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AB yolunda sivil adım 
Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW Türkiye) ve Avrupa İşadamları Kulübü 
(European Business Club Association-EBCA) Ankara Temsilciliği açıldı.

Uluslararası Diplomatlar 
Birliği (DMW Türkiye) 
ve Avrupa İşadam-

ları Kulübü (EBCA) Ankara 
Temsilciliği geçtiğimiz nisan ayı 
içinde hizmete açıldı. Ev sahip-
liğini DMW Türkiye Başkanı ve 
Avrupa Başkan Yardımcısı Ferhat 
Bozçelik, Ankara Temsilcisi Ha-
kan Kayaaslan, Avrupa İş Kulübü 
Başkanı Zbigniev Roch’un yaptığı 
açılışa TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek, TBMM Adalet Komisyonu 
Başkanı Ahmet İyimaya ve ya-
bancı misyon temsilcileri katıldı. 

Günümüz demokrasilerinde 
pek çok alanda sivil toplum 
kuruluşların önemli olduğunu 
belirten Çiçek, şunları söyledi: 
“Avrupa Birliği’ne (AB) tam 
üye olmak istiyoruz, tam üyelik 
hem Türkiye’nin hem de AB’nin 
yararınadır. Türkiye olmadan 
AB olsa olsa ekonomik güçtür, 
sorun çözen bir siyasi güç olamaz, 
olamadı. Avrupalı dostlarımız bil-
melidir ki Türkiye AB’ye bir yük 
değil, katkıdır. Ama önümüze 
her gün yeni engeller çıkarılıyor. 
Bu noktada böyle sivil toplum 
kuruluşlarına önemli görevler 
düşüyor. İlişkilerin gelişmesi, 
sorunların çözümü ve bir kısım 
yanlış anlamalar varsa bunların 
çözümünde bu sivil toplum kuru-
luşları roller üstlenebilir.”

Milyarlarca avroluk iş hac-
mine sahip işadamlarının kurduğu 
EBCA’nın Başkanı Zbigniev 
Roch, krizdeki Avrupa’nın Tür-

kiye’nin dinamik ekonomisi için 
geldiğini söyledi. Roch,  yatırım ve 
işbirliği için mükemmel bir ülke 
olarak tanımladığı Türkiye’nin 
son derece önemli ve Avrupa’nın 
saygın ülkelerinden biri olduğunu 
belirterek, “Türkiye, Avrupa 
Birliği’nin bir parçasıdır. Son 
yıllarda ekonomide gösterdiği 
performans, krizdeki Avrupa 
tarafından ilgiyle izlenmektedir” 
diye konuştu. EBCA’nın 50’nin 
üzerinde Avrupalı işadamı ve 
akademisyen tarafından ku-
rulduğunu söyleyen Roch, “Avru-
pa’nın en önde gelen sanayici, 
işadamı ve yatırımcısı EBCA’nın 
en seçkin üyeleri. Ayrıca Avrupa 
genelinde pek çok devlet ku-
rumları, ticaret ve sanayi odası, 
üniversite, STK gibi kuruluşlarla 
ilişkilerimiz bulunuyor. Amacımız 
Avrupa’da barışın ve istikrarın ko-
runmasına katkı sağlamak” dedi.  

DMW Türkiye 3 yılda
önemli işler yaptı

DMW Türkiye Başkanı ve 
DMW Avrupa Başkan Yardımcısı 
Ferhat Bozçelik, DMW’nin, 2000 
yılında kurulduğunu belirterek, 
Sivil Toplum Kuruluşu (NCO) 
olan kurumun Avrupa Birliği 
Komisyonu ve Birleşmiş Mil-
letler’e akredite olduğunu vur-
guladı. Bozçelik, DMW Türkiye, 
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine 
katkı sağlamak üzere 3 yılda pek 
çok faaliyetlerde bulundu” dedi. 
Avrupa’dan bakınca Türkiye’nin 
farklı algılandığını kaydeden Bo-
zçelik, “Avrupalılar, Türkiye’nin 
genç nüfusuna ve istikrarına hay-
ran. Onlarda 1 yılda başlanılan 
projeler bizde bir ayda yapılıyor. 
Tüp geçitler, köprüler bunun en 
güzel örneklerinden. O yüzden 
ben de Türkiye’nin geleceğine ve 
vizyonuna inanıyorum” dedi.


