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PROJE DOSYASI
PROJENİN ADI
3. İİT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu

PROJENİN SÜRESİ
Hazırlık
Uygulama

: Ağustos 2011 - Nisan 2012 Dönemi
: 02 - 03 Mart 2012, Bakü

UYGULAYICI KURULUŞLAR
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM)

PROJENİN KISA TANIMI
1990’lı yıllarda Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte dünyada pek çok ülke bir değişim ve
dönüşüm sürecine girmiştir. İletişim imkanlarının artması, enformasyon teknolojisinde kaydedilen
gelişmeler; mal, sermaye ve insan akışının hızlanması gibi küresel ve yerel siyasi koşullar İslam
ülkelerinde de benzer bir değişim ve dönüşümü kaçınılmaz hale getirmiştir.
Geride bıraktığımız otuz - kırk yıllık dönemde İİT üyesi ülkelere genel olarak baktığımızda halklar
dünyadaki ekonomik ve sosyal dinamizmin gerisinde kalmışlardır. Bu durum İİT üyesi ülkelerin
çözümlemeye çalıştıkları sosyolojik, siyasi ve ekonomik sorunların daha da içinden çıkılmaz bir hal
almasına neden olmuştur. Bu nedenle İslam ülkeleri kamu yönetimi, ekonomik ve insani kalkınma,
insan kaynaklarının geliştirilmesi alanlarında en uygun ve verimli yöntemlerin belirlenmesi için
ulusal ve uluslararası düzeyde vizyon geliştirmek durumundadır.
“İslam Ülkelerinde Değişim ve Dönüşüm” ana teması ile planladığımız “3. İİT Üyesi Ülkeler
Düşünce Kuruluşları Forumu” hızla değişmekte olan uluslararası sistemde İİT ülkelerinin bu
değişim ve dönüşüm sürecini kendi geleceklerini en iyi hizmet edecek şekilde yönlendirmelerine
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
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PROJENİN KISA VE UZUN VADELİ AMAÇLARI
“3. İİT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu” projesinin temel amaçları şunlardır:
 İİT ülkelerinin uluslararası konumları çerçevesinde, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikte, ekonomi, siyaset, kültür, bilim, eğitim, teknoloji, sanat konularında öngörülerde bulunmak ve projeksiyonlar geliştirmek.
 İİT üyesi ülkelerin düşünce kuruluşlarından uzman, akademisyen, bilim insanı ve sivil toplum
örgütleri temsilcileri arasında diyalog ortamı oluşturmak.
 İİT üyesi ülkelerin uluslararası konumlarını yükseltme amacıyla Stratejik çalışmalar yapılmasına
zemin hazırlamak; toplumun ve kamu yönetiminin bilgilenmesi ve bilinçlenmesi konusunda çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını yönetim kademelerine sunmak
 Dış ve iç kamuoylarına yönelik olarak verilen mesajların etkinliğini ve verimliliğini artıracak çalışmalara katkı sağlamak.
 İİT ülkelerinin uluslararası alandaki tanıtımının etkinliğini artıracak stratejik iletişim çalışmalarına
katkı sağlamak ve yeni iletişim teknolojilerinin dış tanıtımda etkin olarak kullanılması için önerilerde bulunmak.
 Tüm bu perspektiflerin bütününde diyalog ve iş birliği ortamı sağlamak.

Bu amaçlar doğrultusunda şu hedeflere ulaşılmaya çalışılacaktır:
 "İnsan ve Ekonomik Kalkınma" ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ve gelecek projeksiyonları ile
ilgili İİT ülkelerinin gelecek perspektiflerini güçlendirmek/geliştirmek için yeni projeler üretilmesinin
önünü açmak
 İslam dünyası STK’larının daha yetkin ve üretken çalışmalarını sağlama, arasındaki iletişim ve
etkileşimi artırma ve ortak proje üretme kültürü geliştirme amaçlarına hizmet edecek bir ortam
oluşturmak
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 İİT üyesi ülkelerin akademisyen ve uzman birikimini doğru projelerle buluşmasına katkı sağlamak
 Farklı kökenden gelen ve farklı formasyona sahip düşünce kuruluşlarının birbirlerinin düşüncelerinin istifade etmelerini sağlamak, bunların ideal ortak yöntemlerine geliştirmelerine imkan tanımak
 Halkların refahı için sivil girişimlerin yaklaşımlarından ve bulgularından istifadenin önünü açmak,
sivil toplumun temsilcileri vasıtası ile kurum ve ülkelere yeni ufuklar kazandırmak
 Siyasi, sosyokültürel, akademik ve ekonomik anlamda uluslararası açılım sağlamak.

