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A

vrupa Birliği projesi, Türkiye’nin milli çıkarları açısından
devlet politikası haline getirdiği bir projedir.
Belçika Ziyareti-AB Daimi Temsilciliğinde Basın Toplantısı
Tarih: 01/06/2016, Saat: 15:37
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B

izim reform irademizde bir eksiklik yok. Biz bunu Avrupa
Birliği projesinin çok daha ötesinde kendi vatandaşımızın
refahı için, kendi vatandaşımızın yüksek demokratik
standartlarda yaşaması için arzu ediyoruz.
Belçika Ziyareti-AB Daimi Temsilciliğinde Basın Toplantısı
Tarih: 01/06/2016, Saat: 15:37

A

vrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkinin bir rekabet
ilişkisi gibi kurgulanmaması, Türkiye’nin AB üyeliğine
dönük olarak attığı bu adımların, reformların takdir edilmesi
ve daha çok teşvik edilmesi, büyüyen ekonomisi, büyüyen
demokrasisiyle Türkiye’deki bu dönüşümün doğru bir şekilde
değerlendirilmesi gerekir.
Belçika Ziyareti-AB Daimi Temsilciliğinde Basın Toplantısı
Tarih: 01/06/2016, Saat: 15:37

T

ürkiye’nin dünyaya ve Avrupa’ya katacağı çok şey var.
Adana Ziyareti Havaalanı Konuşması Tarih:04/06/2016
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T

ürkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini büyük resim içerisinde
değerlendirmek lazım. Bu büyük resim içerisinde
baktığımızda da, bizim bugüne kadar yaptığımız reformlar ve
bundan sonra sürdürmeye kararlı olduğumuz reformlar ile bu
büyük terör saldırısının altındayken bile özgürlük ve güvenlik
dengesini koruma konusundaki hassasiyetimiz kayda değerdir.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Pedro
Agramunt’u Kabulü Tarih: 07/06/2016, Saat:14:01

T

ürkiye, Avrupa Birliği ile bir ‘komşuluk politikası’
çerçevesinde değerlendirilemez, tam tersine ‘genişleme
politikası’ çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir ülkedir.
Hollanda Ziyareti-Basın Toplantısı Tarih:10/06/2016, Saat: 13:18
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A

vrupa Birliği’ne ait değerler sadece Avrupa Kıtası’na ait
değildir. Orada somutlaşmıştır, ama bütün insanlığın
kazanımı olan değerlerdir. Demokrasi, hukukun üstünlüğü,
serbest piyasa ekonomisi, insan hakları, temel haklar düzeni,
bunlar insanlığın evrensel kazanımlarıdır ve büyük tecrübelerin
sonunda ortaya çıkmıştır. Biz de tarih boyunca Balkan boyutu,
Kafkasya boyutu, Akdeniz boyutu, Karadeniz boyutu, Orta
Doğu boyutu olan bir ülke olmanın yanı sıra, bir Avrupa gücü
ve Avrupa demokrasisi olarak bu değerlerin korunmasında her
zaman için olumlu bir rol oynadık.
Hollanda Ziyareti-Basın Toplantısı Tarih:10/06/2016, Saat:13:18

M

asada karşı karşıya oturmamalıyız,
yan yana oturmalıyız. Bu reformların
nasıl yapılacağı kadar Avrupa’nın geleceği,
Avrupa Birliği’nin geleceği, Avrupa
demokrasisinin geleceği, Avrupa’nın
barış değerlerinin geleceği konusunda
da ortak çalışma mekanizmalarını
güçlendirmeliyiz.
Hollanda Ziyareti-Basın Toplantısı
Tarih:10/06/2016, Saat:13:18
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İ

çinden geçtiğimiz dönem, Türkiye’nin de içinde olduğu
Avrupa jeopolitiği için ve Avrupa demokrasileri için çok büyük
meydan okumaların söz konusu olduğu bir dönemdir. Burada
Avrupa jeopolitiğini Türkiye’den bağımsız değerlendirmek
doğru olmaz.
Slovakya Ziyareti- Basın Toplantısı Tarih: 14/06/2016, Saat:16:14

B

ütün bu çerçeveye baktığımızda, büyük bir Avrupa gücü
ve büyük bir Avrupa demokrasisi olan Türkiye’nin Avrupa
Birliği’ne tam üyelik süreci, Türkiye’nin millî çıkarları için gerekli
olduğu gibi, Avrupa vizyonu için de, Avrupa’nın bu büyük krizler
karşısında yeni mekanizmalar oluşturması, yeni ittifak alanları
oluşturabilmesi için de son derece gerekli bir süreçtir.
Slovakya Ziyareti- Basın Toplantısı Tarih: 14/06/2016, Saat:16:14
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T

ürkiye büyük bir Avrupa gücüdür ve büyük bir Avrupa
demokrasisidir. Bu bağlamda Avrupa Birliği’nde temsil
edilen, ama sadece Avrupa Kıtası’na ait olmayan, bütün insanlığa
mal olmuş bu evrensel siyasi değerlerin nasıl korunabileceği,
nasıl güçlendirilebileceği konusunda beraberce daha çok
çalışmamız gerekiyor.
Slovakya Ziyareti- Basın Toplantısı Tarih: 14/06/2016, Saat:16:14

T

ürkiye ve Avrupa, Türk demokrasisi ve Avrupa demokrasisi,
bunlar tek bir bütünü teşkil etmektedir. Birbirinden ayrı
değildir.
Slovakya Ziyareti- Basın Toplantısı Tarih: 14/06/2016, Saat:16:14

B

en nihayetinde Avrupa Birliği’nde temsil edilen değerlerin
sadece Avrupa Kıtası’na ait olmadığını, insanlığın büyük
tecrübesinden süzülerek oluşmuş insanlık için evrensel değerler
olduğunu düşünüyorum. Bu evrensel değerler temelinde birlik
duygusu, Avrupa’dan başlayarak ne kadar çok genişlerse, bu
bizim bölgemiz için de, dünya için de iyidir. Yani bu temel siyasi
değerler temelindeki birliğin artması, güçlenmesi ve doğal bir
Avrupa ülkesi olan, bir Avrupa demokrasisi olan Türkiye’yi de
içine alması şeklinde.
İtalya’da Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile
Ortak Basın Toplantısı Tarih: 21/06/2016, Saat:19:43

A

vrupa’ya hitap etmiyoruz, Avrupalı olarak hitap ediyoruz.
Avrupa’ya çözüm önermiyoruz, Avrupalı olarak çözüm
üretiyoruz.
İtalya’da Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile
Ortak Basın Toplantısı Tarih: 21/06/2016, Saat:19:43
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A

vrupa Birliği’ni başka bir yere, Türkiye’yi başka bir yere
koyup, bir masaya oturmuş rekabet eden unsurlar gibi
düşünmemek lazım. Gerçek bir vizyonla baktığımızda,
Türkiye’yle Avrupa Birliği arasında bir rekabet ilişkisi yoktur. Biz
Avrupa Birliği üyesi olmasak bile büyük bir Avrupa devletiyiz,
tarih boyunca bu böyle oldu ve büyük bir Avrupa demokrasisiyiz,
büyük bir Avrupa gücüyüz. Dolayısıyla biz Türkiye olarak bir
söz söylediğimizde ya da bir adım attığımızda, bunu Akdenizli
olarak, Ortadoğulu olarak, Asyalı olarak attığımız gibi, aynı
zamanda çok daha büyük bir güçle Avrupalı olarak atıyoruz.
İtalya’da Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile
Ortak Basın Toplantısı Tarih: 21/06/2016, Saat:19:43

T

ürkiye’nin sahip olduğu her potansiyel, bizim de ait
olduğumuz Avrupa Birliği coğrafyası ve Avrupa demokrasisi
için sadece kazanım üretir. Hiçbir şekilde yük üretmez, hiçbir
şekilde olumsuzluk üretmez.
İtalya’da Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile
Ortak Basın Toplantısı Tarih: 21/06/2016, Saat:19:43

8

B

ir Avrupa demokrasisiyiz, dolayısıyla biz bir şey söylediğimiz
zaman bunu dışarıdan, Avrupa’nın dışından söylemiş
olmuyoruz. Avrupalı olarak söylemiş oluyoruz, aynı zamanda
Avrupa coğrafyasının içinden söylemiş oluyoruz. Bu çerçeveden
baktığımızda ben, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkinin
bir rekabet ilişkisi olmaması gerektiğini, işbirliği temelinde bir
ilişki olması gerektiğini düşünüyorum.
İtalya’da Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile
Ortak Basın Toplantısı Tarih: 21/06/2016, Saat:19:43

B

iz konuştuğumuzda Avrupa’ya konuşmuyoruz,
konuştuğumuzda Avrupalı olarak konuşuyoruz.
İtalya’da Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile
Ortak Basın Toplantısı Tarih: 21/06/2016, Saat:19:43

biz
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B

izim de içinde olduğumuz Avrupa’nın, Avrupa Birliği
değerlerinin ve Avrupa demokrasisinin geleceği açısından
Avrupa Birliği’ndeki bazı ülkelerin Türkiye’yle bir rekabet ilişkisi
kurması olabilecek en yanlış şeydir, çok büyük bir tarihsel hatadır.
Burada yapılacak şey, aynı birebir anlaşmasının uygulanmasında
olduğu gibi, büyük bir vizyon ortaya koyarak yan yana oturup
ortak bir vizyonla birlikte hareket etmektir.
İtalya’da Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile
Ortak Basın Toplantısı Tarih: 21/06/2016, Saat:19:43

B

u kadar etnik düzeyde, mezhepsel düzeyde çatışmalar varken,
ekonomik istikrarsızlık söz konusuyken, birlik duygusunun
daha da güçlenmesi ve kuşkusuz bunun Türkiye’yi de içine
alacak şekilde güçlenmesi, aslında tek tek bütün bu ülkelerin
ulusal çıkarları için de gerekli bir şeydir.
İtalya’da Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile
Ortak Basın Toplantısı Tarih: 21/06/2016, Saat:19:43

Z

aman zaman soruyorlar: Türkiye’nin mi AB’ye ihtiyacı var,
AB’nin mi Türkiye’ye? Aslında göç krizi göstermiştir ki,
ikisinin birbirine ihtiyacı ortak.
TRT Haber Özel Röportaj Tarih: 22/06/2016, Saat: 16:11

