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TASAM Afrika Enstitüsü Sitesi Yenilendi
Afrika'daki gelişmeleri takip ederek, Türkiye'nin Kıta ülkeleriyle ikili, bölgesel,
çok taraflı uluslararası ilişkilerine; tarihî, kültürel, siyasî, iktisadî, sosyolojik ve
jeopolitik yapısına yönelik ilmî araştırma, analiz ve değerlendirmeler yapan ve
karar alıcılara, iş dünyasına, akademik çevrelere, dinamik, etkin çözüm ve karar
seçenekleri sunan TASAM Afrika Enstitüsü internet sitesi ve adresi yenilendi.
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’ın 2004 yılında oluşturduğu Afrika Çalışma Grubu, 2006
yılından itibaren Afrika konusundaki çalışmalarını Afrika Enstitüsü adı altında sürdürmeye başladı. Afrika
konusunda uzman akademisyenlerin, araştırmacıların ve strateji uzmanlarının oluşturduğu bir inceleme
ve araştırma birimi olan TASAM Afrika Enstitüsü, Türkiye’de bu konuda açılmış ilk ciddi kurum.
Bugüne dek Türkiye’de ve farklı Afrika ülkelerinde on kez Uluslararası Türk - Afrika Kongresi düzenleyen
Enstitü; Devletimizin Afrika devletleri ile 2008 yılında gerçekleştirdiği Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi
öncesinde, Dışişleri Bakanlığımızın işbirliği ile ağırlıklı olarak Afrika Birliği’nin önerdiği kurumların katıldığı
Türkiye - Afrika STK Forumu’nu düzenlemiş ve sonuç bildirgesini Resmî Zirve gündemine de sunmuştu.
Türkiye’den ve kırkın üzerinde Afrika ülkesinden STK’ların katılımı ile Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları
Kalkınma ve İşbirliği Platformu USTKİP’i kuran Enstitü, Platform bünyesinde oluşturduğu dört komisyonun
toplantılarını ülkemizde ve farklı Afrika ülkelerinde gerçekleştirdi. 2. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi ile
birlikte Resmî Zirve ile eşgüdümlü kurumsallaşan 2. Türkiye - Afrika STK ve Düşünce Forumu’nu da, 2016
yılında Başbakanlık ve ilgili kurumların desteği ile gerçekleştiren Afrika Enstitü, ayrıca Kıta ülkelerinin
Ankara’daki diplomatik misyonları ile on kez Afrika Toplantısı düzenledi. Afrika Boynuzu ile Mısır, Libya,
Sudan, Fas ve Gana gibi ülkelerin seçkin düşünce kuruluşları partnerliğinde Stratejik Diyalog Programları
gerçekleştiren Afrika Enstitüsü, bu ülkelerle karşılıklı dönüşümlü yuvarlak masa toplantıları da düzenliyor.
Enstitü, Dünya Müslüman Gençlik Zirvesi ve Fuarı GÜÇ 2017 etkinliğini de İslam İşbirliği Teşkilatı’nın
katkılarıyla Dünya İslam Forumu ve Uluslararası Afrika Üniversitesi işbirliğinde Sudan’da gerçekleştirdi.
Yine TASAM tarafından 2015 yılından itibaren kurumsallaşan küresel bir marka etkinlik olarak ülkemize
kazandırılan İstanbul Güvenlik Konferansı kapsamında son üç yıldır güvenlik alanında periyodik bir forum
düzenleyen TASAM Afrika Enstitüsü, bu yıl da “Güvenlik ve Savunma: Stratejik Dönüşüm” teması altındaki
4. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu’nu 4-5 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da Double
Tree By Hilton Ataşehir Oteli’nde icra etti.
TASAM Afrika Enstitüsü ulusal ve uluslararası düzeyde stratejik inceleme ve araştırmaları projelendirip
ortaya koyabilen, gelecekle ilgili gerçekçi öngörüde bulunarak bunları kitap, makale, rapor ve yorumlarla
kalıcı hâle getiren ve öngörülerini gerçekleştirirken, meselelere farklı bir üslupla yaklaşma prensibinden
hareket eden bir inceleme ve araştırma kurumu olarak Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini artırmak için
gerekli akademik ve bilimsel işbirliği imkânlarını araştırırken, Kıta’da meydana gelen her değişikliği takip
ederek sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki sorunlara etkin çözümler sunmayı amaçlıyor.
TASAM Afrika Enstitüsü’nün kurumsal alt yapısının tanıtılması, faaliyetlerinin paylaşılması, ilgili tüm
detay, çıktı ve yönlendirmelerin daha dinamik yayınlanması ve yetkililerle de paylaşılması için teknik ve
içerik boyutu geliştirilen resmî internet sitesine afrika.tasam.org adresinden ulaşılabiliyor.

