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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 
 

 
23. RİG TOPLANTISI 

Basın Bildirisi 
Ankara, 14 Aralık 2010 

 
- 2003 yılında kurulan Reform İzleme Grubu’nun (RİG) 23. 

Toplantısı, İçişleri Bakanımız Sayın Beşir Atalay’ın ev sahipliğinde, 
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış, Adalet 
Bakanı Sayın Sadullah Ergin ve Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet 
Davutoğlu’nu temsilen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi 
Feridun Sinirlioğlu’nun katılımı ile bugün Ankara’da 
gerçekleştirilmiştir. 
  

- Toplantıda, Başbakanlık, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Adalet 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İnsan Hakları 
Başkanlığı’nın üst düzey temsilcileri de hazır bulunmuşlardır.  
 

- Bilindiği üzere, Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecimizdeki en 
önemli unsurlardan biri, ülkemizde insan haklarının her alanda 
korunması, demokrasimizin güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğü 
ilkesinin geliştirilmesine yönelik olan siyasi reformlardır.  
 

- Siyasi reformlar çerçevesinde yapılan her düzenleme ile ülkemizin 
istikrarı ile vatandaşlarımızın refahı ve mutluluğu amaçlanmakta, 
her şeyin daha iyisini hak eden vatandaşlarımızın daha özgürlükçü 
bir demokrasi ve etkin işleyen bir hukuk sistemine kavuşturulması 
için çalışılmaktadır. 
 

- Bunun bilincinde olan vatandaşlarımız da, 12 Eylül 2010 tarihindeki 
referandumda çalışmalarımıza yönelik desteklerini ortaya 
koymuşlardır.  

 
- Anayasa Değişiklik Paketinin kabulü AB tarafından da son derece 

olumlu karşılanmış ve "doğru yolda atılmış bir adım" olarak 
nitelendirilmiştir. Ülkemizde gerçekleştirilen siyasi ve sosyal reform 
çalışmalarının, uygulamakta olduğumuz aktif dış politikanın ve 
ekonomimizin sergilediği başarılı performansın AB ülkelerinin 
Türkiye'ye bakışında olumlu yönde değişikliğe yol açmaya 
başladığı ve ayrıca Türkiye'yi destekleyenlerin elini güçlendirdiği 
görülmektedir. Nitekim, AB Genel İşler Konseyi'nin bugün 
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yapılacak toplantısı öncesinde 4 önemli AB ülkesinin Dışişleri 
Bakanları ortak bir makale yazarak, Türkiye'nin AB'ye katılım 
sürecine destek vermeleri memnuniyetle karşılanmıştır. 

 
- Hükümetimizin siyasi reform çalışmalarını sürdürme konusundaki 

kararlılığı bir kez daha vurgulanmıştır. 
 

- Anayasa değişikliği çerçevesinde 27 Eylül 2010 tarihinde, Avrupa 
Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda hazırlanan “Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 5982 Sayılı Kanun Çerçevesinde Mevzuatımızda 
Yapılması Sözkonusu Düzenlemelere İlişkin Eylem Planı” Bakanlar 
Kurulu’na sunulmuştur.   
 

- İlgili tüm kurumların katılımıyla Eylem Planı’nın uygulanmasına 
yönelik “uyum paketi” yönteminin kullanılması da dâhil olmak üzere 
içerik ve yönteme ilişkin bir çalışma başlatılmıştır.  Ayrıca, Anayasa 
değişikliğinin uygulanması amacıyla çıkarılması gerekecek 
düzenlemelere ilişkin müstakil kanunların listesi belirlenmiş ve 
bunlara ek olarak muhtelif alanlarda değişiklikler getiren uyum 
paketleri hazırlıkları başlamıştır.  

 

- Müstakil kanunlara yönelik yasama çalışmaları kapsamında, Kamu 
Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı, Kişisel Verilerin Korunması 
Kanun Tasarısı, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Türkiye İnsan Hakları 
Kurumu Kanunu, Ayrımcılıkla Mücadele Kanunu, Kolluk Gözetimi 
Komisyonu kurulmasına dâhil olmak üzere geniş bir yelpazede 
hazırlıklar devam etmektedir. Bu kanun tasarıların bir an önce 
yasalaşması hususunda gerekli çabanın gösterilmesi 
kararlaştırılmıştır.  

 
- Müstakil kanunlar arasında yer alan Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulu Kanunu yüce Meclisimizce kabul edilmiştir. Ayrıca İlerleme 
Raporlarında da vurgulanan Sayıştay Kanunu da 3 Aralık 2010 
tarihinde yasalaşmıştır. 
 

- Uyum paketleri kapsamında ise, Pozitif Ayrımcılık ve Çocuk 
Hakları, Seyahat Hürriyeti, Sendikal Haklar, Uyarma ve Kınama 
Cezalarına Yargı Yolunun Açılması ile ilgili düzenlemeler;  Askeri 
Yargı ile ilgili değişiklikler ve son olarak Yargıyla ilgili düzenlemeler 
üzerinde çalışılmaktadır.  
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- Yine malumunuz olduğu üzere, Avrupa Komisyonu 9 Kasım 2010 
tarihinde 2010 yılı Türkiye İlerleme Raporunu yayımlamıştır. 
Raporda, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği bakımından Siyasi ve 
Ekonomik kriterler açısından durumu incelenmiş, AB 
müktesebatının üstlenilmesi kapsamında gerçekleştirilen 
çalışmalar değerlendirmiştir. 
 