B

ugün Avrupa Birliği’nin temsil ettiği evrensel değerler sadece
Avrupa’ya ait değil, bunlar insanlığa mal olmuş, büyük bir
tecrübenin neticesinde, özellikle de bütün insanlık tarihinin
en acı olaylarından olan İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki
tecrübelerden ortaya çıkmış değerlerdir. Avrupa Birliği de
bugün en çok standart üretebilen, siyasi değerler temelinde
örgütlenmesini en çok hukuka bağlamış olan bir mekanizma
olarak, son derece özel bir yere sahiptir. Bu bakımdan Türkiye
açısından tam üyelik bir stratejik hedef, bir devlet politikasıdır.
TRT Haber Özel Röportaj Tarih: 22/06/2016, Saat: 16:11
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B

irkaç kere kuruldu Avrupa Birliği. İlk önce FransaAlmanya mutabakatıyla kuruldu. İkinci kere kuruluşu,
belki Balkanlar’a açılması, Almanya-Polonya mutabakatıyla
oldu. Bugünün ihtiyaçları için, çoğulculuğu korumak için, aşırı
sağa, DEAŞ gibi aşırı örgütlere karşı ortak bir tutum, ortak
bir dış politika üretebilmek için, belki de üçüncü kuruluşunu
Türkiye’yle, Anadolu’yla birleşerek gerçekleştirmesi gerekiyor.
TRT Haber Özel Röportaj Tarih: 22/06/2016, Saat: 16:11

Z

aman zaman diyorlar: ‘Siz çok büyük bir ülke olduğunuz için
tenzilat mı istiyorsunuz?’ Ben de diyorum ki: Hayır siz zam
yapmayın yeter, bizim tenzilat istediğimiz yok. Herhangi bir
pozitif ayrımcılık istemiyoruz, ama negatif ayrımcılığa da karşı
duruyoruz.
TRT Haber Özel Röportaj Tarih: 22/06/2016, Saat: 16:11

E

trafımızdaki gelişmelere baktığınızda etnik ya da mezhebi
çatışmaların bu kadar derinleştiği, fay hatlarının kesiştiği bir
bölgede, Müslüman bir ülkede Avrupalı bir demokrasi olarak
dünyada biricik bir yere sahiptir Türkiye. Dolayısıyla Türkiye’nin
sadece jeopolitiği, sadece ordusu değil, var ettiği bu demokrasisi,
ekonomik gücü, dış politika kapasitesi ve çoğunluğu Müslüman
olan bir ülkede Müslümanların ve gayrimüslimlerin barış
içerisinde yaşadığı bir coğrafyada bir Avrupa demokrasisi
olması, Türkiye’nin en büyük yumuşak güçlerindendir.
TRT Haber Özel Röportaj Tarih: 22/06/2016, Saat: 16:11
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12

13

T

arih boyunca bir Avrupa gücü olduk ve bugün de güçlü
bir Avrupa demokrasisiyiz. Dolayısıyla, bu realiteyi kimse
değiştiremeyeceği için teori, realiteyle çatışıyorsa bir müddet
sonra teori mecburen realiteye uymak zorunda kalacak.
TRT Haber Özel Röportaj Tarih: 22/06/2016, Saat: 16:11

R

oma İmparatorluğu’nun küresel güç olmasını sağlayan
şey Kıta Avrupasının doğal uzantısı olarak Anadolu’yla
birleşmesiydi. Bu, bugün için de geçerlidir. Yani Avrupa Birliği
bir küresel güç olarak bu değerleri yaşatabilecekse, bu ancak
Türkiye’yle birlikte mümkün olacaktır.
TRT Haber Özel Röportaj Tarih: 22/06/2016, Saat: 16:11

B

izim burada temel yaklaşımımız şu: Avrupa’nın temsil ettiği,
Avrupa Birliği’nin temsil ettiği değerler insanlığın ortak
değerleridir, sadece Avrupa Kıtası’na indirgenemez. Bunlar
insanlığın büyük acıları içerisinde çeşitli tartışmaların neticesi
olarak, son derece vizyoner devlet adamlarının siyasi ve felsefi
yaklaşımlarının neticesinde ortaya çıkmış siyasi değerlerdir.
Bugün Avrupa’yı tarih içerisinde ve bugünün dünyasında en
cazip kılan şey de bir ‘değerler sistemi’ olmasıdır.
Avrupa Birliği Bakanlığında Düzenlenen Gündeme İlişkin
Basın Toplantısı Tarih: 24/06/2016, Saat: 15:06

D

eğerler Avrupasının korunması, sadece Avrupa Kıtası
içerisinde kalanların değil, herkesin sorumluluğudur.
Avrupa Birliği Bakanlığında Düzenlenen Gündeme İlişkin
Basın Toplantısı Tarih: 24/06/2016, Saat: 15:06
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T

ürkiye ne olursa olsun, süreç ne yönde ilerlerse ilerlesin bir
Avrupa gücü ve bir Avrupa demokrasisi olarak hiçbir zaman
bir kanat ülkesi olmayacaktır. Her zaman bir merkez ülkesi
olacaktır.
Avrupa Birliği Bakanlığında Düzenlenen Gündeme İlişkin
Basın Toplantısı Tarih: 24/06/2016, Saat: 15:06

T

ürkiye öteden beri hem jeopolitik olarak, hem coğrafi olarak,
hem siyasi olarak, hem değerleri bakımından Avrupa’nın
dışında bir ülke değildir. Avrupa’nın içindedir, merkezindedir.
Avrupa Birliği Bakanlığında Düzenlenen Gündeme İlişkin
Basın Toplantısı Tarih: 24/06/2016, Saat: 15:06

B

alkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu, Karadeniz, Akdeniz
boyutlarımızın olmasının yanı sıra, tarih boyunca merkezi
bir Avrupa gücü olduk ve merkezi bir Avrupa devleti olduk. Bir
Avrupa demokrasisiyiz. Dolayısıyla burada biz ne bir gidişatı
seyretmek, ne de bu gidişat karşısında tepkisellikle yaklaşmak
gibi bir ikilemin içerisinde değiliz. Özgüvenle düşündüğümüz
şey şudur: Bizim bundan sonrasında Avrupa’nın geleceğiyle
ilgili, Avrupa düzeninin nasıl olacağıyla ilgili, bölgemizde
barışın nasıl sağlanacağıyla ilgili söyleyecek sözlerimiz vardır.
Avrupa Birliği Bakanlığında Düzenlenen Gündeme İlişkin
Basın Toplantısı Tarih: 24/06/2016, Saat: 15:06

T

ürkiye bir Avrupa devletidir ve bir Avrupa gücüdür. Tarih
boyunca bu böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak. Yani
Avrupa Birliği üyesi olmamamız bu realiteyi değiştirmiyor.
Avrupa Birliği Bakanlığında Düzenlenen Gündeme İlişkin
Basın Toplantısı Tarih: 24/06/2016, Saat: 15:06
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E

ğer Avrupa değerlerini koruyacaksanız, Avrupa Birliği’nin
bir siyasi değerler haritası olarak ve bir siyasi değerler
birliği olarak yoluna devam etmesini istiyorsanız, Türkiye
karşıtlığını bir kenara bırakacaksınız. Türkiye’de şu anda Devlet
Başkanlığından Hükümete, Başbakanımıza kadar, halkın
iradesine inanan, halkın sesine kulak veren ve halkın sözünü
dinleyen bir siyasi irade vardır. Tabii ki çalışmalarımız o şekilde
devam edecektir.
Avrupa Birliği Bakanlığında Düzenlenen Gündeme İlişkin
Basın Toplantısı Tarih: 24/06/2016, Saat: 15:06

B

ugün Avrupa halklarının önünde siyasetçilerin sorunları
çözememesi karşısında oluşan bir tepkisellik vardır.
Siyasetçiler göçmen krizi karşısında vizyoner yaklaşımlar
ortaya koyamadığı zaman, gelgitler yaşadığı zaman, ekonomik
kriz karşısında gelgitler yaşadığı zaman, aşırı sağla mücadele
konusunda, terörizmle mücadele konusunda gelgitler yaşadığı
zaman, bu halkların içe kapanmasına ve daha içe dönük
milliyetçi tepkiler vermesine yol açıyor.
Avrupa Birliği Bakanlığında Düzenlenen Gündeme İlişkin
Basın Toplantısı Tarih: 24/06/2016, Saat: 15:06
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E

sasında Avrupa’yı meydana getiren değerler, doğru
değerlerdir. Fakat bunların siyasete evrilme biçimi ve
bunların mekanizmalara dönüştürülme biçiminde son yıllarda
ciddi daralmalar ortaya çıkmıştır ve bu Avrupa’yı Avrupa yapan
değerlere de zarar vermiştir.
Avrupa Birliği Bakanlığında Düzenlenen Gündeme İlişkin
Basın Toplantısı Tarih: 24/06/2016, Saat: 15:06

E

ğer genişleme meselesinde bir zaaf olur da, bu bir içe kapanma
refleksi ortaya çıkarırsa, Balkanlar dahil pek çok yerde başka
sorunlar ortaya çıkabilir.
TRT Haber-33. Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının Açılışı
Öncesi Basın Açıklaması Tarih: 30/06/2016, Saat:10:18
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T

ürkiye-Avrupa Birliği birlikteliği bugün her zamankinden
daha fazla ilerleyebilecek potansiyeli ve katma değeri içinde
barındırmaktadır.
Belçika Ziyareti-33. Mali ve Bütçesel Hükümler
Faslının Açılması Tarih: 30/06/2016, Saat: 11:36

A

vrupa Birliği’nin kendi geleceği açısından artık önlem alması
bir zaruret teşkil etmektedir. Yeni reformlar zorunludur.
Avrupa’nın yeniden inşasını birlikte düşünme zamanıdır. Avrupa
Birliği’nin yeni bir heyecana, yeni bir inandırıcılık açısına, taze
bir başlangıca olan gereksinimi açıktır. Böyle bir başlangıcın
Türkiye’ye de cesaretli bir bakışı öne çıkarması gerekecektir.
Belçika Ziyareti-33. Mali ve Bütçesel Hükümler
Faslının Açılması Tarih: 30/06/2016, Saat: 11:36
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B

rexit sonrasında nasıl bir Avrupa ortaya çıkarsa çıksın,
bu Avrupa fotoğrafı içerisinde Türkiye’nin konumunun
güçleneceği ve Türkiye’nin içinde yer almadığı her fotoğrafın
eksik kalacağı bir gerçektir. Türkiye, Avrupa Birliği etrafında
yaşanan dinamiğin ayrılmaz bir parçası olup, kararlı iradesiyle
Avrupa’nın yeniden inşasının güçlü bir aktörü olacaktır.
Belçika Ziyareti-33. Mali ve Bütçesel Hükümler
Faslının Açılması Tarih: 30/06/2016, Saat: 11:36

T

ürkiye-Avrupa
Birliği
ilişkilerinin
kalbi
katılım
müzakereleridir. 23. ve 24. fasılların da açılmasını teklif
ediyoruz. Yani bu kadar yoğun terör saldırısı altındayken,
reformlardan ya da Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerinden
ya da özgürlük ve demokratikleşme konusundaki reformlardan
vazgeçmiş değiliz.
Belçika Ziyareti-33. Mali ve Bütçesel Hükümler
Faslının Açılması Tarih: 30/06/2016, Saat: 11:36
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T

