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SUNUŞ 

  

Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemde yaşanan dönüşümlerin ve güçler arası 

mücadelelerin yansımaları, küresel tüm aktörleri olduğu gibi Afrika ülkelerini de etkiledi. Bu 

çerçevede iki kutuplu sisteme yeni güç merkezlerinin dahil olması ve bu güç merkezleri 

arasındaki mücadelelerin Afrika Kıtası’na yönelik politikaları da kapsaması, Afrika ülkelerinin 

gün geçtikçe artan oranda ilgiyle ve karmaşık ilişkiler ağıyla yüzleşmesine neden oldu.  

 

Özellikle 2000’li yıllar ile birlikte Çin, Hindistan, Rusya, Japonya, Brezilya, İran, G.kore ve 

Türkiye gibi ülkelerin de Afrika Kıtası ile yakından ilgilenmeye başlamaları, kıta üzerindeki 

amaçları ve stratejileri daha karmaşık ve daha önemli bir boyuta taşıdı. Afrika Kıtası küresel 

anlamda güç kabul edilen ülkelerin ve küresel güç olma arzusu bulunan aktörlerin mücadele 

alanı haline geldi. Bu çerçevede uygulamakta olduğu çok boyutlu dış politika ile hem bölgesel 

hem de küresel ölçekte aktif bir aktör konumunda bulunmak isteyen Türkiye, Afrika ülkeleri 

ile de yakından ilgilenmeye ve ilişkilerinin siyasi, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda da 

etkinleştirmeye başladı. Bu bağlamda, 1998’de Afrika’ya Açılım Eylem Planı’nı başlatan 

Türkiye, söz konusu plan ile Sahra Altı Güney Afrika (SAGA) ülkeleriyle ilişkilerini 

güçlendirmeyi hedeflemiş ve bu hedeflerini uzun vadeli bir çalışma planı şeklinde 

somutlaştırmıştır.  

 

2000’li yıllar ile birlikte Türk-Afrika ilişkilerindeki olumlu gelişmeler ve artan ilgi, Afrika’ya ilgi 

duyan diğer aktörler gibi, gözle görülür oranda kurumsallaşmış ve bir devlet politikasına 

dönüşmüştür. Bu amaç doğrultusunda Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme çabası içinde 

bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve devlet kuruluşları, her geçen gün 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.  

 

Çok boyutlu Afrika mücadelesi aktörleri arasında da 2000’li yıllar ile başlayan kurumsallaşma 

çabaları, kendisini pek çok alanda yapılan anlaşmalar, forumlar, ziyaretler ve ortaklılar ile 

göstermiş ve bu çerçevede aktörler arası mücadelelerin başta gelen strateji alanı karşılıklı 

ilişkilerin geliştirilmesi ve diğer aktörlere karşı elde edilecek avantajlar olarak önem 

kazanmıştır.  
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Bu bağlamda Afrika Kıtası ile yakından ilgilenen bir ülke olan Türkiye’nin, küresel ölçekte 

meydana gelen Afrika mücadelesinin temel parametrelerini iyi analiz etmesi ve Afrika’ya ilgi 

duyan aktörlerin politikalarını değerlendirerek, Türk-Afrika ilişkilerinin gelecekte nasıl 

şekillenmesi gerektiği sorunsalını, uluslararası sistemin temel parametreleri ışığında görmesi 

gerekmektedir. Bu çerçevede yapılacak olan analizler ve değerlendirmeler, Türkiye’nin hem 

Afirka’ya ilgi duyan diğer aktörlerin stratejilerini anlaması hem de Afrika ülkelerinin bu 

küresel mücadeleye bakış açılarını öğrenmesi açısından oldukça önem taşımaktadır. 

 

Bu çerçevede Türk-Afrika ilişkilerinin gelişimi açısından önemli çalışmalarda bulunan, Afrika 

kıtası ile yakından ilgilenen, sahip olduğu bu ilgisini geliştirip somut uygulamalara dönüştüren 

bir kurum olarak, Aralık 2011 tarihinde İstanbul’da düzenleyeceğimiz “ 7. Uluslararası Türk-

Afrika Kongresi” ile Türk-Afrika ilişkilerinin gelişimi açısından hayati önem taşıyan çok boyutlu 

Afrika mücadelesinin temel parametrelerinin analiz etmeyi, Türk ve Afrika medeniyetleri 

arasında hoşgörü ve iletişimin gelişmesine katkıda bulunmayı ve küresel barışın ve istikrarın 

sağlanmasına yönelik eylemde bulunmayı hedefliyoruz. 

 

Saygılarımla… 

 

 

                    Süleyman ŞENSOY 

             TASAM Başkanı 
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PROJE 

7. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi 

“Çok Boyutlu Afrika Mücadelesi: Türk - Afrika İlişkilerinin Geleceği”  

 

 

KONU 

7. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi’nde 21.Yüzyıl’ın yükselen güçleri olan ve Afrika Kıtası’na 

gün geçtikçe artan ilgileriyle dikkat çeken Türkiye, Brezilya, Rusya, Hindistan, Japonya, Çin, 

G.Kore ve İran gibi ülkelerin Afrika politikaları konusunda önde gelen uzmanlar ile bu 

ülkelerin ilgi duydukları Afrika ülkelerinden gelen temsilciler ve Türk yetkililer bir araya 

gelerek, günümüz yükselen güçlerinin artan Afrika ilgisi ve bu ilginin Türk-Afrika ilişkilerine 

etkisi konularını ele alacaklardır. Böylece Türk-Afrika ilişkilerinin gelecekte nasıl şekillenmesi 

gerektiği sorunsalının analiz edilmesi, kıtaya ilgi duyan diğer aktörlerin politikaları ve bu 

aktörlere yönelik Afrika Ülkeleri’nin bakış açılarının değerlendirilmesi mümkün olacaktır. 

