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SUNUŞ
Konjonktürel gelişmeler ve teknolojik ilerlemelerin etkisiyle giderek küreselleşen günümüz
dünyasında doğrudan ya da dolaylı olarak bir şekilde birbiri ile iletişime girmeyen ülke
neredeyse kalmamış durumdadır. Dünya ile birlikte İslam ülkelerinde de siyasi, sosyokütürel
ve iktisadi anlamda ciddi değişim ve etkileşimler söz konusudur.
İslam ülkeleri 21. yüzyılda pek çok problemle karşı karşıyadırlar ve bu problemlerin çözümü
başta hoşgörü ve ılımlılığın teşviki, modernleşme, eğitim, bilim ve teknoloji olmak üzere her
alanda

reformların

yapılması,

ticaretin

geliştirilmesi,

iyi

yönetişim

anlayışının

yaygınlaştırılması, insan haklarının iyileştirilmesi ve İslam’ın öngördüğü aile yapısının
korunması gibi konulardaki faaliyetlerin yoğunlaştırılmasına bağlıdır.
İslam ülkelerinin söz konusu faaliyet alanlarında başarılı olabilmeleri; ortak çıkarların ve
meşru hakların birlikte savunulması, İslam ülkelerini güç durumda bırakan problemlerin
çözümü için harcanan çabalarda iş birliği ve koordinasyon sağlanması, İslam ülkelerinin
küresel siyasi, ekonomik ve sosyal karar alma mekanizmalarına aktif katılımı, İslam ülkeleri
arasında ekonomik bütünleşmeye yönelik ekonomik ve ticari iş birliğinin artırılmasına
bağlıdır. Aynı zamanda İslam’ın gerçek imajının korunması, diğer medeniyetlerin ve dinlerin
üyeleri ile diyalogun geliştirilmesi, İslam ülkeleri arasındaki anlaşmazlık ve çatışmaların
barışçı yollardan çözümlenebilmesi için gerekli adımların atılması, iyi yönetişim, demokrasi,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ulusal ve uluslararası düzeyde iyileştirilmesi gibi
konularda ilerleme sağlanması da bu bağlamda son derece büyük önem arz etmektedir.
Medeniyetin her katmanında yaşanan gelişmeler, devletler kadar sivil toplumu da yakından
ilgilendirmektedir. Karşımıza çıkan sorunları aşmak ve yeni açılımlar yakalamak için
hadiselere daha geniş ve farklı bakış açıları ile çok boyutlu öneriler getirerek müşterek azami
faydalar sağlamak adına; bilim ve fikir insanlarının, analiz ve strateji uzmanlarının bir araya
gelerek ülkelerindeki, bölgelerindeki ve dünyadaki gelişmelere dair güncel bilgileri derlemesi,
işlemesi, ileriye yönelik dinamik, etkin ve gerçekçi diyaloglar geliştirmesi artık bir zorunluluk
olmuştur.
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Özellikle; düşünce kuruluşu temsilcilerinin özgün disiplinleri çerçevesinde gerçekleştirilecek
toplantılar ile hem devlet hem de sivil toplum boyutunda, bölgesel ve küresel ölçekte
meydana gelen siyasi, sosyokültürel ve iktisadi gelişmelerin yakından izlenmesi, sahip olunan
bilgilerin paylaşılarak birlikte değerlendirilmesi, güncele ve geleceğe dair yapıcı diyaloglar
geliştirilmesi mümkün olacaktır. Başka türlü, ne olası sorunların çözümü, ne de karşılaşılacak
yeni fırsatların etkin biçimde değerlendirilmesi söz konusu olabilir.
“İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu” projesi, böyle bir zorunlu gereksinim
kapsamında Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü
tarafından planlanmıştır.
Türkiye ile birlikte diğer İslam ülkelerinin seçkin düşünce kuruluşları temsilcileri ile ülke
yönetiminde inisiyatif ve yetki sahibi karar alıcılara yönelik bu anlamlı projenin “Barış
Medeniyeti”nin inşasına ciddi katkılar sağlayacağı inancındayız.
Saygılarımla…

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı
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TOPLANTININ ADI
İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu
“Barış Medeniyeti ve İş Birliği”

KONU
İslam ülkelerinde öne çıkan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin aktif olarak bir araya
geleceği, kamu kurumlarında görevli üst düzey yöneticilerin yanı sıra ilgili akademisyen ve
düşünce kuruluşlarının katılımının sağlanacağı “İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu”
etkinliğinin düzenlenmesi.

