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19. yüzyılda ülkeler arasındaki varlık derecesi birbirine yakın seyrederken, son iki yüzyıldır, 

gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki boşluk insanlık tarihi boyunca hiç 

görülmemiş ölçüde açılmıştır. Dünya Bankası verilerine göre İslam Ülkeleri ar-ge’ye en az kaynak 

ayıran ülkeler arasındadır ve Dünya’nın GSMH açısından zengin ve fakir ülkeleri arasındaki fark 

gittikçe daha da büyümektedir. GSMH’sı düşük olan ülkeler bir miktar büyüme gösterse de, 

zengin ülkeler o kadar hızlı bir ekonomik gelişme içindedir ki mevcut hızları ile diğer ülkelerin 

bunlara yetişmesi mümkün değildir.  

 

Günümüzde bilginin, insan kaynaklarının, sermayenin ve emtianın yer değiştirme hızı önceki 

dönemlere göre mukayese edilemeyecek düzeylere erişmiştir. Bu ortamda İngilizceye ek olarak 

irtibat kurulan ülkenin ya da ülkelerin dilini öğrenmek kaçınılmaz bir zorunluluk hâline gelmiştir. 

Dijital teknolojik devrimle birlikte gelişen internet ve sosyal medya geleneksel iletişim araçlarına 

göre daha farklı ve etkin medya araçlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu hareketli ortam 

öğretim üyesi ve öğrenci değişimini de artırmış, üniversiteler ve mezunlar için akreditasyon ve 

karşılıklı tanınma gibi yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. 

 

Yeni dönemde fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında çalışanların, uygulamacıların, ar-ge 

faaliyetleri yürütenlerin eşgüdüm ve işbirliği içerisinde çalışma zorunlulukları müfredatın çok-

disiplinli bir yaklaşımla hazırlanmasını ve genel olarak üniversite reformu yapılmasını zorunlu 

hâle getirmiştir. İslam ülkelerinin de zaten sorunlu olan yükseköğretim sistemlerini bir an önce 

yeniden düzenlemeleri kaçınılmaz bir zorunluluktur. Gelişmiş ülkeler bu alandaki sorunları 

çözmek için çığır açan ileri araştırmaları desteklemektedir. Öyle ki,  ABD ve İngiltere tarafından 

oluşturulan büyük araştırma fonları ve tekno-kentler için özel destekler gibi uygulamalar AB 

üyesi ülkelerin dahi beyin göçü sorunu ile karşılamasına neden olmuştur. Bu tür sorunlarla baş 

etmek ar-ge faaliyetleri için gerekli büyük ölçekli finansal imkanların bürokratik engellere 

takılmaksızın seri şekilde sağlanması yanında, ülkelerin kültürel, sosyolojik, siyasi ve diplomatik 

planlamalarını çağın ötesine taşımaları ile mümkün olabilecektir. 

 



 

 

Eğitim de küresel ekonomideki büyük değişikliklerden payına düşeni almaktadır. Eğitimin önemli 

amaçlarından biri ise gençleri iş piyasası için hazırlarken, yetişkinleri de mesleki gelişimlerini 

sürdürmeleri yönünde desteklemektir. Geleceğin iş dünyasında yeterlilik beklentileri arasında 

büyük farklılıklar olacağını tahmin etmek güç değildir. Bilgi ağırlıklı ekonomide “işler”, yerini 

“projelere” bırakmıştır. Uzmanlaşmanın yanı sıra disiplinler arası çalışmaların öneminin artması 

ile; Taylor’ un makineleşmiş endüstriyel tasarımındaki “bütün ile ilgilenmesi beklenmeyen” ve 

sadece kendi bölümündeki işi yapan insanlara değil, projenin bütününün farkında olan ve esnek 

çalışmaya uyum sağlayan takım arkadaşlarına ihtiyaç vardır.  

