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ÖNSÖZ
Devlet Planlama Teşkilatõ’nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ
Kanun Hükmünde Kararname, “İktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlõk
alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak, tedbirler
geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama Teşkilatõ’na,
Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan hazõrlõklarõna daha geniş
kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin bütün imkan ve kaynaklarõnõ
değerlendirmek” üzere sürekli ve geçici Özel İhtisas Komisyonlarõnõn
kurulacağõ hükmünü getirmektedir.
Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi uyarõnca
kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8. Beş Yõllõk
Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun çeşitli
kesimlerinin görüşlerini Plan’a yansõtacaktõr. Özel İhtisas Komisyonlarõ
çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722
sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve
Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas
Komisyonu Raporu genel çerçeveleri dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr.
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin
sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam
verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam yapõsõna
ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi,
sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah düzeyinin
yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin hedefleri ile
uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile bütünleşme
amaçlanmaktadõr.
8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm kesimlerinin
katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu kurularak sağlanmaya
çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ niteliğini güçlendiren Özel İhtisas
Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile bütünleşen bir Türkiye hedefini
gerçekleştireceğine olan inancõmõzla, konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri
olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle
teşekkür eder, Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ’nõn ülkemize hayõrlõ
olmasõnõ dilerim.
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SUNUŞ
Türkiye’ nin yalnõz kõsa dönem değil orta ve hatta uzun dönem için de temel
konularda ana stratejilerinin belirleneceği VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Hazõrlõk
Çalõşmalarõ kapsamõnda çalõşan 16 No’lu “İşgücü Piyasasõ Özel İhtisas Komisyonu”
içinde yurt dõşõndaki Türk Vatandaşlarõ ve işgücünün mevcut durumunun analizini
yaparak gereksinimlerinin belirlenmesi ve geleceğe yönelik irdelemelerde
bulunulabilmesi amacõyla “Yurt Dõşõ İşçi Sorunlarõ” alt başlõğõ adõ altõnda bir alt
komisyonun faaliyet göstermesi uygun görülmüştür.
Türk işgücü yurt dõşõna göç sürecinde 40. Yõlõna girerken, bu süreçte önemli
değişimler ve gelişmeler meydana gelmiştir. Başlangõçta, yalnõzca işgücünün göçü
olarak başlayan bu süreç, daha sonra aile birleştirmesi, üçüncü kuşaklarõn da
katõlõmõyla dinamik bir gelişim göstermiştir. Doğal olarak yurt dõşõndaki Türkler bu
dinamik gelişimlerini yaşadõklarõ toplumlara ekonomik, sosyal ve kültürel katkõlarõyla
da yansõtmõşlardõr. Bu gelişimin temel nedenini ise bugün çoğunluğu Batõ Avrupa
ülkelerinde olmak üzere sayõlarõ 3,5 milyona yaklaşan Türklerin, bulunduklarõ
ülkelerde artõk kalõcõ olmayõ amaçlamalarõ nedeniyle yaşadõklarõ toplum içinde
yatõrõm yapma ve statü kazanma arzularõ oluşturmaktadõr. Başta Almanya olmak
üzere bir çok ülkede değişen ve değişim çalõşmalarõ sürdürülen yabancõlarõn hukuki
statülerine ilişkin yasalar ise yine değişim sürecinde önemli rol oynamaktadõr. Batõ
Avrupa ülkelerinde artõk kalõcõ bir konuma gelen Türk vatandaşlarõ, VIII. Plan
Döneminde Helsinki zirvesinde Türkiye’ye nihayet tanõnmõş olan AB adaylõk
statüsüyle daha da önem kazanmaktadõr.
Batõ Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkleri ilgilendiren diğer önemli
sosyolojik değişiklik ise yurt dõşõndaki genç ve çocuklarõn istenilen düzeyde olmasa
da eğitim durumlarõnda kaydedilen gelişmelerdir. Yurt dõşõnda bulunan Türklerin
2000’li yõllarda bu ülkelerin işgücü piyasalarõna girebilmeleri, bu piyasalarda yerli
işgücü ile rekabet edebilmelerinde eğitim ve özellikle meslek eğitiminin önemi
yadsõnamaz bir gerçektir.
