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SUNUŞ
Uluslararası alandaki etkinliklerini gün geçtikçe arttıran Afrika ülkeleri, diğer ülkelerle
çeşitli stratejik ortaklıklar oluştururlarken, bu doğrultuda kendi kalkınma süreçlerini
hızlandırmayı ve dünyadaki karar alma süreçlerine daha aktif olarak katılmayı
hedeflemektedirler.
Kıta insanının kendine güvenerek, yeni fırsatlara odaklanarak ve küresel değişimin
bir parçası olarak bu sürece katılmayı arzulaması, Afrika’daki yaşam koşullarında
görülen olumlu değişimi işaret etmektedir.
AB ile gerçekleştirilen Kahire ve Lizbon Zirveleri’nin yanı sıra Avrupalı ve ABD’li
liderlerin üst düzey ziyaretleri, hızla gelişmekte olan Çin H. C. ve Hindistan gibi
ülkelerin yakın dönemde gerçekleştirmiş oldukları ve gelecekte de belirli periyotlarda
tekrarlanacak olan “Afrika Forumları” kıtaya verilen önemin açık birer göstergesi
olarak ifade edilebilir.
Türkiye de çok taraflı dış politika anlayışı çerçevesinde Batılı partnerleriyle yakın
ilişkilerini sürdürürken, AB’ye üyelik sürecinde kayda değer gelişmeler kaydetmekte,
bölgesel anlamda siyasi ve ekonomik açılımlar gerçekleştirmektedir.
1998 yılındaki “Afrika’ya Açılım Planı”, 2005 yılının “Afrika Yılı” ilan edilmesi ve aynı
yıl Afrika Birliği Zirve toplantılarına gözlemci üye statüsünde katılmaya başlaması,
geçtiğimiz Ağustos ayında “ortak bir gelecek için dayanışma ve iş birliği” ana
temasıyla gerçekleştirilen “Türkiye- Afrika İş birliği Zirvesi” ve 2013’le Afrika’da ikincisi
icra edilmesi planlanan Zirve, önümüzdeki süreçte ilişkilerin daha planlı ve programlı
gelişimi açısından önem arz etmektedir. Yine bu kapsamda TİKA’nın Afrika’daki
bölgesel koordinasyon ofisleri aracılığıyla sağlık, tarım ve eğitim sektörlerinde vermiş
olduğu hizmetler, sürdürülebilir politikaları önemli ölçüde desteklemektedir.
Bu politikalar doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve devlet kuruluşları, her
geçen gün artan bir ivme ile Afrika kıtası ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme çabası içinde
bulunmaktadırlar. Türkiye, Afrika ülkelerinin sorunlarının çözümlenmesini
amaçlamakta ve bu doğrultuda çok sayıda projeye destek vererek bu konudaki
kararlılığını ortaya koymaktadır. Buna karşın, Afrika ülkeleri de Türkiye’yi kendileri
açısından siyasi gündeme sahip olmayan samimi bir ülke olarak
değerlendirmektedirler.
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Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle “stratejik ortaklık” çerçevesinde uygulanmakta olan
kararlı ve sistemli politikaların, siyasi ve ekonomik ilişkilerde görülen olumlu
gelişmelerin bireysel düzeye de indirgenebilmesi gerekmektedir.
Günümüzde Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde gerçekleştirilen zirvelerle eş
zamanlı olarak STK’ların da bir araya gelerek karşılıklı olarak sorunları masaya
yatırdıkları ve ortak forumlar oluşturdukları gözlemlenmektedir. Türk ve Afrikalı devlet
adamları arasında gerçekleşen karşılıklı ziyaret ve görüşmelerin toplumlar nezdinde
daha etkili olması, ilişkilerin STK’lar arasında da yaygınlaştırılarak çeşitli alanlarda
etkin sonuçlar verecek faaliyetlerin düzenlenmesi ve STK’ların birbirlerini daha
yakından tanımaları gerekmektedir. Böylece zirvelerde alınan kararların, STK’lar
aracılığıyla toplumun temeline yayılması ve daha iyi uygulanması mümkün olacaktır.
Bu doğrultuda geçtiğimiz yılın Ağustos ayında icra edilen “Türkiye - Afrika Zirvesi”
kapsamında TASAM Afrika Enstitüsü’nün gerçekleştirmiş olduğu “Türk - Afrika STK
Forumu”nun ardından ortak bir deklarasyonla “Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları
Kalkınma ve İş Birliği Platformu” (USTKİP) kurulmuştur. Böylece çeşitli alanlarda
faaliyet gösteren STK’ların bilgi ve deneyimlerini USTKİP çatısı altında birleştirerek
iletişim ve iş birliğini geliştirmeleri süreci başlatılmıştır. Platformun 4 dilde yayın
yapan internet portalı www.ustkip.org adresinde yayındadır. Kongre kapsamında
forum deklarasyonunda kurulması kararlaştırılan komisyonların ilk toplantıları da
gerçekleştirilecektir.
Türkiye ve Afrika’daki gelişmeleri yakından takip etme, elde ettiğimiz bilgileri analiz
etme, müşterek bir gelecek için tutarlı ve uygulanabilir vizyon geliştirme, meydana
gelebilecek aksaklıkları ise en kolay şekilde ortadan kaldırma ve karşılıklı menfaatleri
temin edecek fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye yönelik “5. Uluslararası Türk Afrika Kongresi” projesi, TASAM Afrika Enstitüsü tarafından planlanmıştır.
19 - 21 Kasım 2009 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştireceğimiz 5. Uluslararası Türk
- Afrika Kongresi’nin ve USTKİP komisyon toplantılarının Türk ve Afrika medeniyetleri
arasında hoşgörü ve iletişimin gelişmesine, küresel barışın ve istikrarın
sağlanmasına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz.
Saygılarımla…
Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı
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TOPLANTININ ADI
5. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi
Türkiye - Afrika İlişkilerinin Gelişiminde Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşlarının Rolü