ürkiye, Avrupa Birliği’ne üye olmasa da büyük bir Avrupa
gücü ve büyük bir Avrupa demokrasisidir. Tarih boyunca da
büyük bir Avrupa devleti oldu. Bu sebeple biz Avrupa Birliği’nin
bundan sonra daha güçlü bir Birlik olması için, dünyaya barış
mesajını daha doğru vermesi için dışarıdan değil, içeriden
konuşan bir ülke olarak bu konudaki görüşlerimizi sergilemeye
devam edeceğiz.
İspanya Büyükelçisi Rafael Mendivil Peydro’yu Kabulü
Tarih: 14/07/2016,Saat: 18:14

D

emokrasi, hukuk devleti ve insan hakları Avrupa Birliği’yle
paylaştığımız ortak değerlerdir. Türkiye bir Balkan ülkesi,
bir Asya ülkesi, bir Karadeniz ülkesi, bir Akdeniz ülkesi, bir
İslam ülkesi, bütün bu boyutlarının yanısıra, tarih boyunca bir
Avrupa devleti oldu ve bir Avrupa demokrasisi oldu. Dolayısıyla
Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecimiz de esasında bu değerler
temelinde şekilleniyor.
Habertürk Özel Röportaj Tarih: 09/08/2016, Saat: 14:16

A

vrupa Birliği ortak geleceğimizdir. Avrupa’nın güveni,
Avrupa’nın refahı ve Avrupa demokrasilerinin geleceği
ortak geleceğimizdir.
Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders ile
Ortak Basın Toplantısı Tarih: 29/08/2016, Saat:16:00

A

vrupa Birliği’nin temsil ettiği değerleri Avrupa temsil
ettiği için değil, bunlar evrensel karakter kazandığı için biz
savunuyoruz.
Anadolu Ajansı Editör Masası Tarih: 31/08/2016, Saat: 10:13
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A

vrupa Birliği bir üst kimlik oluşturmuştur. Eğer bu üst
kimlik içerisinde bir dış politika üretemezseniz, tekrar milli
kimliklere dönülecekse bu İkinci Dünya Savaşı öncesi şartlara
dönmek anlamına gelir.
Anadolu Ajansı Editör Masası Tarih: 31/08/2016, Saat: 10:13

B

irtakım Avrupalı siyasetçilerin basiretsizliğiyle Avrupa
Birliği’nin bir çöküşe yöneltilmesine de karşı durmak
zorundayız. Çünkü Balkanlar’daki barış, Avrupa’da aşırı sağın
yükselmemesi, Avrupa’daki Müslümanların, Musevilerin, yani
öteden beri hedef olan grupların korunması bakımından da bu
değerlerin üst düzeyde tutulması lazım.
Anadolu Ajansı Editör Masası Tarih: 31/08/2016, Saat: 10:13

B

u değerler karşısında Avrupalı siyasetçilerin pek çoğu sınıfta
kalmıştır, iyi bir sınav verememiştir ve bu da tarihe çok acı
bir not olarak düşülmüştür.
Anadolu Ajansı Editör Masası Tarih: 31/08/2016, Saat: 10:13

S

iz ortak değerler için savaşmak gerekince, mücadele etmek
gerekince, Türkiye’ye, ‘Buyurun en ön koltuk sizin.’ derseniz,
ama arkasından ortak değerleri aynı kurumlarda paylaşmak
gerektiğinde de, ‘Üzgünüz, rezervasyonunuz yok.’ derseniz, biz
bu tabloyu kabul etmeyeceğiz.
Anadolu Ajansı Editör Masası Tarih: 31/08/2016, Saat: 10:13
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A

vrupa Birliği’nin sahip olması gereken vizyonu, biz
Türkiye olarak üretmeye ve korumaya devam edeceğiz. Biz
Avrupa’nın dışından konuşmuyoruz, içinden konuşuyoruz. Tarih
boyunca Avrupa’nın güvenliğine ve refahına katkıda bulunduk.
Şu anda Avrupa Birliği’nin güvenliğine, geleceğine, refahına ve
bu değerlerin korunmasına zarar veren liderlerin açıklamaları
karşısında da bu değerleri korumaya devam edeceğiz.
Anadolu Ajansı Editör Masası Tarih: 31/08/2016, Saat: 10:13

A

vrupa Birliği’nin Türkiye’ye çifte standartlarla ve ön
yargılarla değil, objektif kriterlerle yaklaştığı dönemlerde
halkımız Avrupa Birliği’ne desteğini artırıyor. Avrupa Birliği
çifte standartlara ve vizyonsuzluğa yuvarlandığı zaman halkımız
desteğini çekiyor.
Anadolu Ajansı Editör Masası Tarih: 31/08/2016, Saat: 10:13

T

ürkiye’de birinci sınıf bir demokrasinin ve demokrasiye
bağlılığın ne kadar yüksek olduğu açıktır. Dolayısıyla, her
demokratik ülke bir başka demokratik ülkeyi eleştirebilir, ama
bu eleştirilerin bir karşıtlığa dönüşmemesi gerekir. Maalesef
son zamanlarda Avrupa içerisinde pek çok siyasetçinin Türkiye
karşıtlığı gibi bir akıma kapıldığını görüyoruz. Bu TürkiyeAvrupa Birliği ilişkileri açısından da, Avrupa’nın geleceği
açısından da iyi değildir. Her zaman söylüyorum, ortak
ajandamıza yoğunlaşalım.
Avrupa Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan
Sorumlu Üyesi Dmitris Avromopulos ile
Ortak Basın Toplantısı Tarih: 01/09/2016, Saat:13:45

A

vrupa Birliği yol haritası objektif kriterlerle yürümelidir.
Kimseye indirim yapılmadığı gibi zam da yapılmamalıdır.
Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile
Ortak Basın Toplantısı Tarih: 06/09/2016, Saat:17:25
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S

ürekli Avrupa’nın geçmiş başarılarından bahsetmek artık
Avrupa için bir şey ifade etmiyor. Siyaset, geleceği satın alma
işidir, insanların önüne bir gelecek projesi koyma işidir. Kıta
ortak kıtamız, ortak sorumluluğumuzdur.
Portekiz Ziyareti-Basın Toplantısı
Tarih: 07/09/2016, Saat:13:43

B

ugünkü mesele, birtakım krizler karşısında yazılımın
yetmediği durumlarda antivirüs programları üretmek
değildir. Yazılımın yenilenmesi lazım, yazılımın güncellenmesi
lazım. Dünya topyekun bir vizyon krizinin içerisinden geçiyor,
Avrupa’nın artık başarıları geride kaldı.
Portekiz Ziyareti-Basın Toplantısı
Tarih: 07/09/2016, Saat:13:43

B

irbirimiz hakkında konuşmayalım, oturalım birbirimizle
konuşalım.
Portekiz Ziyareti-Basın Toplantısı
Tarih: 07/09/2016, Saat:13:43
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T

ürkiye, Avrupa Birliği üyesi olmasa da, bir Avrupa ülkesidir
ve bir Avrupa demokrasisidir.
Türkiye-AB Üst Düzey Siyasi Diyalog Toplantısı Sonrası
Basın Açıklaması Tarih: 09/09/2016,Saat:12:14

T

ürkiye-Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler bazı siyasilerin
vizyonsuz yaklaşımlarına indirgenemeyecek kadar tarihsel
derinliğe ve güçlü bir ortak gelecek perspektifine sahiptir.
İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile
Ortak Basın Toplantısı Tarih: 07/10/2016, Saat:10:08

25

G

elin bunları gerçekçi bir biçimde ve özgüvenle tartışalım.
Basın hürriyeti, ifade hürriyeti, temel haklar, yargı
bağımsızlığı, güvenlik-adalet dengesi, güvenlik-demokrasi
dengesi, güvenlik-özgürlük dengesi, tüm bunları içeren fasıllar
23. ve 24. fasıllardır. Ben Türkiye’nin Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakerecisi olarak söylüyorum: Buyurun, 23. ve 24. fasılları
açalım, bu fasıllardaki gerekleri ne kadar hızlı bir şekilde yerine
getirdiğimizi göreceksiniz.
TGRT Haber Özel Röportaj
Tarih:26/10/2016,Saat:21:00

E

n çok medya özgürlüğü, ifade özgürlüğü konularında bizi
eleştiriyorsunuz. Ben de diyorum ki: Buyurun o zaman
büyük bir özgüvenle 23. ve 24. fasılları açalım. Siz bunları
Türkiye’yi eleştirmek için bir bahane olarak mı kullanıyorsunuz,
yoksa gerçekten burada ilerleme mi sağlamak istiyoruz? Biz bu
özgüvene sahibiz.
TGRT Haber Özel Röportaj
Tarih:26/10/2016,Saat:21:00

T

ürkiye tarihi boyunca bir Avrupa gücü oldu ve güçlü bir
Avrupa devletidir. Avrupa’nın geleceği ve güvenliği hepimizi
ilgilendirir. Dolayısıyla Avrupa’nın güvenliği ve geleceği
konusunda biz misafir değiliz, ev sahibiyiz. İçeriden konuşan
bir ülkeyiz. Türkiye’nin deneyimleri oraya katkı sağlayacaktır.
Bakın Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin güvenlik
sorunlarını aşmada, ekonomik gelişmeyi sağlamada çok büyük
bir sinerji yarattığını göreceksiniz.
TGRT Haber Özel Röportaj
Tarih:26/10/2016,Saat:21:00
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T

ürkiye-Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde ilerleme
sağlanması sadece Türkiye’nin tek taraflı performansıyla
olmaz. Müzakere yapan bir ülke olarak biz bu konuda da iddialıyız.
Bütün fasılları açabilecek ve bütün fasılları kapatabilecek, bütün
kriterleri sağlayabilecek bir aşamadayız.
Yunanistan Ziyareti-Basın Toplantısı
Tarih: 03/11/2016, Saat:11:10

A

zınlıklar söz konusu olduğunda bunu açık bir şekilde
özgüvenle iddia ediyorum: Türkiye’deki azınlık haklarının
verilme biçimi ve hakların standardı hiçbir Avrupa ülkesinde
yoktur. Geçmişte haksız yere el koyulan mallar, mülkiyet konuları
iade edilmiştir. Vakıflar konusunda iyileştirmeler yapılmıştır.
Avrupa Birliği ülkelerindeki bu konudaki yaklaşımları takip
ediyorum, Türkiye’nin bu konuda sahip olduğu standartlara
sahip bir ülke yoktur.
Yunanistan Ziyareti-Basın Toplantısı
Tarih: 03/11/2016, Saat:11:10

‘T

ürkiye’yle müzakereler kesilsin’ diyenler, emin olun Avrupa
Birliği’nin de dostu değiller, bunlar ırkçılar.
Ankara’da AB Büyükelçileri ile Çalışma Kahvaltısı
Sonrası Basın Toplantısı Tarih:07/11/2016, Saat: 11:58

M

üzakereler kesilsin çağrısı, kendi ülkelerindeki ırkçı ya da
faşist, marjinal partilere oy kaptırmak istemeyen birtakım
ana akım siyasetçilerin maalesef vizyonsuzluğu ve basiretsizliği
yüzünden gerçekleşmektedir.
Ankara’da AB Büyükelçileri ile Çalışma Kahvaltısı
Sonrası Basın Toplantısı Tarih:07/11/2016, Saat: 11:58
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T

