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Değerli Basın Mensupları, 

• Bugün sizlerle Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği (AB) Stratejisi kapsamında 

hazırlanan AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın II. Aşamasını 

paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. 

• 30 Ekim’de yine bu salonda Eylem Planı’nın Kasım 2014-Haziran 2015 

dönemini kapsayan I. Aşamasını sizlere duyurmuş ve yapacağımız 

çalışmalara ilişkin bilgi vermiştim.  

• Kısa zamanda önemli bir mesafe kat ettik ve yoğun bir çalışma içinde olduk. 

"Yeni Avrupa Birliği Stratejisi"ni açıkladığımız 18 Eylül tarihinden bu yana, 

Stratejide yer alan unsurları hayata geçirmek için hiç vakit kaybetmeden 

somut adımlar attık.  

• Aradan geçen bir aylık kısa zaman diliminde öncelikle,  16 Ekim’de Brüksel'de 

açıkladığım "AB İletişim Stratejisi"ni uygulamaya başladık. Ulusal Eylem 

Planının 2014-2015 dönemini kapsayan I. Aşamasını hazırladık ve 30 Ekim 

tarihinde sizlerle paylaştım. Bugün de Ulusal Eylem Planı'nın Haziran 2015-

Haziran 2019 dönemini kapsayan II. Aşamasını kamuoyumuzla paylaşma 

noktasına geldik.   

• AB Stratejimizin birinci ve temel unsuru olan siyasi reformların hazırlanması ve 

uygulanması aşamalarında aktif bir rol oynayacak olan Reform Eylem Grubu 
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(REG),  ilk toplantısını 8 Kasım 2014 tarihinde Adalet, İçişleri ve Dışişleri 

Bakanlarımız ve bendenizin katılımı ile Ankara’da gerçekleştirdi. REG 

toplantısının ikincisini, Ocak ayında İstanbul’da Bakanlığımız ev sahipliğinde 

Sayın Başbakanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz.  

• REG’de önümüzdeki dönemde iki çalışma yapılmasına karar verildi. 12 Eylül 

döneminin izlerini silmeye yönelik kapsamlı bir çalışmanın yanı sıra, ifade 

özgürlüğüne ilişkin ayrı bir paket hazırlanması kararlaştırıldı. Söz konusu 

paketin, Ocak ayındaki ikinci REG toplantısında, Sayın Başbakanımız 

tarafından açıklanması öngörülmektedir. 

• Ulusal Eylem Planımızın I. Aşamasını süratli bir şekilde hayata geçirmeye 

başladık. Ulusal Eylem Planı’nın I. Aşaması’nın hazırlandığı sırada henüz 

Meclis gündeminde olan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5 

Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlandı. Ayrıca 6 nolu Şirketler Hukuku faslının 

kapanış kriterlerinden biri olan muhasebe ve denetim standartlarının AB’ye 

uygun olarak güncellenmesi kapsamında önem arz eden dört tebliğ Resmi 

Gazete’de yayımlandı. 

• Öte yandan, sivil toplum kuruluşlarının birikimlerinden yararlanabilmemiz ve 

mevcut sorunlarının çözüme kavuşturulması için sivil toplum kuruluşlarının 

geniş katılımı ile 26 Kasım’da İstanbul’da Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı 

gerçekleştirdik.  

• Üniversitelerden farklı inanç grupları temsilcilerine, gençlik ve kadın 

örgütlerinden engelli derneklerine kadar geniş bir yelpazeyi temsil eden 

400’den fazla sivil toplum kuruluşundan yaklaşık 2200 temsilcinin katıldığı 

toplantıda sivil toplum kuruluşlarımızın Yeni AB İletişim Stratejisi’ne dair katkı 

ve önerilerini alarak güzel bir istişare ortamı oluşturduk. Benzer istişareleri 

farklı illerimizde sürdüreceğiz. 

