TOBB ULUSLARARASI

TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
ekonomik ve
siyasi dengelerin
değiştiği, yeni bir
küresel dönemin
sancılarının
yaşandığını
belirtti.

“İslam ülkeleri arasında vize
uygulamaları kolaylaştırılmalı”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye
çok önemli adımlar attı. İslam iş dünyası olarak beklentimiz, İslam ülkeleri arasında en
azından iş adamlarına yönelik vize uygulamalarının kolaylaştırılmasıdır” diye konuştu.

T

Fotoğraflar: TOBB Fotoğraf Servisi

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul Kongre Merkezi’nde
düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve
Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin 33. toplantısına katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam
ülkelerinin sorunlarına her zaman büyük önem verdiğini
vurgulayarak, “Başta Filistin olmak üzere, Somali ve Arakan
gibi sancılı coğrafyalarda sıkıntı çeken kardeşlerimize,
ortak değerlerimize her zaman sahip çıktı. İslam dünyası
arasında işbirliğinin ve dayanışmanın artırılması konusunda en büyük gayreti gösterenlerden biri oldu” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İslam dünyasının kalkınması, Müslümanların refahının artırılması için özel
sektörün önemini her zaman vurguladığını belirten TOBB
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Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Her çalışmamızda bize büyük destek oldu. Huzurlarınızda Sayın Cumhurbaşkanımıza İslam
ülkeleri iş dünyası adına yürekten teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı.
“Büyük bir hazinenin üzerinde oturuyoruz”
Ekonomik ve siyasi dengelerin değiştiği, yeni bir küresel dönemin sancılarının yaşandığını belirten TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu değişimi okuyabilen ve bu
değişime hazırlık yapanların kazanacağı bir sürecin içinde olduklarını, İslam dünyasının, dünyayı iyi okuması ve
dönüşümü görmesi gerektiğini söyledi. “Bu süreçte kendi
öz eleştirimizi de iyi yapmalıyız” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “İslam ülkeleri olarak çok büyük
bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. SESRIC verilerine göre
dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini İslam ülkeleri oluşturuyor. Dünya petrol rezervlerinin %69’u, dünya doğalgaz
rezervlerinin %57’si de İslam ülkelerinde. Dahası, dünyanın
bütün ticaret ve enerji koridorlarının da tam üzerindeyiz.
Ama ne yazık ki bütün bu avantajlarımıza rağmen dünya
zenginliğinden aldığımız pay sadece % 12. Tek başına ABD
dünya zenginliğinin %25’ine, Çin ise %15’ine sahip. 57
İslam ülkesinin toplamı bu rakama ulaşamıyor.”
Dünyanın en az gelişmiş 48 ülkesinin 21’inin İslam
ülkeleri olduğunu anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Kendi aramızda da büyük bir uçurum var. En zengin
İslam ülkeleri ile en fakirleri arasında 100 kattan fazla gelir
farkı var. Bütün bunların sebebini başka yerde aramamıza
gerek yok. İnancımızın uyarısı çok açık: ‘Birlikte rahmet ve

bereket, ayrılıkta azap vardır.’ Bizde birlik yok,
onun için bereket de yok. Artık bu durumu
değiştirmek, kardeşliğimizi güçlendirmek
zorundayız” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bunun en
önemli yolunun da ticaret olduğunu, gelişmiş ülkelerin ticaretlerinin yarıdan fazlasını
yakın komşuları ile yaptığını belirtti.
“Tercihli Ticaret
Anlaşması hayata geçmeli”
İslam ülkelerinin dış ticaretinin sadece
yüzde 20’sini birbiri ile yaptığına değinen
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Elbette bu
rakamda her yıl kademeli bir artış yaşanıyor.
Ama hala potansiyelimizin çok altındayız. Bu
konuda hızlı davranmak zorundayız. Burada
en öncelikli konu Tercihli Ticaret Anlaşması’nın bir an önce hayata geçirilmesidir. Tercihli Ticaret Anlaşması ekonomik işbirliğinin
ilk basamağıdır. Yani sadece belirli ürünlerde
gümrük indiriminin sağlanmasıdır. Ama biz
bu adımı bile atmakta zorlanıyoruz” dedi.
57 ülkenin 13’ünün TPS-OIC’i imzaladığını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 10
ülke tarafından onaylandığını, ancak taviz
listeleri güncellenmediği için halen uygulamaya geçmediğini ifade ederek, İslam
ülkelerinin siyasi iradelerinden anlaşmanın
uygulamaya geçmesi için gerekli adımları

