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REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI  

BASIN BİLDİRİSİ 

ANKARA, 8 KASIM 2014 

 

Reform Eylem Grubu’nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir 

Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan Bozkır, 

Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Sayın Efkan 

Ala’nın katılımları ile 8 Kasım 2014 tarihinde Ankara’da 

gerçekleştirilmiştir. Adalet Bakanlığının ev sahipliğinde ve Avrupa Birliği 

Bakanlığının koordinasyonunda yapılan toplantıya ayrıca TBMM Karma 

Parlamento Komisyonu Başkanı Sayın Afif Demirkıran, TBMM AB Uyum 

Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Sayın Mehmet Tekelioğlu, TBMM Dışişleri 

Komisyonu Başkanı Sayın Ahmet Berat Çonkar ve Başbakanlık 

Müsteşarı Sayın Kemal Madenoğlu katılmışlardır. 

 

Sonuncusunu 23 Temmuz 2014 tarihinde Erzurum’da gerçekleştirdiğimiz 

Reform İzleme Grubu (RİG) Toplantıları, Bakanlar Kurulumuzun onayı ile 

yerini Reform Eylem Grubu’na (REG) bırakmıştır. REG’in yeniden 

yapılandırılması ile birlikte, siyasi reformlar sürecinde yeni bir dönem 

açılmıştır. REG üyesi Bakanlıklarımız arasında güçlü bir şekilde oluşmuş 

olan koordinasyon zemini, ileriye yönelik atılacak yeni ve kapsayıcı 

adımlar bakımından sağlam bir temel oluşturmuştur. Bu temeller 

üzerinde yükselen REG, bundan sonra siyasi reformları sadece 

izlemekle kalmayacak, reform tasarılarının hazırlanması, TBMM’den 

geçirilmesi ve uygulamaya yansıtılması aşamalarında da aktif bir rol 

oynayacaktır. 

  

Sayın Cumhurbaşkanımızın TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında 

gerçekleştirdiği konuşmada belirttiği üzere ve 62. Hükümet programında 

altı çizildiği veçhile Avrupa Birliği üyeliği Türkiye’nin stratejik hedefidir. 

 

Bu hedef doğrultusunda, Türkiye’nin Yeni AB Stratejisi Bakanlar 

Kurulu’nda görüşülerek onaylandıktan sonra 18 Eylül 2014 tarihinde 

kamuoyuna açıklanmıştır. AB Stratejisi; siyasi reform sürecinde kararlılık, 
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sosyo-ekonomik dönüşümde süreklilik ve iletişimde etkinlik olmak üzere 

üç ayaklı bir yapıdan müteşekkildir. AB İletişim Stratejisi 16 Ekim 2014 

tarihinde açıklanmıştır. 

   

30 Ekim 2014 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan Ulusal Eylem Planı         

1. Aşaması, gerek siyasi reformlar gerek tüm fasıllar bakımından 2015 

Haziran’ına kadar gerçekleştirilecek önemli düzenlemeleri içermektedir. 

 

Siyasi reformların kâğıt üzerinde kalmamasının bir zihniyet dönüşümünü 

ve sahiplenmeyi gerekli kıldığı açıktır. REG, bu bilinçle yapılan ve 

yapılacak reformların tüm toplumsal kesimlerle paylaşılmasının ve 

onların katkısının alınmasının önemine inanmaktadır.  

  

Uluslararası kamuoyunda ve AB nezdinde ülkemizle ilgili olarak kimi 

zaman gerçeklerle bağdaşmayan algıların ortaya çıktığı görülmektedir. 

REG, yanlış algının düzeltilmesi için, siyasi reformlar alanındaki haklı 

eleştirileri dikkate alan yapıcı ve aktif bir iletişim stratejisi yürütmek 

hususunda da önemli bir rol üstlenecektir. Bu çerçevede 

gerçekleştirdiğimiz ve yapmayı planladığımız reformların, AB’deki 

muhataplarımıza doğru şekilde anlatılması için özellikle REG üyesi 

bakanların ve müsteşarların uluslararası düzeyde temaslarını 

yoğunlaştırması kararlaştırılmıştır. 