• Bütün bu çalışmaların yanı sıra, Mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu 

seçimleri sonrasında yenilenen AB Yönetimi ile yeni ve yapıcı bir dil 

geliştirmek için gayret sarf ettik. Bu kapsamda, dış temaslara ağırlık vererek 

Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin haklı beklentilerini ve görüşlerini farklı ülkelerde 

ve farklı platformlarda şahsen anlatmaya özen gösterdim.  
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• Göreve başladığım günden bu yana 4 kez Brüksel’i ziyaret ettim. 1 Kasım 

tarihinde göreve başlayan Komisyon’un şimdiye kadar 12 üyesi ile görüştüm. 

Strazburg ve Brüksel’de Avrupa Parlamentosu Başkanı ve Grup Başkanları ile 

bir araya geldim. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ve Venedik Komisyonu 

Başkanı ile görüştüm.  

• Ayrıca, Almanya, Fransa, Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve İsveç’e resmi 

ziyaretler gerçekleştirdim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza refakaten Estonya ve 

Letonya’yı ziyaret ettim. Böylelikle, hâlihazırda Troyka’da yer alan ve 1 Ocak 

tarihi itibariyle Troyka’da yer alacak Letonya ve Lüksemburg yetkilileri ile de bir 

araya gelme fırsatı buldum. 

• Bütün bu çalışmalar, AB Stratejimizin kısa zamanda somut adımlara 

dönüştüğünün kanıtıdır. 

• Bugün de Haziran 2015-Haziran 2019 döneminde uyumlaştırılması öngörülen 

birincil ve ikincil mevzuat ile kurumsal yapılanma ve diğer çalışmalara ilişkin 

önceliklerin yer aldığı Ulusal Eylem Planı’nın II. Aşamasını sizlerle 

paylaşıyoruz. 

• Ulusal Eylem Planı’nın bugün açıklayacağım II. Aşamasını Bakanlar 

Kurulumuza sunup onay alındıktan sonra, Avrupa Birliği Komisyonu ile de 

paylaştık. Komisyon, Eylem Planı’na ilişkin görüşlerini tarafımıza iletmiş ve 

Eylem Planı’nın AB müktesebatına uyum çerçevesinde birçok alanda oldukça 

önemli düzenlemeler içerdiğini teyit etmiştir.  

Değerli Basın Mensupları, 

• Ulusal Eylem Planı’nın II. Aşaması Haziran 2015-Haziran 2019 döneminde 

Türkiye’deki siyasi reformların ve mevcut sosyo-ekonomik dönüşümün 

sürdürülmesi ve güçlendirilmesine yönelik önceliklerimizi ortaya koyan önemli 

bir yol haritasıdır. 

• Özellikle dikkatinizi çekmek isterim ki, AB sürecinde bizim için en önemli 

husus Türkiye’nin bir an önce AB standartlarına ulaşmasıdır. Bu doğrultuda, 

müzakere sürecinde zaman kaybı yaşanmaması ve siyasi blokajlar kalktığı 
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takdirde fasılların açılacak/kapatılacak noktaya gelmiş olması açısından Ulusal 

Eylem Planları önemli birer araç olmaktadır. 

• I. Aşamada olduğu gibi, her bir müzakere faslı altında hangi kanunların ve 

ikincil düzenlemelerin çıkacağı II. Aşamada da açık bir şekilde ortaya 

konmuştur. Ayrıca, çıkarılacak düzenleme ile hangi AB mevzuatına uyum 

sağlanmasının öngörüldüğü, düzenlemenin amacının ne olduğu, hazırlıkların 

ne aşamada olduğu, düzenlemeden hangi kurumun sorumlu olduğu ve 

düzenlemenin ne zaman yayımlanacağı ayrıntılı bir şekilde belirtilmektedir.  

• Ulusal Eylem Planı ile AB mevzuatına uyum sürecinde yasa yapmaya 

getirdiğimiz disiplini kararlılıkla, kesintiye uğramadan sürdüreceğimizi burada 

bir kez daha vurgulamak istiyorum.  

• Öte yandan Eylem Planı’nda yer almayan, ancak vatandaşlarımızın haklarının 

ve çıkarlarının korunması amacıyla düzenleme yapılması ihtiyacı duyulan her 

konuda, Sayın Başbakanımızın da açıkladığı üzere AB standartları dikkate 

alınacaktır.  

