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Avrupa’nın göçmen krizi sebebiyle içe
kapanması demek, Avrupa değerler
mimarisinin yok olması demektir.

Ömer Çelik

1

A

vrupa’da yükselen aşırı sağ gibi akımlar,
ortak
demokratik
değerlerimizi
tehdit ediyor. Nitekim, bizim ülkemizin
güneyinde yükselen terör dalgası ve
DEAŞ gibi terörist örgütlerin, PKK gibi
terörist örgütlerin, PYD gibi terörist
örgütlerin yükselttiği terör dalgası da ortak
değerlerimizi tehdit ediyor. Dolayısıyla
Avrupa coğrafyası, Avrupa güvenliği
ve Avrupa’nın değerleri bir parantez
içerisine sıkışmış gözüküyor. Burada göç
meselesinde olduğu gibi, bütün bu kıskacı
yaracak olan, bütün bu kısır döngüyü
değiştirecek olan, Türkiye’yle Avrupa
Birliği arasındaki yakınlaşma ve daha güçlü
bağlarla bunun gerçekleşmesidir.
Belçika Ziyareti-AB Daimi
Temsilciliğinde Basın Toplantısı
Tarih: 01/06/2016, Saat: 15:37

2

S

on zamanlarda göç meselesiyle beraber Avrupa Birliği’yle
ilişkilerimizde yeni bir ivme ortaya çıktı. Fakat biz her zaman
söylüyoruz, bunu sadece göç meselesiyle sınırlı tutmamak lazım.
Bunu büyük bir vizyona yerleştirmek lazım. Türkiye tarihi
boyunca bir Avrupa gücü olmuştur.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Pedro Agramunt’u Kabulü
Tarih: 07/06/2016, Saat:14:01

3

T

ürkiye bölgesel ve küresel anlamdaki çok büyük bir krizin
önlenmesinde merkezi rol oynamaktadır. Bu bakımdan
Bire-Bir Anlaşması, gönüllü yerleştirme, Geri Kabul Anlaşması
ve vize serbestisi, bunların tek bir paket olarak düşünülmesi
gerekir. Bunlar tek bir dosyadır. Bu dosyanın yaprakları
birbirinden ayrılmamalıdır. Her bir element diğeriyle bağlıdır.
Hollanda Ziyareti-Basın Toplantısı
Tarih:10/06/2016, Saat:13:18

M

eseleyi sadece bir göç meselesine indirgemek, Türkiye’yi
bir ‘insan deposu’ ya da ‘toplama kampı’ gibi algılamak olur
ki, bunu kesinlikle kabul etmeyiz.
Hollanda Ziyareti-Basın Toplantısı
Tarih:10/06/2016, Saat:13:18
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B

u göç meselesiyle birlikte görülmüştür ki, Türkiye büyük bir
Avrupa gücüdür, büyük bir Avrupa demokrasisidir. Avrupa
Birliği’nin üyesi olmasa bile büyük Avrupa güçlerinden bir
tanesidir. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Dolayısıyla burada
Türkiye’yle rekabet üzerine bir ilişki değil, Türkiye’yle dayanışma
üzerine bir ilişki kurulması gerekir.
Hollanda Ziyareti-Basın Toplantısı
Tarih:10/06/2016, Saat:13:18

B

elki de Avrupa Birliği’nin tarihi boyunca karşı karşıya
kaldığı en büyük krizlerden bir tanesi, Türkiye’yle Avrupa
Birliği arasındaki ortak eylem planı ve ortak irade sayesinde
önlenebilmiştir.
Hollanda Ziyareti-Basın Toplantısı
Tarih:10/06/2016, Saat:13:18

S

uriye’deki durum devam ettiği müddetçe daha büyük bir göç
dalgasıyla ve daha büyük insani krizlerle karşılaşma olasılığı
yüksektir. O sebeple şimdi kurduğumuz mekanizmanın doğru
bir şekilde işlemesi, iyi bir şekilde işlemesi, bundan sonraki
krizlerin önlenmesinde de temel zemini oluşturacaktır.
Hollanda Ziyareti-Basın Toplantısı
Tarih:10/06/2016, Saat:13:18

H

em bütün dünyanın, hem de Avrupa Birliği’nin karşı karşıya
kaldığı bu büyük insani ve siyasi krizi önlemede, Türkiye
çoğu kez yalnız bırakılıyor.
Hollanda Ziyareti-Basın Toplantısı
Tarih:10/06/2016, Saat:13:18

