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19. RİG TOPLANTISI KARARLARI 
(28 Şubat 2010, ANKARA) 

 

- Yüce Meclisimizin Avrupa Birliği’ne katılım sürecimizdeki büyük desteği ve 

önemine binaen ilgili TBMM Komisyon Başkanlarıyla mevcut desteğin 

geliştirilmesi amacıyla Meclisimizde izlenebilecek özel çalışma usulleri 

üzerinde fikir alışverişinde bulunulmuştur.  

- “Yargının tarafsızlığının geliştirilmesi” ve bu bağlamda “Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu’nun objektiflik, tarafsızlık ve şeffaflık temelinde uluslararası 

belgeler ışığında geniş tabanlı temsil esasına göre yeniden yapılandırılması” 

başlıkları başta olmak üzere Yargı Reformu Stratejisi ve Eylem Planı’nın 

uygulama sürecinin Reform İzleme Grubu tarafından yakından takip edilmesi 

ve öngörülen tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi için gereken kararlılığın 

gösterilmesi uygun bulunmuştur.   

- Ülkemizde demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanlarında önemli 

atılımların gerçekleştirilmeye devam edilebilmesi amacıyla bir Anayasa 

değişikliği paketinin en kısa zamanda, farklı alanlarda yasa değişikliklerini 

içeren bir reform paketinin de Mart ayı sonuna kadar TBMM’ne sunulması 

kararlaştırılmıştır.   

- Avrupa Birliği’nin vatandaşlarımıza uyguladığı vize rejiminin kaldırılması ve 

vize muafiyeti sağlanması perspektifiyle çalışmaların sürdürülmesi konusunda 

fikir birliğine varılmıştır. Bu amacın sağlanmasına yönelik olarak biyometrik 

verileri de içeren elektronik pasaportların hazırlanması, Entegre Sınır 

Yönetiminin kurulması ve Geri Kabul Anlaşmasının tamamlanması yönünde 

atılan adımlar değerlendirilmiştir. 

- Türkiye ile AB arasında düzenli, gerçekçi ve mali denge gözetilerek sürdürülen 

Geri Kabul Anlaşması müzakerelerinin, temel konularda hakkaniyete dayalı bir 

şekilde mutabakat sağlanabilmesi halinde Anlaşma’nın sonuçlandırılması 

kararlaştırılmıştır.  

- Yeni Pasaport Başvuru, Tanzim, Kontrol ve Dağıtım Sistemi kurulması 

çalışmalarının hızla sonlandırılmasına ve uluslararası standartlara uygun 

biyometrik verileri de içeren elektronik pasaportların vatandaşlarımız 

tarafından kullanılmasına Haziran 2010’da başlanılmasına karar verilmiştir. 
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- Sınırların etkin şekilde kontrol ve gözetimi amacıyla, sivil ve profesyonel yeni 

bir Sınır Güvenliği Teşkilatı kurulmasına yönelik çalışmaların hızla 

yürütülmesinin ve bu bağlamda konuyla ilgili kanun taslağının 2010 yılı içinde 

tamamlanmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Ayrıca bu süre zarfındaki 

koordinasyonu temin için “Entegre Sınır Yönetimi Koordinasyon Kurulu”nun 

oluşturulmasına, ayrıca Hudut Mülki İdare Amirliği kurulmasına ilişkin kanun 

değişikliğinin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.  

- Göç ve iltica alanında ülkemizin temel politikalarının yeniden belirleneceği 

Yabancılar Kanunu ve İltica Kanunu ile ilgili çalışmaların 2010 yılı içinde 

tamamlanması konusunda görüş birliğine varılmıştır.  

- İçişleri Bakanlığımıza bağlı Göç ve İltica İdaresinin oluşturulması 

kararlaştırılmıştır.  

- Reform İzleme Grubu kapsamında alınan kararlar çerçevesinde yapıcı ve 

sürekli bir diyalog yürütülen ve ülkemizin kültürel zenginliğinin somut 

göstergesi olan farklı inançlara sahip vatandaşlarımızın mevcut sıkıntılarının 

çözümüne yönelik çalışmaların hızla sürdürülmesi konusunda mutabık 

kalınmıştır.   

- İfade Özgürlüğü alanında Adalet Bakanlığımız tarafından yürütülen kapsamlı 

çalışma sonucunda ihtiyaç duyulması halinde, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihat kararları ile uyumlu 

olan yasal değişikliklerin en hızlı şekilde gerçekleştirilerek ifade özgürlüğünün 

önünde engel olarak görülen diğer hususların da ortadan kaldırılması 

konusunda karara varılmıştır.    

- İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan, kolluk görevlilerine yönelik işkence, 

kötü muamele gibi ciddi şikâyetleri kolluk teşkilatlarından bağımsız inceleyip 

soruşturmak üzere “Kolluk Gözetim Komisyonu” kurulması ile her türlü 

ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik 

Kurulu”nun kurulmasına ilişkin kanun taslaklarına ilişkin çalışmaların hızla 

sonuçlandırılması kararlaştırılmıştır.  

- Anılan çalışmalara paralel olarak Reform İzleme Grubu bünyesinde İlgili tüm 

kurumların katılımıyla doğrudan ve dolaylı ayrımcılık tanımlarını da içerecek 

şekilde ve ilgili AB müktesebatı ile uyumlu bir çerçeve yasa çıkarılması, 

ayrımcılık temelli işlenen suçların cezalarının ağırlaştırılması ve ayrımcılıkla 

mücadeleye ilişkin ulusal bir kampanyanın başlatılması alanlarında çalışmalar 
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yürütmek üzere “Ayrımcılıkla mücadele alanında bir Görev Gücü” kurulması 

kararlaştırılmıştır.  

- Halen TBMM Adalet Komisyonu’nda bulunan Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu Tasarısı’nın AB normları doğrultusunda yasalaşması için çalışmaların 

hızlandırılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkıyla ilgili 2001 yılında Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesine paralel olarak Anayasa’da yapılan değişikliğe uyum sağlamak 

amacıyla daha özgürlükçü bir Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun, 

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanması üzerinde mutabık 

kalınmıştır.  

- Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan 

Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi’nin uygulamasının takip edilmesine karar 

verilmiştir.  

 