bir an önce atmalarını beklediklerini söyledi.
Diğer önemli bir konunun da vize uygulamaları olduğuna dikkat çeken TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bizim kültürümüzde
kardeşler birbirinin evine vize alıp değil, selam verip girer. Ama biz burada birbirimize
engel koymaya devam ediyoruz. Unutmayalım ki insanlar girip çıkarken zorlandıkları
ülkeyle değil, rahat ulaşabildikleri ülkeyle
ticaret yapar. Sayın Cumhurbaşkanımızın
önderliğinde Türkiye bu alanda çok önemli
adımlar attı. İslam iş dünyası olarak beklentimiz, İslam ülkeleri arasında en azından iş
adamlarına yönelik vize uygulamalarının
kolaylaştırılmasıdır” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ticari sorunların hızlı çözümüne de değinerek şunları kaydetti: “Bizler, gecikmiş adaletin bile
adaletsizlik olduğunu söyleyen bir dinin
mensuplarıyız. İş dünyası da sorunların adil
ve hızlı şekilde çözüleceğine inandığı ülkelere yatırım yapar. Bu ticaretin kuralıdır. Bu
nedenle ortak tahkim meselesi bizim için
çok önemli.
Sayın Cumhurbaşkanımızın İslam Zirvesi'nde dile getirdiği, İstanbul’da Ortak
Tahkim Merkezi’nin kurulması için gerekli
çalışmaları başlattık. Bu konuda farklı önerileri içeren müzakere metinlerini hazırladık.
İslam Odası ve TOBB olarak çalışmalarımızı,

İSEDAK’tan alacağımız yönlendirme doğrultusunda sürdüreceğiz. İnşallah gelecek yılki
İSEDAK toplantısında Ortak Tahkim Merkezi
çalışmamızı tamamlamış olacağız”.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak her konuda İslam Odası ve İslam
Kalkınma Bankası ile yakın çalıştıklarını, İslam ülkelerinde girişimciliğin geliştirilmesi,
yatırım ortamının iyileştirilmesi, modern
ticaret borsacılığı, gümrük uygulamaları ve
oda sisteminin geliştirilmesi gibi konularda
çalışmaları başarı ile yaptıklarını anlattı.
Türkiye’de misafir edilen Suriyeli kardeşlerinin ekonomiye entegrasyonu için de
çalışmalar sürdürdüklerini belirten TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Beş bin Filistinli kardeşimize istihdam sağlayacak sanayi bölgesi projemize devam ediyoruz. Burada da
İSEDAK’ın desteğine büyük önem veriyoruz.
İslam coğrafyasının birer parçası olan bizler,
bildiklerimizi birbirimizle paylaştıkça zenginliğimiz katlanarak artacaktır. Çünkü bizim
inancımızda vermek; malı, bilgiyi, tecrübeyi
eksiltmez, çoğaltır. Unutmayalım ki ancak bu
şekilde ümmetin refah ve huzurunu artırabiliriz” dedi. Diğer yandan TOBB, Kızılay, İslam
Kalkınma Bankası, TİKA, Kredi Garanti Fonu,
AFAD, WAFA Grup ve SESRİC, Türkiye'ye göç
etmiş bin 500 Filistinli aileyi desteklemek
amacıyla anlaşma imzaladı.

payına dikkat çeken Çiler, bölgenin yatırım
potansiyeli hakkında bilgi verdi ve Tunuslu
kadın girişimcileri ikili işbirliği ve yatırım için
bölgeye davet etti.
Tunus Sfaks Uluslararası Kadın Girişimciler
Konseyi (CIFE) Heyet Başkanı Fatma Damak
da Gebze Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen programdan ve nazik karşılamadan dolayı teşekkür etti.
Tunus ekonomisi hakkında genel bilgi-

lendirmede bulunan Damak, kadın girişimciliğinin iki ülke arasında daha da
gelişmesini ve güçlenmesini diledi. Programın devamında katılımcılara Nail Çiler
tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.
Kartacalı efsanevi komutan Hannibal’ın
Anıt Mezarı ve Güzeller Organize Sanayi
Bölgesi’ni ziyaret eden heyet, Gülçiçek
Kimya ve Uçanyağlar fabrikasını da ziyaret
ederek üretim hakkında bilgi aldı.

