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TÜRKONFED BAŞKANI KADOOĞLU: 

“TÜRK SİYASETÇİLERE GÖSTERİLEN TAVIR KABUL EDİLEMEZ” 

 

Avrupa Birliği’ne bağlı bazı ülkelerin son dönemde temeli olmayan suni gerekçelerle Türk 

siyasetçilere gösterdikleri tavrın kabul edilemez olduğunu belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu 

Başkanı Tarkan Kadooğlu; bu durumun demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarını  

savunan Avrupa değerleri ile çeliştiğinin altını çizdi.   

 

 

12 Mart 2017 / İstanbul – Türkiye ve Hollanda arasında son günlerde yaşanan gerginliğin diplomatik 

nezakete ve müttefiklik ilişkisine zarar verdiğini vurgulayan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı 

Tarkan Kadooğlu, Avrupa’nın demokrasi ve ifade özgürlüğü gibi önemli değerlerinin, temeli olmayan 

suni gerekçelerle Türk siyasetçilerine karşı uygulanmamasının kabul edilemez bir durum olduğunu ifade 

etti. “Diplomatik teamüllere, etik ve ahlaki değerlere aykırı davranış sergileyen Hollanda hükümeti, bir an 

önce akıl ve sağduyu ile takındığı tavırdan vazgeçmelidir” diyen Kadooğlu, seyahat ve ifade özgürlüğü 

gibi temel AB değerleriyle Hollanda’nın tavrının çeliştiğini vurguladı.   

 

Türkiye’nin, hem NATO’da hem de ekonomik ilişkilerde Almanya ve Hollanda başta olmak üzere AB 

üyesi ülkelerin de önemli ortaklarından biri olduğunu belirten Kadooğlu, “Geçmişi uzun yıllara dayanan 

bu ortaklık, uzlaşmazlıkları müzakere yoluyla çözmeyi gerektirir. Ortak çıkarlar temelinde, bir uzlaşı 

sanatı olan diplomasiyi kullanarak çözülemeyecek sorun olmayacağı unutulmamalıdır. Türkiye 

Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya ve Türk diplomatlara karşı 

gösterdiği diplomatik nezaket sınırlarını zorlayan yaklaşımları bizleri derinden etkilemiştir. Aynı 

zamanda demokrasi, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi değerlerini savunan 

AB’nin önemli bir ülkesi olan Hollanda’nın göstermiş olduğu yaklaşım kendi değerleriyle de çeliştiğini 

göstermektedir. Dostluğun ve uzlaşmanın diliyle hareket etmek, siyasete ve siyasetçilere düşen en önemli 

sorumluluktur. Özgürlük ve güvenlik dengesinde dünyanın büyük bir dönüşümden geçtiği böyle bir 

dönemde, tüm taraflar demokrasi değerlerine bağlı kalarak üzerlerine düşen sorumlulukları yerine 

getirmelidir” dedi.    

 
TÜRKONFED Hakkında: Çatısı altında 25 federasyon ve 190 dernek üzerinden 24 bin iş insanı ve 40 bine yakın şirket yer 

alan TÜRKONFED, üye tabanı ile toplam (enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83'ünü, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın 

yaklaşık yüzde 55’ini sağlamaktadır. İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve İç Anadolu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta 

Karadeniz, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Doğu Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Güney 

Marmara, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Zafer, Doğu, Serhat, Dicle ve Fırat Sanayici ve İşadamları 

Federasyonu’nun yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Yapı Ürünleri Üreticileri 

Federasyonu da TÜRKONFED üyeleridir. TÜRKONFED, Avrupalı KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 

milyon çalışanı temsil eden Avrupa Esnaf, Sanatkar ve KOBİ Birliği (UEAPME) üyesidir.  
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