
 

DÜNYA MÜSLÜMAN GENÇLİK ZİRVESİ VE FUARI  
GÜÇ 2017 | 2. ULUSAL KURUL TOPLANTISI 

SONUÇ RAPORU (TASLAK) 
 
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 16 Mart 2017’de 2. Ulusal Kurul Toplantısı İstanbul’da Hayrat 
Uluslararası Öğrenci Derneği’nde gerçekleştirilmiştir.  
 
“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 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.  
 
Toplantıya Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği, Millî Türk Talebe Birliği, Vizyon Siyasi Kalkınma 
Merkezi, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, HAK-İŞ, İlim Yayma Cemiyeti, IIFSO, Dünya İslam 
Forumu ve TASAM katılmışlardır.   
 
Toplantıda gündem maddelerine uygun olarak konular konuşulmuş ve bazı kararlar alınmıştır. Buna göre;  
 
1. Vize işlemleri konusunda TASAM’ın  Sudan Büyükelçiliği ile görüşmeleri devam etmektedir.  Vize 

konusunda kolaylık sağlanacağı belirtilmiştir. Katılımcıların  pasaport fotokopilerini en kısa 
sürede osmanorhan@tasam.org adresine  göndermeleri gerekmektedir.   

 
2. Zirvede  Arapça- İngilizce-Türkçe  tercüme olacaktır.   
 
3. Konaklama organizasyonu Sudan tarafından yapılacaktır. Zirve merkezine yakın konaklama yerleri 

tercih edilmiştir. Heyet protokolüne göre Al Salam Rotana Hotel konaklama otelleri arasındadır.   
 
4. Transferler konusunda; karşılama, uğurlama, yerel ulaşım Sudan tarafından organize edilecektir.   
 
5. Zirve; Uluslararası Afrika Üniversitesi  Kongre Merkezi’nde gerçekleşecektir.  Merkez’de biri ana 

salon olmak üzere 3 salon bulunmaktadır.  
 
6. Protokol katılımcı olarak Cumhurbaşkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Büyükelçiler, Ticari Ateşeler vs. 

olarak davetler yapılmaktadır.  



 

 
7. Gezi konusunda ise ilk gün Hartum gezilecek, akşam Sayın Rektör tarafından yemekli bir resepsiyon 

verilecektir.   
 
8. Bazı üniversiteler ve dernekler stant açarak tanıtım yapacaklardır.  Stant açmak isteyen kurumların 

TASAM’a talep ettikleri metrekare ile ilgili bilgi vermesi gerekmektedir. Stantlarda dil olarak  Arapça 
ve İngilizce tanıtım malzemelerinin olması uygun görülmüştür.   

 
9. Kültürel gösteriler olarak; semazen gösterisi, ebru ve hat uygulamaları için ilgili merciler ile temasa 

geçilmiştir. Uluslararası öğrenciler de kendi kültürlerini sergileyeceklerdir. Uluslararası Afrika 
Üniversitesi’nin 82 ülkeden  öğrencisi bulunmaktadır.  Zirve’de 100 ülke hedeflenmektedir.   

 
10. Ortak ve güçlü bir bildiri için, deklarasyonda hangi maddelerin olması gerektiği  önerilebilir.   
 
11. Program detayları konusunda Sudan tarafından taslak bir program gelmiştir.  Program 

değerlendirilip, tercüme edilerek paylaşılacaktır.  Zirve  boyunca canlı yayın olacaktır. Zirve’den bir 
gün önce, Dünya İslam Forumu Yetkin Kişiler Grubu toplantısı yapılacaktır.  

 
12. Sponsorluk ve destek konusunda ilgili kurumlara yazılar gönderilmiştir. Konuyla ilgili olarak 

Ankara’da bazı kurumların gelecek hafta ziyaret  edilmesi söz konusudur. Ulusal Kurul’da yer alan 
kurumların kendi bağlantılı oldukları çevrelerden de sponsorluk ve destek anlamında katkı 
beklenmektedir. Zirve’nin proje kapsamında değerlendirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile görüşülmesi öngörülmüştür. Ayrıca, Türk Hava 
Yolları ve Türk Telekom’un Milli Türk Talebe Birliği, Genç MÜSİAD’ın İlim Yayma Cemiyeti ve İBB 
Gençlik Meclisi’nin de Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği aracılığıyla ziyaret 
edilmesi  kararlaştırılmıştır. Kurumlar nezdinde yapılacak takip ve güçlü sonuç alınması için görev 
paylaşımı yapılmıştır. İvedilikle sonuçların paylaşılması kararlaştırılmıştır. 

 
 13. Gidiş tarihi, 6 Mart 2017 ve dönüş tarihi 10 Nisan 2017 olarak öngörülmüştür ve sabah 06.00 

sularında Türkiye’de olunması planlanmıştır.   
 
14. Dünya Gençlik Politikaları Derneği, Zirve ile ilgili bir tanıtım videosu hazırlamaktadır.  
 
15. Türkiye’den giden STK’ları bir arada tanıtan bir broşür  hazırlanması uygun bulunmuştur.   
 
16. Zirve Ulusal Kurul üyelerinin Zirve’yi sosyal medyada daha fazla  paylaşmasının faydalı olacağı 

konuşulmuştur.   
 
17. Ulusal Kurul olarak Sudan’da Büyükelçiliğimizin ziyaret edilmesi uygun bulunmuştur.   
 
18. Ulusal Kurul üyelerinin sürekli iletişim hâlinde olmasının ve kendi açılarından üstlendikleri görevlerle 

ilgili hızlı bilgi aktarımı yapmalarının önemi vurgulanmıştır.   
 

16 Mart 2017, İstanbul 
 


