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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve
İSEDAK Başkanı Ekselansları Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
Ekselansları, Bakanlar ve Heyet Başkanları,
Saygıdeğer Delegeler,
Değerli Hanımefendiler ve Beyefendiler,

Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh.

İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 33. Oturumunda
sizlere hitap ediyor olmak benim için büyük bir ayrıcalık ve bundan şeref
duyuyorum.

Türkiye

Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı,

İİT Zirve Dönem Başkanı ve İSEDAK Başkanı Ekselansları Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’a, yıllardır aralıksız olarak İslam İşbirliği Teşkilatı’na verdiği destekten
duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Aynı şekilde, Türkiye hükumetine ve
halkına da geleneksel misafirperverlikleri ve yılda bir düzenlenen bu etkinliğin
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başarıyla gerçekleşmesi için yaptıkları harika organizasyon için teşekkürlerimi
iletiyorum.
Geçen sene Ağustos’taki toplantının açılışında yaptığım konuşmada, Genel
Sekreterliğin,

15

Nisan

2016’da

Türkiye

Cumhuriyeti’nde,

İstanbul’da

gerçekleştirilen 13. İİT Zirvesinde kabul edilen İİT 2025 Eylem Planında
benimsendiği gibi, Teşkilatımızın sosyo-ekonomik gündemine daha fazla öncelik
vermeye hazır olduğunu vurgulamıştım. Teşkilatımızın yürüttüğü, ticaretin teşvik
edilmesi ve ticaretin finansmanından, İİT Tercihli Ticaret Sistemi kapsamındaki İİT
pazarlarına erişimin artırılmasına ve sınır ötesi ticaret ve yatırım altyapısının
gelişmesine kadar uzanan çok çeşitli işbirliği faaliyetleri, üye devletlerimizin
sosyo-ekonomik gelişimini olumlu yönde etkilemiştir.
Nitekim İİT ülkelerinin ekonomisi konusundaki son genel görünüm
raporunda da, 2015 yılında %3,4 olan yıllık büyüme hızında istikrarlı ama çarpıcı
bir artış olduğu ve bu rakamın 2016’da %3,6’ya, 2017’de ise %4’e çıktığı
belirtilmiştir. Benzer şekilde, İİT ülkelerinin ekonomik faaliyetlerinde de bir artış
eğilimi gözlemlenmiştir; bu ülkelerin toplam Gayrisafi Yurt İçi Hasılası 2011 yılında
13,9 trilyon ABD doları iken 2015 yılında 17,1 trilyon ABD dolarına yükselmiştir.
Ticaret alanına bakacak olursak, İİT ülkelerinin kendi aralarında
gerçekleştirdikleri mal ticaretinin toplam değeri 2015 yılında 709 milyar ABD
doları olarak gerçekleşmiş ve bunun sonucunda, 2015 yılı başında %19,33 olan İİT
içi ticaretin oranı, 2016 yılının başında %20,3’e çıkmıştır. İİT üye ülkelerinden
32’sinin, İİT içi ticaret için belirlenen %20 hedefine ulaştığını ya da bu hedefi
aştığını memnuniyetle ifade etmek isterim. Diğer yandan, çabalarımızı İİT içi
ticaret oranının düşük olduğu ülkelere yöneltmiş durumdayız. Bu kapsamda, İİT
içinde, devlet yatırımlarını ya da özel yatırımları teşvik etmek yoluyla kapasite
geliştirme çalışmaları yürütmekteyiz.
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Ekselansları,
Değerli Delegasyon Başkanları,
İSEDAK kararlarının yürürlüğe konması hususunda, Genel Sekreterlik bu
süreci her zaman Dışişleri Bakanları Konseyi ile paralel şekilde yürütmüş ve Daimi
Komitenin aldığı çeşitli kararların hızla uygulamaya konması için tüm İİT
kurumlarıyla aktif koordinasyon içinde olmuştur. Geçtiğimiz yıl, İİT’nin aldığı pek
çok kararın uygulanmasıyla birlikte, ilgili İİT organlarının ticaret finansmanına
yönelik müdahalelerinde artış olmuş, bu da ilgili üye ülkelerimizdeki Mikro, Küçük
ve Orta Büyüklükteki İşletmelere daha çok destek sağlanması anlamına gelmiştir.
Spesifik olarak, Uluslararası İslami Ticaret Finansmanı Kurumu (ITFC),
2016’da en az gelişmiş Üye Devletler için %21’lik bir payla 20 ülkedeki 58 işlemi
onaylamıştır. Bu, 4,8 milyar ABD doları değerindeki etkileyici ticaret finansmanı
onaylarına ve 4,48 milyar ABD doları değerindeki ödemelere ek olarak
gerçekleştirilmiştir. Benzer şekilde, sigorta işlemlerinin %10 artarak 2015’teki 4,06
milyar ABD doları düzeyinden 2016’da 4,47 milyar dolara çıktığı göz önünde
bulundurulduğunda, İslam Ülkeleri Arası Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası
Kurumunun (ICIEC) ticaretin artırılmasına ilişkin işlemleri sağlam bir şekilde
gerçekleştirilmektedir.
Aynı şekilde, İİT’nin altyapı geliştirmeye dair girişimleri, İİT Altyapı
Geliştirme ve Bölgesel Entegrasyon Politikası (IDRIP) taslağına ilişkin olarak
bölgesel ve sektörel geçerlilik kazandırma süreçlerinin yakında başlamasıyla hız
kazanacaktır. Teklif edilen politikayla, ulaştırma, enerji, ticaret, sanayi, tarım ve
haberleşme alanlarında İİT üye devletleri arasında etkili işbirliği ve karşılıklı
yardım