KOORDİNATÖR
Toplantının koordinatörü Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bünyesinde
faaliyet gösteren TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü’dür.
TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü, çalışma alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu ulusal ve
uluslararası düzeyde stratejik inceleme ve araştırmaları projelendirip ortaya koyabilen,
gelecekle ilgili gerçekçi öngörülerde bulunmaya çalışarak bunları yorum, makale, rapor ve
kitaplarla yazılı hale getiren ve öngörülerini gerçekleştirirken meselelere yapıcı ve farklı bir
üslupla yaklaşma prensibinden hareket eden bir inceleme ve araştırma kurumudur.

YER
Cevahir Kongre Merkezi, İstanbul

TARİHİ
28-30 Ocak 2010
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AMAÇ VE HEDEFLER
“İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu” projesinin dört temel amacı vardır:
• Dünya’da, bölgemizde ve ülkemizde kaydedilen siyasi, sosyokültürel ve iktisadi
gelişmelere dair, İslam ülkelerinin düşünce kuruluşu temsilcileri ile “Barış Medeniyeti ve İş
Birliği İmkanları” perspektifinde bir araya gelerek öncelikle bilgi ve fikir alışverişinde
bulunmak, analize dayalı yorumlar geliştirmek,
• Küresel ve bölgesel çapta gelişmeleri birlikte izleyip diyalog ortamı oluşturarak, olası
siyasal, sosyokültürel ve iktisadi gelişmeler hakkında öngörülerde bulunmak,
• Ülke yönetiminde sorumluluk sahibi karar alıcılara; yerine göre kaynağından bilgiler ve
farklı açılardan yaklaşımlar ile saptanan sosyoekonomik sorunların çözümüne yönelik
öneriler sunmak,
• Tüm bu perspektiflerin bütününde diyalog ve iş birliği ortamı sağlamak.
Bu amaçlar doğrultusunda şu hedeflere ulaşılmaya çalışılacaktır:
• İslam ülkeleri arasında düşünsel bazda dayanışmanın gelişmesine ve pozitif etkileşim
kültürü oluşmasına katkı sağlamak,
• Resmi diplomasilerin şekillenmesi noktasında sivil bir platform oluşturarak inisiyatif
sağlamak,
• Farklı orijin ve formasyonlara sahip sivil toplum kuruluşlarının, birbirinin düşünce ve
çalışma disiplini ile tanışarak birlikte hareket ve ideal paylaşım metodolojilerini
geliştirmelerine imkân sağlamak,
• Sivil perspektifin yaklaşım ve bulgularından kamu yararına çıkarsamalarda bulunmak,
• Siyasi, sosyokültürel, akademik ve ekonomik anlamda uluslararası açılım sağlamak,
• Sivil toplumun temsilcileri vasıtası ile kurum ve ülkelere yeni ufuklar kazandırmak.
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YÖNTEM
TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü’nün ve Türkiye’den iş birliği yapılacak düşünce kuruluşlarının
ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 3 günlük forum (bilimsel toplantı ve etkinlikler) kapsamında
İslam ülkelerinden düşünce kuruluşlarının temsilcileri bir araya getirilecektir.
Her ülkeden düşünce kuruluşu başkanları davet edilmiştir. Kamu kurumlarında görev alan üst
düzey yöneticilerin, içerikle ilgili uzman, akademisyen ve bilim adamlarının katılımı da
sağlanarak katkıda bulunmaları ve istifade etmeleri için ideal bir ortam oluşturulacaktır.
Karşılıklı etkileşime dayalı toplantılar ve gezilerin yanında programları uygun olduğu ölçüde
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Bakanlar Kurulu üyeleri ile medya
temsilcileri ve önemli kurum yetkilileri ile görüşmeler organize edilecek, kısa - orta - uzun
vadede yapılabilecek iş birlikleri ve etkileşimlerin temeli atılacaktır.
Proje kapsamında düzenlenecek olan toplantı (ve etkinlikler) sona erdikten sonra,
gerçekleştirilmiş olan çalışmalar daha sonra bir stratejik rapor formatında yayınlanacaktır.

