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20. RİG TOPLANTISI 
Basın Bildirisi 

Konya, 9 Nisan 2010 
 

 
- Reform İzleme Grubu’nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve 

Başmüzakerecimiz Sayın Egemen BAĞIŞ ile İçişleri Bakanımız 
Sayın Beşir ATALAY’ın katılımıyla Sayın Dışişleri Bakanımız Sayın 
Ahmet DAVUTOĞLU’nun ev sahipliğinde, Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İnsan Hakları Başkanlığı’nın üst 
düzey temsilcilerinin de katılımı ile  bugün Konya’da 
gerçekleştirilmiştir.  
 

- Ülkemizin Cumhuriyetin ilanından bu yana gerçekleştirdiği en 
büyük çağdaşlaşma projesi olan AB tam üyelik müzakerelerinin en 
önemli unsurlarından biri de insan hakları, demokrasi, hukukun 
üstünlüğü temelinde çağdaş standartlara erişilmesini hedefleyen 
siyasi reformlardır.  
 

- Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Anayasa 
değişikliği paketi, ülkemizin çağdaş ilkeler ışığında hazırlanacak 
yepyeni bir Anayasa’ya ihtiyacı olduğu gerçeğini göz ardı 
etmeksizin, mevcut siyasi koşullar ışığında en temel 
demokratikleşme ve insan hakları unsurlarını hedef alan reform 
sürecimizde büyük bir dönüm noktasını teşkil edecektir. 
 

- Nitekim, bu Anayasa değişikliği paketinde yer alan unsurlar 
ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecindeki siyasi kriterler 
açısından önemli ilerlemeler sağlayacak niteliktedir. Çoğulcu 
demokratik toplumların temel standart ve kriterlerinin Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasında yansıma bulması hem AB üyelik 
sürecimize olumlu etki edecek, hem de Türk insanının hakkettiği 
çağdaş standartlarda yaşamasına temel oluşturacaktır. 

 
- Reform İzleme Grubu (RİG), 2003 yılında kurulduğundan bu yana 

ilk kez Sayın Başbakanımızın başkanlığında 28 Şubat 2010 
tarihinde toplanmıştır. Gerek ulusal gerek uluslararası 
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platformlarda oldukça ses getiren 19. RİG toplantısı kararlarının 
uygulanmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.  

 
- Siyasi reformları izlemek, hızlandırmak ve sonuçlandırmak 

amacıyla Reform İzleme Grubu’nun 20. Toplantısı’nda, Siyasi 
Kriterler, Yargı ve Temel Haklar başlıklı 23. Fasıl ile Adalet, 
Özgürlük ve Güvenlik başlıklı 24. Fasıl’a ilişkin gerekli reform 
çalışmaları ele alınmıştır. 

 
- Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuş olan “Türkiye Ulusal 

İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısı” ve Sayın İçişleri Bakanımız 
eşgüdümünde çalışmaları son aşamasına gelmiş olan “Ayrımcılıkla 
Mücadele ve Eşitlik Kurulu”nun kurulmasına ilişkin kanun taslağı 
ışığında, insan hakları alanında başlatılan kurumsallaşma 
çalışmaları ayrıntılarıyla ele alınmıştır. 
 

- Temel hedefimiz, insan haklarının tümünde gerekli izleme ve 
denetim mekanizmalarının hiçbir boşluk bırakmadan ve 
uluslararası standartlar temelinde hayata geçirilmesidir. Bu 
doğrultuda, ilgili çalışmalar kararlılıkla sürdürülmekte olup, 
kurulacak bağımsız mekanizmalar arasında görev çatışması 
olmaksızın tam bir uyum ve tamamlayıcılık sağlanması amacıyla 
tüm bu çalışmaların yakından izlenmesi kararlaştırılmıştır. 
 

- Farklı inançlara sahip vatandaşlarımızın sorunları ve olası çözüm 
yolları da RİG toplantımızda ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Bu 
alanda yürütülen çalışmalar da hızlandırılarak, vatandaşlarımızın 
yaşadığı sıkıntıların çözümüne yönelik tedbirlerin alınmasına 
devam edilecektir. 
 

- Bu çerçevede, Vakıflar Kanunu’nun uygulanması konusunda Sayın 
Vakıflar Genel Müdürü tarafından kapsamlı bir sunuş yapılmış ve 
özellikle Vakıflar Kanunu’nun Geçici 7. Maddesi’ne ilişkin 
başvuruların değerlendirilme süreci etraflıca ele alınmıştır.  
 

- Ülkemizde ayrımcılıkla mücadele alanında atılan ve atılacak her 
türlü adımın yakından takibi ve koordinasyonu amacıyla kurulan 
Ayrımcılıkla Mücadele Görev Gücü çalışmalarına başlamıştır.  
 

- Aynı şekilde Avrupa Birliği Genel Sekreterliği eşgüdümünde Temel 
Haklar Ulusal Eylem Planı hazırlıkları da ilgili tüm Bakanlık ve 
kuruluşlarımızın etkin katkılarıyla devam etmektedir. 
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- Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının zamanında 
ve tam olarak uygulanabilmesi amacıyla Hükümetimizin yapması 
gereken mevzuata ve uygulamaya ilişkin değişiklikler de Reform 
İzleme Grubu’nun önemli gündem maddelerinden biridir. Bu alanda 
da çalışmaların hızla sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. 

