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D-8 TİCARET VE SANAYİ ODALARI İZMİR TOPLANTISI
20-21 EKİM 2016
İzmir Ticaret Odası ve D-8 Sekretaryası ile işbirliği içinde 20 ve 21 Ekim 2016 tarihlerinde İzmir’de
D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları İzmir Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Toplantının birinci gününde öncelikle heyete İzmir Ekonomi üniversitesi turu yaptırılmış olup,
ardından İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu’nda “Sanayi, Ticaret ve Eğitimde İşbirliği”
konulu Çalışma Toplantısı’na geçilmiştir.
İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aşkar toplantının açılış konuşmasını yapmış olup, sözlerine
İEÜ’nün ilk vakıf üniversitesi olduğunu ve eğitim dilinin İngilizce olduğunu söyleyerek başlamıştır.
Üniversitede sekiz fakülte be kırk bölüm olduğunu ve 436 tam zamanlı akademisyen çalıştığını
belirtmiştir. İEÜ’nün amacının teknolojiyi entegre etmiş bir eğitim sistemi kurmak olduğunu, İzmir
Ticaret Odası öncülüğünde girişimcilik ekosistemi kurmayı amaçladıklarını ifade etmiştir.
Rektör Yardımcısının
ardından İEÜ Mütevelli
Heyet Başkanı Sayın
Ekrem
Demirtaş
konuşma
yapmıştır.
Sayın
Demirtaş
konuşmasında D-8 ile
ilgili bir toplantıya daha
önce hiç katılmadığını,
D-8 Genel Sekreteri
Mousavi
ile
görüştüğünde işbirliği
fikri ile bu toplantıyı
organize
ettiğini
açıklamıştır.
Ekrem
Demirtaş,
İEÜ’de
örnek
bir
eğitim
sistemi ve akıllı sınıflar
bulunduğunu
açıklayarak, kolej kurma hazırlığı da olduğunu ve ilkokulda 3 dil öğretme hedefleri bulunduğunu
ifade etmiştir. Sayın Demirtaş, İEÜ’de hali hazırda öğrenim görmekte olan İran’dan 11, Pakistan’dan
11, Nijerya’dan 4, Mısır’dan 1 ve Bangladeş’ten 1 öğrenci bulunduğunu bildirmiştir. D8 ‘den her
odadan bir öğrenciye %100 burs vereceklerini açıklayan Demirtaş, D-8 toplantısını her yıl bir
ülkede düzenlenebileceğini ve D-8 fuarı organize edilebileceğini vurgulamıştır.
Sayın Demirtaş’ın ardından söz alan D-8 1. Direktörü Zahid Bin Halid de bu girişimi
desteklediklerini ifade etmiş, temel konularının ekonomi ve ticaret olduğunu belirtmiştir. Ticari
bağlantıların sağlanmasını dilediklerini ifade eden Bin Halid, ticarette insan gücüne ve uzmanlığa,
üniversite ile ticaret arasında sinerjiye ihtiyaç olduğunu belirtmiştir.
Söz konusu açılış konuşmalarının ardından





İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Baklacı
Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun ve
Uluslararası İlişkiler Ofisi Direktörü Ertan Koyuncu
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birer sunum yapmış ve bölümleri hakkında bilgi vermişlerdir. Bu sunumların ardından D-8 yabancı
katılımcı odalar ile İEÜ akademisyenleri arasında işbirlikleri konusunda fikir alışverişlerinde
bulunulmuştur.
Bu fikir alışverişlerinin ardından, toplantı, İEÜ tarafından D-8 ülkeleri ticaret odaları üyelerinin
öğrencilerine %15 indirim sağlanmasına yönelik protokol imza töreni ile son bulmuştur.
Ayrıca İzmir Ekonomi Üniversitesi ile ortak olarak Uromiye’de üniversite kurulmasına ilişkin, İzmir
Ticaret Odası, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Uromiye Ticaret Odası arasında bir protokol
imzalanmıştır.
20 Ekim 2016 Perşembe günü İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Çalıştayın ardından,
21 Ekim 2016 Cuma günü D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları İzmir Toplantısı düzenlenmiştir.
İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI SAYIN EKREM DEMİRTAŞ
Toplantının açılış konuşmasını İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ekrem Demirtaş
yapmıştır. Sayın Demirtaş, konuşmasına 3 Mart 2016 tarihinde D-8 Genel Sekreteri Muhammed
MOUSAVI’nin kendisini ziyarete geldiğini ve bu ziyaret vesilesi ile D-8 ülkeleri ile ülkemizin ticareti
hakkında görüştüklerini söyleyerek başlamıştır.
Sayın
Demirtaş,
haritaya
bakıldığında D-8 bölgesinin
Ortadoğu’da başlayıp, uzak
doğuya kadar devam eden bir
coğrafyayı
kapsadığını,
8
ülkenin toplam nüfusunun
dünya nüfusunun 7’de 1’ini
oluşturduğunu ve bu 8 ülkenin
toplam dış ticaretinin 1.5
trilyon dolara tekabül ettiğini,
yani dünya dış ticaretinin %
9’unu oluşturduğunu ifade
etmiştir.
