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AB Bakanı Ömer Çelik Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın New York Ziyaretine
Refakaten Katıldı

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 72.
Genel Kurulu vesilesiyle düzenlenen ABD,
New York ziyaretine refakaten katıldı.
Sayın Cumhurbaşkanımız, "İnsana Odaklanma: Sürdürülebilir Bir Dünyada Herkes İçin
Barış ve İnsanca Bir Yaşam İçin Mücadele"
temalı 72. Genel Kurul’un ilk günü olan 19
Eylül Salı günü BM Genel Kuruluna hitap etti.
AB Bakanı Ömer Çelik New York'ta yeni
Türkevi binasının temel atma töreni ile
Sayın Cumhurbaşkanımızın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde
ve İngiltere Başbakanı Theresa May kabullerinde bulundu.
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AB tarafından verilen resepsiyona da iştirak
eden Bakan Ömer Çelik, AB Dönem Başkanı
Slovakya’nın Dışişleri Bakanı Miraslav Lajcak,
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek
Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve Göç, İçişleri ve
Vatandaşlıktan sorumlu AB Komiseri
Avramopoulos ile İnsani Yardım ve Kriz
Yönetiminden sorumlu AB Komiseri Christos
Stylianides'le görüştü.
AB Bakanı Ömer Çelik New York'ta Sayın
Cumhurbaşkanımızın ABD'li yatırımcılar ile
ABD'deki Türk ve Müslüman toplumu ile
Musevi kuruluş temsilcilerini kabullerine eşlik
ederek, Sayın Cumhurbaşkanımıza New
York'ta diğer toplantı ve temaslarında da
refakat etti.
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“Türkiye Aynı Zamanda Dünyanın Vicdanını
Temsil Etmektedir”

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik, AB Dönem Başkanı Estonya’nın
başkenti Tallin’de düzenlenen AB Gayrıresmi
Dışişleri Bakanları Toplantısı’na (Gymnich)
katıldı.
Estonya Dönem Başkanlığı tarafından AB
üyesi ve aday ülkelerin katılımıyla düzenlenen akşam yemeğine katılan AB Bakanı ve
Başmüzakereci Ömer Çelik ziyaret kapsamında, “Radikalleşme ve Şiddet İçeren Aşırıcılıkla
Mücadele ve Engelleme” başlıklı oturuma
katılarak bir konuşma yaptı.
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik ayrıca Gymnich toplantısı
kapsamında muhataplarıyla Türkiye-AB
ilişkilerindeki son gelişmeleri de ele aldı. AB
Bakanı Ömer Çelik, Türkiye'nin Tallin
Büyükelçiliğinde yaptığı basın açıklamasında,
Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulmasına ilişkin değerlendirmelerden duyulan
rahatsızlığı toplantıda dile getirdiğini belirtti.
AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı
kapsamında yaptığı konuşmayı da değerlendiren AB Bakanı Ömer Çelik, yapılan önemli
hatalardan birinin, radikalleşme denince akla
Avrupa'da Müslüman topluluklarının gelmesi
olduğuna dikkati çekerek, "Bu son derece
yanlıştır. Radikalleşmenin herhangi bir dine,
herhangi bir coğrafyaya ve herhangi bir etnik
gruba indirgenmemesi gerekir." dedi.
Türkiye'nin Myanmar'dan kaçmak zorunda
kalan Arakanlı Müslümanların sorunlarına
dikkati çekmesi ve onlara yardım götürme-

2

sinin AB bakanlarıyla yaptığı görüşmelerde
gündeme geldiğini belirten AB Bakanı Ömer
Çelik, "Türkiye mazlumlara yardım konusunda aritmetik olarak dünyada birinci konumdadır. Türkiye aynı zamanda dünyanın
vicdanını, dünyanın namusunu temsil etmektedir." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan
Kaya'nın Bangladeş'te Arakanlı mültecileri
ziyaret ettiğine değinen AB Bakanı Ömer
Çelik, "Milletimiz dünyanın bu mazlum
coğrafyalarına ulaşabilen bir ülkeye, bir
iradeye sahip olduğu için ne kadar gurur
duysa azdır. Avrupa'da ırkçı partiler, 100
mülteciyi, 50 mülteciyi istismar ederken,
bunlar bazı ülkelerin siyasi gündemini allak
bullak ederken, Türkiye, 3 milyon mülteciyi
hiçbir siyasi istismar söz konusu olmaksızın
misafir etmektedir, tüm dünyanın vicdanını
temsil etmektedir ve en son Arakan olayında
da bu görülmüştür." diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın Kurban Bayramı'nda 2-3 gün
içinde 30'a yakın devlet başkanıyla bu
konuya ilişkin hassasiyet oluşturmak için
ciddi diplomasi trafiği yürüttüğünü vurgulayan AB Bakanı Ömer Çelik, "Şu an en
azından oradaki acıya dikkat çekebilmek, bir
nebze olsun onlara yardım götürebilmek, en
azından çocuklara kadınlara ulaşabilmek
Türkiye için önemli bir adım olmuştur." ifadelerini kullandı.
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AB Bakanı Ömer Çelik’in Londra Ziyareti

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik, temaslarda bulunmak üzere
Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’ya bir
ziyaret gerçekleştirdi.
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik,
Avrupa ve Amerika’dan sorumlu Devlet
Bakanı Sir Alan Duncan ile görüşmelerde
bulundu.
Ziyaret kapsamında Kraliyet Uluslararası
İlişkiler Ensititüsü Chatham House’da Avrupa’nın geleceği üzerine bir konferans veren
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik,
Birleşik Krallık’ta İslamofobi konusunda
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çalışmalar yürüten önde gelen kişilerle de
çalışma öğle yemeğinde bir araya geldi.
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik,
Londra ziyareti sırasında Birleşik Krallık basın
organlarına da mülakatlar verdi.
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer
Çelik’in Londra temaslarında, Türkiye-AB
ilişkilerindeki son gelişmeler, Türkiye-Birleşik
Krallık ilişkileri, Birleşik Krallık’ın AB’den
ayrılma süreci, terörle mücadele ve geniş
çerçevede işbirliği imkanları hakkında görüş
alışverişinde bulunuldu.
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AB Bakanı Ömer Çelik Londra’da İslamofobi Konulu
Toplantıya Katıldı

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik Londra’da, akademisyenler,
yazarlar, sanatçılar, medya mensupları ve
İngiltere’nin önde gelen Müslüman, Hristiyan
ve Yahudi toplum temsilcileri ile birlikte
“İslamofobi” konulu çalışma yemeğinde bir
araya geldi.

