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İçişleri Bakanı / Muammer GÜLER

Sayın Okuyucular;

Uluslararası Temaslar Bültenimizin beşinci sayısı ile yeniden sizlerle beraberiz. Bölgemizde 

meydana gelen gelişmelerin her zaman olduğu gibi uluslararası ilişkiler sisteminin bütününde 

yankı bulduğunu müşahede etmekteyiz. Çevremizde yaşanan ve küresel boyutta etkileri olan bu 

olaylar karşısında uluslararası işbirliği büyük önem arz etmektedir.

Hükümetimizin 2003 yılından itibaren izlediği aktif dış politika kapsamında bölgemizde ve dün-

yanın farklı coğrafyalarında ülkemiz önemli adımlar atılmıştır. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak 

görev alanımıza giren konularda farklı ülke ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğimizi arttıra-

rak ülkemizin aktif dış politikasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca AB sürecine de katkı         

sağlamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. 

Bu çerçevede birçok Bakan ve Heyeti Bakanlığımızda ağırlayarak kurumlar arası işbirliğimizi 

geliştirmek için görüşmeler gerçekleştirdik. Avrupa Birliği kurumları temsilcileri ile de önemli 

temaslarda bulunduk.

Uluslararası Temaslar Bültenimizin bu sayısında Reform İzleme Grubu(RİG) Toplantıları hak-

kında özel bir dosyaya yer verdik. Adalet, Avrupa Birliği ve Dışişleri Bakanlarımız ile birlikte 

gerçekleştirdiğimiz Reform İzleme Grubu Toplantılarında ülkemizin Avrupa Birliği’ne uyum sü-

recinde attığı adımları değerlendirmeye ve yeni politikalar geliştirmeye devam ediyoruz. 

Son olarak ülkemizin aktif dış politikasına desteğimizi sürdüreceğimizi belirtiyor, bültenin        

hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.



Belçika Başbakan Yardımcısı,

 İçişleri ve Fırsat Eşitliği Bakanı’nın Ziyareti

İsveç Göç ve İltica Bakanı Tobias Billström Bakanlığımızı 

Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Sayın Muammer GÜLER’in 

Türkmenistan Heyetini Kabulü

Somali İçişleri Bakanı Abdikarim Hussein 

Guled’in Bakanlığımızı Ziyareti

İçişleri Bakanı Sayın Muammer GÜLER’in 

AB Türkiye Delegasyonu Heyetini 

Kabulü

Sayın Bakanımız, Yunanistan Kamu 

Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanı 

Nikolaos Dendidas İle Bir Telefon 

Görüşmesi Gerçekleştirdi

Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Irakli 

GHARİBASHVİLİ’NİN Bakanlığımızı 

Ziyareti

Bakan GÜLER’in, Katar Büyükelçisi Salem 

Mübarek EL-ŞAFİ’yi Makamında Kabulü

Sayın Muammer Güler, Nato Parlamenter Asamblesi 

Heyetini Kabul Etti

Yemen Mahalli İdareler Bakanı Al-Yazidi’nin 
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Yemen Mahalli İdareler Bakanı Sayın Al-Yazidi’nin Bakanlığımızı Ziyareti 

Somali Başbakanı Abdi Farah SHIRDON’un  Ziyareti

Arnavutluk İçişleri Bakanı Sayın Saimir TAHİRİ ve 

Beraberindeki Heyet Bakanlığımızı Ziyaret Etti

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Sayın 

Ria-Oomen RUIJTEN’in Kabulü

Çek Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve İçişleri 

Bakanı Martin PECİNA Bakanlığımızı Ziyaret etti

Bakan GÜLER, NATO Parlamenter Asamblesi 

Heyetini’ni Kabul Etti

Dünya Ekonomi Forumu Avrupa Başkanı ve 

Direktörü Nicholas DAVIS’in Sayın Bakanımızca 

Kabulü

Moğolistan Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri Sayın 

Tsagaandari ENKHUTUVSHIN’in Bakanlığımızı 

Ziyareti

İçişleri Bakanımız Sayın Muammer GÜLER, Azerbaycan 

İçişleri Bakanı Sayın Ramil USUBOV ile Bir Araya Geldi

Reform İzleme Grubu Toplantıları Özel Dosyası
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

Belçika Başbakan Yardımcısı, 

İçişleri ve Fırsat Eşitliği Bakanı’nın 

Ziyareti Belçika Başbakan Yardımcısı, İçişleri ve Fırsat Eşitliği Bakanı Sayın Joelle Milquet, Bakanımız 

Sayın Muammer GÜLER’i 21.05.2013 tarihinde Bakanlığımızda ziyaret etmişlerdir. 
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Z
iyaret esnasında ikili ve heyetler arası 

görüşmeler gerçekleştirilerek iki ülke 

arasındaki işbirliği çalışmaları DHKP-C 

ve PKK/KCK ile mücadele konusundaki 

yaklaşımlar ve işbirliği konuları ele alınmıştır.

Sözlerine iki ülkenin Dışişleri, İçişleri ve Adalet 

Bakanları arasında terörle mücadele odaklı olarak 

başlatılan ve son toplantısı 22 Ocak 2013 tarihinde 

Brüksel’de yapılan Üçlü Bakanlar Toplantısının 

önemine vurgu yaparak başlayan İçişleri Bakanı Sayın 

Muammer GÜLER terörizmle mücadele alanındaki ikili 

işbirliğimizin geliştirilmesinde kayda değer bir adım 

teşkil ettiğini söylemişlerdir.

İçişleri Bakanı Sayın Muammer Güler Söz konusu 

toplantıda imzalanan Polis İşbirliği Mutabakat 

Muhtırasının yapılacak ortak çalışmalar açısından 

önemine vurgu yaparak ülkemizin terörle mücadelede 

yeni bir aşamaya girdiğini ve sorunun çözümüne 

yönelik olarak bir diyalog süreci başlatıldığını, 

bu sürecin terörizmle mücadeledeki samimi 

tutumumuzun ve çok boyutlu entegre terörle 

mücadele yaklaşımımızın bir göstergesi olduğunu dile 

getirmişlerdir.

Küresel boyutlara varan terörizm ile mücadele etmek 

amacıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin öneminin 

vurgulandığı görüşmelerde, Belçika Başbakan 

Yardımcısı, İçişleri ve Fırsat Eşitliği Bakanı Sayın 

Joelle Milquet, Türkiye’nin terörle yapmış olduğu 

mücadeleye Belçika tarafından destek verildiğini ve 

verilmeye devam edileceğini belirtmişlerdir.

21 Mayıs 2013 / Ankara
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

İsveç Göç ve İltica Bakanı 

Tobias Billström Bakanlığımızı 

Ziyaret Etti Sayın Bakanımız Sayın Muammer Güler, İsveç Göç ve İltica Bakanı Tobias Billström’ü 

Bakanlığımızda 23.05.2013 tarihinde misafir etmişlerdir. 

K
onuk Bakanın ziyareti 

kapsamında ikili ve 

heyetlerarası görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu görüşmeler esnasında iki 

ülke arasındaki işbirliği çalışmaları, 

“İltica, Göç ve Kalkınma” konularında 

eşgüdümün geliştirilmesine yönelik 

yaklaşımlar, ülkemizde bulunan 

geçici koruma altındaki Suriyelilerin 

durumu, terörle mücadele ve güvenlik 

işbirliği ile vize muafiyeti konuları ele 

alınmıştır.

