
30’UNCU KİK TOPLANTISI ALMANYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi 
(KİK) 30’uncu toplantısı 26-27 Haziran 
2012 tarihlerinde Almanya’nın başkenti 
Berlin’de Federal Ekonomi ve Teknoloji 
Bakanlığı toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. "Türkiye ile İletişim: 
Türkiye İmajı ve AB Üyeliği" başlığı 
altında düzenlenen Türkiye-AB KİK 
toplantısına, Komite’nin üyesi Avrupa 
Ekonomik Sosyal Komite’den 18 üye ile 
Türkiye’deki örgütlü sivil toplumu temsil eden ve aralarında İKV Yönetim Kurulu Üyesi 
ve TİSK Başkanı Tuğrul Kudatgobilik’in de olduğu 18 üye katıldı. Toplantıya ayrıca, AB 
Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış, Almanya Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı 
Müsteşarı Stefan Kapferer, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite Başkanı Staffan Nilsson 
ve Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu katıldı. Anayasa değişikliği, 
Türkiye’nin AB üyelik sürecinde gelinen aşama, Türkiye’de sendikal haklar, müzakere 
fasıllarının durumu, Avrupa’da yaşayan Türkleri temsil eden sivil toplum örgütleri gibi 
konuların ele alındığı Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi’nin 30’uncu Toplantısında, ele 
alınan konulara ilişkin detaylar şu şekilde:  

AB-Türkiye ilişkileri: Türkiye ile Suriye arasındaki mevcut gerginliği endişe ile 
karşıladığını ifade eden Komite, AB ve Türkiye'yi dış politika konularında, özellikle 
Ortadoğu'da devam eden sürece ilişkin olarak ortak pozisyon oluşturmak için çabalarını 
sürdürmeye davet etmiştir. Türkiye ile AB arasında başlatılan “Pozitif Gündem”i 
memnuniyetle karşılayan Komite, bu yeni sürecin katılım müzakerelerini ikame 
etmemesi, bunun tam tersine AB ve Türkiye ilişkilerini daha da yakınlaştırması 
gerektiğini vurgulamıştır. Vize konusunun “Pozitif Gündem” kapsamına alınmasının 
olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Komite, hem AB, hem Türk tarafını geri kabul 
anlaşmasını tamamlamaya davet etmiştir. Toplantıda, Türkiye'nin AB ile katılım 
müzakerelerinde fasılların açılması ve kapanmasındaki durgunluğun bir an önce 
aşılması gerektiğinin de altı çizilmiştir. Yargı reformu çalışmaları ile ilgili olarak ise 
Komite, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve özgür ve adil yargılanma hakkı alanlarında 
da reformların devam ettirilmesi çağrısında bulunmuştur.  

Anayasa çalışmaları: TBMM Uzlaşma Komisyonu'nda Anayasa'nın yenilenmesi ile ilgili 
tekliflerde bulunacak tüm belli başlı siyasi partilerin eşit olarak temsil edilmesini 
memnuniyetle karşıladığını ifade eden Komite, Komisyonu'nun reform projesi ile ilgili 
olarak sivil toplum kuruluşları ile devamlı istişare içinde bulunması gerekliliğini 
hatırlatmıştır. Ayrıca Komite, anayasa reform fırsatından istifade ederek Türkiye'de 
hukukun üstünlüğünün, temel hak ve özgürlüklerin siyasi sistemde daha sağlam bir 
şekilde oturtulması çağrısında bulunurken, Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden biri 
olarak Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle uyumlu hareket etmesi gerektiği 
ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulaması gerektiğini vurgulamıştır.  

Sendikal haklar: Sendikal haklar konusunda Türkiye’deki mevcut durumu ele alan KİK 
üyeleri, hükümet ve sosyal taraflar arasında toplu iş ilişkileri yasasının hazırlanmasında 



bir istişari sürecin işlemiş olmasını memnuniyetle karşılamışlardır. Komite, Türkiye'nin 
AB katılım müzakerelerinde sosyal politika ve istihdam faslının müzakerelere açılması 
için gerekli olan açılış kriterlerine uyum için mevzuatını AB ve ILO mevzuatıyla uyumlu 
hale getirmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatırken, kamu görevlilerinin sendika ve 
toplu sözleşme haklarına dair yeni kanuna ilişkin olarak, devlet memurlarının tümünün 
halen örgütlenme hakkından yararlanamamalarının, toplu sözleşmenin ciddi derecede 
kısıtlanmasının ve devlet memurlarının grev hakkını kabul ettirememelerinin altını 
çizmiştir. Bu çerçevede Komite, Türk hükümetine ILO standartlarına uyması için yasa 
metnini gözden geçirme çağrısında bulunmuştur. 

Sivil haklar: Komite, Türkiye'de ifade özgürlüğünün ve internet medyası da dahil olmak 
üzere basın özgürlüğünün güçlendirilmesi çağrısında bulunmuştur. Adalet Bakanlığı 
rakamlarına göre yaklaşık 100 kadar gazetecinin cezaevinde olduğunu hatırlatan 
Komite, bu konuda Türk hükümetinden acil adım beklediklerini ifade etmiştir.  

Bilindiği üzere, Türkiye-AB KİK, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin temelini oluşturan 1963 
tarihli Ankara Anlaşması’nın; taraflar arasındaki işbirliği ve temasların 
kolaylaştırılmasını, AB ile geliştirilecek diyaloğun Türkiye’deki muhataplarının 
kurumsallaştırılmasını ve bu çerçevede bir yapılanmaya gidilmesini öngören 27’nci 
maddesine istinaden, 16 Kasım 1995 tarihinde oluşturulmuştu.  

 


