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18. RİG TOPLANTISI 
Basın Bildirisi 

Ankara, 19 Aralık 2009 
 
 

- Reform İzleme Grubu’nun (RİG) 18. Toplantısı, Sayın Devlet 
Bakanı ve Başmüzakerecimiz ile Sayın Adalet ve İçişleri 
Bakanlarımızın katılımı ve Dışişleri Bakanımızın ev sahipliğinde,  
ilgili kurumlarımızın üst düzey bürokratlarının katılımıyla bugün 
Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilmiştir. Bu, RİG’in 2009 yılı 
içinde gerçekleştirdiği beşinci toplantıdır. 

 
Ayrıca, bu toplantı, Lizbon Antlaşmasının yürürlüğe girmesi ve 
Aralık 2009 AB Zirvesinden sonra gerçekleştirilen ilk toplantı olması 
nedeniyle de ayrı bir önem taşımaktadır.  
 

- Özellikle 2000’li yıllardan itibaren hız kazanan şekilde ve kararlılıkla 
devam ettirilen siyasi reformların asıl önceliğinin, AB sürecinden 
bağımsız olarak, vatandaşlarımızın daha özgürlükçü bir demokrasi, 
daha etkin işleyen bir hukuk sistemi ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları 
ışığında çerçevesi belirlenen insan hakları bakımından hak ettikleri 
en üst düzey standartlara kavuşturulması olduğu unutulmamalıdır.  
 
Bir başka deyişle, yürütülen ve planlanan siyasi reformların temel 
amacı öncelikle ülkemizin istikrarı ile vatandaşlarımızın refahı ve 
mutluluğudur.  
 
Ülkemizin Cumhuriyetin ilanından bu yana gerçekleştirdiği en 
büyük çağdaşlaşma projesi olan AB tam üyelik müzakerelerinin en 
önemli unsurlarından birinin de insan hakları, demokrasi, hukukun 
üstünlüğü temelinde çağdaş standartlara erişilmesini hedefleyen 
siyasi reformlar olduğu da açıktır.  
 

- Öte yandan, Lizbon Antlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, 
Avrupa Birliği de senelerdir süren kurumsal krizi atlatmış, böylece 
genişlemeye daha rahat odaklanılabilecek bir ortam belirmiştir. Bu 
Türkiye’nin de üyelik sürecinin geleceği açısından olumlu bir 
gelişmedir.  
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- Son olarak, 7-8 Aralık 2009 tarihli AB Genel İşler Konseyi’nde bazı 
üye ülkelerin Türkiye’ye ilişkin paragrafta menfi unsurlara yer 
verilmesi için gayret sarf ettikleri malumlarıdır.  Bununla birlikte, 
AB’nin çoğunluğunu oluşturan ve ülkemizin AB’ye üyeliğinin 
stratejik önemini müdrik üye ülkeler de bulunmaktadır. Nitekim, 
esasen en zorlu fasıllardan biri olan “Çevre” faslı 21 Aralık 2009 
tarihinde Brüksel’de yapılacak Katılım Konferansı’nda açılacaktır.  
 

- Reform İzleme Grubu’nun 18. Toplantısı’nda,  
 

- Sayın Bakanlarımız Hükümetimizin Demokratik Açılım inisiyatifi ile 
başlatmış olduğu başta “Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi” olmak 
üzere önemli süreçlerin de ışığında, mevcut çalışmaları detaylı 
şekilde değerlendirmişlerdir.  
 
Bu değerlendirmelerin de ışığında, ülkemizin AB katılım 
müzakereleri sürecini ele almışlar ve bu bağlamda kısa vadede 
öncelikli olarak ele alınması gereken hususları belirlemişlerdir. 
 

- Toplantıda, ilk olarak, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından 
hazırlanmakta olan ülkemizin yeni AB Stratejisi çalışmaları 
hakkında Sayın Bakanlarımıza genel bilgi verilmiştir. 2010 yılının 
başında kamuoyuna açıklanması hedeflenen yeni AB stratejisinin 
üzerine inşa edildiği dört platformdan biri de siyasi reformlardır. 

 
- Siyasi reform çalışmalarının daha da etkin ve hızlı şekilde 

sürdürülebilmesini teminen RİG bünyesinde ilgili kurum ve 
kuruluşlarımızın üst düzey temsilcilerinin Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği koordinasyonunda toplanacağı bir Siyasi İşler Alt 
Komitesi (SİYAK) kurulmasına karar verilmiştir.  

