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“AKPM’nin Türkiye Kararı Tarihi Bir Hatadır”

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik, Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi’nde (AKPM) alınan, 2004 yılından bu
yana denetim sonrası diyalog sürecinde
bulunan Türkiye'nin yeniden denetime
alınması kararına ilişkin değerlendirmelerde
bulundu.

mükellefiyetler konusunda da üzerine düşeni
fazlasıyla yerine getiren Türkiye ile hiçbir
dayanışma mekanizması üretilmemiştir. Bu
kadar zor şartlarda özgürlük ve güvenlik
dengesini bu kadar güçlü bir şekilde ortaya
koyan bir ülkeye terörle mücadele konusunda güçlü bir dayanışma üretilmesi gerekirdi.

Avrupa Birliği Bakanlığı’nda basın mensuplarına açıklama yapan AB Bakanı
Ömer Çelik, AKPM'nin, Türkiye’nin 2004
yılında denetimden çıkmasından sonra
gerçekleştirdiği çok sayıda güçlü reformlardan sonra böyle bir karar almasını yanlış
ve son derece haksız bulduklarını dile getirdi.

Daha da önemlisi insan hakları konusunda
bu kadar mülteci barındırarak bütün dünyanın yapamadığını yapan bir ülkeye çok
daha yüksek bir sesle teşekkür edilmesi
gerekirdi. Dolayısıyla bu kararı alanların, bu
zor koşullardan geçen ülkemize karşı
dayanışma sorumluluklarını yerine getirmek
yerine dışlayıcı bir tutum sergiledikleri
görünüyor. Bu, Avrupa Konseyi için de
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi için
de tarihi bir hatadır."

AB Bakanı Ömer Çelik, şunları kaydetti:
“Bu kadar zor koşullardan geçen ve insani
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“Türkiye, Avrupa Birliği'ni Kurtarmış Bir Ülkedir”

Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin
geleceği hakkında açıklamalarda bulunan AB
Bakanı Ömer Çelik, "Türkiye ile Avrupa
arasındaki ilişkiler yapısal olarak bundan
sonra da çok güçlü bir şekilde sürecek. Bu
tartışılmaz bir gerçek" ifadesini kullandı.

şeyi yaptığını belirterek, Mayıs ayında
AB tarafına sunulacak çalışmanın kabul
edilmesi durumunda, sürecin sağlıklı bir
şekilde tamamlanmaya başlayacağını, kabul
edilmemesi durumunda ise sürecin akamete
uğrayacağını ifade etti.

AB Bakanı Ömer Çelik, Almanya ile Türkiye
arasında rekabet ilişkisi kurgulayan bazı siyasetçilerin, Türkiye'yi zamanla Almanya'nın iç
siyaset konusu haline getirdiğini belirterek,
bu siyasetçilerin kendi gazetelerine ve iç
kamuoyuna yönelik Türkiye ile ilgili
açıklamalarda bulunduğunu kaydetti. AB
Bakanı Ömer Çelik, basın özgürlüğü konusunda Türkiye'yi eleştirenlerin, gazete ve
dergilerde Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı
yaptığını vurgulayarak, "Bunda bir basın
özgürlüğü kokusu yok." diye konuştu.

AB Bakanı Ömer Çelik, Türkiye'nin hazırladığı
çalışmaya AB'nin olumlu yanıt vermemesi
durumunda, Türkiye'nin Ege'de düzensiz
göçle ilgili işbirliği yapmayacağının altını
çizdi. Türkiye'nin 3 milyon sığınmacıyı misafir
ettiğini hatırlatan Bakan Ömer Çelik, "Türkiye, Avrupa Birliğini kurtarmış bir ülkedir. Bu
mülteci anlaşmasını biz yapmasaydık, bu
kadar mülteci Avrupa'ya gitseydi, bu
göçmenlikleri istismar eden aşırı sağcılar,
ırkçılar öyle bir şekilde yükselecekti ki,
Avrupa siyasetinde bunu merkez sağ siyasetçiler idare edemeyecekti ve Avrupa'nın
siyasi haritası değişecekti." dedi.