KATILIMCILAR
- İKT üyesi Ülkelerden Düşünce Kuruluşu Başkanları
(Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri,
Brunei Darussalam, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili,
Filistin, Gabon, Gambiya, Gine, Guinea-Bissau, Guyana, Irak, İran, Kamerun, Katar,
Kazakistan, Kuveyt, Kırgızistan, Komor, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Mali, Mısır,
Moritanya, Mozambik, Nijer, Nijerya, Oman, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sierra Leone,
Somali, Sudan, Surinam, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Togo, Tunus, Türkiye,
Türkmenistan, Uganda, Ürdün, Yemen)
- Kamu Kurumlarında Görev Yapan Üst Düzey Yöneticiler
- Medya Mensupları
- Toplantı Konuları ile İlgili Uzmanlar ve Akademisyenler
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HEDEF KİTLESİ
Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşları,
Araştırma Kurumları,
Akademisyenler ve Öğrenciler,
Basın Mensupları.
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ZAMAN PLANLAMASI (Taslak)
1. GÜN PROGRAMI
08.30 - 09.00 Kayıt
09.00 - 09.45 Açılış Konuşmaları
Süleyman ŞENSOY, TASAM Başkanı
Musa KULAKLIKAYA, TİKA Başkanı
Ertuğrul GÜNAY, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı
Ahmet DAVUTOĞLU , T.C. Dışişleri Bakanı
Prof. Ekmeleddin İHSANOĞLU, İKT Genel Sekreteri
(Misafir Ülke Devlet Adamları)
Abdullah GÜL, T.C. Cumhurbaşkanı
09:45-11:15 1. Oturum
Barış Medeniyeti ve İslam Konferansı Teşkilatı’nın Yeni Vizyonu
11:15-11:30 Kahve Molası
11:30-13:30 2. Oturum
İslam Ülkelerinde Güvenlik Sorunları, Ortak Güvenlik Politikaları ve
Perspektifler (Afganistan, Azerbaycan Karabağ Bölgesi, Filistin, Irak, Kıbrıs
Sorunu, Nijerya, Pakistan, Sudan v.b.)
13:30-14:30 Öğle Yemeği
14:30-16:00 3. Oturum
11 Eylül Sonrası, İslamofobi ve İslam Dünyası - Batı İlişkileri
16:00-16:15 Kahve Molası
16:15-17:15 3. Oturum (Devam)
Müzakere ve Değerlendirme
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2. GÜN PROGRAMI
10:00-11:45 4. Oturum
İslam Dünyası’nda Çatışma Çözümü ve Barış İnşa Süreci
11:45-12:00 Kahve Molası
12:00-13:30

5. Oturum
İKT Üyesi Ülkelerde Demokrasi, İyi Yönetişim, İnsan Hakları ve Yeni Güvenlik
Yaklaşımları

13:30-14:30 Öğle Yemeği
14:30-16:00 6. Oturum
Kamu Diplomasisi Perspektifinde İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları
Arasında İş Birliği ve Kurumsallaşma
16:00-16:15 Kahve Molası
16:15- 17:15 7. Oturum
Genel Müzakere, Değerlendirmeler - Sonuç Deklarasyonu
3. GÜN PROGRAMI
Kültürel Etkinlik ( Katılımcılar için İstanbul’daki tarihi mekanların ziyareti )
08:00