Küreselleşme ve küreselleşmeyi sağlayan etkenlerden iletişim ve
teknolojinin belirleyici olduğu 2000’li yõllarda, yurt dõşõndaki Türklerin durumu,
ülkemizin tanõtõmõ, ticari ilişkiler, kültürel değişim gibi birçok nedenden dolayõ özel
önem taşõmaktadõr. Diğer taraftan, küreselleşme ülkeler arasõnda işgücü değişimi ve
göç hareketlerini hõzlandõrmõş, bu durum Türkiye için işgücünü ihraç edebilecek
potansiyel ülkeler yaratõrken başka bir açõdan olumsuzluk getirmiş ve Türkiye
özellikle transit göç alan ve kaçak göçmen bulunduran bir ülke konumuna gelmiştir.
Bu durum iç işgücü piyasasõnda ve sosyal alanlarda önemli sorunlara neden
olmaktadõr.
Yukarõda çarpõcõ bazõ noktalarõyla vurgulanmaya çalõşõlan yurt dõşõndaki
vatandaşlarõmõzõn değişen çerçevesi, konunun bir çok alanõ ve dolayõsõyla birçok
kuruluşun faaliyetlerini kapsõyor olmasõ nedeniyle, “Yurt Dõşõnda Yaşayan
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Türkler” başlõğõ altõnda incelenmesi tüm komisyon üyeleri tarafõndan uygun
görülmüş ve konu ile ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlardan bir uzman grubunun
öngörülen kõsõtlõ sürede özverili çalõşmalarõyla söz konusu yurt dõşõnda bulunan
vatandaşlarõmõzõn sorunlarõ irdelenmeye ve VIII. Plana õşõk tutacak çözüm önerileri
getirilmeye çalõşõlmõştõr. Bu çalõşmanõn amacõna ulaşmasõ dileğiyle tüm Komisyon
üyelerine tekrar teşekkür ederim.
Halit PAK

Yurt Dõşõnda Yaşayan Türkler Alt
Komisyonu Başkanõ
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I. YURT DIŞINA İŞGÜCÜ GÖÇÜ
1.1.Yurt Dõşõna İşgücü Göçünün Nedenleri
Türkiye’den yurt dõşõna işgücü göçü, İkinci Dünya Savaşõnõ izleyen yõllarda
Batõ Avrupa ülkelerinde ortaya çõkan işgücü açõğõnõn, bu ülkelerin kendi öz
kaynaklarõndan karşõlanamamasõ, buna karşõlõk bu ülkeleri güneyden çevreleyen ve
gelişmekte olan Akdeniz Havzasõ ülkelerinin kendi ekonomileri tarafõndan istihdam
edilemeyen fazla işgücü arzõyla karşõ karşõya kalmasõ sonucunda oluşan büyük göç
hareketlerinin bir parçasõnõ oluşturmaktadõr.
1950’li yõllarõn sonlarõnda ülkemizden Batõ Avrupa ülkelerine önce bireysel
planda başlayan göç, 1960'lõ yõllarõn başõndan itibaren devlet tarafõndan da yurt dõşõ
istihdam politikalarõ ile özendirilmiştir. Ülkemizdeki işgücü fazlasõnõn yanõ sõra aynõ
yõllarda hissedilen döviz sõkõntõsõ da yurt dõşõ istihdamõn özendirilmesinin başlõca
nedenleri arasõnda yer almõştõr.