USTKİP Komisyon Toplantıları

TOPLANTININ KONUSU
5. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi’nde Türkiye ve Afrika kıtasındaki önde gelen
sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelecek, Türk ve Afrika
halkları arasında sivil etkinliklerin artırılmasına yönelik konular ele alınacaktır.
Bilindiği üzere geçtiğimiz yılın Ağustos ayında icra edilen “Türkiye - Afrika Zirvesi”
kapsamında TASAM Afrika Enstitüsü’nün gerçekleştirmiş olduğu “Türk - Afrika STK
Forumu”nun ardından ortak bir deklarasyonla “Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları
Kalkınma ve İş Birliği Platformu” (USTKİP) kurulmuştur. Böylece çeşitli alanlarda
faaliyet gösteren STK’ların bilgi ve deneyimlerini USTKİP çatısı altında birleştirerek
iletişim ve iş birliğini geliştirmeleri süreci başlatılmıştır. USTKİP ile oluşturulan geniş
perspektifli iş birliği platformu çerçevesinde çeşitli konularda görüş alışverişinin
sağlandığı bir zemin oluşturulacak, kongre kapsamında zirve ve forum sonrası
USTKİP’in ilk komisyon toplantıları gerçekleştirilecektir.

TOPLANTININ KAPSAMI
Kongre kapsamında aşağıdaki alt başlıklar incelenecektir.

