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İÇİNDEKİLER

Türkiye-AB Zirvesi Öncesi Hazırlık Toplantısı
Avrupa Birliği Bakanlığında Yapıldı

“Terör Örgütünü Kürt Halkının Temsilcisi Gibi
Göstermek Zalimane Bir Yaklaşımdır”

“Türkiye'ye 'Oradan Askerlerini Çek' Demenin
Terör Örgütüne Doğrudan Destek Vermek Anlamına

Geldiğine İşaret Ediyoruz”

“Artık AB İçin İçe Kapanmak Bir Seçenek Değil İntihardır”

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Refakaten Varna’da

Gerçekleşen Türkiye-AB Liderler Zirvesine Katıldı

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan`a

Mersin ve Antalya Ziyaretinde Refakat Etti

“Bütün Dünya Doğu Guta’daki İnsani Trajedi Hakkında
İttifak Etmiş Görünüyor Ama Rejim İnsani Yardım

Konvoylarını Bile Vurmaktan Çekinmiyor”

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik
AB Konseyince Kabul Edilen Sonuç Bildirgesine İlişkin

Değerlendirmelerde Bulundu

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’in Avusturya
Başbakanı Sebastian Kurz’un Sözlerine İlişkin Açıklaması
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Geçmişte Bu Ay AB Gündemi

“TSK ve ÖSO Tarafından Afrin Şehir Merkezinin
Kontrol Altına Alınması ile Bölgemizde Kurulmak

İstenen Terör Koridorlarına Ağır Darbe Vurulmuştur”

Türkiye - AB Kültürlerarası Diyalog Hibe Programı
Ankara Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Program Komitesi
Brüksel’de Toplandı

Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönemi (CSSP-II)
Bilgilendirme Toplantıları Gerçekleştirildi

Türkiye Raporu Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Almanya’nın
Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann’ı Kabul Etti

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü Vesilesi ile Bir Mesaj Yayımladı

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Birleşik Krallık
Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott’u Kabul Etti
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EaSI Programı İstişare Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, Varna’da gerçekleştirilen        
Türkiye-AB Liderler Zirvesi’nde Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 
refakat etti.

AB Dönem Başkanlığını yürüten                    
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un ev 
sahipliğinde gerçekleşen zirvede, Avrupa 
Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve 

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir 
görüşme gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın refakatindeki heyette, AB Bakanı 
ve Başmüzakereci Ömer Çelik’in yanı sıra, 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da 
yer aldı.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan`a partisinin Mersin ve 
Antalya Kongrelerinde refakat etti.

AB Bakanı Ömer Çelik Antalya’da yapmış 
olduğu konuşmada, sınırların hemen 
ötesinde kurulmak istenen terör koridoruna 
karşı kahramanca mücadele eden Meh-
metçik'e, Antalya’dan “Allah kılıçlarını keskin,         
gazalarını mübarek etsin." diyerek seslendi. 

Geçmişin zor dönemlerinde Antalya'nın 
gösterdiği birlik ve beraberliğin Türkiye'nin 

yolunda yürümesine, geleceğe aydınlık şekil-
de bakmasına katkı sağladığını anlatan 
Bakan Ömer Çelik, "Türkiye, Doğu                
Akdeniz'deki haklarını koruyor, Afrin'de 
terörle mücadele ediyor ve dünyanın 
görmediği bir ekonomik büyüme rakamları-
na imza atıyor. Biz bu salonları doldurduğu-
muz müddetçe, el ele, omuz omuza 
geleceğe gittiğimiz müddetçe Mehmetçik 
daha kuvvetli olacaktır. Türkiye'nin dünyada-
ki yeri daha güçlü olacaktır. Geleceğin Türki-
yesi'ni daha büyük bir güçle inşa edeceğiz." 
diye konuştu.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Refakaten Varna’da 
Gerçekleşen Türkiye-AB Liderler Zirvesine Katıldı

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan`a 
Mersin ve Antalya Ziyaretinde Refakat Etti
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Bulgaristan'da düzenlenen Türkiye-AB Zirve-
si öncesi hazırlık toplantısı Avrupa Birliği 
Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in ev 
sahipliğinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

26 Mart'ta Varna’da (Bulgaristan) toplanan 
Türkiye-AB Zirvesi öncesinde AB Bakanlığın-
da bir hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.  
Toplantıya AB Bakanı Ömer Çelik ve Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanısıra her iki 
bakanlığın Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı ve 
ilgili birimlerin üst düzey yöneticileri katıldı.

