
DÜNDEN BUGÜNE 
-MALİ- 



Günümüzün Mali Cumhuriyeti, bir zamanlar üç  Batı Afrika imparatorluğunun bir 
parçasıydı: Gana İmparatorluğu, Mali İmparatorluğu (ülkenin ismi bu imparatorluktan 
türetilmiştir) ve Songhay İmparatorluğu.  



MANSA KANKAN MUSA 

14.Yüzyılda 10. Mansaydı. 1312 yılında 
Mali krallarının en güçlüsü olarak tahta 
çıktı. Ülkeyi Mansa olarak 1312 yılından 
1337 yılına kadar yönetti.  

Tarihte bugüne kadar yaşamış 
en zengin insan seçilmiştir. 

İmparatorluğu döneminde Timbuktu 
sadece Afrika'da değil tüm islam 
dünyasında büyük bir kültür merkezi 
haline geldi.  



DJİNGAREYBER CAMİİ 



MALİ CUMHURİYETİ (22 EYLÜL 1960) 

24 Kasım 1958'de, referandum sonunda doğan 
Sudan Cumhuriyeti önce Mali federasyonu içinde 
Senegal'e bağlıyken, bu federasyonun parçalanması 
üzerine 20 Ağustos 1960'ta tam bağımsızlığına kavuştu ve 
22 Eylül 1960'ta da Mali Cumhuriyeti adını aldı. 

                    Slogan 
"Un peuple, un but, une foi" 
"Tek millet, tek ülkü, tek inanç" 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Mali_de_iure_(orthographic_projection).svg


MALİ BAYRAĞI 

Mali bayrağı günümüzde kullanılan hali ile 1 Mart 1961 tarihinde 
göndere çekilerek kullanılmaya başlanmıştır. 

Bayrağı üç eşit parçaya bölen renklerden göndere çekilen tarafta bulunan 
yeşil ülkenin doğasını sembolize ederken, sarı ülkede var olan zengin yeraltı 
madenlerini ve saflığı, kırmızı ise bağımsızlık mücadelesi sırasında dökülen 
kanı ifade etmektedir. 



MALİ ARMASI 

1961-1982 20 Eylül-1982 

Dairenin orta kısmında yer alan ve eski Mali İmparatorluğu'nu simgelemek üzere 
konumlandırılan Jenne Büyük Camii görseli üzerinde de barışı simgeleyen kanatları açık sola 
bakan güvercin yer almaktadır. Dairenin alt kısmında ise yazının üzerine konumlandırılan altın sarısı 
doğan güneş görseli ise umudu simgelemektedir. Dairenin orta bölümünde ise camii görselinin sağında 
ve solunda yer almak üzere beyaz ok ve yay görseli konumlandırılmıştır. 



MALİ ULUSAL MARŞI  

  Pour l’Afrique et pour toi, Mali 
"Türkçe: Afrika ve senin için Mali" 

Güfte: Seydou Badian KOUYATE 
Beste: Banzumana SİSSOKO 
Kabul Tarihi: 1962 

Seydou Badian KOUYATE Banzumana SİSSOKO 



SİYASET TARİHİ 
Modibo KEİTA 

 II. Dünya Savaşı sonrasında Sudanlılar Birliği'nin kuruluşuna 
katılarak genel sekreterliğini üstlendi. 

 Afrika Demokratik Birliği'nin (RDA) yöneticileri arasında  yer aldı. 

Fransız sömürgeciliğine karşı yürüttüğü mücadeleden dolayı 
1946'da kısa süreyle hapse atıldı. Hapisten çıktıktan iki yıl 
sonra bölgesel meclise seçildi. 
 

1950'lerin ortalarında Fransa Ulusal Meclisi'ne girdi ve bu 
meclisin ilk Afrikalı başkan yardımcısı oldu. 

Mali’nin ilk Cumhurbaşkanı 

 19 Kasım 1968'de genç subayların yönettiği kansız bir darbeyle 
devrildi. 



Moussa TRAORE 

Asker ve siyasetçi. 

 Mali'de 1968 yılından 1991 yılına kadar devlet başkanlığı 
makamında bulunmuştur. 

19 Kasım 1968 tarihinde ülkenin ilk devlet başkanı olarak 
makamda bulunan Modibo Keïta'ya karşı gerçekleştirilen askeri 
darbenin içerisinde yer almıştır. 

Bu süreçte muhaliflere karşı işkence ve ölüm olaylarında artış 
yaşanmıştır. 

1979 yılında iktidarını güçlendirmek adına yasal tek parti kurdu. 

