
 

 



 

BAŞKANIN SONUÇ DEKLARASYONU ( TASLAK ) 

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce 

Kuruluşları Forumu 
 

Ana teması: “İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Arasında Ekonomik Entegrasyon: Beklentiler ve 

Zorluklar” olan 4. İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu, 26-27 Mart 2013 

tarihinde, Mısır Başbakanlık Enformasyon ve Karar Destek Merkezi tarafından (IDSC), Mısır Dışişleri 

Bakanlığı ve Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) işbirliğiyle, İslam Kalkınma Bankası 

(IDB), Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Mısır Hükümeti’nin katkılarıyla Kahire’de gerçekleştirilmiştir.  

İslam İşbirliği Teşkilatı gündemindeki önemli meselelerin tartışıldığı bir iletişim ve diyalog 

platformu olan forumun önceki seneler İstanbul’da ve Bakü’de gerçekleştirilen toplantılarında 

alınan kararların ve üzerinde durulan meselelerin üzerinde vurgu yapılmıştır.  

2005’te gerçekleştirilen Mekke Olağanüstü Zirvesi’nde alınan kararlara ve Şubat 2013’te 

gerçekleştirilen 12. İslam Zirvesi konferansı sonucu yayımlanan ve ekonomik entegrasyon 

konusunda İslam Dünyasındaki ekonomik, politik ve sosyal zorlukların İİT üyesi ülkeler tarafından 

algılanması hususu üzerinde duran Kahire Sonuç Deklerasyonu’na değinilmiştir.  

Dolayısıyla, Mısır Başbakanlık Enformasyon ve Destek Merkezi (IDSC), İİT üyesi ülkelerde ekonomik 

entegrasyon konusunun ele alınmasını sağlamış, İslam Dünyası’nda aktif olarak faaliyet gösteren 

düşünce kuruluşlarına, ekonomik entegrasyon konusu ile alakalı sunum yapma ve diyalog kurma 

firsatı tanımıştır. 

Bu doğrultuda düşünce kuruluşlarının katkıları ve görüşleri aşşağıdaki maddelerde belirtilmiştir: 

 

1) İİT Üyesi Ülkeler Arasında Ekonomik Entegrasyonu Tehtid Eden Zorluklar 

Yerel Zorluklar 

 Birçok İİT üyesi ülke sosyo-ekonomik ve politik göstergelerdeki ağır düşüşlerden zarar 

görmekte; aynı zamanda istatistiklerin ve verilerin yeterli olmayışı ekonomik entegrasyon 

sürecine engel olmaktadır.  

 İslam ülkeleri sosyal, kültürel ve tarihsel entegrasyonun gerçekleşmesini sağlayabilecek 

birçok unsura sahip olsalar da; politik faktörler ekonomik entegrasyon süreci önünde duran 

temel engeldir. Bu bağlamda Müslüman Ülkeler eğitim, toplum ve yargı ile ilgili 



 

kurumlarında İslami ve sivil/medeni yaklaşımlar arasında kalmaktan kaynaklanan bir kafa 

karışıklığı yaşamaktadır.  

 Bazı durumlarda; İslam Ülkeleri’ndeki elit kesim ekonomik entegrasyonun sağlanabilmesi 

için diğer partnerlerle elde edilen ekonomik ve siyasi çıkarlardan daha fazlasının kendi 

aralarında gerçekleşebileceğinin farkında değildir. Şu ana kadar; resmi bir ekonomik işbirliği 

vizyonu edinilememiştir. 

 Siyasi ve güvenlik ile ilgili güçlükler İİT üyesi ülkeler içerisinde ya da bazı İİT üyesi ülkeler 

arasında yaşanan iç çatışmalardan kaynaklanmaktadır.  

 

Dış Zorluklar   

 İslam Dünyası’nda ekonomik entegrasyon atmosferi Avrupa’daki borç krizi ve diğer 

ekonomik bloklarla yapılan uluslararası anlaşmalar gibi pek çok meydan okuma tarafından 

kuşatılmış durumdadır.  

