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28. RİG TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ 

Ankara, 15 Haziran 2013 

 

2003 yılında kurulan Reform İzleme Grubu’nun (RİG) 28. Toplantısı, Avrupa 

Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış’ın ev sahipliğinde, 

Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin, Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Sayın Ahmet 

Davutoğlu ve İçişleri Bakanı Sayın Muammer Güler’in katılımlarıyla bugün 

Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 

 

Toplantıda, başta son olaylar olmak üzere, 14 Kasım 2012’de yapılan 27. RİG 

toplantısından bu yana meydana gelen gelişmeler ile gerçekleştirilen reform ve 

uyum çalışmaları ele alınmıştır. 

 

Bu çerçevede, öncelikle toplantı ve gösteri yapma hakkı konusunda 

uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin bir durum değerlendirmesi 

yapılmıştır. 

 

Toplantı ve gösteri yapma hakkı ile ifade özgürlüğü Anayasamız ve 

kanunlarımızla güvence altına alınmıştır. Vatandaşlarımızın demokratik 

taleplerini barışçıl yöntemlerle ve kamu düzenini bozmayacak şekilde ifade 

etmelerinin önünde bir engel bulunmamaktadır.  

 

Son gösteriler esnasında kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanımından 

kaynaklanan bazı istenmeyen durumlar meydana gelmiştir. Hükümetimiz, bu 

konuda üzüntülerini beyan etmiş ve derhal orantısız güç kullanımıyla ilgili 

gerekli soruşturmaları başlatmıştır. Nitekim, halen devam etmekte olan 

soruşturmalar çerçevesinde, bu aşamada … polis açığa alınmıştır. 

 

Öte yandan, bazı uluslararası basın yayın kuruluşlarının olayları art niyetli bir 

yaklaşımla Türkiye’nin AB’ye katılım süreci çerçevesinde son 11 yılda 

çevrenin korunmasından ifade özgürlüğünün güçlendirilmesine kadar 

kaydettiği ilerlemeleri gölgeleyecek ve hatta bazı bölge ülkelerindeki olaylarla 

benzerlik kurduracak şekilde yansıtmaya çalışması dikkat çekidir.  

 

Demokratik seçimlerle üç kere üst üste iktidara gelmiş bir Hükümetin var 

olduğu ülkemizdeki bu olaylar, yansıtılmaya çalışılanın tam aksine, sağlıklı 

demokrasinin varlığının göstergesidir.  

 

Olayların, Sayın Başbakanımızın son yaptığı görüşmelerle demokrasi ve uzlaşı 

kültürü çerçevesinde çözüm sürecine girdiği memnuniyetle müşahede 
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edilmiştir. Hükümetimiz, vatandaşlarımızın kanunlar çerçevesinde tüm hak ve 

özgürlüklerden en geniş şekilde yararlanmalarını teminen başlattığı reformlara 

devam etmekte kararlıdır.  

 

28. RİG toplantısında ayrıca, ülkemizin terörle mücadele konusu da ele 

alınmış, yasalar ve demokratik ilkeler temelinde öngörülen önlemlerin 

kararlılıkla uygulanmaya devam edilmesinin ülkemizin iç istikrar ve barışına 

katkıları teyit edilmiştir. 

 

Bu çerçevede, terörle etkin mücadele edilebilmesi ve bu alanda uluslararası 

işbirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan Terörizmin Finansmanının 

Önlenmesi Hakkında Kanun TBMM tarafından kabul edilerek, 16 Şubat 2013 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunla, Türkiye, terörün mali 

kaynaklarının önlenmesi ve böylece uluslararası dayanışmanın gereklerini 

yerine getirme konusunda önemli bir adım atmıştır. Anılan Kanunun etkin bir 

şekilde uygulanmasına yönelik Yönetmelik de 31 Mayıs 2013 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. 

 

Evrensel değerleri, temel hak ve özgürlükleri gözeten ve çoğulcu demokratik 

ilkeleri benimseyen yeni ve modern bir Anayasanın hazırlanması en önemli 

önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Yeni sivil bir Anayasa, demokrasi ve 

hukukun üstünlüğünü pekiştirerek, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, 

felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeksizin tüm 

vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerden tam olarak yararlanmalarını 

güvence altına alacaktır. 

 

Müzakere sürecinde gelinen aşamaya bakıldığında, bugüne kadar 13 faslı 

açtığımız, 1 faslı geçici olarak kapattığımız görülmektedir. Geriye kalan 20 

teknik fasıldan 16 tanesi siyasi nedenlerle engellenmektedir. Ancak siyasi 

engellemelerden bağımsız olarak çalışmaları sürdüren ülkemiz 12 ayda 10, 18 

ayda ise 15 faslı açabilecek duruma gelmiştir. Avrupa Birliği’nden beklentimiz 

siyasi engellemelerin bir an önce sona erdirilerek, katılım müzakere sürecinin 

normal mecrasına oturmasını sağlamasıdır. 

