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SUNUŞ
Milenyum Deklarasyonu’nda yer alan Milenyum Kalkınma Hedefleri (MKH), gelişmiş
ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında yakın bir ortaklığın oluşturulmasını, kalkınmanın
sağlanmasını ve bu vesile ile dünya genelinde yoksulluğun azaltılmasına ve yaşam
koşullarının iyileştirilmesine yönelik hususları içermektedir. Ayrıca söz konusu deklarasyonda
Sivil Toplum Kuruluşları’na (STK) ve özel sektöre de güçlü bir ortaklık çağrısında
bulunulmakta, bir başka ifadeyle MKH, küresel bir ortaklığı tasvir etmektedir.
Günümüzde dünyanın belirli bölgelerinde bu amaçlara ulaşılmakla birlikte, özellikle
Sahra altı Afrika olarak adlandırılan coğrafyada yer alan devletlerin, mevcut kalkınma
göstergelerinin hızlandırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi takdirde Afrika’nın söz konusu
hedeflere ulaşmasının altmış yılı bulacağı tahmin edilmektedir. Dolayısıyla, Afrika ülkelerinin
önümüzdeki süreçte çok daha hızlı mesafe kat etmeleri gerekmektedir. Buna karşın, kıtanın
son dönemde yakalamış olduğu büyüme oranlarının önümüzdeki dönemde sürdürülebilmesi
de büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte bazı kıta ülkelerinin de bu hedeflere yönelik olarak
hızlı ve muazzam gelişmeler kaydetmeleri, umut ve memnuniyet vericidir. Bu doğrultuda
dünya liderleri de Milenyum Deklarasyonu’nda Afrika’nın özel ihtiyaçları için daha önce hiç
olmadığı kadar destek sağlanacağını bildirmişlerdir. Söz konusu desteklerin sağlanmasında
sivil toplumun sorumluluk almasına ve aktif bir rol üstlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Sivil toplumun uluslararası düzeyde gelişimi, küreselleşme süreciyle de paralellik
göstermektedir. STK’ların demokratik sürece katılımları, karar alma süreçlerinde meşruluğu,
sorumluluğu ve şeffaflığı da arttırmaktadır.
STK’ların çeşitli alanlarda uzmanlaşabilmeleri ve gereken durumlarda ortak projeler
geliştirerek bunları uygulamaya koyabilmeleri gerekmektedir. Söz konusu kapsamda
uluslararası kuruluşların yanı sıra kamu kuruluşları ve özel sektörle işbirliği de büyük önem
taşımaktadır. Kamu ve özel sektör, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalıştığı takdirde daha
dengeli ve sağlıklı bir demokrasiden bahsetmek mümkün olacaktır. Sivil Toplum Kuruluşları;
gözden kaçan aradaki boşlukları tamamlayan, ekonomik ve sosyal kayıpları en aza indiren bir
rol ve sorumluluk üstlenmektedirler. Aynı zamanda, devlet kurumlarına anayasa
çerçevesinde verilen görevlerin, hukuk sınırları içerisinde kalmak koşuluyla takipçisi olarak
sivil bir denetim mekanizması görevini yürütmektedirler.
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Birçok bilim adamı ve karar mercii, günümüzde sivil toplumu; demokrasinin
pekiştirilmesinde ve desteklenmesinde, yoksulluk öncesi kalkınma politikalarının teşvik
edilmesinde, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında ve yozlaşma ile mücadelede önemli bir etken
olarak görmektedir. Şüphesiz işbirliği süreci, toplumun da MKH’nin detayları konusunda
bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesini sağlayacaktır.
Sivil toplum, özellikle çeşitli ülkelere insani yardımların ulaştırılmasında ve Ekonomik
ve Sosyal Konsey’deki müzakerelere katılımıyla BM’nin temel bir partneri konumunda
bulunmaktadır. Son 20 yıllık periyotta gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde Sivil Toplum
Kuruluşlarının (STK) önemli bir dönüşüm ve gelişim sürecinde bulundukları görülmektedir.
Öte yandan BM ve Uzmanlık Ajansları’nın STK’larla danışma ve dayanışma
çerçevesinde forumlar, oturumlar, istişareler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdikleri
bilinmektedir. Sivil Toplum, BM’nin insani kalkınmaya ve barışın tesisine yönelik
çalışmalarında asli partnerlerinden biri haline gelmeye başlamıştır. BM’nin faaliyetlerinde
sivil toplumun üstlendiği rol, sürekli artmakta ve özellikle seçimlere destek ve çatışma
önlemeye yönelik alanlardaki sorumluluk artış kaydetmektedir.
BM tarafından yayınlanan raporlarda STK’lara sıkça vurgu yapılması bunun açık bir
göstergesidir. Birleşmiş Milletlerin Milenyum Deklarasyonu’nda ve BM Genel Kurulu’nun 57.
Olağan Oturumu’nda Milenyum Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılmasında STK’ların önemi
vurgulanırken, bu yöndeki çabaların söz konusu süreci olumlu yönde etkileyeceği
belirtilmiştir. Özellikle yoksulluğun azaltılmasına yönelik ulusal düzeydeki programlarda
ihtiyaçların doğru tespit edilmesinde ve gerekli politikaların uygulanabilmesinde söz konusu
ortaklıklar, sorunların giderilmesi açısından son derece önemlidir. Zirvelerde alınan
kararların, STK’lar aracılığıyla toplumun temeline yayılması ve daha iyi uygulanması da
mümkün olmaktadır. Ayrıca güçlü bir sivil toplum, yabancı yatırım ve ticaret için daha
istikrarlı bir siyasi ortam anlamına gelmektedir.
2015 yılına kadar belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için tüm aktörlerin birlikte
çalışmaları ve bu sürecin birer parçası olmaları gerekmektedir. Bu hedeflere ulaşılabilmesi
için küresel işbirliğine, güçlü bir ortaklığa ve iyi bir koordinasyona ihtiyaç duyulmaktadır.
Şüphesiz tüm aktörlerin yakın bir diyalog içerisinde olmadıkları ve toplumun yararına yönelik
projelerde birlikte çalışmadıkları uluslararası işbirliğinin etkin olamayacağı bir gerçektir.