Ekonomi ve Kalkınma
Gelişen Ekonomik İlişkiler;
Türkiye’nin Afrika’ya Yönelik Ekonomik Açılım Planı;
Bölgesel entegrasyon;
Dış Borçlar, Yardımlar ve Yatırımlar;
Afrika ile iç ve dış ticaret hacmimizin arttırılması;
Altyapı projeleri ve Türk inşaat şirketleri;
Altyapısal Kalkınma;
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Ekonomik dönüşümün sağlanması ve sanayileşme politikaları;
Teknoloji transferi;
Özel sektörün gelişimi;
Sürdürülebilir kalkınmanın tesisi ve yoksulluğun azaltılması;
Sosyo- ekonomik eşitsizliklerin giderilmesi;
Türkiye’nin kıtadaki kalkınmaya yönelik teknik yardım projeleri;
Milenyum Kalkınma Hedefleri ve Afrika
Afrika’nın Dünya Ticaret Örgütü’nde artan önemi.

Eğitim
Afrika’nın kalkınmasında eğitimin rolü;
Temel eğitimde yaşanan sorunlar;
Devlet politikalarında eğitim;
Yüksek öğretimde iş birliği olanakları ve Türkiye- Afrika ilişkilerinin ders
mevzuatlarında yer alması;
Eğitim sektörüne yönelik kalkınma programları;
Eğitimde fırsat eşitliği,
Dış destekler;
Eğitim alanında yeni projeler ve iş birliği imkânları;
Afrika’da eğitimin geleceği ve Türkiye’nin olası rolü;
Türkiye’de eğitim gören Afrikalı öğrencilere sağlanan burs imkanları;
Bilim ve bilgi toplumu konusunda ortaklık.

Sağlık
Türkiye’nin sağlık alanındaki dış yardımları;
Su ve Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi;
HIV/AIDS, Verem ve Sıtma gibi kıtadaki yaygın hastalıkların tedavi imkanlarının
artırılması;
Bulaşıcı hastalıkların yayılmasında alınması gereken önlemler ve iş birliği imkanları;
Sağlık personelinin temel sorunları.

Çevre
Çevresel kalkınma;
Çevresel bilincin oluşturulması;
Küresel ısınmanın kıtaya etkileri;
Hava ve su kirliliğinin önlenmesi;
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Kıtadaki enerji kaynaklarının çevreye etkileri;
Kuraklık ve doğal afetler;
Acil Yardım Tedbirleri.

Tarım
Tarımsal yatırımlar;
Gıda güvenliği;
Bölgede üretilen ürünlerin dünya piyasasına pazarlanması;
Kıtanın kalkınmasında tarımın önemi.

Kültür
Türkiye ve Afrika arasındaki tarihi ve kültürel ilişkiler;
Afrika’daki kültürel çeşitlilik ve zenginlik;
Geleneksel kültür ve dil;
Müzik, Sinema, Tiyatro ve Spor alanlarında kültürel iş birliğine ilişkin projelerin
geliştirilmesi ve karşılıklı kişisel etkileşimin arttırılması.

İletişim
STK’lar arası bölgesel diyalog;
Ortak proje imkanlarının araştırılması;
Afrikalı STK’ların Türkiye’den beklentileri;
Öncelikli hedeflerin ve ihtiyaçların tanımlanması
Türk medyasının Afrika’da daha etkin olması için yapılması gerekenler.

Siyasi İlişkiler
Türkiye- Afrika İş birliği Zirvesi’nin Yansımaları
Türkiye- Afrika İlişkilerinde STK’ların Yeri ve Önemi;
Afrika’nın uluslararası alanda artan önemi;
Afrika üzerindeki rekabetin toplumlara etkileri.

Barış ve Güvenlik
Çatışma çözümünde ve barışın tesisinde STK’ların rolü;
Uluslararası terörün Afrika’ya yansımaları;
İç Savaşlar, göç ve mülteci sorunu.
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Küresel Ortaklık
İnsani ve Kalkınma Yardımlarının Arttırılması;
Bilgi ve İletişim gibi yeni teknolojilere yönelik iş birliği ağının genişletilmesi;
STK’ların özel ihtiyaçlarının karşılanması;
Kapsamlı bir iş birliği ağının oluşturulması.

