
 

4. İİT ÜYESİ ÜLKELER DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU 

KAHİRE’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkelerin Düşünce Kuruluşları “İslam Ülkelerinde 

Ekonomik Entegrasyon”u tartıştı.  

26 - 27 Mart 2012 tarihleri arasında Mısır’ın başkenti Kahire’de “4. İİT Düşünce Kuruluşları 

Forumu” IDSC (Infromation and Decision Support Center - Başbakanlık Enformasyon ve Karar 

Destek Merkezi - Mısır) ve TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü tarafından Fairmont otelinde 

gerçekleştirildi. “4. İİT Düşünce Kuruluşları Forumu”na İİT üyesi ülkelerden düşünce 

kuruluşlarından delegasyonlar,  Devlet Temsilcileri, İİT üyesi ülkelerin diplomatik misyon 

temsilcileri, ilgili uzmanlar ve medya temsilcileri katıldı. Mısır medyası ve Uluslar arası medyanın  

büyük ilgi gösterdiği Forum’da açış konuşmalarını müteakiben bir medya buluşması ayrıca tertip 

edildi. 

Forum’un ilki Ocak 2010’da “Barış, Medeniyet ve İşbirliği”, ikincisi Mart 2011’de “Kamu 

Diplomasisi”, ana teması ile İstanbul’da üçüncüsü ise “İslam Ülkelerinde Değişim ve Dönüşüm” 

ana teması ile Bakü’de icra edilmişti. Her üç toplantı da önceki adı İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) 

olan İslam İşbirliği Teşkilatı İİT üyesi ülkelerden düşünce kuruluşları, gözlemci statüsündeki Rusya, 

Tayland ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden delegasyonlar,  İİT üyesi ülkelerin diplomatik 

misyon temsilcileri, ilgili uzmanlar ve medya temsilcilerinin yoğun katılımı ile icra edilmişti. 

 

AL SHARQAWİ “İİT Ülkeleri Arasında İlişkilerin Geliştirilmesi için Daha Çok Çaba 

Gösterilmeli” 

Mısır Cumhurbaşkanı Danışmanı Bakinam Al Sharqawi Forum açılışında yaptığı konuşmada Mısır iç 

ve dış politikasında önemli değişikliklerin yer aldığı sırada gerçekleştirilen Forum’un özellikle OIC 

ülkeleri arasındaki ilişkilerin geleceği açısında büyük önem taşıdığını belirtti.  

OIC ülkeleri arasındaki mevcut ekonomik ilişkilerin son derece düşük seviyede kaldığını söyleyen 

Sharqawi İslam ülkeleri ekonomileri ve üretici kesimleri arasında bilgi paylaşımının artırılması 

gerektiğini, teşkilat üyesi ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi için daha çok çaba harcanması 

gerektiğini belirtti.  

İİT ülkelerini daha gerçekçi ekonomik etkileşim kurarak halklarının umutlarını yükseltmeye çağıran 

Sharqawi, ortak çıkarların maksimuma çıkarılması ve gelişmiş ülkeler arasında yer alınabilmesi için 

iletişim ve etkileşim imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi.   



 

Idsc Başkanı Dr. Yasser Ali: “İit Ülkelerinin Karşılaştığı Güçlüklerle Başedebilmek 

İçin Ortak Vizyon Geliştirmeliyiz” 

 Forum açılışında yaptığı konuşmada İslam dünyası ülkeleri arasında diyalog ve anlayışı 

geliştirmenin zorunlu olduğunu dile getiren Dr. Yasser Ali dünyanın mütemadiyen hızlı ve önemli 

değişikliklere sahne olduğu bir dönemde Teşkilat üyeleri arasında koordinasyon ve bütünleşmenin 

derinleşmesi gerektiğini belirtti.  

Günümüz dünyasında her ülkenin ekonomik refahı koruma ve kalkınma yolunda kendine 

partnerler edindiğini belirten Dr. Yasser Ali, İİT ülkelerinin de karşılaştıkları çeşitli güçlüklerle baş 

edebilme yolunda ortak bir vizyon geliştirmeleri gerektiğini belirtti. İİT ülkelerinin bugün 

karşılaştıkları güçlüklerin başında ekonomik sorunların bulunduğunu belirten Ali, Teşkilat 

içerisindeki mekanizmaların harekete geçirilmesi gerektiğini, yeni mekanizma ve yapılar için 

koordinasyona ihtiyaç bulunduğunu, İİT için net öncelikler belirlenmesi ve bu önceliklerin 

gerçekleştirilmesi için operasyonel programlar geliştirilmesi gerektiğini belirtti. 