Toplantıda, zirvede ele alınacak konular ve 
izlenecek yol haritası gündeme geldi. 

Türkiye-AB Zirvesi, Bulgaristan'ın AB Konseyi 
Dönem Başkanlığı'nda 26 Mart'ta Varna'da 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk  
ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude 
Juncker'in liderliğinde gerçekleştirildi.

Zirvede Türkiye-AB ilişkileri başta olmak 
üzere ekonomi, ticaret, güvenlik, terörle 
mücadele, Filistin, Balkanlar, Suriye, Arakan, 
Irak ve Libya dahil bölgesel ve uluslararası 
meseleler ele alındı.

Türkiye-AB Zirvesi Öncesi Hazırlık Toplantısı 
Avrupa Birliği Bakanlığında Yapıldı
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosunda (AP) 
Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yapılan oylama-
ya dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

AB Bakanı Ömer Çelik, AP Genel Kurulunda 
alınan kararın çok şaşırtan bir karar olduğunu 
belirterek, "AP gibi bir kurumun Suriye'de 
olup bitenden ne kadar uzak olduğunu, 
sahadaki gelişmeleri görmekten ne kadar 
uzak düştüğünü gösteren bir karar oldu." 
dedi.

Türkiye'nin, kararı dikkatle okuduğunu 
vurgulayan Bakan Ömer Çelik, "Türkiye'nin 
Zeytin Dalı Harekatı ile oraya başlattığı 
mücadeleden bahsederken, ‘Suriye'deki 
hassas dengeleri daha zora sokacak, çatış-
maya yeni çatışma ekleyecek bir girişimdir’ 
diyor. AP'nin son birkaç yılda altına imza 
attığı en vizyonsuz kararlardan bir tanesi bu." 
diye konuştu.

Suriye'de istikrarın sağlanması için               
Türkiye'nin Astana, Soçi ve Cenevre süreçle- 
rine verdiği desteğe dikkati çeken Bakan 
Ömer Çelik, "Çatışmaları kimin ürettiği, 
çatışmalara karşı kimin seyirci kaldığı            
herkesin gözü önünde gerçekleşiyor. 

Dolayısıyla burada terör örgütü Türkiye'ye 
saldırırken bir Avrupa ülkesine, AB'ye adaylık 
müzakereleri yürüten bir NATO ülkesine bu 
saldırıları yaparken çatışmaya çatışma ekle-
mek gibi bir yaklaşımla bu cümlelerin ele 
alınması, AP'nin bu konuda ne kadar vizyon-
suz, cahilane bir karara imza attığını gösteri-
yor." ifadelerini kullandı.

AB Bakanı Çelik, AP’nin Genel Kurul oturu-
munda, 'Türk hükümetine askerlerini geri 
çekmesi ve Suriye çatışmasında yapıcı bir rol 
oynaması' çağrısı yapılmasına ilişkin, "Yaptığı 
çağrının, Türkiye gibi bir NATO üyesi ve 
AB'ye aday ülke terörle mücadele ederken, 
Türkiye'ye 'Oradan askerlerini çek' demenin 
terör örgütüne doğrudan destek vermek 
anlamına geldiğine işaret ediyoruz." dedi. 

BM’nin terör örgütü listesindeki örgütlerle 
mücadele edilmesi çağrısının "Sadece AB 
içinde ve AB'yi tehdit eden terör örgütleriyle 
mücadele edilsin diğer ülkeleri tehdit eden 
terör örgütlerine göz yumulsun" anlamına 
geldiğini kaydeden Bakan Ömer Çelik, "Yani 
oradaki insanların canından daha az değerli 
değildir Avrupa'nın sınırları dışındaki insan-
ların canı, Suriye'deki insanların canı." ifade-
lerini kullandı. 