AB Bakanı Ömer Çelik, “İslamofobi kavramı
yetersiz bir kavramdır. Bu artık bir İslam
karşıtlığına ve düşmanlığına dönüşmüştür.”
diye konuştu.

Toplantıda, İngiltere ve Avrupa’da giderek
yükselen ve Avrupa barışını ciddi şekilde
tehdit eden dini ve ırksal ayrımcılıkla
mücadele konusunda görüş alışverişinde
bulunularak ve somut ve ortak eylem planları
geliştirildi.

Aşırı sağ akımların İslamofobik ve antisemit
yaklaşımlarının
arka
planda
aslında
demokrasi, insan hakları, eşitlik, özgürlük ve
çoğulculuk
gibi
Avrupa
değerlerinin
olduğunu dile getiren Bakan Ömer Çelik,
“İslamofobi, antisemitizm, yabancı düşmanlığı ve Avrupa Birliği karşıtlığı aslında aynı
çarpık zihniyetin farklı tezahürleridir."
ifadesini kullandı.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik,
Londra temasları kapsamında ülkenin
İslamofobi konusunda önde gelen uzmanlarıyla bir araya geldiği "İslamofobi" başlıklı
toplantıda yaptığı konuşmada, antisemit
(Yahudi karşıtı) ve İslamofobik eğilimlerin
Avrupa’nın gerçeği haline geldiğini belirtti.

AB Bakanı Ömer Çelik, paylaşılan ortak
değerlerin tehlike altında olduğuna işaret
ederek, İslamofobi'nin Avrupa’da özellikle
göçmenlere, mültecilere ve Müslümanlara
karşı ırkçı ve zaman zaman da şiddete
dönüşen nefret siyasetini körüklediğini
vurguladı.
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“AB ile İlişkilerin Türkiye’nin Milli Çıkarları Açısından
Doğru Bir Şekilde Yönetilmesi İçin Gayret Sarf Ediyoruz”

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik, resmi ziyaret için bulunduğu
İngiltere’nin
başkenti
Londra’daki
Büyükelçiliğimizde bir basın toplantısı
ile gündemi değerlendirdi ve basın
mensuplarının sorularını yanıtladı.
AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa'da yapılan en
büyük hatalardan birinin radikalizm ile
İslam'ın yan yana kullanılması olduğunu dile
getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Radikalizmin herhangi bir şekilde bir dinle,
bir etnik grupla ilişkilendirilmesi aslında
radikallerin talep ettiği bir şeydir çünkü
böylece kendileri ve Batı dünyası arasında bir
konvansiyonel mücadele olduğunu ifade
edebiliyorlar ve böylece bir ideolojik cazibe
yaratabiliyorlar."
Türkiye'nin birden çok aşırılıkla ve terör
örgütüyle mücadele ettiğini vurgulayan AB
Bakanı Ömer Çelik, bu mücadelede genel
geçer çözümlerin bulunmadığını, Avrupa ve
Batı'nın en çok yaptığı hatanın da bunlarla
ilgili genel geçer çözümler peşinde koşmak
olduğunu söyledi.
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AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik,
bazı üye ülkelerin AB kurumlarına talimat
vermesini, "AB krizi " olarak nitelendirdi ve
"AB’deki bazı ülkelerin Avrupa Komisyonu'na
ya da belli AB kurumlarına talimat vermesi,
emir vermesi şeklinde bir yaklaşım
görüyoruz. Bunun başlıca bir AB krizi
olduğunu düşünüyoruz." dedi.
"İstikrarlı bir coğrafya olarak gözüken, siyasi
ve ekonomik istikrarını koruyan AB ile
ilişkilerin Türkiye’nin milli çıkarları açısından
doğru bir şekilde yönetilmesi için gayret sarf
ediyoruz " diyen AB Bakanı Ömer Çelik,
Türkiye’nin AB’den uzaklaştığı şeklindeki
iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını
çizdi.
Brexit konusuna da değinen Bakan Ömer
Çelik, Türkiye'nin de Brexit sürecini yakından
takip etmesi gerektiğinin altını çizerek, Brexit
sonrasında İngiltere ile AB arasında yapılacak
bir serbest ticaret anlaşmasının, Türkiye ile
İngiltere arasındaki benzer bir anlaşma için
de yol gösterici olacağını ifade etti.
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“Türkiye Avrupa’nın Asya’ya Açılan Kapısı Olarak
Avrupa Siyasetine Yön Vermeye Devam Edecek”