Bu ekonomik büyüklükteki entegrasyonun 8 ülkesinin kendisi aralarındaki ticaretin ise sadece 120
milyar Dolar seviyesinde olduğunu belirten Demirtaş, D-8’in 20 yıl önce 1997 yılında, Bangladeş,
İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan, Endonezya ve Türkiye tarafından kurulduğunu ve amacının





Ülkeler arasındaki ticareti arttırmak
Daha iyi yaşam standartları sağlamak
Ekonomik işbirliğini geliştirmek ve
Gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki yerlerini güçlendirmek olduğunu
bildirmiştir.
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Bu anlamda D-8’in bölgesel
ekonomik
entegrasyonların
ötesinde bir örgüt olduğuna
dikkat
çeken
Demirtaş,
kendisinin daha önce herhangi
bir
D-8
toplantısına
katılmadığını ve davet de
almadığını, işadamları ve odalar
olarak
D-8’e çok katkı
yapmamış durumda olduklarını
söylemiştir.
Ekrem Demirtaş geçmişe değil,
geleceğe bakılmasını gerektiğini
ifade ederek, D-8 bayrağında 6
yıldız olduğunu ve bunların barış, diyalog, adalet, eşitlik, adil düzen, insan hakları, hürriyet ve
demokrasiyi ifade ettiğini vurgulamıştır. Bu değerlerin hepimizin katıldığı değerler olduğuna atıfta
bulunan Sayın Demirtaş, D-8’in 2018 hedefi ticaret hacminin 500 Milyar Dolar’a çıkarmak amacı
çerçevesinde iş adamları olarak bu bayrağı biraz daha yukarılara taşımaları gerektiğini açıklamıştır.
Bu nedenle D-8 ülkelerinin ekonomisi en büyük 5 şehrinin ticaret Odalarını bir araya getirmek ve
bu hedefe katkı koymak üzere İzmir’de toplanıldığını söylemiştir.
İzmir’deki toplantıya 8 ülkeden toplam 16 Ticaret Odası’nın katıldığını, burada uzak mesafe
mazeretine sığınmadan birlikte neler yapılabileceğinin konuşulacağını belirterek, hemen sonuç
alınamasa da, bu toplantıların her yıl bir ülkede yapılması durumunda aramızda, Odalar arasında
imzalanacak işbirliği protokolünün dosya dolaplarında değil, kalplerde taşınması ile ülkelerimizin
ekonomilerine önemli katkılar konulabileceğini bildirmiştir.
D-8 ülkeleri arasındaki gümrük duvarlarının kalkması ve yöneticilerimizin D-8 Serbest Ticaret
oluşturmasını da dilediklerini belirten Demirtaş, son olarak D-8 Fuarı da düzenleyebileceklerini ve
sektörel bazlı toplantılar yapılabileceğini vurgulamış, ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere pek
çok dünya ülkesinin ekonomik sıkıntılar yaşıyorken, bu konjonktürde D-8 ülkelerinin önünde birçok
fırsatlar olduğuna dikkat çekmiştir.
D-8 GENEL SEKRETERİ SEYED ALİ MOHAMMAD MOUSAVİ
Sayın Demirtaş’ın açılış konuşmasının ardından D-8 Genel Sekreteri Seyed Ali Mohammad
Mousavi söz almıştır. Sayın Mousavi katılımcı odaların desteklerinin ülkelerimiz arasındaki ticareti
arttıracağını ve bu destek ortamını sağlamamız gerektiğini ifade etmiştir. Mousavi, bu toplantılar ile
her ülkedeki iş dünyasının güçlenmesinin sağlanacağı ve bu girişimlerin devam etmesini temenni
ettiğini söylemiştir.
Toplantılara devam edilmesi gerektiğine vurgu yapan Mousavi, görüşmelerin gerçek iş girişimlerine
dönüşmesi gerektiğini ve kazan- kazan iş ilişiklerinin oluşmasını dilediğini, kamu ve özel sektör
sinerjisinin gelişmesini dilediğini belirtmiştir.
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Sayın Mousavi, özel sektörün üye
ülkelerle çalışması halinde önemli
sonuçlar elde edileceğini, D-8 olarak
Tercihli
Ticaret
Anlaşması
gerçekleştikten sonra ticaretin de
artacağını,
gümrük
ve
vize
anlaşmalarının da bulunduğunu
söylemiştir.
2018 de küresel ticaretin %20’lik
payına yani 500 milyar Dolar
düzeyine ulaşmak istediklerini ifade
eden Mousavi, ticaret odalarının da
işbirliklerinin artmasına çok katkıda
bulunacağını ve üye ülkelerin bu avantajlardan faydalanması gerektiğini söylemiştir.
Sayın Mousavi, karşılıklı iş görüşmeleri ve ortak yatırım yapılabileceğini, bu projelerin gerçek hayata
geçmesi gerektiğini, her tarafın aktif katılımının gerektiğini söylemiştir.
