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ICC’nin ticaret ve yatırımların artması için çalışan en büyük iş örgütü olduğunu belirten 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “TOBB çatısı altında faaliyet gösteren ICC Türkiye 
Milli Komitesi, Türk iş âleminin, uluslararası arenadaki gözü ve kulağıdır” diye konuştu.

“ICC, ticaretin artması için 
çalışan en büyük iş örgütü”

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Ticari taraflar 

arasında 

ihtilafların 

çözümü amacını 

taşıyan ICC 

Tahkimi’ni 

ülkemizde 

tanıttık” dedi.

M
illetlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli 

Komitesi 64. Genel Kurul toplantısı, TOBB 

Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. ICC Türki-

ye Milli Komitesi Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz 

aylarda bir dizi tarife ve karşı tarifelerin yürürlüğe girdi-

ğini hatırlatarak, “Ticaret savaşları bizim için müthiş bir 

tehdit. Avrupa ve Asya'dan gelen son veriler, yeni ihracat 

siparişlerinde düşüşe işaret ediyor. Özellikle ABD’nin 

yeni dönem ticaret politikası anlayışı, küresel ticaret 

şartlarını giderek daha zorlu hale getiriyor. Dünyanın en 

büyük iki ekonomisi arasında artan gerginlik, 70 yıldır 

devam eden küresel kurallı ticaret düzenini tartışma 

konusu haline getirdi” diye konuştu. 

ICC, “barışın tüccarları” sloganıyla kuruldu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ABD’nin 700 milyar 

dolar tutarında ticaret açığının yaklaşık yarısının, Çin ile 

ticaretinden kaynaklandığını ifade ederken, bu açığın 

100 milyar dolar seviyesinde oluşmasının, ABD tarafından 

kabul edilebilir bir seviye olarak görüldüğünü söyledi. 

ICC’nin dünyada ticaret ve yatırımların artması için 

çalışan en büyük iş örgütü olduğunu belirten TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “1. Dünya Savaşı’nın, uluslararası 

ticarete verdiği zararı hafifletmek için, bir grup girişimci 

tarafından, “barışın tüccarları” sloganıyla kurulmuştur. ICC, 

zamanla, farklı ülkelerden özel sektör temsilcilerini bir çatı 

altında toplamış ve dünyada ticaretin artırılması ve ticare-

tin önündeki engellerin kaldırılması için referans kurum 

haline gelmiştir. Bugün ICC'nin küresel ağı, 100'den fazla 

ülkede 6 milyonun üzerindeki müteşebbis, ticaret oda-

ları ve meslek birliklerini kapsıyor. Ülkemizde, TOBB çatısı 

altında faaliyet gösteren ICC Türkiye Milli Komitesi, Türk iş 

âleminin, uluslararası arenadaki gözü ve kulağıdır” dedi.

 

“ICC Tahkimi’ni ülkemizde tanıttık” 

Geçtiğimiz dönemde, iş dünyamıza yönelik, pek çok 

etkinliği hayata geçirdiklerini bildiren TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu şunları söyledi: “İstanbul’da “Gümrük İşlemlerinin 

Kolaylaştırılması ve Standardizasyonu” konulu bir ulusla-

rarası konferans düzenledik. Konferansa, ilgili Bakanlık 

yetkilileri, uluslararası kurum ve kuruluşlardan gümrük 

uzmanları ve iş dünyasından yaklaşık 300 temsilci katıldı. 

Öte yandan ticari taraflar arasında ihtilafların çözümü 

amacını taşıyan ICC Tahkimi’ni ülkemizde tanıttık. Ulus-

lararası ticarette referans olarak kullanılan ICC yayınlarını 

ve Türkçe tercümelerini, iş dünyamıza sunduk.