 

 

KOORDİNATÖR 

Toplantının koordinatörü Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bünyesinde 

faaliyet gösteren TASAM Afrika Enstitüsü ve Sudan Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’dır…  

TASAM Afrika Enstitüsü, çalışma alanında Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu ulusal ve uluslararası 

düzeyde stratejik inceleme ve araştırmaları projelendirip ortaya koyabilen, kıta güncelini 

aktif olarak takip eden, 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. 
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TARİH 

18 - 19 Ocak 2012 

 

 

YER 

Hartum, SUDAN 

 

AMAÇ 

 “Çok boyutlu Afrika Mücadelesi: Türk-Afrika ilişkilerinin geleceği” başlığı ile gerçekleştirilecek 

olan 7.Uluslararası Türk-Afrika Kongresi; öncelikle küresel çerçevede Afrika Kıtası’na artan 

ölçekte ilgi duyan aktörlerin ve bu ülkelerin ilgi duydukları Afrika ülkelerinin,  hükümet 

temsilcileri, aktivistleri, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve iş dünyası temsilcilerini, Türkiye’nin 

ev sahipliğinde biraraya getirerek, interaktif bir tartışma ve paylaşma ortamı yaratmak 

amacındadır. 

 

Bu sayede son dönem uluslararası ilişkiler Afrika yazınında ve devletlerin Afrika’ya yönelik 

politikalarında başat öneme sahip olan “Yükselen güçlerin artan Afrika ilgisi” konusu, 

tartışma konusunun tarafları ve Türk yetkililerin bir araya getirilmesi ile masaya yatırılacak, 

bu çerçevede çok boyutlu Afrika rekabetinin temel parametreleri analiz edilerek, Türk-Afrika 

ilişkilerinin geleceğine yönelik çıkarımlarda bulunmak mümkün olacaktır. 

Bu çerçevede 7.Uluslararası Türk-Afrika Kongresi’nin spesifik amaçları; 

- Uluslararası ortamda artan Afrika mücadelesinin taraflarının bir araya getirilmesi, 

- Günümüz dünyasında Afrika Kıtası’nın yerinin analiz edilmesi, 

- 21. Yüzyıl’da artan Afrika ilgisinin nedenlerinin incelenmesi,  

- Küresel ölçekte Afrika’ya ilgi duyan ülkelerin, Afrika Kıtası’ndan istekleri ve beklentilerinin 

belirlenmesi, 
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- Tarafların Afrika Kıtası’na yönelik politikalarının analiz edilmesi, 

- Çok boyutlu Afrika mücadelesinin, konuya taraf ülkeler arasındaki ilişkilere etkilerinin 

incelenmesi, 

- Afrika’ya ilgi duyan ülkelerin uyguladıkları politikaların kıta üzerindeki etkilerinin 

belirlenmesi, 

- Afrika ülkelerinin artan Afrika ilgisine yönelik bakış açılarının öğrenilmesi, 

- Afrika ülkelerinin, Afrika açılımı uygulayan ülkelerden beklentilerinin ve bu ülkelerden 

çekincelerinin analiz edilmesi, 

- Türkiye’nin Afrika açılımının, çok boyutlu Afrika mücadelesindeki yerinin belirlenmesi, 

- Uluslararası aktörlerin Afrika açılımlarının, yöntem, avantaj/dezavantaj ve kazanımlarının 

tespit edilerek, Türk-Afrika ilişkilerinin geleceğine yönelik çıkarımlarda bulunmayı, 

- 21. Yüzyıl artan Afrika ilgisinin temel parametrelerinin analiz edilerek, Türkiye’nin Afrika 

açılımında politika üretirken dikkat etmesi gereken hassasiyetlerin belirlenmesi, 

- Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında bilgi transferinin artırılması ve bu sayede karşılıklı 

işbirliği ve kazanım fırsatlarının değerlendirilmesi, 

- Türkiye’nin Afrika açılımındaki amaçlarının ve beklentilerinin, Afrika ülkelerinden gelen 

yetkililere izah edilmesi ve bu sayede karşılıklı ilişkilerde önyargılı yaklaşımların önüne 

geçilmesi için kamuoyu oluşturulması, 

- Afrika ülkelerinin Türkiye’den beklentilerinin belirlenmesi, 

- Afrika Kıtası’nın uluslararası entegrasyonu için, Türkiye’nin sahip olduğu birikimin ve 

tecrübenin kıta ülkeleri ile paylaşılması amacıyla, aktörler arası iletişim ve paylaşım ortamının 

sağlanması, 
   olarak belirtilebilir.  