ürkiye-Avrupa Birliği ilişkileri stratejik bir ilişkidir. TürkiyeAvrupa Birliği ilişkilerinin pozitif bir ajandayla ilerlemesi
lazım ve güçlü köprülerin kurulması lazım. Bunun yerine
katılım müzakerelerinde bir ilerleme sağlanmazken, sürekli
olarak Türkiye’nin eleştirilmesi, Türkiye karşıtlığının yapılması
ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle paylaştığı demokrasi, insan
hakları ve hukuk devleti gibi değerlere bağlılığının sorgulaması
doğru bir siyaset tarzı değildir.
Ankara’da AB Büyükelçileri ile Çalışma Kahvaltısı Sonrası
Basın Toplantısı Tarih:07/11/2016, Saat: 11:58
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B

iz bugün bir Avrupa Birliği ülkesi değiliz, ama tarih boyunca
hatırı sayılır bir Avrupa gücü olduk, tarih boyunca her
zaman hesaba katılması gereken bir Avrupa devleti olduk ve
yüzyıldır da bir Avrupa demokrasisiyiz. Bugüne nasıl geldiysek,
bundan sonrasında da öyle gideriz. Ama Türkiye-Avrupa Birliği
ilişkilerinin kesilmesini ben Avrupa Birliği Bakanı olarak
istemem. Türkiye’nin milli çıkarları açısından Avrupa Birliği’ne
tam üyelik perspektifinin doğru olduğunu düşünüyorum. Ama
bunun yanısıra onların da düşünmesi gereken bir şey var: Avrupa
Birliği’yle ilişkilerini kesmiş bir Türkiye, Avrupa Birliği için iyi
olmayacaktır, Avrupa Birliği bundan kâr elde etmeyecektir.
Ankara’da AB Büyükelçileri ile Çalışma Kahvaltısı Sonrası
Basın Toplantısı Tarih:07/11/2016, Saat: 11:58

B

ugün Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yeni köprüler
kurma günüdür. Bugün Türkiye ile Avrupa Birliği arasında
yeni diyalog kanalları açma günüdür. Bugün Türkiye ile Avrupa
Birliği arasında güçlü ilişkiler kurma günüdür. Türkiye-Avrupa
Birliği ilişkileri için bütün bu alanı bir fırsata çevirebiliriz. Hem
Avrupa’nın baş başa kaldığı sorunlar, hem bizim coğrafyamızda
yaşadığımız sorunlar bakımından yapıcı eleştiriler ve pozitif
bir ajandayla yepyeni bir gündem, yepyeni bir süreç açabiliriz.
Nitekim Türkiye’de demokrasinin nasıl birinci sınıf bilince
sahip olduğu, 15 Temmuz günü görülmüştür. Hiç kimse kimseye
ders vermeye kalkmasın, kimse kimseye parmak sallamasın,
el sıkışalım, bir masanın etrafında buluşalım, ortak değerler
etrafında kendi özgür irademizle eşit bir şekilde konuşmaya
devam edelim.
Ankara’da AB Büyükelçileri ile Çalışma Kahvaltısı Sonrası
Basın Toplantısı Tarih:07/11/2016, Saat: 11:58
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İ

fade özgürlüğü ya da basın hürriyetinden bahsettiğiniz zaman
dünyanın hiçbir yeri bu konuda mükemmel değil. Biz bu
konulardan sanki rahatsız oluyormuşuz gibi bir bağlam içerisinde
bunu ifade ediyorlar, hiç de rahatsız olmuyoruz. Tam tersine
biz ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü konusunda varoluşsal
mücadele vermiş bir siyasi kadroyuz. Biz ifade özgürlüğünün,
basın özgürlüğünün olmadığı bir Türkiye geleceği tasavvur
etmiyoruz. Ama dediğim gibi ayağımızı bastığımız yer Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarıdır, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’dir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin
içtihatları açık bir şekilde terörü ve şiddeti öven, kışkırtan,
teşvik eden hiçbir tür söylemin ifade özgürlüğü bağlamında
değerlendirilemeyeceğini söylüyor.
Avrupa Komisyonunun Yayınladığı Türkiye İlerleme Raporuna
İlişkin Basın Toplantısı Tarih: 09/11/2016, Saat: 16:09

A

vrupa Birliği’ne ait değerler sadece Avrupa Kıtası’na
indirgenemez, bunlar hepimizin paylaştığı ortak
değerlerdir. Bütün dünyada evrensel düzeyde paylaşılan insan
hakları, demokrasi, hukuk devleti gibi değerlerin çeşitli hukuki
mekanizmalara ve siyasi pratiklere dönüştürülmüş halidir. Bu
bakımdan bütün dünya açısından izlenmesi gereken bir Birliktir.
Biz de bu çerçevede değerlendiriyoruz.
Avrupa Komisyonunun Yayınladığı Türkiye İlerleme Raporuna
İlişkin Basın Toplantısı Tarih: 09/11/2016, Saat: 16:09

U

zun zamandan beri Avrupa Birliği sadece bildiri yayınlayan
bir kuruma dönüştü. Yani bunlar siyasi kurumlar mıdır,
hukuki kurumlar mıdır, yoksa think-tank gibi sürekli olarak
eleştiri üreten kurumlar mıdır? Bu konuda artık ciddi kafa
karışıklığı çıkmaya başladı.
Avrupa Komisyonunun Yayınladığı Türkiye İlerleme Raporuna
İlişkin Basın Toplantısı Tarih: 09/11/2016, Saat: 16:09
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T

ürkiye’yle Avrupa Birliği arasında çok daha güçlü köprülerin
kurulması, çok daha yüksek düzeyde işbirliğinin yapılması
gereken bir dönemden geçiyoruz. Türkiye-Avrupa Birliği
ilişkileri herhangi bir ilişki türünün ötesinde çok daha yüksek ve
çok daha önemli bir siyasi stratejik bağlama oturmaktadır.
Avrupa Komisyonunun Yayınladığı Türkiye İlerleme Raporuna
İlişkin Basın Toplantısı Tarih: 09/11/2016, Saat: 16:09

32

D

ünya tarihinde çok az böyle dönem vardır, artık geçmişin
geride bırakıldığı ve geleceğin yepyeni bir şekilde, yeni riskler
ve yeni krizlerle kurgulanacağı bir dönem... Brexit sonrası Avrupa
Kıtası’nda, Balkanlar’daki gelişmeler çerçevesinde, Amerika
Birleşik Devletleri’ndeki yeni başkanın seçilmesinden sonra ve
Irak, Suriye meselelerinde bütün bu tablo doğru değerlendirildiği
zaman, aslında Türkiye ile Türkiye’yi merkeze alan çok doğru
bir ajanda üretilmesi, çok doğru bir dil geliştirilmesi gerekir. Biz
bu tabloyu net bir şekilde herkesin önüne koyuyoruz. Çünkü
mesele ortak bir gelecek, ortak refah üretmek, ortak güvenlik
üretmek şeklinde bir vizyona dayanmalıdır. Vizyonsuzlukla
vakit kaybedilecek sıradan bir zamanda değiliz.
Belçika Ziyareti-Basın Toplantısı Tarih: 15/11/2016,Saat: 17:31

B

rexit sonrası, Irak ve Suriye olayları dikkate alındığında,
Avrupa içerisindeki göç krizi, yükselen ırkçılık, ekonomik
kriz, Amerika’da başlayan yeni dönem dikkate alındığında,
Türkiye bütün bu ajandanın merkez ülkesidir, merkez noktasıdır.
Değerlendirmelerin buna göre yapılmasını temenni ediyorum.
Belçika Ziyareti-Basın Toplantısı Tarih: 15/11/2016,Saat: 17:31

G

eçmişte Avrupa Birliği her krizle birlikte yeniden güçlenirdi,
krizi fırsata çevirirdi. Kriz, vücuttaki hastalık gibi
eksikliğini görmesini sağlardı. O eksikliğini ortadan kaldıracak
yeni kapasiteler üretirdi, yeni mekanizmalar üretirdi. Şimdi ise
krizlere teslim olan ve krizleri zamana yayan bir Birlik politikası
var. Hâlbuki göçmen krizi meselesi, ekonomik kriz meselesi,
Türkiye’yle ilgili genişleme politikası, Avrupa’nın daha güçlü
gelecek kurması için doğru zeminlerdi. Keşke bunları doğru
değerlendirebilseler, bunları ciddi bir şekilde gündemlerine
alabilseler.
Belçika Ziyareti-Basın Toplantısı Tarih: 15/11/2016,Saat: 17:31

33

34

K

atılım müzakereleri bir müzakere zeminidir, bir işbirliği
zeminidir, dolayısıyla içinin pozitif ajandayla doldurulması
lazım.
Belçika Ziyareti-Basın Toplantısı Tarih: 15/11/2016,Saat: 17:31

A

vrupa Birliği’nin Türkiye’ye yaklaşımında sadece negatif
ajanda üzerinden tanımlamalar yapması bu süreci
ilerletmiyor ve bu süreçte bundan sonra böyle ilerlememiz
mümkün değil. Oyun değiştirici bir tablo ortaya çıkarmamız
gerekir.
Belçika Ziyareti-Basın Toplantısı Tarih: 15/11/2016,Saat: 17:31

B

ugün Avrupa’nın çözmesi gereken krizler vardır.
Avrupa’nın geleceği ortak geleceğimizdir, güvenliği ortak
güvenliğimizdir, refahı ortak refahımızdır. Biz Avrupa’nın doğal
bir parçasıyız ve bu tarihin ayrılmaz bir unsuruyuz. Dolayısıyla
sorunlara çözüm üretmek yerine sürekli olarak suçlayan,
dışlayan, öteleyen yaklaşımların şu aşamada hiç kimseye bir
yararı yok.
Belçika Ziyareti-Basın Toplantısı Tarih: 15/11/2016,Saat: 17:31

A

vrupa Birliği Türkiye’yle pozitif ajanda içeren bir ekosistem
kurmalıdır. Problem, bu ekosistemin uzun zamandır
zehirleniyor olmasıdır.
Belçika Ziyareti-Basın Toplantısı Tarih: 15/11/2016,Saat: 17:31
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T

ürkiye-Avrupa Birliği krizi olarak adlandırılan şey, bir
bakıma Avrupa Birliği mekanizmalarının kendi içindeki
krizinin Türkiye konusuyla yüzleşmesiydi. Katılım müzakereleri
bir tehdit unsuru, bir şantaj unsuru olmamalıdır. Katılım
müzakereleri bir işbirliği unsuru olmalıdır.
Belçika Ziyareti-Basın Toplantısı Tarih: 15/11/2016,Saat: 17:31

G

öç meselesi, terörle mücadele meselesi gibi Türkiye’nin
üzerine mükellefiyet yükleyen konularda sürekli olarak
Türkiye masaya davet edilirken, Avrupa Birliği’nin ortak
kurumlarını, ortak mekanizmalarını, ortak yetkilerini
paylaşmak konusunda Türkiye’nin masanın dışında tutulması
kabul edilemez. Türkiye büyük bir Avrupa gücüdür, büyük bir
stratejik güçtür, büyük bir devlettir.
Belçika Ziyareti-Basın Toplantısı Tarih: 15/11/2016,Saat: 17:31