 

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yönelik eleştirileri özellikle yargı ve temel 

haklar ile adalet, özgürlük ve güvenlik konularına yoğunlaşmaktadır. Öte 

yandan 2011 Genişleme Stratejisi’nde Avrupa Komisyonu’nun önerisi üzerine 

Avrupa Birliği Konseyi Aralık 2011’de Yargı ve Temel Haklar Faslı (23.Fasıl) 

ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Faslı’nı (24.Fasıl) ilk açılması gereken 

fasıllar olarak belirlemiştir. 

 

Türkiye ise, bir AB üyesinin tek taraflı engellemeleri nedeniyle sözkonusu 

fasılları açamadığı gibi, henüz 2006 yılından beri bu fasıllara ait tarama sonu 
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raporlarını dahi Avrupa Birliği’nden alamamıştır. Bu durum, Türkiye’ye 

yönelik eleştirilerini bu iki faslın kapsadığı konulara yoğunlaştıran AB’nin 

Türkiye’ye uyguladığı çifte standardın açık bir göstergesidir. 

 

Fransa’nın Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslı’na 

(22.Fasıl) ilişkin vetosunu kaldırması üzerine faslın Haziran sonunda 

tamamlanacak olan İrlanda Dönem Başkanlığı sırasında açılabilmesi için 

gerekli teknik çalışmalar sonuçlandırılmıştır. 

 

Ancak, aralarında AB'nin lokomotifi olan bir ülkenin de bulunduğu bir kaç AB 

üyesi ülkenin Gezi Parkı olaylarını bahane ederek, bu faslın açılısını engelleme 

gayreti içine girdiğini görüyoruz. Bu ülkelerin, Türkiye'nin AB'ye katılım 

sürecini iç politika amaçlı istismar etme alışkanlığından vazgeçmedikleri ve 22. 

Faslın öngörüldüğü üzere İrlanda Dönem Başkanlığı sırasında açılmasını 

engelledikleri takdirde sadece Türkiye-AB ilişkilerine onarılması güç bir darbe 

vurmakla kalmayıp, AB'nin hayati çıkarlarını zedeleyeceklerini ve AB'nin iç 

barış ve istikrarını olumsuz yönde etkileyebileceklerini de görmeleri 

gerekmektedir.  Bu çerçevede Türkiye,  AB ülkelerinde sonunda aklıselimin 

galip geleceğini ve sürecin ve mantığın gerektirdiği şekilde hareket ederek,  

bazı ülkelerin faslın açılmasını engelleme gayretlerine izin verilmeyeceğini 

ümit etmekte ve beklemektedir. 

 

2009 yılında Adalet Bakanlığımızca hazırlanan ve uygulanmasına başlanan 

Yargı Reformu Stratejisi’nin revize çalışmaları şeffaf ve katılımcı bir 

anlayışla yeni Anayasa çalışmaları da dikkate alınarak sürdürülmektedir. 

 

5 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 3. Yargı Reformu Paketi ile, yargı 

hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması ve hızlandırılması amacıyla çok sayıda 

kanunda önemli değişiklikler yapılmış, tutuklamaya, tutuklamanın devamına 

veya bu husustaki bir tahliye isteminin reddine ilişkin kararlarda, kuvvetli suç 

şüphesi ve tutuklama nedenlerinin varlığı ile tutuklama tedbirinin ölçülü 

olduğunun somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça yazılması gerektiği 

düzenlenmiş, süre sınırı kaldırılarak tutuklamaya alternatif adli kontrolün 

kapsamı genişletilmiştir. 

 

3. Yargı Reformu Paketi ile ayrıca basın ve ifade özgürlüğü alanında, basın ve 

yayın yoluyla ya da sair düşünce açıklama yöntemleriyle işlenmiş suçlara 

ilişkin dava ve cezaların infazının ertelenmesi, süreli yayınlar hakkında 

geleceğe dönük yayın durdurma cezası uygulamasının ortadan kaldırılması ve 

farklı tarihlerde verilen basılı eserler hakkındaki çok sayıda toplatma kararının 

hükümsüz hale getirilmesi sağlanmıştır. 