 

Bu analizler doğrultusunda 7. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi; 

- Afrika ülkelerinin bakış açıları ile günümüz Afrika rekabetini değerlendirmeyi, 

- Afrika rekabetinde diğer aktörlerin politikalarını, amaçlarını, avantajlarını-dezavantajlarını, 

eksiklerini ve başarılarını ayrıntılı bir şekilde analiz etmeyi, 
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- Bu çerçevede Türk-Afrika ilişkilerinin güncel durumunu geniş bir şekilde gözden geçirmeyi 

ve ilişkilerin geleceğine dair önemli çıkarımların yapılmasına olanak sağlamayı, 

- Uygulanacak politikalarla karşılıklı kazanımları azamileştirilmesi için çalışmalar yapmayı, 

- Hazırlanacak raporlar ve deklarasyonlarla politika uygulayıcılarına lojistik bilgi transferleri 

yapmayı, 

- Sürekli ve düzenli eğitimlerle toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaparak, 

sivil inisiyatifle toplum içinde örgütlü dinamikler oluşturmayı ve ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla eşgüdümlü çalışmalar yapmayı, 

- Türk-Afrika ilişkilerinin gelişimine yönelik kamuoyu oluşturma çalışmaları düzenlemeyi, 

- Kongre sonunda hazırlanacak kitap ve belgelerle, karşılıklı bilgi - ilgi eksiğini engellemeyi, 

- Bu doğrultuda Türk ve Afrikalı akademisyenlere, öğrencilere, kamu kuruluşlarında ve 

aktivistlere belgelik ve lojistik bilgi üretimi yapmayı, 

- Türk ve Afrikalı yetkililer arasında karşılıklı bilgi transferi ve ortak bilinç oluşturulması için 

gerekli çalışmalar yapmayı, 

- Afrika'ya ilişkin hazırlanacak geniş kapsamlı projelerin daha somut sonuçlar vermesi 

açısından kıtayı daha yakından tanıma fırsatı oluşturmayı, 

- İlişkilerdeki karşılıklı işbirliği ve kazanımların artması için, Afrika ülkelerinde Türkiye’nin 

imajının geliştirilmesini ve karşılıklı önyargıların ortadan kaldırılmasını, 

- Türkiye’nin Afrika açılımından karşılıklı kazanımların artması için İkili, bölgesel ve çok 

taraflı ilişkilerin gelişimine katkıda bulunacak ve mevcut sorunları azaltacak nitelikte projeleri 

üretmeyi ve uygulamaya koymayı, 

- Tamamlayıcı, dinamik ve hızlı hareket edebilen bir yapı olarak STK ve Düşünce 

Kuruluşlarının Türk-Afrika ilişkilerinin gelişimi için geniş bir misyon ve vizyon çerçevesinde 

faaliyet gösterebilmelerini sağlamayı, 

- Karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılması konularında çeşitli nedenlerle 

yaşanabilecek aksaklıkları ve gecikmeleri giderecek ya da minimuma indirecek etkin 

mekanizmalar geliştirmeyi, 
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- Afrika uluslarının ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda Türk kamuoyunu daha fazla 

bilinçlendirmeyi, 

- Gönüllü çalışmalar ve projeler oluşturarak uygulamaya koymayı, uygulama aşamasındaki 

projelere de destek sağlamayı, 

- Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında müşterek kültürel faaliyetler düzenlemeyi, 

- Kıtaya yatırım yapmayı düşünen Türk şirketlerini gerekli şartlar konusunda bilgilendirmeyi,  

- Karşılıklı çıkarlara dayalı konularda makaleler hazırlanmayı, yayınlamayı ve yayınların 

değişimini teşvik etmeyi 

          planlamaktadır. 

 

 

YÖNTEM 

Kongre; günümüz çok boyutlu Afrika mücadelesinin tarafı olan ülkelerin politikaları kousunda 

önde gelen uzmanları, Afrikalı yetkilileri ve Türkiye’den konunun uzmanı katılımcıları bir 

araya getirip, söz konusu taraflardan davetli konuşmacıların sunacağı bildiriler üzerinde 

mümkün olabildiğince kapsamlı görüş alışverişini olanaklı kılmayı amaçlamaktadır.  

 

Kongre’ye çeşitli alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı sivil toplum ve düşünce 

kuruluşlarının, uluslararası ve bölgesel örgütlerin, uzmanlık kuruluşlarının ve özel sektör 

temsilcilerini, medya mensuplarının ve aktivistlerin katılımlarının sağlanması, konunun analizi 

ve iş birliği sürecinin etkinliği bakımından önem arz etmektedir. Böylece hem konunun 

tarafları biraraya gelerek gerekli analizleri ve konsültasyonları gerçekleştirebilecek hem de 

Kongre’den elde edilecek kazanımların geniş kitlelere yayılması ve iletilmesi sağlanacaktır. 

