadır.
Kıta ile ilişkilerin hedeflenen seviyeye gelememesinin önündeki temel
sorunlardan birinin de gerek kamu gerekse özel sektörün kıtada yapacağı çalışmaların
desteklenmesine

yönelik

yeterli

finansman

araçlarının

ve

yöntemlerinin

olmamasından kaynaklandığı görülmektedir.
Bunların yanı sıra hali hazırda özellikle kamu kurumları tarafından yürütülen
kıtaya yönelik çalışmaların izleme ve değerlendirmesinin yapılamaması nedeniyle
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yürütülen çalışmaların etkisinin ölçülemediği ve kullanılan kaynakların etkin ve
verimli şekilde harcanıp harcanmadığının değerlendirilemediği görülmektedir.
Söz konusu sorunların aşılabilmesi için;
 Strateji oluşturulmasına yönelik çalışmaların ilerleyebilmesi amacıyla
eşgüdüm komitesinin, üyeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının üst
düzey

yöneticilerinden

oluşan

ve

başkanlığını

Cumhurbaşkanlığı

tarafından yetkilendirilen bakanlıklar üstü bir kurum veya kuruluşun ya da
temsilcinin yaptığı bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.
 Eşgüdüm komitesinin altında sektörel ülke grupları bazlı çalışacak ve
kamu, özel sektör ve STK temsilcilerinden oluşan alt komiteler kurulmalı
ve her bir komitenin çalışmaları bir kamu kurumunun sorumluluğuna
verilmelidir.
 Afrika kıtasındaki ülkelerin ekonomik sosyal ve siyasal olarak önemli
farklılıklara sahip olması nedeniyle çerçeve bir strateji dokümanının
hazırlanmasının yanı sıra bu strateji ile uyumlu sektörel, tematik ve ülke
grupları bazlı alt stratejiler de hazırlanmalıdır.
 Söz konusu stratejilerin hazırlanmasında, ülkemizin Afrika kıtası ile
ilişkilerinde yardım odaklı bir yaklaşımdan ekonomi, ticaret ve kalkınma
temelli bir bakış açısına geçmesi gerektiği hususu göz önünde
bulundurulmalıdır.
 Strateji belgesinin hazırlanması süreci tüm kamu kurum ve kuruluşlarının
uymak zorunda olduğu bir iş takvimine bağlanmalıdır.
 YEP kapsamında başlatılan Afrika Pazar Stratejisi belgesinin hazırlanması
görevi Dışişleri Bakanlığı’ndan alınarak Ticaret Bakanlığı’na verilmelidir.
 Yürütülen yardım faaliyetlerinin eşgüdümünün sağlanması ve sınırlarının
çizilmesi amacıyla dış yardım kanunu ve dış yardım stratejisi hazırlanması
gerekmektedir.
 Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. bünyesinde ya da ayrı olarak
Türkiye’nin sınırlı kaynakları da göz önünde bulundurularak çerçevesi
sınırlandırılmış Afrika’ya özel ekonomik çıkarları gözeterek çalışan bir
kalkınma fonu kurulmalıdır.
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 Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı hedef ve öncelikli ülkeler listesine daha
fazla Afrika ülkesi dâhil edilmelidir.
 Türkiye’nin Afrika’daki misyonlarında ilgili ülkedeki kritik sektörler göz
önünde bulundurularak teknik uzman istihdam edilmelidir.
 Tüm kamu kurumlarının Afrika’da yürüttüğü çalışmaların aynı anda
izlenebildiği çevrimiçi ulusal bir izleme ve değerlendirme sistemi
kurulmalıdır.
 Üniversitelerin çatısı altında kurulan Afrika Araştırmaları Merkezlerinin
akademik yetkinliklerinin güçlendirilmesi gerekmektedir.
 Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri teknik iş birliği
faaliyetlerinin tek çatı altında koordineli ve maliyet etkin olarak bir şekilde
yürütülmesi amacıyla TİKA çatısı altında bir Teknik İşbirliği Merkezi
kurulması gerekmektedir.
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EKLER
EK-1: Yazılı, Sözlü ve Çevrimiçi Mülakatlarda Kullanılan Soru Seti
Konu: Bu mülakat soru seti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı İSEDAK
ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğünde Strateji ve Bütçe Uzman
Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Ali ORUÇ tarafından, “Türkiye’nin Afrika
Stratejisi’nin Dış Ekonomik İlişkiler Bağlamında Değerlendirilmesi ve Öneriler”
başlıklı uzmanlık tezi çalışmasında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Aşağıda yer alan
sorulara vereceğiniz cevaplar ve belirteceğiniz kanaatler (olumlu ya da olumsuz) hiçbir
şekilde isteğiniz dışında isminiz zikredilerek kullanılmayacaktır. Ayrıca tezde
paylaşılan görüş ve öneriler tez yazarının kişisel görüşleri olarak yayınlanacak ve
Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın görüşlerini yansıtmayacaktır.
Açıklama: Bilindiği üzere Türkiye, özellikle 1990’lı yıllardan bu yana dünyanın farklı
coğrafyalarına yönelik açılım politikaları uygulamakta ve bu doğrultuda ilgili
coğrafyalardaki ülkelerle siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerini geliştirmeye
çalışmaktadır. Söz konusu coğrafyalardan birisi de Afrika kıtasıdır. Bu bağlamda Türk
kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve STK’lar kıtanın çeşitli ülkelerindeki
faaliyetlerini her geçen gün artırmaktadırlar. Bununla birlikte 25 Mart 2010 tarihli ve
2010/7 Sayılı mülga Başbakanlık Genelgesi ile yapılan çalışmaların koordineli olarak
yürütülmesi amacıyla, sekretaryasını Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı “Afrika Stratejisi
Eşgüdüm Komitesi” kurulmasına karar verilmiştir. Genelgede ayrıca Afrika Strateji
Belgesinin hazırlanması, ilgili kurumlara duyurulmak suretiyle yürürlüğe konulması,
gerektiğinde Eşgüdüm Komitesinin görüşü alınarak değiştirilmesi, uygulanmasının
takip ve koordinasyonu görevleri de Dışişleri Bakanlığı’na verilmiştir.
1. Türkiye’nin Afrika kıtasına yönelik olarak resmi ve yayınlanmış bir strateji
belgesinin olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Cevabınız evet ise sizce buna
neden ihtiyaç var lütfen açıklayınız. Ayrıca kıtanın tamamına yönelik bir strateji
hazırlamak yerine alt bölge ya da seçilmiş ülke gruplarından oluşan birkaç farklı
strateji belgesi hazırlanmasının daha uygulanabilir ve etkili olacağını düşünüyor
musunuz?

