İSLAM DÜNYASI İSTANBUL ÖDÜLLERİ
SUNUŞ
Dünya İslam Forumu (DİF); Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) öncülüğünde
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin temsilcileri ile dünyanın dört bir yanında yaşayan
İslam dünyasının düşünce ve kanaat önderlerini, düşünce kuruluşlarını ve STK’ları çok boyutlu
konular etrafında bir araya getirip ortak gündem ve sosyoekonomik entegrasyonun
derinleşmesine stratejik katkı sağlayan küresel bir organizasyondur.
İlk Forum Toplantısı, İİT tarafından TASAM işbirliği ile Ocak 2010’da İstanbul’da düzenlenmiştir.
Toplantının sonuç deklarasyonunda; İslam dünyası düşünce kuruluşlarının bilgi ve deneyimlerini
bir araya getirip karşılıklı iletişim ve işbirliği imkânlarını harekete geçirmek üzere İslami Düşünce
Kuruluşları Platformu (Islamic Think Tanks Platform, ISTTP) kurulmuştur. Forum Toplantıları
ISTTP tarafından her yıl farklı temalarla İstanbul, Bakü, Kahire, Bağdat, İslamabad, Yezd gibi farklı
şehirlerde düzenlenmiştir. 2015 yılında İslamabad’da yapılan 6. Forum Toplantısı’nda, etkinliğin
daha kapsayıcı olması için, isminin Dünya İslam Forumu (DİF | World Islamic Forum, WIF) olarak
değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. DİF, İslam dünyası içinde etkileşimi artırarak; siyasi, ekonomik,
bilimsel ve kültürel alanlarda işbirliği geliştirip küresel ölçekte barış, demokrasi ve istikrarın
tesisine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. İslam’ı, terör ve aşırılığı reddeden bir din olarak
açıklarken barışçı, hoşgörülü ve dengeli olmayı savunan bir referans yaklaşıma sahiptir.
Forum ve Akil Kişiler Toplantıları kapsamındaki değerlendirmelerde DİF; İslam dünyasının vizyon,
derinlik ve kaynaşmasını güçlendiren kişi ve kurumları tespit ederek ödüllendirme karar almıştır.
Bunun üzerine; devlet, diplomasi, iş, bilim, kültür, sanat, teknoloji, strateji, spor ve kamu
diplomasisi gibi dallarda İslam Dünyası İstanbul Ödülleri yıllık olarak verilmeye başlamıştır. İlk
Ödül Töreni 2015’te Pakistan’da düzenlenen 6. Forum Toplantısı esnasında gerçekleşmiştir.
İkinci Ödül Töreni ise Malezya’da düzenlenen Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi kapsamında
2016’da gerçekleşmiştir.

AMAÇLAR
İslam Dünyası’nda devlet, diplomasi, iş, bilim, kültür, sanat, teknoloji, strateji, spor, kamu
diplomasisi alanlarında değerli hizmetler ve eserler ortaya koyarak İslami kimlik ve birliğimize
hizmet etmiş kişi ve kurumları tespit ve taltif etmek için verilen İslam Dünyası İstanbul Ödülleri
öncelikli olarak şu amaçları esas almaktadır:
- İslam Dünyasının ve insanımızın prestijini artırmak
- İslami kimliğin ve kültürün güçlenmesini ve dünyaya tanıtımını sağlamak
- Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Müslümanların birlik ve beraberlik şuurunu geliştirmek
- İslam kültürünün ve sanatının en değerli örneklerini dünya çapında tanıtmak
- İslam Dünyasında bilimsel açılımların ve teknolojik yeniliklerin önünü açmak
- İnovasyon ve yeni bakış açılarının ortaya çıkması için zemin oluşturmak
- İslam Dünyasının başta siyaset ve ekonomi olmak üzere ilerlemesine katkıda bulunmak
- İslam kültürü alanında etkili eserlerin ve ürünlerin ortaya konmasına destek olmak
- Müslüman kimliğini uluslararası platformda temsil edecek yetenekli insanlarımızı teşvik etmek
- Dünyada yaşayan tüm Müslümanların deneyim ve birikimlerinin paylaşılmasını sağlamak
- Müslümanların artı değerlerinin güçlü bir organizasyon ile bir araya getirilmesini sağlamak
- Küresel ölçekte öne çıkan saygın ödüller arasında yer almak

KATEGORİLER
İstanbul “Devlet” Ödülü
İslam Dünyasına ve sosyoekonomik entegrasyonuna hizmet eden devlet adamları ve Ülkelerini
onurlandırmak amacı ile verilecektir.

İstanbul “Özel” Ödülü
İslam Dünyasına stratejik misyonla hizmet eden kurum veya kişilere her yıl bir ödülle sınırlı
olmak üzere verilecektir.

İstanbul “Diplomasi” Ödülü
İslam Dünyası ve sosyoekonomik entegrasyonuna hizmet eden diplomatları ve diplomasi
kurumlarını onurlandırmak amacı ile verilecektir.

İstanbul “İş” Ödülü
İslam Dünyası ve sosyoekonomik entegrasyonuna hizmet eden, başarısı ile örnek oluşturan iş
insanlarını ve kurumları onurlandırmak amacı ile verilecektir.

İstanbul “Bilim” Ödülü
İslam Dünyasını çağın gereklerine hazırlayan, uzak görüşlü atılımlar yapılmasına ve vizyon
oluşturulmasına katkı sağlayan bilim insanları ile kurumlarını onurlandırıp teşvik etmek amacıyla
verilecektir.