Sayın Bakanımız, Konuk Bakana 

hitaben yaptığı konuşmalarında; 

Ülkemizin kaynak, güzergâh ve hedef 

ülkeler arasında işbirliği ve diyaloğun 

geliştirilmesine büyük önem 

verdiğini vurgulayarak bu çerçevede 

Bakanlığımız ev sahipliğinde 

gerçekleştirilen Budapeşte Süreci 

5. Bakanlar Konferansında deklare 

edilen “İstanbul Bildirisi”nin, göç 

alanında kabul edilmiş en kapsamlı 

uluslararası belgelerden biri olduğunu 

ifade etmişlerdir.
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Ülkemizde geçici koruma altında yer alan Suriye 

vatandaşlarına yönelik açık kapı politikası izlendiğini hatırlatan 

Sayın GÜLER, bu kapsamda ülke olarak her türlü maddi 

ve manevi desteğin geçici koruma altındaki Suriye’lilere 

sunulduğunu ancak bu güne kadar uluslararası toplumca 

verilen desteğin arzu edilen seviyede gerçekleşmediğini 

vurgulamışlardır.

Terör ile mücadele konusuna da değinen Sayın GÜLER, küresel 

boyutlara varan terörizmin, herhangi bir din kültür ya da 

medeniyetle bağdaştırılmasının son derece yanlış olduğunu 

ve bu olgu ile mücadele etmek amacıyla iki ülke arasındaki 

işbirliğinin geliştirilmesinde büyük fayda gördüklerini beyan 

etmişlerdir. 

Sayın Bakanımız tarafından her iki taraf açısından olumlu ve 

faydalı olarak değerlendirilen toplantı vesilesiyle işbirliğinin 

geliştirilmesi için gerekli çalışmaların artarak devam edeceği 

vurgulanmıştır.

Konuk İsveç Göç ve İltica Bakanı Tobias Billström ise Türkiye 

ve İsveç göç birimleri arasındaki eşgüdümün artırılarak ortak 

çalışmalara ivme kazandırılmasını arzuladığını, Türkiye’nin 

Suriyeli misafirlere verdiği desteğe müteşekkir olduğunu 

ve Suriyeli misafirler konusunda uluslararası kamuoyunda 

farkındalığın yaratılması için daha güçlü bir destek 

sunacaklarını ifade etmişlerdir.

23 Mayıs 2013 / Ankara



www.diab.gov.tr  Aralık 20138

İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

İçişleri Bakanı Sayın 

Muammer GÜLER’in 

Türkmenistan Heyetini Kabulü
İçişleri Bakanı Sayın Muammer GÜLER “Türkmenistan Sağlıklı Toplum Güvenliğinin Sağlanması Devlet Servisi” Başkanı 

Atadurdı OSMANOV Başkanlığındaki heyeti 09.07.2013 tarihinde Makamında kabul etmişlerdir.
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S
ayın GÜLER’e Türkmenistan 

Devlet Başkanı Gurbangulı 

BERDİMUHAMMEDOV’un 

selamlarını ileten konuk heyet 

başkanı kabul için teşekkürlerini 

sunmuştur.

Sayın GÜLER ise Türkmenbaşı 

BERDİMUHAMMEDOV’a saygılarını, 

Savunma Bakanı Yaylım Berdiyev’e 

de selamlarını iletmesini rica etmiş ve 

iki ülke yöneticileri arasında var olan 

karşılıklı ilgi ve alakanın önemine 

vurgu yapmışlardır.

2012 yılında imzalanan Güvenlik 

İşbirliği Anlaşması’na da değinen 

Sayın GÜLER, bu anlaşma 

çerçevesinde gerçekleştirilen 

faaliyetleri hatırlatarak “İlgili 

birimlerimiz arasında, kara para 

aklama ve terörizmin finansmanı 

ile mücadelede istihbarı bilgi 

değişimi konusunda imzalanan 

mutabakat muhtırasının da güvenlik 

alanındaki işbirliğimizi pekiştireceğini 

düşünüyoruz.” İfadesini 

kullanmışlardır.

Türkmen öğrencilerin Polis Akademisi’nde eğitim görmelerinden 

duyduğu memnuniyeti belirten Sayın GÜLER, iki ülke polis teşkilatları 

arasında işbirliğinin büyük önem arz ettiğini belirtmişlerdir.

“Narkotik Suçlarla Mücadele Yöntemleri” ele alındığı Kabulün 

sonunda konuk heyet başkanı Sayın OSMANOV, İçişleri Bakanı 

Sayın Muammer GÜLER’i ülkelerinde ağırlamaktan memnuniyet 

duyacaklarını ifade etmişlerdir.

9 Temmuz 2013 / Ankara



Somali İçişleri Bakanı 

Abdikarim Hussein Guled’in 

Ziyareti İçişleri Bakanı Sayın Muammer GÜLER, Somali Cumhuriyeti İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanı 

Abdikarim Hussein GULED’i 10.07.2013 tarihinde kabul etmişlerdir. Heyetler arası ve ikili 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

10 www.diab.gov.tr  Aralık 2013

İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 
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İ
çişleri Bakanı Sayın Muammer GÜLER, Somali 

Cumhuriyeti İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanı 

Abdikarim Hussein GULED’i 10.07.2013 tarihinde 

Bakanlıkta kabul etmişlerdir. Heyetler arası ve ikili 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Bakan GÜLER, konuşmasına Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh 

MAHMUD başta olmak üzere tüm Somali Halkının 

Ramazan ayını kutlayarak başlamışlardır. Devamla 

ziyaretten duyduğu memnuniyetide beyan etmişlerdir.

Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçen Somali halkı ile 

tam dayanışma içinde olacağını kaydeden İçişleri Bakanı 

Muammer Güler, dost ve kardeş ülke Somali’nin güvenlik 

ve istikrarının sağlanması konusunda Bakanlık olarak destek 

vermekten memnuniyet duyacağını belirtmişlerdir.

Somali İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Abdikarim 

Hussein GULED’de Türkiye’de resmî ziyaret münasebetiyle 

bulunmaktan onur duyduğunu ve iki halk arasında köklü 

bağların bulunduğunu, 2011 yılında Başbakan Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan’ın Somali’ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrası 

ülkeye olan farkındalığın arttığını, Somali’ye verdiği 

kapsamlı destekten dolayı Türkiye’ye minnettar olduklarını 

ve Türk kuruluşlarının her alandaki başarılı yardım 

çalışmalarını takdirle karşıladıklarını dile getirmişlerdir.

10 Temmuz 2013 / Ankara
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 



İçişleri Bakanı Sayın Muammer GÜLER, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jean 

Maurice RIPERT ve beraberindeki heyeti 23.07.2013 tarihinde Makamında kabul etmişlerdir.
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İçişleri Bakanı Sayın 

Muammer GÜLER’in AB Türkiye 

Delegasyonu Heyetini Kabulü

K
abulde ilk olarak söz alan Sayın Büyükelçi, Sayın Bakanımıza kabul için           

teşekkürlerini sunmuştur. 

Sayın Bakan başta yaz aylarında ülkemizde meydana gelen olaylar olmak üzere 

güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

Sayın Bakanımız, olayların Avrupa nezdinde tüm boyutlarıyla anlaşılması için Avrupa 

Birliği kurum ve temsilcilerinin doğru bilgilendirilmesinin önemine işaret etmişlerdir. 

Görüşmede, Suriye’de meydana gelen olaylar sonucu mağdur olan insanlara yardım 

edilmesi ve sivil toplumun geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında da bilgiler paylaşıl-

mıştır.

Görüşme, karşılıklı iyi niyet ve dileklerin sunulması ile sona ermiştir.

23 Temmuz 2013 / Ankara



İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

www.diab.gov.tr  Aralık 201314



05 Ağustos 2013 / Ankara

S
ayın Dendias’a, 30 Temmuz 2013 tarihinde DHKP/C terör örgütüne 

yönelik olarak Yunan güvenlik birimlerince gerçekleştirilen operasyon 

dolasıyla Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Yunanistan 

Başbakanı Sayın Antonis SAMARAS ile 1 Ağustos 2013 Perşembe günü 

gerçekleştirdiği telefon görüşmesine de atıfta bulunarak teşekkürlerini sunan 

Sayın Bakanımız Yunanistan ile bilhassa “terörizmle mücadele” konusunda 

diyaloğa ve işbirliğine dayalı ilişkilerin gelişmesinin son derece önemli 

olduğunu vurgulamışlardır.