 

 

GEREKÇE 

Türk-Afrika ilişkilerinin gelişimi konusundaki etkin bir dış ortaklık, tüm sosyo-ekonomik 

aktörleri kapsamalıdır. Türk-Afrika ilişkilerinde karşılıklı işbirliği ve kazanımların artırılması 

ancak mevcut uluslararası konjonktürün parametrelerinin analizi doğrultusunda sağlanabilir. 
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Bu çerçevede konunun tüm taraflarının karşılıklı fikir alışverişleri, amaçlara ve hedeflere 

ulaşılması konusunda sağlıklı veriler temin edilmesini sağlar, 

 

Afrika ülkelerinin beklentilerinin ve bakış açılarının öğrenilmesi, karşılıklı ilişkilerde daha 

sağlam adımların atılmasına olumlu yönde katkılar sağlar. Afrika ülkelerinde özellikle kıta dışı 

güçlere karşı tarihsel olarak var olan önyargıların kırılmasının yolu karşılıklı diyalog ve 

istişaredir. Bu nedenle Türkiye’nin Afrika açılımının konunun tarafı olan ülke yetkililerine 

anlatılması ve karşılıklı çekincelerin anlaşılması, ilişkilerin gelişimi ve geleceği açısından 

oldukça önemlidir. Çok boyutlu Afrika mücadelesinde Afrika’ya ilgi duyan diğer aktörlerin 

belirlenmesi ve bu ülkelerin politikalarının analiz edilmesi de gerekmektedir. Bu sayede 

Türkiye’nin Afrika politikalarındaki potansiyel rakiplerinin değerlendirilmesi ve politika 

üretilirken bu verilerin kullanılması gerekmektedir. 

 

Afrika ülkelerinin bakış açısı ile yükselen Afrika rekabetini değerlendirmek, Türk-Afrika 

ilişkilerinde pek çok avantaj sağlayacaktır. Bu kongreden sonra hazırlanacak raporlar, strateji 

belgeleri, kitaplar ve makaleler, ilgili kamu kuruluşları açısından lojistik bilgi görevi görecektir. 

İlişkilerin gelişimi açısından karşılıklı ilgi ve bilgi eksikliği oldukça önemli bir engeldir. STK ve 

Düşünce kuruluşlarının geniş halk kitlelerine ulaşabilme becerileri sayesinde, karşılıklı 

kamuoyu oluşturulmasına, ilgi eksikliğinin giderilmesine ve bir ortak bilinç oluşmasına 

yardımcı olacak faaliyetler, ilişkilerin geleceği açısından mutlak önem taşımaktadırlar. 

 

21. Yüzyıl yükselen güçlerinin mücadele alanı olan Afrika Kıtası, çok boyutlu bir dış politika 

izleyen Türkiye’nin de etkin olması gereken bir bölgedir. Sadece ekonomik kazanım amaçlı 

uygulanan politikaların çok fazla getirisinin olmadığı günümüz şartlarında, kıtanın sorunlu 

bölgeleri, sorunların aktörlerinin bakış açıları, çevre problemleri, halk hareketleri, kaynak 

mücadeleleri, kalkınma problemleri vs. gibi konularda da etkin politikalar üretmek 

gerekmektedir. Bu çerçevede kongre kapsamında bizzat Afrikalı yetkililerden alınacak talep 

ve bilgiler önemli bir eksikliği giderecektir. 

 

Kongre sonunda hazırlanacak belge, rapor, kitap ve dokümanlarla hem Türk-Afrika 

ilişkilerinin gelişimine katkı sağlanacak hem de daha önce yayımlanan materyaller ile birlikte 

karşılıklı akademik kaynak sıkıntısının bir adım daha önüne geçilmiş olunacaktır.  
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Kongre kapsamında bir araya gelecek olan karşılıklı sivil toplum ve düşünce kuruluşu, iş 

dünyası, kamu kurumu, medya ve akademik dünya temsilcileri karşılıklı fikir alışverişi yapma 

ve işbirliği geliştirme fırsatı yakalayacaklardır. Bu çerçevede karşılıklı kazanım ve bilgi/tecrübe 

transferi sağlanarak Türk-Afrika ilişkilerinin gelişimine katkı sağlanacaktır.   

 

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 

yatırılacaktır. 

 

Karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesinde 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 taraflar 

arasındaki diyaloğun arttırılması gerekmektedir. 

 

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; 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. 

 

Tasam Afrika Enstitüsü olarak tertiplemeyi düşündüğümüz “7. Uluslararası Türk-Afrika 

Kongresi” sayesinde yeni açılımlar ve sorunlara ilişkin alternatif çözüm imkanları 

sağlanabilecek ve 21. Yüzyıl Afrika mücadelesinin analiz edilerek, ilişkilerde ileride daha 

sağlam adımlar atılmasına katkıda bulunulacaktır. 

 

 

KAPSAM 

 

Kongre kapsamında takip eden alt başlıklar incelenecektir.  
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Siyasi Boyut 

 

Uluslararası Perspektif    

 Yükselen güçlerin Afrika ile olan tarihsel bağları; 

 Küresel Afrika rekabeti;  

“21. Yüzyılın geleceği Afrika’da mı şekilleniyor?” Sorunsalı; 

 “Afrika yeniden mi paylaşılıyor?” Sorunsalı; 

Afrika Kıtası ile yakından ilgilenen ülkeler; 

Kıta ile ilgilenen ülkelerin politikaları; 

Bu ülkelerin Afrika açılımlarının amaçları ve yöntemleri; 

Yükselen güçlerin Afrika açılımlarına yönelik uluslararası tepkiler; 

Bu ülkelerin Afrika açılımlarının güncel durumu ve kazanımları; 