Tunuslu kadın
girişimciler Kocaeli’nde
işbirliğini görüştü

T

unus Sfaks Uluslararası Kadın Girişimciler Konseyi (CIFE) üyeleri, Gebze
Ticaret Odası ev sahipliğinde TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ile bir
araya geldi.
Gebze Ticaret Odası ev sahipliğinde,
TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Bahar Baykal ve Kurul üyelerinin
de katılımları ile gerçekleştirilen tanıtım
toplantısında, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Tunuslu
kadın girişimcileri Gebze’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, iki
ülkenin ortak kültür ve tarihi geçmişine
dair açıklamalarda bulundu. Gelişen, büyüyen Tunus’un yükselişinde, kadınların
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
ABD’ye
gerçekleştirdikleri
ziyaretin dört ana
başlık üzerinde
yoğunlaştığını
belirtti.

TOBB, ABD’de lobi atağında
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden bir heyet ABD’de çeşitli temaslarda bulundu.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biz, muhatabımız ABD Ticaret Odası ile başta
serbest ticaret anlaşması olmak üzere, ikili ticaret ve yatırımların önündeki sorunların
ve işbirliği imkânlarının ele alınacağı ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

T

icari ilişkileri geliştirmek ve Türkiye’nin yurt
dışı lobi faaliyetlerine destek vermek amacıyla
ABD’ye giden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki
heyet, ABD Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Odası ve ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyeleri
ile görüşmeler yaptı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun
Washington ve Chicago’yu kapsayan ABD ziyareti, TOBB
ile ABD Ticaret Odası arasında Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın şahitliğinde 2017 yılının Ekim ayında
Ankara’da imzalanan mutabakat zaptı çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi.
Dört günlük ziyareti değerlendiren TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Türkiye-ABD dostluk
ve müttefiklik ilişkilerinin önemi ile var olan önemli
sorunlar ve görüş ayrılıkları temas kurduğumuz tüm
çevreler tarafından vurgulanmıştır.
Aynı zamanda, sorunların ve görüş ayrılıklarının
giderilmesi yönündeki işbirliği iradesini de gördük.
Tüm ilgili çevrelerin karşılıklı olarak birbiriyle yapıcı bir
yaklaşımla diyalog kurmasına ve olumlu yönde somut
adımlar atmasına ihtiyaç var. Türkiye - ABD dostluğu her
iki ülke halkı için olduğu gibi, NATO ittifakı için ve Türkiye’nin bulunduğu bölge için son derece önemlidir. Biz,
muhatabımız ABD Ticaret Odası ile başta serbest ticaret
anlaşması olmak üzere, ikili ticaret ve yatırım önündeki
sorunların ve işbirliği imkânlarının ele alınacağı ortak
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”
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Dört ana konu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ABD’ye gerçekleştirdikleri
ziyaretin dört ana başlık üzerine yoğunlaştığını belirterek,
“TOBB - ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı uygulanmasına ilişkin ayrıntıların görüşülmesi ve gerçekleştirilecek ortak çalışmalar, vize uygulaması ve iş dünyasına
muhtemel etkileri, TOBB ETÜ tarafından Washington’da
gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleri ile TOBB tarafından
ön hazırlık çalışmaları yürütülen ve Chicago’da kurulması
öngörülen Türk Ticaret Merkezleri” ifadesini kullandı.
TOBB heyeti, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Elisabeth Millard, ABD Ticaret Departmanı – USTR
Başkanı ve Uluslararası Ticaret Baş Müzakerecisi Büyükelçi
Robert E. Lighthizer ve Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’la biraraya gelirken, ayrıca ABD Kongresi
Temsilciler Meclisi Teksas Üyesi Pete Session, Kuzey Karolina Üyesi Ted Budd ve ABD’nin önde gelen düşünce
kuruluşlarından CSIS Başkanı Dr. Hamre ile de görüştü.
Heyet ayrıca, ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen çalışma yemeğine iştirak etti. Ziyaretin son günü,
TOBB Heyeti Chicago’ya geçerek, TOBB tarafından kuruluş
ön çalışmaları yürütülen Türk Ticaret Merkezi hakkında
temaslarda bulundu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun ziyaretine, TOBB
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları merhum İbrahim
Çağlar ve Ender Yorgancılar, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
Cengiz Günay ve TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven Sak
da iştirak etti.