Otelden çıkış

09:00-12:00

Topkapı Sarayı

12:00-15:00 Öğle Yemeği / Boğaziçi Tekne Gezisi
15:00-17:00 Dolmabahçe Sarayı
17:00-18:00 Dönüş ve Akşam Yemeği
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PROJEDE GÖREVLİ EKİP
Proje Başkanı
Süleyman ŞENSOY, TASAM Başkanı
Proje Koordinatörü
Muharrem Hilmi ÖZEV, TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü Direktör Yardımcısı
Proje Koordinatör Yardımcısı
Fatma Günce KANLI, TASAM
Proje Danışmanları
Büyükelçi (E) Murat BİLHAN, TASAM Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan SELÇUK, TASAM ve Marmara Üniversitesi
Büyükelçi (E) Doç. Dr. Ali Engin OBA, TASAM Ankara Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN, TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü Direktörü
Yrd. Doç. Dr. Engin SELÇUK, TASAM Direktörü
Projede Görevlendirilen Uzmanlar
Oğuzhan KÖSE, TASAM
Ufuk TEPEBAŞ, TASAM
Diler ULUKAYA, TASAM
Dr. Almagül İSİNA, TASAM
Caner SANCAKTAR, TASAM
Yusuf AYDEMİR, TASAM
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BASIN
Proje kapsamındaki faaliyetlere Türkiye’deki ve diğer İslam ülkelerindeki sivil toplum ve
düşünce kuruluşlarının temsilcileri, gazete ve televizyonların genel yayın ve haber müdürleri
ile köşe yazarları davet edilecektir. Ayrıca bu faaliyetlerin basında yer alması için tanıtım
çalışmaları yapılacaktır.

TANITIM MALZEMELERİ
Projede yer alan faaliyetlerin bilgilerini içeren tanıtım malzemelerinin içeriği şunlardır:
Afiş
Broşür
Davetiye
Dosya
Bloknot
Promosyon
Ayrıca katılımcı yaka kartları ile salonda perdeye yansıtılacak görseller de hazırlanacaktır.

TOPLANTI KİTABI
İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’ndaki katılımcılar tarafından sunulan bildiriler ve
yapılan değerlendirmelerin kalıcı hale getirilmesi amacıyla bir kitap hazırlanarak ilgili kurum
ve yetkililere gönderilecektir. Hazırlanan çalışmanın yazılı bir kaynaktan ilgili taraflara
aktarılması, iş birliği sürecinden daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.
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INTRODUCTION
There is not any country that has not been enter directly or indirectly into interaction and
communication with the others at the present world which is on the increasing globalization
process deriving from technological progress and other conjectural developments. Intensive
political, socio-cultural and economic changes and interactions are existing in the Islamic
countries and in the world as a whole.
Member States of the OIC face many challenges in the 21st century and to address those
challenges is only possible through promoting tolerance and moderation, modernization;
making reforms in all spheres of activities including science and technology, education, trade
enhancement, emphasizing good governance and promoting human rights and the family
values enshrined by Islam.
To be successful in this regard, the Islamic countries must safeguard and protect their
common interests and support their legitimate rights, coordinate and unify their efforts;
ensure active participation of the Member States in the global political, economic and social
decision-making processes; strengthen intra-Islamic economic and trade cooperation;
protect and defend the true image of Islam, encourage dialogue with the members of the
other civilizations and religions; settle their disputes through peaceful means, uphold and
promote good governance, democracy, human rights and fundamental freedoms.
Developments and changes which emerge on the each level of civilizations concern closely
not only states but also civil society. It is a necessity to get and analyze actual information
about developments in our countries, near regions and world and to develop dynamic,
effective and realistic dialogues for the future through getting our scientists, intellectuals,
analysts, strategists and experts together in order to overcome existing problems, achieve
new expansions, offer multidimensional suggestions based on more expansive, creative and
different ideas and gain maximal collective benefits.
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Especially through organizing meetings involving representatives from genuine disciplines of
think tank organizations, it will be possible to observe and watch political, socio-cultural and
economic developments emerging on the regional and global levels and concerning both
state and civil society, to share and assess collective knowledge, and to develop creative
dialogues for present and future. Otherwise, it cannot be possible to overcome problems
and benefit from new opportunities that will be encountered.
Within this context of necessity, project of “Think Tank Organizations Forum of the Islamic
Countries” has been planned by Turkish Asian Center for Strategic Studies (TASAM).
We hope that this project planned for honored think tank organizations of Turkey and the
OIC countries and decision makers who have initiative and competence in their countries’
governments will make serious contributions to the foundation of “Civilization of Peace”
Yours Sincerely…
Süleyman ŞENSOY
Chairman of TASAM
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NAME OF THE CONGRESS
Think Tank Organizations Forum of the Islamic Countries
“Civilization of Peace and Cooperation”

SUBJECT
The subject is to organize activities about “Think Tank Organizations Forum of the Islamic
Countries”. These activities will comprise meetings of representatives of think tank
organizations that attract attention in the Islamic Countries and the participation of senior
bureaucrats assigned in public institutions and academicians.