“Türkiye'ye 'Oradan Askerlerini Çek' Demenin 
Terör Örgütüne Doğrudan Destek Vermek Anlamına 
Geldiğine İşaret Ediyoruz”
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, Avusturya Başbakanı Sebastian 
Kurz'un Türkiye ile üyelik müzakerelerinin 
sonlandırılması gerektiği şeklindeki sözlerine 
ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Ömer Çelik, resmi Twitter hesabından 
yaptığı açıklamada, hem Türkiye hem de AB, 
ilişkilerde pozitif gündeme yoğunlaşmışken 
Kurz'dan her zaman olduğu gibi "akıl dışı 
açıklamalar" geldiğini belirtti.

Kurz'un, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin 
sonlandırılması gerektiğini söylediğini hatır-
latan AB Bakanı Ömer Çelik, "sadece Türkiye 
konusunda değil, hemen her konuda Kurz'un 
açıklamalarının ciddiye alınacak bir tarafı 

olmadığını" kaydetti. Bakan Ömer Çelik, 
Avusturya Başbakanı Kurz'un Türkiye-AB 
ilişkilerinin iyileşmesinden niye bu kadar 
korktuğunun, bu ve diğer konulara AB yanlısı 
değil de AB düşmanı ırkçılar gibi 
yaklaşmasının sebeplerinin ne olduğunun 
sorulması gerektiğini vurguladı.

Avrupa'da üretilmiş en büyük yalanın "Türki-
ye'nin AB üyeliğine karşıyız ama komşuluk 
ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" cümlesi 
olduğuna işaret eden AB Bakanı Ömer Çelik, 
"Başta Kurz olmak üzere bu yalanı yayanların 
niyetini biliyoruz. Kurz gibilere rağmen 
işimize bakıyoruz. Dünyanın ve bölgemizin 
ihtiyacı olan pozitif gündemleri üretmek için 
çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’in Avusturya 
Başbakanı Sebastian Kurz’un Sözlerine İlişkin Açıklaması
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AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 
resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım-
da, AB Konseyince kabul edilen sonuç 
bildirgesinde Türkiye hakkında yer alan 
ifadelere tepki gösterdi.

Bakan Ömer Çelik paylaşımında, "26 Mart 
Varna Türkiye-AB Zirvesinin hemen            
öncesinde AB Konseyince kabul edilen sonuç 
bildirgesinde yer alan Türkiye hakkındaki 
ifadeleri, kabul etmemiz mümkün değildir. 
Biz, 26 Mart Türkiye-AB Zirvesini ilişkilerimizi 
ileriye götürecek önemli bir fırsat olarak 
görüyoruz. AB tarafından da aynı olumlu ve 
yapıcı yaklaşımı bekliyoruz. Ancak 
dayanışmanın, hukukilik ve hakkaniyetin 

önüne geçtiği yerde meşruiyetten bahsedile-
mez. Dayanışma, sadece meşru olduğu 
zaman anlamlıdır." ifadelerini kullandı.

AB Bakanı Ömer Çelik, AB'yi samimi olmaya 
davet ederek, "Kıbrıs sorununun çözümü  
için yapılan Crans Montana görüşmeleri 
başarısızlıkla sonuçlandığında bunun sorum-
lusunun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) 
ve Yunanistan olduğunu bize söyleyenlerin 
şimdi böyle bir açıklama yapmış olmaları çok 
talihsiz bir gelişme olmuştur. Biz, Varna’ya 
samimi, iyi niyetli ve yapıcı bir anlayışla gide-
ceğiz. AB tarafını da aynı anlayış içinde 
görmeyi bekliyoruz." değerlendirmesinde 
bulundu.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik 
AB Konseyince Kabul Edilen Sonuç Bildirgesine İlişkin 
Değerlendirmelerde Bulundu
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani 
İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens 
Laerke'nin AA muhabirine yaptığı açıklama-
daki, "Dün Doğu Guta'da tam bir drama şahit 
olduk. Konvoy bölgeye ulaşır ulaşmaz   
yeniden bombardıman başladı ve geri çekil-
mek zorunda kaldık." ifadelerine ilişkin, 
"Bütün dünya Doğu Guta’daki insani trajedi 
hakkında ittifak etmiş görünüyor ama rejim 
insani yardım konvoylarını vurmaktan bile 
çekinmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB Bakanı Ömer Çelik, resmi Twitter 
hesabından yaptığı açıklamada şunları 
kaydetti:

"Türkiye Doğu Guta’daki sivilleri almaya hazır 
olduğunu söylerken bile Türkiye’nin terörle 
mücadelesini eleştirenler, Suriye rejiminin 
açık katliamını seyretmekle yetiniyor. Sık sık 

duyuyoruz, 'Rejim kimyasal silah kullanırsa 
buna sert karşılık veririz' diyenler var. Bunlar, 
rejim başka silahlarla masum insanları 
katlederken, insani yardım konvoylarına bile 
saldırırken hiçbir somut adım atmıyorlar."

