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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla 
Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal 
Demir'in, Türk asıllı öğrencilere okul sonrası 
Türkçe dersi verilmesine karşı çıkmasına 
tepki gösterdi.

AB Bakanı Ömer Çelik Twitter hesabından 
yaptığı açıklamada, "Eşit haklardan sorumlu 
bakanın böyle bir açıklama yapması        
utanç verici. Bu sözler söylenirken                

'entegrasyon'dan bahsedilmesi de çok yanlış. 
Resmen en kaba haliyle asimilasyon çağrısı 
bu." ifadelerini kullandı. 

Demir'in Türk asıllı öğrencilere okul sonrası 
Türkçe dersi verilmesinin kabul edilemez 
olduğunu söylediğini anımsatan Bakan 
Ömer Çelik, entegrasyonun sağlıklı olması 
için insanların ana dillerini öğrenmelerinin ve 
kimliklerini geliştirmelerinin önünde engel 
olmaması gerektiğini vurguladı.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik 
Belçikalı Bakanın Türkçe Dersi Açıklamasına Yönelik 
Değerlendirmelerde Bulundu
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, PKK'lı teröristlerce Irak'ın 
kuzeyinde askeri iş makinesine düzenlenen 
roketatarlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş 
Tayfur Uluçay'ın cenaze törenine katılarak 
memleketi Adana'da son yolculuğuna uğur-
ladı. 

Şehit Uzman Çavuş Tayfur Uluçay'ın (29) 
cenaze namazı, Kozan ilçesine bağlı 
Yukarıkeçili Mahallesi'ndeki babaevinde 
helallik alınmasının ardından mahalledeki 
ilkokulun bahçesinde Adana Müftüsü Hasan 
Çınar tarafından kıldırıldı.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 
namazın ardından yaptığı konuşmada, Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakan Binali Yıldırım ile devlet ve 

hükümet adına başsağlığı diledi, taziyelerini 
iletti.

Şehitlerin hakkının ödenemeyeceğini vurgu-
layan AB Bakanı Ömer Çelik, Mehmetçik'in 
Irak'ta, Suriye’de terörle mücadele için büyük 
fedakârlık yaptığını anlatarak, "Eğer bu feda-
kârlığı yapmasalar bu teröristler Adana, 
Antep, Ankara'da, Allah korusun ülkemizin 
diğer yerlerinde kötü işlere imza atmaya 
çalışacaklar. O yüzden bu çocukların yaptığı 
fedakârlığın değerinin farkındayız. Bize 
düşen şehitlerin emanetine sahip çıkmak, 
şehitlerin bize verdiği mesaja layık olmaktır. 
Şehidimize söylüyoruz, mesajını aldık 
başımızın üstüne koyduk. Emanetini aldık 
başımızın üstüne koyduk." ifadelerini 
kullandı.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Şehit Uzman 
Çavuş Tayfur Uluçay'ın Cenaze Törenine Katıldı
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, AB Komisyonu Başkanı 
Jean-Claude Juncker'in "Avrupalılar olarak 
herkese ders vermeyi bırakmamız lazım. 
Diğer devletlerle eşitler olarak ortaklık 
kurmalıyız." şeklindeki açıklamasına, sosyal 
paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yanıt 
verdi. 

Bakan Ömer Çelik, "Avrupa Birliği'nin en 
temel ihtiyaçlarından biri bu. Öncelikle 
AB'nin 'Avrupa' kavramının siyasal ve kültürel 
tam karşılığı olmadığını anlayarak işe 
başlamak lazım. Ayrıca Avrupa'dan dünyaya 

bakarken Avrupa-merkezci bakış açısını 
bırakmaları lazım. Kültürel olarak üstten 
bakan, siyasal olarak bencil bakış açısından 
kurtulması gereken çok fazla siyasal tutum 
var Avrupa'da." ifadelerini kullandı.

AB'ye geçmiş hatalardan ders alma çağrısın-
da bulunan AB Bakanı Ömer Çelik,  "İyi bir 
gelecek kurmak için 'ders veren' değil, 'ders 
almayı bilen' bir yaklaşım gerekiyor AB'ye. 
Öncelikle Avrupa'da ırkçılık, İslam düşmanlığı 
ve yabancı düşmanlığı niye yükseliyor diye 
sormak ve geçmiş hatalardan ders almak 
lazım." değerlendirmesinde bulundu.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik AB Komisyonu 
Başkanı Jean-Claude Juncker'in Açıklamasına Yönelik 
Değerlendirmelerde Bulundu
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, Hollanda'nın Rotterdam Beledi-
yesince kentte Diyanet İşleri Başkanlığına ait 
bir cami önünde iftar saatinde domuz eti 
mangal partisi düzenlenmesine izin              
verilmesine yönelik değerlendirmelerde 
bulundu.