AB Bakanı Ömer Çelik, vize serbestisi konusuna ilişkin de Türkiye'nin üzerine düşen her
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“12 Eylül Anayasası Aslında
Cuntacıların Topluma Dayattığı Bir Fermandır”

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik, Adana temasları kapsamında AK
Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen
"Kadınlar Soruyor" etkinliğine katıldı ve
burada yaptığı değerlendirmede referandum
sürecinin en renkli kampanyalarından birinde
bulunduklarını söyledi.
Anayasaların, toplumların "nüfus cüzdanı"
niteliğinde olduğunu ifade eden AB Bakanı
Ömer Çelik, Türkiye'nin 1839'dan beri daha
iyi yönetilme konusunda sistem değişikliklerini tartıştığını dile getirdi.
AB Bakanı Ömer Çelik, 12 Eylül anayasasının
aslında cuntacıların topluma dayattığı
bir "ferman" olduğunu belirterek, "Cuntanın
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kendi iktidarını hakim kılmak, siyaseti
kötürümleştirmek, siyaseti kısıtlamak, milli
iradeyi zayıflatmak, sivil siyaseti güçsüz
kılmak için kurguladığı o denklemin dışına
çıkmak için bir sürü değişiklik yapıldı." diye
konuştu.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle daha
fazla güç elde etmeye çalışıldığının
iddia edildiğini anlatan AB Bakanı Ömer
Çelik,
"Kurucu
Genel
Başkanımız
Cumhurbaşkanı, partimizin Genel Başkanı
Başbakan,
Meclis
çoğunluğu
bizde,
hükümet bizde. Dolayısıyla mesele güç
meselesi olsaydı, bizim bu sistemi hiç
değiştirmememiz
lazımdı."
ifadelerini
kullandı.

AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

“Suriye'de Sadece İnsanlar Değil İnsanlık Katlediliyor”
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik, ABD'nin Suriye'de rejime ait
hava üssünü vurmasına ilişkin, "Bugün ortaya
konulan bu askeri kararlılık ciddi bir mesajdır
ve bu kararlılıktan dolayı diğer ülkelerin bu
askeri harekatı suçlamak gibi bir yaklaşımları
kabul edilemez. Çünkü bu askeri harekatın,
bu kararlılığın sebebi Esed rejiminin ortaya
koyduğu katliamdır." dedi.
Adana’da
yaptığı
açıklamada,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
Başbakanlığı döneminden beri Esed rejimin
cezalandırılması gerektiğini açık ve net bir
şekilde söylediğinin altını çizen AB Bakanı
Ömer Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Ne gariptir ki şimdiye kadar bu yapılmadığı
gibi tam tersi kararlar da alındı. Geçenlerde

İngiltere Dışişleri Bakanı bunun altını
çizen bir açıklama yaptı. Kendisi kimyasal
silah kullanımından sonra bu konuda adım
atmayan ülkeleri sayarak, 'Bu durum İngiltere
de dahil bazı ülkelerin aldığı yanlış kararın
neticesidir" diye bizzat açıklama yaptı. Bugün
gelinen nokta önceki alınan yanlış kararların
neticesidir. Esed rejimi şunu görüyor. Dünyanın gözü önünde bir katliam gerçekleştiriyor
ama
Suriye'de
vekalet
savaşı
çerçevesinde kimse birbirine müdahale etmiyor. Dolayısıyla bugün ortaya konulan
kararlılık ciddi bir mesajdır ve bu harekata
olumsuz yaklaşmaları doğru değildir.
Çünkü bu askeri harekatın, bu kararlılığın
sebebi Esed rejiminin ortaya koyduğu
katliamdır. Bütün bu ortaya çıkan tablonun
neticesi Esed'in ortaya koyduğu eylemler
yüzündendir."
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“Rejim Cumhuriyettir, Rejimin Sahibi Cumhurdur”

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik, Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği (MÜSİAD) Adana Şubesi tarafından
düzenlenen "Türkiye Ekonomisi ve Yeni
Anayasa" programına katıldı.
AB Bakanı Ömer Çelik burada yaptığı
konuşmada, MÜSİAD camiasının demokrasinin gelişmesi, ülkenin büyümesi, güçlenmesi
için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu açık
ve net biçimde gösterdiğini belirtti.
Ekonomik nitelikli sivil toplum kuruluşlarının,
darbe girişimi günü, demokrasiye ne kadar
bütünsel ve kapsayıcı bir gözle baktıklarını
gösterdiklerini ifade eden Bakan Ömer Çelik,
"Darbe girişimini önleme konusunda en
önde adım atarak, fedakarlık göstererek
esasında Türkiye'de demokrasinin, rejimin
esas sahibinin sivil toplum olduğunu göster-
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mişlerdir. Bunların en önde gelenlerinden bir
tanesi de MÜSİAD camiasıdır." diye konuştu.
Cumhurun en fazla güçlendiği, vatandaşın
hükümetin kurulması, devletin yönetilmesinde en çok söz sahibi olduğu veya bununla
ilgili adım atıldığı dönemlerde rejim
tartışmalarının ortaya çıktığını anlatan AB
Bakanı Ömer Çelik, sistem tartışmasının,
rejim tartışması haline getirilmek istendiğini
kaydetti.
FETÖ'nün de bir rejim değişikliği yapmaya
çalıştığını ifade eden AB Bakanı Ömer Çelik,
"Net şekilde şunun adını koyalım. Rejim
cumhuriyettir, rejimin sahibi cumhurdur. Bu
rejimin cumhur dışında hiçbir bekçiye, hiçbir
odağa, vesayete ihtiyacı olmadığı 15
Temmuz gecesinde de görülmüştür." dedi.

AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katılımıyla
Gerçekleştirilen Toplu Açılış Töreni

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın katılımıyla Adana’da gerçekleştirilen toplu açılış törenine katıldı.
AB Bakanı Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın Adana'yı şereflendirdiğini belirterek, kendisine, Çukurova'ya, sarı sıcağın
memleketine, Adanalıların memleketine

meydandakiler adına "Hoş geldiniz" dileklerini ilettiğini söyledi.
Bakan Ömer Çelik, "Kozan'dan buraya
gelirken trafik kazası geçirerek şehit olan
kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.
Onlar da bizimle beraber olacaklardı. Ama
maalesef mümkün olmadı." dedi
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AB Bakanı Ömer Çelik
Almanya AB Bakanı
Michael Roth ile görüştü

“Terörizme Karşı
Mücadelede İşbirliği
Yapmak Zorundayız”

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer
Çelik, Almanya'nın Avrupa'dan sorumlu Federal
Devlet Bakanı Michael Roth ile görüştü.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer
Çelik,
İsveç'in
başkenti
Stockholm'de
gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

AB Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede son
dönemde yaşanan gelişmeler ışığında ikili
ilişkileri ve Türkiye-AB ilişkileri konuları ele
alındı.

Saldırıyı şiddetle kınayan Ömer Çelik, "Kalbimiz
İsveç halkıyla. Terörizme karşı mücadelede
işbirliği
yapmak
zorundayız."
ifadesini
kullanıldı.

“Kalbimiz Mısır Halkıyla”

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Mısır'ın Tanta şehrinde bir kilisede düzenlenen
terör saldırısını şiddetle kınadı.
Birçok insanın yaşamına mal olan saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Bakan Ömer Çelik, "Kalbimiz
Mısır halkıyla." ifadesini kullanarak, Mısır halkına olan desteğini dile getirdi.
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"40 İlde 40 Toplantı" Etkinliği

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik, Hak-İş tarafından düzenlenen
"40 İlde 40 Toplantı" isimli etkinliğe katıldı.
Burada yaptığı konuşmada, AB Bakanı Ömer
Çelik Türkiye'de ne zaman milletin, devletin
lehine bir şey veya sistem değişikliği olsa
"rejim değişikliği" olduğuna dair söylemlerin
ortaya çıktığını, bunu, rejim krizlerinden
faydalanmak isteyen, milletin iktidarını
vesayetlerle çalmak isteyenlerin ortaya
çıkardığını söyledi.
AB Bakanı Ömer Çelik, tek adamların,
diktatörlerin halktan, seçimden, sandıktan
korktuğunu, halkı gördüklerinde tank ve
savaş uçağının arkasına saklandığını vurgulayarak,
Cumhurbaşkanı
Recep
Tayyip
Erdoğan'ın ise FETÖ'nün darbe girişiminde
tanka, topa, füzeye karşı yürüdüğünü dile
getirdi.
Vatandaşın arzu ettiği istikrarı sistem
düzeyinde de garanti altına alacaklarını anlatan AB Bakanı Ömer Çelik, sözlerine şöyle
devam etti:

"2002'den önce ebeveynler, parası olsa bile
çocuklarına ders kitabı bulamazken bugün
çocuklar akıllı tahta ve tabletlerle ders
görüyorlar. Bunun gibi birçok alanda büyük
dönüşümler yaşandı. Bu büyük dönüşümün
sırrı nedir? Basit. Halkın iradesine dayanan
güçlü hükümet modelleriyle bu ülkede yarattığımız istikrar bu ülkenin en büyük
sermayesidir, en büyük gücüdür, en büyük
kuvvetidir. Dolayısıyla Türkiye geleceğini
güçlü bir şekilde kurmak istiyorsa bu gücünü
korumak zorundadır, istikrarı korumak
zorundadır. Vatandaş hep istikrara oy veriyor
ama sistemin içinde kurulmuş tuzaklar, fay
kırıkları, engeller sürekli olarak bu istikrarı
zedeliyor. O zaman tablo nettir. Vatandaşın
arzu ettiği istikrarı sistem düzeyinde de
garanti altına alacağız."
Konuşmasının
devamında,
Türkiye'nin
geleceğinin parlak olduğuna işaret eden AB
Bakanı Ömer Çelik, "Ben hep söylerim. Asla
yorgunluk yok. Yorulan, bıkan, usanan
bizden değildir. Daha çok koşacağız, daha
çok
ilerleyeceğiz."
değerlendirmesinde
bulundu.
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“Asli Kurucu İktidar Millettir”