"Taş devri taş kalmadığı için bitmedi" sözünü 
anımsatan Çelik mesajında, "BM düzeni de 
BM karar almadığı için değil, alınan kararları 
insanları katlederek çiğneyenlere karşı bir 
şey yapılmadığı için çöküyor." ifadesine yer 
verdi.

Bakan Ömer Çelik, hür dünyanın görevinin 
demokrasi ve hukuk konusundaki kazanım-
ları korumak olması gerektiğini vurgulayarak 
"Ama şimdi 'hür dünya' çifte standartların 
batağına kendi yanlışlarıyla gömülüyor. BM 
kararları cinayetlerle hiçe sayılıyor, 'hür 
dünya' seyrediyor." şeklinde beyanlarda 
bulundu.

“Bütün Dünya Doğu Guta’daki İnsani Trajedi Hakkında 
İttifak Etmiş Görünüyor Ama Rejim İnsani Yardım 
Konvoylarını Bile Vurmaktan Çekinmiyor”
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, Türkiye’nin Afrin’deki mücade-
lesine ilişkin Avrupa Birliğinin tutumuna 
yönelik açıklamalarda bulundu. 

Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama-
da AB'nin “çatışmalara çatışma eklemeyin, 
askeri aktiviteler artmasın” çağrılarını anım-
satan AB Bakanı Ömer Çelik, "Zeytin Dalı 
Harekatı çatışmalara çatışma eklemek için 
değil, terörün zulmüne son vermek için 
yapılıyor. Terörle mücadele için somut öneri-
si olmayanlar, teröre karşı mücadeleyi 
eleştiriyor. Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı ile 
etkili bir şekilde terörle mücadele yürütmese, 
AB’nin sınırımızın yakınında kalıcı otorite 
kurmak isteyen terör örgütlerine karşı bir 
mücadele planı var mıdır? Bunun olmadığını 
gördük." ifadelerini kullandı. 

Bakan Ömer Çelik, Türkiye'ye  "sadece 
Birleşmiş Milletler (BM) listesinde olan terör 
örgütleri ile mücadele edin” çağrısını de 
eleştirerek, "BM listesinde olmayan bir terör 
örgütü topraklarımıza roket atarken, bunun-
la mücadele etmek yerine, yıllarca BM’nin 
listeye almasını mı bekleyeceğiz? PKK terör 

örgütü Suriye’de isim değiştirdi diye bunu 
terör örgütü saymayanlar, terörle mücade-
leyi tabela mücadelesi zannediyorlar. 
PYD/YPG eşittir PKK’dır. Tabela değişiklikleri 
terör örgütü olma vasfını değiştirmez." 
değerlendirmesinde bulundu. 

PYD/PKK'dan bahsedilirken "Kürt savaşçılar" 
tabirinin kullanılmasının terörü masumlaştır-
ma çabası ve oradaki Kürt halka iftira atılması 
olarak değerlendirilebileceğini belirten AB 
Bakanı Ömer Çelik, açıklamasında şunlara yer 
verdi:

"Terör örgütünü Kürt halkının temsilcisi gibi 
göstermek zalimane bir yaklaşımdır. Esas 
niyetlerini ortaya koyuyorlar. Terör   
örgütlerine silah verenlerin, Kürt çocukları 
kendi siyasi emelleri için kullanmak 
istedikleri açıktır. PKK/PYD/YPG terör örgütü 
de bunun taşeronu olarak görev yapmak-
tadır. PKK/PYD/YPG’nin sıfatı 'terör 
örgütü'dür. Kim bunun yerine etnik bir sıfat 
kullanıyorsa, esas amacı bir halkı terörle 
özdeşleştirmektir ve kendi amaçları için 
kullanmaktır." 