   

Son günlerde kamuoyunun gündeminde olan iç güvenlik ve yargı ile ilgili 

reform paketleri REG gündemi kapsamında değerlendirilmiştir. Türkiye, 

güvenliğin özgürlükleri korumak için var olduğu yaklaşımı çerçevesinde 

önemli siyasi reformlar gerçekleştirmeye devam edecektir. Bu çerçevede 

jandarma ve sahil güvenlikle ilgili söz konusu reformların, iç güvenliğin 

sivil gözetimi ve ülkemizin demokratikleşme standartlarının gelişmesi 

bakımından da önemli olduğu değerlendirilmektedir. 

  

Ayrıca, AİHM Kararları ve Uluslararası Raporlar ışığında Türkiye’de ifade 

özgürlüğü açısından gözden geçirilmesi gerektiği düşünülen mevzuat 

hükümlerinin değerlendirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığımız 
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koordinatörlüğünde REG üyesi bakanlıkların katılımıyla bir çalışma grubu 

kurulması kararlaştırılmıştır. Bu çalışma, 2015 yılı başında yapılacak 

olan ikinci REG toplantısında sunulacaktır. 

  

Hükümetimizin son dönemde güçlü örneklerle ortaya koyduğu irade 

temelinde siyasi kriterler alanında seminer ve benzeri etkinliklerin 

düzenlenmesi anlayışı sürdürülecektir. Bu çerçevede Siyasi Kriterler 

Seminerleri, AB Komisyonu ile işbirliği halinde, sivil toplum kuruluşları ve 

akademisyenlerin de iştirakiyle tertiplenecektir. AB Komisyonu’nun 

bağımsız uzman raporlarının ortaya koyduğu sonuçlar ve öneriler 

ülkemizin öncelikleri ve söz konusu raporlara ilişkin değerlendirmeleri 

ışığında ele alınacaktır. 

 

REG, temel hak ve özgürlüklerle ilgili her alanda atılan adımları hayata 

geçirmekle kalmayıp, evrensel değerler temelinde gelişen yeni normların 

izlenmesinde ve şekillenmesinde Türkiye’nin küresel konumuna yakışır 

bir özgüveni çalışmalarında yansıtacaktır. 

 

12 Eylül darbesi döneminin izlerini taşıyan tüm mevzuatın gözden 

geçirilmesi için Bakanlıklar arası bir çalışma grubu oluşturulmuştur.  

Böylece, yeni bir anayasa çalışmasıyla da birlikte vesayetçi anlayışın 

tüm izlerinin hukuk sistemimizden silinmesi sağlanacaktır. 

 

Siyasi kriterler, 23 ve 24. fasıllar alanına giren tüm konularda ileri 

demokrasi standartlarına erişmemizi sağlayacak reformlara kararlılıkla 

devam edilecektir. Reformlarımız gerçekleştirilirken, Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı ve AB 

müktesebatının da dikkate alınmasına devam edilecektir. 

 

Türkiye tarafından imzalanan ancak henüz onaylanmayan uluslararası 

sözleşmelerin onay süreci hızlandırılacak ve ayrıca yargı reformu 

stratejisinin Aralık ayında Bakanlar Kurulu’na sunulması 

değerlendirilmiştir. 
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Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem 

Planının hayata geçirilmesi süreci titizlikle takip edilmektedir. REG, 62. 

Hükümet Programı ile Türkiye’nin Yeni AB Stratejisi’nde de yer verilen 

söz konusu eylem planının öngörülen takvime uygun olarak hayata 

geçirilmesinde kurumlar arası etkin işbirliğinin önemini vurgulamıştır. 

 

12 Eylül 2010 referandumu ile kabul edilen Anayasa Mahkemesi’ne 

bireysel başvurunun etkin işleyişinin sürdürülebilirliğini teminen 

ülkemizde yargılamaların hızlandırılması ve bundan kaynaklı 

mağduriyetlerin olağan yargı usulleri çerçevesinde giderilmesi için hukuk 

yolu oluşturulmasına yönelik Adalet Bakanlığınca başlatılan çalışmalar 

devam etmektedir.  