 

Geçmişte ekonomik kalkınmanın en önemli aracı, bir ülkenin coğrafi koşullarının sonucu olan 

doğal kaynakları iken bugün yeni ekonomide en önemli değer “bilgi” olarak öne çıkmaktadır. 

Bilgi ağırlıklı ekonomide ülkelerin en çok yatırım yaptığı alan “araştırma-geliştirme” (ar-ge) 

olmuştur. Genel olarak, OECD ülkelerinde ar-ge için yapılan harcamalar GSMH’ye oranla oldukça 

yükselmiştir. Fakat Dünya Bankası verilerine göre İslam Ülkeleri ar-ge için en az kaynak ayıran 

ülkeler arasındadır. Araştırma-geliştirme temel olarak; “temel araştırma”, “uygulamalı 

araştırma” ve “deneysel geliştirme” alanlarındaki aktiviteleri içermektedir. Bu üç temel alanda 

yapılacak müdahalelerde en önemli nokta üniversitelerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve sanayi 

işbirliklerinin güçlendirilmesidir. Çünkü bilgi üretimi ve teknoloji geliştirme hem maddi hem 

entelektüel sermayenin bir arada kullanılması ile ortaya çıkmaktadır.  

 

Dış ticaretin serbestleşmesi, para akışındaki hız ve kolaylık, bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

gelişmesi uluslararası ticaretin önünü açmıştır. Bu sayede gelişen küresel şirketlerin de büyüme 

hızları muazzam düzeylerdedir ve onlarla rekabet etmek yerel ekonomiler için neredeyse 

imkansız hâle gelmiştir. Bu durum aynı zamanda küresel ekonomik düzenlemelerin istikrarı ve 

ulusal yönetimlerin etkisi hakkında da soruların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Ayrıca, 

“üretim” parçalanmakta ve aynı nitelikteki işlerin aynı kalitede ama daha ucuza yapılabildiği 

yerlere kaymaktadır. Bu sebeple, sanayinin ve üniversitelerin kaderi birbirine sıkı şekilde 

bağlanmıştır. İşletmeler küresel ekonomideki rekabet güçlerini koruyabilmek için hem bilgi ve 

teknoloji üretiminde; hem de nitelikli çalışan yetiştirilmesinde üniversitelere her zamankinden 

daha çok ihtiyaç duymaktadır. Üniversiteler; teknoparkları, ürün geliştirme ve kuluçka 

merkezleri sayesinde sanayi ile işbirliğini geliştirirken bir yandan da yapılabilecek yeni 

etkinliklerin neler olabileceği konusunda yeni fikirlere her zaman ihtiyaç vardır.  

 

Özet olarak etkinliğin temel amacı sürdürülebilir, proaktif bir perspektifle bu alanda bir tartışma 

ortamı oluşturmak, İslam dünyasının yumuşak güç/kamu diplomasisi inşası perspektifine ve 

küresel gençlik yönetişimine entelektüel katkı sağlamaktır. Makro tartışmalara paralel 

öngörülen atölye çalışmalarında ise proje/politika önerilerinin tartışılması ve somut sonuçlara 

ulaşılması için sunum çağrısının proje/politika temelli yapılması benimsenmiştir. 



 

 

 

Ana Tema 

Geleceğin Üniversiteleri, Sanayi ve Teknoloji 

 

Alt Temalar 

Üniversitelerin Geleceği 

Üniversiteleri Etkileyen Mega Trendler 

Üniversitelerde Güncel Eğitim Modelleri 

Üniversite, Sanayi ve Teknoloji ilişkisi  

Üniversite ve Sanayi İşbirlikleri 

Açık ve Uzaktan Eğitim   

Bilgi yoğunluklu Ekonomi 

Uluslararası Ticaret 

İş Yaşamının Değişen İhtiyaçları 

 

Politika/Proje Çalıştayları 

Gençlik İçin Gençlik Perspektifleri/Politika Önerileri/Projeler; 