5

T

arihin içerisinde göç meselesi Avrupa jeopolitiğini ve Avrupa
siyasi haritasını çoğu kez altüst etmiştir. Bu da jeopolitiği ve
siyasi haritayı altüst edecek en büyük krizlerden bir tanesidir.
Fakat Türkiye’nin ortaya koyduğu performansla Bire-Bir
Anlaşması sayesinde bir günde 7 bin kişi Ege’yi geçerken, bugün
bu sayı 40’lara, 20’lere düşmüştür. Bu örnek, Türkiye’yle Avrupa
Birliği’nin ortak bir akıl ortaya koyması sayesinde ne büyük işler
başaracağını göstermektedir. Biz, halihazırda, Avrupa Birliği
üyesi değiliz ama tarih boyunca devletimiz her zaman büyük
bir Avrupa gücü oldu. Şu anda da büyük bir Avrupa gücü ve
büyük bir Avrupa demokrasisiyiz. Dolayısıyla vize serbestisi
bize yapılacak bir jest değil, zaten ortaya çıkan anlaşmanın bir
gereği olarak varılması gereken bir sonuçtur.
Adana Valiliği Ziyareti
Tarih:17/06/2016

6

E

ğer Türkiye bu göç krizinde büyük bir kapasite ortaya
koymasaydı, Avrupa Birliği’yle ortak akıl ve ortak eylem
planı üretmeseydi, bu bütün bir Avrupa jeopolitiğini altüst
edebilecek bir krize dönüşecekti.
İtalya’da Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile Ortak Basın Toplantısı
Tarih: 21/06/2016, Saat:19:43

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 Bire-Bir Anlaşmasının
uygulanmasında olduğu gibi, büyük bir vizyon ortaya koyarak
yan yana oturmaktır. Ortak bir vizyonla katılırız ya da katılmayız,
onların Türkiye’ye yönelik eleştirileri, bizim Avrupa’ya yönelik
eleştirilerimiz, diğer konular, oturacağız bunları konuşacağız ve
bunları değerlendireceğiz.
İtalya’da Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile Ortak Basın Toplantısı
Tarih: 21/06/2016, Saat:19:43

B

iz tarihsel tecrübemizle, tarih içerisinde bu göç olaylarının
Avrupa jeopolitiğini, siyasi haritasını nasıl altüst ettiğini,
bizim bölgemizde ne tür altüst oluşlara yol açtığını çok iyi
biliyoruz. Burada büyük bir vizyonla bakmak lazım.
İtalya’da Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile Ortak Basın Toplantısı
Tarih: 21/06/2016, Saat:19:43

7

B

una sadece geçici, konjonktürel bir kriz ve birtakım teknik
mekanizmalarla çözülebilecek bir kriz olarak bakanlar da
var. Karşı karşıya olduğumuz kriz, teknik bir kriz değil, sadece
siyasi bir kriz de değil. Varoluşsal bir kriz bu.
İtalya’da Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile Ortak Basın Toplantısı
Tarih: 21/06/2016, Saat:19:43
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T

ürkiye-Avrupa Birliği ilişkisi göçmen meselesine
indirgenemeyecek büyük bir vizyona, geniş bir çerçeveye
oturtulmalıdır ve bu ilişki siyasi olarak ve diğer açılardan ele
alınmalıdır. Bunun sadece geçici siyasi krizlerin yönetilmesi için
değil, varoluşsal bir mesele olarak değerlendirilmesinin zamanı
gelmiştir.
TRT Haber Özel Röportaj
Tarih: 22/06/2016, Saat: 16:11

T

ürkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde göç meselesi yeni
bir dönem başlatmak için bir vesile olmuştur ama
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri kesinlikle göç meselesine
indirgenmemelidir.
TRT Haber Özel Röportaj
Tarih: 22/06/2016, Saat: 16:11

9

S

on göçmen krizinde gördüğümüz gibi Avrupa Birliği’nin karşı
karşıya olduğu en büyük meydan okumalardan bir tanesini, en
büyük krizlerden bir tanesini Türkiye, Avrupa Birliği’yle birlikte
ortak akıl üreterek son derece verimli bir şekilde yönetmiştir.
Büyük krizler, büyük meydan okumalar karşısında Türkiye’nin
potansiyeli ve kapasitesi barışı arttıran, refahı arttıran ve insani
temelde daha etkili bir dış politika oluşturulmasının temelini
sağlayacaktır. Bugün Avrupa’nın yeni bir tazeliğe ihtiyacı var,
yeni bir aşıya ihtiyacı var.
Avrupa Birliği Bakanlığında Düzenlenen Gündeme İlişkin Basın Toplantısı
Tarih: 24/06/2016, Saat: 15:06

A

vrupa’nın göçmen krizi sebebiyle içe kapanması demek,
Avrupa değerler mimarisinin yok olması anlamına gelir.