• Eylem Planı’nda yer alan düzenlemelerin yasalaşması bakımından 

zamanlaması tabiatıyla Yüce Meclisimizin takdirine bağlıdır. Yüce Meclisimizin 

oldukça yoğun bir gündemle çalışmalarını sürdürmesine karşın, bu 

düzenlemelerin zamanında hayata geçirilmesi için elinden geleni yapacağına 

olan inancımız tamdır.  

Değerli Basın Mensupları, 

• Halkımızın desteği ve Yüce Meclisimizin iradesi, reformların hayata 

geçirilmesinde itici gücü oluşturmaktadır. Bu kapsamda, son 13 yılda 377 

kanun, 1964 ikincil düzenleme, son bir yılda ise 15 kanun 142 ikincil 

düzenleme kabul edilmiştir. 

• Bu sayede, gündelik hayatı doğrudan etkileyen pek çok kritik adım atılmış ve 

Türkiye, AB standartlarına yaklaşmıştır.  

• Bugün sizlerle paylaştığımız AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın II. 

Aşaması bugüne kadar yapılan ve vatandaşlarımızın refah düzeyini ve yaşam 
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standartlarını yükselten düzenlemelerin, bundan sonra da devam edeceğinin 

teminatıdır.  

• Haziran 2015-Haziran 2019 dönemini kapsayan II. Aşamada 53 adet kanun, 

246 adet ikincil mevzuat ve 136 adet kurumsal yapılanma çalışmasının hayata 

geçirilmesi öngörülmektedir.   

• Bu kapsamda, sizlere Ulusal Eylem Planı’nın II. Aşamasında yer alan bazı 

düzenlemelerden örnekler vermek istiyorum. 

• AB Stratejimizin birinci boyutu olan siyasi reform sürecimiz kapsamında 

oldukça önemli kanunlar çıkartacağımızı ve mevcut bazı kanunları revize 

ederek AB müktesebatına uyum sürecinde önemli adımlar atacağımızı 

vurgulamak isterim.  

• Sözgelimi, “Suç Mağdurlarına Yardım Kanunu” revize edilerek, Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi çerçevesinde, şiddet suçu mağdurlarının maddi zararının 

giderilmesi, diğer suç mağdurlarına psiko-sosyal destek verilmesi veya 

danışmanlık hizmeti sunulması sağlanacak. 

• Bunun yanı sıra, yine örnek vermek gerekirse, Türkiye’nin tüm sınır kapıları ile 

yeşil ve mavi sınırlarında görev yapmak üzere profesyonel bir sınır güvenlik 

teşkilatının kurulmasını amaçlayan “Sınır Güvenliği Teşkilatı Kanunu” 

yayımlanacak ve bu sayede Vize Muafiyeti Yol Haritasında yer alan 

yükümlülüklerimizden biri daha karşılanmış olacak. 

• Elbette sadece siyasi alanda değil, toplumsal yaşamın hemen her alanında 

gündelik hayatta vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren pek çok faydalı 

düzenleme de hayata geçirilecek. 

• Halkımızın günlük yaşamında kullandığı tartı aletlerinden tıbbi ürünlere, 

motorlu araçlardan kozmetiklere, tıbbi cihazlardan asansörlere kadar birçok 

ürün grubunda birçok önemli düzenleme gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.  

• Bu kapsamda, tüketicilerimizin sağlık ve güvenliğinin daha da etkin bir şekilde 

korunmasına katkıda bulunacak “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler 
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Kanunu” ile ülkemizdeki ürün güvenliği, piyasa gözetimi ve denetimi sisteminin 

işleyişinde güçlendirme ve iyileştirme yapılması sağlanacak. 

• Ayrıca, hava kalitesi sektöründe yapılacak düzenlemeler ile hava kalitesinin 

iyileştirilmesine yönelik ulusal seviyede alınabilecek önlemler belirlenecek ve 

daha sıkı hava kalitesi standartları uygulanarak vatandaşlarımızın daha temiz 

bir hava solumaları sağlanacak.  