- Eğitim ve Bilim 

- İş Hayatı ve Girişimcilik 

- Sosyal Hayat, Siyaset ve Din 

- Sağlık, Sosyal Güvenlik ve İstihdam 

- Teknoloji ve İnovasyon 

- Savunma ve Güvenlik 

- Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum 

- Enerji Su ve Gıda 

- Ekonomi ve Finans 

- Kültür ve Turizm 

- Sanat ve Edebiyat 

- Uluslararası Kalkınma İşbirliği 

- Şehir ve Yerel Yönetişim 

- Düşünce ve Akademi 

- Açık ve Uzaktan Eğitim 

- Uluslararası Diaspora 

 

Tematik Etkinlikler 

Uluslararası Gençlik ve Barış İnşası Konferansı 2022 

Dünya Müslüman Gençlik Örgütleri Konferansı 2022 

Dünya Müslüman Gençlik Kültür Festivali 2022 

Dünya Kur’an Saati 2022 



 

 

 
 

Dünya İslam Forumu | DİF ( worldislamicforum.org ) 
 

İİT İslam İşbirliği Teşkilatı işbirliği ile TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından 
28-30 Ocak 2010 tarihinde İstanbul’da İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun ilki  
“Barış, Medeniyet ve İşbirliği” ana teması ile düzenlenmiştir. Forum sonunda kabul edilen 
İstanbul Deklarasyonu ile İslam ülkeleri düşünce kuruluşlarının bilgi ve deneyimlerini bir çatı 
altında birleştirerek iletişim ve işbirliği imkânlarını etkinleştirmeleri için İslam Ülkeleri Düşünce 
Kuruluşları Platformu (ISTTP) kurulmuştur.  
 
Forum her yıl farklı bir tema altında İstanbul, Bakü, Kahire, Bağdat ve İslamabad’da 
gerçekleştirilmiştir. 06-08 Mart 2015 tarihinde İslamabad’da TASAM ve Pakistan Senatosu 
Savunma Komitesi ev sahipliğinde düzenlenen 6. Forum sonunda kabul edilen İslamabad 
Deklarasyonu ile etkinlik adının yedinci toplantıdan itibaren daha kapsayıcı olabilmesi için Dünya 
İslam Forumu ( World Islamic Forum - WIF ) olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. 8. Dünya 
İslam Forumu 2018’de İstanbul’da düzenlenmiştir. 
 

 

Dünya Müslüman Gençlik Zirvesi ve Fuarı | GÜÇ ( power.worldislamicforum.org ) 
 

Gençlerin, ekonomik ve sosyal fırsatlara erişmek, ekonomik büyümeyi paylaşmak, sağlıklı yaşam 

sürmek, aile, toplum ve İslam Ümmetinin refahına katkıda bulmak için önemi büyüktür; Gençler 

barış inşası ve sivil toplumda daha aktif rol almalı ve suç ağları veya aşırıcı hareketlerdeki 

varlıkları azaltılmalıdır; Gençler güçlü bir sese sahip olmalı, yerel ve ulusal kurumlara daha fazla 

katkı sağlamalıdır. Dünya Müslüman Gençlik Zirvesi ve Fuarı (GÜÇ); proaktif bir perspektifle bu 

alanda bir tartışma ortamı oluşturmak, İslam dünyasının yumuşak güç/kamu diplomasisi inşası 

perspektifine ve küresel gençlik yönetişimine entelektüel katkı sağlamak üzere Dünya İslam 

Forumu (DİF) tarafından kurulmuş bir platformdur. 22 Eylül 2016’da Kuala Lumpurda yapılan 7. 

DİF Yetkin Kişiler Kurulu Toplantısı’nda bir Gençlik inisiyatifi alınması tartışılmış ve ilk GÜÇ 

Zirvesi Uluslararası Afrika Üniversitesi’nin önerisi ile 07-09 Nisan 2017’de Hartum’da ve ikinci 

GÜÇ Zirvesi 01-03 Mart 2018’de İstanbul’da yüksek katılım ve başarı ile gerçekleştirilmiştir. 