Avrupa Birliği Bakanlığında Düzenlenen Gündeme İlişkin Basın Toplantısı
Tarih: 24/06/2016, Saat: 15:06
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G

öçmen meselesindeki krizde Avrupa Birliği’yle Türkiye’nin
yakın işbirliğinin, tek bir ortak akılla ve ortak eylem planıyla
küresel bir sorunu nasıl çözebildiğini gördük.
Belçika Ziyareti-Basın Toplantısı
Tarih: 29/06/2016, Saat:15:35

A

vrupa değerlerini ve insanlığın temel değerlerini tehdit eden
terör olgusuna karşı da ortak eylem planı geliştirebilmeliyiz.
Sadece dayanışma yetmez, sadece ortak söylemler kullanmak
yetmez, ortak bir eylem planı gerçekleştirmeliyiz.
Belçika Ziyareti-Basın Toplantısı
Tarih: 29/06/2016, Saat:15:35
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T

ürkiye bir toplama kampı değildir. Türkiye egemen ve
meşru bir devlet olarak insanlığa karşı vazifesini yerine
getirmektedir. Ölümden kaçanları burada misafir etmektedir.
Ama siz Türkiye’yi bir toplama kampı gibi görürseniz, yani ‘biz
şu kadar para verelim, Türkiye de bunları misafir etsin’ gibi bir
yaklaşım söz konusu olursa bizim o paraya da ihtiyacımız yok,
herhangi bir anlaşma yapmaya da niyetimiz yok.
Anadolu Ajansı Editör Masası
Tarih: 31/08/2016, Saat:10:13

12

O

rtak akıl üreterek, ortak eylem planı üreterek tarihin
en büyük göç krizini çözdük. Ama unutmayalım ki, bu
Türkiye’nin kapasitesi sayesinde çözüldü.
Anadolu Ajansı Editör Masası
Tarih: 31/08/2016, Saat:10:13

B

ire-Bir Anlaşması Türkiye’nin büyük kapasitesiyle, büyük
bir küresel sorunun çözülmesinde Avrupa Birliği-Türkiye
ortak aklının ve ortak eylem planının nasıl işe yarayacağını
göstermiştir. Bundan sonra vize serbestisiyle ilgili net bir tarih
verirlerse Geri Kabul Anlaşma’sını uygularız. Vermiyorlarsa
biz, terör yasası ve diğer yasalardaki değişiklikleri şu anda
yapamayacağımızı söylüyoruz. Ama o konu Avrupa Konseyi
içerisinde bir mekanizmaya devredilebilir, şartlar değiştiğinde
yeniden değerlendirilebilir. Türkiye bu taahhütte bulunabilir ve
vize serbestisi bu şekilde garantiye alınabilir. Ama Türkiye beş
altı tane terör örgütüyle aynı anda mücadele ederken bu yasayı
değiştiremez.
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

13

B

iz 18 Mart Mutabakatının çerçevesine bağlıyız ve bununla
ilgili mükellefiyetlerimizi yerine getiriyoruz. Bunu insani
sebeplerle, siyasi sebeplerle ve ahde vefa ilkesi çerçevesinde
yapıyoruz. Vize serbestisi burada anahtar konudur. Bu aşıldıktan
sonra diğer konuları nasıl hızlı bir şekilde aşabileceğimizi hep
beraber göreceğiz.
Avrupa Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dmitris
Avromopulos ile Ortak Basın Toplantısı-Tarih: 01/09/2016, Saat:13:45
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G

öç krizi önce bir siyasi krize dönüşecek. Göç krizi arkasından
da şimdikinden çok daha büyük bir güvenlik krizi ortaya
çıkacak. Dolayısıyla, yeni mekanizmalara ihtiyaç var ve bunların
insani ve siyasi mekanizmalar olması lazım. Yani sınırlarınıza
tel örgü çekerek NATO ordularıyla ölümden kaçan insanları
sınırlarınızın dışında tutarsanız, insanlığın utanacağı, yüz yıl
öncesinde görülen birtakım tablolar ortaya çıkar ve insanlık
vicdanı bunu kaldırmaz. Halklar buna isyan eder, Avrupa
halkları buna isyan eder.
Bratislava’da Yapılan AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı
Tarih: 03/09/2016, Saat:14:44

15

T

ürkiye’yle Avrupa Birliği’nin ortak ve pozitif bir ajandaya
yoğunlaşması gerektiğini, sadece göç ve terörizmle
mücadele değil, değerler, müzakereler ve diğer işbirliklerinin de
arttırılması gerektiğini ifade ettik.
Bratislava’da Yapılan AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı
Tarih: 03/09/2016, Saat:14:44