2

Türk ve Afrikalı Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşları’nın temsilcilerinin, devlet
temsilcilerinin yanı sıra Afrika Birliği, Bölgesel Ekonomik Topluluklar ve uzmanlık
kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek görüş alış verişinde bulunmak suretiyle
müşterek bir gelecek için tutarlı politikalar geliştirmeye çalışmaları şüphesiz büyük önem arz
etmektedir.

Bu türden girişimlerin uygulamaya konulabilmesini ve BM, Uluslararası

Uzmanlık Kuruluşları ve özel sektör tarafından desteklenmesini ise söz konusu süreçte
hedeflere ulaşılması bakımından önemli ve gerekli girişimler olarak değerlendirmek
mümkündür.
Kamu, sivil ve özel sektörler arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan 6.
Uluslararası Türk - Afrika Kongresi Projesi; TASAM Afrika Enstitüsü’nün girişiminin, USTKİP’e
üye sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının birikimlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı
sıra uluslararası ve bölgesel örgütlerle uzmanlık kuruluşlarının tecrübelerinin ve özel
sektörün işbirliğinin bir ürünü olacaktır.
16 - 17 Aralık 2010 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştireceğimiz 6. Uluslararası Türk Afrika Kongresi’nin ve USTKİP Komisyon Toplantıları’nın, Türkiye ile Afrika arasındaki
iletişimin gelişmesine, küresel barışın ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmasını temenni
ediyoruz.
Saygılarımla.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı
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TOPLANTININ ADI

6. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi
“Milenyum Kalkınma Hedefleri (MKH):
Afrika’nın Kalkınmasında Sivil Toplumun Rolü ve Küresel İş Birliği”

BM 2010 Kalkınma Yılı Çerçevesinde

USTKİP Komisyon Toplantıları

KONU
6. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi’nde Türkiye ile Afrika kıtasındaki önde gelen
sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının temsilcileri, Türk ve Afrikalı hükümetlerin, uluslararası
ve bölgesel örgütlerin yanı sıra iş dünyasının temsilcileri ile bir araya gelerek kalkınma
ortakları arasında sorumlulukların paylaşımına yönelik konuları ele alacaklardır.
Ayrıca 2008 yılının Ağustos ayında icra edilen “Türkiye- Afrika İşbirliği Zirvesi”
kapsamında TASAM Afrika Enstitüsü’nün gerçekleştirmiş olduğu Türk - Afrika STK
Forumu’nun ardından İstanbul Deklarasyonu ile kurulan Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları
İşbirliği Platformu’nun (USTKİP) Komisyon Toplantıları gerçekleştirilecektir.
Böylece çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Türk ve Afrikalı Sivil Toplum ve Düşünce
Kuruluşlarının bilgi ve deneyimlerini USTKİP çatısı altında birleştirerek iletişim ve işbirliğini
geliştirmeleri arzulanmaktadır. USTKİP’in aynı zamanda dört dilli internet portalı
www.ustkip.org adresinde yayında bulunmaktadır.
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KAPSAM
Kongre kapsamında aşağıdaki alt başlıklar incelenecektir.

