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m ICCIA
15. Yönetim
Kurulu Toplantısı’nın
açılış oturumunda,
TOBB Başkanı ve ICCIA
Başkan Yardımcısı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı
ile ICCIA Başkanı Şeyh
Abdullah Saleh Kamel
birer konuşma
yaptı.

İslam dünyası

küresel
dönüşüme
hazırlanıyor
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ICCIA
15. Yönetim
Kurulu Toplantısı
13 ülkeden 50 iş insanın
katılımıyla İstanbul’da yapıldı.
TOBB Başkanı ve ICCIA Başkan
Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
İslam ülkelerinin küresel sistemdeki
ağırlığını artırmaları gerektiği
üzerinde durarak, “Bizim de
önümüzde yeni bir fırsat penceresi
beliriyor. Ama şunu asla
aklımızdan çıkarmayalım,
talih sadece hazır olana
güler” dedi.

İ
k TOBB
Başkanı ve ICCIA
Başkan Yardımcısı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu
toplantının sonunda,
Pakistan Ticaret ve Sanayi
Odaları Federasyonu
(FPCCI) Başkanı Hajı
Fazal Kadir Khan’a bir
plaket verdi.

slam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nın
(ICCIA) 15. Yönetim Kurulu Toplantısı,
TOBB Başkanı ve ICCIA Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı’nın katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti.
TOBB Başkanı ve ICCIA Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati Yazıcı ile ICCIA Başkanı Şeyh
Saleh Abdullah Kamel’in konuşmalarıyla baş1 ICCIA Yönetim Kurulu açılış oturulayan 15.
muna İİslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi Mısır,
Ugand Niger, Suudi Arabistan, Birleşik Arap
Uganda,
Emirlik
Emirlikleri,
Pakistan, İran, Sudan, Oman, Kuveyt, Ü
Ürdün ve Katar’ın oda başkanlarıyla temsilcileri katıldı. Toplantıda, ortak projeler ve
ülkeler arasındaki işbirliğinin nasıl artırılacağı
değerle
değerlendirildi.
Gü
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı,
İslam ülkelerinin toplam nüfusunun %22’sinin aşırı yoksulluk olarak isimlendirilen,
gün
günlük
1,25 dolar olan yoksulluk sınırının
altın bulunduğuna işaret ederek “Komaltında
şus açken tok yatmayanlar nerede? Bu
şusu
coğ
coğrafyanın
kaderi artık değişmeli. Hepimi şahit olduğumuz her kötülükle mümiz
ca
cadele
etmekle sorumluyuz. Biz ticareti
sa
sadece
kâr amacıyla yapamayız” diye konu
nuştu.
TOBB Başkanı ve ICCIA Başkan Yardım M. Rifat Hisarcıklıoğlu da, İslam üldımcısı
keler
kelerinin öncelikle kendi arasındaki ticareti
geliştir
geliştirmesi
gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu
konuşm
konuşmasında
vize soruna dikkat çekerken, İsülk
lam ülkelerine
EXPO 2020’ye aday olan İzmir
için de
destek de istedi.
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TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:

“Aramızdaki vize ve
gümrük engellerini
aşamadık”

n ICCIA
15. Yönetim
Kurulu Toplantısı,
TOBB Başkanı ve ICCIA
Başkan Yardımcısı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev
sahipliğinde Gümrük ve
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı,
13 ülkeden 50 iş insanın
katılımıyla İstanbul’da
yapıldı.

TOBB
Başkanı
ve ICCIA Başkan
Yardımcısı Hisarcıklıoğlu,
AB’nin kendi arasındaki
ticaret kurallarını ve malların
serbest dolaşım esaslarını
belirlediğini
anımsatarak, “İş
slam Ticaret, Sanayi ve Tarım
dalanıp, küresel güçlerini artırmaya çaOdası’nın (ICCIA) 15. Yönetim Kulışıyorlar. İslam ülkeleri olarak, bizim de
aleminin kanaat liderleri olarak,
rulu Toplantısı’nın açılışında konuküresel sistemdeki ağırlığımızı artırmasüreçlerin hızlandırılmasında
şanTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
mız mümkün. Bizim de önümüzde yeni
sorumluluk ve inisiyatif
(TOBB) Başkanı ve ICCIA Başkan Yardımbir fırsat penceresi beliriyor. Ama şunu asla
almalıyız”
cısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 29 Kasım’da
aklımızdan çıkarmayalım, talih sadece hazır
yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda
olana güler. Önümüzdeki süreçte, aralarındadedi.