Yine bu kapsamda ICC Türkiye Milli Komitesi ve ICC 
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Milletlerarası Tahkim Divanı tarafından 

TOBB işbirliğinde İstanbul’da “ICC Türki-

ye Tahkim Günü” düzenledik. Yargıtay ve 

Adalet Bakanlığı’nın yanı sıra, alanında 

uzman hakemler, kamu ve özel sektörden 

hukuk müşavirleri, hâkimler, avukatlar 

ve akademisyenlerden oluşan yaklaşık 

350 kişi burada bir araya geldi. Gelenek-

selleşen uluslararası “ICC Türkiye Tahkim 

Günü”nün ikincisini de 15 Şubat 2019 

tarihinde İstanbul’da gerçekleştireceğiz.”

 

Küresel mal ticareti yüzde 4.7 arttı

2017’de küresel mal ticaretinin yüzde 

4.7 oranında artarak, 2011 yılından bu yana 

en yüksek büyüme oranına ulaştığını hatır-

latan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ne var ki 

bu sürecin yeni tehditler altında bulundu-

ğunu kaydetti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

küresel ticaret üzerindeki anlaşmazlıklar, 

artan korumacı tedbirler ile yükselen faiz 

oranları ve petrol fiyatlarının bunların baş-

lıcaları olduğunu dile getirdi.

ABD'deki güçlü istihdam ve ılımlı sey-

reden enflasyon göz önüne alındığında, 

FED’in önümüzdeki iki yıl boyunca faiz 

oranlarını yükseltmeye devam etmesinin 

beklendiğinden söz eden TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Bu da hem 

doların değer kazanmasına, hem faizlerin 

artmasına, hem de küresel likiditenin 

ABD’ye dönmesine yol açıyor. Yatırımcılar 

bu yıl sadece Mayıs ve Haziran aylarında 

gelişmekte olan piyasalardan 14 milyar 

dolar geri çekti.

Ayrıca ABD, Çin’in 2001 yılında DTÖ’ye 

üye olurken, küresel kurallara uyarak di-

ğer üye ülkelere pazar açma sağlayacağı 

sözünü yerine getirmediğini, Çin paza-

rında kısıtlayıcı önlemler almaya devam 

ettiğini ileri sürüyor. Çin ve ABD arasında 

süre giden salvolar, mevcut kurallı küresel 

ticaret düzenini sona erdirmese bile ciddi 

zarar verebilecektir. Özellikle de DTÖ’nün 

gücü ve etkinliğinin zayıflaması riskiyle 

karşı karşıyayız. Ülkemiz de küresel ticaret 

sisteminin önemli bir parçası.

Küresel ihracat içinde yüzde 1.2’lik payla 

22. sıradayız. Küresel ithalatta ise yüzde 

1.6 payla 15.’yiz. Dolayısıyla, kurallı küre-

sel ticareti destekleyen, DTÖ ve ICC gibi 

kurumların güçlü ve etkin olması bizim 

yararımızadır. Gelecek yıl ICC nin,100. yılını 

kutlayacağız. ICC’nin hem dünya hem de 

ülkemizde üstlendiği büyük sorumlulukları 

ve iş dünyası için verdiği hizmetleri, yerine 

getirdiği görevleri, en iyi şekilde tanıtmayı 

ve anlatmayı planlıyoruz.

Küreselleşmeyle beraber, sınır ötesi 

ticaretin devamlı büyüdüğü günümüzde, 

uluslararası ticaret alanında yol gösterici 

olan ICC’nin önemi her geçen gün art-

maktadır. ICC aynı zamanda, uluslararası 

alanda yapılan çalışmaların, özel sektörü 

etkileyen kararların ve prensiplerin, ülke 

hükümetlerine götürülmesi gibi, çok 

önemli fonksiyonlar da üstlenmiştir. Dün-

ya Ticaret Örgütü ve Birleşmiş Milletler’in 

hazırlamış olduğu raporlarda, ICC görüşleri 

önemli rol oynamıştır.