B

ir ülke yüz kişi göçmen alacak, bunun için referandum
yapmaktan bahsediyor. Bir başka ülke ‘Göçmenleri
alamayız.’ diyor, ‘Bu bizim milli kimliğimizi zayıflatır’ diyor.
Yani bunun arkasından da göçmen kriziyle birlikte kültürel
ırkçılık dediğimiz İslamofobi dediğimiz, aşırı sağın yükselmesi
dediğimiz birtakım olumsuzluklar yaşanıyor. Dolayısıyla, buna
doğru çözümler bulunması Avrupa’nın siyasi geleceği açısından
da, Avrupa’nın ana akım siyasi hareketlerinin korunması
açısından da, demokrasinin korunması açısından da önemli.
Eğer bunlara dikkat etmezlerse bir müddet sonra aşırı sağın
Avrupa’da, cihadist ve selefi akımların da bu radikalleşmeyle
birlikte Orta Doğu’da, her iki taraftan küresel güvenliği tehdit
ettiği çok tehlikeli bir tablo ortaya çıkacak. Bunun için yeni
mekanizmalar kurulması lazım.
Bratislava’da Yapılan AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı
Tarih: 03/09/2016, Saat:14:44
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G

öç krizi ya da terörle mücadele söz konusu olduğunda
Türkiye ile işbirliğinin altının çizilmesi, ama katılım
müzakereleri söz konusu olduğunda ‘Türkiye 20 yıl üye olamaz,
objektif kriterleri yerine getirse bile yakın dönemde üye olamaz.’
gibi sözler, açık bir çifte standarttır. Türkiye zorluklarla mücadele
ederken nasıl bir ortaksa, Avrupa Birliği’nin istikrarını ve Avrupa
Birliği mekanizmalarını paylaşmak açısından da aynı şekilde bir
ortaktır.
Türkiye-AB Üst Düzey Siyasi Diyalog Toplantısı Sonrası Basın Açıklaması
Tarih: 09/09/2016, Saat:12:14
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H

alep konusu bir Orta Doğu konusu mudur, bir Avrupa
Birliği konusu mudur? Kuşkusuz Halep konusu sadece
bir Orta Doğu konusu değildir, belki de Halep artık daha çok
bir Avrupa Birliği konusudur. Halep’te ortaya çıkacak yeni bir
istikrarsızlık durumu bizi 1 milyon ya da 2 milyon mülteciyle
karşı karşıya bırakacaktır.
İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile Ortak Basın Toplantısı
Tarih: 07/10/2016, Saat:10:08
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V

ize serbestisi konusunda terör yasamızın değiştirilmesinden
bahsediliyor. Bakın Fethullahçı Terör Örgütü Türkiye’ye
saldırıyor, PKK saldırıyor, DEAŞ saldırıyor. Bu şartlar altında
bize ‘terör yasanızı değiştirin’ demek Türkiye’nin güvenliğini
tehlikeye atmaktır, Avrupa’nın güvenliğini tehlikeye atmaktır.
Biz diyoruz ki, terörle ilgili konuyu Avrupa Konseyindeki
mekanizmalara bırakalım ve Türkiye’ye vize serbestisi verilsin.
İngiltere Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile
Ortak Basın Toplantısı-Tarih:19/10/2016, Saat:14:37
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B

izden terör yasamızın değiştirilmesini istemek Türkiye’nin
milli güvenliğini zaafa uğratmak anlamına gelir. Biz de
diyoruz ki, biz Avrupa Konseyi ile aramızdaki ortak mekanizmaya
havale edelim bu terör yasasının değiştirilmesi konularını ve
vize serbestisi gerçekleşsin.
A Haber Özel Röportaj
Tarih: 19/10/2016, Saat:16:08

V

ize serbestisinin gerçekleşmemesi demek, Avrupa’nın ortaya
çıkacak ve halen süregiden büyük göç dalgaları karşısında
ihtiyaç duyduğu yeni mekanizmaların hayata geçmemesi ve
dolayısıyla Avrupa’yı ve kendi coğrafyamızı bu göçler karşısında
savunmasız bırakmak demektir. Ben Avrupalılara hep göç
dalgasının siyasi sonuçlarını hatırlatırken Kavimler Göçü
örneğini veriyorum. Kavimler Göçü nasıl ki bütün Avrupa’nın
siyasi haritasını değiştirdi ise, bu etki de Avrupa siyasi haritasını
değiştirecek kadar, yani iktidarları yerinden edecek kadar çok
güçlü bir dalga üretiyor. Bunun karşısında ortaya çıkan aşırı sağ,
yabancı düşmanlığı gibi akımlar ana akım siyasileri yutmaya
başlıyor ve demokratik refleksi, demokratik düzeni tehdit
ediyor Avrupa’da. Avrupa’daki demokratik düzeni, aşırı sağ ve
diğerlerinin istismarına karşı koruyan Türkiye’nin Bire-Bir
Anlaşması sayesinde oluşturduğu bu mekanizmadır. Dolayısıyla
bundan sonra ek mekanizmalara ihtiyaç var: Geri Kabul
Anlaşması ve diğer konular gibi.
A Haber Özel Röportaj
Tarih: 19/10/2016, Saat:16:08
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İ

ddia ediyorum, Avrupa Birliği’yle yapılan Bire-Bir
Anlaşmasının başarısının yegâne unsuru Türk kurumlarının
gücüdür. Bizim polisimizin, Sahil Güvenliğimizin gücü
sayesinde bu gerçekleşiyor.
A Haber Özel Röportaj
Tarih: 19/10/2016, Saat:16:08