Yunanistan Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanı Nikolaos Dendias ise 

telefon görüşmesinden dolayı memnuniyetini vurgulayarak Türk halkının 

huzur ve güveni için ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerini önemle 

ifade etmiştir.

Sayın Bakanımız, 

Yunanistan Kamu Düzeni 

ve Vatandaşı Koruma 

Bakanı Nikolaos Dendidas 

İle Bir Telefon Görüşmesi 

Gerçekleştirdi
 Sayın Bakanımız Muammer Güler ile Yunanistan Kamu Düzeni ve Vatandaşı 

Koruma Bakanı Nikolaos Dendias ile 05.08.2013 tarihinde bir telefon görüşmesi 
gerçekleştirmiştir.

15www.diab.gov.tr  Aralık 2013



İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 
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Gürcistan İçişleri Bakanı 

Sayın Irakli GHARİBASHVİLİ’NİN 

Bakanlığımızı Ziyareti İçişleri Bakanı Muammer Güler, Gürcistan İçişleri 
Bakanı Irakli Gharibashvili ve beraberindeki 
heyetle 29.08.2013 tarihinde görüşmüşlerdir.
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Gürcistan İçişleri Bakanı Irakli Gharibashvili, 

Türkiye’de olmaktan mutluluk duyduğunu 

belirterek, “Türkiye İçişleri Bakanı sevgili 

mevkidaşıma teşekkür ederim. Türkiye ile 

olan ilişkilerimize önem vermekteyiz. Sosyal, 

kültürel ve diğer alanlarda stratejik ortak 

olarak görmekteyiz” demişlerdir.

İki gündür ülkemizde olduğunu belirten 

konuk Bakan “… İçişleri Bakanlığının farklı 

birimlerini ziyaret ettim. Türkiye’de gördüğüm 

profesyonellikten ve Türk halkının ilgisinden 

çok etkilendim. Türk insanları çok çalışkan, 

düzgün ve her şeyi hak eden bir millet. 

Başarılı çalışmalara imza atan ve ülkemizden 

desteğini esirgemeyen mevkidaşımdan bir 

şeyler öğrenmek için geldim. Kendisinin 

tecrübelerinden yararlanmak ve daha 

fazla işbirliği yapmak istiyorum. Kendisine 

saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum.“ 

diyerek sözlerini sürdürmüşlerdir.

Sayın GÜLER ise Bakanlığımızda çok değerli 

bir konuk ağırlandığını belirterek Türkiye-

Gürcistan ilişkilerinde son dönemde yaşanan 

gelişmelerden duyduğu memnuniyeti beyan 

etmişlerdir.

Narkotik maddeler ile mücadele konusuna 

da değinen Sayın GÜLER; “Bu yılın 

başından itibaren yapılan çalışmalar ile 

temmuz ayında Gürcistan makamlarınca 

116 kilo eroin yakalanmasıyla bu operasyon 

başarıyla sonlandı.” sözleri ile konuşmalarını 

sürdürmüşlerdir. 

Uyuşturucu madde kaçakçılığının bölgede 

yoğun şekilde yapıldığını söyleyen İçişleri 

Bakanı Muammer Güler, kaçakçılığın narko-

terör olarak terör finansmanında çok önemli 

bir kaynak olduğunu ve terör kaynaklarının 

kurutulması konusunda işbirliğinin devam 

edeceğini ifade etmişlerdir.

K
onuk Bakan, İçişleri Bakanlığı girişinde törenle karşılanmış 

ve heyetler halinde görüşme gerçekleştirilmiştir.  

Görüşmede, şeref defterini imzalayan Gürcistan İçişleri 

Bakanı Irakli GHARİBASHVİLİ, İçişleri Bakanı Muammer 

GÜLER’e Gürcistan İçişleri Bakanlığı Yüksek Hizmetler Madalyası ve 

teşekkür beraatı takdim etmişlerdir. 

29 Ağustos 2013 / Ankara

Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Irakli Gharibashvili 20 Kasım 2013 
tarihi itibari ile ülkesinin Başbakanlık görevini yürütmektedir.
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19www.diab.gov.tr  Aralık 2013

S
ayın GÜLER, kabulde görevine 

yeni atanmış olması sebebiyle Sayın 

Büyükelçiyi tebrik ederek iki ülke 

arasında son dönemde giderek artan 

ilişkilerin daha da gelişeceğine yönelik 

inancını belirtmişlerdir.

Başta Suriye konusu olmak üzere bölgesel 

olaylarda ve uluslararası kuruluşlar 

nezdinde ülkemiz ile Katar arasındaki 

dayanışmadan duyduğu memnuniyeti ifade 

eden Sayın Güler, gerçekleştirilen üst düzey 

temas ve karşılıklı çalışma ziyaretleri’nin 

artarak devamı temennisini dile getirmiş ve 

Katar İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı 

Ekselansları Abdullah bin Nasır bin Halife El-

Tani tarafından sene başında Zat-ı Alilerine 

yapılan nazik davet için teşekkürlerini 

ileterek, karşılıklı olarak belirlenebilecek 

uygun bir tarihte Katar İçişleri Bakanı’nı 

ziyaret etme arzusunu ifade etmişlerdir.

Konuk Büyükelçi, Sayın Bakanımızı 

makamında ziyaret etmekten büyük onur 

duyduğunu ifade ederek Türkiye’nin Katar 

için ayrıcalıklı konumunu vurgulamış, 

bölgesel ve uluslararası konularda 

Bakan GÜLER’in, Katar Büyükelçisi 

Salem Mübarek EL-ŞAFİ’yi 

Makamında Kabulü
İçişleri Bakanı Sayın Muammer GÜLER, ülkemizdeki görevine yeni atanan Katar Devleti’nin Ankara Büyükelçisi Sayın 

Salem Mübarek EL-ŞAFİ’yi 20.09.2013 tarihinde makamında kabul etmiştir. 

Türkiye’nin görüşlerine başvurmaktan son derece mutlu olduklarını 

ve bu sebeple Ülkeler arasındaki istişari mekanizmaların muhafaza 

edilmesinin büyük önemi olduğunu belirtmişlerdir.

Karşılıklı hoşgörü ve kardeşlik havası içerisinde geçen kabul, iyi niyet 

temennileri ile son bulmuştur.

20 Eylül 2013 / Ankara



Bakan GÜLER, NATO Parlamenter 

Asamblesi Heyetini’ni Kabul Etti
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

İçişleri Bakanı Sayın Muammer GÜLER, NATO Parlamenter  Asamblesi Savunma ve Güvenlik Komitesi Transatlantik  

Savunma ve Güvenlik İşbirliği Alt Komite Heyetini  25.09.2013 tarihinde kabul etti.



T
erörizm, İç Güvenlik, Suriye ve 

Suriye’den gelen geçici koruma 

altındaki yabancılar konularının ana 

gündemi oluşturduğu toplantıda 

misafir heyette Transatlantik Savunma ve 

Güvenlik İşbirliği Alt Komite Başkanı Sir John 

STANLEY, Türk Delegasyonu adına Samsun 

Milletvekili Sayın Akif Çağatay Kılıç ve NATO 

Parlamenter Asamblesi Savunma ve Güvenlik 

Komitesinin Temsilcileri yer almışlardır.