T

ürkiye’nin Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı büyük krizlerin
çözümünde, en son göç krizinde olduğu gibi kilit aktör
olduğu, sorun çözücü ana unsur olduğu net bir şekilde
görülmüştür. Nitekim terörle mücadele konusunda da bu
görülmüştür. 65 ülkelik koalisyon DEAŞ’a karşı ciddi bir başarı
sağlayamazken, darbe girişiminden bir ay sonra Türk Ordusu
Cerablus’a girmiştir ve böylece NATO sınırları DEAŞ’tan
temizlenmiştir.
Belçika Ziyareti-Basın Toplantısı Tarih: 15/11/2016,Saat: 17:31
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D

ünyadaki pek çok mekanizmanın değişimine tanık
olacağımız yepyeni bir döneme giriyoruz. Yepyeni küresel
meydan okumalar var, yönetilmesi gereken krizler var ve karşı
karşıya kaldığımız ciddi riskler var. Bu konuda Türkiye bütün bu
riskler karşısında, bütün bu krizler karşısında doğru bir adrestir
ve bunların yönetilmesi konusunda büyük bir aktördür.
Belçika Ziyareti-Basın Toplantısı Tarih: 15/11/2016,Saat: 17:31

B

ugün Avrupa Birliği adına yapılan konuşmaların pek
çoğunda, özellikle de Türkiye’ye dönük yaklaşımlarda
maalesef gördüğümüz temel husus, açık bir vizyon eksikliğidir
ve bu vizyon eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. Türkiye’yle
birlikte nasıl ilerleneceği konusunda ajandanın dolu olması
gerekir.
Belçika Ziyareti-Basın Toplantısı Tarih: 15/11/2016,Saat: 17:31

M

esele artık Türkiye meselesi olmaktan çıkmıştır. Avrupa
Birliği’nin karşı karşıya kaldığı bu krizler karşısında,
mekanizmalarını güncelleyecek, kurumlarını güncelleyecek
nasıl sağduyulu bir gelecek oluşturacağıyla ilgili bir meseledir.
Belçika Ziyareti-Basın Toplantısı Tarih: 15/11/2016,Saat: 17:31

Ş

u an sağduyu zamanıdır, soğukkanlılık zamanıdır, karşı
karşıya kaldığımız meydan okumalara karşı akılla ve
sağduyuyla çözüm bulma zamanıdır. Türkiye meselesi herhangi
bir şekilde bir ülkenin kendi seçim sürecinin parçası haline
getirilmemelidir.
Belçika Ziyareti-Basın Toplantısı Tarih: 15/11/2016,Saat: 17:31
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A

vrupa Birliği bir think-tank kuruluşu değil. Gece gündüz
hiçbir şeyden memnun olmayan, sürekli eleştiren, ama
hiçbir yol üretemeyen bir think-tank kuruluşuna dönüşmüş
durumda. Bu şekilde politika üretemez.
Belçika Ziyareti-Basın Toplantısı Tarih: 15/11/2016,Saat: 17:31

İ

fade hürriyeti, basın hürriyeti, bu ve benzeri konular bizim
çekindiğimiz ya da korktuğumuz konular değil. Buyurun, açık
bir şekilde söylüyoruz: ‘Niçin açmıyorsunuz 23. ve 24. fasılları?’
Açacaksınız 23. ve 24. fasılları, masa kurulacak ve masanın
etrafında bu konuşulacak. Ama sürekli fasılları ve katılım
müzakerelerini bahane ederek, katılım müzakerelerini birer
manivela gibi kullanarak, Türkiye’yi eleştirelim ya da köşeye
sıkıştıralım gibi bir şey doğası itibarıyla müzakere olmaz, bu
başka bir şey olur.
Belçika Ziyareti-Basın Toplantısı Tarih: 15/11/2016,Saat: 17:31

Ö

zellikle son ilerleme raporu maalesef içerisinde dengeli
olmayan pek çok hususun bulunduğu, Türkiye’ye
karşı objektif olmayan, hakkaniyetli olmayan pek çok
değerlendirmenin yer aldığı, temeli çok zayıf, mimarisi çok zayıf
bir rapor olarak önümüze gelmiştir.
Belçika Ziyareti-Basın Toplantısı Tarih: 15/11/2016,Saat: 17:31

T

ürkiye’ye karşı dışlayıcı bir dil kullanmak, Türkiye’ye karşı
suçlayıcı bir dil kullanmak şu aşamada olabilecek en mantıksız
iştir. Doğru olan bir işbirliği dilinin ortaya koyulmasıdır.
Belçika Ziyareti-Basın Toplantısı Tarih: 15/11/2016,Saat: 17:31
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D

emokrasi, insan hakları ve hukuk devleti gibi kavramları
ortak ajandamızın parçası, temeli olarak görmek gerekir.
Bu kavramları araçsallaştırdıkları için bunlar Avrupa Birliği
ülkelerinde tsunami etkisi yaratıyor ve oralarda aşırı sağ, ırkçılık,
semitizm ve İslamofobiyi yükseltiyor. Dolayısıyla bu konularda
tutarlı olmak gerekiyor.
Kanada Ziyareti 8. Uluslararası Güvenlik Forumundaki Temasların
Basın Mensuplarına Değerlendirilmesi Tarih: 21/11/2016

T

ürkiye’yle pozitif ajanda üretme konusunda örneğin Avrupa
Birliği, son derece büyük bir zaaf içerisinde davranıyor ama
diğer yandan Türkiye’nin geleneksel olarak zaten ilişki içerisinde
olduğu Rusya ya da başka devletlerle olan ilişkilerini sorgulamaya
kalkıyor. Türkiye, tarihsel konumu, jeopolitik konumu gereği
hem Avrupa’yla, hem de Rusya’yla ve diğer unsurlarla çok yönlü
ilişkiler içerisinde olması gereken bir ülkedir.
Kanada Ziyareti 8. Uluslararası Güvenlik Forumundaki Temasların
Basın Mensuplarına Değerlendirilmesi Tarih: 21/11/2016
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T

ürkiye, bir Balkan devleti, bir Karadeniz devleti, bir Akdeniz
devleti, bir İslam ülkesi, demokratik bir ülke ve Asya devleti
olma özelliklerinin yanı sıra, tarihsel bir gerçek olarak da bir
Avrupa devletidir ve yüz yıldır da bir Avrupa demokrasisidir.
Türk halkı demokrasiye bağlılığını bütün dünyaya 15 Temmuz
hain darbe girişimine karşı direnişiyle göstermiştir. Dolayısıyla,
Türkiye kendi reform yolunda, kendi demokrasisini, hukuk
düzenini ve ekonomisini büyütme yolunda, yoluna devam
edecektir.
Adana Ziyareti-Adana’daki Terör Saldırısı ve Avrupa
Parlamentosunun Türkiye Kararına Yönelik Basın Toplantısı
Tarih: 24/11/2016, Saat:15:48

A

B’nin yeniden tutarlı vizyon ortaya koyan bir kuruma
dönüşmesini, bir refleks üretmesini bekliyoruz. Böyle
olduğu zaman kuşkusuz AB yine reform irademizin motivasyon
kaynağı olacaktır, onu bu şekilde görmek isteriz.
Adana Ziyareti-Adana’daki Terör Saldırısı ve Avrupa
Parlamentosunun Türkiye Kararına Yönelik Basın Toplantısı
Tarih: 24/11/2016, Saat:15:48

A

vrupa Parlamentosunun ‘müzakereleri dondurma’ kararını
yok hükmünde sayıyoruz. Bu karar içerdiği vizyonsuzluk
itibariyle, hedefleri itibariyle, karar tasarısına hâkim olan dil
itibariyle ciddiye alınacak bir karar değil.
Adana Ziyareti-Adana’daki Terör Saldırısı ve Avrupa
Parlamentosunun Türkiye Kararına Yönelik Basın Toplantısı
Tarih: 24/11/2016, Saat:15:48

K

oridorlarında PKK sergileri açılan Avrupa Parlamentosu
zaten mesajını PKK konusunda ve terörle mücadele
konusunda çifte standarda sahip olduğu şeklinde uzun zamandır
vermektedir.
Adana Ziyareti-Adana’daki Terör Saldırısı ve Avrupa
Parlamentosunun Türkiye Kararına Yönelik Basın Toplantısı
Tarih: 24/11/2016, Saat:15:48
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A

vrupa Parlamentosu Avrupa Birliği kurumları içerisinde
prensip olarak demokratik ilkeleri temsil eden, çoğulculuğu
temsil eden bir kurum olarak görülür. Çoğu zaman da çok
sesliliğin temsilcisi olarak demokratik açıdan ciddi işlere imza
atmıştır. Fakat ne yazıktır ki Türkiye söz konusu olduğunda bu
çok seslilik kayboluyor, bu demokratik perspektif kayboluyor.
Avrupa Parlamentosunun kurumsal kimliğiyle bağdaşmayacak
tek sesli, şimdiye kadar hiç rastlanmadığı kadar homojen bir
kurum haline dönüşüyor. Sanki herkesin elinde aynı çerçeve
metin verilmiş gibi gerçeklikle uyuşmayan bir karar tasarısına
imza attılar.
Adana Ziyareti-Adana’daki Terör Saldırısı ve Avrupa
Parlamentosunun Türkiye Kararına Yönelik Basın Toplantısı
Tarih: 24/11/2016, Saat:15:48

A

vrupa
Parlamentosunun
bugün
müzakerelerin
durdurulmasına ilişkin aldığı karar hiçbir hukuki
bağlayıcılığı olmayan, dar görüşlü, vizyonsuz bir siyasi karardır.
Bazı parlamenterler bizim Türkiye’ye bir mesaj vermemiz lazım
diyorlar. Eğer Türkiye’ye bir mesaj verme niyetleri varsa, bunu
pozitif bir şekilde, darbeye karşı demokratik direniş göstermiş
bir ülkeyle hukuk devleti, demokrasi gibi konularda nasıl işbirliği
yapacakları üzerinde değerlendirme yapmaları gerekirdi. Bunun
yerine maalesef tarihe çok kötü geçecek bir tasarıya imza atarak
bu kararı verdiler.
Adana Ziyareti-Adana’daki Terör Saldırısı ve Avrupa
Parlamentosunun Türkiye Kararına Yönelik Basın Toplantısı
Tarih: 24/11/2016, Saat:15:48