K

üresel sistem iki yerden stres altında: Biri Irak-Suriye hattı,
diğeri Afganistan-Pakistan hattı ve buradan göç Avrupa’ya
doğru devam edecek. Bunu da yegâne çözebilecek mekanizma
Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ortak mekanizma üretmesidir.
Vize serbestisi, dolayısıyla, Türkiye’yle ilgili bir karardan çok
Avrupa’nın kendi geleceğiyle ilgili vereceği bir karardır.
A Haber Özel Röportaj
Tarih: 19/10/2016, Saat:16:08

Y

unanistan’la paylaştığımız çok önemli konulardan bir
tanesi, bu göç meselesi. Burada esas yükü biz çekiyoruz,
bizden sonra da Yunanistan çekiyor. Türkiye’de 3 milyona yakın
mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bunların 800 bini çocuktur.
Bunların 500 bini şu anda eğitim imkânından mahrumdur.
Avrupa Birliği makamlarına sık sık çağrı yaptım, bunların
eğitimi için gereken mali kaynağın ayrılması lazım. Fakat Avrupa
Birliği’nin gönderdiği mali kaynaklar maalesef çok yavaş işliyor.
Yunanistan Ziyareti-Basın Mülakatı
Tarih: 03/11/2016, Saat:11:10
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P

ek çok Avrupa ülkesinde, Avrupa Birliği ülkesinde,
demokratik değerlerin paylaşıldığı ülkelerde birtakım
siyasi partiler bu mültecileri, ölümden kaçan bu insanları
canavar gibi gösteren birtakım afişlerle ve kampanyalarla aşırı
sağı yükseltiyorlar, İslamofobiyi yükseltiyorlar, antisemitizmi
yükseltiyorlar, yabancı düşmanlığını yükseltiyorlar. Bu Avrupa
Birliği’nin geleceği için tehlikelidir.
Yunanistan Ziyareti-Basın Mülakatı
Tarih: 03/11/2016, Saat:11:10

A

deta Avrupa Birliği’nde müthiş bir rehavet var. ‘Nasılsa
bu yükü Türkiye ve Yunanistan paylaşıyorlar ve bir şekilde
mültecilerin gelmesini engelliyorlar.’ diyerek üzerlerine düşen
hiçbir mükellefiyeti, hiçbir sorumluluğu yerine getirmiyorlar.
Yani bu başlı başına ayıp diyebileceğimiz bir tablodur.
Yunanistan Ziyareti-Basın Mülakatı
Tarih: 03/11/2016, Saat:11:10
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B

iz çeşitli konularda bunu tarih içerisinde de gördük, Avrupa
Birliği’nin karşı karşıya kaldığı bir tıkanıklığı aşması
Türkiye’yle yakın işbirliği içerisinde olması halinde çok daha
mümkün olmuştur. Nitekim, Avrupa Birliği’yle her yakınlaşma
da Türkiye’nin milli çıkarları açısından her zaman olumlu etki
yapmıştır.
Yunanistan Ziyareti-Basın Mülakatı
Tarih: 03/11/2016, Saat:11:10

E

n sevindirici olanı şudur: Ege’de ölümler bitme noktasına
gelmiştir. Artık biz kıyılara vuran bebek cesetleri
görmüyoruz. Aylan bebek ve onun yaşıtlarının kıyılara vuran
cesetlerini görmüyoruz. Bu başarı Türkiye’nin başarısıdır ve
dünyanın burada Türkiye’nin yanında durması gerekir. Ama
‘Biz bu sorunu nasılsa Türkiye’nin üstüne yıktık, Türkiye ve
Yunanistan bu mükellefiyeti, bu büyük yükü paylaşıyor.’ diyerek
geri çekilme gibi bir tabloyla karşı karşıyayız.
Yunanistan Ziyareti-Basın Mülakatı
Tarih: 03/11/2016, Saat:11:10

B

u kadar büyük bir insani sorunu, bütün küresel sistemin
beraber üstlenmesi lazım, sorumluluklarını yerine getirmesi
lazım. Bu konuda gerek mekanizmalar konusunda desteklemek
için, gerekse mali yardımlar konusunda Avrupa Birliği kurumları
çok geç kalmaktadır, çok yavaş işlemektedir. Bu da maalesef
önümüzdeki insani dramın daha da büyümesine yol açmaktadır.
Yunanistan Ziyareti-Yunanistan’ın AB’den Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili
Nikos Ksidakis ile Ortak Basın Toplantısı-Tarih: 03/11/2016, Saat:15:11
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T