PROJENİN GEREKÇESİ
Geride bıraktığımız otuz - kırk yıllık dönemde İİT üyesi ülkelere genel olarak baktığımızda gelişmiş
dünyadaki ekonomik ve sosyal dinamizmin gerisinde kalmışlardır. Bu durum İİT üyesi ülkelerin
çözümlemeye çalıştıkları sosyolojik, siyasi ve ekonomik sorunların daha da içinden çıkılmaz bir hal
almasına neden olmuştur. Bu noktada da, iletişim devrimi ve internet erişimi halkların kendilerini
Batılı demokrasiler ile karşılaştırmalarına imkan vermiş, yönetimler ile halklar arasında meşruiyet
sorunlarının ortaya çıkmasına ve yönetimlerin istikrarsız hale gelmesine neden olmuştur.
Ülkelerin yeni koşullar karşısında değişim ve dönüşüme uğraması iki farklı yoldan
gerçekleşmektedir. SSCB’’den Rusya Federasyonuna geçiş ve Doğu Bloğu ülkelerinin
demokratikleşmesi örneklerinde görüldüğü gibi, kimi zaman yöneticiler ve elitler değişimin
kaçınılmaz olduğunu önceden tahmin etmekte ve bunu mümkün olduğu kadar kendi çıkarları
doğrultusunda yönlendirmeye çalışmaktadırlar. Kimi zaman ise, yöneticiler, siyasi ve ekonomik
elitler içeriden gelen değişim taleplerine ve dışarıdan dayatılan koşullara sonuna dek direnme ve
statükoyu koruma yoluna gitmektedirler.
Bu ikinci durumda, yöneticilerin, elitlerin ve diğer unsurların değişim ve dönüşüm sürecini kontrol
etme imkanları son derece kısıtlı hale gelmekte ve bu ülkeler değişim sürecinden büyük zararlar
görmektedirler.
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Değişimle ilgili olarak geliştirmeye çalıştığımız bu tespit sadece siyasi süreçler için değil, sosyal,
ekonomik ve kültürel süreçler için de geçerlidir. Bu nedenle İslam ülkeleri kamu yönetimi,
ekonomik insani kalkınma, insan kaynaklarının geliştirilmesi alanlarında en uygun ve verimli
yöntemlerin belirlenmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde vizyon geliştirmek durumundadırlar.
Bu noktadan hareketle 3. İİT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu, ilk iki Forum’da kurulması
kararlaştırılan üç temel kurumsal organın çatısını oluşturacak şekilde ve bu toplantılardaki
çalışmaları tamamlayıcı nitelikte düzenlenecektir:
1. Akil Kişiler Grubu
2. Kamu Yönetiminde İnovasyon Çalışma Grubu
3. Ekonomik İnsani Kalkınma Çalışma Grubu
Türkiye ile birlikte diğer İİT üyesi ülkelerin seçkin düşünce kuruluşları temsilcileri ile ülke
yönetiminde inisiyatif ve yetki sahibi karar alıcılara yönelik bu anlamlı projenin stratejik kapasite
inşasına ve İslam Ülkelerinde düşünce kuruluşlarının bu alanda öncü rol üstlenmelerine ciddi
katkılar sağlayacağı inancındayız.

