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1 - ‹KT Üyesi Ülkeler Düflünce Kurulufllar› Forumu 28-30 Ocak 2010 tarihleri
aras›nda ‹stanbul'da yap›c› ve samimi bir ortam içinde cereyan etmifltir.
Türk-Asya Stratejik Araflt›rmalar Merkezi (TASAM) taraf›ndan ‹slam Konferans›
Teflkilat›n›n (‹KT) teflvik ve deste¤iyle düzenlenen Forum'da “Bar›fl, Medeniyet
ve ‹flbirli¤i” ana temas› üzerine odaklan›lm›flt›r. Toplant›ya, ‹slam Konferans›
Teflkilat› (‹KT) üyesi 40 ülkeden düflünce kurulufllar›, ‹slam Konferans› Teflkilat›nda
gözlemci statüsündeki Rusya, Tayland ve Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyetinden
delegasyonlar, ‹slam Konferans› Teflkilat› Genel Sekreteri ile heyeti, ‹KT üyesi
ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri, ayr›ca ilgili uzmanlar ile Türkiye'den
sekiz düflünce kuruluflu ve medya temsilcileri kat›lm›fllard›r. Forum çal›flmalar›nda
‹KT'nin Yeni Vizyonu ve On Y›ll›k Eylem Plan› etrafl›ca irdelenmifltir.
Bu çerçevede, “Bar›fl ve Medeniyet”, “‹slam Konferans› Teflkilat›n›n Yeni
Vizyonu”, “‹slam Ülkelerinde Güvenlik Sorunlar›, Ortak Güvenlik Politikalar› ve
Perspektifler”, “11 Eylül Sonras› ‹slamofobi ve ‹slam Dünyas› - Bat› ‹liflkileri”,
“‹slam Dünyas›nda Çat›flma Çözümü ve Bar›fl ‹nfla Süreci”, “‹KT Üyesi Ülkelerde
Demokrasi, ‹yi Yönetiflim, ‹nsan Haklar› ve Yeni Güvenlik Yaklafl›mlar›”, ve “Kamu
Diplomasisi Perspektifinde ‹slam Ülkeleri Düflünce Kurulufllar› Aras›nda ‹flbirli¤i
ve Kurumsallaflma” konular› ele al›nm›flt›r. Ayr›ca, bu hususlarda ‹slam ülkeleri
düflünce kurulufllar› aras›nda ifl birli¤i gerçeklefltirilebilecek alanlara dair görüfl
teatisinde bulunulmufltur.
2 - Forum s›ras›nda, ‹KT Üyesi Ülkeler Düflünce Kurulufllar› hem ülkeleri hem de
‹slam Dünyas›n›n ortak yarar›na birlikte çal›flma karar› alm›fllard›r. Bu karar›n,
‹slam Konferans› Teflkilat› Sekretaryas›na ve müteakip Yüksek Düzeyli Memurlar
ve D›fliflleri Bakanlar› toplant›lar› ile Devlet ve Hükümet Baflkanlar› Zirvesinin
dikkatlerine sunulmas› oy birli¤iyle kararlaflt›r›lm›flt›r. Ayr›ca, ilgili kamu
otoritelerinin bu sürece olan deste¤inin öneminin vurgulanmas› benimsenmifltir.
3 - Forum'da, ‹KT Üyesi Ülkeler Düflünce Kurulufllar›n›n etkin ifl birli¤i
gerçeklefltirmeleri için ortak bir eylem plan›n› tespit etmeleri gerekti¤i de ortaya
ç›km›flt›r. Bu eylem plan›, her fleyden evvel, ‹KT Üyesi Ülkeler Düflünce Kurulufllar›
aras›nda yeterli ve etkili düzeyde ifllev yapacak bir uluslararas› platform ve iletiflim
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a¤›n›n kurulmas›n› gerektirmektedir. Bu ba¤lamda iflbirli¤i ve koordinasyon
amac›yla “‹KT Üyesi Ülkeler Düflünce Kurulufllar› Platformu” kurulmas›
kararlaflt›r›lm›flt›r. Böylelikle, ‹KT Üyesi Ülkeler Düflünce Kurulufllar› bilgi ve
deneyimlerini söz konusu platform çat›s› alt›nda birlefltirerek hem iletiflim hem
de iflbirli¤i imkânlar›n› etkinlefltirmifl olacaklard›r. Platformun iletiflim a¤› olarak
‹KT resmi dillerinde ve Türkçe www.isttp.org adresinden yay›n yapacak bir
i n t e r n e t p o r t a l › k u r u l m a s › k o n u s u n d a m u t a b a k a t a v a r › l m › fl t › r .
4 - Ortak platform ve eylem plan› çerçevesinde, iflbirli¤i ve eflgüdümü temel
alan bir yaklafl›mla çeflitli konularda çal›flma gruplar›n›n yan› s›ra bir “Akil Kifliler
Grubu” ve “A¤ Temas Grubu” oluflturulmas› önerilmifltir. Bu çal›flma gruplar›n›n
y›lda en az bir defa toplanarak tespit edecekleri eylem programlar› çerçevesinde
yap›lmas› gerekenleri planlamalar›, gerçeklefltirilecek etkinlikleri yönlendirmeleri
ve y›lda bir düzenlenecek ‹KT Üyesi Ülkeler Düflünce Kurulufllar› Forumu'nun
koordinasyonunu ve gündeminin oluflturulmas›na katk› sa¤lamalar›n›n önemi
vurgulanm›flt›r.
5 - ‹KT Üyesi Ülkeler Düflünce Kurulufllar› aras›nda somutlaflan bu sürecin karar
al›c›lara ve IKT dahil uluslararas› kurulufllara katk› sa¤layabilece¤i vurgulanm›flt›r.
Di¤er taraftan, sürecin yönetiminin ‹KT Genel Sekreterli¤i baflta olmak üzere ilgili
ülkelerle dan›flma halinde yürütülmesi benimsenmifltir. Karfl›l›kl› etkileflim
içerisinde zaman ve eylem plan› belirlenmifl sürdürülebilir kurumsallaflman›n
hayati önemi vurgulanm›flt›r.
6 - ‹KT Üyesi Ülkeler Düflünce Kurulufllar› aras›nda “uluslararas› suçlar ve
terörizm” ve ‹slamofobi gibi yükselen tehditler ve riskler üzerinde karfl›l›kl› ifl
birli¤i yap›lmas› da Forum esnas›nda önerilmifltir. Ayr›ca çok tarafl› sürdürülecek
kurumsallaflma ve etkinliklerle birlikte düflünce kurulufllar› aras›nda ikili ifl
birliklerinin önemi teyit edilmifltir.
7 - Forum'un tekrarlanacak y›ll›k toplant›lar›na ev sahipli¤inin tüm kat›l›mc›
kurulufl ve ülkelere aç›k oldu¤u vurgulanm›fl ve kurulacak platformun yönetiminin
‹stanbul'da olmas› benimsenmifltir.
30 Ocak 2010, ‹stanbul
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