Aralık 2016’da Birleşmiş Milletler Göz-

lemci statüsü elde eden ICC küresel iş 

dünyasının sesini, Birleşmiş Milletler Genel 

Konseyi’nde daha çok duyurmaya başla-

mıştır. Sürdürülebilir ekonomik büyüme, 

istihdam, ekonomik işbirliği, korumacılıkla 

mücadele ve küresel mülteci krizi, Birleş-

miş Milletler nezdinde ICC’nin öncelikli iş-

birliği alanlarıdır. Dolayısıyla, Odalarımızın 

mültecilere yönelik olarak yürüttüğü pro-

jeler, ICC aracılığıyla Birleşmiş Milletler’e 

iletilme fırsatına sahiptir.”

 

Tahkim Divanı 

ICC’nin iş dünyasına sunduğu en 

önemli hizmetlerden birinin de uyuşmaz-

lıkların çözümü alanında yürüttüğü çalış-

malar olduğunu söyleyen TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, ICC Milletlerarası Tahkim 

Divanı’nın, dünyanın önde gelen tahkim 

merkezlerinden birisi olduğunun altını çiz-

di. 2017’de, ICC Tahkim Divanı’na 810 yeni 

başvuru yapıldığını, söz konusu davaların 

49’unun Türk taraflı olduğunu duyuran 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Davalara 17 

Türk hakem atanmıştır. Tahkim davaları, 

olağan mahkeme sürecinden çok daha 

hızlı şekilde sonuçlanmaktadır. Böylelikle, 

iş insanları zamandan kazanmakta, itilafların 

çözümü noktasında etkili ve yetkin karar alı-

cılar sayesinde geleceğe daha güvenle bak-

maktadırlar” dedi. ICC’nin tahkim konusun-

daki gelişmelerini, iş dünyamızın hizmetine 

kesintisiz olarak sunmak amacıyla, 2006 

yılından itibaren dört dönem Komite’nin 

Milletlerarası Tahkim Divanı üyeliğini yürüt-

müş olan, Prof. Dr. Ziya Akıncı’ya teşekkür 

eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bundan 

sonraki dönemde, ICC Milletlerarası Tahkim 

Divanı’nda Türkiye’yi Prof. Dr. Ercüment 

Erdem’in temsil edeceğini söyledi.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile ABD arasındaki iktisadi ilişkileri hedef alan 
söylem ve adımları büyük bir endişeyle karşıladıklarını, iki müttefik ülke arasındaki iktisadi 
ilişkilerde, ambargo veya yaptırım söylemlerini son derece tehlikeli bulduklarını söyledi.

“Ambargo veya yaptırımları
son derece tehlikeli buluyoruz”

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“ABD 

hükümetinin 

almış olduğu 

yaptırım kararı 

aramızdaki 

stratejik 

müttefikliğin 

doğasına 

aykırıdır” dedi.

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ABD 

Ticaret Odası tarafından düzenlenen Türkiye-ABD 

İktisadi İlişkileri İstişare Toplantısı, TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı 

Ruhsar Pekcan’ın da katılımıyla yapıldı.

TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen toplantı, Apple, 

Boeing, IBM, Microsoft gibi firmaların da aralarında 

bulunduğu yaklaşık 30 ABD şirketinin temsilcilerinin 

katılımıyla gerçekleşti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda konu-

şan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye ile 

ABD ilişkileri, güçlü geleneklere, dostluk, müttefiklik, 

stratejik ortaklık ve karşılıklı yarara dayalı olarak, başarılı 

bir geçmişe sahiptir” dedi. 