Sayın Bakan konuklara hitaben yaptığı 

konuşmada; Türkiye’nin NATO ile olan 

sıkı bağlarına işaret ettikten sonra NATO 

Parlamenter Asamblesi’nin ittifak içinde 

demokratik karar alma sürecinde önemli 

işlevler üstlenmiş olduğunu ve demokratik 

tartışma ortamı içinde sorunlara çözümler 

üretmekte olduğunu ifade etmişlerdir. 

Konuşmasında terörizmin küresel boyutu ve 

terör örgütleri ile yapılan mücadele ve Türkiye 

Cumhuriyetinin Suriye Politikasına da değinen 

Sayın GÜLER konuklarıyla mevcut durum 

hakkında detaylı bilgiler paylaşmıştır.

NATO Transatlantik Savunma ve Güvenlik 

İşbirliği Alt Komitesi Başkanı Sir John 

STANLEY ise Sayın Bakanımıza kabulden ötürü 

teşekkürlerini iletmiş ve söz konusu görüşmenin 

oldukça verimli geçtiğini ifade etmişlerdir.

25 Eylül 2013 / Ankara

21
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

Yemen Mahalli İdareler Bakanı 

Al-Yazidi’nin Bakanlığımızı Ziyareti
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

S
ayın GÜLER, iki ülkenin çıkarları doğrultusunda görüşmelerde 

bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu, yapılan görüşmenin 

karşılıklı ilişkiler açısından müspet sonuçlar doğuracağına 

inandığını ifade etmiştir.

Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçen Yemen halkı ile tam dayanışma 

içinde olacağını kaydeden Sayın Bakanımız, dost ve kardeş ülke 

Yemen’in güvenlik ve istikrarının sağlanması konusunda Bakanlık olarak 

destek vermekten memnuniyet duyacaklarını belirtmiştir.

Görüşme esnasında iki ülke arasında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

İle Yemen Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Yerel Yönetimler Alanında 

İşbirliği Anlaşması” imzalanmış olup Sayın Bakanımız bu anlaşma ile 

her iki tarafın yerel yönetimlerinin idari, kurumsal ve yasal çerçevesinin 

ele alınmasını, her iki ülkedeki yerel yönetimler alanında kurumların 

kapasitesinin geliştirilmesinin, iki ülke yerel yönetimleri arasında kardeş 

şehir anlaşmalarının teşvik edilmesinin amaçlandığını belirtmişlerdir.

Yemen Mahalli İdareler Bakanı Sayın Ali Mohammed Al YAZIDI 

25.09.2013 tarihinde Bakanlığımızı ziyaret etmişlerdir. İçişleri Bakanı 

Sayın Muammer GÜLER tarafından Bakanlık girişinde karşılanan 

Sayın Bakan ve beraberindeki heyet ile ikili ve çok taraflı görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir.



Konuk Bakan YAZİDİ, Türkiye’nin her 

konudaki tecrübelerinden yararlanmak 

istediklerini, yerel yönetimler haricinde 

diğer konularda da işbirliğini geliştirmeyi 

amaçladıklarını ifade etmişlerdir.

İSayın Bakanımız, Türk halkının bu 

yeni dönemde de, geçmişte olduğu gibi 

Yemenli kardeşlerinin yanında bütün 

imkânlarıyla yer alacağını ifade etmişler 

ve işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli 

çalışmaların artarak devam edeceğini 

vurgulayarak sözlerini tamamlamışlardır.

25 Eylül 2013 / Ankara

25www.diab.gov.tr  Aralık 2013
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Somali Başbakanı 

Abdi Farah 

SHİRDON’un 

Bakanlığımızı Ziyareti
Somali Başbakanı Sayın Abdi Farah SHIRDON 26.09.2013 tarihinde 

Bakanlığımızı ziyaret etmişlerdir. Ziyaret esnasında heyetler halinde 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

26 Eylül 2013 / Ankara

H
eyetler arasında yapılan görüşmede; İçişleri Bakanı Sayın 

Muammer GÜLER ülkemizin Somali’ye yönelik çok 

kapsamlı ve çok boyutlu politikası çerçevesinde asayiş ve 

güvenliğin sağlanmasına matuf gayretlerini sürdürmeye 

kararlı olduğunu dile getirmişlerdir.

Ayrıca konuk Başbakan’ın bu ziyaretinin, iki ülke arasında 

yürütülmekte olan işbirliği çalışmaları ve fikir teatilerinin; 

ülkelerimiz arasındaki kadim dostluğu pekiştirmesi temennilerinde 

bulunmuşlardır. 

Konuk Başbakan ise kendisine ve beraberindeki heyete gösterilen 

sıcak ilgi ve karşılama için teşekkür ederek Ülkesinde yaşadıkları en 

büyük problemin güvenlik konusu olduğunu vurgulamışlardır.
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

Sayın SHİRDON: Şehit olan 
Özel Harekat Polisi Sinan 
YILMAZ’ın adı Somali’de 
yaşatılacak ve bu amaçla 
adı bir okula verilecek.
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Konuk Başbakan ise kendisine ve beraberindeki heyete gösterilen sıcak 

ilgi ve karşılama için teşekkür ederek Ülkesinde yaşadıkları en büyük 

problemin güvenlik konusu olduğunu vurgulamışlardır.

27 Temmuz 2013 tarihinde Mogadişu Büyükelçiliğimize yönelik yapılan 

saldırı nedeniyle duydukları derin üzüntüyü bildiren konuk Başbakan, 

saldırıda Şehit olan Özel Harekat Polisi Sinan YILMAZ’ın adının Somali’de 

yaşatılacağını ve bu amaçla adının bir okula verileceğini dile getirmiştir.

Görüşme esnasında ikili işbirliği konuları ve Somali polis teşkilatına yönelik 

eğitimler düzenlenmesi konuları gündeme gelmiş olup karşılıklı iyi niyet 

temennilerinin ardından görüşme sonlanmıştır.

26 Eylül 2013 / Ankara

Sayın SHİRDON: Şehit olan 
Özel Harekat Polisi Sinan 
YILMAZ’ın adı Somali’de 
yaşatılacak ve bu amaçla 
adı bir okula verilecek.



İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

30 www.diab.gov.tr  Aralık 2013
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K
onuk Bakanı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren 

Sayın GÜLER,  “Türkiye ve Arnavutluk iki kadim dost ve 

kardeş ülke olarak aynı coğrafyayı, tarihin derinliklerine 

uzanan ortak bir kültürü ve benzer değerleri paylaşmaktadır.” 

ifadeleriyle sözlerine başlamışlar, “Bu durum, iki ülke siyasetçilerine 

önemli bir sorumluluk da yüklemektedir.” diyerek konuşmalarını 

sürdürmüşlerdir.

Arnavutluk İçişleri Bakanı 

Sayın Saimir TAHİRİ ve 

Beraberindeki Heyet 

Bakanlığımızı Ziyaret Etti
Arnavutluk İçişleri Bakanı Sayın Saimir TAHİRİ ve beraberindeki heyet 

Bakanlığımızı 24.10.2013 tarihinde ziyaret etmişlerdir. Konuk Bakan, 

Sayın GÜLER tarafından Bakanlık Binası önünde törenle karşılanmıştır.

24 Ekim 2013 / Ankara
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

İçişleri Bakanı Sayın Muammer Güler, 

Arnavutluk’ta 23 Haziran 2013 tarihinde 

gerçekleştirilen genel seçimlerin sonuçlarının 

ve kurulan yeni Hükümetin dost ve kardeş 

Arnavutluk halkına ve Arnavutluk demokrasisine 

hayırlı olması temennilerinde bulunmuşlardır.

İki ülke arasında müzakereleri tamamlanan ve en 

kısa zaman içinde imzalanması planlanan “Türkiye 
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Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk 

Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında 

Güvenlik İşbirliği Anlaşması” ve “Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk 

Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında 

Polis Eğitimi İşbirliği Protokolü”ne de 

değinen Sayın GÜLER, bu anlaşmalar 

ile terörizm, şiddete varan aşırıcılık ve 

örgütlü suçlar gibi günümüz dünyasında 

önde gelen tehdit unsurlarıyla mücadele 

konusunda Arnavutluk ile olan 

işbirliğimizin daha da güçleneceğini ve 

pekişeceğini dile getirmişlerdir.

