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İSLAM KALKINMA BANKASI GRUBU

-------------------------------------------------------------------------------------------------Sayın İslâm Kalkınma Bankası Grubu Başkanının, İslam İşbirliği Teşkilatı
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Daimi Komitesinin Otuz Üçüncü Döneminde
yapılan Bakanlar Toplantısı Konuşması
22 Kasım 2017, İstanbul Türkiye
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarih: 21.17.2017
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Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla,
Salat ve selam nebilerin ve rasüllerin sonuncusu efendimiz Muhammedü’l
Emîn’e, onun âli ve ashabının tümünün üzerine olsun,
- Değerli Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı, İslam Zirvesi Başkanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve
Ekonomik İşbirliği Daimi Komitesi Başkanı,
- Değerli Kardeş Lütfi Elvan, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanı,
- Sayın Bakanlar,
- Sayın Dr. Yusuf El- Oseymin , İslam İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri,
- Değerli Heyet Üyeleri,
- Beyler ve Bayanlar,

Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun
Güzel tarihi İstanbul şehrinde İslam İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Daimi
Komitesinin Otuz üçüncü Oturumuna katılmak benim için büyük bir onurdur. Buraya
geldiğimizden bu yana sergilenen seçkin organizasyon, sıcak ve samimi karşılama
münasebetiyle tüm samimiyetimle Türkiye Cumhuriyeti hükümetime şükranlarımı sunarım.
Çok değerli başkan, konuşmama başlamadan önce İslâm devletleri arasındaki ekonomik
yardımlaşma hususunda gösterdiğiniz gayretlerinizden dolayı şükranlarımı sunarım. Yine
İslâm devletleri arasında ekonomik yardımlaşmayı kuvvetlendirme hususunda daha fazla
girişimlerde bulunulması hususunda İslâm kalkınma bankası topluluğuna gösterdiğiniz
önerileriniz nedeniyle de şükranlarımı sunarım.
İslam Kalkınma Bankası Grubu, İSEDAK ile yıllar içinde kurulan seçkin ilişkilerden,
İSEDAK kararlarının uygulanması, İSEDAK stratejisi ve "tercihli ticaret sistemi" gibi
forumlarda kabul edilen çeşitli girişim ve programların başlatılması ve ticaretin
yaygınlaştırılmasından dolayı stratejik bir ortak olarak gurur duyar. Yine İslam Kalkınma
Bankası Grubu tarafından temsil edilen stratejik iş kararlarını vermede hem kamu hem de
özel sektör paydaşlarına ve ortaklarına yardımcı olacak ve destekleyecek olan İSEDAK İş
Zekası Merkezi'ni kurmak için yeni bir girişim sunmaktan da memnuniyet duyar.
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Değerli Başkan,
Baylar ve Bayanlar,
Ülkelerimiz; hızlı nüfus artışı, iklim değişikliği, salgın hastalıkların yaygınlaşması ve
özellikle de gençler arasındaki işsizliğin artması gibi birtakım tehditlerle karşı karşıyadır.
Bu zorlukların üstesinden gelmek için, hükümetler, özel sektör, vakıflar, sivil toplum
kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve bireyler arasındaki ortaklığı genişletmek
amacıyla beş yıllık program ortaya koydu. Çünkü üye devletlerimizin karşılaştığı bu
zorluklar, sıkıntılar derin ve kök salmış bir haldedir ve tüm kalkınmacıların büyük çabalar
ortaya koymalarını gerektirmektedir. Bu nedenle banka, katma değer zincirini tatbik etmek
üzere muhtelif alanlarda kalkınma ortaklarıyla bir entegrasyon kuracaktır. Bu çerçevede
finansman desteği, bireysel, kurumsal ve hukuki kapasitenin geliştirilmesi ve araştırmaların
hazırlanması gibi tam bir paket şeklinde destek sunulacaktır. Bu üslup ile bankaya üye
devletler topluluğunda merkeziyetçi olmayan bir genişlemenin sağlanması ve banka
topluluğuna üye ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verilmesi, kalkınma
etkisinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
Beş yıllık program ayrıca mali ve insan kaynaklarını harekete geçirmek, deneyim ve
bilgileri paylaşmak ve tüm Banka Grubu faaliyetlerine bilim ve yenilik getirmek için
elektronik platformların kullanımını da içermektedir. Üye ülkelerimiz tarafından akıllı yeşil
şehirlerin ve çevre dostu altyapıların oluşturulması konusundaki inovasyonların
benimsenmesi ve yeşil bonoların çıkartılmasıyla bu eğilimlerin desteklenmesi de bu
kapsamda yapılacak işlerdendir.
