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REFORM EYLEM GRUBU (REG)’NUN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 
 
Reform İzleme Grubu (RİG)’nun adında yer alan “izleme” kavramı, 
edilgen bir çağrışım yaptığından, izleme yerine “eylem” kavramı getirilip, 
RİG’in adı, Bakanlar Kurulumuzun onayı ile, Reform Eylem Grubu (REG) 
olarak değiştirilmiştir. REG, bundan sonra siyasi reformları sadece 
izlemekle kalmayacak, reform tasarılarının hazırlanması, TBMM’den 
geçirilmesi ve uygulamaya yansıtılması aşamalarında da aktif bir rol 
oynayacaktır. Bu çerçevede, REG’in yeniden yapılandırılması 
kapsamında öngörülen başlıca yenilikler aşağıda sunulmaktadır: 
 

 REG toplantıları öncesinde, Sayın Bakanlar ile bakan yardımcıları ve 
müsteşarların katılımlarıyla, ön değerlendirme yapmak üzere,  bir istişare 
kahvaltısı gerçekleştirilecektir.  
 

 REG gündemi Sayın Bakanlara toplantıdan en az on beş gün önce 
sunulacaktır.  
 

 REG’de alınan kararlar, AB Bakanı ve Başmüzakereci tarafından 
REG sonrası gerçekleştirilecek ilk Bakanlar Kurulu toplantısında 
sunulacaktır. 
 

 Her REG toplantısı sonrasında, alınan kararlar çerçevesinde yasal 
reformların hızlandırılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı’na Sayın Bakanlar tarafından bir ziyaret gerçekleştirilecektir. 
 

 Vize serbestisi diyaloğu süreci ve geri kabul anlaşmasının 
uygulanması ile ilgili olarak 20 Ekim 2014 tarihinde yayımlanan ilk rapor 
çerçevesinde, önümüzdeki süreçteki sınırlı zaman diliminde atılacak 
adımlar, Bakanlar düzeyinde takip edilecektir. 
 

 Siyasi kriterler, 23. Yargı ve Temel Haklar ile 24. Adalet, Özgürlük ve 
Güvenlik fasıllarında Türkiye’ye yönelik yanlış algı yaratan konulara ve 
gerçekleştirilen reformlara ilişkin REG üyesi bakanlıklar tarafından 
yürütülen çalışmalar hızlandırılacaktır. Bu çerçevede, Adalet Bakanlığı 
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Koordinatörlüğü temsilcilerinden oluşan çalışma grubunun daha etkin bir 
şekilde çalışması sağlanacaktır.   
 

 REG toplantıları iki bölüme ayrılarak, ilk bölümde bir önceki REG 
operasyonel sonuçlarının uygulamaya geçmeyen kısımları gerekçeleriyle 
birlikte değerlendirilecek ve hayata geçirilmesi için yapılabilecekler ele 
alınacaktır.  
 

 İkinci bölümde ise bir önceki toplantıda belirlenen özel gündem 
maddesi/maddeleri ile ilgili olarak, kurum sunumları dinlenecek ve 
konuyla ilgili alınabilecek kararlar değerlendirilecektir. 
 

 Toplantıda alınan kararlar, “operasyonel sonuçlar” belgesi vasıtasıyla  
REG üyesi bakanlıkların müsteşarları tarafından takip edilecektir. 
 

 REG üyesi bakanlıklarımızın müsteşarları, reform sürecini yakından 
takip edebilmek ve yeni reform önerilerini değerlendirebilmek amacıyla 
AB Bakanı ve Başmüzakereci ile her REG öncesi bir araya geleceklerdir.  
 

 REG’in katılımcı sayısı sınırlandırılarak, daha hızlı ve etkili bir toplantı 
düzeni ve işleyişi temin edilecektir. 
 

 REG gündemine alınan konulara bağlı olarak, REG üyesi olmayan 
sayın bakanlar veya uygun görecekleri yetkililer toplantıya davet 
edilecektir. 
 

 Bir sonraki REG, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın 
Volkan Bozkır’ın ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.  
 

 Bir sonraki REG’den itibaren REG basın toplantısına yabancı basın 
mensupları da davet edilecektir.  
 
 