İ

Filistin Devleti’ne “üye olmayan gözlemci devlet”
statüsü verildiğini anımsatarak, “Bu vesilesiyle, fazlasıyla hak ettikleri bağımsızlık mücadelesinde, Filistin halkını
yürekten kutluyorum” dedi.
Dünyanın iktisadi ve siyasi anlamda yeniden şekillendiği, tarihi bir
süreçten geçildiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu konuşmasını şöyle devam etti:
“Küresel kriz, dünyadaki güç dengelerini değiştirdi. Dün güçlü
olarak bilinen ülkeler, bugün eski güçlerinden çok uzakta. Dünyanın
iktisadi ve siyasi ağırlık noktası, Atlantik’ten Pasifik’e doğru kayıyor.
Dolayısıyla, yeni bir dünya düzenin oluşması artık mümkün hale geliyor. Doğu Asya ve hatta Güney Amerika ülkeleri, bu durumdan fay26
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ki işbirliğini geliştiren, ticaret ve yatırımlarını
artıran ülkeler, yükselen ekonomiler olacaktır.
O halde, daha zengin ülkeler olmak istiyorsak,
daha huzurlu toplumlar olmak istiyorsak, birlik olmak ve birlikte çalışmak zorundayız.”
İSLAM ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARET
GELİŞTİRİLMELİ
TOBB Başkanı ve ICCIA Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İslam ülkelerinin
toprakları, doğal kaynakları, nüfusu ve üretim
potansiyelini dikkat çekerek, “İslam ülkeleri

DOSYA

m Mısır
Ticaret Odaları
Federasyonu (FEDCOC)
Başkanı Ahmed Al Wakeel,
TOBB Başkanı ve ICCIA
Başkan Yardımcısı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati Yazıcı, ICCIA
Başkanı Şeyh Saleh Abdullah
Kamel ile OIC Temsilcisi
Büyükelçi Ahmed
A. Al Haddad.

çok zengin. Ama bizler, bu
zenginliği yeterince kullanamıyoruz. İslam dünyası, dünya
nüfusu içinde %23 paya sahip, ama
dünya üretiminin sadece %11’ini sağlıyoruz. Dünya ticaret hacmi içindeki payımızsa
ancak %12. Yani, olması gerekenin yarısı kadar
üretiyor ve kazanıyoruz. Bu olumsuz tabloyu
değiştirmenin ilk adımı olarak, kendi aramızdaki ticareti geliştirmeliyiz.
Avrupa Birliği (AB) kendi arasındaki ticaret
kurallarını ve malların serbest dolaşım esaslarını belirlemiş. Böylece Avrupa’da bir refah
alanı meydana getirmiş. Biz daha aramızdaki
vize ve gümrük engellerini aşamadık. Ortak
ticaret kurallarını çalıştıramadık. Ülkelerimiz
arasında ticaretin artırılmasının önemli bir
mekanizması olan İslam Ülkeleri Arasında
Tercihli Ticaret Sistemi Anlaşması (TPS-OIC)
bile daha yürürlüğe girmedi. Üye ülkelerin bu
anlaşmayı imzalamasını ve onaylamasını bekliyoruz. Kendi aramızda güçlü ekonomik işbirliğini oluşturamazsak, dünya ile nasıl entegre
olacağız? Benzer bir sıkıntı vize konusunda
yaşanıyor. Bizler kardeşiz diyoruz. Kardeşler
birbirini ziyaret ederken önceden izin mi alırlar? Aramıza bariyerler koyarak bölünmenin
zamanı değil, birlik olup güçlenmenin zamanıdır” ifadesini kullandı.
KORUMACI POLİTİKALARLA
OLDUĞUMUZ YERDE SAYIYORUZ
İslam ülkeleri arasındaki ticaretin artırılması için engelleri kaldırmayı amaçlayan TPS-

m TOBB
Başkanı ve ICCIA
Başkan Yardımcısı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Daha zengin ülkeler olmak
istiyorsak, daha huzurlu
toplumlar olmak istiyorsak,
birlik olmak ve birlikte
çalışmak zorundayız”
dedi.