ürkiye Avrupa Birliği’ni tarihinin en büyük krizlerinin bir
tanesinden kurtardı. Göç krizi karşısında Bire-Bir Anlaşması
yaparak bunu yaptı.
Avrupa Birliği Bakanlığının 2017 Yılı Bütçe Görüşmeleri
Tarih: 24/11/2016

T

arihte Kavimler Göçü denilen bir olay vardır. Suriyeli
mültecilerin Akdeniz’den Avrupa’ya doğru akın etmesinin
bu kavimler göçü benzeri bir tablo oluşturduğunu, bu tablonun
doğru yönetilmesi gerektiğini, doğru yönetilmezse bunun
Avrupa’nın siyasi kurumlarını vuracağını açık bir şekilde ifade
ettik ve netice itibariyle de öyle oldu.
Avrupa Birliği Bakanlığının 2017 Yılı Bütçe Görüşmeleri
Tarih: 24/11/2016
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B

en bir siyasetçi olarak bütün bir hayatım boyunca şununla
gurur duyacağım: 3 milyon mülteciyi misafir ediyoruz,
ama bunlar hiçbir şekilde Türkiye’de iç politika malzemesi
yapılmamıştır. Bunlara karşı ırkçı bir siyasi hareket ortaya
çıkmamıştır.
Belçika Ziyareti- Türkiye-AB Sivil Toplum Buluşmaları Çerçevesinde Basın
Mensupları ile Bir Araya Gelmesi-Tarih: 29/11/2016, Saat:12:53

B

enim ülkemde hiçbir seçim kampanyasında ve hiçbir siyasi
polemikte mültecilere karşı hiçbir parti tavır almamıştır.

Belçika Ziyareti- Türkiye-AB Sivil Toplum Buluşmaları Çerçevesinde Basın
Mensupları ile Bir Araya Gelmesi-Tarih: 29/11/2016, Saat:12:53
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İ

nsanoğlunun bu mücadeleyi kazanması lazım. Dolayısıyla,
mülteciler bizim için bir sorun değil. Bize insanlığımızı
hatırlatan Allah’ın birer lütfu onlar. Daha iyi insan olmamız
için, Kıtamızı, Avrupa’yı, Anadolu’yu, dünyayı daha insani hale
getirmemiz için bir fırsat. Bunu bu şekilde düşünmemiz lazım.
Şunu da zaman zaman görüyorum mülteci kabul eden bazı
ülkelerde: ‘Eğitimli olanları alalım, diğerlerini başka ülkelere
bırakalım.’ gibi söylemler ifade ediliyor. Biliyor musunuz? Bunun
adı kültürel ırkçılıktır. Yani siz bir doktoru ülkenize alacaksınız,
ama bir işçiyi kabul etmeyeceksiniz, bunun adı kültürel
ırkçılıktır. Her insan, insan olarak kıymetlidir. Dolayısıyla bu
aslında birtakım düşünceleri gözden geçirmemizi de gerektiren
bir meydan okumadır.
Belçika Ziyareti-Acil Durumlarda Eğitim Başlıklı Panel
Tarih: 30/11/2016

M

ülteci çocukları eğitemezsek, o zaman birinci olarak
bu çocuklar bir kayıp nesil olarak gelir, bu çocukların
hepsini kaybederiz. İkinci olarak bu çocukların radikal birtakım
akımların, aşırı akımların etkisine girmesine yol açar ve bu
dünyanın önüne daha büyük güvenlik maliyetleri olarak gelir.
Çünkü bütün bu mültecilerin, mülteci çocukların peşinde
birtakım örgütler var. DEAŞ Terör Örgütü var, PKK Terör
Örgütü var ve pek çok terör örgütü bu çocukları kendisine
militan yapmak için gayret sarf ediyor, bu çocukları takip ediyor.
Belçika Ziyareti-Acil Durumlarda Eğitim Başlıklı Panel
Tarih: 30/11/2016
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Ö

vünç vesilesi olarak gördüğümüz şey şudur: Türkiye’de
hiçbir siyasi partinin ya da siyasi tartışmaların merkezinde
mültecileri iç siyaset malzemesi olarak kullanma, onlara karşı
ırkçılık üretme, onlara karşı faşist yaklaşım üretme gibi hiçbir
ana akım yaklaşım olmamıştır.
Avrupa Birliği Bakanlığının 2017 Yılı Bütçesi
TBMM Genel Kurul Görüşmeleri-Tarih: 13/12/2016

B

ir Avrupa devleti ve bir Avrupa demokrasisi olarak
Türkiye’nin mültecilere karşı ırkçılık üretmeme, faşist
söylemler üretmeme konusunda yegâne ülke olduğunu sürekli
olarak temaslarımızda belirtiyoruz ve bu gurur duyduğumuz bir
meseledir.
Avrupa Birliği Bakanlığının 2017 Yılı Bütçesi
TBMM Genel Kurul Görüşmeleri-Tarih: 13/12/2016