TOPLANTININ KOORDİNATÖRÜ
Toplantının koordinatörü Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)
bünyesinde faaliyet gösteren TASAM Afrika Enstitüsü’dür.
TASAM Afrika Enstitüsü, çalışma alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu ulusal ve
uluslararası düzeyde stratejik inceleme ve araştırmaları projelendirip ortaya
koyabilen, gelecekle ilgili gerçekçi öngörülerde bulunmaya çalışarak bunları yorum,
makale, rapor ve kitaplarla yazılı hale getiren ve öngörülerini gerçekleştirirken
meselelere yapıcı ve farklı bir üslupla yaklaşma prensibinden hareket eden bir
inceleme ve araştırma kurumudur.

TOPLANTININ YAPILACAĞI YER
İstanbul Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi

TOPLANTININ TARİHİ
19 - 21 Kasım 2009

TOPLANTININ AMACI
Türkiye'nin ve Afrika'nın önde gelen STK ve Düşünce Kuruluşları arasında ortak bir
vizyon geliştirmek,
Bilgi ve tecrübe paylaşımı,
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Sürekli ve düzenli eğitimlerle toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak
ve sivil inisiyatifle toplum içinde örgütlü dinamikler oluşturarak ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarıyla eşgüdümlü çalışmalar yapmak,
Taraflar arasında karşılıklı bilinç oluşturmak,
Afrika'ya ilişkin hazırlanacak geniş kapsamlı projelerin daha somut sonuçlar vermesi
açısından kıtayı daha yakından tanımak,
Başta eğitim ve sağlık olmak üzere çeşitli konuları, siyasi gündemin ilk sıralarına
taşıyabilmek ve ihtiyaçları en doğru şekilde tanımlayarak tedarik etmek,
İkili, bölgesel ve çok taraflı ilişkilerin gelişimine katkıda bulunacak ve mevcut
sorunları azaltacak nitelikte projeleri üretmek ve uygulamaya koymak,
STK ve Düşünce Kuruluşları olarak tamamlayıcı, dinamik ve hızlı hareket edebilen bir
yapı oluşturarak geniş bir misyon ve vizyon çerçevesinde faaliyet gösterebilmek,
Kamu yararını ilgilendiren konularda çeşitli nedenlerle yaşanabilecek aksaklıkları ve
gecikmeleri giderecek ya da minimuma indirecek etkin mekanizmalar geliştirmek,
Afrika’nın MKH’lerine ulaşabilmesi için STK ve Düşünce Kuruluşları olarak eylem
planları geliştirmek ve uygulamaya koymak,
Kıtadaki STK ve Düşünce Kuruluşları ile yakın iş birliği çerçevesinde gerek Türkiye'yi
Afrika'da gerekse Afrika'yı Türkiye'de tanıtmak,
Afrika uluslarının ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda Türk kamuoyunu daha fazla
bilinçlendirmek,
Gönüllü çalışmalar ve projeler oluşturarak
aşamasındaki projelere de destek sağlamak,

uygulamaya

koymak,

uygulama

Yardıma daha fazla ihtiyacı bulunan kesimlerin sorunlarını gidermeye yönelik projeler
geliştirmek ve uygulamak,
Cinsiyet ayrımını azaltılmak, özellikle genç kız ve kadınların güvenliklerinin
sağlanması hususunda çeşitli projeler hazırlamak,
7