“Terör Örgütünü Kürt Halkının Temsilcisi Gibi 
Göstermek Zalimane Bir Yaklaşımdır”
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik İtalya’daki seçim sonuçlarına 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan 
Bakan Ömer Çelik, İslam düşmanlığı, göçmen 
karşıtlığı ve ırkçılıkla ciddi mücadele 
edilmeyen her yerde aşırı sağ ve AB projesini 
yıkmak isteyenlerin güçlendiğini vurguladı. 
AB Bakanı Ömer Çelik, "Artık AB için içe 
kapanmak bir seçenek değil intihardır. AB içe 
kapandıkça, reformculuk değil, AB karşıtlığı 
yükselmektedir. AB için en temel reform, 
Türkiye ile bütünleşmeyi merkeze almak ve 
hızlandırmak olmalıdır." dedi.

Ülkedeki 2013 seçimlerinde yaklaşık yüzde 
25 oy alarak iktidara gelen merkez sol 
Demokratik Parti’nin oylarının yüzde 20'nin 
altına düştüğünü belirten AB Bakanı Ömer 
Çelik, şunları ifade etti:

"Berlusconi'nin merkez sağdaki Forza 
İtalya'sı ise oyların ancak yüzde 14'ünü 

alabildi ve sağ ittifak içindeki lider konu-
munu aşırı sağcı Lega Partisi’ne kaptırdı. 
Hollanda, Fransa ve Almanya'dan sonra 
AB’nin kurucu ülkelerinden İtalya’da da 
merkez sağ ve sol güç kaybetti. Aşırı sağ bir 
ülkede daha yükselen parti haline geldi."  

AB Bakanı Ömer Çelik, şöyle devam etti:

"Avrupa kuşkucusu, sistem karşıtı, popülist 
partilerin tüm Avrupa’da olduğu gibi 
İtalya’da da yükselmesi bir alarm durumudur. 
Tüm bu aşırı sağcı, İslam ve göçmen düşmanı 
partiler esasında AB değerlerine karşıdır. 
İslam düşmanı, göçmen karşıtı ve nefret 
söylemi yayan siyasetlerle mücadele 
edilmemesi, derinden ve güçlü bir şekilde AB 
karşıtlığını beslemektedir. Artık şu açıktır, bir 
yerde İslam düşmanı, göçmen karşıtı ve ırkçı 
bir siyasi hareket varsa, onun ajandasındaki 
esas gizli gündem demokrasi düşmanlığı ve 
AB karşıtlığıdır."

“Artık AB İçin İçe Kapanmak Bir Seçenek Değil İntihardır”
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, Zeytin Dalı Harekatı sonucunda 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin 
şehir merkezinin kontrol altına alınmasına 
ilişkin açıklamalarda bulundu.

Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama-
da TSK ve ÖSO tarafından Afrin şehir 
merkezinin kontrol altına alınması ile 
bölgede kurulmak istenen terör koridorları-
na ağır darbe vurulduğunu belirten AB 
Bakanı Ömer Çelik, "Böylece bölgeye terör 
örgütleri yoluyla şekil vermeye çalışan siyasi 
projelerin akamete uğratılması yönünde 
büyük bir başarı elde edilmiştir. Türkiye, 
bölge halklarının onurlu ve özgür bir 
geleceğe sahip olması için tüm gücüyle 
sahada olduğunu göstermiştir. Bölge halk-
larını teröre teslim etmeyeceğini dünyaya 
ilan etmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin varlığının ve gücünün, bir kere 
daha, mazlumlardan yana olduğu ve terörist-
lere karşı olduğunun görüldüğünü vurgu-
layan Bakan Ömer Çelik, şöyle devam etti:

"Terör mağlup edilirken, terör yoluyla 
bölgeyi dizayn etmeye çalışan siyasi projeler 
de mağlup edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri 
tartışılmaz gücünün yanı sıra hukuka mutlak 
bağlılığını da bir kere daha ispat etmiştir. 
Böyle zorlu bir mücadele hem en etkili şekil-
de hem de hukuka tam riayetle icra       
edilmiştir. Dünyaya bu bölgede teröre geçit 
vermeyeceğimizin, buna kararlı olduğu-
muzun mesajı askeri olarak güçlü bir biçimde 
verildi. Terör yoluyla siyasi proje oluşturul-
masına müsaade etmeyeceğimiz şeklindeki 
siyasi mesaj da en net şekilde verildi."