 



4 

4. Yargı Reformu Paketi olarak bilinen İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü 

Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM 

tarafından kabul edilerek, 30 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 4. Yargı 

Reformu Paketi ile ifade ve basın özgürlüğü başta olmak üzere ülkemizin insan 

hakları ve demokrasi standartlarının evrensel normlarla uyumlu olması 

amacına yönelik önemli iyileştirmeler yapılmıştır. Bu çerçevede Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi ihlallerinin önlenmesi ve Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi(AİHM) kararlarının icrasını hedefleyen 4. Yargı Reform Paketi ile 

özellikle, 

 

 Adli yardım standartları güçlendirilerek ve askeri idari yargı ile idari 

yargıda ıslah imkânı getirilerek adalete erişim önündeki engellerin 

kaldırılması,  

 Askeri idari yargıda yargılamanın yenilenmesi ve adli yargıda 

soruşturmanın yeniden açılması yoluyla AİHM kararlarının icrasının 

kolaylaştırılması, 

 Kamulaştırma uygulamasından kaynaklı mülkiyet hakkı ihlallerin 

önlenmesi, 

 İfade ve basın özgürlüğü önündeki mevzuattan kaynaklı engellerin 

kaldırılması 

 İşkence suçlarında zamanaşımının kaldırılması, 

 Tutukluluk incelenmesinde silahların eşitliği ve çekişmeli yargı 

ilkelerinin gereklerinin tam anlamıyla sağlanarak tutukluluğa itiraz 

sistemin etkinliğinin arttırılması 

 Tutuklama tedbirleri nedeniyle tazminat sisteminin geliştirilerek AİHM 

standartları ile uyumlu hale getirilmesi ve bu suretle etkin başvuru yolu 

ihdası, 

 Yargılamanın yenilenmesi imkânı bulamadığı için icra edilemeyen belli 

sayıda karara özgü yargılamanın yenilenmesi imkânı getirilerek bu 

AİHM kararlarının icrası 

 

sağlanmıştır.  

 

Bu reformlar sonucunda, mahkemelerdeki iş yükü azalmış, cezaevlerindeki 

tutukluluk oranı % 21,6’ya kadar gerilemiştir. Türkiye bu konuda, Fransa 

dâhil birçok AB üyesi ülkeden daha iyi bir duruma gelmiştir. 

 

AİHM kararlarının icrasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 

Mart ve Haziran 2013 aylarındaki insan hakları formatlı toplantılarında, 

yargılama ve tutukluluk süreleri ile tutukluluk uygulamaları konusunda 

ülkemizde son dönemde kaydedilen gelişmeler memnuniyetle karşılanmıştır.  

 



5 

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve AİHM tarafından verilen ihlal 

kararlarına konu alanlarda sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik alınması 

gereken önlemler, gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyet ve düzenlemeler ile 

bunların gerçekleştirilmesinden sorumlu kurumları belirten İnsan Hakları 

İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı Taslağı ilgili kurumların 

görüşleri çerçevesinde gözden geçirilip tamamlanmıştır. Eylem Planı Taslağı 

kısa süre içerisinde Bakanlar Kurulu’na sunulacaktır. 

 

31 Ocak 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Ceza Muhakemesi 

Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile sanıkların kendisini daha iyi ifade 

edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde savunma yapma imkânı getirilmiştir. 

Ayrıca hayatını tek başına idame ettiremeyen ağır hasta veya sakat olan 

mahkûmların infazının ertelenmesi, hükümlü ve tutuklarının eşleri ile bir araya 

gelmeleri ve çocuk hükümlülerin ebeveynleriyle daha çok vakit geçirmeleri 

gibi yeni uygulamalar da yürürlüğe konmuştur. 

 

30 Haziran 2012 tarihinde kurulan Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun 

karar organı olan İnsan Hakları Kurulu ilk toplantısını 24 Ocak 2013 tarihinde 

gerçekleştirmiştir. 

 

OPCAT (İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele 

veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokolü) 

çerçevesinde öngörülen ulusal önleme mekanizması görevinin, Türkiye İnsan 

Hakları Kurumu tarafından yürütülmesine yönelik çalışmalar devam 

etmektedir. 

 

28 -29 Kasım 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerle Kamu Başdenetçisi 

ve diğer beş Kamu Denetçisi seçilerek göreve başlamıştır. 28 Mart 2013 

tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik çerçevesinde Kamu Denetçiliği 

Kurumu vatandaşların şikâyetlerini almaya başlayarak işlevsel hale gelmiştir. 

 

Anayasa Mahkemesi 23 Eylül 2012 tarihinde bireysel başvuruları kabul 

etmeye başlamıştır ve bugüne kadar yaklaşık 5200 bireysel başvuru 

yapılmıştır. AİHM bu yolu, AİHM’ye başvurmadan önce tüketilmesi gereken 

bir iç hukuk yolu olarak kabul etmiştir.  

 

6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Olan Bazı 

Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun 19 

Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanuna göre, ceza hukuku 

kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukuku 

kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı veya mahkeme 

kararlarının geç ya da eksik icra edildiği veya hiç icra edilmediği iddiasıyla 23 
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Eylül 2012 tarihi itibarıyla AİHM'ye başvuran kişiler, Adalet Bakanlığı 

tarafından kurulan İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’na müracaat 

edebilmektedirler. Komisyona 20 Şubat 2013 tarihinden bu yana 1800’den 

fazla başvuru yapılmıştır. 