 26 Mart 1991 tarihinde kendisine karşı General Amadou 
Toumani Touré önderliğinde gerçekleştirilen askeri darbe ile 
yönetimden indirildi. 



General Amadou Toumani TOURE 
                 26 mart 1991 



Alpha Oumar KONARE 

Öğretim görevlisi ve siyasetçi. 

 Mali'de 1992 ile 2002 yılları arasında devlet başkanlığı 
makamında bulunmuştur. 

12 Nisan 1992 tarihinde gerçekleştirilen ilk turda elde 
ettiği %44,95 oy oranı ile birinci çıkmış ve ikinci tura kalmaya hak 
kazanmıştır. 
 
26 Nisan 1992 tarihinde gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerinde de 
oyların %69,01'ini elde eden Konaré, Mali'nin yeni devlet başkanı 
olarak makamına çıkmıştır. 

11 Mayıs 1997 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde yeniden aday 
olan Konaré, bu seçimlerde oyların %95,9'unu elde ederek ikinci 
bir beş yıllık süreç için makamında kalmayı garantilemiştir. 

Konaré 16 Eylül 2003 ile 1 Şubat 2008 tarihleri arasında Afrika 
Birliği genel başkanlığı yürütmüştür 



 Amadou Toumani TOURE 

1991 yılında askeri bir darbe ile eski devlet başkanı Moussa 
Traoré'yi devirdi. 

 2002 yılında başkanlık seçimlerini kazandı ve 2007 yılında 
yeniden seçildi. 

Eylül 2001 yılında emekliliğini istedi ve ordudan beklenen emeklilik verildi. 
Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaya karar vererek 
siyasi kariyerine yeniden başladı. 

22 Mart 2012'de askeri bir darbeyle iktidardan uzaklaştırıldı. 

Mali devletinin anayasal düzenini sağlamak için ECOWAS aracılığında 
anlaşmanın bir parçası olarak 8 Nisan 2012'de devlet başkanlığı görevinden 
istifa ettiğini duyurdu. 



             Amadou Haya SANOGO 
                    22 Mart 2012 



Dioncounda TRAORE 

Nisan 2012 - Eylül 2013 tarihleri arası geçici Mali Devlet Başkanıydı. 

Politikacı 

Eylül 2007'den bu yana Mali Millet Meclisi Başkanı idi. 

2000 yılından bu yana Dayanışma ve Adalet için Mali-Afrika Partisi Demokrasi için 
İttifak (ADEMA-PASJ) Başkanıdır. 

2007 yılında Devlet Başkanı Amadou Toumani Touré'nin yeniden seçilmesini 
destekleyen bir olan Demokrasi ve İlerleme İçin İttifak Partisi (ADP) Başkanıdır. 



Ibrahim Boubacar KEİTA 
 Politikacı 

2013 yılından bu yana Mali’de Cumhurbaşkanlığı yapmaktadır. 

1994 ile 2000 yılları arası Mali Başbakanı oldu.  

2002 yılından 2007 yılına kadar Mali Millet Meclisi Başkanlığı yaptı. 
Temmuz-Ağustos 2013'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı 
seçildi ve 4 Eylül 2013 tarihinde yemin etti 



GENEL BİLGİLER 

Mali, Kuzeyde Cezayir, doğuda Nijer, güneyde Burkina Faso ve Fildişi Sahili, 
güneybatıda Gine ve batıda Senegal ve Moritanya ile sınır komşularıdır. 

Mali Cumhuriyeti, Batı Afrika'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir.   
Mali, Afrika'nın en büyük yedinci ülkesidir. 
 
 



Mali’nin yüzölçümü yaklaşık 1.240.000 km2’dir. 

Mali’nin  tahminî nüfusu 14.517.176’dır. 



Bölge Adı Alan (km2) 

Nüfus 

Sayımı 1998 

Nüfus 

Sayımı 2009 

Kayes 119,743 1,374,316 1,996,812 

Koulikoro 95,848 1,570,507 2,418,305 

Bamako (Başkent) 

 

252 1,016,296 1,809,106 

Sikasso 70,280 1,782,157 2,625,919 

Ségou 64,821 1,675,357 2,336,255 

Mopti 79,017 1,484,601 2,037,330 

Timbuktu 

(Tombouctou) 

496,611 442,619 681,691 

Gao 170,572 341,542 544,120 

Kidal 151,430 38,774 

67,638 

 
 

Mali'nin en üst düzey yönetim birimleri sekiz bölgeden ve bir 
başkent bölgesinden (Bamako) oluşur. 

