
TÜRKİYE’NİN İİT İLE İLİŞKİLERİ 

 

Türkiye, İİT’e kuruluşundan bu yana üyedir ve faaliyetlerine faal katkı yapmaktadır. Ülkemiz Örgütün 

iki alt kuruluşuna; 

 

• İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) 

 İslam Konferansı Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) 

-bir Daimi Komitesine; 

• İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 

-ve üç ilgili kuruluşuna; 

• İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF-DC) 

• İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu (FCIC) 

• İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) 

ev sahipliği yapmaktadır. 

 

Ülkemizde İİT ile tarım alanındaki işbirliği ve koordinasyonu Bakanlığımız sürdürmektedir. Üyeleri 

arasında işbirliği ve kalkınma amacıyla hareket eden örgüt, tarımsal alanda işbirliğine önem 

vermektedir. Üye ülkelerin bazılarında gıda güvenliği konusunda hassasiyet yaşayan bölgeler 

bulunduğundan örgüt içinde tarımsal alandaki dayanışma ayrıca önem kazanmaktadır. 

 

Bu kapsamda teması gıda güvenliği olan çeşitli toplantılar yapılmış olup, 03-06 Ekim 2011 tarihleri 

arasında “Gıda Güvenliği: Kırsal Kalkınma ve Yeterli Beslenme” konulu altıncı Tarım Bakanları 

Konferansı İstanbul Türkiye’de düzenlenmiştir. 

 

Konferansta; 

 Ülkelerin İSEDAK ve SESRIC’in gayretlerine tam destek vermeleri, 

 Ülkelerin, tarımsal kalkınma ve gıda güvenliğine ayrılan kaynakları arttırmaları ve bu alandaki 

projeleri desteklemeleri, 

 Bakanlığımızın eğitim, araştırma ve geliştirme alanlarında Üye Ülkelerle olan teknik işbirliğini 

devam ettirmesi, 

 Kazakistan’da bir İİT Gıda Güvenliği Ofisi kurulması, 

 İİT içi tarımsal ticaretin arttırılması gibi kararlar alınmıştır. 

 

SESRIC ile İşbirliği Faaliyetleri: 

 

6. Bakanlar Konferansı İstanbul Deklarasyonunda ifade edilen görev doğrultusunda; SESRIC 

bünyesinde toplantı, çalıştay ve eğitimler düzenlenmekte üye ülkelerin tarımsal alandaki işbirliği ve 

deneyimleri arttırılmaktadır. Ayrıca, SESRIC ile üye ülkelerin tarımsal kapasite geliştirme programı 

hazırlanmış ve ilk uygulamalar başlamıştır. Bakanlığımız Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi İle yine 

SESRIC arasında karşılıklı iş birliğinin arttırılması adına, SESRIC ile Bakanlığımız arasında daha önce 

yapılan anlaşma gereği “Tarımsal Eğitim” konusunda Bakanlığımız Tarım WEBTV’si üzerinden yayın 

yapmak üzere bir girişim başlatılmış olup, konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Türkiye, İİT 

bünyesinde faaliyet gösteren SESRIC, COMCEC ve SMIIC gibi platformlarda tarım alanında düzenlenen 

faaliyetlerde öncü rol üstlenmektedir. Bunun yanı sıra Bakanlığımızın tarım ve gıda güvenliği alanında 

birçok İİT üyesi ülke ile ikili bazda ilişkileri de bulunmaktadır. 



Son olarak Bakanlığımız ve SESRIC arasında yapılan Agro-Cap faaliyetleri kapsamında; ihtiyaç duyulan 

konularda ve Uganda, Afganistan, Bangladeş gibi çeşitli ülkelerde tarımsal eğitim çalışmalarına eğitici 

desteği sağlanmıştır. 

 

 

İSEDAK ile İşbirliği Faaliyetleri: 

 

Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, İİT Organlarından ve Merkezi Ankara’da bulunan İSEDAK ile 

tarım alanındaki işbirliğimizi geliştirmek üzere; 13-15 Ocak 2013 tarihleri arasında, İzmir’de İİT üyesi 

10 ülkenin katıldığı “Buğday Üretiminde İSEDAK Üye Ülkelerin Kapasitesinin Geliştirilmesi” konulu bir 

çalıştay gerçekleştirilmiştir. 

 

Güncel Bilgi: 

 

Ülkemiz, Merkezi Suudi Arabistan/Cidde’de bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 1969 yılından bu 

yana üyesidir. Ayrıca İİT bünyesinde faaliyet gösteren İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal 

Araştırma ve. Eğitim Merkezi (SESRIC), İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), 

Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (COMCEC) ve İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji 

Enstitüsü (SMIIC) gibi önemli kuruluşlara ev sahipliği yapmaktadır. 

 

İİT bünyesinde ekonomi, eğitim, kültür vb. birçok kuruluş faaliyet göstermesine rağmen, İİT birçok 

üyesi için büyük önemi olan tarım ve gıda alanında özelleşen bir kuruma sahip değildi. Son yıllarda 

yaşanan gıda krizleri ve gıda güvenliği problemleri İİT’yi bu alanda bir adım atmaya yöneltmiştir. 

 

Kazakistan Gıda Güvenliği Ofisi: 

 

6. Tarım Bakanları Konferansı’nda Kazakistan Cumhuriyeti, kendi ülkesinde bir İİT Gıda Güvenliği Ofisi 

kurulması talebini dile getirmiştir. Bu doğrultuda, İİT üyesi ülkeler arasında bir Gıda Güvenliği Ofisi ve 

Gıda Güvenliği Rezervi kurulması önerisi, Bakanlığımız tarafından İİT bünyesinde yapılan gıda 

güvenliği ile ilgili çeşitli toplantılarda ve İSEDAK Komitelerinde gündeme getirilmiş olup, bu bağlamda 

anılan girişim prensip olarak olumlu karşılanmaktadır. 

 

Bu kapsamda, İstanbul’da 3-6 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenen İİT 6. Tarım Bakanları 

Toplantısı’nda Kazakistan İİT İslam Gıda Güvenliği Örgütü (daha önce kullanılan adı) kurulması 

önerisini sunmuş olup, bu teklif deklerasyonda yer almıştır. 

 

İİT İslam Gıda Güvenliği Örgütü (Islamic Organization for Food Security) Tüzüğü Konakri/Gine’de 

gerçekleştirilen İİT 40. Dışişleri Bakanları Konseyi’nde onaylanmış olup, ülkemizin de arasında 

bulunduğu İİT üyesi 23 ülke tarafından imzalanmıştır. Ülkemiz İslam gıda güvenliği Ofisinin 

kurulmasına olumlu görüş vermiş ve Tüzük iç onay sürecinin tamamlanmasını teminen 30.07.2015 

tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na gönderilmiştir. 

 

Söz konusu Örgüt, İİT ülkeleri arasında tarım ve gıda güvenliği alanında işbirliğinin güçlendirilmesi, 

üye ülkelerde sürdürebilir tarım, kırsal kalkınma ve gıda güvenliğinin sağlanması bakımından büyük 

önem arz etmektedir. 