sağlanması

belirlenirken,

İİT

amaçlanmaktadır.
pazarlarının

büyük

Bu
bir

Politikanın

sektörel

kapsamı

rekabetçi

ticaret

bölgesine
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dönüştürülmesine ve İİT içinde entegrasyon ve ekonomik canlanmaya yönelik
olarak gerekli fiziksel ve kurumsal altyapıların geliştirilmesine ilişkin genel hedefle
İSEDAK Stratejisi kapsamındaki temel işbirliği faaliyetlerinden yeteri kadar ilham
alınmıştır.
Bu İSEDAK Genel Kurulunda görüş alışverişi oturumu sırasında ulaştırma
koridoru gelişiminin ele alınacağı göz önünde bulundurulduğunda, şunun
belirtilmesi yerinde olacaktır ki Şubat 2018’de Sudan’ın başkenti Hartum’da
gerçekleştirilmesi planlanan 2. İİT Bakanlar Konferansında, diğer meselelerin yanı
sıra, bu toplantı sırasında gerçekleştirilecek beyin fırtınası oturumunun
sonuçlarının kesin olarak kullanılacağı IDRIP’nin ulaştırma ile ilgili kısmı
değerlendirilecektir. Bu, sonucu Sudan’ın Hartum şehrinde gerçekleştirilecek olan
İİT idari toplantısının tutanaklarına mutlaka dahil edilecek olan bu toplantıda
ulaştırma koridorunun gelişimine dair olarak yapılan üst düzey tartışmalara ek
olarak gerçekleştirilecektir.
Tarım sektöründe, İİT işbirliği, tarımsal kalkınma ve gıda güvenliğine dair
İİT’nin 5 yıllık Eylem Planının uygulamaya konmasıyla ihtiyaç duyulan desteği
almıştır. Planın en önemli yanı, üye ülkelerimizde çok yıllık bitkilerin hasadından
sonra meydana gelen kayıplar sorununun çözülmesi de dahil olmak üzere gıda
güvenliği ile ilgili acil sorunların ele alınacağı bir gıda güvenliği rezervinin
oluşturulmasıdır. Bu bakımdan, Türkiye Hükûmetinin Gıda Güvenliği ve Tarımsal
Kalkınmaya dair 8. İİT Bakanlar Konferansına gelecek yıl burada İstanbul’da ev
sahipliği yapmayı nazik bir şekilde kabul ettiğini bildirmekten mutluluk duyarım.
Umuyorum ki bu toplantı, üye ülkelerimizde artan işbirliği çalışmalarını ve
özellikle de üye ülkelerimizde bölgesel gıda güvenliği merkezleri kurma ihtiyacını
daha da ileriye taşıyacaktır.
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Ekselansları,
Değerli Delegeler,
Konuşmamı sonlandırırken, özellikle İİT’nin sürdürülebilir sosyoekonomik
kalkınmaya dair küresel gündeme etkili bir şekilde katkıda bulunabilen ve refahın
ve sosyoekonomik kalkınmanın artırılması için kalabalık nüfuslarımızın isteklerine
zamanında ve etkili bir şekilde yanıt verebilen gerçek bir uluslararası ekonomik
aktöre dönüştürülmesi yolunda çeşitli kazanımları pekiştirme çabalarımızda
İSEDAK çerçevesinde yıllık görüşmelerimizin önemini vurgulamak istiyorum.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve umuyorum ki toplantıda başarılı
görüşmeler yapılacaktır.
Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
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