Vatandaşların kendi gelecekleri ile ilgili daha etkin ve aktif bireyler olmaları
konusunda desteklemek ve cesaretlendirmek,
Her iki tarafın da karşılıklı faydalar elde edebilmesi için belirli çalışma sürelerinde
gerçekleştirilecek özel ve pratik eylemlerin taslağını çıkartmak,
Dış ortaklıkları ve iletişim ağını genişletmek,
Ortak projelerin uygulanabilmesi için gerekli finansmanı temin etmek,
Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında kültürel alanlarda müşterek faaliyetleri organize
etmek,
Türkiye'deki üniversitelerde Afrika Araştırma Enstitüleri ve Merkezleri açmak,
Başta tarihsel ve kültürel konular olmak üzere çeşitli alanlarda karşılıklı tanıtımlara
yönelik çalışmalar başlatmak,
Afrika'nın farklı şehirleri ile Türkiye'nin şehirleri arasında kardeş şehir girişimlerini
arttırmak,
Türkiye ve Afrika haftası gibi etkinlikler düzenlemek,
Kıtaya yatırım yapmayı düşünen Türk şirketlerini gerekli şartlar konusunda
bilgilendirmek,
Kabul edilecek belge ve yayınlanacak olan deklarasyonları pratik eylemlere
dönüştürülebilmek,
Gözden kaçan boşlukları tamamlayan, ekonomik ve sosyal kayıpları minimuma
indirecek roller ve sorumluluklar üstlenmek,
Karşılıklı çıkarlara dayalı konularda makaleler hazırlanmak ve yayınlamak; yayınların
değişimini teşvik etmek,
İş birliği sürecinin zamana yaymak, gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlemek,
Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sağlamak.
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TOPLANTININ YÖNTEMİ
Kongre; yerli ve yabancı düşünce kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirip, söz
konusu kurumlardan davetli konuşmacıların sunacağı bildiriler üzerinde mümkün
olabildiğince kapsamlı görüş alışverişini olanaklı kılmayı amaçlamaktadır.
Kongre’ye çeşitli alanlarda faaliyet gösteren etkin sivil toplum ve düşünce
kuruluşlarının katılımlarının sağlanması, iş birliği sürecinin etkinliği ve devamlılığı
bakımından önem arz etmektedir. Böylece farklı sivil toplum ve düşünce
kuruluşlarının, birbirlerinin faaliyetleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmaları,
ortak bir platformda bir araya gelmek suretiyle birbirlerini yakından tanımaları ve
ihtiyaçlara yönelik uygun ve etkin projeler geliştirmeleri sağlanacaktır.

TOPLANTININ GEREKÇESİ
Etkin bir dış ortaklık, hükümetlerin ötesine geçmeli ve tüm sosyo- ekonomik aktörleri
kapsamalıdır.
Ortak kalkınma hedefleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör,
STK ve Düşünce Kuruluşlarının birlikte çalışarak çeşitli krizlerin va kalkınma
sorunlarının üstesinden gelebilmeleri mümkün olabilecektir.
Türk - Afrika ilişkilerinin gelişiminde daha somut sonuçlar elde etmek maksadıyla
STK’ların bu sürece aktif katılımları gerekmektedir.
Türkiye ve Afrika arasındaki olumlu gelişmelerin paralelinde geçtiğimiz yıl STK’lar
arasında oluşturulan Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları İş birliği Platformu
(USTKİP) çerçevesinde ilişkilerin geliştirilmesi önem arz etmektedir.
İlişkilerin daha geniş bir çerçevede geliştirilmesi için STK’lar arasındaki çalışmaların
ortak bir çatı altında saptanarak uygulanması önem arz etmekte olup; USTKİP’in bu
süreçte üstleneceği misyon ve geliştireceği vizyon sayesinde hedeflere ulaşılması
mümkün olacaktır.
Tasam Afrika Enstitüsü olarak tertiplemeyi düşündüğümüz “5. Uluslararası Türk Afrika Kongresi sayesinde yeni açılımlar ve sorunlara ilişkin alternatif çözüm
imkanları sağlanacaktır.
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Türkiye’nin deneyimli olduğu alanlarda Afrika ülkelerine teknik yardım ve eğitim
desteği sağlanacaktır.
Kongre vesilesiyle, Afrika kıtasına ilişkin gerekli bilgi birikimi temin edilecektir.
Ekonomi ve kalkınma, eğitim, sağlık, çevre, tarım, kültür, iletişim, siyasi ilişkiler,
turizm, kadın ve çocuk hakları, barış ve güvenlik alanlarında iş birliği imkanları ve
proje önerileri masaya yatırılacak ve bir veri tabanı oluşturulacaktır.
STK’ların bu türden girişimleri sahiplenmeleri, bu süreçlerin amaçlarına ulaşması ve
gerek Afrika gerekse Afrika’nın kalkınma ortaklıklarının yararına beklenen sonucu
vermesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi noktasında Türkiye ile Afrika ülkeleri
arasındaki coğrafik yakınlığın yanı sıra Türkiye’nin bazı Afrika ülkeleri ile sahip
olduğu tarihsel bağlar da kritik öneme sahiptir. Söz konusu bağların önümüzdeki
süreçte daha da geliştirilmesinde STK’lar arasındaki diyaloğun arttırılması
gerekmektedir.
STK ve Düşünce Kuruluşları arasındaki güçlü bir dayanışma, Türkiye ile Afrika
ülkeleri arasında yatırım ve ticaret konularında daha istikrarlı bir siyasi ortamın
oluşumuna katkı sağlayacaktır.
Türkiye’nin kıtada kamusal ve özel yatırımlarını arttırmasının yanı sıra STK’lar
arasındaki ilişkilerin gelişimine vermiş olduğu destek, bu konudaki istek ve
kararlılığını göstermektedir.
Türk STK ve Düşünce Kuruluşlarının Afrikalı benzer kuruluşlarla iş birliği yapmaları,
Afrika’nın sorunlarının çözümüne yardımcı olacak; kıtada barış ve istikrarın
yerleşmesine de katkıda bulunacaktır.

