DÜNYA MÜSLÜMAN GENÇLİK ZİRVESİ VE FUARI
[GÜÇ 2017] 1. ULUSAL KURUL TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın katkıları ile TASAM, Dünya İslam Forumu (DİF) ve Uluslararası Afrika
Üniversitesi’nin 07-09 Nisan 2017’de Hartum-Sudan’da gerçekleştireceği Dünya Müslüman Gençlik
Zirvesi ve Fuarı [GÜÇ 2017] ile ilgili olarak 12 Ocak 2017’de İstanbul’da düzenlenen hazırlık çalıştayında
alınan Ulusal Kurul oluşturulması kararı üzerine 08 Şubat 2017’de “Wish More Hotel İstanbul”da ilk
Ulusal Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
GÜÇ 2017 1. Ulusal Kurul Toplantısı’nda; “Sürecin Yönetişimi ve Roller”, “Katılım, Protokol ve İçerik
Planlama (Kamu, Özel Sektör, Sivil Toplum, Medya)”, “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 Fuar’ın
temel amacı; “Gençlik Stratejisi” 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, 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.
1. Ulusal Kurul Toplantısı’na; AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, Dünya Gençlik Politikaları Derneği,
Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği, Yeni Dünya Vakfı, Genç Barış İnisiyatifi Derneği, Vizyon Siyasi
Kalkınma Merkezi, HAK-İŞ Konfederasyonu Gençlik Komitesi, Uluslararası İrade Gençlik Derneği, Türk Arap İlişkileri Merkezi, Turkuaz Uluslararası Öğrenci Derneği, Kudüs Gençlik Platformu, İlim Yayma
Cemiyeti, IIFSO, Millî Türk Talebe Birliği ile konusunda uzman akademisyenler ve ayrıca öğrenciler
katılmışlardır.
1. Ulusal Kurul Toplantısı kapsamında, Zirve ana teması ve alt başlıkları ile Zirve ve Fuar organizasyonu
çerçevesinde öne çıkan tespit, değerlendirme ve kararlar aşağıdaki gibidir:
- Organizasyon Komitesi Başkanlığına Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği seçilmiştir.
- Dünya Gençlik Politikaları Derneği Başkanı Maksut Coşkun DOKUNULMAZ sponsor olabilecek
firmaların envanterini oluşturma konusunda destek vereceğini belirtmiştir. Ayrıca sosyal medya,
tanıtım filmi, tasarım gibi konularda da desteğe hazır olduklarını ve medya ayağının güçlendirilmesinin
sponsor konusunda fayda sağlayabileceğini ifade etmiştir.

- Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği’nden Kürşat KARACA Sudan’da kendi bünyelerinde okuyan
öğrencilerin organizasyon konusunda yardımcı olabileceğini belirtmiştir. Ayrıca Sudan’dan Dr. Fatih Ali
HASANEYN Hoca’nın Zirve’de bulunması gerektiğini dile getirmiştir.
- Millî Türk Talebe Birliği Başkanı Mehmet Akif OLGUN, kurumlarının sosyal politika ve sivil toplumda
enerji, su, gıda, düşünce, akademi maddesi bağlamında yardımcı olabileceklerini ifade etmiştir.
Fuarlarda ortalama 45 dakikalık çalıştay tarzı programların olduğunu, bu konuda kendilerinin de
çalışma yapabileceklerini dile getirmiştir. İslam ve Müslüman gençlik arasındaki ilişkinin artırılmasına
dair çalışmalarını, teşkilat yapılanmalarını, kulüp çalışmalarını 50-100 kişilik gruplara bir sunum
şeklinde gösterebileceklerini bildirmiştir. Tarım alanında da kişisel çalışmaları olduğunu, bu alanda da
bağlantılar kurabileceklerini, Türkiye Tohumcular Birliği ile iletişime geçebileceklerini ifade etmiştir.
İKARDA kuruluşunun Sudan’da da olduğunu, bunlarla “tarım politikası” başlığı altında ortak
çalışılabileceğini belirtmiştir. Bunların dışındaki konularda da yardımcı olabileceklerini, “Fikir Okulları”
çalışmalarının olduğunui bu çalışmayı da Forum’a taşıyabileceklerini ifade etmiştir. Ayrıca Dünya Helal
Zirvesi’ni yapanlarla bağlantı kurabileceklerini ve envanterini TASAM ile paylaşabileceklerini dile
getirmiştir.
- Uluslararası İslami Öğrenci Organizasyonları Federasyonu yetkilisi Enes YALMAN da konuşmacılar
konusunda yardımcı olabileceklerini, 62 ülkede bağlantılarının olduğunu belirtmiştir.
- AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim ALAGÖZ, bu projeye hangi bakanlıkların
katkı sağlayacağına karar verilirse, kendilerinin o bakanlıklarla iletişime geçebileceklerini ifade
etmiştir. 1 milyon 200 bin üyelerinin olduğunu, sosyal medyadan da kolaylıkla bu üyelerle iletişime
geçebileceklerini belirttikten sonra başka konularda da yardımcı olabileceklerini dile getirmiştir.
Dünyadan birçok Müslümanı Sudan’da toplayacağımızı fakat bu Müslümanların aslında birbirlerinden
farklı problemlerinin de olduğuna dikkat çekmiştir. Müslümanların İslamofobi gibi ortak çatı
problemlerinin yanı sıra örneğin Afrika’da işsizlik, sağlık gibi problemler varken güneydekiler için sorun
sayılmayacak “çevre” konusunun kuzeydekiler için sorun teşkil ettiğini ve bu farklı sorunların karşılıklı
olarak dünya Müslümanlarınca bilinmesi gerektiğini vurgulamış, makro ve mikro alanda tüm
sorunların karşılıklı olarak bilinmesi gerektiğinin altını çizmiştir.