Kamu ve özel sektör arasında stratejik işbirliği oluşturularak ortak hedefler için uğraşarak başarının
yakalanacağını ifade eden Mousavi, tüm paydaşlar adına toplantıların devamını temenni ettiğini ifade
etmiştir.
İZMİR VALİ YARDIMCISI CUMHUR GÜVEN TAŞBAŞI
Sayın Mousavi’nin ardından söz alan İzmir Vali Yardımcısı Sayın Cumhur Güven Taşbaşı, bu
toplantıyı ilimizde düzenlediği için İzmir Ticaret Odası ve D-8’e teşekkür etmiştir. Vali yardımcısı
Sayın Taşbaşı, 8500 yıllık geçmişe sahip İzmir’de dünya kültür mirasları listesine girmiş yerler
bulunduğunu bildirmiş ve İzmir’in tarım ve sanayi şehri olduğunu söylemiştir. D-8 ülkesinin 6
ilkesinin çok önemli olduğuna değinen Taşbaşı, bu toplantıda alınacak tüm kararların İzmir Valiliği
tarafından destekleneceğini ve her türlü katkıya hazır olduklarını ifade etmiştir.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI SAYIN AZİZ KOCAOĞLU
İzmir Vali Yardımcısı Sayın Taşbaşı’nın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Aziz
Kocaoğlu söz almış ve bu toplantının D-8 ülkelerine fayda getirmesini dilediğini ifade etmiştir. 8
ülkenin de nüfus ve ekonomi anlamında güçlü ülkeler olduğunu ancak aralarındaki işbirliğinin son
derece sınırlı olduğunu belirterek, D-8 ülkelerinin Müslüman ülkeler olduğunu ancak terör, sefalet
ve sıkıntının bizim coğrafyamızda bulunduğunu, İslam dininin maalesef ticarete ve siyasete alet
edilerek İslam dini şemsiyesi altında birleşmenin zayıflatıldığını ifade etmiştir.
Mezhep ve tarikat çatışmalarına girildiğini, bu nedenle terör ve geri kalmışlığın ortaya çıktığına vurgu
yapan Sayın Kocoğlu, akıl, bilim, teknoloji, adalet ve din kardeşliğini ön plana çıkaracaklarını beyan
etmiştir. Dayanışma ruhunun geliştirilmesini gerektiğini ifade eden Kocaoğlu, 5 yıl gibi kısa sürede
ticaret hedeflerine bu şekilde ulaşılabileceğini, barışı tesis etmeden, ticaretin de geliştirilemeyeceğini
belirtmiş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her desteğe hazır olduklarını ifade etmiştir.
Toplantının açılış konuşmalarının ardından, toplantıya katılan aşağıdaki tüm Oda temsilcileri
tarafından 5’er dakikalık bir sunum yapılarak, odalar kendi kentlerinin ekonomik ve ticari bilgilerini
sunmuştur.




Bangladeş: Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Abdul Matlub Ahmad
Bangladeş: Rajshahi Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Munzoor Rahman
Endonezya: Elçi Müsteşar Alamsyah
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İran: Tahran Ticaret ve Sanayi Odası, Başkan Yardımcısı Mohammad Reza Bakhtiari
İran: İsfahan Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Başkanı Abdolvahab Sahl Abadi
İran: Kirmanşah Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hazrati Nelson
İran: Tebriz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Samad Hasan Zadeh
İran: Uromiyeh Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ali Olad Dilmaghanian
Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurulu İstanbul Ofisi Müdür Yardımcısı Faizalkhan Jaafar
Mısır: Kahire Ticaret Odası Birinci Başkan Yardımcısı Aly Shokry
Nijerya: Abuja Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tony Ejinkeonye
Nijerya: Lagos Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Babatunde Ruwase
Nijerya: Kaduna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Abdul Alimi Bello
Türkiye: Ankara Sanayi Odası, Seyit Ardıç, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Türkiye: İstanbul Ticaret Odası, Hakan Orduhan, Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye: Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz
Türkiye: Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Suat Hacısalihoğlu

Ülke ve kent tanıtımlarının ardından toplantı, öğleden sonra “Şehirlerimiz ve Ülkelerimiz Arasındaki
İşbirliği ve Ticareti Nasıl Arttırabiliriz” konulu interaktif oturum ile devam etmiştir. Bu oturumda
katılımcı tüm oda temsilcileri ve dinleyicilerin konuyla ilgili interaktif konuşmalarına ve fikir alış
verişlerine yer verilmiştir.
D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları toplantısının her yıl bir üye ülkenin ticaret odası ev sahipliğinde
gerçekleştirilmesi; bir sonraki (Ekim 2017) D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları toplantısının Tebriz ve
Uromiye tarafından ortak olarak İran’da düzenlenmesine karar verilmiş ve Sayın Mousavi Odamız
Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Dmeirtaş’a toplantının anısına plaket takdim etmiştir.
D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları İzmir Toplantısı, katılımcı 16 oda arasında “İşbirliği Anlaşması İmza
Töreni” ile son bulmuştur.