HEDEF KİTLESİ
Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşları,
Araştırma Kurumları,
Akademisyenler ve Öğrenciler,
Afrika’da faaliyet gösteren ya da yatırım yapmayı planlayan iş çevreleri,
Sanayi ve ticari kurumlar, birlikler ve odalar,
Basın Mensupları,
Konuya ilgi duyan tüm halkımız ve Afrika halkları.
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METODOLOJİ
5. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi’nin ilk günü yapılacak açılış konuşmalarının
ardından birinci oturum ile Türkiye ile Afrika arasında son dönemde istikrarlı bir
biçimde gelişen ekonomik ilişkiler incelenecek ve Afrika’nın kalkınmasına yönelik
hedefler ele alınacaktır.
İkinci oturumda; kıtanın gelişiminde ve Milenyum Kalkınma Hedefleri’ne
ulaşılmasında büyük önem arz eden konuların başında gelen eğitim ve sağlık
sektörlerinin ihtiyaçları masaya yatırılacak ve söz konusu politikalara ilişkin genel
göstergeler çeşitli örneklerle ortaya konulacaktır.
Üçüncü oturumda; çevre ve tarım konuları, ilgili kuruluşların bakış açılarından sunulurken;
kıtada çevresel kalkınmanın ve gıda güvenliğinin sağlanması gibi konularda çözüm önerileri
tartışılacaktır.
Kongre’nin ikinci günü, dördüncü oturumla birlikte kültür ve iletişim konuları ele alınacak;
kültürel iş birliğinin geliştirilmesi, Afrika’daki kültürel çeşitliliğin ve zenginliğin tanıtılması, Sivil
Toplum Kuruluşları (STK) aracılığıyla bölgesel diyaloğun geliştirilerek, ortak projelerin
uygulanması yönünde atılabilecek adımlar konusunda çeşitli öneriler sunulacaktır.
Beşinci oturumda da yakın dönemde istikrarlı bir gelişim kaydeden siyasi ilişkilerin STK’lar
arasındaki bağların geliştirilerek desteklenmesine yönelik stratejiler, çeşitli uzmanların
deneyimleri ile aktarılacaktır.
Altıncı ve son oturumda ise Afrikalı STK’ların çatışma çözümünde ve barışın tesisinde
oynadıkları roller ve kapsamlı bir iş birliği ağının oluşturulması amacıyla izlenecek politikalar
ele alınacaktır.
5. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi’nin ardından USTKİP üyeleri, özel oturumlarda bir
araya gelerek başta çalışma gruplarının oluşturulması olmak üzere önümüzdeki süreçte
atılması gereken adımlar kararlaştırılacak ve bu doğrultuda bir yol haritası belirlenecektir.
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ZAMAN PLANLAMASI (Taslak)
1. Gün: 19 Kasım 2009 Perşembe
09:00- 09:30 Kayıt
09:30- 10:00 Açılış Konuşmaları
10:00- 10:15 Çay- Kahve Arası
10:15- 12:00 1. Oturum: Ekonomi ve Kalkınma
12:00- 13:30 Öğle Yemeği
13:30- 15:00 2. Oturum: Eğitim ve Sağlık
15:00- 15:15 Çay- Kahve Arası
15:15- 17:00 3. Oturum: Çevre ve Tarım