Ekonomi ve Kalkınma
Gelişen Ekonomik İlişkiler,
Afrika’ya Yönelik Ekonomik Açılım Planları,
Bölgesel entegrasyon,
Dış Borçlar, Yardımlar ve Yatırımlar,
Afrika’nın iç ve dış ticaret hacminin arttırılması,
Altyapı projeleri ve Türk inşaat şirketleri,
Altyapısal kalkınma,
Doğal kaynakların korunması,
Ekonomik dönüşümün sağlanması ve sanayileşme politikaları,
Teknoloji transferi,
Özel sektörün gelişimi,
Sürdürülebilir kalkınmanın tesisi ve yoksulluğun azaltılması,
Sosyo- ekonomik eşitsizliklerin giderilmesi,
Girişimciliğin teşviki için ufak çaplı finansman teşviki,
Kalkınma konusunda kadınların teşviki ve ekonomik açıdan güçlendirilmeleri,
Kıtaya yönelik teknik yardım projeleri,
Afrika’nın Dünya Ticaret Örgütü’nde artan önemi,
Sivil Toplumun, ulusal kalkınmadaki rolü,
Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşlarının ekonomik dönüşüm ve yeniden yapılanma
sürecindeki etkileri,
Sivil Toplum- Özel Sektör ortaklığı,
Kalkınma projelerinde koordinasyon,
Milenyum Kalkınma Hedefleri ve Afrika’nın Göstergeleri.

Eğitim
Kıtanın kalkınmasında eğitimin rolü,
Eğitimli işgücünün arttırılması,
Cinsiyet ayrımcılığına yönelik çalışmalar yapan mevcut kurumların desteklenmesi,
Kalkınma ve yerel teknolojinin uygulanması için eğitim,
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Temel eğitimdeki sorunlar,
Devlet politikalarında eğitim,
Eğitim sektörüne yönelik kalkınma programları,
Eğitimde fırsat eşitliği,
Yeni Projeler ve İşbirliği fırsatları,
Afrika’da eğitimin geleceği,
Bilim ve bilgi toplumu konusunda ortaklık.

Sağlık
Su ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi,
Su kaynaklarının korunması,
Gerekli hizmetlerin tedarik edilmesine yönelik toplumsal kalkınma,
HIV/ AIDS, Sıtma ve Verem gibi kıtadaki yaygın hastalıkların tedavi imkânlarının arttırılması,
Bulaşıcı hastalıkların yayılmasında alınması gereken önlemler ve işbirliği imkânları,
Sağlık personelinin temel sorunları ve ihtiyaçları,
Sağlık koşullarının geliştirilmesine yönelik sorunların siyasi gündemin ön sıralarına taşınması,
Sağlık sistemlerinin güçlendirilebilmesi için finansman ihtiyacının tedarik edilmesi,
Deklarasyonların pratik eylemlere dönüştürülebilmesi.

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

Tarım
Gıda güvenliği,
Tarımsal yatırımlar,
Kırsal ve tarımsal kalkınma,
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Kıtada üretilen ürünlerin dünya piyasasına pazarlanması,
Kalkınmada tarımın önemi.

Kültür
Afrika’daki kültürel çeşitlilik ve zenginlik,
Türkiye ile Afrika Arasındaki Tarihi ve Kültürel İlişkiler,
Kültürel İşbirliğine Yönelik Projelerin Geliştirilmesi ve Karşılıklı Kişisel Etkileşimin Arttırılması,
Turizmin Gelişiminde Kültürel Zenginliklerin Ön Plana Çıkartılması,
Geleneksel kültür ve dil,
Kültürel ve dinsel eğitim,
Müzik, sinema, tiyatro ve spor alanlarında kültürel işbirliğine yönelik projelerin geliştirilerek
uygulanması.

İletişim
Aktörler arası bölgesel ve küresel diyalog,
Haber Ajansları arasındaki iletişim bağlantılarının geliştirilmesi,
Yeni teknolojilere yönelik işbirliği ağının geliştirilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesi,
Afrika medyasının güçlendirilmesi, yerel teknolojiye erişimde kolaylıkların sağlanması,
Erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi,
Afrika’nın medya ve basında daha etkin yer alması için yapılması gerekenler.