28

T

ürkiye’de milyonlarca mülteci bir iç politika konusu
yapılmıyor. Topyekûn bir dayanışma var bu insanlarla.
TRT Türk Özel Röportaj-Tarih: 14/12/2016, Saat:18:04

B

izim misafir ettiğimiz mülteci sayısı Slovakya nüfusunun
yarısı kadar, üç milyon kişiyi misafir ediyoruz. Bunların
içerisinde Finlandiya’daki toplam öğrenci sayısı kadar Suriyeli
çocuğu eğitiyoruz.
Almanya Ziyareti Türk ve Alman İşadamları Temsilcileri ile Bir Araya Geldiği
Toplantı-Tarih: 15/12/2016, Saat:12:43
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G

öç anlaşmasının Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı, dünyanın
karşı karşıya kaldığı büyük bir insani ve siyasi krizi önleme
bakımından başarıyla uygulandığını görüyoruz.
Almanya Ziyareti Türk ve Alman İşadamları Temsilcileri ile Bir Araya Geldiği
Toplantı-Tarih: 15/12/2016, Saat:12:43

A

vrupa Birliği’nin bu yardımları aktarma mekanizması o
kadar yavaş ki, ilkokul çağındaki bu çocuklar korkarım ki
bu paralar gelene kadar emeklilik yaşına gelmiş olacaklar, bu
kadar yavaş bir mekanizma işlemektedir.
Almanya Ziyareti Türk ve Alman İşadamları Temsilcileri ile Bir Araya Geldiği
Toplantı-Tarih: 15/12/2016, Saat:12:43
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T

ürkiye 3 milyon mülteciyi ülkesinde misafir ediyor. Bu
konuda Avrupa Birliği’nden verilen sözlerin tutulması
konusunda maalesef sözlerin yeterince yerine gelmediği
yönündeki tespitimiz devam ediyor.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini ile Ortak Basın Toplantısı
Tarih:11/01/2017

E

n önemli şey bu çocukların eğitilmesidir. Eğer bu çocuklar
doğru düzgün bir şekilde eğitim almazlarsa, yarın terör
örgütlerinin kapsama sahası içerisinde kalabilirler.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini ile Ortak Basın Toplantısı
Tarih:11/01/2017
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T

ürkiye’ye şu anda vize serbestisi verilmemesinin hiçbir
mantığı yok. Terörle Mücadele Yasası’nın değiştirilmesinden
bahsediyorlar. 1295 kilometrelik Irak-Suriye sınırımızın
öbür tarafında ulusal devlet yok, ulusal ordu gücü yok, ulusal
polis gücü yok. Burada DEAŞ’la mücadeleyi askeri olarak biz
sürdürüyoruz. Bütün bu tabloya baktığınız zaman, Türkiye’ye
Terörle Mücadele Yasası’nı değiştirmesini teklif etmek,
mantıksızlığın ötesinde bir şey.
A Haber Özel Röportaj-Tarih: 09/02/2017, Saat: 12:05

T

ürkiye’ye ‘Terörle Mücadele Yasanı değiştir.’ demek şu
şartlarda, Türkiye’nin güvenliğini zaafa sokmak olduğu
gibi Avrupa Birliği’nin güvenliğini de zaafa sokmak olur. Artık
Musul’da, El-Bab’da ya da Rakka’da olan bir mesele sadece Orta
Doğu meselesi değil, aynı zamanda Avrupa Birliği meselesi
haline dönüşüyor.
A Haber Özel Röportaj-Tarih: 09/02/2017, Saat: 12:05

T

ürkiye ile ilgili yapılan tartışmalar karşısında, bu
ilkesizlikler karşısında ana akım siyasetçiler güçlü bir
duruş sergileyemedikleri zaman, bir müddet sonra diğerlerinin
Avrupa’nın temel değerlerini, birlik politikalarını hırpalayan
yaklaşımlarına da güç aktarmış oluyorlar. Bu birbirini
besleyen bir süreç. Dolayısıyla Türkiye’yi dışarıda tutan,
Türkiye’nin Avrupa’yla bütünlemesini engellemeye çalışan, Türk
vatandaşlarının ya da Türk iş adamlarının Avrupa’ya girişini
zorlaştıran her yaklaşım, sonuçta Avrupa’nın bir birlik olarak
cazibesini azaltır.
A Haber Özel Röportaj-Tarih: 09/02/2017, Saat: 12:05
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E

ğer bu 3 milyon kişiyi Türkiye misafir etmeseydi, unutmayın
ki bunların hepsi Akdeniz üzerinden Avrupa’ya gelecekti.
Pek çok insani trajedi ortaya çıkacaktı. Aşırı sağ akımlar
bu mültecileri istismar ederek Avrupa’nın siyasi haritasını
değiştireceklerdi. Türkiye’nin bu konuda yaptığı şey, Avrupa’nın
geleceğini kurtarmaktır, bunun altını çiziyorum.
Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (IFRI) Yaptığı Konuşma
Tarih: 09/02/2017