Bu ülkelerin Afrika politikaları arasındaki temel farklar; 

Yükselen güçlerin Afrika mücadelelerinin  

birbirleri ile olan ilişkilerine yansımaları; 

Afrika’da yaşanan halk hareketlerine yönelik uluslararası tepkiler; 

 

Afrika Perspektifi 

Afrika Ülkeleri’nin gözünden 21.yüzyıl konjonktürü; 

Pan-Afrikanizm’in çok boyutlu Afrika mücadelesindeki rolü; 

Afrika üzerindeki artan İlginin toplumlara etkileri; 

Afrika Ülkeleri’nin çok boyutlu Afrika mücadelesine bakış açıları; 

Afrika Ülkeleri’nin beklentileri ve kazanımları; 

Afrika’daki uluslararası örgütlerin artan Afrika ilgisine yönelik yaklaşımları;  

Afrika ülkelerinde yaşanan halk hareketlerinin analizi; 

Çok boyutlu Afrika mücadelesinin kıtada yarattığı dönüşümler; 

Afrika ülkelerinin uluslararası entegrasyonu;  

Nijerya ve Güney Afrika Cumhuriyeti Devletleri’nin Afrika Siyasetindeki Rolü 

 

Türkiye Perspektifi 

Türkiye’nin çok boyutlu Afrika mücadelesine bakış açısı; 

Bu mücadelede avantajlar/dezavantajlar; 

Afrika mücadelesinde Türkiye’nin amaçları ve yöntemleri; 
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Türkiye’nin artan Afrika ilgisine yönelik uluslararası tepkiler; 

Karşılıklı ilişkilerin gelişiminde ortak çıkarlar;   

Türk-Afrika ilişkilerinde gelinen noktanın analizi; 

Afrika’nın Türkiye’den beklentileri; 

Türk-Afrika ilişkilerinde karşılıklı kazanımlar; 

Türk-Afrika ilişkilerinin gelecekte nasıl bir yol izlemesi gerektiği sorunsalı; 

Türkiye’nin Afrika politikalarının 

 hangi alanlarda daha etkin olması gerektiği sorunsalı; 

Türk-Afrika ilişkilerin geliştirilmesi için işbirliği yapılacak alanların analizi; 

“Türkiye Afrika ülkeleri için örnek ülke mi?” sorunsalı; 

Türkiye, yumuşak güç ve Afrika analizi; 

Türk-Afrika işbirliğinin uluslararası platformlardaki kararlara etkileri;   

Afrika ülkelerinde yaşanan halk hareketlerine Türkiye’nin bakış açısı. 

 

 

Ekonomi ve Kalkınma Boyutu 

 

Uluslararası Perspektif 

Yükselen güçlerin Afrika’ya yönelik ekonomik politikalarının incelenmesi; 

Dış Borçlar, Yardımlar ve Yatırımlar; 

Altyapı projeleri; 

Ekonomik dönüşümün sağlanması ve sanayileşme politikaları; 

Teknoloji transferi; 

Özel sektörün gelişimi; 

Sürdürülebilir kalkınmanın tesisi ve yoksulluğun azaltılması; 

Sosyo- ekonomik eşitsizliklerin giderilmesi; 

Yolsuzluklar; 

Güney-Güney işbirliği;  

Afrika’nın iç ve dış ticaret hacminin arttırılması; 

Doğal kaynakların korunması; 

Kıtaya yönelik teknik yardım projeleri; 

Karşılıklı bağımlılık; 

Neo-liberal politikaların Afrika’ya etkisi; 

İşçi transferleri. 
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Afrika Perspektifi 

Ekonomik geri kalmışlık ve yoksulluk; 

Gelir eşitsizliği ve yolsuzluk; 

İşsizlik ve emek göçü; 

Dış yardımlar ve aşırı borçlanma; 

Artan ekonomik bağımlılık ve yeni-emperyalizm tartışmaları; 

Ekonomik sorunların çok boyutlu Afrika mücadelesinde yarattığı dezavantajlar; 

Sanayileşme ve sürdürülebilir kalkınmanın tesisi için gereken zorunluluklar; 

Uluslararası sermayenin kıtaya getirdiği faydalar ve zararlar; 

Afrika ekonomilerinin gelişmesi için kıta içi işbirliği; 

Afrika ülkelerinin ekonomik entegrasonu; 

Afrika Kıtası’ndaki ekonomik örgütlenmeler; 

Milenyum Kalkınma Hedefleri ve Afrika’nın Göstergeleri; 

Afrika’nın Dünya Ticaret Örgütü’nde artan önemi. 