AB Bakanı Ömer Çelik, Twitter hesabından 
yaptığı açıklamada, "Rotterdam'da aşırı sağcı 
Pegida örgütüne cami önünde domuz 
çevirme izni verildi. Bu, bugüne kadar nefret 
suçları tarihinde görülmüş en ahlaksız eylem 

girişimidir. Bu derece ahlaksız bir eyleme 
yasal izin verilmesi de başka bir ahlak 
yoksunluğudur." şeklinde tepkisini ifade etti.

Hollanda'daki diğer büyükşehirlerin         
Pegida'nın iftar saatinde cami önlerinde 
domuz çevirme girişimlerine izin 
vermediklerini kaydeden Bakan Ömer Çelik, 
"Ancak Rotterdam'ın Fas kökenli Belediye 
Başkanı Ahmed Abutalib, Pegida'nın gösteri 
yapmasının yasalara aykırı olmadığı 
görüşünde. Ne büyük bir trajedi!" diyerek 
görüşlerini paylaştı.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Aşırı Sağcı 
Pegida Örgütüne Gösteri İzni Veren Hollanda’ya Yönelik 
Değerlendirmelerde Bulundu



AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

5

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, Adana'nın Seyhan ilçesi 
Sarıhamzalı Mahallesi'nde, Kemal Deniz Geri 
Dönüşümcüler Sitesi'nde düzenlenen iftar 
programına katıldı ve bir konuşma yaptı.

Burada yaptığı konuşmada terör örgütü 
PKK'yla mücadelede önemli çalışmalar 
gerçekleştirdiklerinin altını çizen AB Bakanı 
Ömer Çelik, "Terör örgütü hendekler 
vasıtasıyla, oraya silahlar gömerek, Doğu ve 
Güneydoğu'daki kardeşlerimizin huzurunu 
bozmak için yeni girişimlere imza attı." diye 
konuştu.

AB Bakanı Ömer Çelik, Türkiye'de "ikinci sınıf 
vatandaş" olmadığını vurgulayarak "Hepimiz 
birinci sınıfız, hangi kimlikten olursa olsun, 
ana dili ne olursa olsun hepimiz aynı milletin 
parçasıyız, hepimizin adları farklı olabilir ama 
soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir." ifadesini 
kullandı.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen AB 
Bakanı Ömer Çelik, terör örgütlerinin her 
türlüsüyle mücadelelerini sürdürmeye 
devam edeceklerini vurguladı.

“Hepimizin Adları Farklı Olabilir Ama Soyadımız 
Türkiye Cumhuriyeti'dir”
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 
PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 
şehit olan piyade sözleşmeli Onbaşı           
Muhammed Koç'un Sarıçam ilçesi PTT Evleri 
Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret etti. 

Burada şehidin babası Şakir Koç ve diğer 
yakınlarına başsağlığı dileyen AB Bakanı 
Ömer Çelik, şehit Onbaşı Muhammed Koç 
için dua etti.

AB Bakanı Ömer Çelik, daha sonra yaptığı 
konuşmada, şehitlerin fedakârlıklarının 
ödenemeyeceğini vurgulayarak, "Şehitlerin 

kahramanlıkları olmasa biz ne burada 
rahatça oruçlarımızı tutabiliriz, ne iftar 
açabiliriz, ne sahur yapabiliriz." diye konuştu.

Şehit ve gazilerin görevlerini en iyi şekilde 
yaptığını ifade eden AB Bakanı Ömer Çelik, 
"Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız 
adına taziyelerimizi iletiyoruz. Türkiye       
Cumhuriyeti Devleti ve hükümeti, ebediyen 
şehitlerimize minnettardır. Onları hiçbir 
zaman unutmayacağız. Nasıl ki bayrakları en 
yüksekte tutuyoruz, o şehitlerin aziz 
hatıralarını da en yüksekte tutmaya devam 
edeceğiz." ifadesini kullandı.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Şehit Piyade 
Sözleşmeli Onbaşı Muhammed Koç'un Adana'daki 
Ailesini Ziyaret Etti



AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Adana’da
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda Düzenlenen İftar
Programına Katıldı
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, Gençlik Hizmetleri Spor İl 
Müdürlüğü tarafından 5 Ocak Fatih Terim 
Stadyumu'nda düzenlenen iftar programın-
da yaptığı konuşmada, bu kadar sporcuyla 
birlikte olmanın kendileri için büyük bir şans 
ve mutluluk olduğunu ifade ederek, sporcu-
ların çok önemli başarılara imza attığını, 
onların önemli yerlerde Türkiye'yi temsil 
ettiğini bildiklerini kaydetti.