COORDINATOR
The coordinator of the project is Institute of Islamic Countries of TASAM, which operates
within Turkish Asian Center for Strategic Studies (TASAM).
Islamic Countries of TASAM is an institute that apprehends the importance of strategic
studies, works through the principle of adopting constructive and different approaches and
where entrepreneurs, scholars and researchers produce realistic, dynamic, creative and
effective solutions and decision alternatives for decision makers through making scientific
studies, researches, analysis and assessments and publish these works as books, reports or
articles.

VENUE
Grand Cevahir Congress Center, Istanbul
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DATE
January 28th-30th, 2010

OBJECTIVES AND SCOPE
The project of Think Tank Organizations Forum of the Islamic Countries has four main goals:
•

To come together with the representatives of think tank organizations of the
mentioned countries in the perspective of “Civilization of Peace”, and then to evolve
comments which are oriented to the analyzes and to exchange the acknowledges and
ideas about the political, socio- cultural, and economic developments which are seen
lately in the world, in the areas and in our countries.

•

To follow regional and global developments and prepare a dialog atmosphere to
have foresight for possible political, socio-cultural and economic developments.

•

To present information from the original resources for the decision makers of the OIC
countries, to develop approaches from different perspectives and to provide
solutions for the detected socio-economic problems.

•

To make cooperation and dialog within all these perspectives.

Through these goals following aims will be tried to reach:
•

To make a contribution to the improvement of positive interaction culture and
solidarity among the Islamic countries.

•

To develop a civil platform contributing to shape the formal diplomacy.

•

To prepare atmosphere to think tank organizations which have different origin and
formations in order to learn each other’s ideas and discipline and give a chance to
develop ideal shared methodologies.

14

•

To find inferences from inventions and approach of civil perfective for public
benefits.

•

To find political, sociocultural, economic and academical openings internationally.

•

To open new prospects for institutions and countries through the representatives of
civil society.

METHOD
The representatives of think tank organizations from the Islamic will be gathered together
within the context of the six day meetings (and activities) which will be organized by TASAM
and its collaborator think tank organizations from Turkey.
From every country only one think tank organization’s chairman has been invited. There will
be an ideal atmosphere to make contributions and to benefit for the senior managers from
public institutions, the specialists, academicians and scientists who are connected with the
subjects of the meetings.
Besides the mutual interaction grounded meetings and traveling, it is planned to organize
interviews with the President of Turkey, the Prime Minister of Turkey and the members of
Council of Minister of Turkey and representatives of media and Senior bureaucrats from the
major institutions, if this will be favorable with their program, and the short- middle- long
terms cooperations and interactions will be founded.
After the meetings (and the activities) within the context of this project, the results will be
published in a strategic report format.
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PARTICIPANTS
•

Chairmen of the Think Tank Organizations from African and Eurasian Countries
(Afghanistan, Albania, Algeria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Brunei-Darussalam,
Burkina Faso, Cameroon, Chad, Comoros, Cote d'Ivoire, Djibouti, Egypt, Gabon, Gambia,
Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Indonesia, Iraq, Iran, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan,
Lebanon, Libya, Malaysia, Maldives, Mali, Mauretania, Morocco, Mozambique, Niger,
Nigeria, Oman, Pakistan, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan,
Surinam, Syria, Tajikistan, Togo, Tunis, Turkey, Turkmenistan, Uganda, UAE, Uzbekistan,
Yemen)

•

Senior Bureaucrats from Public Institutions

•

Media Members

•

Specialists and Academicians who are connected with the meeting’s subjects

TARGET POPULATION
Civil Society and Think Tank Organizations,
Research Institutions,
Scholars and Students,
Media.
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TIME PLANNING (Draft)
PROGRAM OF THE 1st DAY

