
 
“Ġslam Ülkelerinde Eğitim Kongresi” İstanbul‟da Gerçekleşiyor 
 
ĠKÖ Ġslam Konferansı Örgütü üyesi ülkelerin eğitim kurumları arasında gerekli 
dayanıĢma ortamını sağlayıp birlikte hareket ve ilerlemeyi hedefleyen “Ġslam 
Ülkelerinde Eğitim Kongresi” TASAM ve ĠSAV iĢbirliği ile 24 - 27 Ekim tarihleri 
arasında Ġstanbul’da gerçekleĢecek. Kongrede Türkiye’nin kazanım ve tecrübelerinin 
aktarılması, gelecek için müĢterek bir vizyon belirlenmesi ve yanlıĢ eğitimden 
beslenen radikal akımların önünün alınmasına yönelik politikalar tartıĢılacaktır. 
 
Türk Asya Stratejik AraĢtırmalar Merkezi (TASAM) ve Ġslami Ġlimler AraĢtırma Vakfı 
(ĠSAV) tarafından birlikte organize edilen “Ġslam Ülkelerinde Eğitim Kongresi”; Türkiye‟nin 
eğitim alanında elde ettiği kazanımların diğer Müslüman ülkelerle paylaşılmasını, doğuda ve 
batıda iyi eğitim veren kurumlarla iletişim kurulmasını, bu ülkeler arasında kurulacak eğitim 
ağı ile diğer alanlarda da ortak yaklaşımlar geliştirilmesini amaçlıyor. 
 
TASAM BaĢkanı Süleyman ġENSOY yaptığı açıklamada; İslam ülkelerinde eğitim konusu 
üzerinde bugüne dek böyle kapsamlı şekilde durulmadığına dikkat çekerken, bizzat alanın 
uzmanları tarafından mevcut durumların dile getirilip değerlendirileceği “Ġslam Ülkelerinde 
Eğitim Kongresi” ile Ġslam Konferansı TeĢkilatı üyesi ülkelerin tarihten gelen eğitim 
tecrübelerinin paylaşılacağını, gelecek için müĢterek vizyon belirleneceğini ve bu kongre 
vesilesi ile ülkemizin İKÖ içerisindeki etkinliğine ve dünyadaki sosyal barışa önemli katkıda 
bulunulacağını ifade etti. ĠSAV BaĢkanı Prof. Dr. Ali ÖZEK ise aynı inanç sahipleri arasında 
eğitime yönelik ortak çalışmaların yalnız Müslümanlar‟a özgü bir uygulama olmadığını, 
günümüzde en büyük ilgi alanı “eğitim” olan Katolikler‟in dünya üzerinde kurduğu devasa ağ 
ile müşterek kararlar alırken, İslam ülkeleri arasındaki benzeri güçlü oluşumlar için de bu 
kongrenin temel teşkil edeceğini dile getirdi. 
 
İstanbul Cevahir Kongre Merkezi‟nde icra edilecek kongrenin 24 Ekim saat 10.00 da 
başlayacak açılış konuşmalarını;  
- Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr. Hüseyin ÇELĠK,  
- Pakistan Milli Eğitim Bakanı Ashraf JAVED 
- Devlet Bakanı Prof. Dr. Sait YAZICIOĞLU,  
- Ġslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin ĠHSANOĞLU,  
- Diyanet ĠĢleri BaĢkanı Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU,  
- BaĢbakanlık Türk ĠĢbirliği ve Kalkınma Ġdaresi „TĠKA‟ BaĢkanı Dr. Hakan FĠDAN 
- Ġslami Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü „ISESCO‟ Direktörü Dr. A. Othman ALTWAIJRI  
yapacaklar. 
 
Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca simültane tercümelerle, “İslam Ülkelerinde Geçmişten 
Günümüze Eğitimin Tarihçesi ve İnsanlığa Kazanımları”, “21. Yüzyılda İslam Ülkelerinde 
Eğitim ve Kurumları”, “İslam Ülkelerinde Radikalizm ve Eğitim”, “İslam Ülkelerinde Eğitim 
Reformları”, “İslam Ülkelerinde Mesleki Eğitim”, “İslam Ülkelerinde Araştırma ve Eğitim”, “Bir 
Batı Ülkesi ile Doğu Ülkesinin Mukayesesi”, “Bir Geçici Bilanço ve Perspektifler” başlıkları 
altında 9 oturumun gerçekleştirileceği “Ġslam Ülkelerinde Eğitim Kongresi”nin son gününde 
genel değerlendirme yapılacak, İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerine de gezi düzenlenecek. 
 
İslam ülkelerinin dünyadaki değişimleri anında kavraması için ortak fikir platformları 
oluşturulmasını, uzmanların belli aralıklarla buluşturulmasını, İslam ülkeleri arasında ortak 
eğitim siyasetinin ve felsefesinin belirlenmesini hedefleyen “Ġslam Ülkelerinde Eğitim 
Kongresi”nde ortaya çıkacak bilgileri, verileri ve değerlendirmeleri kalıcı hale getirmek için 
kongre sonrasında sonuç bildirgesi yayınlanacak ve ayrıca bir kitap hazırlanarak ilgili kurum 
ve yetkililere ulaştırılacaktır.  
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Aslı TOKAÇ + 90 212 635 61 51 
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http://www.tasam.org/index.php?sagblok=29