a) Projenin Amacına Nasıl Ulaşacağı
Ana hatları ile Forum üç gün sürecektir. Etkinliklerin ilk günü 1. Mart 2012 tarihinde “Akil Kişiler
Grubu”, “Kamu Yönetiminde İnovasyon Çalışma Grubu” ve “Ekonomik İnsani Kalkınma Çalışma
Grubu” birer çalışma toplantısı gerçekleştirecektir.
Forumun ilk günü olan 2 Mart 2012 tarihlerinde yapılacak açış konuşmalarından sonra karşılıklı
kurumsal tanıtımlar yapılacak ve ardından “Değişim ve Dönüşümle ilgili Teorik ve kavramsal
çerçeve”, “Sosyoekonomik ve Siyasi Dönüşüm - Temel Dinamikler”, “Kamu Yönetiminde
İnovasyon” başlıkları altında tebliğler sunulacaktır. Oturumlarda oturum başkanı dışında her
ülkeden oturum konusuyla ilgili bir akademisyen veya uzman 20 dakikalık bir sürede tebliğlerini
takdim edeceklerdir.
Takdimlerin ardından 1 saatlik soru-cevap bölümüne geçilecektir. Bu bölümde tebliğ sunmayan
konusunda uzman yerli ve yabancı akademisyenler ve diğer katılımcılar ile oturumda tebliğ sunan
akademisyenler arasında akademik bir tartışma ortamı sağlanacaktır. Aynı metodoloji diğer
oturumlarda da takip edilecektir. Forumun ikinci gününde de “Ekonomik ve İnsani Kalkınma,”
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“Ulusal ve Uluslararası Politikalar için Vizyon Geliştirme”, “Yeni Düşünce Kuruluşlarının İnşası ve
Sürdürülmesi” konularında üç oturum yapılacak ve aynı metodoloji izlenecektir. Gün sonunda ise
bir basın toplantısı düzenlenecektir.
Forum’u izleyen gün ise ikili görüşmeler ve tarihi ve turistik mekânlara ziyaretler
gerçekleştirilecektir.

KAPSAM
İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’na İİT üyesi ülkerden düşünce kuruluşları başjanlarının
yanısıra devlet başkanları, kamu kurumlarında görev yapan üst düzey yöneticiler ve medya
mensuplarının davet edilmesi planlanmaktadır.
(İİT üyesi ülkeler: 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)
Bunun yanısıra, Batılı ülkelerden, Rusya, Hindistan ve Çin’den uygun görülen düşünce
kuruluşlarından da temsilciler gözlemci olarak davet edileceklerdir.
b) Projede hedeflenen kitleler
i) Kitlenin kimlerden oluştuğu ve sayısı
(Ek 1 başlığı ile iki partner kurumun ortak imzası ile davet gönderilmeye başlanan taslak liste eklidir)

Düzenlenecek olan Forum’un hedef kitlesi;
 Düşünce Kuruluşları
 Uzman ve Akademisyenler
 Basın mensupları
 Türkiye ve diğer İİT Üyesi Ülkeler Kamuoyları
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Protokol Katılımı:
• Devlet Başkanları
• Dışişleri Bakanları
• İlgili Devlet Adamları
• Diplomatlar
Forum’a 250 kadar davetlinin katılımı öngörülmektedir. Davetlilerin en az 125 kadarının İİT üyesi
ülkelerden gelmesi planlanmaktadır. Bu 125 kişiden 100 kişinin İİT Üyesi Ülkelerdeki düşünce
kuruluşlarının (Ek1 Listede yer alan) Başkan ve Direktörleri olması, kalan 25 kişinin ise protokol
devlet temsilcileri, gözlemci ülke - uluslar arası örgüt temsilcileri ve tanınmış başarılı gazeteciler
olması şeklinde davetler yapılmıştır.
ii) Bu kitlelere ulaşma olasılığı ve olasılığın dayanağı
Forum’un konuya ilgi duyan tüm kesimlere ulaşması amacıyla davet mektupları ve programın
detaylı bilgisini içeren Forum kitapçığı gönderilecektir. Ayrıca afiş, broşür ve çeşitli promosyonların
yanı sıra basın - yayın organları ve çeşitli araştırma kurumlarıyla da diyalog sağlanmaktadır.
Forum’da ortaya çıkacak bilgilerin, verilerin ve değerlendirmelerin kalıcı hale getirilmesi amacıyla
Forum sonrası bir rapor ve bir kitap hazırlanacak, diğer kongre ve konferanslarımızda da olduğu gibi
ilgili kurum ve yetkililere ulaştırılacaktır. Forum sunulan tebliğlerin kitap haline getirilmesi bu
hususta emeği geçenlerin çalışmalarını daha anlamlı kılmakla birlikte konuya ilgi duyan kesimlere
de yardımcı olacaktır.
TASAM tarafından yapılan araştırmalar ve incelemeler doğrultusunda, kurumumuzun kuruluşundan
bu yana gerçekleştirdiği projeler; Türkiye’de ve dünyanın farklı coğrafyalarında kurduğu bağlantılar
ve daha önce gerçekleştirmiş olduğu kongre ve Forumlara gösterilen ilgi ve alaka sonuncunda
hedeflenen kitleye ulaşımda herhangi bir güçlük yaşanmayacağı düşünülmektedir.