 

Başkan Şensoy “İslam Ülkeleri Ekonomik Değer Üretme Kapasitelerini Artırmalı” 

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy 4. İİT Düşünce Kuruluşları Forumu’nun açılışında yaptığı 

konuşmasında dost, kardeş ve doğal müttefik Mısır ile Türkiye’nin önemli iki düşünce kuruluşunun 

forumun düzenlemesinde yaptıkları iş birliğinin büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu belirti.  

Tarih, din ve dil gibi parametrelerin önemlerini korumasına rağmen, küreselleşen dünyada İİT 

ülkelerinin gelecekteki pozisyonlarının ekonomik değer üretme kapasitelerinin gelişmesine ve 

uluslararası ekonomik sistemden/iş paylaşımından aldıkları payların artmasına bağlı olduğunu 

belirten Şensoy, Mevcut küresel parametrelere bakıldığında, 21. yüzyılın ekonomik ve siyasi 

bütünleşme yüzyılı olacağının görüldüğünü, İİT ülkelerinin de bu gerçeği göz önünde 

bulundurmaları ve bu eğilimden yararlanmaları gerektiğini belirtti.  

21. Yüzyılda rekabetin, insan kaynaklarının niteliği temelinde ilerleyeceğini söyleyen Şensoy İİT 

ülkelerinin medeniyet, teknoloji ve refah üretebilmek için nitelikli insan kaynağına yatırım yapması 

gerektiğini belirtti.  

İİT Ülkelerinin politik hedeflerini, ekonomik hedeflerini, sektörel hedeflerini ve alt sektörel 

hedeflerini stratejik ve uzun vadeli planlamalar çerçevesinde uyumlu hale getirmelerinin 

kaçınılmaz olduğunu belirten Şensoy, özellikle İİT ülkelerinde ekonomik ilişkilerin ve bunun için 

gerekli insan kaynaklarının geliştirilmesi konusunda düşünce kuruluşlarının rollerinin yeniden 

değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.  



 

İİT ülkelerinin küresel ve yerel düzeyde ekonomik sistemi ve ekonomik göstergeleri takip eden ve 

gerektiğinde erken uyarı görevini yerine getiren merkezlere ve kurumlara/enstitülere ihtiyaç 

duyduğunu söyleyen Şensoy, ihtiyaç sahibi ülkelere yapılan kalınma yardımlarında/işbirliğinde 

proje tekrarlarının, zaman ve kaynak israfının önüne geçilmesi için İİT ülkelerinin ortak bir yönetim 

ve izleme sistemi geliştirmeleri gerektiğini belirtti.  

  

 İslam Ülkelerinin Önemli Konuları Masaya Yatırıldı 

4. İİT Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu sırasında İİT ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin 

genel durumu “İİT Ülkelerinde Ekonomik Entegrasyon: Fırsatlar ve Güçlükler” ana teması altında 

ele alınmıştır. Bu çerçevede “İİT Ülkelerinde Ekonomik Güçlükler”, “İİT Ülkeleri Arasında Ticaretin 

Geliştirilmesi ve İİT Ülkelerinde bir Ortak Pazar Kurulması için Gerekenler”, “İİT Ülkelerinde 

İslami Ekonomiler”, “İİT Ülkeleri Arasındaki Mevcut Ekonomik Entegrasyon Çabaları” ve “İİT 

Ülkeleri Özel Sektörleri Arasında Etkileşimi Geliştirme İmkanları” başlıkları altında oturumlar 

gerçekleştirildi.  

26 - 27 Mart 2012’de Kahire’de toplanan ve çeşitli oturumlarda yapılan toplantılarla iki gün süren 

4. İİT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu hazırlanan “Kahire Deklarasyonu”nun 

okunmasıyla sona erdi. 

  

5. İit Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu Bağdat’ta Yapılacak 

5. İİT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu’nun 21 - 22 Şubat 2014 tarihlerinde Irak 

Başbakanlığı ofisinin işbirliğinde Irak’ın başkenti Bağdat’ta yapılması ve 6. İİT Üyesi Ülkeler Düşünce 

Kuruluşları Forumu’nun 5 - 6 Mart 2015’de IPRI (Islamabad Policy Research Institute)’nın iş 

birliğinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilmesi ayrı ayrı Kahire deklarasyonunda 

teyit edildi. 

 

 

 