Türkiye-ABD ilişkilerinin, geçmişte çok çetin sınavları 

başarıyla geçtiğini vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, “İkili düzeydeki ilişkilerin sağlam zemini, başta 

bölgemiz olmak üzere, birçok uluslararası konuda ortak 

tavır almayı ve birlikte davranmayı sağlamıştır. İlişkilerin 

siyasi ve askeri sütunu yanında, son yıllarda iktisadi sütu-

nu da önemli bir gelişme süreci içindedir. Türkiye-ABD 

ikili ticareti yıllık yaklaşık 20 milyar dolara ulaşmıştır. İkili 

ticaretimizde ABD, sürekli olarak ticaret fazlası vererek, 

önemli bir kazanç sağlamaktadır. 2010-2017 yılları arasın-

daki, ABD’nin ülkemiz karşısında ticaret fazlası yaklaşık 55 

milyar dolarıdır” şeklinde konuştu.

“Sıkıntılı coğrafyada birlikte çalışıyoruz”

Ticaretin yanında yatırımlar açısından da önemli 

ortaklıkların mevcut olduğunu belirten TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “ABD şirketlerinin, ülkemiz 

ekonomisine ve ülkemiz geleceğine yaptığınız yatırımlar, 

ilişkilerimizin iktisadi boyutunu daha çok güçlendirmiştir. 

Biz, iş dünyası mensupları olarak, aramızdaki ticari ve 

TOBB ULUSLARARASI



iktisadi ilişkilere büyük önem veriyoruz. Siz-

lerle birlikte aynı zamanda, pek çok zor ve 

sıkıntılı coğrafyada birlikte çalışıyor, işbirliği 

yapıyoruz. Tüm bunlara rağmen özellikle 

son yıllarda Türkiye-ABD ilişkilerini zehir-

leyen bir dizi gelişme ile karşı karşıyayız. 

Bu konudaki tespit ve görüşlerimi, ABD ile 

birçok temasımızda da vurguladım. Vurgu-

lamaya da devam ediyorum”. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, son dö-

nemde ABD yönetimi ve Kongre'de, Tür-

kiye ile ABD arasındaki iktisadi ilişkileri 

hedef alan söylem ve adımları büyük bir 

endişeyle karşıladıklarını, iki müttefik ülke 

arasındaki iktisadi ilişkilerde ambargo veya 

yaptırım söylemlerini son derece tehlikeli 

bulduklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump’ın birkaç gün önce 

açıkladığı “executive order”’ın tüm bu olum-

suzlukları bir adım daha ileri taşıdığına 

dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

“ABD hükümetinin almış olduğu yaptırım 

kararı, aramızdaki stratejik müttefikliğin 

doğasına aykırıdır. Ülkelerimiz arasındaki 

ilişkilerin, onarılamaz seviyede bozulması 

riskini doğurmuştur. Bu gelişme, ilişkilerdeki 

zehirlenme boyutunun geldiği aşamayı 

göstermesi açısından hepimizi kaygılan-

dırmalıdır. Alınan bu yaptırım kararı, kabul 

edilemez. Hepimiz aynı gemideyiz. Ticaret 

yapıyoruz. Yatırım yapıyoruz. Halklarımız 

için refah üretiyoruz. Bölgemiz ve dünya 

barışına katkı sağlıyoruz. Siyasi ve popülist 

hesaplarla, büyük emeklerle bu noktaya 

getirdiğimiz iktisadi ilişkilerimize zarar ve-

rilmesine seyirci kalmamalıyız. Kazanımları-

mızı kaybettirmelerine sessiz kalmamalıyız. 

TOBB Başkanı olarak, Türkiye-ABD iktisadi 

ilişkilerinin gelişmesi için uzun yıllar gayret 

sarf eden bir iş insanı olarak, iş dünyamız 

adına ABD iş dünyasından konuya müdahil 

olmalarını istiyoruz” dedi. 

 

“Büyüme ve kalkınma 

ivmesini sürdüreceğiz”

Ticaret Bakanı Pekcan da Türkiye'nin 

çağdaş hukuk devleti geleneği, güçlü 

demokrasi kültürüyle hızlı ekonomik bü-

yüme ve kalkınma ivmesini sürdüreceğini 

vurguladı.