OIC’in tanıtılması ve teşvik edilmesi için, İslam İşbirliği Teşkilatı
(İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu’nun önerisi doğrultusunda, ICCIA ve TOBB işbirliğinde bir tanıtım toplantısı düzenlemeyi planladıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Dünyada ortak
gümrük politikası uygulayan gelişmiş ve başarılı örnekler varken, biz
neden korkuyoruz? Neden, ülkelerimizi birbirine entegre edip, üretimimizi, ticaretimizi arttıramıyoruz?” sorusunu sordu.
Hisarcıklıoğlu, halen İslam ülkelerinde uygulanan gümrük tarifesi
oranının, dünya ortalamasının %26 üzerinde olduğunu belirterek konuşmasına şöyle devam etti:
“Yerli sanayimiz zarar görür diye korkuyoruz ve korumacı politikalarla olduğumuz yerde sayıyoruz. Bu nedenle rekabet gücümüz gelişemiyor. Türkiye 1980’de dışa açıldığında sanayimizin yeterli olmadığını
düşünüyorduk. AB ile Gümrük Birliği’ne girdiğimiz de Avrupa’nın sanayisiyle baş edemeyeceğimizi zannediyorduk. Ancak, son 30 yılda attığımız adımlarla ve son 10 yılda hayata geçirdiğimiz reformlarla, Türkiye ekonomisi adeta bir üst lige çıktı. 30 yıl önce 2 bin dolar olan kişi
başına milli gelir, bugün 10 bin doları aştı. 30 yıl önce, yılda 3 milyar
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dolar ihracat yapıyorduk. Bunun yüzde 90’ı da tarım ürünüydü. Bugünse yılda 150 milyar dolar ihracat yapıyoruz ve bunun yüzde 92’si sanayi
ürünü. Üstelik ihracatımızın yarısını dünyanın en rekabetçi piyasalarına, Avrupa ve Amerika’ya yapıyoruz.
İslam coğrafyasının en büyük 100 firmasının 23 tanesi Türk firmasıdır. Müteahhitlik sektöründeki en büyük şirketler arasında dünyada en çok şirketi olan ikinci ülkeyiz. Turizmde dünyada 6’ncı büyük
destinasyon haline geldik. Bunlar kendi kendine olmadı. Zenginleşmek için girişimciliğin ve ticaretin önünü açmalıyız. İş ve yatırım ortamını iyileştirmeliyiz ki ülke içinde müteşebbis insanlar ortaya çıkabilsin. Zenginleşmek için yatırım yapacak, üretim yapacak ve ticaret
yapacak girişimciye ihtiyacımız var. Türkiye örneği ortada. Petrol yok,
doğal gaz yok. Buna rağmen, İtalya ile Çin arasındaki geniş coğrafyada, en güçlü özel sektör, en büyük sanayi üretim kapasitesi ve ihracatı
Türkiye’de. Bunu, Türk özel sektörü, Türk müteşebbisleri sağladı. İç
piyasamızı rekabete açtık. İş ve yatırım ortamını
iyileştiren reformlar yaptık. Bu noktada, ICCIA
n TOBB
olarak öncü rol oynamalıyız. İş aleminin kaBaşkanı ve ICCIA
naat liderleri olarak, bu konulardaki süreçBaşkan Yardımcısı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
lerin hızlandırılmasında sorumluluk ve
ICCIA Başkanı Şeyh
inisiyatif almalıyız. Hem ülkelerimizdeki
Saleh Abdullah Kamel’e
günü anısına bir
özel sektöre cesaret vermeli hem de hüküplaket takdim
metlerimizi somut adımlar atmaları için
etti.
ikna etmeliyiz.”
BİR BÜTÜNÜN TAMAMLAYICI
UNSURLARIYIZ
Hisarcıklıoğlu, İslam ülkeleri olarak,
işsizlik konusunda da sıkıntı yaşandığını, 57 İslam ülkesindeki işsizlik oranının
%10 civarında olduğunu, bu oranın diğer gelişen ülkelerin üzerinde olduğunu
belirterek, “15-24 yaş arasındaki genç
nüfusa baktığımızda, resmi verilere göre
her dört gençten biri işsizdir. Bu olumsuz tabloyu değiştirmek için ülkelerimizdeki mesleki eğitimi güçlendirmeliyiz”
diye konuştu.
TOBB olarak 2011 yılında, Milli Eğitim
Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, TOBB-ETÜ ile
28
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birlikte ülke genelinde meslek eğitimi verecek
UMEM Beceri’10 Projesi’ni hayata geçirdiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:
“UMEM Beceri’10 Projesi’yle gençlerimiz
sadece iş sahibi olmakla kalmadılar, bir de
meslek sahibi oldular. Şu ana kadar yaklaşık
50 bin kişiye meslek eğitimi vermiş durumdayız. Bu projeden edindiğimiz tecrübe ve knowhow’ımızı, sizlerle de paylaşmaya hazırız.
Geçen yıl Nisan ayında yine İstanbul’da düzenlediğimiz ICCIA Toplantısı’nın açılış töreninde,
İİT ile İşbirliği Mutabakat Zaptı imzaladık.
Anlaşmayla, İİT üyesi ülkelerin özel sektörleri
arasında işbirliğini geliştirmeyi hedefliyoruz.
m ICCIA
Ülkelerimizin iş dünyasının ticaret ve sa15. Yönetim
Kurulu Toplantısı’nın
nayi odalarından aldıkları hizmetlerin
açılış oturumunda
kalitesini iyileştirmek için bir dizi eğitim
konuşan TOBB Başkanı ve
ICCIA Başkan Yardımcısı M.
programı uyguluyoruz.
Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir’in
Her yıl, 57 İslam ülkesine yönelik
EXPO 2020 adaylığı
için iş insanlarından
Oda Akademisi Eğitimi veriyoruz. Bu
destek istedi.
programı ICCIA ve İslam Kalkınma Bankası işbirliğinde, 2013’de ve daha sonra da
düzenlemeye devam edeceğiz. TOBB olarak
İslam ülkeleri sanayi ve ticaret odalarına her
türlü yardımı yapmaya, öğrendiklerimizi öğretmeye, deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız.
Birbirimizi rakip olarak değil, bir bütünün birbirini tamamlayıcı unsurları olarak görmeliyiz.
Hepimiz aynı gemideyiz. Birlikte çalışmalıyız.
Birlikte yükselmeliyiz.”
Hisarcıklıoğlu, 2020 yılındaki EXPO’nun
yapılacağı şehir için yakında seçim yapılacağını anımsatarak, İzmir’in EXPO 2020’ye aday
olduğunu ve EXPO’yu layıkıyla gerçekleştireceğine yürekten inandığını vurgulayarak, tüm
İslam ülkelerinden destek beklediklerini dile
getirdi.
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GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI HAYATİ YAZICI:

“İslami ticarete
yeni rota
gerekiyor”

İ

slam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası‘nın (ICCIA) 15. Yönetim Kurulu
Toplantısı’nda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, toplantıya
katılan ülkelerin aynı coğrafyanın, aynı medeniyetin, aynı inancın mensupları olduğunu
belirtti.
Bakan Yazıcı, “İslam ülkeleriyle de yeni
yollar, yeni ticaret rotaları belirlemeliyiz. Üretimin merkezi doğuya kayıyor. İslam ülkelerinin bu üretimden gerekli payı alması için
erken hareket etmek faydalıdır” diye konuştu.
Bakan Yazıcı, İslam ülkelerinin toplam
milli gelirinde, 2002-2011 arasında düzenli bir artış görüldüğünü vurgulayarak, 2002
başında 1,7 trilyon dolar olan milli gelirin,

Gümrük
ve Ticaret
Bakanı Hayati Yazıcı,
dünya gayrisafi milli
hasılası 70 trilyon olarak kabul
edildiğinde İslam ülkelerinin
bu hasılasının onda birini
ürettiğini belirterek, “Ancak en
zengin İslam ülkesiyle en fakir
olanı arasındaki 220 katlık
gelir dağılımı uçurumu
bulunmaktadır”
dedi.

2011’de 5,7 trilyon dolara
yükseldiğini söyledi. İslam ülkelerinin bugün, dünya nüfusunun beşte birinden fazlasını oluşturduğuna vurgu yapan Bakan Yazıcı, “Dünya GSMH 70 trilyon olarak kabul edildiğinde İslam ülkeleri bu hasılanın onda birini üretmektedir.
2007-2011 arasında İslam ülkelerinde kişi başına milli gelir 4 bin 724
dolardan, 5 bin 507 dolara çıkmıştır. Bu, beş senede ortalama %20’lik
bir artış yaşandığını göstermektedir. Ancak en zengin İslam ülkesiyle
en fakir olanı arasındaki 220 katlık gelir dağılımı uçurumu bulunmaktadır. Kişi başına 53 bin dolar gelirin düştüğü Katar en zengin İslam ülkesidir. Kişi başına sadece 177 dolar milli gelir düşen Etiyopya
ise en fakir ülkedir” dedi.
Bunun temel sebeplerinden birinin İslam ülkeleri arasındaki ticaret hacminin yeterince gelişmemesi olduğunu ifade eden Bakan
Yazıcı, İslam ülkelerinin birbirleriyle olan ticaretinin toplam dış ticaretlerinin ancak %17’sine karşılık geldiğini belirtti.
EKONOMİK FORUM
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İSLAM ÜLKELERİ DÜNYADA, PETROLÜN %65’İNİ ÜRETİYOR
Bakan Yazıcı, İslam ülkelerinin dünyada, petrolün %65’ini, doğalgazın %51’ini, doğal kauçuğun %70’ini, kalayın %52’sini, hurmanın %93’ünü, Hindistan cevizinin %33’ünü, buğdayın %15’ini,
pirincin %17’sini ve baharatın %39’unu ürettiğini söyledi.
Sektörel olarak bakıldığında sanayi sektörünün İslam ülkelerinin toplam GSMH %42,8’ini oluşturduğunu anlatan Bakan Yazıcı,
şöyle konuştu:
“Bunun da toplam gelirlere katkısı %37,4’tür. Buradan üç sonuç
çıkarabiliriz; İslam ülkeleri toplam milli gelirinin yarısına yakınını
sanayi sektörü eliyle elde etmektedir. Toplam gelirlerinin yaklaşık
%40’ını sanayi sektörü oluşturmaktadır. Milli gelire katkısı bakımından sanayi sektörü ilk sırada yer almaktadır. 2008 küresel gıda
krizi ve 2009 küresel mali krizi sonrasında, İslam İşbirliği Teşkilatı
Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Ekonomik
Zirvesi, tarım alanında işbirliğine öncelik verilmesini kararlaştırmıştır. Bu ekonomik zirve neticesinde İSEDAK bünyesinde, tarım
sektörüne yönelik bu alanda gıda güvenliği programları geliştirmek üzere bir ‘Görev Gücü’ oluşturulmuştur.

n TOBB
Başkanı ve ICCIA
Başkan Yardımcısı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı’ya midye
üzerine nazar duası
yazılmış bir plaket
takdim etti.