6

PROJEDE GÖREVLİ EKİP
Proje Başkanı
Süleyman ŞENSOY, TASAM Başkanı
Proje Yöneticisi
Büyükelçi (E) Murat BİLHAN, TASAM Başkan Yardımcısı
Proje Koordinatörü
Dr. Engin SELÇUK, TASAM Direktörü
Proje Koordinatör Yardımcısı
Dr. Muharrem Hilmi ÖZEV, TASAM Ortadoğu Uzmanı
Proje Danışmanları
Büyükelçi (E) Murat BİLHAN, TASAM Başkan Yardımcısı
Büyükelçi (E) Ömür ORHUN İİT Genel Sekreteri Danışmanı
Prof. Dr. Hasan SELÇUK, TASAM ve Marmara Üniversitesi
Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin OBA, TASAM Başkan Danışmanı
Dr. Abdullah ÖZKAN, TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü Direktörü
Prof. Dr. Vural ALTIN TASAM Yönetim Kurulu Üyesi

Projede Görevlendirilen Uzmanlar
Fatma Günce KANLI TASAM
Tuğçe Öztürk, TASAM
Diler ULUKAYA, TASAM
Yusuf AYDEMİR, TASAM
Dr. Almagül İSİNA, TASAM
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FAALİYET VE ÇIKTILAR
“Projenin amacına nasıl ulaşacağı” başlığı altında da özetlendiği üzere, Forum kapsamında
gerçekleştirilecek faaliyetler aşağıdaki zaman çizelgesinde detaylandırılmıştır.
Söz konusu planlama çerçevesinde 3. İİT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu;
 İslam ülkeleri arasında her alanda etkileşimin, bilgi ve know-how paylaşımının artmasına,
 İslam ülkelerinde yaşanan problemlerin çözümüne, sürdürülebilir insani kalkınma, güvenlik ve
istikrarın tesisine ve korunmasına;
 Türkiye ve İslam ülkeleri arasında iktisadi, siyasi ve sosyo-kültürel alanlarda işbirliği ilişkilerinin
ve imkânlarının geliştirilmesine;
 Türkiye’nin İslam Ülkelerindeki etkinliğinin ve saygınlığının arttırılmasına hizmet edecektir.
Ayrıca, Forum’da elde edilen bilgileri, veri ve değerlendirmeleri kalıcı hale getirmek için toplantı
sonrası bir sonuç raporu ilgili kurum ve yetkililere gönderilecektir.
Foruma, gazete ve televizyonların genel yayın ve haber müdürleri ile köşe yazarları davet edilecek
ve Kongre faaliyetlerinin basında yer alması için tanıtım çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca afiş, broşür,
davetiye gibi Kongre tanıtım malzemeleri kullanılacaktır.
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ZAMAN PLANLAMASI (Taslak)
1. GÜN PROGRAMI
AKİL KİŞİLER KURULU VE ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTILARI
2. GÜN PROGRAMI
09.00 - 09.30 Kayıt
09.30 - 10.40 Açılış Konuşmaları
Gülşen PAŞAYEVA SAM Direktör V.
Süleyman ŞENSOY, TASAM Başkanı
Prof. Ekmeleddin İHSANOĞLU, İİT Genel Sekreteri
(Türkiye, Azerbaycan ve Misafir Ülke Devlet Adamları)
10:40 - 12:00 Tanışma ve Karşılıklı Kurumsal Tanıtımlar
12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 16:10 Teorik ve Kavramsal Çerçeve
16:10 - 16:30 Kahve Molası
16:30 - 18:00 Sosyoekonomik ve Siyasi Dönüşüm - Temel Dinamikler
3. GÜN PROGRAMI
10:00 - 11:20 Kamu Yönetiminde İnovasyon
11:20 - 11:40 Kahve Molası
11:40 - 13:00 Ekonomik ve İnsani Kalkınma
13:00 - 14:30 Öğle Yemeği
14:30 - 15:50 Ulusal ve Uluslararası Politikalar için Vizyon Geliştirme
15:50 - 16:10 Kahve Molası
16:10 - 17:30 Yeni Düşünce Kuruluşlarının İnşası ve Sürdürülmesi
17:45 - 19:00 Forum ile İlgili Genel Değerlendirme
Basın Toplantısı
4. GÜN
Gezi Programı
Kongre sonrasında bildirilerin tasnifi, çevirileri ve baskı ve baskı öncesi editörlük hizmetleri bir aylık
zaman diliminde sonuçlandırılacaktır.
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MEDYA
Forum kapsamındaki faaliyetlere gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ve haber
müdürleri ile köşe yazarları davet edilecektir. Ayrıca, bu faaliyetlerin medyada yer alması için
tanıtım çalışmaları yapılacaktır.