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik, İngiltere temasları kapsamında
Kraliyet Dış İlişkiler Enstitüsü Chatham
House’da “Türkiye, İngiltere ve Avrupa: Ortak
Bir Gelecek Vizyonu” başlıklı bir konuşma
yaptı.
AB Bakanı Ömer Çelik Chatham House'da
yaptığı konuşmada Türkiye ve İngiltere'nin
Avrupa'nın iki temel sütunu olduğunu belirterek, "İngiltere, Avrupa’nın Atlantik’e açılan
kapısı, Türkiye ise Avrupa’nın Asya’ya açılan
kapısı olarak Avrupa siyasetine yön vermeye
devam edecekler." dedi.
İngiltere’nin AB’den ayrılma (Brexit) sürecinde olduğunu ancak bunun İngiltere’nin
büyük bir Avrupa gücü olduğu gerçeğini
değiştirmeyeceğini ifade eden AB Bakanı
Ömer Çelik, İngiltere’nin Avrupa’nın güvenliği için öneminin gözden ırak tutulamaya-
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cağını söyledi. AB Bakanı Ömer Çelik, Türkiye’nin de gerek göç krizinin yönetilmesinde,
gerekse DEAŞ’la mücadelede Avrupa’nın
güvenliğine
yaptığı
katkının
ortada
olduğunu vurguladı.
İngiltere’nin üyesi olmadığı bir AB’nin nasıl
bir AB olacağı sorusunun gündemde
olduğunu anımsatan AB Bakanı Ömer Çelik,
şunları söyledi:
“Biz Brexit kararını çok olumlu karşılamadık.
Türkiye’nin AB’ye girmesini savunan İngiltere
gibi bir müttefikimizin AB içinde olmasını
isterdik. Tabii ki İngiliz halkının kararına saygı
duyuyoruz. Ama siyasi pozisyonumuz İngiltere ile AB içinde bir arada olmaktan yanadır.
Dolayısıyla AB’den İngiltere’nin ayrılması
sürecinin AB’yi de köklü bir şekilde değiştireceğini düşünüyoruz ve bunu yakından takip
ediyoruz.”
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AB Bakanı Ömer Çelik Financial Times'a Mülakat Verdi

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik,
Londra'ya yaptığı ziyaret çerçevesinde
Financial Times'a (FT) bir mülakat vererek
değerlendirmelerde bulundu.
İngiltere'de yayımlanan FT gazetesinin internet sitesinde yayınlanan röportajında AB
Bakanı Ömer Çelik, şunları kaydetti:
"AB müzakere sürecini Türkiye'ye şantaj
yapmak için kullanmakta, AB kurumlarını
zayıflatmakta ve itibarsızlaştırmaktadır. İngiltere, darbe girişimini takip eden günlerde
Türkiye'nin yanında durarak ve savunma
kapasitesini güçlendirmeye yardımcı olarak,
gerçek bir müttefik, bir rol modeli gibi
davranıyor. İngilizler, bizim gibi, ilişkileri
ileriye taşımak için bir yol bulmayı hedefliyor.
Diğer ülkeler ise (ilişkileri) ileriye taşıyacak bir
yol bulmak yerine, bize şantaj yapacak
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malzeme bulmaya çalışıyor."
Röportajında, AB Komisyonu Başkanı
Jean-Claude Juncker ile Almanya Başbakanı
Angela Merkel'in "Türk demokrasisiyle
dayanışma göstermek üzere" 15 Temmuz
darbe girişiminin ardından Türkiye'ye gelebileceğini belirten Bakan Ömer Çelik, ancak
bunu yapmadıklarını ifade etti. AB Bakanı
Ömer Çelik, "Sanki Türkiye'yi kendilerinden
uzakta tutmanın ve Türkiye'ye zarar
vermenin en iyi yolunu bulmak için bir yarışa
girmiş
gibiydiler."
değerlendirmesinde
bulundu.
Gazete ayrıca AB Bakanı Ömer Çelik'in, Türkiye'nin Birliğe üyelik hedefinde yeni bir etki
oluşturması için AB müzakerelerinin 23 ve 24.
fasılların açılması çağrısında da bulunduğunu da yazdı.
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Reuters’a Değerlendirme Bulunan AB Bakanı Ömer Çelik,
AB’li Liderlerin Türkiye'nin Katılım Süreci Hakkındaki
İfadelerine Tepki Gösterdi

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik
Reuters Haber Ajansı’na verdiği “Türkiye
Katılım Müzakerelerin Konusunda Bazı Ülkelerin İhanetine Uğradığını Düşünüyor ama
Halen Kulübe Katılmak İstiyor” başlıklı röportajda gündemi değerlendirdi.
Londra temasları sırasında Reuters Haber
Ajansı’na verdiği röportajda AB Bakanı Ömer
Çelik Türkiye'nin kendini, katılım müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini söyleyen
AB’li liderlerce ihanete uğramış hissettiğini
ancak yine de eninde sonunda AB'ye katılmayı ümit ettiğini belirtti.
AB Bakanı Ömer Çelik, AB’li liderlerin Türkiye'nin katılım süreci hakkındaki ifadelerine
tepki gösterirken Merkel gibi bazı liderlerin,
dikkatleri Brexit, göç ve reform gibi AB'nin
iç sorunlarından uzaklaştırmak için bu
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eleştirileri kullandığını söyledi. Mülakatta AB
Bakanı Ömer Çelik “Bütün bunları bir kenara
bırakıp hayati iç sorunlarının üstünü örtmek
için Türkiye’ye karşı düşmanlığı körüklediler.”
dedi.
AB Bakanı Ömer Çelik “Gerçekten de Merkel
ve AB'deki bazıları tarafından hayal kırıklığına uğratıldık. Tarihimizdeki en zor dönemlerden birinde dostlarımız ve müttefiklerimiz
tarafından yalnız bırakıldık.” İfadesini
kullandı.
Türkiye’nin kendini ihanete uğramış hissedip
hissetmediği sorusuna “evet” yanıtını veren
AB Bakanı Ömer Çelik, Merkel gibi AB
liderlerinin AB sürecinde Türkiye'ye verdikleri
sözleri tutmadıklarını ifade etti ve “AB hiçbir
vaadini tutmazken Türkiye verdiği bütün
sözleri tuttu.” dedi.

AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

“Dünyanın Suriye Faciasını Gördükten Sonra
Myanmar Faciasına Daha Duyarlı Olmasını Beklerdik”

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik,
bayram namazını kıldığı Sabancı Merkez
Camisi çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı ve
çocuklara lokum ikram etti. Bayramlaşma
ardından açıklama yapan AB Bakanı Ömer
Çelik, huzur ve güven içinde Kurban
Bayramı'nı eda etmenin mutluluğunu
yaşadığını belirttti.
AB Bakanı Ömer Çelik, "Bayramları huzur ve
güven içinde geçirmemizi sağlayan ve şu
anda da görev yapan güvenlik güçlerimize,
Silahlı Kuvvetlerimize, jandarmamıza, kahraman emniyet teşkilatına teşekkür etmek
istiyorum.
Ayrıca
şehit
annelerinin,
babalarının, eşlerinin, çocuklarının ve
gazilerimizin bayramını kutluyorum. İnşallah
bundan sonrasında her bayram daha ileriye
giden, daha huzurla ve güvenle eda edeceğimiz zamanlar yaşayalım." dedi.
Müslüman dünyasının duasının, bu bayramda özellikle Arakan'daki Müslümanlarla beraber olduğunu dile getiren Bakan Ömer Çelik,
şunları kaydetti:
"İnsanlığın gözünün önünde, bütün uyarılara
rağmen, bütün çağrılara rağmen orada
yavaşlatılmış bir soykırım uygulanıyor.
Orada, elinde hiçbir şekilde silahı olmayan,
teröre bulaşmayan masum insanlar, sadece
Müslüman oldukları için ve Arakan'da
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yaşadıkları için, Budist rahiplerle iş birliği
yapan çeteler ve maalesef resmi askeri
unsurlar tarafından bir katliama tabii
tutuluyorlar. Bu zulümden kaçmaya çalışanlar Bangladeş tarafına geçmeye çalışıyor
ancak
küçücük
çocuklar
nehirlerde
boğularak hayatlarını kaybediyorlar. Dünyanın Suriye faciasını gördükten sonra
Myanmar faciasına daha duyarlı olmasını
beklerdik. Maalesef bu duyarlılığı şu ana
kadar göremiyoruz. Birleşmiş Milletlerler
Güvenlik Konseyi toplantıya çağırıldı ama
Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'nin gayreti
dışında güçlü bir gayret yok."
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'ın konuyla ilgili gece geç saatlere
kadar çabaladığını aktaran AB Bakanı Ömer
Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Suudi
Arabistan Kralı ve Azerbaycan Devlet
Başkanı'yla konuyla ilgili telefonda görüştü.
Bilhassa bu bayramda dualarımız, kalbimiz,
gönlümüz, bütün milletimizle ve devletimizin
bütün imkanlarıyla Arakanlı Müslümanlarla
beraberdir. İnşallah önümüzdeki bayram,
Arakanlı Müslümanların başına gelenlerin
geride bırakıldığı bir döneme gireriz. Bütün
İslam aleminin bayramını kutluyorum. İnşallah zulümden arınmış, katliamlardan arınmış
bir bölgeye ve dünyaya kavuşma dileklerimiz
gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

AB Bakanı Ömer Çelik Adana'da Bayramlaşma
Etkinliğine Katıldı
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik Kurban Bayramı nedeniyle
geldiği Adana'da bayramlaşma etkinliklerine
katıldı.

silahlı kuvvetler mensuplarının bayramlarını
kutluyoruz. Allah nice zaferlere, bayramlara
eriştirsin, sağlıkla, sıhhatle inşallah." diye
konuştu.

Bakan Ömer Çelik, önce Yüreğir Kültür
Merkezi'nde düzenlenen partililerin bayramlaşma programına katıldı.

AB Bakanı Ömer Çelik daha sonra İl Jandarma Komutanlığı bahçesindeki askerlerin de
bayramını kutlayarak, tek tek tokalaştı.

Daha sonra Jandarma Bölge Komutanlığına
geçen AB Bakanı Ömer Çelik, burada
Tümgeneral Hacı İlbaş tarafından karşılandı.
Bakan Ömer Çelik, komutanların ve askerlerin bayramını kutladı.

Bakan Ömer Çelik daha sonra Diyarbakır-Bismil karayolunda askeri araçların geçişi
sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan
patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını
kaybeden Mehmet Gürses'in Barbaros
Mahalllesi'ndeki taziye evini ziyaret etti.

Şeref defterini imzalayan Bakan Ömer Çelik,
burada yaptığı konuşmada, kahraman Türk
Silahlı Kuvvetleri mensuplarının hepsinin
bayramını kutladığını bildirdi.
AB Bakanı Ömer Çelik, "Adana merkezli
olmak üzere Türkiye'nin savunmasında,
bölgemize yönelik terör tehdidine PKK, DEAŞ
tehdidine karşı, Fetullahçı terör tehdidine
karşı kahramanca faaliyetler yürütülüyor.
Buradaki faaliyetlerin, komutanlarımızın ve
Mehmetçik'in
yakından
takipçisiyiz.
Yakından biliyoruz, kendilerinden bilgi
alıyoruz. Hepsinin tek tek her kademedeki
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Hayatını kaybeden Gürses'in eşi Hicran,
çocukları Görkem, Gamze, Gizem ve
Gözde'ye başsağlığı dileyen AB Bakanı Ömer
Çelik, bir süre onlarla sohbet etti.
AB Bakanı Ömer Çelik, ardından aynı
mahallede bulunan bir kahvehanede
vatandaşlarla sohbet etti, bayramlarını
kutladı.
Kahvehaneden çıkışta AB Bakanı Ömer Çelik
çocuklarla da bayramlaşarak, onlara üzüm
dağıttı.

AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

AB Bakanı Ömer Çelik Almanya Başbakan Adayları
Arasındaki Siyasi Tartışmayı Değerlendirdi

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik,
Twitter'daki hesabından, Almanya Başbakanı
Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Parti
(SPD) Lideri ve başbakan adayı Martin
Schulz'un, siyasi düellosuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ye'ye söz söyleme yarışına giriyorlar. Türkiye
ile Almanya arasında iyi ilişkiler olması herkesin yararınadır." ifadelerini paylaşan Bakan
Ömer Çelik, Alman siyasetçilerin kullandıkları
bu özensiz dilden vazgeçmesi gerektiğini
vurguladı.

Bu düellonun dünyanın her yerinde ibretle
izlendiğini belirten AB Bakanı Ömer Çelik,
"Görülüyor ki seçime giderken Almanya'nın
Türkiye ve mültecileri iç politika konusu
yapmaktan başka derdi yok." ifadesini
kullandı.