Türkiye'nin, bölgenin istikrarı için hem diplo-
masi yoluyla çaba gösteren hem de sahada 
terörle en etkili şekilde mücadele eden kilit 
ve terörle mücadelede en ilkeli duruşa sahip 
ülke olduğunu kaydeden AB Bakanı Ömer 
Çelik, mesajını "Zeytin Dalı Harekatı ile  
gelinen nokta, teröristlerin ve destekçilerinin 
mağlubiyeti, mazlumların terörün 
zulmünden kurtarılmasıdır. Milletimize ve 
mazlum bölge halklarına hayırlı olsun. Şehit-
lerimizin ruhu şad olsun." şeklinde 
sonlandırdı.

“TSK ve ÖSO Tarafından Afrin Şehir Merkezinin 
Kontrol Altına Alınması ile Bölgemizde Kurulmak 
İstenen Terör Koridorlarına Ağır Darbe Vurulmuştur”
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi 
Martin Erdmann’ı kabul etti.  

Avrupa Birliği Bakanlığında gerçekleşen 
görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve ikili   
ilişkiler konularında görüş alışverişinde 
bulunuldu.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Almanya’nın 
Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann’ı Kabul Etti

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçi-
si Sir Dominick Chilcott’u kabul etti.

Avrupa Birliği Bakanlığında gerçekleşen 
görüşmede Brexit sonrası AB-Birleşik Krallık 
ilişkileri, Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkileri 
ve AB üyelik süreci hakkında görüş        
alışverişinde bulunuldu.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Birleşik Krallık 
Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott’u Kabul Etti
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin 
AB'ye katılım sürecinin çok yönlü bir 
sosyo-ekonomik değişim ve dönüşümü de 
beraberinde getirdiğini vurguladı.

İnsan haklarının bir gereği olan cinsiyet 
eşitliğinin demokrasinin gerçek ve dinamik 
bir anlama ve kalıcı bir etkiye kavuşmasının 
olmazsa olmaz koşulu olduğunun altını çizen 
Bakan Ömer Çelik, 2002 yılından bu yana 
AB'ye üyelik sürecinde gerçekleştirilen 
kapsamlı reformlarla bu alanda çok önemli 
ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

AB Bakanı Ömer Çelik, 2004'te "kadınlar ve 
erkekler eşit haklara sahiptir" hükmünün 
Anayasa'ya ilk kez girdiğini, 12 Eylül 2010 
tarihli referandum ile kadınlara yönelik pozi-
tif ayrımcılık yapılmasının da anayasal temi-
nat altına alındığını hatırlattı.

Bu kapsamda, ayrımcılıkla mücadele alanın-
da kurumsal anlamda da çok önemli bir 
gelişme olarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik 
Kurumu kurulduğuna dikkati çeken Bakan 
Ömer Çelik, reformları desteklemek üzere  
AB ile mali iş birliği kapsamında kadınların 
istihdamının artırılması, kadınlara yönelik 
şiddetle ve ayrımcılıkla mücadele edilmesi, 
kız çocuklarının okullaşma oranının artırıl-
ması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

geliştirilmesine yönelik pek çok projenin de 
yürütüldüğünü bildirdi.  

Birleşmiş Milletlerin girişimi ile her yıl farklı 
bir konuya dikkat çekilen "Dünya Kadınlar 
Günü"nün bu yıl "Şimdi Zamanıdır: Kentsel 
ve Kırsal Aktivistler Kadınların Hayatlarını 
Değiştiriyor" temasıyla kutlandığını belirten 
Bakan Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği Bakanlığı olarak toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanması perspektifini, 
yürüttüğümüz her çalışmada öncelik olarak 
kabul ediyoruz. Bu kapsamda, kadınlara 
yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuru-
luşlarının da faydalanabileceği 190 milyon 
avro bütçeli 'Sivil Toplum Alt Sektörü'nü 
Bakanlık olarak yürütüyor ve sivil toplumun 
güçlendirilmesi ve karar alma süreçlerine 
katılımına yönelik projeleri destekliyoruz. 