08.30 - 09.00 Register
009.00 - 09.45 Opening Statements
Süleyman ŞENSOY, Chairman of TASAM
Musa KULAKLIKAYA, Chairman of TİKA
Ertuğrul GÜNAY, Minister of Culture and Tourism of Turkish Republic
Ahmet DAVUTOĞLU, Foreign Minister of Turkish Republic
Prof. Ekmeleddin İHSANOĞLU, Secretary General of OIC
(Statesmen of Guest Countries)
Abdullah GÜL, President of Turkish Republic
09:45-11:15 1st Session
Civilization of Peace and the New Vision of the Organization of Islamic
Conference
11:15-11:30 Coffee Break
11:30-13:30 2nd Session
Security Issues in Islamic Countries, Common Security Policies and
Perspectives (Afghanistan, Cyprus Issue, Iraq, Karabakh Region of Azerbaijan,
Nigeria, Pakistan, Palestine, Sudan, etc.)
13:30-14:30 Lunch
14:30-16:00 3rd Session
Islamophobia and Islamic World - West Relations in the post-9/11 Era
16:00-16:15 Coffee Break
16:15-17:15 3rd Session (Continuation)
Consultation and Evaluations
17

PROGRAM OF THE 2nd DAY
10:00-11:45 4th Session
Conflict Resolution and Peace Building Process in the Islamic World
11:45-12:00 Coffee break
12:00-13:30

5th Session
Democracy, Good Governance, Human Rights and New Security Approaches
in the Member Countries of OIC

13:30-14:30 Lunch
14:30-16:00 6th Session
Cooperation and Institutionalization among the Think Tank Organizations of
Islamic Countries in the Perspective of Public Diplomacy
16:00-16:15 Coffee Break
16:15- 17:15 7th Session
Broad Consultation and Evaluations - Final Declaration
PROGRAM OF THE 3rd DAY
Cultural Activity ( Visits to historical places in İstanbul )
08:00

Leaving Hotel

09:00-12:00

Topkapı Palace

12:00-15:00 Lunch / Yacht Tour at Istanbul Bosporus
15:00-17:00 Dolmabahçe Palace
17:00-18:00 Arrival and Dinner
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PERSONNEL OF THE PROJECT
Chairman of the Project
Suleyman SENSOY, Chairman of TASAM
Coordinator of the Project
Muharrem Hilmi OZEV, Deputy Director, Institute of Islamic Countries of TASAM
Assistant Coordinator of the Project
Fatma Gunce KANLI, TASAM
Project Consultants
Ambassador (R) Murat BILHAN, TASAM Vice President
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Kocaeli Unversity
Prof. Dr. Hasan SELCUK, TASAM and Marmara University
Büyükelçi (R) Associated Prof. Ali Engin OBA, TASAM Ankara Representative
Assistant Prof. Dr. Abdullah ÖZKAN, Political Communication Institution of TASAM
Assistant Prof. Dr. Engin SELÇUK, Director of TASAM
Expert Given Task in the Project
Oğuzhan KOSE, TASAM
Ufuk TEPEBAS, TASAM
Diler ULUKAYA, TASAM
Dr. Almagul ISINA, TASAM
Caner SANCAKTAR, TASAM
Yusuf AYDEMIR, TASAM

MEDIA
Within the context of project, representatives of the NGO’s and think tank organizations in
the Islamic countries, executive and news editors of the newspapers and TVs and columnists
will be invited. Besides, publicity campaign will be held in order this activities will take place
in the media.
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PUBLICITY MATERIALS
Publicity materials containing information about activities that would be held in the project:
Poster
Booklet
Invitation
Folder
Writing pad
Promotion material
Besides, ID badges for the participants and visual materials will be prepared.

CONGRESS BOOK
In order to make the presentations and the assessments that would be hold during the
congress permanent, a book will be prepared and forwarded to related institutions and
authorities. Transmission of the works through a written source to the parties concerned will
ensure to obtain more effective results from the process of cooperation.
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