1.2. Batõ Avrupa Ülkelerindeki Vatandaşlarõmõz
Başlangõçta, özellikle Batõ Avrupa ülkelerine çalõşmak amacõyla giden ve
belirli bir tasarrufta bulunduktan sonra Türkiye’ye dönmeyi planlamõş olan birinci
kuşak vatandaşlarõmõz emeklilik yaşõna gelirken, ikinci kuşak, bulunduklarõ
toplumlarda kendilerine bir yer edinme çabasõ içine girmişlerdir. Bugün Batõ Avrupa
ülkelerinde yaşayan vatandaşlarõmõz, “konuk işçi” konumundan çõkmõş, süresiz
ikamet statüsüne sahip, işçisi, sendikacõsõ, işvereni, serbest çalõşanõ, bilim adamõ,
öğretmeni, öğrencisi, sanatçõsõ, yazarõ ve sporcusu ile yaşadõklarõ toplumlarda sosyal,
kültürel ve ekonomik katkõlarõ her geçen gün daha çok hissedilen yerleşik bir Türk
varlõğõ haline gelmişlerdir.
Bugün, Türkiye dõşõnda, dünyada 3.8 milyon Türk vatandaşõ yaşamaktadõr.
Bunlarõn 3.3 milyonu Avrupa’da, 2.3 milyonu ise Almanya’da yaşamaktadõr.. Bu
veriler gözönüne alõndõğõnda, dünyadaki Türklerin % 60’õnõn Avrupa’da,
Avrupa’daki Türklerin % 70’inin ise Almanya’da yaşadõklarõ sonucuna
ulaşõlmaktadõr. Bu nedenle, raporda, özellikle Almanya’da yaşayan ve çalõşan
vatandaşlarõmõz ile bunlarõn sorunlarõna geniş yer verilmektedir.
Ancak bu ülkelerde sendikalara, derneklere, spor kulüplerine üye yüz
binlerce insanõmõz, sosyal ve sõnõrlõ ölçüde de olsa politik yaşama doğrudan
katõlmaktadõr. Genel seçimlerde oy kullanma hakkõ normal olarak o ülke
vatandaşlarõna verilmektedir. Buna mukabil, İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda ve
İngiltere gibi bazõ ülkeler yabancõlara ve bu arada vatandaşlarõmõza mahalli seçimlere
katõlma hakkõnõ tanõmõşlardõr. Yerel seçimlere katõlõmõn, vatandaşlarõmõzõn haklarõnõ
daha iyi koruma imkanõ sağlayacağõ değerlendirilmektedir.
Günümüzde, AB üyesi ülkelerde yaşayan girişimci vatandaşlarõmõzõn
sayõsõnõn 55.000’i aştõğõ tahmin edilmektedir. AB üyesi bir çok ülkede serbest çalõşan
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yabancõlara ilişkin ayrõ istatistik yayõnlanmamasõ nedeniyle bu konuda kesin bilgiler
sağlanamamaktadõr. Ancak, tahminlere göre Fransa genelinde 3.500, Hollanda’da
7.500 civarõnda Türk girişimcisinin faaliyet göstererek yaklaşõk 18.000 kişinin bu
işyerlerinde istihdam olanağõ bulduğu, İngiltere’de Kõbrõs’tan gelenler dahil olmak
üzere 5-6 bin civarõnda soydaşõmõzõn serbest çalõştõğõ öngörülmektedir. Almanya’da,
47.000’i aşkõn sayõda vatandaşõmõzõn genelde küçük ve orta ölçekli işletmeler
kurduğu, bu vatandaşlarõmõzõn toplam yatõrõmlarõnõn yaklaşõk 9,5 milyar DM,
İşletmelerinin yõllõk cirolarõ toplamõnõn ise 41,4 milyar DM olduğu, bunlarõn içinde
Batõ Avrupa endüstrileri ile rekabet edebilecek düzeyde modern şirketlerin de
bulunduğu, bu işletmelerde, bir çoğu Alman uyruklu olmak üzere yaklaşõk 202.000
kişinin istihdam edildiği bilinmektedir.