 

Vakıflar Kanunu’na 27 Ağustos 2011 tarihinde eklenen Geçici 11. Madde 
ile farklı inanç grubuna mensup vatandaşlarımızın çeşitli sebeplerle daha önce 

el konulan vakıf mülklerinin iade edilebilmesinin yolu açılmıştır. Bu süre 

içinde, toplam 116 cemaat vakfı tarafından 1560 adet taşınmazın iadesi için 

başvuru yapılmıştır. Yapılan başvurular çerçevesinde, 210 taşınmazın iadesi 

kararlaştırılmış ve 16 taşınmaz için ilgili vakfa tazminat ödenmesi hükme 

bağlanmıştır. Geri kalan taşınmazlara ilişkin değerlendirmeler ise Vakıflar 

Meclisi tarafından sürdürülmektedir. 

 

Gökçeada Rum cemaatinin, azınlık okulu statüsüyle Gökçeada’da Rum 

İlköğretim Okulu açılması yönünde yaptığı başvuru 28 Mart 2013 tarihinde 

kabul edilerek Gökçeada’da Rum azınlık okulunun açılmasına izin verilmiştir. 

 

Avrupa Birliği’nin vatandaşlarımıza yönelik haksız vize uygulamasını sona 

erdirmesine yönelik talep ve girişimlerimiz her platformda ve her düzeyde 

sürdürülmektedir. Avrupa Birliği Konseyi’nin Avrupa Komisyonu’na vize 

muafiyeti görüşmelerine başlamasına yönelik daveti üzerine 21 Haziran 2012 

tarihinde Geri Kabul Anlaşması parafe edilmiştir. Bu, Türkiye’nin bu konudaki 

samimiyetini ve kararlılığını göstermektedir. Bu aşamada,  AB’nin Türk 

vatandaşlarına vize serbestisiyle sonuçlanacak düzenlemeleri ve bu konudaki 

taleplerini içeren yol haritasının, konuyla doğrudan ilgisi olmayan unsurlardan 

arındırılarak uzlaşılabilir bir noktaya getirilmesine ve Geri Kabul 

Anlaşması’nın üçüncü ülke vatandaşları bakımından uygulanması ile Türk 

vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti tanınmasının eş zamanlı olarak 

gerçekleşmesine yönelik tutumumuz sürmektedir. Bu konulara ilişkin teknik 

düzeyde görüşmeler devam etmektedir. 

 

Ülkemizin göç ve iltica alanında temel uygulamalarını yeniden şekillendiren ve 

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nü kuran Yabancılar 

ve Uluslararası Koruma Kanunu 11 Nisan 2013’te Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla, ülkemizin göç yönetimi 

alanında ihtiyaç duyduğu kapsamlı mevzuat ve güçlü kurumsal altyapının 

kurulmasına yönelik çok önemli bir adım atılmış, AB üyelik 

müzakerelerimizde Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Faslı’nda büyük ilerlemeler 

elde edilmesini sağlayacak geniş çaplı düzenlemeler yapılmıştır. 

 

Bu çerçevede İnsan Ticaretinin Önlenmesi ve Mağdurların Korunması 

Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı’nın hazırlanmasına yönelik çalışmalara da 
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda devam 

edilmektedir. 

 

Sınır Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağı hakkındaki çalışmalar İçişleri 

Bakanlığı tarafından sürdürülmektedir. 

 

Temel hedefi, halkımızın ekonomik ve sosyal menfaatlerini, bireysel ve 

toplumsal güvenliğini ciddi biçimde zedeleyen organize suçların asgari 

seviyelere çekilmesi olan organize suçlarla mücadele alanında ülkemizin 

öncelikleri ve ilgili AB müktesebatı göz önünde bulundurularak hazırlanmış 

olan 2010-2015 Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi’nin 2010-

2012 yıllarını kapsayan Eylem Planının uygulanması başarıyla tamamlanmıştır. 

2013-2015 yıllarını kapsayacak ikinci Eylem Planı, İçişleri Bakanlığı 

koordinasyonunda ilgili kurumların katkılarıyla hazırlanmış olup, Başbakanlığa 

sunulmuştur. 

 

Ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma konusundaki 

kararlılığımızın temel unsurlarından biri olan siyasi reform sürecinin devamını 

ve reformların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve takip etmek 

amacıyla 2003 yılında kurulan Reform İzleme Grubu’nun kadın hakları ve aile 

içi şiddetin önlenmesi konularının öncelikli gündem maddesi olarak ele 

alınacağı 29. Toplantısının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma 

Şahin’in ev sahipliğinde tarihi bilahare belirlenmek üzere Gaziantep’te 

düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 

 