2. Gün: 20 Kasım 2009 Cuma
10:15- 12:00 4. Oturum: Kültür ve İletişim
12:00- 13:30 Öğle Yemeği
13:30- 15:00 5. Oturum: Siyasi İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)
15:00- 15:15 Çay- Kahve Arası
15:15- 17:00 6. Oturum: Barış ve Güvenlik/ Küresel Ortaklık
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3. Gün: 21 Kasım 2009 Cumartesi
10:00- 12:00 USTKİP Komisyon Toplantıları
12:00- 13:30 Öğle Yemeği
13.30- 15:30 USTKİP Komisyon Toplantıları

PROJEDE GÖREVLİ EKİP
Proje Başkanı
Süleyman ŞENSOY, TASAM Başkanı
Proje Koordinatörü
Ufuk TEPEBAŞ, TASAM Afrika Enstitüsü Direktör Yardımcısı
Proje Koordinatör Yardımcısı
Dr. Almagül İSİNA, TASAM
Proje Danışmanları
Büyükelçi (E) Murat BİLHAN, TASAM Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan SELÇUK, TASAM ve Marmara Üniversitesi
Büyükelçi (E) Doç. Dr. Ali Engin OBA, TASAM Ankara Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN, TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü Direktörü
Yrd. Doç. Dr. Engin SELÇUK, TASAM Direktörü
Projede Görevlendirilen Uzmanlar
Fatma Günce KANLI, TASAM
Oğuzhan KÖSE, TASAM
Diler ULUKAYA, TASAM
Caner SANCAKTAR, TASAM
Hilmi ÖZEV, TASAM
Yusuf AYDEMİR, TASAM
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BASIN
Proje kapsamındaki faaliyetlere Afrika’daki ve ülkemizdeki sivil toplum ve düşünce
kuruluşlarının temsilcileri, gazete ve televizyonların genel yayın ve haber müdürleri
ile köşe yazarları davet edilecektir. Ayrıca bu faaliyetlerin basında yer alması için
tanıtım çalışmaları yapılacaktır.

TANITIM MALZEMELERİ
Projede yer alan faaliyetlerin bilgilerini içeren tanıtım malzemelerinin içeriği şunlardır:
Afiş
Broşür
Davetiye
Dosya
Bloknot
Promosyon
Ayrıca katılımcı yaka kartları ile salonda perdeye yansıtılacak görseller de
hazırlanacaktır.

TOPLANTI KİTABI
5. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi’ndeki katılımcılar tarafından sunulan bildiriler ve
yapılan değerlendirmelerin kalıcı hale getirilmesi amacıyla bir kitap hazırlanarak ilgili
kurum ve yetkililere gönderilecektir. Hazırlanan çalışmanın yazılı bir kaynaktan ilgili
taraflara aktarılması, iş birliği sürecinden daha verimli sonuçlar elde edilmesini
sağlayacaktır.
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