 



NÜFUS 

Temmuz 2007'de Mali'nin nüfusu 12 milyondu ve nüfusun büyüme oranı %2,7 idi. Mali 

insanları ağırlıkla kırsalda yaşamaktadır (2002'de %68) ve Malililerin %5-10'u göçebedir.  

 Nisan 2009 sayımında ise nüfus 14.517.176’dır.  

2007'de Malililer ‘in %48'i 15 yaşından 
genç, %49‘u 15 ve 64 yaş arasında, %3'ü ise 
65'ten yaşlıydı. Medyan yaş 15,9 idi. 



DİN 

kalan %5'i de yerli veya 
geleneksel animist inançlara 
sahiptir. 

%90'ı Müslüman (çoğunlukla maliki mezhebi) 

%5'i Hıristiyan (yaklaşık üçte ikisi 
olan Roma Katolik ve üçte biri Protestan) 



Resmî diller Fransızca 

Vernacular dilleri Bambaraca 

Hükûmet Üniter Yarı başkanlık cumhuriyet 

 •  Cumhurbaşkanı Ibrahim Boubacar Keïta 

 •  Başbakan Modibo Keita 

Kuruluşu 

 •  Cumhuriyet İlanı 22 Eylül 1960  

 •  Su (%) 1.6 

Nüfus 

•  Nisan 2009 sayımı 14.517.176 (67.) 

GSYH (SAGP) 2008 tahmini 

 •  Toplam 15,084 milyar $ 

 •  Kişi başına 1.129 $ 

GSYİH (düşük) 2008 tahmini 

 •  Toplam 8,774 milyar $ 

 •  Kişi başına $656 

Gini (1994) 50.5 
yüksek 

İGE (2007)  0.371 
Hata: Geçersiz İGE değeri ·178. 

Para birimi Batı Afrika CFA frangı (XOF) 

Zaman dilimi GMT (UTC+0) 

 •  Yaz (SU) görülmedi (UTC+0) 

Trafik akışı sağ 

Telefon kodu 223 

Internet TLD .ml 



Sekiz ayrı bölgeden oluşan Mali'nin kuzey sınırları Sahra Çölü'nün tam ortasına ulaşır. 

Mali nüfusun çoğunluğunun yaşadığı yer olan güney bölgesi ise Nijer ve Senegal nehirlerini içermektedir. 

Ülkenin ekonomik altyapısını başlıca tarım ve balıkçılık oluşturmaktadır. 



 
 
 
 
 
 
Mali'nin bazı doğal kaynakları ise  altın, uranyum ve tuzdur. 
 
Mali, dünyanın en fakir ülkelerinden biri sayılmaktadır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Mali_relief_location_map.jpg


Mali ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanır. Nüfusun yaklaşık % 75’i çiftçilikle, % 10’u 
hayvancılıkla ve % 2’si balıkçılıkla uğraşır. Ülkede yetişen tahıllar, süpürge darısı (sorghum), 
mısır ve pirinçtir. Pamuk ve yerfıstığı önemli bir döviz kaynağı sağlar. Nijer Nehrinden 
tutularak kurutulan balıklar ve sığır önemli gelir kaynaklarıdır. 

EKONOMİ 



Mali ekonomisi, 1968-1973 kuraklığında büyük zarar görmüştür. Bu 
dönemde çiftlik hayvanlarının % 25’i ölmüş ve tarım ürünleri % 50 
azalmıştır. 
 
 
 
 
Nijer koridorunda ve bilhassa buradaki şehir merkezlerinde yaşayanlar 
yüksek gelirlere sahiptir. Çölde, Nijer dirseğinde ve güneydeki uzak 
bölgelerde yaşayanlar ürünlerini pazarlamakta ve ithalattan pay elde 
etmekte büyük zorluk çekmektedir.  



KABİLELER 

Malide yaklaşık 13 kabile bulunmaktadır bunlar ise; 

1.Bambaras 

2.Bobo 

3.Malinkés 

4.Soninkés veya Sarakolés 

5.Peuls 

 6.Dogons  

7.Touaregs  

8.Sonrhaïs 

9.Bozos 

10.Toucouleurs 

11.Sénoufos  

12.Minianka 

13.Khassonkés. 

 



EĞİTİM 



ULAŞIM 



KÜLTÜR 
KÜLTÜREL KIYAFETLER 



KÜLTÜREL YEMEKLER 
 



YEREL MEYVELER 
 



EL SANATLARI 




