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TOPLANTI RAPORU (TASLAK)
“Güç ve Adalet İnşası için Gençlik Stratejisi” ana teması ile 07-09 Nisan 2017’de Hartum-Sudan’da
gerçekleştirilecek olan Dünya Müslüman Gençlik Zirvesi ve Fuarı | GÜÇ 2017 için 12 Ocak 2017’de
İstanbul’da ilk hazırlık çalıştayı düzenlenmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın katkıları ile TASAM, Dünya İslam
Forumu (DİF) ve Uluslararası Afrika Üniversitesi’nin birlikte organize ettiği GÜÇ 2017 ile ilgili olarak 12
Ocak 2017’de “Wish More Hotel İstanbul”da düzenlenen hazırlık çalıştayına katılan gençlik odaklı STK’lar
ve kurumlar ile görüş alışverişinde bulunulmuştur.
GÜÇ 2017 Hazırlık Çalıştayı’nda; “İşbirliği Süreci ve Kurumsal Perspektifler”, “Ulusal Kurul Teşekkülü /
Organizasyon Komitesi”, “Kurumsal Planlama (Kamu, Özel Sektör, Sivil Toplum, Medya)”, “Protokol
Planlaması (Devlet Ricali, Genç Liderler / Kanaat Önderleri)”, “İçerik Planlaması (Tahlil ve Eklemeler)”,
“Yurtdışı Katılım ve İşbirliği Planlama (Davet, Teklif ve Koordinasyon)”, “Ulusal ve Küresel Envanterin
Geliştirilmesi” başlıklı gündem konuları değerlendirilmiştir.
“Güç ve Adalet İnşası için Gençlik Stratejisi” ana temasıyla düzenlenen GÜÇ 2017, içerdiği konular
açısından oldukça kapsamlıdır. Küresel proaktif bir “network” (ağ) olarak tasarlanan zirve ve fuarın temel
amacı; “Gençlik Stratejisi’ni geliştirmek, sürdürülebilir, proaktif bir perspektifle bu alanda bir tartışma
ortamı oluşturmak, İslam dünyasının yumuşak güç / kamu diplomasisi inşası perspektifine ve küresel
gençlik yönetişimine entelektüel katkı sağlamak olarak belirlenmiştir.
“Gençlik Stratejisi” önemli bir sosyal değişken ve belirleyici bir faktör olarak sadece gençleri değil aileleri,
kurumları ve toplumu ve geleceği de ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Müslüman gençlerin
gelişmesindeki temel değerleri oluşturmak için; hedefler tayin etmek, işbirliği sağlamak, ilgili tüm kurum
ve organizasyonlar arasında koordinasyon oluşturmak, gençlikle ilgili programlar geliştirmek ve
öncelikleri belirlemek için nitelikli aktif bir Müslüman Gençlik Stratejisi gerekmektedir.
Çalıştay’a AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Gençlik Kolları, Türkiye
Diyanet Vakfı, KAGEM, Dünya Gençlik Politikaları Derneği, Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği, TÜGVA,
Yeni Dünya Vakfı, Genç Barış İnisiyatifi Derneği, Uluslararası İrade Derneği, Türk - Arap İlişkileri Meclisi,
Uluslararası Genç Derneği, Genç Dergi, Turkuaz Uluslararası Öğrenci Derneği, Kudüs Gençlik Platformu,
Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, IIFSO, Millî Türk Talebe Birliği, AGD
Anadolu Gençlik Derneği, SAM Mezunlar Platformu, Genç İslam Dünyası STK’ları Birliği ile konusunda
uzman akademisyenler ve ayrıca öğrenciler katılmışlardır.

Çalıştay ana başlığı ve alt başlıkları çerçevesinde katılımcıların öne çıkan tespit ve değerlendirmeleri
aşağıdaki gibidir:
- Her alanda olduğu gibi “gençlik” konusunda da yumuşak güç kapasitesi ve etkileşimine ihtiyaç vardır.
- İslam dünyasının yumuşak gücüne gençlik ile stratejik bir bakış oluşturulmalıdır.
- Dil, din, tarih ve coğrafya söylemlerinden öte İslam dünyasında karşılıklı bağımlılık temelli bütün
katmanlar arasında ilişkileri derinleştirecek çalışmalara ihtiyaç duymaktadır.
- İslam dünyasının umut problemini çözmek gerekir. Bu zirvede İslam dünyasındaki gençlere bir umut,
moral verilmelidir.
- Zirve’de ortak akıl ile hükümetlere ve kuruluşlara yönelik, kalite ve farkındalık oluşturacak kararlar
alınmalı ve bu konuda çalışılmalı, realist politikalar üretilmelidir.
- Zirve’de “ göç” başlığının da yer alması önerilmiştir.