Barış ve Güvenlik
Çatışma çözümünde ve barışın tesisinde Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşlarının Rolü,
Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşlarının barış ve güvenlik konularında kaynak ağlarını seferber
etmeleri,
Sosyal gerilimlerin azaltılması,
Yabancı düşmanlığına ve ayrımcılığa karşı mücadele,
Diyalog ortamının tesis edilmesi,
Hoşgörü ve barış kültürünün teşvik edilmesi,
Savaştan etkilenen toplumlara insani refahın sunulması,
Müzakere süreçlerine doğrudan ya da dolaylı olarak katılım,
Uluslararası terörün Afrika’ya yansımaları,
İç savaşlar, göç ve mülteci sorunları.
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Küresel Ortaklık
İnsani ve kalkınma Yardımlarının Arttırılması,
İnsan haklarının teşviki ve demokratik sürece tam katılım,
Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması,
Aktörler arasında kapsamlı bir işbirliği ağının oluşturulması.

KOORDİNATÖR
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 araştırma kurumudur.

MEKÂN
İstanbul Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi

TARİH
16 - 17 Aralık 2010
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AMAÇ
Türkiye ve Afrika’nın önde gelen Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşları ile Hükümet,
Uluslararası ve Bölgesel Örgütlerin yanı sıra iş dünyasının temsilcilerini bir araya
getirmek,
Yayınlanacak deklarasyonlarla belirli projeler kapsamında Hükümetler, BM Ajansları,
Uluslararası Finans Kuruluşları, özel sektör, sivil toplum ve medya temsilcileri arasında
küresel ortaklıkların gerçekleştirilmesine, yoksulluğun azaltılmasına ve kalkınmanın
teşvikine yönelik programların ve projelerin geliştirilmesi,
Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşlarının ekonomik dönüşüm ve yeniden yapılanma
sürecindeki etkilerini arttırmak,
Sivil toplumun temsilcilerini kalkınma programlarının geliştirilmesine ve uygulanmasına
aktif katılımlarını teşvik etmek, özellikle ulusal ve uluslararası düzeylerde işbirliği
faaliyetlerine öncülük etmek,
İşbirliği ve kalkınma sürecinde STK’ların etkinliklerini arttırmaları için ortak bir çerçeve
oluşturmak ve belirlenecek konuları tartışmak,
Kıtanın kalkınmasında STK’ların rollerini işlevsel bir anlayış çerçevesine oturtmak,
Afrikalı STK’ların ihtiyaçlarının giderilmesine ve kapasitelerinin gelişimine katkı sağlayarak
bu türden yaklaşımları teşvik etmek,
Toplumların ihtiyaçlarına yönelik eylemlere ağırlık vermek,
Reformların hızlandırılmasına destek sağlamak,
Kalkınma sürecine STK’ların etkin katılımlarının ve katkılarının kolaylaştırılması için
araştırmalar yapmak ve dokümanlar hazırlamak,
Akademik düzeyde yetersiz olan çalışmaların sayısını artırmak,
Yayınların değişimi ve ortak yayınların hazırlanması,
Farklı tecrübelerden kapasite geliştirmek ve daha uyumlu politikalar önermek,
Sosyal hizmetlerin daha iyi temin edilmesini sağlamak,
Kalkınma gündeminin bir parçası olarak sosyal adalet ve eşitlik konularında etkinliği
arttırmak,
Yurt içinde ve yurt dışında kaynakların seferber edilmesine yönelik farklılaşma kabiliyeti,
MKH ulaşılabilmesine yönelik hizmetleri gerçekleştirilebilmek için sürdürülebilir
finansman stratejileri geliştirilebilmek ve mevcut çabaları finansal ve lojistik açıdan
desteklemek,
Kalkınma projelerinin uygulanması için seferberlik, organizasyon ve destek konularında
koordinasyon,
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Program ve projelerin uygulanması için daha etkin eylemsel çalışmalar gerçekleştirmek,
Etkin iletişim,
Kalkınma yardımlarının temin edilebilmesi için daha etkin bir iletişim ağı oluşturmak,
Süreçteki gelişmeleri basın- yayın organları aracılığıyla en doğru biçimde sunabilmek,
Sivil toplum ve medya arasındaki ilişkileri güçlendirmek,
Ortak bir kalkınma gündemi ve öncelikleri belirlemek,
Afrika’nın ihtiyaçları, öncelikleri ve beklentileri konusundaki güncel bilgi ihtiyacının
giderilmesini sağlamak,
Düşük maliyette kalkınma arabuluculuğu sağlamak,
İnsani yardımları daha etkin bir biçimde koordine etmek,
Girişimcilik yeteneğini artırmak,
Toplumlar arasında kültürel, ideolojik, etnik, dinsel ve ulusal farklılıkları aşan daha güçlü
bir birliktelik oluşturmak,
Olumlu eylemler ve etkin politikalar planlamak ve uygulamak,
Kapasite oluşturma çabalarının başarıya ulaşabilmesi için STK’ların gerçekçi hedefler
belirleyerek aktif politikalar izlemeleri,
STK’lar arasında yakın işbirliği ve ortaklıkların teşviki,
Türkiye ile Afrika arasındaki bilgi alış verişini kolaylaştırmak,
Türk ve Afrikalı Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşlarını, resmi kurumların ve uluslararası
kuruluşların temsilcileriyle bir araya getirerek Türkiye- Afrika işbirliği sürecinde kapsamlı
görüş alış verişinde bulunmalarına imkân sağlamak,
Türk ve Afrika kamuoylarının bu ilişkilerin önem ve muhtevası konusunda
bilgilendirilmesini sağlamak,
Toplumu, MKH konusunda bilinçlendirecek projeler üretmek ve uygulamaya koymak,
Cinsiyet ayrımını gidermeye yönelik projeler geliştirerek uygulamaya koymak,
Yoksulluğun ve açlığın önlenmesi, anne ve çocuk ölüm oranlarının azaltılması, temel
eğitime erişimde destek, gönüllü çalışmaların teşviki, çevresel bilincin arttırılması,
şeffaflığın arttırılması, işbirliği ağının oluşturulması, sosyo- ekonomik eşitsizliklerin
giderilmesi,
Çatışma çözümü ve barışın tesisi konularında sivil toplumun aktif çalışmalar yapması ve
toplumdaki bilincin artırılması,
Karar alma süreçlerinde yerel yönetimlerin ve sivil toplumun desteğinin güçlendirilmesi,
Uzmanlık kuruluşlarının, Milenyum Kalkınma Hedefleri programlarını ve tecrübelerini sivil
toplumla daha yakından paylaşmalarını sağlamak,
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Milenyum Kalkınma Hedefleri’nde başarılı ülkelerin politikalarını, söz konusu ülkelerin
uzmanlarının tecrübeleriyle aktarmak.