Türkiye - Sırbistan
Ticaret ve Sanayi Odası
Forumu Mutabakat
Zaptı imzalandı

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Belgrad’da gerçekleştirilen Balkan Odalar Birliği
(ABC) Genel Kurulu’na katıldı.
Bilgi teknolojileri, ortak eğitim modeli ve
diğer işbirliği alanlarının masaya yatırıldığı
toplantıda TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
Türkiye’yi yansıtan tecrübelerini paylaştı.
Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marko Cadez’in ev sahipliği yaptığı
toplantıya Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi
Tanju Bilgiç, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Tsvetan Simeonov, Karadağ
Ekonomi Odası Başkanı Velimir Mujiskovic,
Bosna Hersek Dış Ticaret Odası Başkan
Yardımcısı Bruno Bojic ve diğer üye devletlerin temsilcileri katılım sağladı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun Belgrad
ziyareti kapsamında, TOBB ve Sırbistan

Ticaret ve Sanayi Odası arasında Türkiye Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
Mutabakat Zaptı imzalandı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Sırbistan
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marko Cadez tarafından imzalanan anlaşma ile iki kurum arasındaki işbirliği derinleştirilmiş oldu.

Belarus ile işbirliği fırsatları anlatıldı

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki
Murzioğlu, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk
Özlü’nün Belarus Cumhuriyeti’ne yapmış olduğu resmi ziyareti kapsamında, 14
Aralık 2017 tarihinde TOBB
ve Belarus Ulusal Teknik
Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen Belarus-Türkiye
İnovasyon Forumu’na katıldı.
Foruma Bakan Özlü ve
Murzioğlu’nun yanı sıra; Minsk Büyükelçisi Nilvana Darama,
Belarus Sanayi Bakanı Vitaly Vovk, Belarus Devlet Bilim ve
Teknoloji Komitesi Başkan Yardımcısı Sergey Şerbakov ile
iki ülkenin özel sektör temsilcileri katıldı. Forumun ardından
firmalar arası ikili görüşmeler gerçekleştirildi.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Murzioğlu burada
yaptığı konuşmada, Belarus ile Türkiye’nin ilişkilerini değerlendirirken, muhtemel işbirliği fırsatları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Forum çatısı altında ayrıca Kadın ve Genç
Girişimciler Kurulları kurulması kararlaştırıldı. Balkan Odalar Birliği Genel Kurulu’na
ve imza törenine, Kocaeli Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üst Kurul
Üyesi Mine Ayhan da iştirak etti.

Tiran
Belediye
Başkanı
Erion
Veliaj
TOBB’u
ziyaret
etti

A

rnavutluk’un başkenti Tiran’ın Belediye Başkanı Erion
Veliaj, Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi’ne katılmak amacıyla
gerçekleştirdiği Ankara seyahati kapsamında, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu
makamında ziyaret etti.
TOBB ve Türkiye ekonomisi hakkında bilgi alan Veliaj, Arnavutluk’taki Türk yatırımcılarının son derece başarılı olduklarını ifade
etti ve yeni Türk yatırımcıları Arnavutluk’a çekmek için TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun desteğini talep etti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da Arnavutluk’un güncel siyasi ve
ekonomik durumu hakkında bilgi aldı ve en kısa zamanda Arnavutluk’u ziyaret etmek istediğini belirtti. Görüşmede ayrıca ikili
yatırım imkânları ve Türkiye ve Arnavutluk arasında gerçekleştirilebilecek yeni projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
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“Kudüs sahipsiz değildir”
Türkiye-AB Karma İstişare
Komitesi Türkiye kanadı
üyelerinin yaptıkları ortak
açıklamada, “Müslümanların
ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa
ve Kudüs, 1.5 milyar nüfuslu
İslam toplumu için mukaddes
ve vazgeçilemez bir mekândır.
Kudüs sahipsiz değildir” denildi.