İSEDAK Görev Gücü, yetkilerine paralel olarak, şimdiye kadar
sekiz kez toplanmıştır. İSEDAK Görev Gücü, üye ülkeler arasında
tarım, kırsal kalkınma ve gıda güvenliği konusunda işbirliği için
taslak çerçeve oluşturmuştur. Söz konusu çerçeve belgesi İSEDAK
çatısı altında tarım alanında işbirliği için önemli bir belge olarak
memnuniyetle karşılanmıştır.”
Bakan Yazıcı, bunun yanı sıra 2012 içerisinde Gıda Güvenliği
Programı’na yönelik olarak İslam Kalkınma Bankası (IDB), Uluslararası Gıda Örgütü ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu’nun
arasında 1,5 milyar dolarlık finansman anlaşması imzalandığını
dile getirdi.
Bu imzalanan finansman anlaşmasıyla yoksullukla savaşmada
ve gıda güvenliğini sağlamada önemli adımlar atıldığını vurgulayan Bakan Yazıcı, “Bu noktada şuna dikkati çekmekte fayda var,
dünyada ‘en az gelişmiş ülkeler’ olarak sınıflandırılan 48 ülkeden
22’si İslam coğrafyasında yer almaktadır. ‘Düşük gelirli gelişmekte olan ülkeler’ olarak sınıflandırılan 60 ülkeden 28’i, ‘ağır şekilde
borçlu yoksul ülkeler’ olarak sınıflandırılan 40 ülkenin 22’si, ‘düşük gelirli yiyecek sıkıntısı çeken ülkeler’ olarak sınıflandırılan 70
ülkenin 33’ü İslam coğrafyasındadır” diye konuştu.
30
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Bunun yanında ‘gelişmekte olan ülkeler’
kategorisinde bulunan ama başlıca petrol ve
gaz ihracatçısı olan 12 ülkenin 10’unun da
tezat teşkil edecek şekilde İslam coğrafyasında yer aldığının altını çizen Bakan Yazıcı,
“Bu da İslam ülkeleri arasında dayanışmanın geliştirilmesi ve dolayısıyla yoksullukla mücadeleye katkı sağlanması için daha
yakın işbirliği ortamının oluşturulmasının
önemini ortaya koymaktadır” dedi.
TÜRKİYE İHRACATIN %36’SINI İSLAM
ÜLKELERİNE GERÇEKLEŞTİRDİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı,
Türkiye’nin 2012’de ihracatının %36’sının
yani 55,3 milyar dolarının İslam ülkelerine
gerçekleştirildiğini belirterek, “İthalatımızın da yaklaşık %13’ünü yani 31,7 milyar
dolarını İslam ülkelerinden yaptık. Yani dış
ticaretimizin yaklaşık %23’ünü İslam ülkeleri ile gerçekleştirdik” dedi.
Bu hasılanın %34’ünü 5,7 milyar nüfusa
sahip gelişmekte olan ülkeler, %4’ünü de 300
milyon nüfusa sahip geçiş aşamasında olan
ülkelerin aldığını belirten Bakan Yazıcı, en az
gelişmiş ülke grubunda yer alan 850 milyon
nüfusa sahip ülkelerin ise dünya hasılasının
sadece %1’ini paylaştığını ifade etti.
1,6 milyarlık nüfusuyla dünya nüfusunun %22’sini oluşturan İslam ülkelerinin
dünya hasılasının %8,2’sini yani 5,7 trilyon
doları paylaştığını dile getiren Bakan Yazıcı,
şöyle devam etti:
“Dünya Bankası’nın son hesaplamalarına göre İslam coğrafyasında yaşayan
yaklaşık 351 milyon insan, yani İslam ülkelerinin toplam nüfusunun %22’si, aşırı
yoksulluk olarak isimlendirilen, günlük
1,25 dolar olan yoksulluk sınırının altında
bulunmaktadır. 640 milyon insan İslam ülkeleri toplam nüfusunun %45’i ise günlük
2 dolar olan yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.
Bu veriler bize şunları söylemektedir;
Biz insan olarak bu dünyaya bir misyonla
bir görevle geldiğimizin şuurundayız. Bugün tüm dünyayla komşuyuz. Somali’de bir
baba evlatlarının birkaçını kurtarmak için
diğerlerini ölüme terk ediyorsa, Afrika’daki
anneler ‘evladım tabağındakini bitir’ diyemiyorsa, bizim çocuklarımız da biz de tok
geziyorsak, bunun hesabını veremeyiz.
Bizler lüks tüketimin peşindeysek bunun
hesabını veremeyiz. Biz sadece kendi yakın
çevremize bakıp hayatımıza devam edemeyiz. Müslüman ülkelerin kiminde kan ve
gözyaşı durmuyor. Diğer bir kısmı ise açlıkla fakirlikle mücadele ediyor.
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Hedef ortak
İslam pazarı
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CCIA Başkanı Şeyh Saleh Abdullah KaICCIA
mel toplantıda yaptığı konuşmada,
Başkanı Şeyh
Türkiye’deki gelişmelere dikkat çekmek istediğini belirterek, “BirSaleh Abdullah
çok ülkemizde gümrükler, Maliye
Kamel, Türkiye’de hem
Bakanlığı’nın bir parçası olarak işekonominin
hem de siyasetin
lemektedir. Bu büyük bir yanlıştır”
düzeldiğini vurgulayarak,
dedi.
“Ekonomik
planlarımız yeterli
Hz. Ali’nin, “Yeryüzünü imar
edin, hazine parayla dolsun, hazinedeğil. Sert esen rüzgar İslam
yi imar etmekle uğraşma hem ülkeyi
ülkelerini alıp götürüyor.
hem hazineyi boşa çıkarırsın” sözünü
Ekonomiye önem vermemiz
anımsatan Kamel konuşmasına şöyle
gerekiyor. Ortak İslam
devam etti:
“Türkiye’deki kardeşlerimiz bunu anpazarını hedefliyoruz”
lamışlar ve gümrükleri ticareti geliştirmededi.
nin bir parçası olarak görmüşler, yoksa hazineyi parayla doldurmanın aracı olarak görmemişler.
Böylelikle hem ithalat hem de ihracat olarak ticaretleri
artmıştır. Oysa dar bakışla gümrükleri, hazinenin bir kaynağı
olarak gören ülkelerin durumlarını hep beraber biliyoruz. Keşke bütün ülkelerimizde gümrük ve ticaret bakanlığı bir çatı altında toplanabilse. Birçok İslam ülkesinde kötü siyasi atmosfer var. Türkiye’nin
yaptığı ekonomik gelişmeye bakacak olursak, kişi başına düşen milli
gelirin yükseldi, ihracatında artış meydana geldi. Türk kardeşlerimiz
de bizim gibi insandırlar, bizim gibi Müslümandırlar ve başarılı örneği ortaya koydu. Bizler hep birlikte neden bunu yapamayalım. Biz de
siyaset, iktisadın üzerine ağır basmakta.”