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik Adana’da basın mensuplarına
gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Anadolu Ajansına yaptığı değerlendirmede
Türkiye'nin siyasi krizlerden ve sistem
krizlerinden çok çektiğini aktaran AB Bakanı
Ömer Çelik, "Yapısal krizlerini ortadan
kaldıracak, parçalı iktidar yapılarını ortadan
kaldıracak, dolayısıyla halkın iradesinin
hükümet ve devlet üzerinde tam tesisini
sağlayacak bir yönetim modeline, bir sistem
değişikliğine geçtiğimizi güçlü bir şekilde
vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Bununla da
ilgili inşallah güçlü bir netice alacağımızı
düşünüyorum." ifadesini kullandı.
AB Bakanı Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı
hükümet sisteminde gensoru önergelerinin
kalkıp kalkmayacağına dair tartışmalar
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yapıldığının altını çizerek, sözlerini şöyle
sürdürdü:
"Bu bahsettiğim sistem, başkanlık sistemlerinde olan bir şey. Cumhurbaşkanlığı
hükümet sisteminde de bu var. Asli kurucu
iktidar hükümeti inşa ettikten sonra, artık o
doğrudan onun inşa ettiği hükümet
olduğu için, yeni hükümetin gensoruyla
düşürülmesi söz konusu olmuyor. Onun
yerine başka denetleme mekanizmaları var.
Bu ülkede asli kurucu iktidar millettir.
Milletin bu egemenliğine herhangi bir
şekilde birilerinin müdahil olması, birilerinin
bu millet egemenliğini parçalaması, bunu
parçalı hale getirmesi, güçsüzleştirilmesi
bizim
sistemimizin
ürettiği
yapısal
sorunlardır. Şimdi asli kurucu iktidara ait
olan bu yetkiyi, asli kurucu iktidarın
hiçbir müdahale olmaksızın kullanmasını
sağlayan ve bu şekilde istikrarı inşa eden bir
sistem kuruyoruz."

AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

“Terör Tehditleri Ortadayken Türkiye'den
Mevzuatını Gevşetmesini Beklemek
Gerçekçi Olmaz”

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik, A Haber'de canlı yayımlanan
programda gündemi değerlendirdi.
AB ile vize muafiyeti sürecine değinen AB
Bakanı Ömer Çelik, bu konuda çalışmaların
yürütüldüğünü belirtti. Çalışmayla ilgili son
önerilerin verileceğini dile getiren Bakan
Ömer Çelik, Türkiye'nin daha önceki
pozisyonunu koruduğunu dile getirdi.
AB Bakanı Ömer Çelik, "Bizim önerimiz, özellikle terörle mücadele yasasında, onların
tekliflerinin Avrupa Konseyi ile aramızdaki
bir komisyona devredilmesi, bu arada Türkiye'ye vize muafiyeti verilmesi, ileride terörle
mücadeledeki şartların normalleşmesine
bağlı olarak o mükellefiyetlerin gündeme
alınması şeklinde. Ancak şu aşamada tüm
Avrupa'da karşı karşıya kalınan bu terör
tehditleri karşısında mevzuat ağırlaştırılırken
ve güçlendirilirken Türkiye'den mevzuatını
gevşetmesini beklemek gerçekçi olmaz.