İstanbul “Kültür” Ödülü
Kültürel faaliyetleri ile İslam Dünyasının bu alandaki vizyonunu geliştirip uluslararası topluma
mesajlarını taşıyan kültür elçileri ile kurumlarını onurlandırıp teşvik etmek amacıyla verilecektir.

İstanbul “Sanat” Ödülü
Sanatsal icra ve eserleri ile İslami estetik tarzının ufkunu genişleterek küresel ölçekte adından
söz ettiren başarılı sanatçılar ile kurumları onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla verilecektir.

İstanbul “Teknoloji” Ödülü
İnovasyon çalışmaları ve icatları ile insanlığın teknolojik ilerleyişine katkıda bulunarak dünya
çapında hayranlık uyandıran başarılı araştırmacı, mucitler ve kurumlara verilecektir.

İstanbul “Strateji” Ödülü
Ürettiği politikaları, aldığı kararları, başarılı icraatları ve İslam siyaset alanının stratejik vizyonuna
yaptığı katkıları ile İslam Dünyasını geleceğe taşıyan; devlet adamlarını, siyasetçileri,
bürokratları, kurumları onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla verilecektir.

İstanbul “Spor” Ödülü
İslam Dünyasının bölgesel ve küresel ölçekte adından söz ettiren başarılı sporcuları ile
kurumlarını onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla verilecektir.

İstanbul “Kamu Diplomasisi” Ödülü
İslam Dünyasına ve sosyoekonomik entegrasyonuna hizmet eden gazetecileri ve kurumları
onurlandırmak amacı ile verilecektir.

ESASLAR
Ödül Kurulu
İSTTP Akil Kişiler Kurulu başta olmak üzere tüm organların, kişisel ve kurumsal paydaşların
katılımı ve istişaresi ile bir ödül yönetişimi oluşturulacaktır. Bu istişari sürecin yönetimi İSTTP
Genel Sekreterliğince yürütülecek olup en az bürokrasi ile en yüksek katkı ve katılımın mümkün
kılınması referans alınacaktır. İSTTP Ağı içinde süreç yönetilirken teknolojik iletişim
imkanlarından maksimum ölçüde yararlanılacaktır.

Adayların Belirlenmesi
Belirli kişi veya çalışmalar tüm paydaşlar tarafından aday gösterebileceği gibi, gerek görüldüğü
takdirde anketler ve İSTTP ve İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu dışından gelecek
teklifler de aday listesinin oluşturulmasında etkili olacaktır. Gerek duyulduğunda, üniversitelerin
ve bilimsel kuruluşların görüşü alınabilir. Adaylar belirlenirken, seçilen temsilciler aracılığıyla
adaylarla görüşmeler yapılabilir.

Esasların Belirlenmesi
İSTTP Akil Kişiler Kurulu her Forum’da ve sonrasında toplanarak, o yıl hangi kategorilerde ödül
verileceğini, ödüllerin niteliğini ve ödüllerin verilmesiyle ilgili konuları kapsayan bir
değerlendirme yapacaktır. Ödüller, o yılın Forum toplantısı gündemi içinde özel bir törenle
sahiplerini bulacaktır.

Ödüllerin Niteliği
Ödüller, özel tasarlanmış bir obje ve berat şeklinde belirlenecektir.

Ödüllerin Verilmesiyle İlgili İlkeler
İSTTP; birlik ve beraberlik teması altında barışı esas alarak uluslararası ekonomik, sosyal,
bilimsel ve kültürel iş birliğine önem veren, küresel ölçekte yeni bir sorumluluk anlayışı ile
gerçekçi, tutarlı ve insani küreselleşme olgusunu benimseyen uluslararası bir organizasyondur.
İslami perspektifte; düşünce ve ifade özgürlüğünü baz alan İSTTP, bütün çalışmalarında olduğu
gibi İslam Dünyası İstanbul Ödülleri konusunda da bilimsellik, ve objektiflik ilkelerine bağlıdır.
İslam kimliği ve kültürünün korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, entegrasyonu ve tanıtılması
için düzenlenen İslam Dünyası İstanbul Ödülleri organizasyonunda ödüller, adayların bu
özellikleri taşıyıp taşımadığına bakılarak yapılan değerlendirme sonucunda verilecektir.
Her kategoride bir veya birden fazla kişiye ödül verilebileceği gibi, bazı yıllar bir veya birden fazla
kategori düzenleme dışı kalabilir.
Aynı ödül aynı kişiye sadece bir defa verilebilir, ancak aynı kişi farklı zamanlarda farklı
kategorilerde ödüle aday gösterilebilir veya ödül almaya hak kazanabilir.

FİNANSMAN
İslam Dünyası İstanbul Ödülleri için bir fon oluşturulacaktır. İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler
başta olmak üzere, İslam Dünyası’nın resmî ve sivil kurumları, iş insanları, şirket ve kurumları bu
fona kaynak/sponsorluk teşkil edeceklerdir.
İslam Ülkelerinin vereceği maddi destek, İslam Dünyası iş adamlarının ve şirketlerinin gönüllü
yardımları, İslam Dünyası vatandaşlarının gönüllü yardımları, kurulacak ilgili kurumlardan ve
gerçekleştirilebilecek her türlü ilgili etkinliklerden elde edilecek gelirler mali kaynak teşkil
edecektir.