YÖNTEM
Kongre; yerli ve yabancı düşünce kuruluşlarının yanı sıra uluslararası ve bölgesel
örgütlerin, uzmanlık kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek, söz
konusu kurumlardan davetli konuşmacıların sunacağı bildiriler üzerinde mümkün
olabildiğince kapsamlı görüş alışverişini olanaklı kılmayı amaçlamaktadır.
Kongre’ye bu tür kurum ve kuruluşların katılımlarının sağlanması, işbirliği sürecinin
etkinliği ve devamlılığı bakımından önem arz etmektedir. Böylece söz konusu kurum ve
kuruluşların, 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.

GEREKÇE
Milenyum Kalkınma Hedefleri (MKH) konusundaki etkin bir dış ortaklık, tüm sosyoekonomik aktörleri kapsamalıdır.
MKH’lerine ulaşılması çerçevesinde hükümetler, uluslararası ve bölgesel örgütler,
uzmanlık kuruluşları, sivil toplum ve özel sektör arasındaki işbirliği büyük önem arz
etmektedir.
Ortak kalkınma hedefleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının, uluslararası ve
bölgesel kuruluşlarla, özel sektör, medya, Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşları ile birlikte
çalışarak çeşitli sorunların üstesinden gelebilmeleri mümkün olacaktır.
BM ile sivil toplum arasındaki işbirliğinin hızla geliştiği, STK’ların BM Konferansları’nda
temel birer rol üstlendikleri görülmektedir.
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BM ve Uzmanlık Kuruluşları, STK’ların programlarını desteklemeye yönelik çalışmalar
yapmakta ve kalkınma sürecinde STK’larla işbirliğini arttırarak kapasite geliştirmeye yönelik
çalışmalara destek sağlamaktadırlar.
BM ve örgüte bağlı uzmanlık kuruluşlarının gündemlerindeki sorunlarda Afrika ile ilgili
başlıkların sayısı bir hayli dikkat çekmektedir. Önümüzdeki süreçte uluslararası kamuoyunun
vereceği desteğin de söz konusu sorunların çözümlenmesi açısından büyük önem arz ettiği
açıktır.
Resmi Kalkınma Yardımları konusunda en büyük donör konumunda bulunan Avrupa
Birliği (AB), Afrika’ya daha fazla odaklanmayı tasarlamakta ve Afrika ülkelerinin
desteklenmesini temel sorumluluk olarak görmektedir.
Öte İslam Kalkınma Bankası, yoksulluğun azaltılmasına ilişkin olarak Afrika’da sağlık,
eğitim, tarım ve altyapı gibi farklı sektörlerde önemli sayıda kalkınmaya yönelik projeyi
finanse etmektedir. Afrika için özel finansman programı niteliğini taşıyan “Ouagadougou
Bildirisi”nin temel hedefi, Milenyum Kalkınma Hedefleri’ne önemli oranda katkı
sağlanmasıdır. Ayrıca 2008- 2012 dönemini kapsayan Afrika’nın Kalkınması için Özel Program
yürürlüğe konulmuştur.
Dünya Bankası’nın Afrika Eylem Planı ile Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından
Milenyum Kalkınma Hedefleri’ne yönelik sürecin hızlandırılmasını öngören Eylem Planı
sayesinde kıta ülkelerindeki sürdürülebilir kalkınmaya yönelik destek sağlanmaktadır. Ayrıca
IMF tarafından bazı Afrika ülkelerinin borçlarının silinmesiyle söz konusu ülkeler, temel
eğitim ve sağlık hizmetlerini tüm vatandaşlarına ücretsiz olarak sağlayabilmektedirler.
Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşları; bölgesel ve yerel konuların yanı sıra kültürel
ilişkilere dair geniş bilginin yanı sıra hükümetlerin dahi gerçekleştiremedikleri durumlarda
sorunları çözümleme ve istikrarı sağlama yeteneğine sahiptirler.
Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşları, iç bürokrasilerle yasaklanmazlar ve dolayısıyla
hızlı hareket kabiliyetine sahiptirler.
Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşlarının arabuluculuk için benzersiz konumları
mevcuttur.
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Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşları; küresel, bölgesel ve uluslararası destek ve