Önümüzdeki terör tehdidi, giderek dozunu
artıran bir tehdit. Hem Türkiye hem Avrupa
hem de dünyanın geri kalanı için" diye
konuştu.
Diktatörlük iddialarının hatırlatılması üzerine
AB Bakanı Ömer Çelik, 16 Nisan'daki
referandumdan güçlü bir "evet" çıktığı
zaman hayata geçecek sistemde asli kurucu
iktidar olan milletin hem doğrudan hükümeti hem de meclisi belirleyeceğini söyledi.
Hayatında hiç seçim kazanmamış, bulunduğu hiçbir makama seçimle gelmeyen
kişilerin diktatörlük iddialarını seslendirdiklerinin altını çizen AB Bakanı Ömer Çelik,
"Peki bahsettikleri kim? Sayın Cumhurbaşkanımız ise hayatında her bulunduğu
makama, gençlik kollarından itibaren seçimle ve mücadele ile gelmiş. Burada büyük
çelişki var. Tek adam ve diktatörlük dediği
rejimlerin temel özellikleri bellidir. Bu özelliklerde sandıktan, meclisten ve seçimden
korkulur.” ifadelerini kullandı.
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AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

AB Bakanı Ömer Çelik
Habertürk Kanalında Gündemi Değerlendirdi

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik, Habertürk kanalına konuk olarak
gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Han
Şeyhun'daki kimyasal saldırısına karşılık
ABD'nin müdahalesini değerlendiren AB
Bakanı Ömer Çelik, uluslararası toplum
müdahale etmedikçe sorunun daha fazla
ciddileştiğini belirterek "katliam rejimi"nin
insanları öldürmeye devam ettiğini ve bu
çerçevede ABD hamlesinin Esed rejimine
güçlü bir sinyal göndermesi ve sınırı aştığını
net bir şekilde göstermesi bakımından önem
taşıdığını belirtti.
ABD hükümetinin açıklamalarından müdahalenin bir kereye mahsus olduğunu
anladıklarını dile getiren Bakan Ömer Çelik,
"Esed'e karşı, bu katliam rejimine karşı etkili
olması için bunun sistematik bir cevaba
dönüşmesi gerektiğini ifade ediyoruz." dedi.
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AB Bakanı Ömer Çelik, Türkiye'nin Suriye'ye
ilişkin başından beri siyasi çözümü desteklediğini belirterek, Esed'in gitmesi durumunda
DEAŞ'ın bölgede güçleneceği tezinin doğru
olmadığını, aksine Esed iktidarda kaldıkça
Suriye'de ve bölgede DEAŞ'ın güçlendiğine
dikkati çekti.
Suriye'de siyasi çözüm için ateşkes sağlanmasının önemini vurgulayan AB Bakanı
Ömer Çelik, Astana ve Cenevre'de siyasi
çözüm için görüşmeler yapılırken Esed rejimi
ve Rusya'nın bombalamaya devam ettiğini,
Suriye meselesinin en kısa zamanda
çözülmesi gerektiğini anlattı.
Esed rejiminin kimyasal silahların yanı sıra
normal silahlarla da insanları öldürmeyi
sürdürdüğünü kaydeden AB Bakanı Ömer
Çelik, "Bir katliam rejimi halkı bu kadar
pervasızca ve cüretkârca katlederken
uluslararası toplumun buna cevabı ne
olacaktır?" sorusunu yöneltti.

AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

“Türkiye'nin Demokrasisi İçin
Önemli Bir Dönüm Noktası Olacak”

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik, Adana temasları kapsamında
Seyhan ve Çukurova ilçelerinde mahalleleri
gezdi ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Esnaf ziyaretleri sırasında gazetecilere
açıklamada bulunan AB Bakanı Ömer Çelik,
halk oylaması çalışmalarına da değindi.
Bakan Ömer Çelik, şöyle konuştu:
"Vatandaşlarımızın tepkisi çok iyi. Hepsiyle
selamlaştık, hal hatır sorduk. Vatandaşlarımızı hem 7 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın Adana İstasyon Meydanı'na
teşriflerine davet ettik hem de 16 Nisan'da
'evetle' ilgili kendilerine bir kere daha
görüşlerimizi aktarma fırsatı bulduk. İnşallah
Cumhurbaşkanımızı çok görkemli bir şekilde
karşılayacağız, büyük bir miting yapacağız.

İnşallah 16 Nisan için de tüm Türkiye'de
sahada çalışan arkadaşlarımızla haberleşiyoruz. Son derece iyi bir ortam var,
vatandaşlarımızın son derece yüksek ilgi,
alakası, sevgisi var.”
AB Bakanı Ömer Çelik, her gün çok sayıda
vatandaşla bir araya geldiklerini ve
gelmeye devam edeceklerini ifade etti.
Bunun bir demokrasi şöleni olduğunu anlatan AB Bakanı Ömer Çelik, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin demokrasisi için önemli bir
dönüm noktası olacak. Bunun vatandaşlarımız tarafından çok iyi anlaşıldığını,
çok iyi idrak edildiğini, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiği konusunda vatandaşlarımızda
yüksek bir bilinç olduğunu görüyorum."
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AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