- Reform İzleme Grubu da İlerleme Raporundaki mevcut 
değerlendirmeleri göz önünde bulundurarak özellikle ifade 
özgürlüğü ve kadın hakları gibi alanlar olmak üzere, önümüzdeki 
süreçte atılması gerekli adımları ele almıştır. 

 
- Toplantıda, Anayasa Değişiklik Paketinde yer alan hususlar 

doğrultusunda, mevcut insan hakları alanında başlatılan 
kurumsallaşma çalışmalarına ek olarak, Kamu Denetçiliği 
Kurumuna ilişkin yasal çalışmanın da hızla tamamlanması 
kararlaştırılmıştır. 
 

- İfade özgürlüğü ve kişisel verilerin korunmasını güçlendirecek 
nitelikte yasal çalışmalar da devam etmektedir. 

 
- Öte yandan, Hükümetimizce başlatılan Roman Açılımı ışığında 

ülkemizdeki Roman vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik olarak, 
sivil toplum temsilcileri ve yabancı uzmanların da katılacağı geniş 
katılımlı uluslararası bir seminer, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 
eşgüdümünde yarın gerçekleştirilecektir. Seminerde, Türkiye’deki 
Roman vatandaşların sorunları, eğitimden sağlığa, barınmadan 
ayrımcılığa kadar geniş bir çerçevede ele alınacak, yabancı ve 
Türk uzmanların katkılarıyla konu, sosyal ve ekonomik 
yansımalarıyla görüşülecektir. 
 

- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği eşgüdümünde hazırlıkları devam 
eden Temel Haklar Ulusal Eylem Planı’nın taslağı üzerindeki 
çalışmalar devam etmektedir. Eylem planında ifade özgürlüğü, 
işkence ve kötü muamelenin önlenmesi, ayrımcılıkla mücadele, 
barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve kadın hakları konularında Hükümetimizce yapılacak 
çalışmalar ve düzenlemeler yer alacaktır.  
 

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanabilmesi 
amacıyla Hükümetimizin yapması gereken mevzuat ve 
uygulamaya ilişkin değişiklikler de ele alınmıştır.  
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- Bu kapsamda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 15 Haziran 
2010 tarihli Büyükada’daki Rum yetimhanesinin mülkiyetinin 
Patrikhane’ye geri verilmesine yönelik kararına uygun olarak, 
yetimhanenin tapusu 29 Kasım 2010 tarihinde teslim edilmiştir.  

 
- Türkiye’de dini özgürlüklerin geliştirilmesi kapsamında 

Hükümetimizin çalışmaları devam etmektedir. Farklı inanç 
gruplarına mensup vatandaşlarımızla diyalog süreci de hızla 
sürmektedir. Bu çerçevede, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış’ın Kasım 2010’da Brüksel’de aldığı “Dini 
Özgürlükler” ödülü Hükümetimizin bu alandaki çabalarının 
uluslararası alanda da takdir gördüğünün en açık göstergelerinden 
biridir.  

 
- Ayrıca Türk vatandaşlığı kaybettirilen, ancak Türk vatandaşlığına 

tekrar geri dönmek isteyen eski vatandaşlarımızın sorunlarının 
çözümlenmesi yolunda atılabilecek adımların gelecek RİG 
toplantısında değerlendirilmesi hususunda mutabık kalınmıştır. 

 
- İltica, göç, sınır yönetimi, vize gibi önemli konuları içinde barındıran 

“Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” faslına yönelik çalışmalarımız da 
hızla devam etmektedir.  
 

- Avrupa Birliği Komisyonu ile yürütülen teknik görüşmelerde son 
aşamasına gelinmiş olan Geri Kabul Anlaşmasının tamamlanma 
sürecinin, Avrupa Birliği Komisyonunun vatandaşlarımıza yönelik 
vize muafiyetine ilişkin yol haritasını müzakere etmek üzere üye 
devletlerden alacağı yetkiye paralel olarak yürütülmesi hususunun 
altı bir kez daha çizilmiştir. 

 
- Bu doğrultuda, AB’nin son dönemde üçüncü ülke vatandaşlarına 

sağladığı vize muafiyetlerini de göz önünde bulundurarak, Avrupa 
Birliği’ne bir an önce Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyetine 
ilişkin çalışmaları başlatması yönünde çağrıda bulunulmuştur. 
 

- Ülkemizin kara ve deniz sınırlarını daha etkin koruyacak entegre 
sınır yönetiminde de çalışmalarımız sürmektedir.  