Bir ülkenin gelişmişlik seviyesiyle o ülkede 
sporun gelişmesi arasında doğrudan bir 
bağlantı olduğunun altını çizen AB Bakanı 
Ömer Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pek çok yerde spor tesisleri bulunması, 
sporcuların desteklenmesi hususunda son 
derece yetersiz şartlardayken bugün Türki-
ye'nin pek çok yerinde illeri geçtik ilçelerde 

bile son derece önemli spor tesisleri var. 
Adana'nın her yerini de bu spor                      
tesisleriyle donatmaya devam ediyoruz. 
Hükümetlerimiz döneminde spora verilen 
önemin en büyük sebeplerinden bir         
tanesi, gençliğimize, genç sporculara,             
kardeşlerimize sahip çıkmaktır. İkincisi de 
Türkiye'nin sesini sporun her bir alanında 
dünyaya daha çok duyurmaktır. Bunu 
giderek daha çok ve daha güçlü bir şekilde 
yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de 
sporu destekleme, teşvik etme, sporcuyu 
destekleme şeklindeki bu politikalarımıza 
devam edeceğiz."

Bakan Ömer Çelik, Türkiye'nin geleceğinin 
parlak, yolunun açık olduğunu, birlik, bera-
berlik içerisinde bu geleceğe yürümek 
gerektiğini sözlerine ekledi.
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, resmi Twitter hesabından yaptığı 
açıklamada, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma 
kararına tepki gösterdi.

AB Bakanı Ömer Çelik, "Avusturya’nın        
camileri kapatma ve imamları sınır dışı etme 
kararı, ırkçılığın ve İslam düşmanlığının 
Avusturya hükümetini nasıl esir aldığını 
gösteriyor." ifadelerini kullandı. 

Bu tip kararlarla Avusturya'nın asıl kendi 
toplumuna zarar verdiğine dikkati çeken ve 
söz konusu ırkçı politikalarla her tuğlası 
nefret siyasetinden yapılmış yeni Berlin 

Duvarları inşa edildiğini kaydeden Bakan 
Ömer Çelik, bu kişilerin, Avrupa'yı yeni nefret 
duvarları ile bölmek istediklerini belirtti.

AB Bakanı Ömer Çelik, "Bugün Avrupa’da 
camilere, havralara ve kiliselere beraber 
sahip çıkmak gerekiyor. Faşizme direnmenin 
yolu budur. Irkçılık zehirine karşı en güçlü 
panzehir demokratik dayanışmadır." ifade-
lerini kullandı. 

Bakan Ömer Çelik, "nefret siyasetinden 
yapılmış yeni Berlin Duvarları inşa etmeye 
çalışanlara karşı insanlık temelinde yeni 
köprüler inşa etmek gerektiğinin" altını çizdi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’in 
Avusturya'nın Camileri Kapatma ve İmamları Sınır Dışı 
Etme Kararı Hakkındaki Değerlendirmeleri
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, Adana'dan canlı gerçekleştirilen 
Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak 
yayınında gündeme ilişkin değerlendirme- 
lerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Yoğun bir seçim kampanyası yürüttüklerini 
dile getiren AB Bakanı Ömer Çelik, seçime 
hazır olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönem-
de açıkladığı projeler bulunduğunu, Türki-
ye'nin ekonomisi ve demokrasisinin 
büyüdüğünü anlatan Bakan Ömer Çelik, bu 
"başarı hikayesi"nin karşısında da 2002'den 
bu yana oluşan kazanımları ters yüz etmek-
ten bahseden, birbirinin benzeri söylemleri 
kullanan bir lobi olduğunu ifade etti. 

Ankara'da 31 Mayıs'ta düzenlenen Türkiye ile 
AB arasındaki vize serbestisi diyaloğu 
toplantısının olumlu geçtiğini belirten AB 
Bakanı Ömer Çelik, "Bu konudaki ilerleme-
den dolayı bir memnuniyet var. Aslında şu 

anki haliyle bu kâğıdın kabul edilmemesi için 
hiçbir sebep yok. Mesele teknik bir müzakere 
ise objektif kriterler açısından bakılacaksa bu 
kâğıdı kabul etmeleri gerekiyor ve vize 
serbestisinin başlaması gerekiyor." sözlerini 
kullandı. 

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 
Türkiye'nin değerler ve jeopolitik açıdan 
önemli bir anahtar ülke olduğuna işaret 
ederek, AB'nin dünyanın türbülansa girdiği 
bir dönemde değerleri korumak açısından da 
Türkiye ile hareket etmesinin önemine dikka-
ti çekti. Bakan Ömer Çelik, Türkiye'yi dışlayan 
bir AB'nin kendini ötelemiş olacağının altını 
çizdi. 