T

ürkiye-AB Karma İstişare Komitesi
Türkiye kanadı üyeleri, ABD’nin Kudüs kararı konusunda ortak bir basın
açıklaması yaptılar. Ortak açıklamayı okuyan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kudüs'ün statüsüyle ilgili bağlayıcı nitelikli Birleşmiş Milletler
kararlarına aykırı bu tutumun, uluslararası
hukukun ve diplomasinin ihlali olduğunu
belirterek, “Bu adımı atmak isteyenler iyi bilmelidir ki bu karar hiç kimsenin menfaatine
değildir. Kudüs sahipsiz değildir” dedi.
Toplantıya, Türkiye Kamu Çalışanları
Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN) Genel Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet
Demirci, HAK- İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan,
Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Esnaf ve
Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel
Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği
(TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye İşçi
Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim
Kurulu Üyesi Erhan Polat katıldı.
Ortak açıklama metni
“Türkiye’nin sivil toplumunu temsil eden;
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye
kanadı üyeleri; HAK- İşçi Sendikaları Konfe-
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derasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Esnaf ve
Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ),
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
(TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları
Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye
Ziraat Odaları Birliği (TZOB) olarak buradayız.
ABD Başkanı’nın Kudüs’ün statüsüne yönelik aldığı karar, Kudüs’ün tarihi statüsüne
aykırı, sorumsuzca atılmış, yanlış bir adımdır.
Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i
Aksa ve Kudüs, 1.5 milyar nüfuslu İslam toplumu için mukaddestir, vazgeçilemez bir
mekândır.
Dolayısıyla bu karar, tüm İslam âlemine
karşı saygısızca bir tutum, açık bir provokasyondur. Filistin sorununun çözümüne ve
Ortadoğu barış sürecine indirilmiş ağır bir
darbedir. Bizler bu kararı açık şekilde reddediyor, yok hükmünde görüyoruz.
Kudüs'ün statüsüyle ilgili bağlayıcı nitelikli Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı bu
tutum, uluslararası hukukun ve diplomasinin
da ihlalidir.
Bu adımı atmak isteyenler iyi bilmelidir
ki bu karar hiç kimsenin menfaatine değildir.
Kudüs sahipsiz değildir.
Hz. Muhammed’in, Hz. İsa’nın ve Hz. Musa’nın ayak izini taşıyan Kudüs, üç semavi
dinin de kutsal şehridir. Bu kimliğiyle asırlar
boyunca bir arada yaşamanın simgesi, in-

sanlığın ortak değeridir. Bu nedenle Kudüs,
sadece bölgesel değil, küresel dengeleri
barındıran, üzerinde siyaset yapılmaması
gereken, son derece hassas bir konudur.
ABD yönetiminin bu kararı, Kudüs’ün
evrensel kimliğinin yok edilmesine ve Kudüs’ün tahakküm altına girmesine zemin
hazırlayacaktır.
Hiç kimsenin, kişisel hevesleri veya politik çıkarları uğruna, milyarlarca insanın kaderiyle oynamaya hakkı yoktur. Kudüs’ün
siyasi statüsü ve geleceği ile ilgili uluslararası
kararlar varken, bu hukuksuz kararın alınması
Kudüs’e ihanettir, huzur ve barışa ihanettir,
insanlığa ihanettir.
Bu karar, küresel güvenliği tehlikeye
düşürecek, bölgedeki hassas dengeleri ve
istikrarı bozacak, yeni çatışmalara ve provokasyonlara neden olabilecek çok tehlikeli
bir adımdır.
Bu nedenle sadece İslam alemi değil,
Hristiyan ve Musevi toplumları da insani
değerlere sahip çıkarak, bu karara karşı net
ve ortak bir tavır ortaya koymalıdır.
Ortadoğu’da yeni çatışma alanları oluşturmaktan ve bölgeyi ateşe atmaktan başka
hiçbir amaca hizmet etmeyen bu kararı kesin bir dille kınıyoruz.
İnsani değerlere, hukuka ve özgürlüğe
değer veren bütün sivil toplumu ve uluslararası muhataplarımızı bu konuda duyarlı
olmaya davet ediyoruz. Hepinizi saygıyla
selamlıyoruz”.