B

iz eleştirel olup olmamasına bakmıyoruz kararların. Eğer
pozitif bir ajanda üretiyorsanız, yapıcıysa, ilerlemeye yol
açıyorsa her türlü karar tamamen eleştirel bile olsa bizim için
saygıdeğer olur, biz bundan yararlanırız.
Adana Ziyareti-Adana’daki Terör Saldırısı ve Avrupa
Parlamentosunun Türkiye Kararına Yönelik Basın Toplantısı
Tarih: 24/11/2016, Saat:15:48
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A

vrupa Parlamentosu, ölümden kaçan, yerlerinden edilmiş
mültecilerin önüne Avrupa’da dikenli tel örgüler çekilirken,
güvenlik güçleri dikilirken, İkinci Dünya Savaşı’nı hatırlatan
birtakım görüntüler ortaya çıkarken kayıtsız kalmıştır. İnsan
haklarında çifte standart uygulayarak dünyaya bu konuda çifte
standart mesajını vermiştir. Tüm Avrupa’yı aşırı sağ ve yabancı
düşmanlığı kuşatırken bunlara ses çıkarmayan, hatta bunlarla
rekabete giren siyasi gruplar bugün Türkiye’ye mesaj vermeye
kalkıyorlar, mesajın içeriğinin demokratik olduğunu söylüyorlar.
Hâlbuki uzun zamandır Türkiye’ye karşı kendi kamuoylarını
zehirleyen, kendi kamuoylarını yanlış bir şekilde yönlendiren
birtakım kararlara imza atıyorlar. Türkiye’yle ilgili hiçbir somut,
olumlu, pozitif gündem üretemiyorlar, ama aşırı sağın söylemi
olan müzakerelerin kesilmesi konusunda bu kadar insan bir
araya gelebiliyor, tek ses olarak bir koro halinde Türkiye’yle ilgili
kararlar alıyor. Kuşkusuz Avrupa Parlamentosunun üzerine bina
edildiği değerlerle, Parlamentonun aldığı bu kararı birbirinden
ayırıyoruz. Çünkü bu Parlamentonun üzerine bina edildiği
değerler, Avrupa’nın kurucu babalarının ifade ettiği gibi bütün
insanlığa hitap etmek amacıyla oluşturulan insan hakları,
demokrasi, hukuk devleti gibi ilkelerdir.
Adana Ziyareti-Adana’daki Terör Saldırısı ve Avrupa
Parlamentosunun Türkiye Kararına Yönelik Basın Toplantısı
Tarih: 24/11/2016, Saat:15:48
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A

B içerisinde alınan bu karar, Avrupa Birliği’nin bir barış
ve refah projesi olarak kendi ideallerinden ne kadar
uzaklaştığını gösteriyor. O bakımdan bu kararın Türkiye’yle ilgili
bir karar olmaktan çok, Avrupa Birliği’nin kriziyle ilgili bir karar
olduğunu değerlendiriyorum. Avrupalı politikacıların Avrupa
Birliği’nin kurulmasına vesile olan, kıtanın yaşadığı dramatik
tarihi tecrübeleri unuttuklarını üzülerek müşahede ediyoruz.
Adana Ziyareti-Adana’daki Terör Saldırısı ve Avrupa Parlamentosunun
Türkiye Kararına Yönelik Basın Toplantısı Tarih: 24/11/2016, Saat:15:48

A

vrupa Parlamentosunun bu kararı bizim için yok
hükmündedir,
Kapıkule
Sınır
Kapısı’ndan
içeri
girmeyecektir. Hiçbir şekilde bu kararı ciddiye almadığımızı
ifade etmek istiyorum.
Adana Ziyareti-Adana’daki Terör Saldırısı ve Avrupa Parlamentosunun
Türkiye Kararına Yönelik Basın Toplantısı Tarih: 24/11/2016, Saat:15:48

A

vrupa Parlamentosunun Türkiye’yle ilgili verdiği bu
kararın içinden Türkiye kelimesini çıkarın, esasında AB
kurumlarının krizine işaret ediyor, krizin altını çiziyor ve
esasında AB kurumlarını tehdit ediyor. Bu siyasi vizyonsuzlukla
AB kurumlarının herhangi bir şekilde iş üretmesi, cazibe merkezi
olması mümkün değildir.
Adana Ziyareti-Adana’daki Terör Saldırısı ve Avrupa Parlamentosunun
Türkiye Kararına Yönelik Basın Toplantısı Tarih: 24/11/2016, Saat:15:48

S

on dönemde Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yaşananlar,
Türkiye-AB ilişkileri hakkındaki bir krize işaret etmiyor,
Avrupa Birliği’nin ve Avrupa Parlamentosunun değerler
konusunda içine düştüğü krizin bir yansıması olarak ortaya
çıkıyor.
Adana Ziyareti-Adana’daki Terör Saldırısı ve Avrupa Parlamentosunun
Türkiye Kararına Yönelik Basın Toplantısı Tarih: 24/11/2016, Saat:15:48
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N

itekim son zamanlarda yapılan eleştirilerin hepsi 23. ve 24.
fasıllar içerisinde bulunmaktadır. İnsan hakları ve demokrasi
konusunda görünüşte nesnel bahaneler arasına saklanıp da,
arkasından Türkiye’nin herhangi bir şekilde fasıllarını açmamak,
Türkiye’yi siyasi kriterlerle köşeye sıkıştırmak şeklindeki bir
yaklaşım, aslında Avrupa’nın çok uzun zamandır genişleme
konusunda ve kendi kurumlarını güncelleme konusunda nasıl
ağır bir krizin içerisine düştüğünü net bir şekilde göstermektedir.
Adana Ziyareti-Adana’daki Terör Saldırısı ve Avrupa Parlamentosunun
Türkiye Kararına Yönelik Basın Toplantısı Tarih: 24/11/2016, Saat:15:48

K

riz, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir kriz değildir.
Avrupa Birliği’nin kendi içerisinde düştüğü siyasi değerler
krizinin, siyasi tutarsızlığının Türkiye’ye yansımasıdır.
Adana Ziyareti-Adana’daki Terör Saldırısı ve Avrupa Parlamentosunun
Türkiye Kararına Yönelik Basın Toplantısı Tarih: 24/11/2016, Saat:15:48

İ

nsan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi
kavramlar bütün insanlık için değerli kavramlardır. Avrupa
Parlamentosunun bu kararları değersizleştirmesine izin
vermemek gerekir. Bu kavramları temsil etme konusunda biz
bu kavramların sadece Kıta Avrupasına ait olmadığını, insanlığa
ait evrensel değerler olduğunu bildiğimiz için bunu Avrupa’nın
vizyonsuzluğuna da teslim etmeyeceğiz. Bu kavramlar
konusunda biz misafir değiliz, ikinci unsur değiliz, asli unsuruz
ve ev sahibiyiz.
Adana Ziyareti-Adana’daki Terör Saldırısı ve Avrupa Parlamentosunun
Türkiye Kararına Yönelik Basın Toplantısı Tarih: 24/11/2016, Saat:15:48

B

iz bugün egemen bir devlet olarak kendi meşruiyetimizi
koruduğumuz gibi, aynı zamanda Avrupa’nın da güvenliğini
koruyoruz.
Adana Ziyareti-Adana’daki Terör Saldırısı ve Avrupa Parlamentosunun
Türkiye Kararına Yönelik Basın Toplantısı Tarih: 24/11/2016, Saat:15:48
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A
T
S

vrupa Birliği kurulduğu değerler açısından bir değerler
kriziyle karşı karşıyadır.
Avrupa Birliği Bakanlığının 2017 Yılı Bütçe Görüşmeleri
Tarih: 24/11/2016

am üyelik perspektifi dışında bir yolun önerilmesi veya
bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil.
Avrupa Birliği Bakanlığının 2017 Yılı Bütçe Görüşmeleri
Tarih: 24/11/2016

oru şudur: Hangi Avrupa Birliği? Esas soru budur. Sarkozy’nin
kafasındaki Avrupa Birliği’nde biz de olmak istemeyiz.
Avrupa Birliği Bakanlığının 2017 Yılı Bütçe Görüşmeleri
Tarih: 24/11/2016

R

oma İmparatorluğu da bir Avrupa devleti olmaktan dünya
devleti olmaya ancak Anadolu’yla birleşerek geçmiştir.
Avrupa Birliği, Suriye ve diğer insani krizler karşısında etkisiz
eleman durumundadır. Küresel bir güç olabilmesi için, doğru
ve meşru politikalar üretebilmesi için, bunun yolu Türkiye’yle
birleşmesinden geçmektedir.
Avrupa Birliği Bakanlığının 2017 Yılı Bütçe Görüşmeleri
Tarih: 24/11/2016
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A

vrupa’da yükselen aşırı sağ akımlara, yabancı düşmanı
akımlara karşı ve bizim güneyimizde yükselen insanları
İslam’ın kutsal kavramlarını kullanarak katleden insanlık dışı
terör örgütlerine karşı, hep beraber insanlık adına, demokrasi
adına, değerler adına yepyeni bir meydan okuma ortaya
koymamız gerekiyor. Dünyaya yeni bir çağrı yapmamız gerekiyor,
bu çağrı çerçevesinde konuşmamız gerekiyor.
Avrupa Birliği Bakanlığının 2017 Yılı Bütçe Görüşmeleri
Tarih: 24/11/2016

K

atılım müzakerelerinin esası, hangi konuyu konuşacaksan,
ilgili faslı açarsın, o fasıl çerçevesinde konuşmaya başlarsın.
Dolayısıyla Avrupa Birliği katılım müzakerelerinin ruhunu
oluşturan fasıllar, adalet, güvenlik, özgürlük gibi konuların
tartışılacağı 23. ve 24. fasıllardır. Buradan çağrı yapıyorum,
insan haklarından bahsettiğiniz zaman, hukuk devletinden
bahsettiğiniz zaman sanmayın ki biz bu kavramlardan
çekiniyoruz, oturalım gerçekçi bir şekilde bunları tartışalım.
Ama hiçbir fasıl açmaksızın sadece o fasıllardaki konuları
Türkiye’nin önüne birer eleştiri olarak getirirseniz, burada
ortaya çıkan tablo şu olur: Demokrasi, insan hakları, hukuk
devleti gibi kavramları esasında beraber ilerlemek ve beraber
bir pozitif ajanda oluşturmak için kullanmıyorsunuz, sadece dış
politikada bir ülkeyi köşeye sıkıştırmak için siyasi bir manivela
olarak kullanıyorsunuz.
Avrupa Birliği Bakanlığının 2017 Yılı Bütçe Görüşmeleri
Tarih: 24/11/2016
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H

ukuk devletinin ben her şeyden daha önemli olduğuna
inanıyorum. Eğer tercih etmek zorunda kalsan demokrasi
mi önemlidir senin için, hukuk devleti mi önemlidir dediler. Ben
de bir saniye içinde cevap verdim: ‘Hukuk devleti demokrasiden
daha önemlidir, çünkü Sokrates’i de oylamayla öldürdüler.’ dedim.
Eğer hukuk olmazsa oylama Sokrates gibi birinin öldürülmesi
sonucunu da doğurur. Dolayısıyla, hukuk devleti, demokrasi,
insan hakları gibi kavramlar bizim üzerinde insanca yaşamak için
oluşturduğumuz kavramlardır. Bunların birtakım ülkelerdeki iç
politika malzemesi ya da yaklaşan seçimlerde başka bir ülkeyi
köşeye sıkıştırmak için kullanılmaması lazım. Bunlar evrensel
değerlerdir, paylaştığımız değerlerdir.
Belçika Ziyareti-Türkiye-AB Sivil Toplum Buluşmaları
Çerçevesinde Basın Toplantısı-Tarih: 29/11/2016, Saat:12:53
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T