 

Türkiye Perspektifi 

Afrika’daki Türk yatırımları; 

Türk-Afrika ilişkilerinin ekonomik boyutu; 

Afrika’nın ekonomik sorunlarına Türkiye’nin bakış açısı; 

Türkiye’nin Afrika ülkelerinin  

kalkınma, geri kalmışlık, işsizlik, yolsuzluk sorunlarına yönelik çözüm önerileri; 

Türk-Afrika ilişkilerinde ekonomik entegrasyon; 

Afrika ülkelerinin Türkiye’den ticari ve ekonomik anlamda beklentileri; 

Türkiye’nin yatırım, borç ve kredi kapasitesi; 

Ekonomik ilişkilerin gelişmesinin getireceği avantajlar; 

Çok boyutlu Afrika mücadelesinde Türkiye’nin ekonomik kapasitesi; 

Karşılıklı ekonomik ve ticari yapılanmalar arası işbirliği imkanları; 

İş sağlığı ve güvenliği alanında kurulabilecek ortaklıklar; 

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; 

Türkiye’nin Afrika’ya yapılacak uluslararası yatırımları ve kredileri etkileme gücü.  
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Eğitim Boyutu 

 

Uluslararası Perspektif 

Çok boyutlu Afrika mücadelesinin eğitim boyutu; 

Yükselen güçlerin Afrika’ya yönelik eğitim politikalarının karşılaştırması; 

Afrika ülkelerinde açılan yabancı kaynaklı okullar; 

Afrikalı öğrencilerin uluslararası değişim programlarına kabulü; 

Eğitim alanında yapılan dış yardımlar;  

Bilim ve bilgi toplumu konusunda ortaklık; 

Yükselen güçlerin eğitim alanındaki yatırım, kredi, hibe politikaları; 

Afrika’da dini eğitim veren okullar ve amaçları; 

Yükselen Afrika mücadelesinde eğitim politikalarının rolü.  

 

Afrika Perspektifi 

Afrika’nın kalkınmasında eğitimin rolü;  

Afrika’da Temel eğitimde yaşanan sorunlar;  

Devlet politikalarında eğitim; 

Eğitim sektörüne yönelik kalkınma programları; 

Eğitimde fırsat eşitliği, 

Eğitim alanında yapılan dış yardımların değerlendirilmesi; 

Öğrenci ve öğretim elemanı transferinin yarattığı avantajlar/dezavantajlar; 

Devlet okulları ile yabancı sermaye kaynaklı okulların arasındaki farklar; 

Bu okulların Afrika toplumlarında yarattığı toplumsal sonuçlar; 

Afrika ülkelerinin eğitim alanında beklentileri. 

 

Türkiye Perspektifi 

Türkiye’nin çok boyutlu Afrika mücadelesinde eğitim alanında oynadığı rol; 

Yüksek öğretimde iş birliği olanakları  

ve Türkiye- Afrika ilişkilerinin ders mevzuatlarında yer alması; 

Afrika’da eğitimin geleceği ve Türkiye’nin olası rolü; 

Türkiye’de eğitim gören Afrikalı öğrencilere sağlanan burs imkanları; 

Karşılıklı öğrenci ve öğretim görevlisi transferleri; 

Kıta ülkeleri ile Türkiye’deki araştırma merkezleri arası işbirliği; 
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Halklar arası iletişim, tanıtma  

ve işbirliği için kurulabilecek mekanizmalar; 

Teknik ve sağlık eğitimi konularında oluşturulabilecek fırsatlar; 

Türkiye’nin Afrika politikalarında eğitimin önemi; 

İlişkilerin gelişmesi adına politikaların yayılması için eğitim; 

Karşılıklı eğitim vakıfları arasında işbirliği. 

 

 

Sağlık Boyutu 

 

Uluslararası Perspektif 

Çok boyutlu Afrika mücadelesinin sağlık boyutu; 

Sağlık alanında yapılan yabancı yatırımlar; 

Sağlık personeli konusunda uygulanan politikalar; 

Yükselen güçlerin Afrika’ya yönelik sağlık politikalarının karşılaştırılması; 

Afrika ülkelerinin sağlık alanındaki sorunlarına yönelik ilgi; 

Artan Afrika ilgisinde sağlık yatırımlarının önemi; 

Kıta ülkeleri ile kurulacak yakın ilişkilerde sağlık sorunlarına yönelik çözümlerin tespiti ve 

uygulanma şekilleri.  

 

Afrika Perspektifi 

Afrika ülkelerinin sağlık alanındaki sorunları; 

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; 

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; 

Afrika ülkelerinin çok boyutlu Afrika mücadelesinde sağlık alanındaki beklentileri. 

 

Türkiye Perspektifi 

Türkiye’nin çok boyutlu Afrika mücadelesi içerisinde sağlık alanında oynadığı rol; 
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Afrika ülkelerine sağlık alanında yapılan yardımlar; 

Sağlık alanında uygulanacak politikaların Türk-Afrika ilişkilerine kazandıracağı avantajlar; 

Sağlık personeli transferi ve sağlık eğitimi; 

Afrika’da açılması planlanan hastane, klinik ve veteriner kurumları; 

İlaç yardımları; 

Sağlık alanında gönüllü girişimleri ve etkileri; 

Bulaşıcı hastalıkların yayılmasında alınması gereken önlemler ve işbirliği imkânları, 

 

 

Çevre Boyutu 

 

Uluslararası Perspektif 

Çok boyutlu Afrika mücadelesinin çevresel boyutu; 

Uluslararası yatırımların çevresel sonuçları; 

Kıta kaynaklarının yeniden yapılandırılması; 

Artan Afrika ilgisinde çevresel tedbirlerin yeri ve önemi; 

Küresel ısınmaya yönelik tedbirler ve uluslararası ortam; 

Nükleer tehdit; 

 

Afrika Perspektifi 

Su Kaynakları ve bu kaynakların paylaşımı 

Afrika ülkelerinin uluslararası yatırımların çevresel sonuçlarına tepkileri; 