• Bunun yanı sıra, “Çevresel Sorumluluk Kanunu” yayımlanarak, çevresel 

zararın önlenmesi ve iyileştirilmesi faaliyetleri ile çevresel zarara sebebiyet 

veren işletmelerin bu zararın iyileştirilmesinden mali olarak sorumlu tutulması 

sağlanacak ve bu sayede çevreye zarar verenler bunun bedelini ödemekten 

kaçamayacak.  

• Havayolu ve demiryolu taşımacılığı alanlarında, engelli veya hareket kısıtlılığı 

bulunan vatandaşlarımızın haklarını düzenleyecek ve daha rahat seyahat 

edebilme imkanına kavuşmalarını sağlayacak düzenlemeler hayata 

geçirilecek. 

• Ulusal Eylem Planının, reform sürecimizin yanı sıra, üyelik müzakere 

sürecimiz açısından da önemli düzenlemeler içerdiğini vurgulamak isterim.  

• Söz gelimi, 3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslı kapsamında 

“Hizmet Sunumu Serbestisi ve Mesleki Yeterliliklerin Karşılıklı Tanınmasına 

Yönelik Strateji” hazırlanacaktır ve bu sayede Faslın mevcut bir adet teknik 

açılış kriterinin karşılanması sağlanacaktır. 

• “Su Ürünleri Kanunu”nun yayımlanmasıyla, AB Ortak Balıkçılık Politikasına 

uyum ve sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önemli bir adım 

atılmış olacaktır. 

Değerli Basın Mensupları, 

• Gördüğünüz üzere, Eylem Planı’nın II. Aşamasında birçok alanda çok önemli 

düzenlemelerin yapılması öngörülüyor. 

• I. Aşamayı açıkladığımızda da belirtmiştim. Bir kez daha altını çizmek 

istiyorum. Elbette, Türkiye'nin AB standartlarına ulaşması için yeni mevzuat 



 

7 

çıkarmak gereklidir; ama yeterli değildir. Kanun yapımı kadar önemli olan hatta 

daha fazla önem arz eden husus mevzuatın uygulanması ve hayata 

geçirilmesidir. Kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ancak etkin bir biçimde 

uygulandığında anlam kazanır.  

• Mevzuatın uygulanmasında bürokrasinin sorumluluğu büyüktür. Ancak, bu bir 

toplumsal sorumluluktur; bir kültürdür; yaşam biçimidir. Bunun için Türkiye'de 

yaşayan her kesime, her bir bireye önemli görevler düşmektedir. AB’ye katılım 

süreci ancak milletimizin katılım ve katkısıyla tamamlanacaktır.  

Değerli Basın Mensupları, 

• Özellikle vurgulamak istiyorum ki, Avrupa Birliği’ne tam üyelik tercihimiz 

konjonktürel değil, kalıcı ve stratejik bir yaklaşımın ürünüdür.  

• Tüm dünyanın gündemini meşgul eden bölgemizdeki kaosa rağmen, 

Hükümetimiz, en güçlü, en içten ve en kararlı mesajı Avrupa Birliği’ne 

vermektedir. Türkiye, AB katılım sürecinde her alanda kendi vatandaşları için 

çıtayı en yukarıya koymakta, özgüvenle ilerlemektedir. 

• İstikrar içinde üreterek büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, bilgi toplumuna 

dönüşmüş, her alanda AB standartlarını yakalamış ve küresel ölçekte rekabet 

gücü yüksek, güçlü bir Türkiye’ye doğru kararlı adımlarımızı atmaya devam 

edeceğiz. 

• Bu doğrultuda, Ulusal Eylem Planı’nda yer alan düzenlemelerin zamanında ve 

eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için çaba sarf edeceğiz; gerçekleştirilecek 

çalışmaların takipçisi olacağız.  

• Bu vesileyle, Ulusal Eylem Planına katkı veren tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, emeği geçen arkadaşlarımızı bu güzel 

çalışmadan dolayı tebrik ediyorum. 

• Katılımınız için hepinize teşekkür ederim. 