ürkiye’nin egemen bir devlet olarak kendi sınırlarını
koruması dolaylı olarak Avrupa’nın güvenliğine de katkı
sağlıyor. Dolayısıyla, Türkiye’nin güvenliğinde bir zaafın ortaya
çıkması demek, Avrupa’nın ve NATO’nun güvenliğinde bir
zaafın ortaya çıkması demektir.
Belçika Ziyareti-Türkiye-AB Sivil Toplum Buluşmaları
Çerçevesinde Basın Toplantısı-Tarih: 29/11/2016, Saat:12:53

B

ugün göç krizi ve terörle mücadele konusunda Türkiye’yle
Avrupa Birliği arasında daha yoğun ilişkilerin kurulması
gereken bir dönem. Türkiye güçlü bir Avrupa devleti ve güçlü
bir Avrupa demokrasisi olarak insan hakları, demokrasi,
hukuk devletini geliştirme konusunda yoluna devam edecek.
Türkiye’yle Avrupa Birliği arasında güçlü ilişkilerin kurulması,
iyi köprülerin kurulması bölgemiz için de, insanlık için de iyidir,
Biz bu konuda çalışmaya devam edeceğiz.
Belçika Ziyareti-Türkiye-AB Sivil Toplum Buluşmaları
Çerçevesinde Basın Toplantısı-Tarih: 29/11/2016, Saat:12:53
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T

ürkiye bir sürü özelliğinin yanısıra, aynı zamanda bir Avrupa
devletidir ve yüz yıldır da bir Avrupa demokrasisidir.
Bununla ilgili resmin daha da güçlenmesi, daha da pekişmesi
gerekir, dolayısıyla temaslarda sürekli olarak bunun altını
çiziyoruz.
A Haber Özel Röportaj-Tarih: 29/11/2016, Saat: 16:11

A

vrupa Parlamentosu da Türkiye’yle daha çok konuşma, daha
iyi köprüler kurma, diyalog kanallarını daha açık tutma
şeklinde bir karar almalıydı. ‘Müzakereleri dondurma’ kararının
hiç kimseye bir faydası yok, zaten ne işe yaradığı da belli olmayan
bir karardır.
A Haber Özel Röportaj-Tarih: 29/11/2016, Saat: 16:11
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A

vrupa Birliği kendi iç krizini Türkiye’ye de yansıtıyor. İnsan
hakları, hukuk devleti ve demokrasiyi savunmak üzere
kurulmuş bu kurumlar, bu değerleri savunmak açısından doğru
refleksler veremiyorlar.
A Haber Özel Röportaj-Tarih: 29/11/2016, Saat: 16:11

A

vrupa’nın karşı karşıya kaldığı kriz bir organik krizdir. Yani
‘yönetemeyen demokrasi’ problemi ortaya çıkmaktadır.
Çünkü değerler açısından bir kriz yaşanmaktadır. Mülteciler
konusunda, insan hakları değerleri bakımından ciddi bir
şekilde krizin içerisine giriyorlar. Aşırı sağla mücadele etme
konusunda, hukuk devleti açısından ciddi bir krizin içerisine
giriyorlar. Katılım müzakereleri, diğer konular açısından
Türkiye’yle ilgili konular söz konusu olduğunda, ciddi bir krizin
içerisine giriyorlar. Ben bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini
düşünüyorum.
A Haber Özel Röportaj-Tarih: 29/11/2016, Saat: 16:11

A

vrupa Parlamentosunun kararı, belki de Avrupa Birliği
kuruldu kurulalı ortaya çıkan en vizyonsuz karardır. Onun
için yok hükmünde dedim. Avrupa Parlamentosunun temsil
ettiği değerlerle, Avrupa Parlamentosunda bu karara oy verenleri
ayırt etmek lazım.
TV Net Özel Röportaj-Tarih: 29/11/2016, Saat:20:29

D

emokratik değerlerle bezenmiş, demokrasi temelinde
istikrarı olan bir Avrupa, Türkiye’nin milli güvenliği için
son derece önemlidir. Böyle olması gerekir.
TV Net Özel Röportaj-Tarih: 29/11/2016, Saat:20:29
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A

ncak sürekli göç ve terörle mücadele meselesine indirgenen
bir Türkiye-Avrupa Birliği ilişkisi söz konusu olamaz. Bu çok
daha geniş bir ajandadır, büyük bir resimdir ve bunun stratejik
bağlantılarının altının sürekli çizilmesi lazım.
Belçika Ziyareti-Basın Toplantısı
Tarih: 30/11/2016, Saat:18:35

S

adece bir ülkeyi köşeye sıkıştırmak için insan hakları,
demokrasi, hukuk devleti gibi kavramlar ve Türkiye-Avrupa
Birliği ilişkileri politik bir araç olarak kullanılamaz. Bir politik
kaldıraç gibi kullanılamaz.
Belçika Ziyareti-Basın Toplantısı
Tarih: 30/11/2016, Saat:18:35

A

vrupa Parlamentosunun ortaya koyduğu bu kararın hiçbir
şeye hizmet etmeyen, Avrupa Birliği ülkelerinin dışındaki
bir demokrasiye sahip çıkma konusunda maalesef ters yönde,
aksi istikamette hareket eden bir karar olduğunun altını bir kere
daha çiziyorum.
Belçika Ziyareti-Basın Toplantısı
Tarih: 30/11/2016, Saat:18:35
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D

emokrasiyle, hukuk devleti kavramları iç içe kavramlardır.
Kol kola gitmesi gereken kavramlardır.
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Toplantısı
Tarih: 05/12/2016, Saat:11:02

D

emokrasi mücadelesi sonsuzdur. Demokratik devletler
olarak birbirimizle daha çok dayanışma içerisinde olacağız.
İşbirliğimizi yapıcı bir şekilde sürdüreceğiz, işbirliği kanallarını
açık tutacağız.
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Toplantısı
Tarih: 05/12/2016, Saat:11:02

B

iz Avrupa’da misafir değiliz, ev sahibiyiz. 500 yıldır
Avrupa’dayız ve bir Avrupa devleti olarak güçlü bir Avrupa
devleti olduğumuz konusunda hiçbir tartışma yok.
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Toplantısı
Tarih: 05/12/2016, Saat:11:02
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B

iz Avrupa Birliği üyesi olmasak da kendimizi Avrupa’nın
geleceğinden sorumlu hissediyoruz.

B

iz Avrupa Birliği üyesi olsak da, olmasak da Avrupa’nın temel
siyasi değerlere bağlı bir birlik olmasını arzu ediyoruz.

P

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Toplantısı
Tarih: 05/12/2016, Saat:11:02

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Toplantısı
Tarih: 05/12/2016, Saat:11:02

arlamentoların varlık sebebi konuşmak içindir zaten. Eğer
konuşmaya ihtiyaç yoksa parlamentoya da ihtiyaç yoktur.

T

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Toplantısı
Tarih: 05/12/2016, Saat:11:02

ürkiye bütün fasılları açmaya ve bu fasılları çok kısa zaman
içerisinde de kapatmaya hazırdır.
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Toplantısı
Tarih: 05/12/2016, Saat:11:02

S

iz ifade hürriyeti, hukuk devleti, özgürlük, güvenlik dengesi
gibi konularda 23. ve 24. fasılları açmayacaksınız, ama gece
gündüz bu konularda Türkiye’yle ilgili eleştiri yapacaksınız. O
zaman ne oluyor biliyor musunuz? Paylaştığımız ortak değerler,
hukuk devleti, demokrasi insan hakları ortak değer olmaktan
çıkıyor, sadece birer siyasi enstrüman haline geliyor.
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Toplantısı
Tarih: 05/12/2016, Saat:11:02
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K

uşkusuz Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimiz öncelikle bizim
kendi milli çıkarlarımız açısından yürüttüğümüz bir süreçtir.
Bizim için esas olan Türkiye’nin milli çıkarlarıdır.
Adana Ziyareti-Çukurova AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin
Güçlendirilmesi Projesi Toplantısı-Tarih: 08/12/2016,Saat:14:56

S

arkozy’nin Avrupasını istemiyoruz, tabii ki Le Pen’in
Avrupasını istemiyoruz, tabii ki ırkçı Wilders’in Avrupasını
istemiyoruz, tabii ki Avusturya Dışişleri Bakanı’nın zihnindeki
Avrupa’yı kesinlikle istemiyoruz. Bizim istediğimiz Avrupa,
gerçek demokratik değerlere dayanan bir Avrupa’dır. İçinde
bulunduğumuz şartlarda gerçek demokratik değerlere dayanan,
bu değerler etrafında konsolide olmuş bir Avrupa Birliği için
Türkiye’nin tam üyelik perspektifi aynı şekilde devam etmektedir.
Ama mültecileri dışlayan, sınırlar ören, bunları engelleyen bir
Avrupa’da Türkiye’nin bir işi yoktur.
Avrupa Birliği Bakanlığının 2017 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurul
Görüşmelerinde Yaptığı Konuşma-Tarih: 13/12/2016
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T

ürkiye sizden hiçbir şekilde fasıllar konusunda ve diğer
konularda indirim beklemiyor. Ama söz konusu Türkiye
olunca, büyük bir stratejik güç olunca siz de bu kriterlere zam
yapmayın. Biz indirim beklemiyoruz, siz de zam yapmayın.
Avrupa Birliği Bakanlığının 2017 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurul
Görüşmelerinde Yaptığı Konuşma-Tarih: 13/12/2016

T

ürkiye’yle ilgili bazı endişelerimiz var diyorlar bazı
konularda. Bunların hepsine cevap veriyoruz. Ama
endişemiz var denilen konularda oturup beraber çalışmamızın
zemini fasıllardır, fasılları açacağız bunlar üzerinde çalışacağız.
Fasılları açmak bir jest ya da lütuf değildir, bu işin mekanizması
bu. Bunları açmayıp da biz bunları açmadığımız halde bunların
içerikleriyle ilgili eleştirilerimizi devam ettiririz diyorlarsa, bu
zaten olabilecek en vizyonsuz yaklaşım olur.
Almanya Ziyareti-Körber Vakfı Tarafından Düzenlenen Toplantının Ardından
Basın Mensuplarına Yaptığı Değerlendirme-Tarih: 14/12/2016, Saat:18:04

57

F

asıllar açılmasın demek, konuşmayalım demektir. Bu da bir
özgüvensizlik işaretidir.