Kadınlar bulunduğu yerlere disiplin, estetik 
ve yaşama sevinci getirir. Bu açıdan çalışan-
larının yüzde 52'si, yöneticilerinin ise yüzde 
42'si kadın olan bir kuruma bakanlık yapıyor 
olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu vesi-
leyle ülkemizde kadınların toplumsal, ekono-
mik ve sosyal alanda hak ettikleri konuma 
gelmesi konusunda çaba gösteren herkese 
teşekkür ediyor, başta mesai arkadaşlarım 
olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü'nü en içten duygularla           
kutluyorum."

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü Vesilesi ile Bir Mesaj Yayımladı



AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

12

17 Nisan’da yayımlanacak Avrupa             
Komisyonu Türkiye Raporuna ilişkin hazırlık 
toplantısı, Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı 
Büyükelçi Selim Yenel başkanlığındaki Türk 
heyeti ile Avrupa Komisyonu Komşuluk Poli-
tikası ve Genişleme Müzakereleri Genel 
Müdürlüğü Strateji ve Türkiye Direktörü 

Myriam Ferran başkanlığındaki AB heyeti 
arasında Brüksel’de gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye Raporunun yayımlan-
masından önce siyasi kriterler, ekonomik 
kriterler ve AB müktesebatına uyum 
açısından önemli gelişmeler ele alındı.

Türkiye Raporu Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi



AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

13

AB Bakanlığının liderliğini yaptığı sivil toplum 
sektörü altında Yunus Emre Enstitüsü 
tarafından yürütülen Türkiye - AB Kültür- 
lerarası Diyalog Hibe Programı kapsamında 
Ankara'da bir bilgilendirme toplantısı düzen-
lendi. 

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Dr. Mehmet Cangir'in açılışını gerçekleştir- 

diği toplantıya Türkiye'de faaliyet gösteren 
kültür enstitüleri ile sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcileri katılım sağladı. 

Açılış konuşmalarının ardından Yunus Emre 
Enstitüsü ve Merkezi Finans ve İhale Birimi 
uzmanları tarafından hibe programı hakkın-
da ayrıntılı bilgi sunularak katılımcıların      
soruları yanıtlandı. 

Türkiye - AB Kültürlerarası Diyalog Hibe Programı 
Ankara Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
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AB'nin sosyal politika alanındaki Birlik 
Programı olan İstihdam ve Yenilik (EaSI) 
Programı Komitesi Brüksel'de toplandı. EaSI 
Programı katılımcısı ülkelerin temsil edildiği 
Komite toplantısına, ülkemizde EaSI 
Programının ulusal koordinasyonundan 
sorumlu kurum olarak Bakanlığımız 
Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel başkan-
lığındaki heyet katılım sağladı.

Toplantıda,  EaSI Programının 2018 yılı Çalış-
ma Planının uygulanmasına ilişkin bilgi veril-
di ve AB düzeyindeki istihdam ve sosyal poli-
tika öncelikleri doğrultusunda hazırlanmakta 

olan 2019 yılı Çalışma  Planına dair görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, AB Programlarının yeni uygula-
ma dönemi olacak 2020 sonrasında EaSI 
Programının nasıl şekil alacağı da tartışıldı.
                                  
AB'nin istihdam ve sosyal politika alan-
larındaki çalışmalarını destekleyen EaSI 
Programı, 19 no’lu Sosyal Politika ve İstih-
dam Faslının önemli bir uygulama aracıdır. 
Ülkemiz 2004 yılından bu yana AB'nin istih-
dam ve sosyal politika alanlarındaki 
programlarına katılım sağlamaktadır.

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Program Komitesi 
Brüksel’de Toplandı

Ülkemizin 2015 yılından itibaren katılım 
sağladığı AB'nin sosyal politika alanındaki 
Birlik Programı olan İstihdam ve Sosyal Yeni-
lik (Employment and Social Innovation-EaSI) 
Programı istişare toplantısı, Avrupa Birliği 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel 
başkanlığında Ankara’da gerçekleştirildi.

2017 yılı Ağustos ayı itibariyle ulusal koordi-
nasyonu Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 
üstlenilen EaSI Programından daha etkin 
faydalanılabilmesi için ilgili kamu kurumları, 
finans kuruluşları, sivil toplum ve üniversite 

temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 
toplantıda, EaSI Programı'na ilişkin yapılan 
genel bilgilendirmenin yanında, proje uygu-
layan kurumların tecrübeleri paylaşıldı ve 
önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlara 
ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, özellikle EaSI Programının Mikro-
finans ve Sosyal Girişimcilik Bileşeni için 
önem arz eden "sosyal girişimcilik" konu-
sunun ülkemizde gelişimi üzerinde duruldu 
ve bu alanın geliştirilmesi için alınacak 
önlemler görüşüldü.