Konuk Bakan ise yeni hükümetlerinin 

kurulmasının ardından ilk ziyaretini 

ülkemize yapmaktan büyük memnuniyet 

duyduğunu belirterek iki ülke 

Başbakanlarının istişarelerinin, iki ülke 

arasındaki stratejik işbirliğinin ve kadim 

dostluğun artarak devam edeceğinin 

göstergesi olduğunu dile getirmiş 

ve Türkiye’nin verdiği yardım ve 

desteklerden ötürü teşekkürlerini ifade 

etmişlerdir.

24 Ekim 2013 / Ankara
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K
onuşmasına kabul için teşekkür ederek başlayan Sayın 

RUIJTEN ülkemizi 2013 Türkiye Raporu hazırlıkları 

kapsamında ziyaret ettiğini belirtmişlerdir.  Ülkemizde 

2013 yılı içerisinde gerçekleşen olaylar ile ilgili olarak 

Sayın Bakanımıza bazı sorular yönelten Sayın RUİJTEN yaz 

aylarında yaşanan olaylara ilişkin Avrupa Parlamentosu’nda 

alınan karardan da duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir. 

Sayın Raportör Parlamento’nun Türkiye ile ilgili raporlarının 

kendisi tarafından hazırlandığını ama söz konusu kararın parti 

gruplarınca hazırlanmış siyasi bir karar olduğu vurgulamışlardır.

Sayın Bakan GÜLER ise konuğuna ülkemize yönelik yapıcı 

eleştirileri için teşekkürlerini iletmiş olup AP Kararının haksız 

olduğu yönündeki görüşe katıldığını ifade etmişlerdir.

Sayın RUİJTEN tarafından hazırlanan 2012 Raporunda yer 

alan hususlara yönelik görüşlerini ileten Sayın GÜLER, İçişleri 

Bakanlığı tarafından 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen reform 

çalışmalarına da değinmişlerdir. 

Geri kabul anlaşması ve vize muafiyeti, göç yönetimi, Suriye’de 

ki durum gibi birçok konunun gündeme geldiği kabul esnasında 

konuk RUİJTEN ve beraberindeki heyete Gezi Olaylarının gerçek 

Avrupa Parlamentosu 
Türkiye Raportörü 

Sayın Ria-Oomen RUIJTEN’in Kabulü
İçişleri Bakanı Sayın Muammer GÜLER, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü 

Sayın Ria-Oomen RUİJTEN ve beraberindeki heyeti 31.10.2013 tarihinde İçişleri 

Bakanlığında kabul etmişlerdir. 

31 Ekim 2013 / Ankara
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raporları Sayın 
Ria Oomen RUIJTEN tarafından hazırlandıktan      
sonra AP’da oylanarak kabul edilmektedir.
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yüzünün anlaşılması için kısa bir video 

gösterimi de gerçekleştirilmiştir.

Konuk RUİJTEN, eylemlerin şiddete 

varan boyutunun kabul edilemez 

olduğunu belirterek Sayın Bakana 

yaptıkları bilgilendirmeler için 

teşekkürlerini sunmuşlardır.

31 Ekim 2013 / Ankara
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

Çek Cumhuriyeti 
Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı 

Martin PECİNA Bakanlığımızı Ziyaret etti
Çek Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Martin PECİNA ve beraberindeki heyet Bakanlığımıza bir ziyaret 

gerçekleştirmiştir. Konuk Bakan, Sayın Muammer GÜLER tarafından 06.11.2013 tarihinde  Bakanlık’ta törenle karşılanmıştır.
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S
ayın GÜLER iki ülke arasındaki ilişkilerde son dönemde 

meydana gelen gelişmelerden memnuniyet duyduğunu 

belirterek Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 4-5 

Şubat 2013 tarihlerinde gerçekleştirdiği Çek Cumhuriyeti 

ziyaretinin bu çerçevede önemli olduğunu vurgulamışlardır.

Konuşmasına “Çek Hükümeti’nin Avrupa Birliği üyeliğimize verdiği 

destekten duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek isterim. Bu 

desteğin AB içerisinde daha yüksek sesle dile getirilmesini arzu 

ediyoruz.” sözleri ile devam eden Bakan GÜLER, geri kabul 

anlaşması ve vize muafiyeti konularında ise çalışmaların sürdüğünü 

belirten GÜLER, ülkemizin bu konudaki tutumunu  konuk Bakana 

aktarmışlardır. 

Çek Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Martin PECİNA da Türkiye ile ikili 

ve ekonomik ilişkilerinin memnuniyet verici düzeyde olduğunu 

belirterek bu ilişkilerin son dört yılda artarak devam ettiğini ifade 

etmişlerdir.

Ülkemizin AB üyeliği konusunda ki desteklerini sürdüreceklerini de 

belirten Sayın PECİNA, Bakanlıklarımızın görev alanına giren diğer 

konularda da işbirliğini geliştirmek istediklerini belirtmişlerdir.

6 Kasım 2013 / Ankara



Sayın Muammer Güler, 
NATO Parlamenter Asamblesi 
Heyetini Kabul Etti

İçişleri Bakanı Sayın Muammer GÜLER, 06.11.2013 tarihinde NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Hugh BAYLEY ve 

beraberindeki heyeti kabul etmişlerdir. Heyette Sayın BAYLEY’e Başkanlık Divanı Üyeleri ile Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu 

üyeleri eşlik etmişlerdir. Heyette ayrıca Türk Delegasyonu Başkanı Aksaray milletvekili Ali Rıza ALABOYUN da yer almıştır.
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T
oplantıda terörizm, iç güvenlik ve Suriye ve Suriye’den 

gelen geçici koruma altındaki yabancılar konuları ele alındı.

Sayın Bakanımız, 06 Kasım 2013 tarihinde Transatlantik 

Savunma ve Güvenlik İşbirliği Alt Komite Heyeti ile verimli 

bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatarak “Son zamanlarda ülkemiz ve 

NATO parlamenter asamblesi arasında gerçekleştirilen ziyaretler var 

olan işbirliğimizin geliştirilmesi ve derinleştirilmesine önemli katkılar 

sağlayacaktır.” sözleri ile ziyaretlerin önemine vurgu yapmışlarıdır.

Konuşmalarında NATO başta olmak üzere Birleşmiş Milletler, Avrupa 

Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Karadeniz 

Ekonomik İşbirliği (KEİ) ve Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama 

Merkezi (SELEC) gibi uluslararası ve bölgesel kuruluşlarda aktif rol 

oynadığını hatırlatan Sayın Bakan “70’e yakın ülke ile güvenlik işbirliği 

anlaşması imzaladık ve pek çok ülke ile de anlaşma müzakerelerine 

devam etmekteyiz.” sözleri ile uluslararası işbirliğine verdikleri önemi 

de vurgulamışlardır.

Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere ilişkin konuların da karşılıklı 

olarak değerlendirildiği kabulün sonunda NATO Parlamenter 

Asamblesi Başkanı Hugh BAYLEY Sayın Bakanımıza kabulden ötürü 

teşekkür ederek, söz konusu görüşmenin oldukça verimli geçtiğini 

ifade etmişlerdir.
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

Dünya Ekonomi Forumu Avrupa 

Başkanı ve Direktörü 

Nicholas DAVIS’in Sayın Bakanımızca Kabulü
İçişleri Bakanı Sayın Muammer GÜLER, Dünya Ekonomi Forumu Avrupa Başkanı ve Direktörü Nicholas DAVIS ve beraberindeki 

heyeti 12.11.2013 tarihinde Makamlarında kabul etmişlerdir. 
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S
ayın Bakan konuklarına hitaben yaptıkları konuşmada “İş, 

siyaset ve akademi dünyasından önde gelen kişileri küresel 

ve bölgesel gündemlere şekil vermek amacıyla bir araya 

getiren uluslararası bağımsız bir organizasyon olan, dünya 

ekonomik forumuna ülke olarak önem atfediyoruz.” sözleri ile 

ülkemizin Foruma yönelik bakış açısını hatırlatan Sayın GÜLER, 

2012 yılı Haziran ayında İstanbul’da düzenlenen Forumun Bölgesel 

Toplantısı’nın çok verimli geçtiğini belirtmişlerdir.

Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrasya konulu bölgesel 

toplantının 27-29 Nisan 2014 tarihlerinde ülkemizde 

gerçekleştirilecek olmasından büyük memnuniyet duyduğunu 

da belirten Sayın GÜLER organizasyon için gerekli desteğin 

sağlanacağını belirtmişlerdir.

Söz konusu toplantıya ilişkin güvenlik önlemleri konusunun 

değerlendirildiği kabulün sonunda Sayın DAVIS, İstanbul’da 

gerçekleştirilecek toplantıya Sayın Bakanımız Muammer Güler’i de 

davet etmişlerdir.

12 Kasım 2013 / Ankara
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

Moğolistan Milli Güvenlik Kurulu 

Sekreteri Sayın Tsagaandari 

ENKHUTUVSHIN’in Bakanlığımızı Ziyareti
İçişleri Bakanı Muammer Güler, Moğolistan Mili Güvenlik Kurulu Sekreteri Tsagaandari Enkhtuvshin ve beraberindeki heyeti 

12.11.2013 tarihinde makamında kabul etmişlerdir.
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S
özlerine konuklarını ülkemizde ağırlamaktan duyduğu 

memnuniyeti ifade ederek başlayan Sayın Bakan, 

“Ziyaretinizin ülkelerimiz arasındaki güçlü bağlara 

yeni boyutlar katmasının yanısıra, gelişen ilişkilerimizi 

daha da ileri götüreceğine olan inancım tamdır.” diyerek 

konuşmalarını sürdürmüşlerdir.

İki ulusun aynı coğrafyayı, ortak bir kültürü paylaştığını 

hatırlatan Sayın GÜLER, karşılıklı sevgi ve saygımızın ortak 

kültür mirasımız olarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini 

vurgulamışlardır. Coğrafi olarak uzak olmamıza rağmen gönül 

yakınlığımızın her daim sürdüğünü belirten Bakan GÜLER, 

Moğolistan’ın ülkemizi 3. komşu olarak kabul etmesinden 

duyduğu memnuniyeti de konuklarına aktarmıştır.

İki ülke arasında 100’den fazla ikili anlaşmanın var olmasının 

büyük önem taşıdığının vurgulandığı görüşmede, ilişkilerin 

daha da güçlendirilmesi için nelerin yapılabileceği konusunda 

fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Konuk Sayın ENKHUTUVSHIN ise ülkemizde olmaktan 

duyduğu memnuniyeti belirttikten sonra Türkiye’nin son 

dönemdeki başarılarından ötürü memnuniyet duyduklarını, 

Türkiye’nin Moğolistan’a verdiği destekten dolayı teşekkür 

ettiklerini ve Türk kuruluşlarının her alandaki başarılı yardım 

çalışmalarını takdirle karşıladıklarını dile getirmişlerdir.

Karşılıklı hoşgörü ve kardeşlik havası içerisinde geçen görüşme 

iyi niyet temennileri ile son bulmuştur.

12 Kasım 2013 / Ankara
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S
ayın Bakanımız, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev eş-başkanlığında 
13.11.2013 tarihinde 3.sü gerçekleştirilen “Türkiye-Azerbaycan 
Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı”na katılmışlardır. Söz 

konusu toplantı öncesinde Azeri mevkidaşı Sayın USUBOV ile bir araya 
gelen Sayın GÜLER, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in 
beraberindeki heyetle, seçimlerden sonraki ilk yurtdışı ziyaretini 
ülkemize gerçekleştiriyor olması, bizleri ziyadesiyle onurlandırmıştır. 
Ayrıca bu ziyaret vesilesiyle zat-ı aliniz ile hasbihal etme fırsatı 
bulmaktan büyük memnuniyet duymaktayız.” sözleri ile Sayın Bakanla 
bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etmişlerdir.

İki ülke İçişleri Bakanlıkları arasındaki işbirliğinin de her yönden 
mükemmel olmasını arzuladıklarını, bilhassa güvenlik alanında 
yürütülmekte olan işbirliğinin düzeyinden son derece memnun 
olduklarını ifade eden Bakan GÜLER, karşılıklı ziyaretler ve fikir 
teatileri ile Bakanlıklar arası koordinasyonun sağlanmasının büyük 
önem arz ettiğini belirtmişlerdir. Ayrıca Türkiye ve Azerbaycan İçişleri 
Bakanlıkları arasında gerçekleştirilen Ortak Komisyon Toplantıları’nın 
periyodik olarak sürdürülmesinin, işbirliği faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi 
bakımından son derece faydalı olacağı görüşü de Konuk Bakana 
iletilmiştir. 

İki ülke arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması’nın da imzalandığı 
görüşmede Sayın GÜLER “Bu anlaşmayı, güvenlik alanında işbirliğimizin 
hukuki altyapısını teşkil etmesi bakımından son derece önemsiyor ve 
ilişkilerimizin bir nişanesi olarak addediyoruz.” ifadesini kullanmışlardır. 
Sayın GÜLER daha önce kendisine ulaşan Sayın Bakan’ı Azerbaycan’a 
davet eden mektup içinde teşekkürlerini sunmuşlar ve uygun bir 
zamanda davete icabet etmek istediklerini belirtmişlerdir.

İçişleri Bakanımız Sayın 

Muammer GÜLER, Azerbaycan 

İçişleri Bakanı Sayın Ramil 

USUBOV ile Bir Araya Geldi

İçişleri Bakanımız Sayın Muammer GÜLER, Azeri mevkidaşı Ramil USUBOV ile bir 

araya gelmiştir. 
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

Avrupa Birliği ile olan köklü ilişkilerimizin hukuki temelleri 1963 yılında Ankara 

Anlaşması ile atılmıştır. Birliğe üyeliğimiz konusunda tarihi dönüm noktası olarak 

ise 1999 yılı öne çıkmaktadır. Zira bu yılda ülkemizin AB’ye üyelik statüsü 

resmen tanınmıştır. 

Ülkemizin hâlihazırda var olan reform çalışmaları bu tarihten 

sonra hızlanmış kurumsal yapılanmamız da müzakere sürecine 

hazırlanacak şekilde geliştirilmiştir. Bu kapsamda adaylık 

statüsünün tanındığı Helsinki Zirvesi sonrasında 4 Temmuz 

2000 tarihinde Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 

kurulmuştur.

AB ile ilişkilerin yoğunluk kazandığı bu dönem 

içerisinde 2001 yılında hazırlanan Ulusal 

Programın koyduğu hedefler doğrultusunda 

Kopenhag siyasi kriterlerinin yerine getirilmesi 

için gerekli tüm çalışmaların en üst düzeyde 

takip edilmesini sağlayacak bir mekanizma 

oluşturulması konusu gündeme gelmiştir. 

Dönemin Dışişleri Bakanı olan Sayın 

Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL’ün 

insiyatifi ile bu ihtiyaca yönelik olarak 

Hükümetimizce 9 Eylül 2003’de Reform 

İzleme Grubu kurulmuştur.