Genç nüfusu ve dinamik ekonomisiyle 

Türkiye'nin başta kendi bölgesinde olmak 

üzere küresel ekonomiye büyük katkı sundu-

ğuna dikkat çeken Bakan Pekcan, Türkiye'nin 

iş, ticaret ve yatırımlar bakımından cazip bir 

ülke olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Bakan Pekcan, Türkiye'nin her zaman iş 

birliği ve istikrardan yana olduğuna işaret 

ederek, "Ekonomik temeli olmayan kon-

jonktürel krizlerin, Türkiye ile ABD arasında-

ki ekonomik iş birliğinin önüne geçmesine 

müsaade edilmemesi gerekiyor. Türkiye ve 

ABD arasında ekonomik bir sorun var gibi 

göstermek, her iki ülkenin üreticisine, tü-

keticisine ve ekonomisine zarar verecektir" 

değerlendirmesinde bulundu.

"ABD, Türkiye ile 

ortak hareket etmeli"

Türk demir-çelik sektörünün ABD'ye bir 

tehdit oluşturmadığını belirten Bakan Pek-

can, bu sektörde iki ülke arasında dengeli 

bir ticaretin olduğunu aktardı.

Bakan Pekcan, farklı ülkelerin Türkiye 

üzerinden ABD'ye ürün sevkiyatı yapma 

imkanı olmadığına değinerek, şunları kay-

detti: "Bu çerçevede, ABD demir ve çelik 

konusunda Türkiye ile ortak hareket et-

meli. Türkiye, haksız önlemlerle karşılaştığı 

sürece uluslararası ticaret hukukundan 

kaynaklı haklarını kullanarak mütekabi-

liyet uygulayacaktır ve kendi ekonomik 

çıkarlarını koruyacaktır. İki ülke ekonomik 

ilişkileri sağlam zeminde yoluna devam 

edecektir. Mevcut durumda iki ülke ara-

sında kayda değer bir ticaret ve yatırım 

ilişkisi bulunuyor. Bu ortaklığın güçlene-

rek sürmesini arzu ediyoruz."

Yeni dönemde ülkenin daha fazla kat-

ma değer odaklı, teknoloji, Ar-Ge ve ino-

vasyona yönelik bir dönüşümden geçe-

ceğini belirten Bakan Pekcan, söz konusu 

dönüşüm sürecinde, ABD'li firmaların ve 

sermayesinin önemli roller üstlenebilece-

ğine dikkati çekti.

Bakan Pekcan, Türkiye hakkında yurt 

dışında haksız eleştiri ve dezenformasyon 

yapılabildiğine değinerek, özellikle Türkiye 

ile iş yapan Amerikalı firmalardan bu konu-

da destek istedi.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı konuşmada 
"Ülkemizin şu an içinde bulunduğu durum aslında dünyadan çok farklı bir durum değil. 
Dünya büyük bir değişim içerisinde. Bu değişimi de iyi okuyor olmamız lazım" dedi.

"Dünya değişim içerisinde
bu değişimi iyi okumalıyız”

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, iş 

dünyası olarak 

uluslararası 

düzlemde her 

türlü desteği 

vermeye hazır 

olduklarını 

belirtti.

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı 

kapsamında TOBB’un evsahipliğinde düzenlenen 

öğle yemeğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ulusla-

rarası ilişkiler alanında çok büyük mesafeler kat ettiğini 

söyledi. Bu mesafeyi yurt dışında edindiği tecrübelerle 

kendisinin de yakından gördüğünü ifade eden TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu başarıda Türkiye'de yaşanan 

değişimin ve büyükelçilerin büyük katkısı oluğunu anlattı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yurt dışındaki ticari ilişki-

lerin artmasında Dışişleri Bakanlığı’nın çok büyük katkıları 

olduğunu vurgulayarak, "Benim TOBB Başkanı olarak en 

gurur duyduğum mesele İsrail ile Filistin meselesinde 

olmuştur. Eskiden İsrail ile Filistin cumhurbaşkanları bir 

araya geldiklerinde ortalarında ABD Başkanı olurdu. Tür-

kiye olarak ortak bir projeyle beraber iki cumhurbaşkanı 

buraya geldiler ve ortalarında Türkiye'nin Cumhurbaşkanı 

vardı. Bu sizin eseriniz" diye konuştu.