EaSI Programı İstişare Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi
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Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından IPA II-Sivil 
Toplum Sektörü altında yürütülen Sivil 
Toplum Destek Programının İkinci Dönemi 
kapsamında Adana ve Ankara Bilgilendirme 
Toplantıları düzenlendi. 

Adana’daki Bilgilendirme Toplantısının açılış 
konuşmaları AB Bakanlığı Proje Uygulama 
Başkanı Bülent Özcan ve Adana Vali Yardım-
cısı Mustafa Yavuz tarafından, Ankara’daki 
Bilgilendirme Toplantısının açılış konuşma-

ları AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı 
Bülent Özcan ve Avrupa Birliği Türkiye Dele-
gasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Adalet 
ve İçişleri Bölüm Başkanı Michael Rupp 
tarafından gerçekleştirildi. 

Adana ve Ankara Bilgilendirme Toplantıların-
da, Avrupa Birliği Bakanlığı ve Merkezi Finans 
ve İhale Birimi uzmanları sunumlarını 
gerçekleştirdiler.

Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönemi (CSSP-II) 
Bilgilendirme Toplantıları Gerçekleştirildi



8 Mart 2001

AB Bakanlar Konseyi Türkiye için ilk Katılım Ortaklığı Belgesi’ni kabul etti. Katılım Ortaklığı 
Belgesinde Türkiye’nin, Kopenhag siyasi ve ekonomik kriterlerinin yanı sıra Avrupa Birliği 
müktesebatına uyum sağlaması için kısa ve orta vadede yerine getirmesi gereken önce-
likler yer alıyordu.

19 Mart 2001

Türkiye, Katılım Ortaklığı Belgesine cevaben ilk Ulusal Programını kabul etti. Kopenhag 
siyasi ve ekonomik kriterlerinin yanı sıra Avrupa Birliği müktesebatına uyum amacıyla kısa 
ve orta vadede atacağı adımları belirledi.

29 Mart 2007

Almanya Dönem Başkanlığı sırasında 20. İşletme ve Sanayi Politikası faslı müzakerelere 
açıldı.

7 Mart 2016

II. Türkiye-AB Zirvesi Brüksel’de yapıldı. 7 Mart Zirvesi Türkiye’nin önerileri etrafında şekil-
lenmiş ve Zirve sonrasında AB tarafından yapılan açıklamada önerilerimizin hepsi yer 
almıştır.
Buna göre;
• Türkiye'den Yunan adalarına 20 Mart 2016’dan sonra geçen tüm yeni düzensiz göçmenler 
Türkiye'ye iade edilecektir.
• Yunan adalarından Türkiye'ye iade edilen her bir Suriyeli karşılığında, Türkiye'den bir     
Suriyeli AB'ye yerleştirilecektir.
• "1'e 1" formülü Ege denizinde yaşanan ölümlere son verilmesi ve kamu düzeninin yeniden 
tesis edilmesi amacıyla geçici ve olağanüstü nitelikte bir uygulamadır.
Düzensiz göçe son verme amacını karşılamaması ve iade sayısının Zirve'de mutabık kalınan 
sayıya yaklaşması halinde bu mekanizma gözden geçirilecektir. Bu sayının aşılması halinde 
ise mekanizma sona erdirilecektir. Türkiye ve AB arasındaki düzensiz geçişler sona 
erdiğinde ya da en azından büyük ölçüde ve sürdürülebilir şekilde azaldığında Gönüllü 
İnsani Kabul Planı uygulamaya girecektir.

18 Mart 2016

III. Türkiye-AB Zirvesi Brüksel’de yapıldı.
Sığınmacı krizinin etkilerinin zirveye ulaştığı 2016 yılında, Türkiye-AB ilişkilerinde de yeni 
bir döneme girildi ve bu Zirve sonucunda güçlenen işbirliği ile Türkiye-AB ilişkileri ivme 
kazandı. 
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Geçmişte Bu Ay AB Gündemi