Adalet, Avrupa Birliği, Dışişleri ve İçişleri 

Bakanlarının doğal katılımcı olarak yer 

aldıkları Reform İzleme Grubu(RİG) 

toplantılarının genel koordinasyonu ise 

Avrupa Birliği Bakanlığı’nca yürütülmektedir. 

Toplantıların ana gündemini ülkemizin reform 

süreci içerisinde attığı adımların yakından takip 

edilerek atılabilecek yeni adımları belirleyecek 

stratejilerin geliştirilmesi konuları oluşturmaktadır.

Bu çerçevede; temel hak ve özgürlükler, demokrasi, 

hukukun üstünlüğü ve insan hakları konularındaki 

düzenlemeleri güçlendiren ve güvence altına alan 

kapsamlı mevzuat reformlarının etkin olarak uygulanmasını 

üst düzeyde takip etme ve yönlendirme amaçlanmaktadır.

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği ile müzakerelere başlamanın ön 

koşulu olan Kopenhag Siyasi Kriterleri; demokrasi, hukukun üstünlüğü 

ve insan hakları konularını kapsamaktadır. Ülkemizin bu kriterleri yeterli 
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düzeyde sağladığının kabul edilmesine müteakip 2005 yılı itibariyle müzakere sürecimiz 

başlamıştır. RİG Toplantılarının müzakerelerin başlamasına giden yolda önemi ise 

yadsınamaz bir gerçektir.

RİG Toplantıları başlangıçta düzensiz olarak gerçekleştirilmekle beraber 

15.RİG Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 2 ayda bir 

sıklıkta düzenlenmesi mümkün hale gelmiştir. Usul olarak 

toplantılar katılımcı 4 Bakan’dan ev sahibinin seçim bölgesi 

olan ilde veya Ankara’da gerçekleştirilmektedir. Ankara, 

İstanbul, Konya, Ordu gibi illerimiz bu kapsamda RİG 

Toplantılarına ev sahipliği yapmışlardır.

İçişleri Bakanlığı ev sahipliğinde 28 Haziran 2012 

tarihinde Ordu’da düzenlenen RİG Toplantısı ile 

önemli bir karar daha alınmıştır. Basın bildirisinde 

“Reform İzleme Grubu’nun esas işlevinin 

Türkiye’nin AB sürecindeki reformlarının 

izlenmesi olduğu düşüncesinden hareketle, 

bundan sonraki RİG toplantılarında RİG’in 

rutin gündemine ilaveten farklı alanlarda 

tematik toplantılar düzenlenmesi ve 

gündemdeki konulardan sorumlu Bakan’ın 

RİG toplantılarına davet edilmesi hususunda 

mutabık kalınmıştır.” şeklinde ifade edilen 

bu karar ile tematik olarak düzenlenebilecek 

RİG’lerin önü açılmıştır. 

Bu kararın ardından tematik nitelikli ilk RİG 

Toplantısı ise Bursa’da Başbakan Yardımcısı 

Sayın Bülent ARINÇ’ın ev sahipliğinde ana 

gündem maddelerinden biri vakıflar konusu 

olacak şekilde düzenlenmiştir. Bu toplantıda 

bir sonraki toplantının Sayın Fatma ŞAHİN’in 

ev sahipliğinde düzenlenmesi kararı alınmış olsa 

da ülkemizde son dönemde yaşanan olayların 

değerlendirmesi amacıyla son RİG toplantısı 15 Haziran 

2013 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığı ev sahipliğinde 

Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizin AB uyum sürecindeki çalışmalarının üst düzeyde 

takibinin ve koordinasyonunun sağlandığı RİG Toplantıları dün 

olduğu gibi bugünde ülkemizin AB sürecine olumlu katkılar sağlamayı 

sürdürmektedir.
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28. RİG Toplantısı ANKARA´da Yapıldı
2003 yılında kurulan Reform İzleme Grubu’nun (RİG) 28. Toplantısı, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen 

Bağış’ın ev sahipliğinde, İçişleri Bakan Sayın Muammer Güler, Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin, Dışişleri Bakanı Prof. 

Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu, Türkiye-AB KPK Eş Başkanı Afif Demirkıran ve Başbakanlık Müsteşarı Sayın Efkan Ala’nın 

katılımlarıyla Avrupa Birliği Bakanlığında gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Sayın Egemen Bağış’ın Ev Sahibi Sıfatıyla 
Reform İzleme Grubu (RİG) Adına Sunduğu 
28. Rig Toplantısı Basın Bildirisi 

Sayın Bakanlarım,

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Değerli Basın Mensupları,

Ekranları başında bizleri izleyen sevgili vatandaşlarımız,

28. Reform İzleme Grubu (RİG) toplantısı Avrupa 

Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olarak şahsım, Adalet 

Bakanımız Sayın Sadullah Ergin, Dışişleri Bakanımız 

Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve İçişleri Bakanımız 

Sayın Muammer Güler’in katılımları, ilgili birimlerimizin 

değerli çalışmalarıyla, daha önceden planlandığı şekilde, 

bugün gerçekleştirilmiştir.

Türkiye-AB KPK Eşbaşkanımız, Siirt Milletvekili Sayın Afif 

Demirkıran, Başbakanlık Müsteşarımız Sayın Efkan Ala ve 

yeni kurulan Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanımız 

Sayın Hikmet Tülen de toplantıya iştirak etmiştir.

Öncelikle ülkemizin, bölgemizin ve Avrupa Birliği’nin 

içinden geçmekte olduğu bu kritik süreçte, RİG 

toplantısını gerçekleştirmiş olmanın önemine değinmek 

istiyorum.

“Milli İradeye Saygı” vurgusunun Başkentimizin, 

yurdumuzun ve dünyanın birçok noktasında hissedildiği 
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

bir günde ileri demokrasi kararlılığımızın olmazsa 

olmaz unsurlarından reform sürecini değerlendirmek 

inanıyoruz ki anlamlı ve tamamlayıcı bir çaba 

olmuştur.

Bilhassa, son günlerde ülkemizin ana gündem 

maddesini oluşturan olaylar ve bu olayların 

yansımaları birlikte ele alındığında Hükümetimizin 

demokrasi ve özgürlükler noktasındaki samimiyeti ve 

kararlılığı bir kez daha görülmüştür.

Hiç şüphesiz, bundan evvelki 27 RİG toplantısında 

olduğu gibi 28. RİG toplantımızın da ana gündem 

maddesini Avrupa Birliği uyum sürecindeki reformlar 

oluşturmuştur.

Bundan sonra da RİG toplantılarımız, Türkiye’nin ileri 

demokrasi kararlılığını, çağdaş hukuk standartlarını 

yakalama iradesini ve reform sürecini güçlendiren bir 

platform olarak çalışmalarına aynı ivmeyle devam 

edecektir.

Her ne kadar son dönemde olumlu bazı gelişmeler 

yaşansa da Türkiye’nin AB müzakere sürecinde halen 

16 Fasıl sadece siyasi nitelikli engellemeler nedeniyle 

açılamamaktadır.

Şu hususu özellikle ve altını çizerek ifade etmekte 

fayda görüyorum…

Halihazırda Türkiye-AB İlişkilerindeki En Önemli 

Ve Öncelikli Mesele Türkiye’yle Ve Türkiye’nin 

Reform Süreciyle Hiçbir İlgisi Olmayan Siyasi 

Engellerdir.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yarım asrı aşkın 

devam eden ilişkiler stratejik, tarihi, kültürel, coğrafi 

ve insani birçok kazanımı da beraberinde getiren ortak 
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çıkarlar temelinde devam etmiştir, bundan sonra da 

ancak aynı anlayışla devam edebilecektir.

Ülkemiz içerisinde yaşanan bazı günlük tartışmalar 

Avrupa Parlamentosu’na ve Avrupa kamuoylarına 

abartılı bir fotoğrafla sunularak, gerçek fotoğrafın üzeri 

örtülmeye çalışılmaktadır.