 
Sayın Bakanlarımıza, siyasi reformlar alanında yeni çalışmalar ve 
öneriler sunacak aktif bir platform olarak çalışması öngörülen 
SİYAK’ın, aynı zamanda RİG toplantılarının gündeminin 
hazırlanması ve RİG kararlarının izlenmesi amacıyla da bir araya 
gelecek dinamik bir yapıda olması amaçlanmaktadır.  
 
RİG üyesi Bakanlıkların üst düzey temsilcileri ile birlikte, Başbakan 
Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Cemil Çiçek’in ve Başbakanlık 
Müsteşarlığı’nın temsilcileri ile Başbakanlık İnsan Hakları 
Başkanı’nın SİYAK asli üyeleri olmaları kararlaştırılmıştır. 
Gündemdeki konular itibariyle diğer ilgili kurum ve 
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kuruluşlarımızdan temsilciler de SİYAK toplantılarına davet 
edilecektir.  

 
- Öte yandan, AB heyecanımızı ülkemizin her köşesine tam olarak 

yaymak ve her vatandaşımızın bu sürece etkin katılımını 
sağlayabilmek amacıyla, 81 ilimizde AB Daimi Temas Noktası 
görevini yürütecek bir Vali Yardımcısı belirlenmesi 
kararlaştırılmıştır. 

 
- Yüce Meclisimizin AB katılım sürecimizdeki büyük desteği ve 

önemi tartışılmazdır. Bu çerçevede, mevcut desteğin geliştirilmesi 
ve sistematik hale getirilebilmesi amacıyla AB reformlarına yönelik 
olarak Meclisimize özel bir çalışma usulü önerilecektir. Bu 
çerçevede Meclisimizde ayda en az bir haftanın AB reformlarına 
ilişkin çalışmalara ayrılması büyük yarar sağlayacaktır. 

 
- Ülkemizde demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları 

alanlarında önemli atılımların gerçekleştirilmeye devam 
edilebilmesi amacıyla, başta Anayasamız olmak üzere ilgili 
mevzuatımızda gereken değişikliklerin geçmişteki gibi “reform 
paketleri” sistemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin takdirine 
sunulacaktır. 

 
- Ayrıca gündemdeki konularla paralel olarak Meclisimizin AB Uyum, 

Anayasa, Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyon Başkanları’nın da RİG toplantılarına davet edilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

 
- Siyasi Kriterleri de içeren Yargı ve Temel Haklar başlıklı 23. Fasıl 

ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik başlıklı 24. Fasıl’ın açılabilmesi 
için gerekli reform çalışmalarının hızlandırılmasına karar verilmiştir. 
 
Bağımsız bir Ulusal İnsan Hakları Kurumu ile Ayırımcılıkla 
Mücadele Kurulu’nun kurulmaları ve Kolluk Kuvvetleri Bağımsız 
Şikayet Mekanizması’nın devreye sokulması, ülkemizin AB 
sürecine de siyasi kriterler anlamında büyük katkı sağlayacaktır. 
 

- Onaylanan Yargı Reformu Stratejisi’nin Eylem Planı’nın uygulanma 
süreci başta Adalet Bakanlığımız tarafından yakında izlenecektir. 
 

- Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan 
Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi’nin Hükümetimizce Ocak ayı içinde 
onaylanarak hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır.  
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- BM İşkenceyle Mücadele Sözleşmesi İhtiyari Protokolü’nün 

(OPCAT) onaylanmasına ilişkin kanun tasarısının ivedilikle 
yasalaşması için gerekli çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir.   

 
Reform İzleme Grubu (RİG) ve Siyasi İşler Alt Komitesi (SİYAK), 
yürütülmekte olan çalışmaları yakından izlemeye devam edecek ve 
aynı zamanda gelecekte atılacak adımlar planlanmaya devam 
edilecektir.  
 
Türkiye, gerek iç reform süreci, gerek küresel ölçekteki aktif 
politikalarıyla Avrupa Birliğiyle bütünleşme sürecinde yoluna hızla 
devam etmektedir. Türkiye’nin bu stratejik hedefi, geleceğin 
dünyasındaki rolünü güçlendirmesi açısından Avrupa Birliği 
tarafından da benimsenmektedir. Bölgesinde güven veren ve 
istikrar sağlayan Türkiye’nin AB üyeliği, evrensel değerlerin geniş 
bir coğrafyaya yayılması ve ortak refah ve güvenliği arttırmak için 
vazgeçilmez niteliktedir.  
 
Öte yandan üyelik süreci vesilesiyle vatandaşlarımızın hayatlarının 
her alanında hak ettikleri en yüksek standartlara kavuşturulması 
Hükümetimizin en önemli önceliği ve hedefidir.  
 
Türkiye, tam üyelik hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya 
devam edecektir.   
 
 