kaynak ağlarını seferber edebilme kapasitesine sahiptirler.
Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşları; sosyal gerilimleri azaltmak, yabancı düşmanlığı
ve ayrımcılıkla mücadele, diyaloğa dayalı ortam oluşturmak, hoşgörü ve barış kültürünü
teşvik etmek konularında önemli sorumluluklar üstlenebilmektedirler.
Türkiye- Afrika İlişkilerinden daha somut sonuçlar elde etmek maksadıyla 2008 yılının
Ağustos ayında Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşları arasında oluşturulan Uluslararası Sivil
Toplum Kuruluşları İşbirliği Platformu (USTKİP) çerçevesinde 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 “6. Uluslararası Türk Afrika Kongresi sayesinde yeni açılımlar ve sorunlara ilişkin alternatif çözüm imkânları
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 işbirliği imkânları ve proje
önerileri masaya yatırılacak ve bir veri tabanı oluşturulacaktır.
STK’ların bu türden girişimleri sahiplenmeleri, süreçlerin amaçlarına ulaşması ve
gerek Afrika gerekse Afrika’nın kalkınma ortaklıklarının yararına beklenen sonucu vermesi
açısından büyük önem taşımaktadır.
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. Nihayetinde bu tür kongreler, kamuoyunun Afrika hakkında daha fazla bilgiye
ve Afrika’daki yatırım fırsatlarından haberdar olmasına vesile olmakta, Afrika’nın olumsuz
imajının silinmesine ve işbirliği sürecinin güçlendirilmesine olanak sağlamaktadır.
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MKH; yoksulluğun azaltılması ve yaşam standardının geliştirilmesi bakımından
önemlidir.
Milenyum Deklarasyonu’nun kabul edilmesinden bu yana STK’lar MKH’lerine katkıda
bulunmak için ciddi çabalar sarf etmektedirler.
STK’ların sorunları sahiplenmeleri ve çözüm sürecine katkı sağlamaları, eğitim ve
sağlık konularındaki ihtiyaçların tespitinde sorumluluklar üstlenmeleri gerekmektedir.
MKH konusunda bilinçlenme için STK’ların çalışmaları ve kampanyaları büyük önem
arz etmektedir. Söz konusu araştırmalar ve çalışmalar sonrası çeşitli raporların yayınlanarak
ihtiyaçların en doğru biçimde tespit edilmesi gerekmektedir.
MKH’nin detayları konusunda toplumun en doğru biçimde bilgilendirilmesine ve
bilinçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Hükümetler; STK’ların kalkınma sürecine katılımlarını desteklemeli ve bu doğrultuda
teşvikler arttırılmalıdır. STK temsilcileri, ulusal çalışma gruplarında ve komitelerinde temsil
edilmelidirler. Afrika Birliği bünyesindeki ECOSOCC, bunun iyi ve başarılı bir örneğidir.
STK’larla resmi birimler arasında sıkça danışma toplantıları icra edilerek görüş alış verişinde
bulunulmalı ve hükümetlerle STK’lar arasındaki ortaklıklar güçlendirilmelidir.
Özel sektör, söz konusu projelere gerek teknik gerekse finansal açıdan destek
sağlamalıdır. Çeşitli programların ve uluslararası katılımlı konferansların, özel sektör
tarafından finanse edilmesi uygun olacaktır. Yine STK’ların yazılı ve görsel çalışmalarının, özel
sektörün desteğiyle yayınlanması ve karşılıklı çıkarlara dayalı ilişkilerin tesis edilmesi büyük
önem arz etmektedir.
Basın ve medya, aktörler arasında etkin bir iletişimin kurulması ve bilginin en doğru
biçimde ilgili taraflara ulaştırılması açısından önemli bir konumda yer almaktadır. İletişim
kolaylığı ve teknik bilgi noktasında medyanın rolünü göz ardı etmek mümkün değildir. Söz
konusu kuruluşlar, STK’ların elektronik iletişime geçişlerini kolaylaştırmada önemli bir rol
üstlenmektedirler.
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gerçekleştirilecektir. Ayrıca 2010 yılı BM Genel Sekreteri Ban Ki- Moon tarafından kalkınma
yılı olarak ilan edilmiştir.
14