Ekonomik, sosyal ve çevresel felaketlere karşı bağışıklık kazanma ve korunma, Program
için özel önem taşıyan konulardır ve Banka bu görevi üstlenecek uzman bir departman
kurmuştur.
Sayın Başkan,
Beyler ve Bayanlar,
Temiz enerji, içme suyu, kuraklık, hastalıkların yok edilmesi, yoksulluğun ortadan
kaldırılması, eğitim kalitesinin iyileştirilmesi, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi gibi muhtelif
alanlarda dünyanın karşı karşıya kaldığı kalkınma zorluklarının çözümünde ilim teknoloji
ve inovasyon kalkınmanın güçlü bir aracıdır. Bu nedenle beş yıllık program, Üye
Devletlerin entegre bir sistem kurmalarında, inovasyon yapanları, bilim insanlarını,
yatırımcıları, üniversiteleri ve araştırma merkezlerini motive ederek kalkınma sorunlarına
yenilikçi çözümler üretmede aralarında bir bağ oluşturmada uygun işaretleri bulmalarına
yardımcı olacak bir yol haritasını ve bir eylem planını içermektedir. Yine bu program,
sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve insanların yaşam kalitesini yükseltmek için banka;
bilim, teknoloji ve inovasyon için 500 milyon dolarlık bir fon oluşturdu ve banka 100
milyon dolarla buna katkıda bulundu. İslam Dayanışması Fonu da 100 milyon dolar katkıda
bulundu. Böylelikle İslam Dayanışması Fonu, Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenen
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Birinci Bilim, Teknoloji ve Yenilik Zirvesi'nde İslam dünyasının liderlerinin bereketini elde
etmiş oldu. Banka yakın bir gelecekte; bilim insanlarını, yenilikçileri, karar vericileri,
üniversiteleri, araştırma merkezlerini ve diğer kurumları bir araya getirecek olan dünyanın
ilk bilim, teknoloji ve yenilikçi elektronik platformunun adımını atacaktır. Bu platform,
bilim adamlarını ve yenilikçileri fikirlerini ticari ürünlere dönüştürmeye davet edecek
böylelikle de üye devletlerin genç bay ve bayanlarına İslâm kalkınma bankası çerçevesinde
yeniliklerini tescil etme fırsatını verecektir.
Değerli Başkan,
Baylar ve Bayanlar.
Ekonomik işbirliğinin ve üye ülkeler arasındaki entegrasyonun teşvik edilmesi İslam
Kalkınma Bankası Grubu'nun program ve projelerinin önemli bir konusudur ve beş yıllık
programın temel direktörlerinden biri de ekonomik büyümeyi artırmak ve özel sektörün
kalkınmaya katkısını artırmak için bir katalizör olarak öne çıkmaktadır.
Bu bağlamda, İslam Kalkınma Bankası Grubu, Üye Devletler arasında işbirliğini artırmak
için yeni yollar ve araçlar keşfetmek istiyor. Bu bağlamda, örneğin, Arap Afrika Ticaret
Köprüleri Programıyla, iki bölgenin Üye Devletleri arasındaki ticaret alışverişini teşvik
etmek amacıyla birçok girişime imza atıldı. Aynı şekilde 2013 yılında Arap Ülkeleri
Ticaretine Yardım Programı'nı başlattı. Grup aynı zamanda Güney ülkeleri arasında Üye
Devletlerin uzmanlık, bilgi ve teknolojiyi diğer üye ülkelere aktarmasını sağlayan bilgi ve
deneyim alışverişinde bulunma yöntemini benimsedi. Buna ek olarak, Banka bölgesel
işbirliği ve entegrasyon stratejisini tamamlama aşamasındadır. Bu strateji, enerji, tarım,
ulaştırma ve ticaret gibi çeşitli ekonomik sektörleri kapsayan alt bölgesel programlara
tercüme edilecektir. Bu stratejinin bir parçası olarak, Banka tarafından yılda bir kez
onaylanan fonların büyük bir kısmı, Orta Asya Özel Programı ve Afrika'nın gelişimi için
Özel Program gibi bölgesel projelere ve programlara tahsis edilecek. Bu bölgesel projelerin
üye devletler arasında daha fazla bütünleşmeyi sağlayacağını ümit ediyoruz.