Türkiye-AB ilişkilerinin herhangi bir şekilde 
birbirinden kopmayacak yapısal ilişkiler 
olduğunu ifade eden AB Bakanı Ömer Çelik, 
Türkiye'nin "imtiyazlı ortaklık" gibi tekliflere 
yüz vermeyeceğini de vurguladı.

"Objektif Kriterlere Bakılıyorsa, Vize Serbestisinin 
Başlaması Gerek" 
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyinde (BMGK) veto edilen Filistin 
tasarısının BM Genel Kurulunda kabul       
edilmesine ilişkin, "BM Genel Kurulu, İsrail’in 
hukuk tanımazlığını tescil etti." ifadesini 
kullandı.

AB Bakanı Ömer Çelik, resmi Twitter 
hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunun Filistin kararına 
ilişkin olarak:

"BMGK'de veto edilen Filistin tasarısı, BM 
Genel Kurulunda kabul edildi. BM Genel 

Kurulu, İsrail’in hukuk tanımazlığını tescil etti 
ve Filistin halkı için koruma talep eden kararı 
kabul etti. ABD'nin, kararda Hamas'ın kınan-
masını istediği değişiklik teklifi ise reddedildi. 
Filistin davasının tüm dünyanın davası 
olduğunun altını çizen tarihi bir karar!" 
değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Kurulunda düzenlenen oturumda, 
ABD tarafından BMGK'de veto edilen, Filistin 
halkı için koruma isteyen tasarı tekrar 
görüşüldü ve oylamada 8’e karşı 120 ülkenin 
oyuyla kabul edildi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik BM 
Genel Kurulunun Filistin Kararına İlişkin
Değerlendirmelerde Bulundu
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, NTV yayınında gündeme ilişkin 
açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Yurtdışından Fetullahçı terör örgütünün üst 
düzey isimlerine ait çeşitli görüntülerin   
geldiğini ve bu kişilerin iyi standartlarda 
yaşadığının anlaşıldığını belirten Bakan 
Ömer Çelik, “Atlattığımız tehlikenin ne kadar 
büyük olduğunun bir kere daha altını çizmek 
ve bu konuda bir gevşemeye kapılmamak 
lazım." ifadelerini kullandı. 

Bakan Ömer Çelik, 15 Temmuz darbe      
girişiminin ardından Yunanistan'ın sergile-
diği tutuma ilişkin de Yunan siyasilerin 
konuyla ilgili tavrının ilk dönemlerde son 
derece müspet olduğunu, geçmişte            
darbelerden  çok zarar gören bir ülke      
olarak da Türkiye'nin neler yaşadığını       
gayet iyi bildiklerini kendilerine aktardıklarını            
anlattı. Yunanistan'ın başlangıçtaki bu 
yaklaşımının değişmesi ve FETÖ'nün 15 

Temmuz darbe girişimi sonrası bu ülkeye 
kaçan darbeci askerleri himaye etmesine 
ilişkin olarak ise,  olayların ilk başladığı andan 
itibaren Avrupa'daki bazı büyük ülkelerin 
Yunanistan'a yaptığı baskıyı hissettiklerini ve 
gördüklerini dile getirdi. 

Bakan Ömer Çelik, "Yunanistan'ın bu darbe-
cileri koruyor olması, teröristleri koruyan bir 
ülke olması, Yunanistan ile ilişkilerimizde 
hiçbir zaman telafi edilmeyecek hasarlar 
ortaya çıkarıyor." değerlendirmesinde bulun-
du. 

AB Bakanı Ömer Çelik, Almanya Dışişleri 
Bakanlığının, "FETÖ'nün gizli paralel bir yapı" 
olduğuna dair yayımladığı raporu da değer-
lendirerek, bunların kayda geçmesinin 
önemli olduğunu, FETÖ için doğrudan terör 
örgütü ifadesi kullanılmasa da Türkiye 
tarafından terör örgütü olarak kabul edildiği 
ifadesine yer verilmeye başlandığını kaydetti.

"Darbecileri Koruyor Olması, Yunanistan ile 
İlişkilerimizde Hiçbir Zaman Telafi Edilmeyecek Hasarlar 
Ortaya Çıkarıyor" 
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci  
Ömer Çelik, Adana Sabancı Merkez Cami-
si'nde kılınan bayram namazının ardından 
vatandaşlarla bayramlaştı. 