HEDEF KİTLE
Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşları,
Uluslararası ve bölgesel örgütler ve uzmanlık kuruluşları,
Araştırma Merkezleri, Akademisyenler ve Öğrenciler,
Türkiye’de ve Afrika’da faaliyet gösteren ya da yatırım yapmayı planlayan özel sektör
temsilcileri,
Sanayi ve ticari kurumlar, birlikler ve odalar,
Basın Mensupları, Konuya ilgi duyan tüm halkımız ve Afrika halkları.

METODOLOJİ
6. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi’nin ilk günü yapılacak açılış konuşmalarının
ardından birinci oturumda Sivil Toplumun, kıtadaki sosyal kalkınmaya etkisi ele alınacaktır.
İkinci oturumda; sivil toplumun ekonomik kalkınma konusundaki rolü masaya
yatırılacak ve Türkiye ile Afrika arasında gelişen ekonomik ilişkiler, çeşitli sektörlere yönelik
kalkınma programları, yeni projeler ve işbirliği fırsatları ortaya konulacaktır.
Üçüncü oturumda; siyasi kalkınmaya ilişkin güncel gelişmeler, ilgili kuruluşların bakış
açılarından sunulurken; siyasi ve çok taraflı ilişkilerin gelişiminde sivil toplum ve düşünce
kuruluşlarının rolleri değerlendirilecektir.
Kongre’nin ikinci günü icra edilecek dördüncü oturumda; Afrika’daki kültürel
çeşitliliğin ve zenginliğin tanıtılmasına ve kültürel işbirliğine yönelik projelerin geliştirilerek,
karşılıklı etkileşimin arttırılmasına çalışılacaktır.
Beşinci oturumla birlikte Sivil Toplum ile Devlet arasındaki ortaklık konusu ele
alınacak; Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşlarının ihtiyaçları ve söz konusu ihtiyaçların işbirliği
çerçevesinde giderilerek kapsamlı bir işbirliği ağının oluşturulmasına yönelik çeşitli öneriler
sunulacaktır.
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Altıncı oturumda; Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere Milenyum Kalkınma
Hedefleri’ne ulaşılması konusunda önemli programlara sahip olan uluslararası- bölgesel
örgütlerin ve uzmanlık kuruluşlarının faaliyetleri, ilgili uzmanların deneyimleri ile
aktarılacaktır.
Yedinci ve son oturumda ise özel sektörün, Afrika’nın kalkınmasına verdiği destek ve
Türkiye ile Afrika arasındaki gelişen ticari ilişkiler ele alınacaktır.
6. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi’nin ardından USTKİP Komisyon üyeleri, özel
oturumlarda bir araya gelerek önümüzdeki süreçte atılması gereken adımlar konusunda bir
yol haritası belirleyeceklerdir.