 
- İfade Özgürlüğü alanında Adalet Bakanlığımız tarafından ilgili tüm 

tarafların da katılımıyla şeffaf bir biçimde yürütülen kapsamlı 
çalışma sonucunda ifade özgürlüğünün önünde engel olarak 
görülen hususların tespiti ve ortadan kaldırılması konusunda 
gerekli çalışmalara hız verilmesi yönünde karara varılmıştır.  
 

- Bu çalışmanın sonuçlarına göre ifade özgürlüğü başta olmak üzere 
çeşitli konularda yasa değişikliklerini içerecek yeni bir reform paketi 
hazırlanması yoluna gidilebilecektir. 
 

- Öte yandan, 10 Kasım 2009 tarihinde Meclisimize sunulan ve 
yasadışı göçle mücadeleden çocuk haklarına kadar çeşitli 
konularda yasa değişikliklerini içeren reform paketine ilişkin sürecin 
yakından izlenmesi ve hızlandırılması kararlaştırılmıştır.   
 

- Aynı şekilde, halihazırda yüce Meclisimizin gündeminde olan 
Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı, OPCAT’in 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Sayıştay 
Kanunu Tasarısı gibi önemli mevzuat çalışmalarının durumu da ele 
alınmıştır. 

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

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

 
- Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Ankara Anlaşması, Katma 

Protokol ve Gümrük Birliği’nden kaynaklanan ilişki ve hukuki 
taahhütler de göz önüne alınarak, AB’nin vatandaşlarımıza vize 
muafiyeti getirmesi amacıyla sürdürülmekte olan çalışmalar bu 
toplantımızda ele alınmıştır. Bu doğrultuda Geri Kabul Anlaşması, 
entegre sınır yönetimi ve biyometrik verili elektronik pasaportlar 
konularındaki gelişmeler değerlendirilmiştir. 

 
- Entegre sınır yönetimi çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanlığı 

Müsteşarı’nın veya Müsteşar Yardımcısı’nın başkanlığında,  ilgili 
kurumların temsilcilerinden oluşan “Entegre Sınır Yönetimi 
Koordinasyon Kurulu”nun bir Başbakanlık Genelgesi ile teşkil 
edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır. 
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- Bu kapsamda, sivil ve profesyonel yeni bir Sınır Güvenliği Teşkilatı 

kurulması için gereken siyasi kararlılık bu toplantıda bir kez daha 
vurgulanmış, İçişleri Bakanlığı tarafından sınır kontrolü ve 
gözetiminde görevli kurumlar arasında işbirliği ve eşgüdüm 
esaslarını belirlemek üzere hazırlanan “Sınır Kontrolüne İlişkin 
Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü Taslağı” değerlendirilmiştir. 

 
- Yeni Pasaport Başvuru, Tanzim, Kontrol ve Dağıtım Sistemi 

kurulması çalışmalarının hızla sonuçlandırılması ve uluslararası 
standartlara uygun biyometrik verili elektronik pasaportların 
vatandaşlarımız tarafından kullanılmasına Haziran 2010’da 
geçilmesi hedeflenmektedir. 
 

- Yasadışı göçle etkin mücadele, ilgili birimler arasında veri 
paylaşımı, koordinasyon, sınırdışı işlemleri gibi birçok alanı 
düzenleyen, ikamet harçları ve geri gönderme merkezleri ile ilgili 
önemli sorunları çözmeye yönelik, “İltica ve Göç Genelgeleri” 19 
Mart 2010 tarihinde İçişleri Bakanımız tarafından onaylanarak 
yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu Genelgelerin süratle hayata 
geçirilebilmesi ve bu alandaki eksiklerin tamamlanması büyük 
önem taşımaktadır.   

 
- Ülkemizin iltica ve göç alanındaki sistemini ciddi şekilde geliştirecek 

olan “İltica Kanunu”, “Yabancılar Kanunu” ve “İltica ve Göç 
Biriminin Kurulmasına İlişkin Kanun”a yönelik çalışmalar hızla 
yürütülmektedir. Bu çalışmalar sırasında,  uluslararası kuruluşlar, 
sivil toplum örgütleri ve üniversite öğretim üyelerinin görüşlerinin 
alınması ve sözkonusu taslakların Haziran 2010 tarihinde İçişleri 
Bakanlığı tarafından Başbakanlığa sevk edilmesi RİG tarafından 
kararlaştırılmıştır. 

 
- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin son zamanlarda iltica ve göç 

alanında ülkemiz aleyhine aldığı kararlar ışığında, 5683 Sayılı 
Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanmış 
olup, ivedilikle Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılması ve kısa sürede 
TBMM’ye sunulması kararlaştırılmıştır. 

 
- Yasadışı göç, organize suçlar ve uyuşturucu ile mücadele 

alanlarında AB üyesi ülkelerle ve bölgesel alanda işbirliğinin 
artırılması açısından komşu ülkeler, AB üyesi ülkeler ve AB’nin 
EUROPOL, OLAF, FRONTEX gibi kuruluşlarında yabancı dil bilen 
Emniyet Müşavirleri’nin görevlendirilmesi kararlaştırılmıştır. 
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- Türkiye, Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi doğrultusunda 

kararlılıkla çalışmaya devam edecektir. Bu üyelik süreci vesilesiyle 
vatandaşlarımızın hayatlarının her alanında hak ettikleri en yüksek 
standartlara kavuşturulması Hükümetimizin her zaman en önemli 
önceliği ve hedefi olmuştur ve olacaktır. 

 
- 21. RİG toplantısının 2010 Haziran ayında Erzurum’da yapılmasına 

karar verilmiştir.  
 