172

2. Kıtaya yönelik hazırlanacak resmi stratejinin hazırlık sürecinin: “mevcut durum
analizi yapılması”; “fırsatlar-güçlükler ve güçlü-zayıf yönlerin tespiti”; “sektörel
analiz”;

“kısa

ve

uzun

vadeli

hedeflerin

belirlenmesi”;

“hedeflerin

gerçekleştirilmesinde kullanılacak mevcut ve potansiyel aktörler, araçlar ve
yöntemlerin tespiti”, “söz konusu hedeflere ulaşılmasına yönelik ihtiyaç duyulan
çok yıllı maliyet tahmininin” yapılması gibi sistematik olarak basamaklandırılarak
yürütülmesinin faydalı olacağını düşünüyor musunuz?
3. Şu anda Afrika kıtasına yönelik olarak kamu kurumları tarafından yürütülen
çalışmalarda ilgili kurumlar arasında bir koordinasyon eksikliği olduğunu
düşünüyor musunuz? Cevabınız evet ise bunu gidermek için sizce neler yapılabilir
lütfen açıklayınız.
4. Size göre kamu kurum ve kuruluşları Afrika kıtasına yönelik olarak yeterince aktif
çalışabiliyor mu? Gereken katkıyı verdiklerini düşünüyor musunuz? Sizce hangi
kamu ya da özel sektör kurum ve kuruluşları Afrika ile ilişkilerde ve Türkiye’nin
Afrika Stratejisi’nin oluşturulması ve uygulanmasında öncü rol oynayabilir?
5. Kıtada aktif olan ülkeler düşünüldüğünde, bu ülkelerin kıta ile ilişkilerinde ekonomi
ve ticaret odaklı bir yaklaşımı benimsedikleri görülmektedir. Bu yaklaşımı doğru
buluyor musunuz? Eğer cevabınız evet ise size göre Türkiye’nin kıtadaki ekonomik
ve ticari faaliyetlerinin ve yatırım hacminin artırılabilmesi için hangi adımlar
atılmalıdır?
6. Türkiye’nin dış misyonlarında, özellikle büyükelçilikler içerisinde ilgili ülkeye
dönük bilgi üretmesi, raporlama yapması ve izlenecek strateji ve politikalarla ilgili
merkezi yönetime yönlendirmede bulunması beklenen yapılar yeterince verimli
çalıştırılabildiğini düşünüyor musunuz? Cevabınız hayır ise bu konudaki
önerileriniz nelerdir?
7. İlişkilerin ekonomik, politik, güvenlik, yardım gibi boyutları düşünüldüğünde
Türkiye’nin Afrika Stratejisinin, bakanlıklar ve diğer paydaşlarla iş birliği halinde,
ancak bakanlıklar üstü bir yapı tarafından geliştirilmesi, izlenmesi ve
değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Gerekçeleriniz nelerdir?
8. Başta Türkiye-Afrika İşbirliği zirvelerinde ortaya atılan eylem planlarında belirtilen
hususların hayata geçirilmesi olmak üzere Türkiye’deki kamu kurum ve
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kuruluşlarının kıtaya yönelik çalışmalarının izlenmesi amacıyla bir ulusal izleme
ve değerlendirme sistemi kurmasının faydalı olacağını düşünüyor musunuz?
9. Özellikle Çin’in kıtadaki yatırım ve ticareti finanse etmekte kullandığı pek çok araç
bulunduğu göz önüne alındığında, sizce Türkiye’nin kıtadaki yatırımları artırmak
ve kıta ile ticareti geliştirmek için özel sektöre yönelik yeni finansman ve teşvik
mekanizmaları geliştirmesine ihtiyaç var mı? Bu konuda öne çıkacak kurumlar ve
araçlar sizce neler olabilir.
10. Afrika ile yürütülen ekonomik ve ticari ilişkilerin giderek artması nedeniyle
Ticaret Bakanlığı’nın da kıta ile ilişkilerde Dışişleri Bakanlığı kadar etkin bir rol