Değerli arkadaşlar,
Baylar ve Bayanlar,
İSEDAK'ın 33'üncü oturumunda “İslam Konferansı Üye Devletlerinin sınırları boyunca
transit koridorların iyileştirilmesi" başlığı altında nakliye konusunu ele aldığı memnuniyet
verici olduğuna da işaret etmek isterim. Nakliye koridorları, bölgesel işbirliği ve
entegrasyon stratejisi bağlamında İslam Kalkınma Bankası Topluluğu açısından en önemli
ön öncelik olmuştur. Banka topluluğu son yıllarda "Trans-Sahara Yol Koridoru" ile “İranKazakistan ve Türkmenistan arasındaki demiryolu koridoru” gibi çeşitli sınır ötesi ulaşım
koridorlarının finansmanına katkıda bulunmuştur. Banka ayrıca, Kırgızistan, Tacikistan,
Pakistan ve Afganistan'daki enerji ağlarını birbirine bağlayan önemli bir proje olan CASA4
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1000 projesi gibi enerji koridorlarını da desteklemektedir. Banka topluluğu, ticareti
kolaylaştıracak daha fazla ulaştırma koridorunun oluşturulması ve kişilerin daha etkin ve
daha az masraflı hareketi yaratarak bölgesel entegrasyonun teşvik edilmesine katkıda
bulunmayı taahhüt etmiştir. Bu toplantıda çıkarılacak tavsiyeleri bekliyoruz
Değerli başkan
Baylar ve bayanlara
Konuşmamı tamamlamadan önce geçtiğimiz yılki seçkin toplantısında sunmaktan onur
duyduğum üç girişimi hızlı bir şekilde ele almam için bana izin vermenizi isterim. Bunlar;
Filistin halkının ekonomik güçlendirme programının derinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
genç insanların rolünün aktive edilmesi, vizyonlarını kalkınma ve medeniyet oluşturma
konularına entegre edilmesi ve krizlere direnmelerinin desteklenmesi üçüncüsü ise krizlerle
başa çıkmak için Kızılay mekanizmalarının harekete geçirilmesidir.
Bildiğiniz gibi banka bu yıl Cidde'de yapılan 42. yıllık toplantısında gençlik odaklı ilk
zirveyi organize etti ve Banka Grubu şu anda bu Zirvenin tavsiyelerinin uygulanması için
çalışıyor. Öte yandan Banka özellikle güç konusu ile ilgilenmiş ve bu önemli konuda
Banka'nın yeni yapısında bir daire oluşturduğu gibi Banka aynı zamanda, Kızılay ile ilgili
İslam İşbirliği Örgütü kurumları düzeyindeki hazırlık toplantılarına da katılmıştır.
Filistin halkına yönelik ekonomik güçlendirme programının derinleştirilmesi ve
yaygınlaştırılması ile ilgili olarak, Bankanın bu önemli programdaki başarıları ile
gelecekteki yönergeleri hakkında kısa bir film sunarak bunu güçlendirmek ve daha da
desteklemekten memnuniyet duyacağımı belirtmek istiyorum. Aynı şekilde Bankanın bugün
burada sevgili ve sadık ortaklarımızla pilot projemiz "Türkiye’deki Filistinli ve Suriye’li
Mülteci Ailelerine Yönelik Ekonomik Güçlendirme Projesi" nin ilk bölümünü başlatmak
için bir anlaşma imzalayacağımızı belirtmekten de mutluluk duyuyorum. Proje, yeni
kaynaklar oluşturmayı, insanlar (halk), kamu, özel sektör ve hayırseverler arasında katılım
kapılarını açmayı içeriyor. Bu vesileyle; Uluslararası Türk İşbirliği Ajansın, Türk Kızılayı,
Eğitim ve Ekonomik Araştırmalar İslam Merkezi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı,
Endonezya'daki Uluslararası Wafa Kurumu, Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Hizmeti
(AFAD), Türk Kredi Garanti Fonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)gibi tüm
ortaklarımıza teşekkür etmekten mutluluk duyuyorum.
Son olarak, tüm üye devletlere, İKB Grubu'na verdikleri sürekli destekler için teşekkür
ediyorum. Bu destek olmadan bu grup karşınızda bu başarıları gerçekleştiremezdi.
Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesinin (İSEDAK), Üye Devletler arasında işbirliğini
teşvik etmek ve güçlendirmek amacıyla somut öneriler getireceğini ümit eden otuz üçüncü
oturumun müzakerelerinde başarılar diliyorum.
Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun.
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