 

İnsan hakları alanında kurulan kurumların geliştirilmesi ve daha da etkin 

çalışması için gereken çalışmalar yapılacak ve ihtiyaç duyulan alanlarda 

yeni mekanizmalar oluşturulacaktır. Bu kapsamda toplantıda İçişleri 

Bakanlığı tarafından hazırlanan, kolluk görevlilerine yönelik kötü 

muamele iddialarını kolluk teşkilatlarından bağımsız inceleyip 

soruşturmak üzere Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Kanun Tasarısı 

ile Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına 

dair kanun çalışmaları ele alınmıştır. 

 

AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’mızda yer alan ve 3 Kasım 2014 

tarihli Bakanlar Kurulunda da görüşülen Kişisel Verilerin Korunması 

Kanununun da en kısa zamanda Meclis’e sevk edilerek yasalaşması 

öngörülmektedir. 

   

Kadın, çocuk ve engelliler başta olmak üzere sosyal bakımdan 

korunmaya muhtaç grupların haklarının genişletilmesi yönünde 

çalışmalara devam edilecektir. Örgütlenme özgürlüğü ve barışçıl 

toplanma hakkının daha da geliştirilmesine yönelik çalışmalar, AİHM 

kararları da dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. 
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Toplumsal bütünleşme ve çözüm süreci ve çeşitli toplumsal kesimlerin 

tarihsel sorunlarıyla yüzleşilmesi, siyasi reformlar yoluyla elde edilen 

kazanımların, ayrımcılık yapılmaksızın tüm toplum kesimleri tarafından 

benimsenmesi ve uygulanmasını kolaylaştıracaktır. Bu kapsamda, AB’ye 

Katılım için Ulusal Eylem Planı’mızda yer alan Ayrımcılıkla Mücadele ve 

Eşitlik Kanun Tasarısının en kısa zamanda TBMM’ye sevk edilmesi 

beklenmektedir. 

 

Ayrıca, Suç Mağdurlarının Korunması, İnsan Ticaretinin Önlenmesi ve 

Mağdurların Korunması ve Sınır Güvenliği konularındaki kanun tasarısı 

taslakları da toplantıda ele alınmıştır.   

 

AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu ve Geri Kabul Anlaşması kapsamında 

Türkiye ile AB arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşmasının Uygulama 

Süreci ele alınmış ve Avrupa Komisyonu’nun 20 Ekim tarihinde 

yayımladığı Vize Serbestisi Diyaloğu’na ilişkin rapor hakkında görüş 

alışverişinde bulunulmuştur. Avrupa Komisyonu’nun uzmanlar heyetiyle 

ülkemize yaptığı ziyaretler neticesinde hazırlanan bu rapordaki 

değerlendirmelerin genel olarak olumlu olduğu ve sonuç odaklı bir 

şekilde kaleme alındığı görülmektedir. 

  

Toplantıda Vize Serbestisi Yol Haritasında yer alan yükümlülükler 

bakımından önümüzdeki raporlama döneminde daha fazla ilerleme 

kaydedilmesi için alınacak tedbirler belirlenmiştir.    

 

Vize Serbestisi Yol Haritasında yer alan yükümlülüklerin büyük ölçüde, 

23 ve 24. fasıllar kapsamında yürütülen mevzuat uyum çalışmalarıyla 

örtüştüğü göz önünde tutulduğunda, Türkiye’nin Yeni AB Stratejisi 

uyarınca hazırlanan Eylem Planlarındaki hususların hayata 

geçirilmesiyle, Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamındaki yükümlülüklerimiz 

de büyük ölçüde karşılanmış olacaktır. 

  

Siyasi reform sürecinde REG’in üstleneceği aktif rol, yeni Türkiye’nin 

inşasında ayırım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızın özgüven 
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içerisinde kendisini daha fazla söz sahibi hissetmesini sağlayacaktır.  

Böylece reformların gerçek sahibi ve takipçisi milletimiz olmuş olacaktır.  

 

Türkiye, siyasi reformlar alanında her geçen gün çıtayı daha yukarıya 

çeken ve geleceğin inşasında demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan 

haklarının korunmasını esas alan bir duruş sergileme kararlılığını 

sürdürmektedir. 

 

REG’in ilk toplantısı bu anlamda güçlü ilave bir mesaj teşkil etmiştir. 

 

Bir sonraki REG toplantısının 2015 yılının Ocak ayında İstanbul’da  

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan Bozkır’ın ev 

sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. 