AB Bakanı Ömer Çelik, Türkiye ile müzakerelerin kesilmesinin Avrupa'yı içe kapatmaya
karar vermek olduğuna işaret ederek, "Türkiye ile müzakereleri kesmekten bahsetmek
AB'nin kurucu değerlerine saldırmaktır.
Schulz'un misyonu bu mudur?" ifadelerini
kullandı.

AB Bakanı Ömer Çelik, Almanya'da ekonomi,
eğitim, gençler, dijitalleşme ve güvenlik gibi
konular ciddi şekilde tartışılmadan seçime
gidildiğine dikkati çekerek, bu siyasi düellodan herkes için kritik sonuçlar çıktığını
kaydetti.
"Seçim vaadi olarak Alman siyasetçiler Türki-
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Birilerinin müzakere yeteneğini kaybetmiş bir
AB istediğini kaydeden AB Bakanı Ömer
Çelik, müzakeresiz bir AB'nin, "birlik" olmayan Avrupa'nın kapısını açmak olduğunu ve
AB değerlerinin yerini popülizm kriterlerinin
aldığını vurguladı.

AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

“Irkçı Kesimlere Karşı Mücadele Etmek İçin Avrupa'da
Demokratik Değerleri Savunanlarla Ortak Çalışmaya Hazırız”

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik, Almanya'daki genel seçim
sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, Almanya'daki seçimlerin her bakımdan
Alman siyasetinde yeni fay kırıklarının ortaya
çıktığını gösterdiğini belirten AB Bakanı
Ömer Çelik, iktidar ortağı merkez sağ (Angela Merkel) ve solun (Martin Schulz) 2. Dünya
Savaşı sonrası en büyük güç kaybını
yaşayarak yaklaşık yüzde 15 oy kaybettiğine
dikkat çekti.
Ana akım Alman siyasetinin, Türkiye'ye
teşekkür borçlu olduğunu belirten AB Bakanı
Ömer Çelik, uygulanan mülteci anlaşması ile
Almanya'nın düzensiz göçten daha az
etkilendiğini kaydetti.
Eğer bu olmasaydı AfD'nin belki de yüzde 20
oy
oranını
yakalayacağını,
Almanya
Başbakanı
Angela
Merkel'in
birinci
gelemeyeceğini ve merkez sağ ile solun
tamamen çökeceğini belirten Bakan Ömer
Çelik, "Alman medyası ve siyaseti, aşırı sağın
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yükselmesinden yakınmaya başladı. Buna
hakları yok. Kendi elleri ile inşa ettiler bu
tabloyu. İslam, göçmen ve Türkiye düşmanlığı yaparak aşırı sağı kendi elleriyle
beslediler. Aşırı sağ gücünü, merkez siyaset
ve medya dilinden aldı." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin, Türkiye düşmanlığının merkez
partilere oy kaybettirdiği konusunda
muhataplarını defalarca uyardığını hatırlatan
AB Bakanı Ömer Çelik, "Türkiye düşmanlığı
yapanın oy kaybedeceği bir kez daha tescillendi." değerlendirmesinde bulundu.
AB Bakanı Ömer Çelik, şunları kaydetti:
"Ortaya çıkan tablo alarm veriyor. Demokratik siyasete inanan herkes dayanışma içinde
olmalıdır. Irkçı kesimlere karşı mücadele
etmek için Avrupa'da demokratik değerleri
savunanlarla ortak çalışmaya hazırız. Bir kere
daha görüldü ki Türkiye'nin AB üyeliğine
karşı olmak Avrupa'da sadece ırkçıların
beslenmesine yarıyor. Türkiye'nin AB
üyeliğine karşı söz söyleyenler bu
yaptıklarıyla aşırı sağa destek verdiklerini
unutmasınlar."

AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

“Referandum Sadece Kürtlerin Değil, Irak'taki Diğer
Unsurların da Birlikte Yaşama İradesine Büyük Darbe Vuruyor”

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik A Haber canlı yayınına katılarak
gündemi değerlendirdi.
Bakan Ömer Çelik, A Haber'de IKBY'nin
tartışmalı referandumu ve Almanya'daki
seçimin sonuçları gibi gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.
Kuzey Irak'taki referandumun Barzani'nin
anlattığı şekilde bölgenin istikrarına ya da
Kürtlerin geleceğine faydası olmayacağını
dile getiren Bakan Ömer Çelik, bu konunun
sadece Kürtlerin değil, Irak'taki diğer unsurların da birlikte yaşama iradesine büyük bir
darbe vurduğunu söyledi.
Irak'ta zaten kırılgan bir süreç varken, Barzani'nin bu girişiminin süreci tamamen
parçaladığını ifade eden AB Bakanı Ömer
Çelik, Kerkük'ün bu sürece katılması ve
burada tek taraflı bir fiili durum ortaya
çıkarılmasının çok daha büyük çatışmaları
tetikleyeceğinin altını çizdi. AB Bakanı Ömer
Çelik, "Barzani Irak'ta yaşayan bütün toplu-
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luklara zarar verecek, onların geleceğine
darbe vuracak, zaten mevcut tehlikeleri daha
da kışkırtacak bir girişimde bulunuyor." diye
konuştu.
AB Bakanı Ömer Çelik, Barzani'nin son
yaklaşımının özellikle Kürt, Türkmen ve
Araplara hiçbir fayda sağlamayacak, aksine
çok daha büyük felaketler getirecek bir adım
olduğunu vurguladı.
Almanya'daki genel seçimleri de değerlendiren AB Bakanı Ömer Çelik, Estonya'da
düzenlenen AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları
Toplantısı'nda radikalleşme konusunun ele
alındığını belirterek "Türkiye AB'den çıksın
diyenler, radikalleşme ile nasıl mücadele
edecekler? Türkiye AB'den çıksın diyenlerin
her sözü, aslında radikalleşmeye bir destek
manasına geliyor." ifadelerini kullandı.
AB Bakanı Ömer Çelik, aşırı sağcı söylemlerin
merkez sağ partilerine oy kazandırmadığına
dikkati çekerek bu durumun Avrupa'daki
merkez sağ partilerini aşındırdığını kaydetti.

AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

“Türkiye’nin AB Üyelik Süreci,
Avrupa’da İç Siyaset Malzemesi Haline Getiriliyor”

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik Madrid’de, İspanya’nın önde
gelen düşünce kuruluşlarından Elcano Kraliyet Enstitüsü’nde gerçekleşen “Gelecek:
Avrupa ve Türkiye-AB İlişkileri” başlıklı
toplantıda bir konuşma yaptı.
Tarih boyunca Avrupa’nın bir parçası
olan Türkiye'nin, burada gelişen akıl ve
değerlerden hem beslenmiş hem de bunlara
katkı sunmuş büyük bir Avrupa ülkesi
olduğunu belirten AB Bakanı Ömer Çelik,
"AB’nin önemli bir üyesi olan İspanya’nın
Avrupa’nın askeri, siyasi ve ekonomik anlamda uluslararası alandaki gücüne yaptığı katkı
ise zaten tartışılmaz bir gerçektir. Batılı ülkelerin güvenliği ve Akdeniz'in istikrarı için
İspanya ve Türkiye’nin ortak çıkarları vardır."
dedi.
AB Bakanı Ömer Çelik, İspanya’nın, AB üyelik
sürecinde Türkiye’yi desteklemesini anlamanın zor olmadığını belirterek "Öte yandan,
İspanya yıllarca sürdürdüğü ETA terörüyle
mücadelesinden dolayı, ülkemizin PKK
terörüne karşı verdiği mücadeleyi çok daha
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iyi anlamaktadır." ifadelerini kullandı.
AB Bakanı Ömer Çelik, popülist akımların
İslam düşmanlığı, göçmen karşıtlığı, çok
kültürlülüğe karşı olmaları, antisemitik ve
ırkçılığa varan sert söylemleri, AB karşıtlığı
üzerinden siyaset yapmaları ve merkez
partilerin de bu söylemlere karşı alternatif
söylemler geliştirememesinin, Avrupa’da
sorunun ve krizin daha da büyümesine
neden olduğunu söyledi.
Bakan Ömer Çelik, AB’nin krizlerden güçlenerek çıktığı söyleminin doğru olmasını
umduğunu belirterek şunları söyledi:
"Esasında Türkiye’nin AB üyelik sürecinin iç
siyasi malzeme haline getirilmesi Türkiye
ile ilgili bir mesele değildir. Popülist
politikacılar, AB’nin önde gelen sorunlarının
üstünü örterek hiçbir dayanağı olmadan
Türkiye karşıtlığından beslenmeye çalışıyorlar. Bu nedenle bu konunun bizatihi bir AB
krizi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır."

AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

“AP'de Türkiye'yi Konuşarak Diğer Sorunları Geçiştiriyorlar”

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer
Çelik,
İspanya'nın
başkenti
Madrid'deki resmi temasları kapsamında
İspanyol gazetecilere özel demeç verdi.
İspanya’da gazetecilere gündemi değerlendiren AB Bakanı Ömer Çelik, Türkiye-AB
ilişkilerinin iyi bir şekilde ilerlemesi halinde
AB'nin birçok sorununu çözeceğini belirterek
"Türkiye, mültecilerin barındırıldığı bir toplama kampı ya da sadece terörle mücadele için
kullanılacak bir ülke değildir. Türkiye'yi
demokrasi ve refahın paylaşılacağı bir ülke
olarak görmez, sadece göç ve güvenlik
konularında kullanabileceğiniz bir ülke
olarak görürseniz Türkiye buna yanaşmaz.
Türkiye bir Avrupa ülkesi ve Avrupa demokrasisidir. Türkiye'yi Avrupa'nın dışında bırakmak demek, Avrupa'yı jeopolitik, ekonomik
ve diplomatik olarak uluslararası konuların
dışında bırakmak demektir." şeklinde konuştu.
Avrupa
Parlamentosunun
4
Ekim'de
yapacağı oturumda, Türkiye-AB müzakerelerinde tavsiye niteliği taşıyacak bazı kararları
oylayacağını hatırlatan AB Bakanı Ömer
Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aslında AP'de Türkiye'yi konuşarak diğer
sorunları
geçiştiriyorlar.
Türkiye-AB
müzakereleri kesilse yarın AB reformlarını mı
yapacak, daha mı iyiye gidecek, iç tartışmaları mı sonlanacak, sorunları mı bitecek?
Müzakereleri kesmek demek, Türkiye ile ne
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göç ne de güvenlik gibi diğer konularda iş
birliği olmasın demektir. Umarım AP, daha
önce yaptığı hatayı 4 Ekim'de yapmaz.
Dünya, Avrupa ve bölgemiz çok zor bir
dönemden geçiyor. Tehdit ya da şantajla
hiçbir iş yapılmaz. Entegrasyon ve ortak
sorunlara birlikte çözüm üretmeliyiz."
Bakan Ömer Çelik, Avrupa'daki popülist
yaklaşımların yükselmesinin Türkiye'nin
uyarılarında
haklı
olduğunu
ortaya
çıkardığını belirterek bu yükselişin merkez
sağ ve merkez solun oy kaptırmamak için
aşırıcılığa karşı direniş göstermemesinden
kaynaklandığını vurguladı ve buna örnek
olarak İngiltere'deki Brexit'i ve Hollanda ile
Almanya'daki seçimleri gösterdi.
AB Bakanı Ömer Çelik, şöyle devam etti:
"Türkiye ve göçmenlerle ilgili ırkçı partilerin
yörüngelerine girmek her zaman ırkçı
partilere yarıyor. Eğer Avrupa ülkelerindeki
merkez sağ ve merkez sol partiler biz de
Türkiye'yi eleştirip oy kaptırmayalım derlerse
tam tersine oy kaybedeceklerdir ve bu da
Türkiye-AB müzakerelerini zorlaştıracaktır.
Biz kazan-kazan politikasından yanayız. Yani
Türkiye düşmanlığını bir kenara bırakırlarsa
hem kendileri kazanır hem de aşırı sağ
düşüşe
geçer.
Avrupa'da
Türkiye'nin
dışlandığı her durum kaybet-kaybet olur.
Kimse kazanmaz. Eleştiriler eğer dışlamak ya
da ilişkileri kesmek için yapılırsa bunun
kimseye faydası olmaz."

AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

AB Bakanı Ömer Çelik İspanya Dışişleri Bakanı ve
İspanya Senatosu Başkanı ile Bir Araya Geldi

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik,
resmi temaslarda bulunmak üzere İspanya’nın başkenti Madrid’de İspanya Dışişleri
ve İşbirliği Bakanı Alfonso Dastis ve İspanya
Senatosu Başkanı Pío García- Escudero ile bir
araya geldi.

ye'ye yatırım yapılmasın' dediği bir dönemde
İspanyol iş adamlarının Türkiye'ye yatırım
yapılması konusunda ne kadar istekli olduklarını ve şimdiye kadar Türkiye'de yaptıkları
yatırımlardan ne kadar memnun olduklarını
gördüm." ifadesini kullandı.

Görüşmelerin ardından basın mensuplarının
sorularını yanıtlayarak İspanya ziyaretine
ilişkin değerlendirmelerde bulunan AB
Bakanı Ömer Çelik, iki ülke arasındaki
ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu ve birçok
noktada anlaştıklarını belirtti.

İspanya basınında Türkiye'ye yönelik bazı
eleştiriler olduğunu fakat dostlardan gelen
bu eleştirileri dışlamadıklarını söyleyen
Bakan Ömer Çelik, müttefiklerden gelen
eleştirileri not ederek beraber çalışma iradelerini ortaya koyduklarını kaydetti.

Ziyaret
kapsamında
Elcano
Kraliyet
Enstitüsünde bir konuşma yaptığını hatırlatan Bakan Ömer Çelik, daha sonra iş adamlarıyla bir araya geldiğini ve onlara Türkiye'nin AB sürecini anlattığını dile getirdi.

AB Bakanı Ömer Çelik, İspanya'nın çok
öteden beri Türkiye'nin AB üyeliğini
desteklediğini vurgulayarak, İspanya Dışişleri
Bakanı Dastis ile görüşmesinde, Türkiye'nin
AB'ye üyelik sürecinde verdiği destek
dolayısıyla Dastis'e teşekkür ettiğini aktardı.

AB Bakanı Ömer Çelik, "Almanya'nın 'Türki-
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AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

AB Bakanı Ömer Çelik İspanya İşverenler
Konfederasyonunun Toplantısına Katıldı

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik, resmi temaslarda bulunmak
üzere gittiği İspanya'nın başkenti Madrid'de,
İspanya İşverenler Konferedasyonu (CEOE)
ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya
katıldı.
CEOE Başkan Yardımcısı ve Madrid İşverenler
Konferedasyonu (CEIM) Başkanı Juan
Pablo'un yanı sıra çok sayıda İspanyol iş
insanının katıldığı toplantıda, iki ülke
arasındaki ticari ilişkiler, mevcut kapasite,
enerji, otomotiv, turizm ve sağlık gibi
sektörler ile bundan sonraki sürece ilişkin
yeni fırsatlar ele alındı.
AB Bakanı Ömer Çelik, toplantıda yaptığı
konuşmada, Türkiye'de ileriki dönemde
gerçekleştirilecek yatırımların uluslararası
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tecrübeye sahip İspanyol şirketleri için
önemli potansiyel taşıdığını belirtti.
Özellikle yenilenebilir enerji, ulaştırma
altyapı teknolojileri, sağlıkta dönüşüm ve
kalite geliştirme ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelecekte büyük ölçekli yatırımlar
yapılacak
alanların
başında
geldiğini
kaydeden AB Bakanı Ömer Çelik, bu yatırım
alanlarında İspanyol yatırımcılarla çalışmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ifade
etti.
Bakan Ömer Çelik, Türkiye'nin, İspanyol
sanayicileri açısından elverişli üretim ve lojistik merkez olabileceğini, dolayısıyla daha
fazla İspanyol üreticiyi Türkiye'de görmenin
her iki tarafa da fayda sağlayacağını vurguladı.

AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

AB Bakanı Ömer Çelik, Şehit Jandarma Uzman Çavuş
Bolat'ın Yakınlarına Taziye Ziyaretinde Bulundu

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde
terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda
şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet
Bolat'ın yakınlarını ziyaret ederek taziye
dileklerini iletti.
AB Bakanı Ömer Çelik, partisinin ilçe kon-
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gresine katılmasının ardından karayoluyla
Kozan'a geldi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bolat'ın yakınlarının oturduğu Varsaklar Mahallesi'nde
kurulan taziye çadırını ziyaret eden Bakan
Ömer Çelik, şehidin babası Nazmi Bolat ve
yakınlarına başsağlığı diledi.

AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

AB Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Selim Yenel
Contemporary İstanbul Fuarı Kapsamında
Yabancı Gazeteciler ile Bir Araya Geldi

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi
Selim Yenel, 12. Contemporary İstanbul (CI)
Fuarı çerçevesinde yabancı gazetecilerle bir
araya geldi.
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Müsteşar Büyükelçi Yenel toplantıda,
ülkemizin kültür politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, ayrıca gazetecilerin
Türkiye’nin AB üyelik süreci ve dış politika ile
ilgili sorularını yanıtladı.

AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

Avrupa İşbirliği Günü Kıyıköy'de Kutlandı

Bakanlığımız Müsteşarı Büyükelçi Selim
Yenel’in ev sahipliğinde Interreg-IPA
Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği
Programı kapsamındaki Avrupa İşbirliği
Günü kutlamaları, “Bisiklet, Yürüyüş ve Kano
ile Sınır Ötesinde Doğal Yaşamı Keşfet”
sloganı altında Kırklareli Kıyıköy'de düzenlendi.
Etkinliğin temel hedefi Kıyıköy’ün doğal,
kültürel ve tarihi alanlarını çevre dostu
ulaşım araçları olan bisiklet, yürüyüş ve kano
aracılığıyla keşfetmek. Katılımcıların tüm
etkinlikler sırasında çektikleri fotoğraflar ve
videolar arasından seçilen en başarılı
fotoğraflar arasında programın Facebook
sayfasında bir yarışma düzenlenerek,
kazananlar ödüllendirilecek.
Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi
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Selim Yenel, burada yaptığı konuşmada,
Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği
Programı ile doğanın korunması, sürdürülebilir turizm alanlarında iki ülke arasındaki
sınır ötesi işbirliği kapasitenin arttırılması ve
Avrupa bölgesel uyumuna katkı sağlanmasının amaçlandığını söyledi.
Etkinliğe Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile
Bulgaristan Büyükelçisi Nadezhda Neynsky
ve Kırklareli ile Edirne’deki mülki erkan da
iştirak etti. Kıyıköy’deki etkinlik INTERREG
IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği
Programı Ortak Sekretaryası (Hasköy ve
Edirne) tarafından koordine edilmekte olup
Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık
Bakanlığı (Yönetim Makamı) ve Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı (Ulusal
Otorite) işbirliği ile düzenlendi.

AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

Erasmus+ 30. Yıl Etkinliği

Erasmus+'ın 30. yıl kapsamında, Polonya
Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleşen
etkinliğin açılış konuşması AB Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel ve Polonya
Büyükelçisi Maciej Lang tarafından yapıldı.
Etkinlik çok sayıda öğrencinin katılımıyla
gerçekleşti. Son 3 yılda Polonya'nın programa katılan 33 ülke arasında Türk öğrencilerin
en çok tercih ettiği ülke olduğu belirtildi. Bu
güne kadar Türkiye'den yaklaşık 22 bin
öğrenci yüksek öğreniminde Polonya
Üniversitelerini tercih etti.
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AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet
Yücel,
yaptığı
konuşmada
Erasmus+
programının öğrencilere yeni bir ortamda
bulunma tecrübesi, yabancı dil, girişimcilik,
ekip çalışması, zaman yönetimi ve
sosyalleşme gibi yetenekler kazandırdığını
vurguladı. Ayrıca, Erasmus+ programına
katılan öğrencilerin adeta bir kültür elçisi
görevi gördüğünü söyleyen Müsteşar
Yardımcısı
Ahmet
Yücel,
programın,
katılımcıların
kültürlerarası
iletişim
yeteneklerine katkıda bulunarak kendine
güvenmelerine yardımcı olduğuna işaret etti.

AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişimini
Desteklemek Suretiyle Eğitimde Kalitenin Artırılması
Projesinin Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

“Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişimini Desteklemek Suretiyle Eğitimde
Kalitenin Artırılması Projesi”nin kapanış
toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.
Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Ahmet Yücel, açılış konuşmasında, gelişmiş
ülke olabilmenin temelinde yetişmiş insan
kaynağının yattığını belirterek, bu açıdan
Türkiye-AB ilişkilerinin büyük önem taşıdığını
vurguladı. Yücel, ayrıca, AB ile yürütülen
katılım müzakereleri sürecinin, hayatın her
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alanındaki standartları AB standartlarına,
hatta daha da üzerine çıkarmayı hedeflediğine dikkati çekti.
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen
Proje, kapsamında, 23 aylık süre içerisinde,
387 okul eğitimi projesi, 126 yetişkin eğitimi
projesi olmak üzere toplam 513 proje için
16.539.188€’luk bir hibe kullanıldı. 7000’den
fazla eğitim personeli Proje imkanlarından
istifade etti.

AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

Sivil Toplum Sektörü Ortaklıklar - Ağlar Hibe Programı
Brüksel'de Tanıtıldı

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen
ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ortaklık
ve ağların güçlendirilmesini hedefleyen bu
yeni hibe programı Brüksel’de ilgili kuruluşlara tanıtıldı.
3 Temmuz 2017 tarihinde teklif çağrısına
çıkılan Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programının
tanıtımı için düzenlenen bilgilendirme günlerinde bugüne kadar, Türkiye’deki sivil
toplum kuruluşları, belediyeler, üniversiteler,
kalkınma ajansları ve kamu kuruluşları olmak
üzere 1500’ün üzerinde katılımcıya ulaşıldı.
Avrupa’da faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluşlarının da faydalanabileceği ve Türkiye’deki STK’lar ile ortaklıklar geliştirebileceği
hibe programı, bu defa 14 Eylül 2017 tarihin-
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de, Brüksel’de düzenlenen bir toplantıyla,
farklı ülkelerden de katılımın olduğu geniş
bir kitleye tanıtıldı. Bakanlığımız, Merkezi
Finans ve İhale Birimi ile Avrupa Komisyonu
yetkililerinin katılımıyla düzenlenen toplantı
TOBB İktisadi Kalkınma Vakfı Brüksel ofisinde
gerçekleştirildi.
Toplantıda, katılımcılara başvuru ve değerlendirme koşulları gibi hibe programının
detaylarının yanı sıra proje geliştirme
aşamasında kurulabilecek ortaklıklar, proje
faaliyeti örnekleri, proje bütçesi gibi konularda ayrıntılı bilgi sunuldu. Doğru ortaklık
yapısıyla oluşturulan ve program hedeflerine
yönelik kurgulanan projelere 500 bin avroya
kadar hibe desteği sağlanıyor.

AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

Geçmişte Bu Ay AB Gündemi
12 Eylül 1963
Türkiye ile AET arasında bir ortaklık ilişkisi yaratan Ankara Anlaşması imzalandı.
1 Eylül 1971
Katma Protokol'ün ticari hükümleri "Geçici Anlaşma" ile yürürlüğe konuldu. AET, Türkiye'den
ithal ettiği sanayi ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini ve miktar kısıtlamalarını (tekstil
ürünleri hariç) kaldırdı.
16 Eylül 1986
Türkiye-AET Ortaklık Konseyi toplandı. Böylece, 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren fiilen dondurulmuş durumda bulunan Türkiye-AET ilişkilerinin yeniden canlandırılması süreci başladı.
18 Eylül 2014
Türkiye'nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi açıklandı.
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