AB Bakanı Ömer Çelik, burada yaptığı 
açıklamada, Ramazan Bayramı'na erişmenin 

büyük bir mutluluk olduğunu vurgulayarak, 
tüm milletin ve İslam âleminin bayramını 
kutladı ve bayramın dünya mazlumları ve 
tüm insanlık için hayırlar getirmesi temen-
nisinde bulundu.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik 
Adana’da Vatandaşlarla Bayramlaştı
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Dünyanın dört bir yanında yaşanan savaşlar 
ve istikrarsızlıklar sonucu yaklaşık 65.6 
milyon kişi evlerini terketmek zorunda kalmış 
ve göç meselesi, çağımızın en ciddi insani 
meselelerinden biri haline  gelmiştir. 2015’de 
zulümden ve çatışmadan kaçan bir milyon-
dan fazla insanın Avrupa kıyılarına 
ulaşmasıyla birlikte mülteci krizi olarak 
adlandırılan insani trajedi, esasen temel 
insan haklarına saygı ve evrensel değerler 
krizidir.

Mazlumların her zaman yanında olan  
ülkemiz, 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 
milyona yakın sığınmacı ile dünyada en çok 
sığınmacı barındıran ülke konumundadır. Bu 
konuya ülkemiz, en başından itibaren evren-
sel insani değerler çerçevesinde yaklaşmış ve 
göç politikasından uyuma, çocuk ve kadın-
ların korunmasından uluslararası işbirliğine 
kadar bir çok alanda çalışma ve faaliyetlerini 
kesintisiz sürdürmüştür. Ülkemize sığınmış 
Suriyelilere geçici koruma sağlanarak, eğitim 
ve sağlık hizmetlerine ücretsiz erişimleri  
temin edilmiştir.

Türkiye, artan göç akınlarının etkilerini azalt-
mak için uluslararası alanda da elinden 
geleni yapmaya devam etmektedir. Bu 
kapsamda 18 Mart Türkiye - AB Uzlaşısıyla, 
emsalsiz bir işbirliği modelini hayata        
geçirerek, zulümden kaçan göçmenlere yasal 
ve güvenli bir yol temin edilmiştir. En önemli-
si, bu işbirliği sayesinde Ege Denizinde 
yaşanan ölümler çok büyük oranda azal-
mıştır. 

Ne yazık ki eş zamanlı olarak, bazı AB ve 
Avrupa Konseyi üye ülkelerinde uluslararası 
koruma yükümlülükleri gözardı edilmiş, 
sığınma hakkının önüne duvarlar örülmüş, 
kitlesel göç akınları olağanüstü hal sebebi 

haline getirilmiş, çocuklar, çoğu zaman 
refakatsiz, sınır dışında bekletilmiş, araların-
da çocuk ve hamilelerin olduğu göçmen      
gemilerine limanlar kapatılmış ve sığınma 
hakkına yönelik bireysel değerlendirmeler 
titizlikle yapılmamıştır. Avrupa Birliğinin 
üzerine kurulduğu değerler sistemi, en 
önemli sınamasını göç kriziyle vermiş ve 
maalesef birçok AB ülkesi bu insani krize, 
evrensel insani değerlerle uyumlu bir karşılık 
verememiştir. Bunun bedelini de güvenli 
gelecek beklentisiyle bir AB ülkesine ulaşmak 
için yola çıkanlar ödemişlerdir.

Şu ana kadar, ne yazık ki, zulümden kaçan bu 
insanların barınma sorunu, orantısız olarak 
birkaç ülke tarafından omuzlanmaktadır. 
Uluslararası camiadan beklentimiz,                
uluslararası hukuk ve külfet paylaşımı prensi-
bi doğrultusunda, sorumluluklarını yerine 
getirmeleridir. Ülkeler, mevcut yeniden 
yerleştirme taahhütlerini hızla yerine getir-
meli ve daha fazla sayıda sığınmacıya 
kapılarını açmalıdırlar.

Göç, salt güvenlik odaklı yaklaşımla yönetile-
bilecek bir konu değildir. Öznesi insan olan 
düzensiz göç sorununun çözümü mutlak 
surette insani bir yaklaşım gerektirmektedir. 
Sınır kontrollerine ve güvenliğine harcanan 
para ve emeğin önemli bir kısmı,  sığın-
macıların ihtiyaçları ile zorunlu göçün neden-
lerinin giderilmesi için harcanmadığı sürece 
bu sorun katlanarak büyüyecektir. Bu çerçe-
vede külfet paylaşımı mevcut ağır tabloyu 
hafifletmek için gerekli olsa da tek başına 
yeterli bir adım değildir. Bu noktada              
uluslararası topluma düşen en önemli 
sorumluluk düzensiz göçün nedenlerinin 
ortadan kaldırılması ve göçmenlere yönelik 
daha yapıcı ve kapsayıcı çözümler             
geliştirilmesidir.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Dünya 
Mülteciler Günü Kapsamında Bir Mesaj Yayınladı
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, Anadolu Ajansı Editör Masası'na 
konuk oldu ve gündeme ilişkin soruları yanıt-
ladı.