Almanya Ziyareti-Körber Vakfı Tarafından Düzenlenen Toplantının Ardından
Basın Mensuplarına Yaptığı Değerlendirme-Tarih: 14/12/2016, Saat:18:04

T

ürkiye’nin Avrupa Birliği’yle ilişkilerinde biz indirim
istemiyoruz, ama siz de söz konusu olan Türkiye olduğunda
sürekli zam yapmayın ve sürekli olarak çifte standart üretmeyin.
Almanya Ziyareti-Türk ve Alman Akademisyenlerin
Bir Araya Geldiği Toplantı-Tarih: 15/12/2016

T

ürkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından konuşmanın yolu
da fasılların açılmasıdır. Gelin diyorum temel hakları ve
bu hürriyetleri içeren en önemli fasıllar olan 23. ve 24. fasılları
açalım ve bunları gerçekçi bir zeminde konuşalım.
Almanya Ziyareti-Türk ve Alman Akademisyenlerin
Bir Araya Geldiği Toplantı-Tarih: 15/12/2016
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T

ürkiye, Avrupa Birliği ile ilişkilerinde tam üyelik
perspektifini koruyor. Burada soru: Hangi Avrupa’yla tam
üyelik perspektifini koruyoruz? Biz demokrasi, hukuk devleti,
insan hakları temelinde konsolide olmuş, bu değerler etrafında
çifte standarttan arınmış bir şekilde işleyen bir Avrupa Birliği’ne
dönük olarak tam üyelik perspektifimizi koruyoruz. Birtakım
ırkçı akımların, Pegida’nın, Altın Şafak’ın, Beş Yıldız Hareketi’nin
ya da benzeri birtakım ırkçı ya da faşist akımların kafasındaki
gibi bir Avrupa söz konusu olacaksa, böyle bir Avrupa Birliği’ne
davet edilsek de girmeyiz zaten.
Almanya Ziyareti-Türk ve Alman Medya Temsilcilerinin
Bir Araya Geldiği Toplantı-Tarih: 15/12/2016

T

ürkiye bir Avrupa devleti olarak hem kendisinin, hem
Avrupa’nın güvenliğini sağlama bakımından, DEAŞ, PKK
gibi terör örgütleriyle mücadele etme bakımından üstün bir
performans gösteriyor. Ayrıca Türkiye, yüz yıllık bir Avrupa
demokrasisi olarak demokrasinin nasıl korunacağını, bir
halkın demokrasiye nasıl sahip çıkacağını 15 Temmuz darbe
girişiminden sonra gösterdi.
Almanya Ziyareti-Türk ve Alman Medya Temsilcilerinin
Bir Araya Geldiği Toplantı-Tarih: 15/12/2016
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2

3. ve 24. fasıllar, buyurun bunları açalım. Normalde biz hukuk
devleti, ifade hürriyeti, basın hürriyeti gibi kavramlardan
korksak bu fasılların açılmasını istemeyiz. Avrupa bastırsa bile
biz bu fasılları açmaktan uzak durmaya çalışırdık. Hâlbuki ben
Türkiye’nin Avrupa Birliği Bakanı olarak söylüyorum: 23. ve 24.
fasılları açalım. Temel haklar konusunu, basın hürriyeti, ifade
hürriyeti gibi konuları gerçekçi bir zeminde tartışalım.
Almanya Ziyareti-Türk ve Alman İşadamları Temsilcileri
ile Toplantı-Tarih: 15/12/2016, Saat:12:43

A

vrupa Parlamentosu Türkiye’yle bir dayanışma ortaya
koymadığı gibi, bu şartlar altındaki bir ülkeye teşekkür
edecekken, Türkiye’yle müzakerelerin kesilmesi lazım diye
bir karar aldı. Parlamentoların varlık sebebi müzakeredir,
parlamentolar konuşmak için kurulmuştur. Eğer bir ülkeyle ilgili
endişeleriniz varsa, sorun görüyorsanız yapacağınız iş nedir?
Oturup konuşmaktır. Bunun yerine, biz müzakereleri kesiyoruz
demek herhalde olabilecek en vizyonsuz yaklaşımdır.
Almanya Ziyareti-Türk ve Alman İşadamları Temsilcileri
ile Toplantı-Tarih: 15/12/2016, Saat:12:43
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T

ürkiye egemen bir devlet olarak kendi güvenlik sınırlarını
koruyor, ama aynı zamanda Avrupa’nın da güvenlik
sınırlarını koruyor. Bütün bunlar bir arada değerlendirildiğinde,
biz meselenin şu tarafını görmek istiyoruz: Siz burada söz
verdiğiniz şekilde bu taahhütlerinize uyma konusunda
sadakatinizi sürdürüyor musunuz, sürdürmüyor musunuz? Biz
bunu görmek istiyoruz.
CNN Türk Özel Röportaj-Tarih: 04/01/2017, Saat:12:07

T

ürkiye’deki reform iradesi devam etmektedir. Gelin diyorum
açalım 23. ve 24. fasılları, ifade hürriyeti, basın hürriyeti
konusunda gerçekçi bir tartışma yapalım.
CNN Türk Özel Röportaj-Tarih: 04/01/2017, Saat:12:07
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A

B Genel İşler Konseyinde fasılların açılmaması gibi bir
yaklaşım, darbe girişimine karşı demokrasi mücadelesi
vermiş Türk halkına karşı yapılmış en büyük haksızlıklardan bir
tanesidir. Tam tersine, demokratik değerleri paylaşma konusunda
kararlıysak, bugün demokrasiyi savunmak demek Türkiye’nin
yanında olmak demektir. Bugün demokrasiyi savunmak demek,
demokrasiye küresel düzeyde destek vermek, ilk madde olarak
demokrasi karşısında büyük fedakârlık gösteren Türk insanının
yanında olmak demektir. Bugün demokrasiyi savunmak
demek, Türkiye’nin terör örgütlerine karşı demokrasiyi koruma
mücadelesine destek vermek demektir. Bu ilk madde yerine
getirilmeden kimse demokrasiyi savunma konusunda samimi
olduğunu ifade edemez.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini ile
Ortak Basın Toplantısı-Tarih:11/01/2017
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A

vrupa Parlamentosunun aldığı karar gibi kararlar ‘vizyonsuz
kararlar’ olarak tarihe geçmiştir. Böyle bir zamanda
Türkiye’yle müzakerelerin dondurulmasını teklif etmek
Avrupa değerleriyle kavga etmektir. O karar Türkiye’ye hiçbir
zarar vermez, ama o karar Avrupa Parlamentosunun Avrupa
değerlerini savunmak konusunda ne kadar yetersiz temsilcilere
sahip olduğunu göstermiştir. Bu karar tarihe böyle geçecektir.
İngiltere Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Lord Price ile
Ortak Basın Toplantısı-Tarih: 24/01/2017, Saat:15:02

İ

ngiltere Avrupa Birliği’nden çıkma kararı alsa da, bu Avrupa’dan
çıkmak anlamına gelmiyor. Her zaman için güçlü bir Avrupa
ülkesi tarihsel olarak. Bundan sonra da Avrupa’yla ilgili güçlü
ilişkilerini koruyacaklar. Bu güçlü ilişkilerini koruyacaklarını
ifade ediyorlar. Biz de, Avrupa Birliği üyesi olmasak da Türkiye,
tarihi olarak bir Avrupa devletidir, büyük bir Avrupa gücüdür
ve yüz yıldır da bir Avrupa demokrasisidir. Dolayısıyla bütün
bu gelişmelere rağmen hem biz, hem Birleşik Krallık Avrupa
düzeninin korunması, Avrupa düzeninin ve Avrupa refahının
güçlü olması konusunda aynı hassasiyete sahibiz.
İngiltere Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Lord Price ile
Ortak Basın Toplantısı-Tarih: 24/01/2017, Saat:15:02

E

ğer demokratik değerler, insan hakları, hukuk devleti
gibi değerler bizim ortak ajandamızın ilk maddesini
oluşturuyorsa, burada Türkiye’nin alkışlanması gerekir,
Türkiye’nin selamlanması gerekir, Türkiye ile anlamlı bir
dayanışmanın içerisinde olunması gerekir. Türkiye’ye dönük
negatif bir yaklaşım Avrupa değerleriyle kendi aralarına mesafe
koyan bir yaklaşımdır.
İngiltere Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Lord Price ile
Ortak Basın Toplantısı-Tarih: 24/01/2017, Saat:15:02
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T

ürkiye Avrupa’nın dışından konuşan bir ülke değildir.
Türkiye, Avrupa adına ve Avrupa’nın içinden konuşan bir
Avrupa ülkesidir. Türkiye’nin Avrupalılığı sorgulanmaması
gereken tarihsel bir gerçektir.
Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (IFRI)
Yaptığı Konuşma-Tarih: 09/02/2017

A

slında Avrupa’da Türkiye’nin büyüklüğünden korkuluyor, bu
kadar büyük bir ülke Avrupa’ya girerse dengeleri değiştirir
mi diye. Evet, dengeleri değiştiririz. Avrupa’nın güvenliğini
arttıracak biçimde dengeleri değiştiririz. Avrupa’nın refahını
arttıracak şekilde dengeleri değiştiririz ve Avrupa’nın şu anda
karşı karşıya olduğu sorunların hemen hemen yüzde doksanını
çözebilecek bir kapasiteyi oluşturabilecek şekilde dengeleri
değiştiririz, bu nettir.
Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (IFRI)
Yaptığı Konuşma-Tarih: 09/02/2017
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T

ürk kamuoyunun bu konuda çok rasyonel bir yaklaşımı var.
Avrupa Birliği’nden bize dengeli ve adil yaklaşımlar üretildiği
zaman, Türk kamuoyu Türkiye’nin AB’ye girmesine destek
veriyor. Ama Avrupa Birliği dengeli ve adil yaklaşım üretmediği
zaman, Türk kamuoyunun da Avrupa Birliği’ne desteği düşüyor.
Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (IFRI)
Yaptığı Konuşma-Tarih: 09/02/2017

G

enişleme politikası, Avrupa Birliği’ni bölgesel ve küresel
aktör olarak güçlendirmeyi hedefleyen bir demokratikleşme
ve istikrar aracıdır. Bu nedenle genişleme politikası kısa vadeli
bilançolarla ölçülemeyecek uzun vadeli stratejik bir kavramdır.
Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (IFRI)
Yaptığı Konuşma-Tarih: 09/02/2017

T

ürkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini Avrupa’nın geleceği
hakkındaki bir perspektifin içine oturtmamız lazım. Çünkü
bu ortak geleceğimiz. Biz Birinci Murat zamanından beri
Avrupalıyız. İslam, 7. yüzyıldan beri geldi Avrupa’ya. Burada
bütün bu tartışmalar konusunda sağlıklı kararlar verilmesi lazım
ki bir siyasi birlik, anlamlı bir siyaset felsefesinin içinden çıkar.
İyi bir paradigmanın içinden çıkar. Bugün paradigmatik bir
çözülme var, siyaset felsefesinde bir dağılma var. Bunu konsolide
edecek şey, genişleme politikasının sağlıklı bir biçimde Türkiye
gibi büyük bir ülkeyi, çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeyi ve
aslında Avrupa’nın birçok dengesini olumlu yönde değiştirecek
bir ülkeyi içermek şeklinde olmalıydı.
Paris Büyükelçilik Rezidansında BasınToplantısı
Tarih: 10/02/2017
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