
 

 
D-8 Nedir? 

 
D–8 ya da Gelişen Sekiz Ülke; Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, 

Malezya, Nijerya ve Pakistan arasında kalkınma işbirliğine dayalı bir 
organizasyondur.  D-8’in resmi olarak kuruluşu 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirilen Devlet/Hükümet Başkanları zirvesinde İstanbul Deklarasyonu ile ilan 
edilmiştir. 

 
 D-8’in kurulmasına yönelik ilk adım, Türkiye'nin daveti üzerine İran, 

Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'nın katılımıyla 22 Ekim 
1996 tarihinde İstanbul'da düzenlenen "Kalkınmada İşbirliği Konferansı" dır. Bu 
konferansın ardından gerçekleştirilen hazırlık çalışmalarını müteakip, 15 Haziran 
1997 tarihinde İstanbul'da yapılan Devlet/Hükümet Başkanları Zirvesi ile D–8 
resmen kurulmuştur. 

 
 D–8’in amaçları; üye devletlerin küresel ekonomideki pozisyonunu 
güçlendirmek, ticaret ilişkilerinde bu ülkelere yeni fırsatlar yaratmak ve ticareti 
çeşitlendirmek, uluslararası düzeyde karar alma sürecine katılım sağlamak ve yaşam 
standardının güçlendirilmesidir. D–8, bölgesel bir kuruluş olmayıp, küresel bir 
düzenleme içerisindedir. D–8, üye devletlerin diğer uluslararası ya da bölgesel 
kuruluşlara üyeliğinden kaynaklanan ikili ya da çok taraflı taahhütleri üzerinde 
herhangi bir olumsuz etkisi olmayan bir forumdur.  

 
D-8 üyelerinin hepsi aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi olup, 

yine İİT içerisinde teknolojik ve ekonomik kalkınma düzeyleri, ticari potansiyelleri ve 
nüfusları itibariyle önde gelen ülkeler arasında yer almaktadırlar. 

 
Yönetim Organları: 
D-8 in organları Zirve, Konsey ve Komisyon’dan oluşmaktadır.   

 
 Zirve: D-8’in en üst düzey karar alma organı olan zirve, devlet ya da hükümet 
başkanlarının 2 yılda bir toplanmasıyla gerçekleşir. Kurulduğu tarihten itibaren 8 
adet Zirve gerçekleştirilmiştir. Son D-8 Zirvesi 19-22 Kasım 2012 tarihlerinde 
İslamabad’da yapılmıştır.  
  
 Konsey: Konsey üye ülkelerin Dış İşleri Bakanlarının toplanmasıyla oluşur. 
D-8 in politik karar alma organıdır. Yılda bir kez toplanır ve işbirliği konularının 
kapsamlı olarak görüşüldüğü bir forum gibi çalışır. 
  
 Komisyon: Üye ülkelerin hükümetlerince atanan kıdemli uzmanların yılda 
iki kez toplanmalarıyla oluşur. Her bir Komisyon üyesi, kendi ülkesindeki D-8 
faaliyetlerinin ulusal koordinasyonundan sorumludur.  

Üye ülkeler arasında gerekli koordinasyonun sağlanabilmesi ve sekretarya 
hizmetlerinin yürütülmesini teminen, İstanbul’da ayrıca Sekretarya bulunmaktadır. 
Sekretarya’nın yönetici kadrosu 2016 yılı sonuna kadar aşağıdaki şekildedir: 

 
1. Genel sekreter (İran):  Dr. Seyed Ali Mohammad Mousavi 
2. 1. Direktör (İdari, Hukuki ve İç Hususlar - İran) : Mr. Mohammed 

Zakkariya Bin Mulkiaman 
3. 2. Direktör (Ekonomi, Uygulama ve Dış İlişkiler - Bangladeş) : Mr. 

Kazi Ziaul Hasan 
 

 D-8 Resmi Web Sayfasına ulaşmak için tıklayınız.. 

 

http://www.developing8.org/