Yurt dışındaki odalar birliği başkanlarından kendile-

rine ülkeleriyle ortak oda kurulmasına yönelik taleplerin 

de geldiğini kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu 

yapılanmayı büyükelçilerin desteğiyle iki başkanlı bir 

sistem çerçevesinde kurmaya hazır olduklarını bildirdi.

“Her türlü desteği vermeye hazırız”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak ulus-

lararası düzlemde her türlü desteği vermeye hazır ol-

duklarını aktararak, "Ülkemizin şu an içinde bulunduğu 

durum aslında dünyadan çok farklı bir durum değil. 

Dünya büyük bir değişim içerisinde. Bu değişimi de 

iyi okuyor olmamız lazım. Dünya, çoklu anlaşmalardan 

ikili anlaşmalara giden ve daralan, içine kapanan bir 

ekonomiye doğru gidiliyor. Şimdi bize sizlerin desteği 

ve yardımı daha çok lazım" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Önümüzdeki 

süreçte, TOBB ve diğer çatı kuruluşlarla da işbirliğimizi ar-

tırmak istiyoruz ve sizlerin gayretlerini takdir ediyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, yurt dışındaki Türk büyükelçilik-

lerinin görevinin, bulunduğu ülke ile Türkiye arasındaki 

ilişkileri her alanda geliştirmek olduğunun altını çizdi.

Yurt dışında yatırım ve ticaret yapan, önemli projele-

ri üstlenen iş dünyası temsilcilerinin işini takip etmenin 
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büyükelçiliklerin asli görevi olduğunu vur-

gulayan Bakan Çavuşoğlu, "Biz, arkadaşla-

rımızla hiç gocunmadan, gücenmeden iş 

dünyası temsilcilerimizin tüm işlerini her 

düzeyde takip ediyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, iş adamlarının yatı-

rımları ve projeleri üstlenmesi için ihtiyacı 

olan desteği büyük memnuniyetle verdik-

lerini belirterek, yapılan bu çalışmaların 

Türkiye için büyük önemi olduğunun far-

kında olduklarını bildirdi.

“Yatırımların artırılması gerekiyor”

İş dünyası temsilcilerinin de Türkiye'nin 

yurt dışı misyonlarına, büyükelçilik ve baş-

konsolosluklara büyük desteği olduğunu 

aktaran Bakan Çavuşoğlu, "İş dünyamızın 

her anlamda desteğini ve faydasını görü-

yoruz fakat en çok da onların desteğiyle 

açılan kanallarla ilişkilerimizi geliştirmek 

için faydalanıyoruz" ifadesini kullandı.

 Bakan Çavuşoğlu, ihracatın ve yurt dı-

şındaki yatırımların artırılması gerektiğinin 

altını çizerek, halihazırda zorlukların yanı 

sıra çok büyük fırsatların da bulunduğunu 

belirtti. Bakan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki 

süreçte, TOBB ve diğer çatı kuruluşlarla da 

işbirliğimizi artırmak istiyoruz ve sizlerin 

gayretlerini takdir ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'ye yönelik dezenformasyon ve 

manipülasyon kampanyaları yürütüldü-

ğünü belirten Bakan Çavuşoğlu, "Biz tabi 

ki ülkemizi milletimizi hiç gocunmadan, 

övünerek savunuyoruz, anlatıyoruz fakat bi-

zim anlattıklarımızın etkisi bir yere kadar. İş 

dünyamızın, sivil toplum örgütlerimizin ve 

sanatçılarımızın bu anlamdaki inandırıcılığı 

ve etkisi daha fazladır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, TOBB ve TÜSİAD’ın 

yayımladıkları bildiriyi dikkatlice okuduk-

larına işaret ederek, "Çok önemli mesajlar 

var. Elbette böyle önemli bir dönemde 

iki önemli sivil toplum örgütümüzün, iş 

dünyamızın, devletimizin ve milletimizin 

yanında durması çok anlamlıdır" değerlen-

dirmesinde bulundu.