“Türkiye'nin Rejimi Cumhuriyettir”

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer
Çelik, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla
Osmaniye’de gerçekleştirilen mitingde bir
konuşma yaptı.
Osmaniye'deki mitingde AB Bakanı Ömer
Çelik Başbakan Binali Yıldırım'ın Çukurova'yı,
Osmaniye'yi şereflendirdiğini ifade etti.
Konuşmasında önemli bir demokratik
dönemece doğru hep beraber ilerlediklerini
anlatan Bakan Ömer Çelik, "Osmaniye'nin
kararının 'evet' olduğu görülüyor." diye
konuştu.
AB Bakanı Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemine de değinerek, "Bu fırsatı
kaçırmayalım. Sizin iradenizin daha da güçleneceği, milli iradenin daha da güçleneceği,
bundan sonra halkın iradesinin sandığa ve
hükümete mührünü daha kuvvetli vuracağı
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bir sistem değişikliğine geçiyoruz. 16 Nisan
bu ülkenin istiklâl ve istikbâl mücadelesidir."
ifadesini kullandı.
AB Bakanı Ömer Çelik, rejim değişikliği
tartışmalarına ilişkin olarak ise şunları kaydetti:
"Bakın, Türkiye'nin rejimi cumhuriyettir.
Osmaniye, Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak
için en çok şehit veren illerin başında
gelmektedir.
Cumhuriyetin
temeli
cumhurdur, yani cumhuriyetin temeli sizsiniz.
Sizin iradenizden başka irade, sizin
gücünüzden başka güç yoktur Türkiye'de.
Rejim
değişikliği
nedir,
ben
size
söyleyeyim. Cumhuriyetin içinden cumhuru
çalmaktır rejim değişikliği. 27 Mayıs,
12 Eylül, 28 Şubat bir rejim değişikliğidir.”

AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

“Türkiye'de Nasıl Bir Hükümet Sistemi Olacağına
Türk Halkı Karar Verir”

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik, Avrupa Birliği Bakanlığı’nda
düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasını
değerlendirdi. AB Bakanı Ömer Çelik basın
toplantısında ayrıca, AGİT Demokratik
Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu ile Avrupa
Konseyi Parlamenterler Meclisinin ortak
çalışması
olan
uluslararası
gözlem
misyonunun raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtladı.
AGİT Genel Sekreteri Lamberto Zannier'in
23 Ocak 2014'te Mısır halkının anayasayı
kabulünü tebrik ettiğini hatırlatan Çelik,
"Dolayısıyla burada seçimlerle ilgili bir çifte
standart olduğu ortadadır. Türkiye ile ilgili
eleştiri konusu yapılan her şey aslında Türkiye'deki demokrasinin gücünü göstermesi
bakımından ele alınması gereken konulardır." ifadesini kullandı.
Seçmenlerin özgür iradeleriyle sistem
değişikliğine oldukça açık bir sonuçla "Evet"
dediğinin altını çizen AB Bakanı Ömer Çelik,
"Referandumun kuralları belli, halkımıza
sorulan soru gayet açık. Çıkan sonucun
üzerinde de herhangi bir soru işareti söz

konusu değil." şeklinde konuştu.
Bakan Ömer Çelik, Türkiye'de yapılanın
sistem değişikliğinden ibaret olduğuna
dikkati çekerek, kimin başkan olacağının ise
yine hür ve demokratik seçimlerle belirleneceğini vurguladı.
Bazı muhalefet partilerinin spekülasyon
üretmeye çalışmalarının kendilerini de var
eden demokratik zeminleri hırpalamaktan ve
kendi varlık sebeplerini zayıflatmaktan başka
bir işe yaramayacağını dile getiren Bakan
Ömer Çelik, "Türkiye'de nasıl bir hükümet
sistemi olacağına Türk halkı karar verir."
dedi.
Bakan Ömer Çelik, Türk halkının bu kararıyla
AB'ye katılım süreci arasında olumsuz bir
bağlantı kurmanın demokrasi kültüründen
yoksun olmak anlamına geldiğini belirterek,
"Avrupa'daki bazı siyasilerin Türkiye'de çıkan
referandum sonucunu, 'Türkiye-AB ilişkilerinin sonu anlamına geldiği' şeklinde bir
ifade ile karşılamaları demek, onların
demokrasi kültüründen ne kadar yoksun
olduklarını ifade eden bir yaklaşım olur."
değerlendirmesinde bulundu.
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AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