İslam dünyasının 200 yıldır sıkıntıda olduğunu, örnek bir İslam liderine ihtiyaç olduğunu ve bu liderin
ABD, Çin gibi ülkelerle iletişimde olan bir öncü şeklinde tanımlamıştır. Forum ile alakalı olarak
gençlerin de konuşma yapmasının uygun olacağını, örneğin Apple’da çalışan bir gencin konuşmacı
olabileceğini, Afrika Birliği’ne ait bir gençlik yapılanması olduğunu ve Forum’a onların da davet
edilebileceğini dile getirmiştir. Ayrıca Angela MERKEL’in gençlik kolları başkanının Müslüman
olduğunu ve Forum’a davet edilmesinin faydalı olacağını, ilaveten Forum’daki stantlarda hat, ebru gibi
sanatların yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Kuruldaki kadın katılımcı eksikliğine dikkat çekmiş ve
özellikle KADEM’in, AK Parti Kadın Kolları’nın çağırılması gerektiğini dile getirmiştir.
- İlim Yayma Cemiyeti Gençlik Derneği Başkanı Kurtuluş ÖZKURT, kurum olarak Fuar alanı için ebru, hat
ve tezhip alanlarında sanatçı noktasında ciddi isimlerle iletişime geçebileceklerini belirtmiştir. Ayrıca
enerji ve gıda başlığına dair; her ay gıda üzerine çalışan arkadaşlarının olduğunu, bu kişilerle bağlantı
kurulabileceğini ifade etmiştir. Kurumlarının kervansaray mantığıyla yurt üzerine çalışmalar yaptığını,
yurtların özellikle İslam dünyası için kültürel çalışmalarla, insan akışkanlığıyla hareketliliğinin
artırılması gerektiğini vurgulamıştır. Yurtlarındaki öğrencilerine uygulanan bir kariyer programlarının

olduğunu, bunu Fuar içinde de uygulayarak gençlerin kendi alanlarına yönelmesinin sağlanmasında
sorumluluk alabileceklerini belirtmiştir.
- Genç Barış İnisiyatifi Derneği Başkanı Serkan ÇEÇEN, kurumları adına ulusal ve uluslararası çapta
gençlik üzerine çalışan akademisyen ayarlayabileceklerini, ayrıca organizasyon, kurum ve içerik
konusunda yardım edebileceklerini dile getirmiştir. Ayrıca Forum’un neticesinin oluşturulmasında da
rol alabileceklerini ifade etmiştir. Kadın katılımcı eksikliğinden bahsederek Zirve’ye belirli bir kadın
kontenjanının ayrılması gerektiğini belirtmiştir. Dinin yanında eğitimin de olmasının önemine vurgu
yapmıştır. Uluslararası kuruluşlarla bağlantıyı sağlamada yardımcı olabileceklerini ve öneri olarak da
AB’ye teklif sunup Zirve’ye gözlemci talep edilebileceğini ifade etmiştir.
- TAİM Türk - Arap Gençlik Platformu’ndan Yusuf AYAZ Sudan’la temaslarının olduğunu, bu konuda
organizasyon ve koordinasyonda rol alabileceklerini belirtmiştir. Ayrıca Kudüs Gençlik Platformu
olarak da organizasyon ve koordinasyonda yardımcı olabileceklerini iletmiştir. 2015’te Türkiye’de bir
gençlik toplantısı yaptıklarını vurgulamış, ayrıca akademik ve bilgi içerikli destek sağlayabileceklerini
söylemiştir.
- Yeni Dünya Vakfı Başkan Yardımcısı Dr. Ümit DOĞAN, kendisinin Sudan’da üç ay tıbbi hizmet verdiğini
ifade etmiştir. Konum olarak Sudan’ın seçilmesinin çok iyi düşünüldüğünü değerlendirmiş, ayrıca
MÜSİAD’ın Sudan temsilcisiyle iletişime geçebileceğini dile getirmiştir.
- Kurul Başkanı Sayın KARACA, TGSP’nin dış işlerini kendilerinin yürüttüğünü, Genel Sekreteri Ömer
Faruk TERZİ’nin numarasını verebileceğini, kendisi ile iletişime geçilmesinin işleri hızlandıracağını ifade
etmiştir. Ayrıca TGSP’nin dış işleri kapsamında kendilerinin de yardımcı olabileceğini belirterek, daha
önce bahsedilen 4 Mart’taki programda söz hakkı alınmasını refere edebileceklerini taahhüt etmiştir.
- Kurum temsilcileri, organize komitesine Genç Memur-Sen’in de çağırılabileceğini dile getirmiştir.
- Yeni Dünya Vakfı Başkan Yardımcısı Dr. Ümit DOĞAN, üniversite desteğinin önemli olduğunu ve
özellikle de özel üniversitelerin stant açmalarına olanak sağlanabileceğini ifade etmiştir.
- Son olarak Ulusal Kurul Toplantılarının süre olarak çok uzun tutulmaması ve akşam saatlerinde
yapılmasının daha uygun olacağı bütün kurum temsilcilerince dile getirmiştir.
08 Şubat 2017, İstanbul