üstlenmesinin faydalı olacağını düşünüyor musunuz? Cevabınız evet ise sizce bu
nasıl sağlanabilir.
11. Sizce Afrika kıtasındaki pek çok ülkeyle yapılan “Ticari ve Ekonomik İşbirliği
Anlaşması”, “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması”, “Çifte
Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması”, “Serbest Ticaret Anlaşması” gibi
anlaşmalar kıta ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinde yeterli katkıyı
sunuyor mu? Cevabınız hayırsa bunu nelere bağlıyorsunuz.
12. Pek çok kamu kurum ve kuruluşu, büyük bir kısmı RKY kapsamında
değerlendirilen Afrika’ya yönelik çeşitli çalışmalar yürütmekte ve harcamalar
gerçekleştirmektedir. Size göre bu harcamalar maliyet etkin ve sonuç odaklı şekilde
gerçekleştiriliyor mu? Eğer cevabınız hayırsa bunun sağlanması adına nasıl
önlemler alınabilir?
13. Afrika kıtasındaki Türk STK’larının faaliyetleri her geçen gün artmaktadır. Söz
konusu STK’lar TİKA ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının birlikte hareket
etmelerinin sağlanması için bir dış yardım stratejisine ve/veya kanununa ihtiyaç
olduğunu düşünüyor musunuz? Böyle bir çalışmanın olumlu ve olumsuz yanları
sizce ne olabilir?
14. Özellikle Afrika ülkelerine yapılan üst düzey ziyaretler de pek çok iş insanı,
siyasetçi ve bürokratın katılımları sağlanarak o ülke kamu ve özel sektörüyle bir
araya gelinmekte. Sizce bu ziyaretlerden maksimum fayda sağlanması noktasında
neler yapılabilir?
15. Türkiye’nin Afrika kıtasındaki faaliyetlerini yardım ağırlıklı olarak götürmesini
doğru buluyor musunuz? Sizce bir yaklaşım değişikliğine ihtiyaç var mıdır?
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16. TİKA Afrika özelinde hangi dış yardım araçlarını ağırlıklı olarak kullanmaktadır
ve bunları kıtaya ve Türkiye’ye sağladığı faydalar bakımından değerlendirdiğinizde
yeterli buluyor musunuz? Eğer bulmuyorsanız nasıl bir değişikliğe gidilebilir.
17. Kurumunuzun kurumsal kapasite ve kabiliyetleri göz önüne alındığında Afrika’ya
yönelik çalışmaların istenilen düzeyde olduğunu düşünüyor musunuz? Cevabınız
hayırsa bu çalışmaların daha güçlü, verimli, sürdürülebilir ve sonuç odaklı olması
için kurumunuz özelinde neler yapılabilir?
18. Kurumunuz çatısı altında Afrika ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılan
adımlar ve kullanılan enstrümanlar nelerdir? Bu konuda kurumunuz özelinde
kullanılabileceğini düşündüğünüz yeni enstrümanlar sizce neler olabilir?
19. Söz konusu teze katkı sağlaması açısından dikkat çekmek istediğiniz diğer
hususlar nelerdir?
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EK-2: 26 Mart 2010 Tarihli ve 2010/7 Sayılı Mülga Başbakanlık Genelgesi
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EK-3: Türkiye-Afrika İşbirliği İstanbul Deklarasyonu

177

EK-3: Türkiye-Afrika İşbirliği İstanbul Deklarasyonu: Ortak Bir Gelecek İçin
İşbirliği ve Dayanışma (devamı)
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EK-3: Türkiye-Afrika İşbirliği İstanbul Deklarasyonu: Ortak Bir Gelecek İçin
İşbirliği ve Dayanışma (devamı)
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