Türkiye'nin AB meselesine çok büyük yatırım 
yaptığını bildiren AB Bakanı Ömer Çelik, bu 
hedefle bir sürü reformlar ortaya konulduğu-
na dikkati çekti. Bakan Ömer Çelik, Türki-
ye'nin AB'ye tam üyelik hedefine, AB'nin de 
müzakerelere bağlılığını ifade ettiğini vurgu-
layarak, seçimlerin ardından öne çıkan yeni 
aşamada somut adımların önemli olduğunun 
altını çizdi.

Türkiye'nin AB'ye girmesinin Türkiye'nin   
milli çıkarları için çok büyük fayda           
sağlayacağına yönelik inancını dile getiren 
Bakan Ömer Çelik, "Ben Türkiye'nin milli 
çıkarlarına bakarım. Herhangi bir süreç 
benim ülkemi aşağılamaya, benim ülkeme 
haksızlık etmeye, benim milletime karşı 
haksızlık etmeye başladığı zaman ben buna                    
cevap vermezsem ben bu sıfatları                          
haketmiyorumdur." dedi.

AB ile müzakere sürecini tıkayan tarafın 
Türkiye olmadığını belirten AB Bakanı Ömer 
Çelik, bu tutuma Avusturya ile ilişkilerde yeni 
bir iyileşme başlamışken ülkenin camileri 
kapatma ve imamları sınır dışı etme kararıyla 
gerilen atmosferi örnek verdi.

AB Bakanı Ömer Çelik, 24 Haziran             
seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede 
ise hem siyasetçi hem de gözlemci olarak 
Türkiye'deki genel seçim kampanyasına 
baktığında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'ın karşısında birçok adayın 
değil, tek bir lobinin olduğunu söyledi ve 
"Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaseti oksijen              
siyaseti, diğerlerinin siyaseti ise karbondiok-
sit siyaseti." diye konuştu. 

Yabancı gazetecilerin Türkiye'yi anlatırken 
neredeyse Kuzey Kore'nin daha demokratik 
bir ülke olduğu gibi bir imaj çizdiğine şahit 
olduğunu aktaran AB Bakanı Ömer Çelik, 
"Anlattığı şeyler analize dayanmıyor. Kendi 
statüsünü, siyaseti belirleme gücünü,             
siyasete posta koyma gücünü özleyenlerin 
retoriğinin bir taklidi." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye yönelik eleştirilerin kaynağının 
nereye dayandığına ilişkin bir soruya karşılık 
AB Bakanı Ömer Çelik, "Daha kaliteli bir siya-
setle muhatap olmak isteriz. Bu, kaliteyi de 
aşan bir konu. Tipik bir siyah deri beyaz 
maske dediği konu. Bazen bakıyorsunuz, yurt 
dışında temelsiz kara propaganda var. Ciddi-
ye almıyorsun, 'Bu kadar da olmaz' diyorsun. 
Avrupa'da her kesimi tanıyoruz, dostlarımız 
var, dostumuz olmayan tanıdıklarımız var. 
Bütün süreçlerin arka tarafını görebilecek 
durumdayız. Bakıyorsun ki bunları                  
zehirleyenler Türkiye'deki bazı çevreler 
oluyor." yanıtını verdi.

“Türkiye, AB Meselesine Çok Büyük Yatırım Yaptı”
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem 
Milletvekili seçimi için oyunu, Adana'da 
mezun olduğu Lütfiye Kısacık İlkokulunda 
kullandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa                      
Mahallesi'ndeki ilkokula gelen Bakan Ömer 
Çelik, burada sandık görevlileriyle selamlaştı 
ve sohbet etti. AB Bakanı Ömer Çelik, daha 
sonra 1064 numaralı sandığın olduğu salona 
geçerek oyunu kullandı.

Okul bahçesinde gazetecilere açıklamada 
bulunan AB Bakanı Ömer Çelik, oyunu 
kullandığını, Türkiye genelinde tüm 
vatandaşların da müthiş bir coşkuyla kendi 
tercihlerini yansıtmak için sandığa gittiğini 
söyledi. Sandığa gitmenin kendileri için 
demokrasi şöleni olduğunu ifade eden          
AB Bakanı Ömer Çelik, "Türkiye'nin en büyük 
kuvveti demokrasisidir, bu demokrasi    
şölenlerini gerçekleştirmesidir, sandık                    
kurabilmesidir." diye konuştu.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Oyunu 
Adana'da Kullandı
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, AB Genel İşler Konseyinin kabul 
ettiği sonuç belgesine ilişkin, "AB bu 
açıklaması ile 18 Mart anlaşmasına uymaya-
cağını ilan etmiştir. AB'nin sadece kendi 
çıkarına gördüğü göç, terör, ulaştırma, enerji 
gibi alanlarda Türkiye'yi kilit ortak göreceği 
ve ülkemize karşı sözlerini ve taahhütlerini 
yerine getirmekten imtina edeceği seçici bir 
ilişki biçimini kabul etmemiz mümkün 
değildir." değerlendirmesinde bulundu. 