Maalesef Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen 

son Türkiye Kararı da bu gözlemlerimizdeki haklılığı 

teyit etmiş, Parlamento kürsüsü Türkiye’yi haksız ve 

mesnetsiz tezlerle karalama platformuna dönüşmüştür.

Türkiye’nin reform sürecinde aldığı mesafenin üzerine 

perde çekilmesi asla kabul edilemez.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Hükümet ve RİG 

olarak Avrupa Parlamentosu’nun sözkonusu kararını 

tanımıyor ve yok hükmünde kabul ediyoruz.

Hükümet olarak her türlü yapıcı eleştiriye sonuna 

kadar açığız. Ancak eleştiri sınırlarını aşan, ülkemize 

hakaret boyutuna ulaşan hiçbir tavrı kabul etmeyiz.

Bugün bu toplantıyla da gösterdiğimiz üzere 

Hükümetimizin gerek AB müktesebatına uyum, gerek 

ileri demokrasi standartları ve özgürlükler konusunda 

hiçbir çekincesi, hiçbir tereddüdü yoktur.

Aksine şu anda Türkiye’de tarihinin en reformist, en 

şeffaf, en özgürlükçü, en kararlı ve en güçlü Hükümeti 

işbaşındadır. 

Hükümet olarak son 10,5 yılda gerçekleştirdiğimiz 

reformların Türkiye’de demokrasinin güçlenmesi, 

hiçbir ayrımcılığa maruz kalmaksızın vatandaşlarımızın 

hak ve özgürlüklerinin önündeki engelleri kaldırmaya 

yönelik olduğu görülecektir.
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

Türkiye Cumhuriyeti gerek farklı inanç gruplarına, 

gerek bireysel özgürlüklerin genişletilmesine yönelik 

reform adımlarını atma kararlılığını sürdürmektedir. 

Bununla ilgili yasa taslakları üzerinde teknik 

heyetlerimiz çalışmalarına devam etmektedir.

Türkiye’de artık tabu olan, üzerinde tartışılamayan, 

konuşulamayan, rahatlıkla ifade edilemeyen hiçbir 

konu yoktur.

Taksim Gezi Parkı’yla ilgili başlayan, ancak daha 

sonra marjinal ve illegal grupların istismarıyla başka 

bir boyut kazanan gösteriler ülkemizin demokratik 

atmosferinin güçlenmesinin de bir tezahürü olarak 

algılanmalıdır.

Müdahale sınırlarını zorlayan güvenlik güçlerimiz 

hakkında açılan soruşturma ve bu soruşturma 

kapsamındaki bazı neticeler kamuoyumuzun bilgisi 

dâhilindedir.

Ancak, buna rağmen uluslararası basın ve bazı 

çevrelerce Türkiye’de olağanüstü bir durum varmış gibi 

yansıtılan manzara tamamen gerçek dışıdır.

Diğer taraftan, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan başından itibaren meselenin diyalog yoluyla 

çözülmesi için önemli bir hassasiyet göstermiş, farklı 

kesimlerle diyalog içerisinde bulunmuştur. Aynı 

şekilde Hükümet üyelerimiz ve yerel yöneticilerimiz 

de konuya aynı hassasiyetle yaklaşmışlar ve diyalog 

sürecini hiçbir zaman kesmemişlerdir.
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Buna rağmen, Avrupa ülkeleri ve AB yetkilileri 

tarafından halen süreci istismar eden çevrelere cesaret 

veren açıklamaların yapılması anlaşılabilir bir durum 

değildir.

AB üyesi bazı ülkelerde ifade, basın ve toplanma 

özgürlüğü konusundaki kötü uygulamalar hala 

hafızalarda ve göz önündeyken, bunlara karşı herhangi 

bir tepki göstermeyen Avrupa Birliği’nin Türkiye’de 

bunlardan çok daha düşük ölçekli gösterilere 

haddinden fazla hassasiyet göstermesini manidar 

buluyoruz.

Türkiye’nin Kopenhag Siyasi Kriterlerini karşıladığı 

Avrupa Birliği tarafından da teyit edildiği cihetle 

Türkiye-AB katılım müzakereleri artık teknik bir süreç 

olarak kabul edilmelidir.

Buna rağmen Türkiye sözkonusu olduğunda teknik 

süreç yerine sürekli siyasi meselelerin konuşuluyor 

olması da Avrupa Birliği tarafından üzerinde 

düşünülmesi gereken bir durumdur.

Türkiye demokratik bir hukuk devletidir, kendi iç 

meselelerini de hangi mekanizmalarla, hangi yollarla 

çözeceğine karar vermeye muktedirdir.

Türkiye türlü bahanelerle oyalanacak, daha fazla 

kapıda bekletilebilecek ve kendisine yapılan tehditlere 

boyun eğecek bir ülke değildir.

AB ile ilişkilerimizde vatandaşlarımız açısından en 

sıkıntılı husus olarak gündeme gelen vize konusunda 

da önemli bir dönemecin eşiğindeyiz.

Vatandaşlarımızın AB’ye yönelik giderek azalan 

güvenini yeniden tesis etmek için vize alanında 

yaşanabilecek gelişmeler en somut ilerleme olacaktır.

Bu konuda en azından diğer aday ülkelere uygulanmış 

olan koşul ve yöntemlerin, AB ile ilişkileri yarım asrı 

aşkın süredir devam eden ve üyelik müzakereleri 

yürüten aday ülke sıfatıyla ülkemize de uygulanmasını 

bekliyoruz.

Türkiye elbette kendi stratejik tercihleri ve tepkileri 

gereği her zaman değerlendirmesini yapacaktır.

Milletimizin ve Hükümetimizin Avrupa Birliği’nden 

beklentisi ve samimi arzusu artık bu sürecin hak ettiği 

zeminde ilerlemesidir. 

Hükümetimizin reformlar konusunda gösterdiği 

samimiyet ve kararlılığa artık AB tarafı da sahip 

çıkmalı, bu kararlılığımıza karşılık vermelidir.

Bölgesel Politikalar ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 

başlıklı 22. Faslın, kararlaştırıldığı üzere, 26 Haziran 

2013 tarihinde açılmasıyla sürecin yeni bir ivme 

kazanacağına inanıyoruz.

Buna ilaveten, Avrupa Birliği’nin Genişlemeden 

Sorumlu Komiseri Sayın Füle’nin Yargı ve Temel Haklar 

başlıklı 23. Fasıl ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 

başlıklı 24. Faslın açılması gerektiği konusundaki 

düşüncesini paylaşıyor, Avrupa Birliği’ni bu Fasılları 

açmaya davet ediyoruz.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek 

Temsilcisi Sayın Ashton’ın Türkiye ile daha sıkı işbirliği 

konusundaki çağrılarını da önemsiyoruz.

Temennimiz AB içerisinde Türkiye konusunda aklıselim 

ve sağduyunun galip gelmesidir.

28.RİG Toplantımızda alınan kararları da bu vesileyle 

basın mensuplarımızla ve kamuoyumuzla paylaşmak 

istiyoruz.

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 
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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. 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 
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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, 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.

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 cezalarının 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) 
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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 Mahkemesi23 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 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 gruplarına 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 
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28. REFORM İZLEME GRUBU TOPLANTISI
15 HAZİRAN 2013

ANKARA
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Gökçeada’da Rum azınlık okulunun açılmasına izin 

verilmiştir.

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 

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 RİG’in, kadın 

hakları ve aile içi şiddetin önlenmesi konularını 

öncelikli gündem maddesi olarak ele alacağı 29. 

Toplantısının, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 

Sayın Fatma Şahin’in ev sahipliğinde 2013 yılı 

Eylül ayının başlarında Gaziantep’te düzenlenmesi 

kararlaştırılmıştır.
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