SERT ESEN RÜZGÂR İSLAM ÜLKELERİNİ
ALIP GÖTÜRÜYOR
AK Parti hükümetlerine bakıldığında
ekonominin motor güç olduğunun görüldüğünü anlatan Kamel, şunları söyledi:
“Hem ekonomi düzeliyor hem de siyaset düzeliyor. Bizler maalesef kendi aramızda kavga edip çekişiyoruz. Ekonomik
planlarımız yeterli düzeyde değil. Maalesef iktidarı on yıllardır elinde bulunduran organlar bile iktidara geldiklerinde
ekonomiyi bir planlamayla yönetebilme başarısını gösterememiştir. Özel
sektörün temsilcileri olarak ağır
sorumluluklarımız olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sert esen rüzgâr
İslam ülkelerini alıp götürüyor.
Ekonomiye önem vermemiz gerekiyor. Ortak İslam pazarını hedefliyoruz Hisarcıklıoğlu, vizeler meselesini
gündeme getirdi. Planlarımızda açık
vize iş insanlarımız için öngörülüyordu,
ancak sadece iki ülkenin olurunu alabildik. Diğer ülkelerde hükümetler, ticaret ve
sanayi odaları harekete geçmedi ve üzerlerine düşen görevi yerine getirmedi. Eğer
malların, İslam ülkeleri arasında serbest
dolaşımını düşünüyorsak, öncelikle kişilerin dolaşımının serbest olabilmesi gerekiyor. Herhangi birinden değil, iş insanlarından bahsediyoruz. Maalesef bu bağlamda
plana gereken ehemmiyeti gösteremedik.
Ümit ediyorum ki odamız gelecek dönemlerde daha fazla işler yapma imkanına sahip olur.”
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