 

2) Forumda Sunulan Kayda Değer Uluslararası ve Bölgesel Ekonomik 

Entegrasyon Tecrübeleri  

- Özellikle tüm üye ülkeleri kapsayan ve entegrasyonun tüm süreçlerine ve evrelerine uyumlu bir 

ekonomik entegrasyon modeli bulunmamaktadır; özellikle belirtilmelidir ki, ekonomik entegrasyon 

sadece bir kaç ülke arasında gerçekleştirilebilir. Her ne kadar İİT üyesi ülkeler kültür ve dil gibi 

birçok alanda ortak özelliğe sahip olsa da hepsinin birbirinden farklı ekonomik sistemi vardır.  

- Endonezya ve Malezya: Endonezya ve Malezya arasındaki ekonomik işbirliği her ülkenin ayrı 

ayrı ekonomik gelişim sağlayabileceğini göstermesi açısından teşvik edici bir örnektir. Bu 

ülkelerdeki ekonomik gelişim; teknolojiye, altyapının güçlendirilmesine, insan kaynağına ve her iki 

ülkenin farklılığının kabul edilmesine dayalıdır.  

- Doğu Afrika Ülkeleri: Doğu Afrika ülkeleri arasındaki entegrasyon (Uganda, Tanzanya, Ruanda 

ve bu gruba daha sonra katılan Burundi) entegrasyon için bir örnek sunmaktadır. Her ne kadar üye 

ülkeler etnik ve siyasal rejim bakımından birbirlerinden farklı olsalar ve alternatif entegrasyon 

blokları ile rekabet halinde bulunsalar da, gümrükleri kaldırma ve ortak para birimine geçme 

konularında başarılı olmuşlardır. Bu ülkeler gelecekte bir federasyon altında birleşmeyi umut 

etmektedirler. Doğu Afrika Bloğu için ticaretin gelişmiş olması ve üye ülkeler arası ticari sınırların 

kaldırılması, özellikle birliğin kurak ülkeleri içerdiği göz önünde bulundurulduğunda, ana 

avantajlardır. Federasyon bu ülkeler arasında ticari değişim için önemli bir araç konumundadır.   



 

- Azerbaycan: Azerbaycan deneyimi, ülke ekonomisinin sadece petrol sektörüne dayalı olmak 

yerine çeşitlendirilmesi için ihracat teşvikine dayalıdır. Özellikle ihraç edilen petrol ürünlerinin 

çeşitlendirilmesini sağlayarak ekonomik problemleri minimuma indirme amacı üzerine 

odaklanmıştır. Bu bağlamda sadece tek bir ürüne dayalı ihracatın, ekonomi için bir tehdit 

oluşturduğu gözlenmektedir. Azerbaycan ayrıca yatırımları, ekonomik çeşitliliği ve petrol dışı 

alanlarda üretimi desteklemek ve petrol dışı ihraç edilen ürünlerdeki vergiyi azaltmak amacıyla bir 

ulusal fon oluşturmuştur.  

- Bütün bunlara ek olarak; İİT üyesi ülkeler dışında ekonomik entegrasyon konusunda başarılı 

birçok örnek mevcuttur. (ASEAN ve Avrupa Birliği) 

 

3) Forum Aşağıda Belirtilen Bir Takım Tavsiyeler ve Eylem Planı Önerileriyle 

Sona ermiştir:      

Ekonomik ve Finansal Düzeyde:  

 Kısa süreli projelerin başlatılmasına katkı sağlayabilecek bir İslam Entegrasyon Fonu 

kurulması;  

 İİT üyesi ülkeler arasında ortak bir para birimi belirlenmesi ve ortak bir İslam pazarı 

kurulması; 

 Petrol ve doğalgaz gibi doğal kaynakların dengeli bir şekilde kullanılması; bu kaynakların 

elde edilen gelirin özellikle altyapı projelerinde kullanılması ve gelirlerin bir kısmının da 

gelecek nesiller için saklanması; 

 Yenilikçi yatırım alanlarına başvurulması; 