34

D

uvarlar örmemek lazım, köprüler inşa etmek lazım. Ama
Avrupa Birliği ülkelerini gözümüzün önüne getirdiğimiz
zaman, pratikte bu ne kadar doğrudur? İki açıdan bence duvarlar
örüyorlar, köprüler inşa etmek yerine. Birincisi, ölümden kaçan
bu mülteciler karşısında sadece Türkiye mükellefiyetlerini yerine
getiriyor. Avrupa Birliği ülkeleri bu mükellefiyetlerini yerine
getirmiyorlar. İkincisi, Avrupa’da yükselen aşırı sağ akımlar
bizzat Avrupa kıtasının içerisinde ideolojik olarak, siyasi olarak,
zihniyet düzeyinde yepyeni Berlin Duvarları oluşturuyorlar, çok
daha katı duvarlar oluşturuyorlar.
Paris Büyükelçilik Rezidansında Basın Toplantısı-Tarih: 10/02/2017

A

vrupa Birliği göçmenlere sahip çıkma, zulümden kaçan,
ölümden kaçan insanlara sahip çıkma konusundaki sınavı
geçememiştir. Bu sınavı geçemeyince ne yaptılar? Aşırı sağın
göçmen karşıtlığı, göçmen düşmanlığı politikası karşısında,
sınırları kapatmak, izolasyonist politikalar uygulamak gibi
yaklaşımlar ürettiler.
Anadolu Ajansı Editör Masası-Tarih: 08/03/2017

S

iz, bu göçmenleri, ölümden kaçan insanları dışladığınız zaman
neyin kucağına itmiş oluyorsunuz? Bunlara radikalizmden
başka bir herhangi bir fırsat, herhangi bir imkân vermemiş
oluyorsunuz.
Anadolu Ajansı Editör Masası-Tarih: 08/03/2017
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T

ürkiye üç milyon insanı barındırarak, insanlık adına sınavı
tek başına veriyor. Aslında bir bakıma insanlığın namusunu
Türkiye kurtarıyor.
Anadolu Ajansı Editör Masası-Tarih: 08/03/2017

T

ürkiye burada mucizevi bir iş başarıyor. Bir günde 7 bin
kişi geçiyordu 18 Mart Anlaşmasından önce Ege’de. Bu sayı
şimdi 20’ye, 30’a indi. Darbe gecesi bile sayı 100’ü bulmamış.
Avrupa’da şunu söylüyorum: ‘Bu bir Kavimler Göçü.’ Aynı
önceki Kavimler Göçü gibi, Avrupa’nın bütün siyasi haritasını
değiştirebilirdi. Avrupa’daki bütün bir siyasi haritada aşırı sağın
Avrupa’ya egemen olması gibi bir sonuç doğurabilirdi, bir
reaksiyon doğurabilirdi. Türkiye, Avrupa’nın siyasi geleceğini
kurtarmıştır.
Anadolu Ajansı Editör Masası-Tarih: 08/03/2017
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B

ugün savaşların, doğal afetlerin ve salgın hastalıkların yol
açtığı krizler tüm insanlığın huzurunu ve ortak geleceğini
hedef alıyor. İnsanlık bugün büyük sınamalarla karşı karşıya.
Türkiye şu ana kadar yaptıklarıyla ve bundan sonra yapacaklarıyla
bu krizlerle başa çıkmada büyük çaba gösteriyor.
Avrupa Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi
Christos Stylianides ile Basın Toplantısı-Tarih:07/06/2017

H

içbir zaman bize ihtiyaç duyan insanlara elimizi uzatmaktan
geri durmadık. Doğal afetler, savaş, yoksulluk, toplumsal
çatışmalar nedeniyle zor durumda kalanlara karşı her zaman
hassas bir şekilde yaklaşıyoruz ve birçok ülkede yürütülen insani
yardım çalışmalarını desteklemeye devam ediyoruz.
Avrupa Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi
Christos Stylianides ile Basın Toplantısı-Tarih:07/06/2017

G

öç meselesini insanlık için bir yük değil bizim kendimizin
insanlığımızı ispat edeceğimiz bir fırsat olarak görmek
gerekir. Bu mesele sadece teknik bir mesele, siyasi bir mesele
değildir. Bizim insanlığımızla ilgili bir meseledir. Maalesef göçle
ilgili konularda insan hareketliliğinde azalma olduğu zaman,
bir zayıflama olduğu zaman bu konular unutulmaktadır. Ama
gördüğümüz gibi göç konusundaki insani dram bundan sonra
da sürmeye devam edecektir.
Avrupa Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi
Christos Stylianides ile Basın Toplantısı-Tarih:07/06/2017
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