 
- Sınır güvenlik teşkilatının kurulmasına ilişkin hazırlanmış olan Sınır 

Muhafaza Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 
Kanun Taslağı çalışmalarının hızla tamamlanması yönünde karar 
alınmıştır. 
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- Bu amaçla hazırlanan Sınır Muhafaza Teşkilatı Kanun Taslağı 
yakında kurumlarımızın görüşüne sunulacaktır. Öte yandan 
sınırlarımızın güvenliğinin artırılması ve sınır kapılarında kurumsal 
kapasitenin güçlendirilmesi ve ileri teknolojiyle donatılması 
hususunda 33 adet proje planlanmıştır.  
 

- Ülkemizin göç ve iltica alanında temel politikalarının yeniden 
belirleneceği ve mevcut sistemin geliştirileceği “Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı” ve “İnsan Ticaretiyle 
Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Kanun”una yönelik 
çalışmalar hızla yürütülmektedir. Bu kanunlar ile aynı zamanda; 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin son zamanlarda göç ve iltica 
alanında ülkemizle ilgili aldığı kararlarda belirtilen hususlarda da 
düzenleme yapılmış olacaktır. 

 
- Yasadışı göçte kaynak ülke olmayan Türkiye, birtakım Avrupa 

Birliği ülkeleri gibi geçiş ülkesi olarak yasadışı göçten olumsuz 
olarak etkilenmektedir. Sınır yönetimi ile birlikte göç yönetimine 
ilişkin ülkemizin kaydettiği ilerlemelerle beraber göç akımlarıyla 
Türkiye kararlı bir şekilde mücadele etmektedir.  

 
- Ülkemizde bulunan yasa dışı göçmenlerin ülkelerine geri 

gönderilinceye kadar yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve insan 
haklarına uygun olarak bu kişilerin sağlık, eğitim ve sosyal 
yardımlardan yararlandırılması için gerekli çalışmalar 
yürütülmektedir.  

 
- Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca Aydın, Edirne ve Van illerinde 

650’şer kişilik barınma merkezleri yaptırılmaktadır. Tatvan ilçesinde 
750 kişilik barınma merkezi faaliyete geçirilmiştir.  

 
- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres’in 

ülkemize geçtiğimiz ay yaptığı ziyarette altını çizdiği üzere, Avrupa 
Birliği, karşı karşıya olduğu düzensiz göç ve sığınmacı akımlarına 
ilişkin olarak Türkiye’yi bir tampon bölge veya “atık boşaltım alanı” 
olarak görmemelidir. Avrupa Birliği’nin sınırları içerisinde 
gerçekleşen göçle ilgili son dönemde yaşadığı sıkıntıların, Birliğin 
öncelikli olarak kendi içerisinde çözüm araması gereken bir mesele 
olduğu da değerlendirilmektedir. 
 

- Uyuşturucuyla mücadele konusunda Türkiye’nin uluslararası 
etkinliğini arttırmak üzere, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu 
Bağımlılığı İzleme Merkezi ile ülkemiz arasında anlaşmanın 
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onaylanmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması yönünde karar 
alınmıştır. 

 
- Avrupa Birliği İletişim Stratejisi'nin temel aktörlerinden olan Sivil 

toplum kuruluşlarımız kurum içi yapıları ve karar alma 
mekanizmaları ile demokrasimizin derinleşmesi, demokrasi 
kültürünün yerleşmesi ve siyasi reformların yapılması ve 
uygulanması aşamasındaki öncü rolleri ile AB’yle müzakere 
sürecimize aktif olarak katkı sağlamaya devam etmektedirler.  
 

- Sivil toplum kuruluşlarımızın demokrasimizin ana unsuru olduğu 
bilincinden hareketle, 11 Aralık 2010 tarihinde Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliğinin koordinasyonunda 350 farklı sivil toplum kuruluşunu 
temsilen 600 gönüllünün katılımıyla, İstanbul’da “Sivil Toplum, 
Gençlik ve Yerel Yönetimler AB Üyeliği Yolunda" başlıklı 4. Sivil 
Toplumla Diyalog Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

 
- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Türkiye Belediyeler Birliği 

arasında imzalanan “Belediyeler Avrupa Birliği’ne Hazırlanıyor” 
protokolüyle belediyelerimizin Avrupa Birliği sürecinde idari 
kapsiteleri önemli ölçüde artırılacaktır. Bu gelişme 81 ilde Vali 
yardımcılarının AB temas noktası olarak görevlendirilmelerinden 
sonra, yerel yönetimlerin AB’ye katılım sürecindeki rolünü 
pekiştirecektir. 
 

- Hükümetimizin en önemli önceliği ve hedefi olan, vatandaşlarımızın 
hayatlarının her alanında hak ettikleri en yüksek standartlara 
kavuşturulması, üyelik sürecinin de bir vesilesidir. Türkiye, tam 
üyelik hedefi doğrultusunda ve inancını kaybetmeden bu hedef için 
kararlılıkla çalışmaya devam edecektir.   

 
- 24. RİG toplantısının Sayın Adalet Bakanımızın evsahipliğinde 

Kahramanmaraş ilinde Şubat 2011’de yapılmasına karar verilmiştir.   