 İslam Kalkınma Bankası’nın rolü ekonomik entegrasyona öncülük edecek şekilde 

geliştirilmesi; buna ek olarak bu bankanın İslami kaynak yaratma teknikleri ve gerekli 

destekleyici mevzuatların hazırlanması konusundaki tecrübelerinden yararlanılması;  

 İslami fon kurumlarının yetkilerinin genişletilmesi; 

 İslam Kalkınma Bankası’nın, Üye ülkelerin ortak bir para birimine hazırlanma sürecinde ön 

aşama olarak uluslararası bir merkez bankasına dönüştürülmesi; bu bankanın üye ülkeler 

arasında ekonomik entegrasyon sağlanmasını desteklemesi muhtemel stratejik projelere 

fon veren bir yatırım kurumu olarak hizmet vermesi; 

 Üretim kapasitelerinden optimal fayda edilmesi amacıyla İslami parasal ve mali bir 

entegrasyon inşası yoluyla ekonomik entegrasyonun gerçekleştirilmesi; bunun için yüklü 

miktarda kaynağa, sermayeye ve modern teknolojilere ihtiyaç vardır.  



 

 Ekonomik entegrasyondaki amaç İslami sermaye fazlasının İİT üyesi ülkelerde üretimi 

artırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek için yatırıma dönüştürülmesi amacıyla 

alternatifler oluşturulmasıdır; 

 İslam hukukuna dayalı bir finansal sistemin geliştirilmesi için bir bilgi bankası kurulması; 

 

Kültürel Düzeyde 

 İslami Ekonomik entegrasyonun değerleri ve kültürü ile ilgili net bir vizyon belirlenmesi; 

 İslami Komite’nin ekonomi, kültür ve sosyal meselelerdeki rolünün geliştirilmesi; 

 Dış ve iç diplomasi departmanlarının kurulması; 

 Geleneksel ve yeni medya kanalları ile ekonomik entegrasyonun öneminin tanıtılması; 

 Serbest dolaşım ve çalışma ile mülkiyet edinme özgürlüğü gibi konular üzerinden İslam 

(entegrasyon) vatandaşlığı kavramına odaklanılması;  

 

Siyasal Düzeyde  

 Ulusal kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları ile resmi ve resmi olmayan sektörler arasında 

strateji ve politika geliştirmede görev dağılımının yapılması; 

 Sivil ve cemaat temsilcilikleri ile STK ve İİT temsilcilikleri arasında iletişimden sorumlu 

olacak İİT ofislerinin kurulması. Bu ofislerin İİT faaliyetleri hakkında bilgi verme, işbirliğini 

destekleme, üye ülkeler arasında işbirliğini sağlamaya yönelik uygulamalı bir eylem planı 

geliştime gibi görevleri olması; ayrıca İİT içinde bir komite kurularak bu eylemlerin 

denetlenmesi; 

 İİT üye ülkeler arasındaki mevcut anlaşmazlıkların çözümü; 

 Müslüman ülkelerdeki düşünce kuruluşlarının güçlendirilmesi; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sonuç   

 İİT üyesi ülkeler arasında ekonomik entegrasyonun sağlanması kısa sürede olamaz, ancak 

artık nitelikli adımları güçlendirme zamanı gelmiştir.  

 İslami ekonomik yaklaşımların araştırılması gerekmektedir; diğer ekonomik yaklaşımlar 

tamamen başarısızlığa uğramasa da yetersiz kalmışlardır.  

 İİT içerisindeki küçük ekonomik bloklar desteklenmeli; bunlar daha sonra üye ülkeler 

arasında ekonomik entegrasyon sürecinin çekirdeğini oluşturacaklardır.  

 İİT ülkeleri özellikle iktidarın demokratik çerçevede değişebilir olması konusunda siyasi 

reformlar gerçekleştirmelilerdir.  

Son olarak; 5. İİT Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu 21-22 Şubat 2014 tarihinde; “İslam 

Dünyası’nda Çeşitlilik İçinde Birlik: Gücün Kaynağı” ana teması altında Irak’ta, 6. İİT Ülkeleri 

Düşünce Kuruluşları Forumu ise 05-06 Mart 2014’te İslamabad’da  gerçekleştirilecektir.    

 


