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GANA (E) DEVLET BAŞKANI KUFUOR TASAM’DA 
 

Gana Eski Devlet Başkanı John Agyekum KUFUOR “Afrika ve Türkiye; 

Önümüzdeki Yol” başlığıyla İstanbul’da bir vizyon konferansı verecek.  

  
“Dünya Liderleri TASAM Konferansları” kapsamında Ortaköy Princess Hotel’de gerçekleştirilecek  

kahvaltılı konferans 11 Ekim Perşembe günü saat 09:30’da başlayacak. Konferansa Türkiye’deki Sivil 

Toplum Kuruluşları temsilcileri, yerli ve yabancı medya mensupları, diplomatlar, Afrika çalışan 

akademisyen, uzman ve araştırmacılar ile ilgili bürokratlar davet edildi.   

 

Başkan Şensoy: “Türkiye-Afrika arasındaki Patika yol asfalt yola dönüşüyor”  

 

Başkan Süleyman Şensoy Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM olarak kuruldukları günden 

beri Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesi için büyük çaba sarf ettiklerini, bu 

kapsamda biri Afrika’da olmak üzere 7 kez Türk-Afrika Kongresi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.               

2008 yılı Ağustos ayında icra edilen “Türkiye - Afrika Zirvesi” kapsamında TASAM Afrika Enstitüsü’nün 

Dışişleri Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirmiş olduğu “Türk - Afrika STK Forumu”nun ardından 

yayınlanan “İstanbul Deklarasyonu” ile “Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kalkınma ve İş Birliği 

Platformu” USTKİP’in kurulduğunu, böylece çeşitli alanlarda faaliyet gösteren STK’ların bilgi ve 

deneyimlerini USTKİP çatısı altında birleştirerek iletişim ve iş birliğini geliştirmeleri süreci başlatıldığını 

belirten Şensoy “Platform’un 4 dilde yayın yapan web portalı www.ustkip.org adresinde yayındadır” 

dedi. Başkan Şensoy sözlerini şöyle sürdürdü “USTKİP ülkemiz perspektifinde Afrika’da zemin ve 

kapasite inşa süreci açısından sivil toplum merkezli güçlü bir kurumsallaşma olmayı hedeflemektedir. 

45 Afrika ülkesinden her biri ülkelerinin kendi alanında en önemli kuruluşları olan üye STK’lar ve 60 

Uluslar arası gözlemci üyesi olan platformun 2009 yılı Kasım ayında yapılan toplantılarında sağlıklı 

sürdürülebilirlik temel referansıyla 4 komisyon oluşturulmuş, Türk ve Afrikalı STK’lardan karşılıklı eş 

başkanlar ve üyeler belirlenmiştir”. 

 

 Akademik ve Sivil Toplum merkezli iki ayrı konseptte yürüyen TASAM Afrika çalışmalarında Kongreler 

ve USTKİP toplantıları çerçevesinde bu güne kadar başta dönemin Afrika Birliği Başkanı Prof. Dr. 

Alpha Oumar KONARE olmak üzere Afrikalı bir çok devlet adamını ülkemize getirerek ikili ilişkilerin 

gelişmesine katkı sağladıklarını belirten Başkan Şensoy geride bıraktığımız yedi yılda kıtada yeni 

http://www.ustkip.org/


 

büyükelçiliklerin açıldığını eğitim, kültür, ticaret ve insani kalkınma yardımları başta olmak üzere 

bağlantıların büyük ivme kazandığının Türkiye-Afrika arasında on yıl öncesine kadar patika olan yolun 

asfalt yola dönüştüğünü ifade edip inşa edilmesi gereken kapasite açısından önümüzde çok uzun bir 

yol olduğunu da unutulmaması gerektiğinin altını çizdi. 

 

Başkan Şensoy konferansa ilişkin yaptığı açıklamada ise Gana Eski Devlet Başkanı John Agyekum 

KUFUOR’un Afrika kıtasında yaygın şekilde tanınan bir devlet adamı olduğunu Başkanlığı (2001-2009) 

döneminde ülkesi Gana’yı tarihinde hiç olmadığı kadar geliştirdiğini söyledi. Türkiye Afrika İşbirliği 

Zirvesinin ve Türkiye Afrika Birliği arasında Stratejik Partnerlik anlaşmasının yapıldığı dönemde Afrika 

Birliği Başkanı olan Sayın Kufuor’un Kıta’da yüksek saygınlığa sahip duayen bir lider olduğunu ayrıca 

belirtti.  

 

Şensoy “Diğer görevleri yanında Dünya Bankası ve Uluslarası Para Fonu (IMF) reformu üzerine 

çalışmakla görevlendirilmiş değerli 10 dünya liderinden biri olan Sayın Kufuor’u Türkiye’de “Afrika ve 

Türkiye; Önümüzdeki Yol” başlığıyla vereceği vizyon konferansı dolayısıyla konuk etmekten onur 

duyuyoruz” dedi. 