Kıtadaki enerji kaynaklarının çevreye etkileri; 

Kuraklık ve doğal afetler; 

Küresel ısınmanın kıtaya etkileri; 

Çevresel kalkınma; 

Çevresel bilincin oluşturulması; 

Hava ve su kirliliğinin önlenmesi; 

 

Türkiye Perspektifi 

Türkiye’nin çok boyutlu Afrika mücadelesi içerisinde sağlık alanında oynadığı rol; 

Türkiye’nin Afrika açılımının çevresel boyutu; 

Acil Yardım Tedbirleri; 

Yatırımlar ve Projeler; 

Türkiye’nin Afrika’nın çevresel sorunlarına bakış açısı; 
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Küresel ısınma ile mücadelede Türkiye’nin yeri; 

Nükleer sorunlar ve Türkiye; 

Kıta yeraltı kaynakları ve Türkiye’nin çekinceleri.  

 

 

Tarım Boyutu 

 

Uluslararası Perspektif 

Çok boyutlu Afrika mücadelesinin tarım boyutu; 

Tarımsal verimliliğin artırılması için alınan önlemler; 

Tarımsal kalkınma modeli; 

Afrika ülkelerinin tarım politikalarının  

küresel kalkınma modelleri içerisindeki yeri, 

 

Afrika Perspektifi 

Tarımsal yatırımlar; 

Gıda güvenliği; 

Bölgede üretilen ürünlerin dünya piyasasına pazarlanması; 

Kıtanın kalkınmasında tarımın önemi; 

Kırsal ve tarımsal kalkınma. 

 

Türkiye Perspektifi 

Türkiye’nin çok boyutlu Afrika mücadelesi içerisinde tarım alanında oynadığı rol; 

Tarım alanında yapılan yardımlar; 

Altyapı ve lojistik çalışmaları; 

Türkiye’nin Afrika açılımının tarımsal boyutu. 

 

 

Kültür Boyutu 

 

Uluslararası Perspektif 

Çok boyutlu Afrika mücadelesinin kültür boyutu; 

Uluslararası güçlerin kıta ilgisinin kültürel sonuçları; 

Kıta dışı güçlerin Afrika kültürleri üzerindeki etkileri; 

İşçi ihracı ve kültürel etkileri; 
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Afrika Perspektifi 

Afrika’daki kültürel çeşitlilik ve zenginlik; 

Geleneksel kültür ve dil; 

Afrika Birliği ve kültür; 

Afrika kültürlerinin korunması; 

Kültürel çeşitlilik ve avantajlar/dezavantajlar, 

 

Türkiye Perspektifi 

Türkiye’nin çok boyutlu Afrika mücadelesi içerisinde kültür alanında oynadığı rol; 

Türkiye ve Afrika arasındaki tarihi ve kültürel ilişkiler; 

Türkiye’nin kıta üzerindeki yumuşak gücü; 

Müzik, Sinema, Tiyatro ve Spor alanlarında kültürel iş birliğine ilişkin projelerin geliştirilmesi 

ve karşılıklı kişisel etkileşimin arttırılması; 

 

 

İletişim Boyutu 

 

Uluslararası Perspektif 

Aktörler arası bölgesel ve küresel diyalog; 

Çok boyutlu Afrika mücadelesinin İletişim boyutu; 

 

Afrika Perspektifi 

Afrika’da iletişim olankalarının gelişimi; 

Afrika medyasının güçlendirilmesi, yerel teknolojiye erişimde kolaylıkların sağlanması; 

Erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi; 

Afrika’nın medya ve basında daha etkin yer alması için yapılması gerekenler. 

 

Türkiye Perspektifi 

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. 
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Barış ve Güvenlik boyutu 

 

Uluslararası Perspektif 

Çok boyutlu Afrika mücadelesinin kıtanın barış ve güvenliğine etkileri; 

Uluslararası terörün Afrika’ya yansımaları; 

Aktörler arası rekabetin kıtaya yansımaları; 

Uluslararası örgütler ve Afrika 

 

Afrika Perspektifi 

İç Savaşlar, göç ve mülteci sorunu. 

Afrika’da yaşanan halk hareketleri; 

Demokratikleşme;  

Bölgesel örgütler. 

 

Türkiye Perspektifi 

Türkiye’nin çok boyutlu Afrika mücadelesi içerisinde  

kıtanın barış ve güvenliğinde oynadığı roller; 

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; 

Demokrasi tecrübesinin paylaşılması. 

 

 

Küresel Ortaklık Boyutu 

 

Uluslararası Perspektif 

Uluslararası aktörlerin Afrika bakış açıları; 

İnsani ve kalkınma yardımlarının artırılması; 

Kalkınma ve sanayileşme programları; 

Uluslararası müdahaleler ve Afrika ülkeleri; 

Uluslararası örgütler ve Afrika ülkeleri 
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Afrika Perspektifi 

Afrika ülkelerinin uluslararası entegrasyonu; 

Kalkınma ve sanayileşme alanında işbirliği imkanları; 

Afrika ülkelerinin uluslararası ortaklıklara bakış açıları, 

Bölgesel örgütler ve entegrasyon. 