AB Bakanı Ömer Çelik Kamu Denetçiliği Kurumunu
Ziyaret Etti

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik, Kamu Denetçiliği Kurumunu
(KDK) ziyaret etti ve Kamu Başdenetçisi Şeref
Malkoç ile ortak açıklama yaptı.
Kamu Denetçiliği Kurumunun, çok önemli
bir kurum olduğunu belirten AB Bakanı
Ömer Çelik, "Toplumsal hayatın meşruiyetini
ve derinliğini sağlayan, koruyan kurumlardan birisi." ifadesini kullandı.
Bakan Ömer Çelik, kurumun faaliyetlerini
yakından takip ettiğinin altını çizerek, üniversite yıllarında da Avrupa'daki ombudsmanlık
müessesesi ile ilgilendiğini kaydetti.
Kamu Başdenetçisi Malkoç'un birikiminin ve
yaklaşımının KDK ile örtüştüğünü dile
getiren AB Bakanı Ömer Çelik, gerçekleştirilen görüşmede de yapılabilecek ortak
çalışmaların ele alındığını bildirdi.
AKPM'de alınan kararı da değerlendiren

15

AB Bakanı Ömer Çelik, bunun haksız ve adil
olmayan bir karar olduğunu belirterek,
AKPM'nin ve Avrupa Parlamentosu’nun (AP),
Türkiye gibi demokrasisi saldırıya uğramış ve
parlamentosu bombalanmış bir ülkeyle
dayanışma ve iş birliği mekanizması üretemediğini vurguladı.
AB Bakanı Ömer Çelik, Türkiye'ye karşı
sadece eleştirel bir yaklaşım üretildiğinin
altını çizerek, "Tarihi bir hatadır. Türkiye
büyük bir devlettir. Çok büyük reformlara
imza attık, bundan sonra da çok büyük
reformlara imza atacağız." ifadesini kullandı.
"Bu tip kararlar herhangi bir şekilde bizi
reform irademizden, Türkiye'nin istikametinden geriye çeviremez, yolumuzu saptıramaz." diyen AB Bakanı Ömer Çelik, AKPM
içinde Türkiye'nin bir Avrupa devleti ve
demokrasisi olduğunu ifade edenlerin
sözünün dinlenmediğine de işaret etti.

AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

“Sincar ve Karaçok’a Yönelik Operasyon Bir NATO Ülkesi
Olan Türkiye'nin Güvenliği Açısından Yapılmıştır”

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer
Çelik, A Haber'de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu ve soruları
yanıtladı.
TSK'nın Sincar'a yönelik operasyonu ve
Karaçok Dağı'ndaki terör örgütü PKK'nın
uzantısı YPG'nin kampının bazı ABD'li komutanlar tarafından ziyaret edilmesiyle ilgili
soruyu yanıtlayan AB Bakanı Ömer Çelik, bu
operasyonun bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin güvenliği açısından yapıldığını belirtti.
Terör örgütü PYD/YPG'nin milli güvenlik için
tehdit oluşturduğunu dile getiren AB Bakanı
Ömer Çelik, "ABD ile müttefiklik ilişkisini
inciten, rahatsız eden bu fotoğrafların gözükmemesi lazım. Bu fotoğrafların olmaması
lazım. Beraber nöbet tutmalar, fotoğraf
vermeler kesinlikle doğru yaklaşımlar
değildir. Fotoğraf nedir? Bir NATO ülkesi
Türkiye, kendisine tehdit oluşturan bir terör
kampını vurmuştur. O terör kampı bir başka
NATO ülkesinin, ABD'nin bir komutanı ve o
terör örgütünün mensubu tarafından ziyaret
edilmiştir.
Bunun
arkasından
gelecek

'endişeliyiz' açıklaması doğru bir yaklaşım
üretilmediğini gösteriyor. Esas sorgulanması
gereken bu fotoğraftır." diye konuştu.
Brüksel ve Strazburg’a bir ziyaret yapıp
yapmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan AB
Bakanı Ömer Çelik, Mayıs ayı başı veya en geç
ikinci haftasında Brüksel ve Strazburg’da
kapsamlı görüşmeleri olacağını ifade etti.
Görüşmelerde, bu şekilde ilerlenmesinin
mümkün olmadığını muhataplarına aktaracağını dile getiren Bakan Ömer Çelik, daha
önce de ifade edilen Türkiye ile Avrupa Birliği
arasındaki zirvenin yapılması gerektiğini,
ancak tek başına bu zirvenin de bir çözüm
olmadığını belirtti. AB Bakanı Ömer Çelik,
zirve öncesinde, ilişkilere dair çıkacak takvim
üzerinde çalışılması gerektiğini anlattı.
Ekonomik kriz sonrası ırkçı hareketlerin
yükselişi ve "Avrupa siyasetini altüst edişi"
karşısında köklü siyaset üretilemediğine
işaret eden AB Bakanı Ömer Çelik, Türkiye’nin
ise milli çıkarları açısından soğukkanlı ve rasyonel bir siyaset yürüttüğünü vurguladı.
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AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