- Zirve’de tebliğler; bilindik konuları tekrar etmeyen, proje/politika temelli olmalı, sorunların çözümüne
yönelik öneriler ve fikirler tartışılmalı, tebliğler proje tarzında olmalıdır. Klasik sunum olmamalıdır.
- Zirve 57 İİT ülkesi ve Müslüman diasporalarıyla beraber tüm dünyayı kapsamaktadır.
- Zirve çalışmaları faydalı olan her kuruma açıktır.
- Gençlik konusunda yurt içinde ve dışında başarılı çalışmalar yapmış Türk ve yabancı kurumlar ile kişilerin
de sürece dâhil edilmesinde fayda bulunmaktadır.
- Gençlik odaklı ve detaylı her çalışma faydalı olmakla beraber, Zirve çalışması makro politikaları
etkileyecek içerik yoğunluğunda olmalıdır.
- Zirve, Türkiye açısından uluslararası öğrenciler konusunda bir fırsattır, değerlendirilmelidir.
- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da sürece dâhil edilmelidir.
- Sudan’da çalışma yapmış olan dernek ve kurumların deneyimlerinden faydalanılmalıdır.
- İslam dünyasındaki gençlik politikalarını etkileyecek çalışmalar yapılmalıdır.
- İslam ülkeleri ve diasporadaki gençlere yönelik alt başlıklar oluşturularak envanter çalışması yapılmalıdır.
- Türkiye’de eğitim görmüş yabancı öğrenciler ile ilgili geçmişe yönelik olarak da envanter çalışmaları
yapılmalı, yapılmış olanlar da değerlendirilmelidir.
- İslam dünyasının ortak tarihi yazılmalı, ortak tarih anlayışı olmalı, söylem ve anlam açısından aynı dil
konuşulmalıdır.

- GÜÇ 2017 basın açılışının Türkiye’de olması düşünülebilir.
- GÜÇ 2017’nin fuar bölümüyle ilgili olarak, katılımcı kurumlar kendilerini ve gençlik için yaptıkları
çalışmaları tanıtabilirler. Fuar tanıtım, bilgi, kültür, sanat konularını kapsayacaktır. Türkiye’den semazen
grubu öngörülmüştür. Bunun dışında, Türk-Osmanlı sanatları hat, ebru vb. de olabilir.
- Zirve ve Fuar’ın genel katılımcıları gençlerdir. Yabancı misyon şeflerinin davet edilmesi de
düşünülmelidir. Etkinlik, Müslüman gençliğin fotoğrafının görülmesi açısından önemlidir.
- Davet edilen kitlenin yaşam hakkından istihdamına kadar farklı konular ve sorunları da konuşulmalıdır.
- Zirve ve Fuar ile İslam dünyası tanıtılmalıdır.
- Zirve kapsamında geleceğe yönelik olarak bütünsel ve gençlik açısından İslam ülkeleriyle
sürdürülebilirlik, siyasi ve ekonomik olarak karşılıklı derinlik için çalışmalar yapılmalı ve projeler
üretilmelidir. İslam dünyasının entegrasyonuna katkı sağlanmalıdır.
- Çalıştay’a katılan ve gönüllü kurumlardan GÜÇ 2017 “Zirve Ulusal Kurulu” oluşturulmasına karar
verilmiştir.
- Bundan sonraki süreçte, GÜÇ 2017’nin Zirve Ulusal Kurulu’nda yer almak isteyen kurumlardan “İşbirliği
Süreci ve Kurumsal Perspektifler”, “Kurumsal Planlama (Kamu, Özel Sektör, Sivil Toplum, Medya)”,
“Protokol Planlaması (Devlet Ricali, Genç Liderler / Kanaat Önderleri)”, “İçerik Planlaması (Tahlil ve
Eklemeler)”, “Yurtdışı Katılım ve İşbirliği Planlama (Davet, Teklif ve Koordinasyon)”, “Ulusal ve Küresel
Envanterin Geliştirilmesi” konularında hızlandırılmış çalışmalar beklenmektedir.
- Bundan sonraki çalıştay, “Zirve Ulusal Kurulu” üyelerinden gönüllü bir kurumun ev sahipliğinde
gerçekleştirilebilir.
- “Zirve Ulusal Kurulu” üyelerinden; vazifelerde etkin olmaları, envanter desteği vermeleri, Zirve
süreçlerine katkıda bulunmaları, logoları ile GÜÇ 2017’ye dâhil olmaları, bu süreci Zirve sonrası da
devam ettirebilmeleri beklenmektedir.
- Katılımcı kurumlardan yetkin kişiler konuşmacı olmalıdır. Her kurumdan bir kişinin ulaşım ve konaklama
maliyeti organizasyon tarafından karşılanacaktır.
- Zirve dili Türkçe, Arapça ve İngilizcedir.
12 Ocak 2017, İstanbul