AB Bakanı Ömer Çelik, resmi Twitter 
hesabından yaptığı açıklamada belgeyi 
eleştirerek bunun AB'nin kolektif aklının ne 
kadar karışmış olduğunu göstermesi 
bakımından tarihi nitelikte olduğunu vurgu-
ladı. Başta Avusturya olmak üzere bazı üye 
ülkelerin Türkiye karşıtı zihniyetinin Genel 
İşler Konseyi’nden sonuç belgesi olarak 
çıktığını belirten AB Bakanı Ömer Çelik, 15 
Temmuz darbe girişiminin ardından Türki-
ye'ye yeterince destek olmadıklarını kapalı 
toplantılarda itiraf eden AB yetkililerinin, yine 

Türkiye'ye teröristler karşısında destek 
vermek yerine Türkiye'nin teröre karşı aldığı 
önlemleri eleştirme yoluna gittiğinin altını 
çizdi.

AB Bakanı Ömer Çelik, değerlendirmesinin 
devamında: "Ülkemize AB Ortak Dış, Güven-
lik Politikasına uyumlu hareket etme çağrısı 
yapan AB, öncelikle kendi üyelerini Filistin 
gibi insani trajedilerin yaşandığı konularda 
tutarlı ve insani bir tutuma yönlendirmelidir. 
İsrail mezalimi karşısında çekimser kalanlar 
Türkiye'ye ders veremezler.” ifadelerini 
kullandı.

18 Mart mutabakatının devamının önemini 
vurgulayan açıklamanın, mutabakatın asli 
unsurları olan yeni fasılların açılmasında ve 
Gümrük Birliğinin güncellenmesinde hiçbir 
adım atılmayacağını söylemesi ve vize muafi-
yetinden bahsetmemesi, Bakan Ömer Çelik 
tarafından dürüstlükten uzak ve çelişkili bir 
yaklaşım olarak değerlendirildi. 

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik AB Genel İşler 
Konseyinin Kabul Ettiği Sonuç Belgesine İlişkin 
Değerlendirmelerde Bulundu
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, resmi Twitter hesabından yaptığı 
değerlendirmede, AB Liderler Zirvesi         
öncesinde Avrupalı siyasilerin, sığınmacı 
sorununu çözmek için Afrika'da kurulması 
planlanan "bölgesel tahliye merkezleri"ne 
dair açıklamalarına ilişkin olarak Afrikalı 
liderlere uyarılarda bulundu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin, sığın-
macı akınını kontrol altına almak için 
Afrika'daki ülkelerle Türkiye ile yapılan 
mutabakata benzer anlaşma yapılabileceği 
sözlerine karşılık AB Bakanı Ömer Çelik, 
"Rutte'nin teklifine karşı Afrikalı dostlarımızı 
uyarmak isterim. Anlaşma yapmadan bizimle 
konuşmanız faydalı olur. AB'nin 18 Mart 
anlaşmasında bize verdiği sözleri hangi este-

tik bahanelerle tutmadığını anlatabiliriz size." 
ifadelerini kullandı.

AB Bakanı Ömer Çelik, Afrikalı yetkililerin, AB 
temsilcileri ve AB ülkelerinden anlaşma 
yapılana kadar iş birliğine açık, sık sık yapılan 
üst düzey ziyaretlerle karşılaşacaklarını belir-
terek, "Ciddi sözler verilecek ve beraber 
çalışmanın öneminden uzun cümlelerle bah-
sedilecek." değerlendirmesinde bulundu. 

AB Bakanı Ömer Çelik, "bu yalanları" ilk önce 
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un 
dillendireceğine işaret ederek, "Arkasından 
aşırı sağın iktidarda olduğu ya da ikinci parti 
olduğu ülkeler başlayacak. AB yetkilileri ise 
'Ortak karar alamıyoruz, çok üzgünüz.' diye-
cek." öngörüsünde bulundu.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik AB Liderler Zirvesi 
Öncesinde Avrupalı Siyasilerin Afrika'da Kurulacak Bölgesel 
Tahliye Merkezlerine Yönelik Açıklamalarını Değerlendirdi
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Avrupa Birliği Bakanlığının liderliğini yaptığı 
sivil toplum sektörü altında Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülecek 
olan “Kamu-Sivil Toplum İşbirliği için Aile 
Sosyal Politikalar Bakanlığının Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi Projesi”nin açılış konferansı 
20 Haziran 2018 tarihinde İstanbul’da Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül 
Sayan Kaya’nın ev sahipliğinde gerçekleşti. 
Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum 
kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiği            

konferansın açılış konuşmalarında katılım-
cılara seslenen AB Bakanlığı Müsteşarı 
Büyükelçi Selim Yenel “Kamu ve sivil toplum 
kuruluşlarının daha fazla bir araya gelmesine, 
ortak sorunlarımıza birlikte çözüm üretmeye, 
çalışmalarına ve ülkemizin AB sürecine katkı 
vermelerine büyük önem atfedildiğini vurgu-
layarak; “Kamu-STK İşbirliği için Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığının Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi Projesi”nin bu yolda atılmış 
önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