ZAMAN PLANLAMASI (TASLAK)

1. Gün: 16 Aralık 2010
09:00 - 09:30 Kayıt
09:30 - 10:00 Açılış Konuşmaları
10:00 - 10:15 Çay - Kahve Arası
10:15 - 12:00 1. Oturum
Sivil Toplumun Sosyal Kalkınmadaki Rolü
Kinşasa Üniversitesi
Kimse Yok Mu Derneği
Doğu ve Güney Doğu Afrika Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi (OSSREA)
İnsani Yardım Vakfı (İHH)

Çevre ve Su Enstitüsü (IEW)
AKUT Arama Kurtarma Derneği
Viktorya Gölü Kaynakları Doğu Afrika Toplulukları Örgütü (ECOVIC)
Türkiye Çevre Vakfı

Barış ve Demokrasi Merkezi (CPD)
TASAM Afrika Enstitüsü
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12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 2. Oturum
Sivil Toplumun Ekonomik Kalkınmadaki Rolü
Afrika Diaspora Forumu
Afrika Güney Afrika Enstitüsü (AISA)
El Ahram Stratejik Araştırmalar Merkezi
Afrika Ticaret Birliği (OATUU)
Uluslararası Güvenlik Çalışmaları Merkezi (ISS)
Uluslararası Enerji Fonu (IEF)
Sürdürülebilir Tarımsal Kalkınma Ağı (REDAD)
Afrika Borç ve Kalkınma Forumu ve Ağı (AFRODAD)
Yoksulluğun Azaltılmasında Araştırma Merkezi (REPOA)

15:00 - 15:15 Çay - Kahve Arası
15:15 - 17:00 3. Oturum
Sivil Toplumun Siyasi Kalkınmadaki Rolü
Güney Afrika Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (SAIIA)
Namibya Demokrasi Enstitüsü (NID)
Dünya Aile Örgütü
Kalkınma İçin Yönetimde Eğitim ve Araştırma Merkezi (CAFRAD)
Sağlık Teşvik Gözlem Merkezi (HPW)
Kofi Annan Barışı Koruma ve Eğitim Merkezi (KAIPTC)
Yeryüzü Doktorları Derneği Türkiye Şubesi
Afrika Barış Forumu (APFO)
İnsan Hakları için Sessizlerin Sesi (VSV)
Pan Afrika Hareketi
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2. Gün: 17 Aralık 2010
09:30 - 11:00 4. Oturum
Sivil Toplumun Kültürel Kalkınmadaki Rolü
Tunuslu Anneler Derneği
Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AÇAUM)
Lambassa Kültürel İlişkiler Enstitüsü (ICA)
Türkiye Aile Planlaması Derneği (TAPD)
ANSEDI
Kültürlerarası Araştırma ve Dostluk Vakfı (KARVAK)
Ulusal Medya Grup Limited
Kalkınmada ve Çevrede Kadın
Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı
Uluslararası Hukukçu Kadınlar Federasyonu
11:00 - 11:15 Çay - Kahve Arası
11:15 - 12:45 5. Oturum

Milenyum Kalkınma Hedefleri’ne (MKH) Ulaşılmasında
Devlet- Sivil Toplum Ortaklığı
T.C. Dışişleri Bakanlığı
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)
T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT)
T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)
Türk Kızılayı
Türk Eximbank
12: 45 - 14:00 Öğle Yemeği
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14:00 - 15:00 6. Oturum
Milenyum Kalkınma Hedefleri’ne (MKH) Ulaşılmasına Yönelik
Uluslararası- Bölgesel Örgütlerin ve Uzmanlık Kuruluşlarının Programları
Birleşmiş Milletler (BM)
Afrika Birliği
Avrupa Birliği (AB)
Afrika Kalkınma Bankası (AfDB)
Afrika’nın Kalkınması için Yeni Ortaklık (NEPAD)
İslam Kalkınma Bankası
Doğu ve Güneydoğu Afrika Ortak Pazarı (COMESA)
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS)
Hükümetler arası Kalkınma Otoritesi (IGAD)
Dünya Bankası
Uluslararası Para Fonu (IMF)
15:00 - 15:15 Çay - Kahve Arası
15:15 - 16:15 7. Oturum
Sivil Toplum- Özel Sektör Ortaklığı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
İstanbul Ticaret Odası (İTO)
İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
16:30 - 18:00 USTKİP Komisyon Toplantıları
18:00 - 19:00 Akşam Yemeği
19:00 - 20:30 USTKİP Komisyon Toplantıları
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BASIN
Proje kapsamındaki faaliyetlere ülkemizdeki sivil toplum 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
6. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi’ndeki katılımcılar tarafından sunulacak
bildirilerin kalıcı hale getirilmesi amacıyla bir kitap hazırlanarak ilgili kurum ve yetkililere
gönderilecektir. Hazırlanan çalışmanın yazılı bir kaynaktan ilgili taraflara aktarılması, işbirliği
sürecinden daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.
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