Proje Hazırlama Eğitimleri
AB Bakanlığı İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen proje hazırlama eğitiminin ilk aşaması
tamamlandı. Eğitime 35 STK temsilcisi katıldı.

İzmir Temsilciliği
Antalya'da gerçekleştirilen STK Kapasite Geliştirme ve Proje Hazırlama Eğitimleri ikinci grup
katılımcıları sertifikalarını aldılar. Proje kapsamında Antalya temsilciliği tarafından düzenlenen 4
eğitime STK ve kamu kurumunu temsilen toplam 140 kişi katılım sağladı. Önümüzdeki dönemde
temsilciliğimiz tarafından STK’lara yönelik kapasite geliştirme ve proje hazırlama eğitimleri
verilmeye devam edilecek.

AntalyaTemsilciliği
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AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

“IPA Semineri: Kazanımlar ve Fırsatlar” Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar V. Büyükelçi
Selim Yenel ev sahipliğinde, Mali İşbirliği
Başkanlığı koordinasyonunda, AB Katılım
Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) I Dönemi
(2007-2013) kazanımlarını sunmak ve IPA II
Dönemi (2014-2020) fırsatlarını paylaşmak
amacıyla 4 Nisan 2017 tarihinde, kamu kurumlarının üst düzey yetkilileri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Merkezi Finans ve İhale
Birimi temsilcileri ile sivil toplum örgütü üyelerinin katılımı ile Rixos-Grand Ankara Oteli’nde

“IPA Semineri:
gerçekleştirildi.

Kazanımlar

ve

Fırsatlar”

Seminerin sabah oturumunda IPA yararlanıcısı
Kamu Kurumlarının yetkilileri tarafından IPA I
Dönemi kazanımları ile AB’ye Katılım süreci
ışığında
Türkiye’ye
sağlanan
destekler
anlatılmış, öğleden sonraki oturumda ise IPA II
Dönemi fonlarını yöneten Kamu Kurumları
yetkilileri tarafından, IPA II finansman fırsatlarını anlatan sunumlar gerçekleştirildi.
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AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

IPA II 2017 Programlama Yılı Açılış Toplantısı

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar V. Büyükelçi
Selim Yenel başkanlığında, Mali İşbirliği
Başkanlığı koordinasyonunda “Katılım Öncesi
Yardım Aracı (IPA) II Dönemi 2017 Programlama Yılı Açılış Toplantısı” 7 Nisan 2017 tarihinde,
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı
Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki AB
Türkiye Delegasyonu yetkililerinin katılımı ile
gerçekleştirildi.
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Toplantıda, 2017 Programlaması çerçevesinde
Sivil Toplum Alt Sektörü ve Temel Haklar Alt
Alanında yürütülecek projeler ve uygulama
modaliteleri ile Birlik Programlarına IPA
fonundan yapılacak katkıya ilişkin hususlarda
görüş alışverişinde bulunuldu.

AB BAKANLIĞI AYLIK BÜLTENİ

AB-Türkiye Gençlik Forumu

AB Bakanlığı Müsteşar V. Büyükelçi Selim Yenel,
28 Nisan 2017 tarihinde Erasmus +
Programı’nın 30. yıldönümü vesilesiyle AB Bilgi
Merkezleri Ağı tarafından düzenlenen “Hayatları Değiştirmek – Ufukları Genişletmek” başlıklı
AB-Türkiye Gençlik Forumu’nun açılışına katıldı.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversite
öğrencilerinin buluştuğu etkinliğin açılış
konuşmaları Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar
V. Büyükelçi Selim Yenel, Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian

Berger ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu tarafından yapıldı.
Büyükelçi Yenel açılış konuşmasında, 1987
yılından bu yana büyüyen ve gelişen Erasmus
Programı’nın Avrupa Birliği’nin markalaşmış
girişimi olduğunu, bu program sayesinde
hoşgörü ve kültürlerarası anlayışın arttığını ve
farklı kültürlere sahip insanlar arasında kurulan
ilişkiler sayesinde önyargıların yıkıldığını ifade
etti.
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