IPA Sivil Toplum Sektörü Kapsamında Desteklenen 
“Kamu-Sivil Toplum İşbirliği için Aile Sosyal Politikalar 
Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi”nin 
Açılış Konferansı İstanbul’da Düzenlendi
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INTERREG Sınır Ötesi İşbirliği Programları 
toplantısı Brüksel’de gerçekleştirildi. Avrupa 
Komisyonunun ev sahipliğinde yapılan 
toplantıda açılış konuşmasını Bölgesel ve 
Kentsel Politikalar Genel Müdürü Marc 
Lemaitre ve Avrupa Parlamentosu üyesi 
Joachim Zeller yaptı. Toplantıda, INTERREG 
Sınır Ötesi İşbirliği Programlarında gelinen 
aşamalar ve 2020 sonrası düzenlenen 

dönemde programların kurallarında yapıl-
ması öngörülen değişiklikler hakkında bilgi 
verilirken program sonuçlarının yaygın-
laştırılması ve iletişim; basitleştirilmiş maliyet 
seçenekleri, dış sınırlarla işbirliği ile deniz 
havzaları ve kıyı bölgeleri sınır ötesi 
işbirliğine ilişkin çalıştay oturumları da 
yapıldı.

INTERREG Sınır Ötesi İşbirliği Programları Toplantısı 
Brüksel’de Gerçekleştirildi

IPA Çok Ülkeli Program Koordinasyon 
Toplantısı Makedonya’nın Üsküp şehrinde 
gerçekleştirildi. Avrupa Komisyonu Komşu-
luk ve Genişleme Müzakereleri Genel 
Müdürlüğü (DG NEAR) temsilcileri ile 
Program’da yer alan ülkelerdeki Ulusal IPA 
Koordinatörü (NIPAC), Avrupa Birliği Dele-
gasyonu ve Bölgesel İşbirliği Konseyi         
yetkililerinin katıldığı toplantının açılış 
konuşmalarını Avrupa Birliği Makedonya 
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Samuel 
Zbogar, Makedonya Avrupa İşleri Sekreteri 
Kalinka Gaber ve Avrupa Komisyonu DG 

NEAR Batı Balkanlar Birimi Yöneticisi Geno-
veva Ruiz Calavera gerçekleştirdi. Toplantıda, 
IPA Çok Ülkeli Program 2019-2020 
yıllarındaki yol haritası ve Program altındaki 
öncelik alanları kapsamında proje önerileri 
ele alındı. “Güvenlik ve Hukukun Üstünlüğü”, 
“Uzlaşma ve Bölgesel İşbirliği”, “Eğitim, 
Gençlik ve Kültür”, “Ekonomik Yönetim ve 
Kamu İdare Reformu”, “Sivil Toplum ve 
Sosyal İçerme”, “Doğu Balkanlar Yatırım 
Çerçevesi” konuları ana gündem başlıkları 
oldu.

IPA Çok Ülkeli Program Koordinasyon Toplantısı
Makedonya’da Gerçekleştirildi



AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

Geçmişte Bu Ay AB Gündemi
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30 Haziran 1973 

İngiltere, İrlanda ve Danimarka’yı kapsayan Birinci Genişleme’ye dair Tamamlayıcı Protokol, 
Türkiye ile AET arasında imzalandı.

29 Haziran 2005

“Türkiye için Müzakere Çerçeve Belgesi ve İlgili Diğer Belgeler” yayımlandı.

12 Haziran 2006

Taraması tamamlanan 25. Bilim ve Araştırma faslı, Lüksemburg'da düzenlenen                 
Hükümetlerarası Konferans'ta açıldı. Türkiye'nin gerekli kriterleri yerine getirdiği belirtildi        
ve bu fasıl aynı toplantıda geçici olarak kapatıldı.

17 Haziran 2008

6. Şirketler Hukuku ve 7. Fikri Mülkiyet Hukuku fasılları müzakerelere açıldı.

30 Haziran 2009

16. Vergilendirme faslı müzakerelere açıldı.

30 Haziran 2010

12. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı faslı müzakerelere açıldı.

8 Haziran 2011

Avrupa Birliği Bakanlığı kuruldu.