Diğer taraftan söz konusu bildiride 

kendilerine yönelik mesajlar da olduğuna 

dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Bir-

liği'ne yönelik reformlarla ilgili çok önemli 

hatırlatmalar, tavsiyeler var. Biz bunlardan 

rahatsız değiliz. Tam tersine çok mutlu ol-

duk" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu bu 

gibi yapıcı eleştirileri dikkate alıp faydala-

nacaklarını kaydetti. 

AB Bakanı olduğu dönemde de özellik-

le Karma İstişare Komitesi (KİK) ile TOBB’un 

tek başına kurum olarak yaptığı çalışma-

lardan çok faydalandıklarını aktaran Ba-

kan Çavuşoğlu, bundan sonraki süreçte 

de Dışişleri Bakanlığı olarak, Türkiye olarak 

desteğe ihtiyaçları olduğunu bildirdi.

“Avrupa'da bir akıl 

tutulması yaşanıyor”

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa'da bir akıl 

tutulması olduğunu belirterek, "Ama biz 

inanıyoruz ki biz de bu ailenin parçasıyız 

bu akımlar bir gün tekrar tersine dönecek 

ve arzumuz geçmişte olduğu gibi vahim 

olaylar yaşanmadan bunu tersine çevire-

bilmektir. Biz de Türkiye olarak buna elbette 

katkı sağlayacağız" ifadesini kullandı.

"Avrupa bizim ailemizse, Avrupa’nın 

refahına, ekonomisine, ticaretine, güven-

liğine ve sosyal yapısına katkı sağlamaya 

devam etmemiz gerekiyor" diyen Bakan 

Çavuşoğlu, AB ile ilişkilerin tekrar pozitif bir 

gündeme döndüğünü vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, bundan sonraki sü-

reçte reformcu kimliği tekrar ön plana çı-

karacaklarını söyledi. 2012'den 2018'e kadar 

Türkiye'de yaşanılan olaylar sonucunda ve 

alınan tedbirlerin diğer ülkeler tarafından 

anlaşılamadığına dikkat çeken Bakan Ça-

vuşoğlu, şöyle devam etti:

"İmajımızın zedelendiğini biliyoruz, 

ama bunu düzeltmek de bizim elimizde. 

Yani algıyı değiştirmek bizim elimizde. Biraz 

kendimiz değişeceğiz biraz algıyı değiştir-

mek için çalışacağız. Bu ikisini başardığımız 

zaman tekrar o eski günlere döneriz. Bizim 

reforma, demokrasiye, hukuka, insan hakla-

rına bağlılığımız tamdır."

Bakan Çavuşoğlu, AB ile Gümrük Birliği 

anlaşmasının tekrar güncellenmesi konu-

sunda Eurochambres'da üstlendiği görev 

dolayısıyla TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na 

önemli görevler düştüğünü dile getirdi. 

Vize serbestisinin iş adamları için önem-

li olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, 

buna benzer göç anlaşması gibi konularda 

olumlu adımlar atılabileceğini ve AB'den 

de olumlu sinyalleri gördüklerini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, sivil toplum örgütleri 

ile ilişkilerin dış politika için önemli oldu-

ğunu belirterek, şunları kaydetti: "Dışişleri 

Bakanlığı olarak ve AB Başkanlığı olarak tüm 

kurumlarımızda olduğu gibi sivil toplum ör-

gütleriyle de yakın işbirliğimizi, temasımızı 

sürdürmemiz gerekiyor".
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