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

FORUM KİTABI
3. İİT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu’nda ortaya çıkan bilgiler, veriler ve
değerlendirmeleri kalıcı hale getirmek için zirve sonrası bir kitap hazırlanacak ve diğer forum,
kongre ve konferanslarımızda olduğu gibi ilgili kurum ve yetkililere gönderilecektir. Forum’da
sunulan tebliğlerin kitap haline getirilmesi bu hususta emeği geçenlerin çalışmalarını daha anlamlı
kılacaktır.

GİRDİLER
Projenin hizmeti, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ve Azerbaycan
Cumhurbaşkanlığı Araştırmalar Merkezi (SAM) tarafından gerçekleştirilecektir. Forum’a, İslam
İşbirliği Teşkilatı (İİT), kurumsal destek sağlayacaklardır

İZLEME VE DEĞERLENDİRME
TASAM tarafından proje çerçevesinde yapılacak faaliyetlere ve giderlere ilişkin ayrıntılı bilgi
sunularak, projenin izlenmesi sağlanacaktır. Proje bitiminde kapsamlı bir faaliyet raporu
sunulacaktır.
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BÜTÇE
“Maliyet Dökümü” bölümünde ifade edilen bütçe harcamaları Ağustos 2011- Nisan 2012 dönemi içerisinde
yapılacaktır.
3. İİT ÜYESİ ÜLKELER DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU (TASLAK) BÜTÇESİ (€)
Br. Fiyatı
(KDV Hariç,
€)

Miktar/Kişi

Davetiye

1

3000

3.000

Afiş

2

500

1.000

Dosya

1

500

500

Broşür / Program Kitapçığı

1

3000

3.000

Bloknot

1

500

500

Kalem

1

500

500

Kongre Kitabı

5

2000

10.000

1

2500

Gider Kalemleri

Basım/Yayım

TOPLAM

18.500

Davetiye Gönderimi (Yurtdışı dahil)
İletişim Giderleri

Forum Salonu ve
İlgili Hizmetler

2.500

TOPLAM

5.000

Salon, Öğlen Yemeği + İkram (3 gün)

50

100+250*2

30.000

Teknik Eleman (3 gün)

300

4

1.200

TOPLAM

31.200
2.900

Simültane Tercümanlar

600 x 3

4

750

100

1.000

100

TOPLAM
Konaklama ve
Ulaşım

Organizasyon

7.200
10.100

Konaklama (4 gün yemekler dahil)
Ulaştırma (Uluslararası)
TOPLAM

75.000
100.000
175.000

Tarihi Yerlere Gezi Gezi + Öğle Yemeği + İkram
Kültür Turu
TOPLAM
Araç Kiralama

2.500

Diğer İletişim Giderleri

Simültane Tercüme Sistemi
Tercüme

Toplam (€)

7.500
7.500
500

Kiralık Araç + Şoför + Transfer Görevlisi (5gün)
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5.000

Yabancı Temsili Devlet Protokolünün
Ağırlanması (Ulaşım, Temsil vs.)

5.000

Akademik Danışmanlık (Telif vb.)

9.000

Tanıtım ve Halkla İlişkiler (PR)

7.000

Profesyonel Organizasyon Desteği (6 Ay)

18.000

Kurum ve Uzmanlarla Hazırlık Toplantıları

5.000

TOPLAM

44.000

GENEL TOPLAM

296.300 €

11