 

Türkiye Perspektifi 

İnsan haklarının teşviki ve demokratik sürece tam katılım, 

Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması, 

Aktörler arasında kapsamlı bir işbirliği ağının oluşturulması 

 

 

HEDEF KİTLE 

- Afrika Kıtası’na artan oranda ilgi duyan aktörlerin temsilcileri, 

- Afrika ülkelerinden gelen temsilciler, 

- Türkiye’de konu ile ilgili yetkililer, 

- 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 

7. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi’nin ilk günü yapılacak açılış konuşmalarının ardından 

birinci oturumda Afrika Kıtası ile tarihsel açıdan derin bağları bulunan ve uluslararası 

konjonktürde de önemli oranda söz sahibi olan iki aktörün yani Avrupa Birliği ve ABD’nin 

Afrika ile olan ilişkileri değerlendirilecektir.  

 

İkinci oturumda; günümüzde Afrika’ya artan oranda ilgi duyan ve karşılıklı ilişkilerini her 

geçen gün geliştiren, bölgenin diğer iki önemli aktörü olan Çin ve Hindistan’ın Afrika 

politikalarının gelişimi, günümüz durumu ve karşılıklı beklentiler analiz edilecektir.  

 

Üçüncü oturumda; Rusya ve İran’ın Afrika ilişkilerinin tarihsel gelişimi, günümüz durumu, 

karşılıklı beklentiler, kazanımlar ve diğer aktörlerin bu duruma bakış açıları ele alınacaktır. 

Oturumlar gerçekleştirilirken, söz konusu ülkelerin yoğun olarak ilgilendikleri Afrika 

ülkelerinden gelen yetkililer ile aynı ortamda buluşmaları sağlanacak ve böylelikle ilişkinin 

her iki tarafının da dinlenmesi mümkün olacaktır.  

 

Dördüncü Oturumda;  Asya coğrafyasının önemli iki gücü olan Japonya ve G. Kore’nin Afrika 

politikalarına değinilecek ve böylece Asya Kıtası’nın yükselen güçlerinin Afrika politikaları ve 

bu güçler arasındaki Afrika mücadelesi değerlendirilmiş olacaktır.  

 

Beşinci oturum ile birlikte ekonomik gelişimleri açısından benzerlikler taşıyan ve hem 

bölgesel hem de küresel ölçekte politikalar üretmeye çalışan iki aktörün, yani Türkiye ve 

Brezilya’nın Afrika politikaları ve açılımları ele alınacaktır.   

 

Altıncı ve son oturum ile birlikte Afrika ülkelerinden gelen temsilcilerin Türkiye’den 

beklentilerinin karşılıklı istişare ve bildirimler ile iletilmesi sağlanacaktır. Son bölüm diğer 

oturumlardan farklı olarak daha çok katılımcıların görüşlerinin dinleneceği ve geleceğe dair 

nelerin yapılabileceğinin tartışılacağı bir ortamda gerçekleşecektir. 
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MEDYA 

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 medyada 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 

7. 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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PROGRAM (TASLAK) 

 

1. Gün 18 Ocak 2012 

 

09.00 - 09.30 Kayıt 

 

09.30 - 10.30 Açılış Konuşmaları 

 

10.30 - 10.45  Kahve Arası 

 

10.45 - 12.30 1. Oturum 

Avrupa Birliği ve ABD’nin Afrika İlgisi 

 

12.30 - 13.30 Öğle Yemeği 

 

13.30 - 15.15 2. Oturum 

Çin ve Hindistan’ın Afrika İlgisi 

 

15.15 - 15.30 Kahve Arası 

 

15.30 - 17.00 3. Oturum 

Rusya ve İran’ın Afrika İlgisi 

 

 

2. Gün. 19 Ocak 2012 

 

09.30 - 11.00 4. Oturum 

Japonya ve G. Kore’nin Afrika İlgisi  

 

11.00 - 11.15  Kahve Arası 
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11.15 - 12.45 5. Oturum  

Brezilya ve Türkiye’nin Afrika İlgisi 

 

12.45 - 14.00 Öğle Yemeği 

 

14.00 - 16.00 6. Oturum 

Afrika’nın Türkiye’den Beklentileri 

 

 

PROJE ORGANİZASYON KOMİTESİ 

 

Proje Eş Başkanları 
 

Süleyman ŞENSOY,  

TASAM Başkanı 

Büyükelçi Tahir Suleyman IDAM,  

Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Sudan Cumhuriyeti Organizasyon Komitesi Başkanı  

 

 

Proje Yöneticisi 

Fatma Günce KANLI, TASAM 

 

Proje Yönetici Yardımcıları 

Ahmet Sami GEZGİN, TASAM 

Özgecan ŞAHİN, TASAM 

Ekin DEMİR, 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) Prof. Dr. Ali Engin OBA, TASAM Başkan Danışmanı 

Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN, TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü Direktörü 

Yrd. Doç. Dr. Engin SELÇUK, TASAM Direktörü 
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Projede Görevlendirilen Uzmanlar 

Tuğçe ÖZTÜRK, TASAM 

Diler ULUKAYA, TASAM  

Dr. Hilmi ÖZEV, TASAM 

Yusuf AYDEMİR, TASAM  

Dr. Almagül İSİNA, TASAM 