Halen yurt dõşõnda yüksek öğrenim gören gençlerimizin sayõsõnõn ise
29.000’in üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Sadece Alman Üniversitelerinde
okuyan gençlerimizin sayõsõnõn 20.000’i aşmõş olup, bu gençlerimiz diğer Avrupa
ülkelerindeki gençlerimizle birlikte kurduklarõ “Genç Akademisyenler” gibi dernekler
aracõlõğõyla ülkemizin yurt dõşõndaki imajõ ve gerçek tanõtõmõna katkõda
bulunmaktadõrlar.
1. 3 . Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerindeki Vatandaşlarõmõz
1973 yõlõnda yaşanan petrol krizinden sonra petrol fiyatlarõnda meydana
gelen artõşlarõn da etkisi ile Libya ve Orta Doğu ülkelerinde imar ve kalkõnma
hamleleri başlatõlmõştõr. Bu dönemde yol, liman, bina, konut ve diğer kentsel altyapõ
yatõrõmlarõ ile birlikte müteahhitlik hizmetleri büyük önem kazanmõştõr. Teknoloji ve
yetişmiş insan gücü yetersizliği nedeniyle bu ülkeler kalkõnmalarõnõ yabancõ teknoloji
ve işgücü ile gerçekleştirme yolunu tercih etmişlerdir. 1975 yõlõnda ülkemizden ilk
işgücü talep eden ülke Libya olmuştur. 1977 yõlõndan itibaren, başta S. Arabistan
olmak üzere, Irak ve Kuveyt gibi ülkelere de işgücü sevk edilmiştir. Böylece Türkiye
bu ülkelerdeki ekonomik yatõrõmlarda rol üstlenmeye başlamõştõr.
Sözkonusu ülkelerde kaydedilen bu kalkõnma hamlesi 1970’li yõllarõn ikinci
yarõsõndan itibaren Türk müteahhitlik firmalarõnõn da ilgisini çekmiş ve firmalarõmõz
Libya, S.Arabistan, Irak ve Kuveyt’te büyük projeler üstlenmişlerdir.
Ancak, 1981 yõlõnda meydana gelen ikinci petrol kriziyle başlayan petrol
fiyatlarõndaki ani düşüşün bu ülkelerde yarattõğõ ekonomik durgunluktan etkilenen
işçi ve işverenlerimizin bir bölümü işlerini kaybetmeye başlamõşlardõr. Son Körfez
Krizi bu durgunluğu şiddetlendirmiş ve iş hacminin daha da daralmasõna neden
olmuştur.
Halen 130.000’i Suudi Arabistan, 6.500’ü Libya, 3.500’ü Kuveyt ve
30.000’i İsrail’de olmak üzere Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde toplam 170.000
civarõnda yurttaşõmõz yaşamakta ve çalõşmaktadõr.
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1. 4. Rusya Federasyonu ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki
Vatandaşlarõmõz
Diğer taraftan, bazõ inşaat firmalarõmõz, dağõlan Sovyetler Birliği’nde izlenen
açõklõk ve yeniden yapõlanma politikalarõ sonucu geliştirilen ekonomik ilişkiler
çerçevesinde, 1986 ve izleyen yõllarda toplanan Karma Ekonomik Komisyonca alõnan
kararlar uyarõnca, bu ülkede sosyal ve kültürel amaçlõ tesislerin, ekonomik ve ticari
ilişkilerin gelişmesiyle de sõnai tesislerin yapõmõnõ üstlenmişlerdir.
Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağõmsõzlõklarõna
kavuşmalarõndan sonra da bugünkü Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Türkmenistan,
Özbekistan, Kõrgõzistan ve Kazakistan ile ilişkilerimiz sektör çeşiti ve iş hacmi
açõsõndan hõzla gelişmektedir. Örneğin, anõlan 5 Türk Cumhuriyetinde resmi kayõtlara
göre 480 firmamõzõn faaliyet gösterdiği bildirilmekte, ancak söz konusu firma
sayõsõnõn çok daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir.
İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğümüzün kayõtlarõ ve ilgili
Büyükelçiliklerimizin verdikleri bilgilere göre, müteşebbis ve bağõmsõz çalõşan
olarak, halen bu ülkelerde 120.000 civarõnda yurttaşõmõz olduğu tahmin edilmektedir.

ÖNERİ
Söz konusu ihtisas komisyonu çerçevesinde yurt dõşõnõn, yalnõzca işçi
sorunlarõ kapsamõnda ve bir alt komisyon şeklinde ele alõnmõş olmasõ, konunun önemi
ile bağdaşmamaktadõr. Yukarõda da belirtildiği üzere bugün, dünyanõn hemen her
bölgesinde Türkiye için ekonomik ve sosyal alanda büyük potansiyel güç oluşturan
yaklaşõk dört milyona yaklaşan “Yurt Dõşõnda Yaşayan Türkler” bulunmaktadõr.
Bu nedenle, yurt dõşõndaki sayõlarõ bir çok devletin nüfusundan çok olan bu küçük
Türkiye gerçeğini bütün boyutlarõyla kavrayacak, ayrõ bir ihtisas komisyonunun
oluşturulmasõ ve buna bağlõ bir alt komisyonun da yurt dõşõ işçi sorunlarõna ayrõlmasõ
daha uygun bir çözüm olacaktõr.
Diğer taraftan, konu ile ilgili kavramlar da vatandaşlarõmõzõn bulunduklarõ
ülkelerde değişen konum ve koşullarõna uygun olarak yenilenmelidir. Örneğin, işçi
kavramõ büyük çoğunluğu oluşturan AB’ndeki vatandaşlarõmõz yönünden ancak 1/3
oranõnda gerçeği yansõtmaktadõr. Bu nedenle söz konusu alt komisyonun isminin
“Yurt Dõşõnda Yaşayan Türkler”olarak belirlenmesi, içerik ve anlam yönünden
daha uygun görülmektedir.
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2. YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZIN BULUNDUKLARI
ÜLKELERDE
VE
ÜLKEMİZE
DÖNDÜKTEN
SONRA
KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
2.1. Yurt Dõşõndaki Vatandaşlarõmõzõn Karşõlaştõklarõ Sorunlar
2.1.1. Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde İkamet Eden Vatandaşlarõmõza
“Avrupa Birliği Hukuku”nun Uygulanmamasõ
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasõndaki ortaklõk ilişkilerini düzenleyen
Hukuki Metinler, 12.09.1963 tarihinde Ankara’da imzalanan Ortaklõk Anlaşmasõ
(Ankara Anlaşmasõ-AA) ile 23.11.1970 tarihinde, Brüksel’de imzalanan Katma
Protokoldür (KP). Söz konusu anlaşma ile protokolün, işçilerimizi ilgilendiren başlõca
hükümleri aşağõda özetlenmiştir:
Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasõnda işgücünün serbest dolaşõmõnõn kademeli olarak
sağlanmasõ (AA m.12;KP m.36),
− AB’ de çalõşan Türk işçilerine, ücret ve diğer çalõşma koşullarõ açõsõndan,
vatandaşlõğa dayalõ, ayrõmcõ muamele yapõlmamasõ (KP m.37),
− AB’ de çalõşan Türk işçilerinin ve aile fertlerinin sosyal güvenlik
haklarõnõn korunmasõ (KP m.39),
− Taraflar arasõnda hizmetlerin serbest dolaşõmõnõn sağlanmasõ (AA
m.13,14;KP m.41),
− Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasõnda genç işgücü mübadelesinin teşvik
edilmesi (KP m.40),
− Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasõnda serbest dolaşõm gerçekleşinceye
kadar, Birlik üyesi ülkelerdeki Türk işçilerinin istihdamlarõnõ
kolaylaştõrmak amacõyla, çalõşma ve oturma izinlerinin uzatõlmasõ ile
ilgili çalõşmalar yapõlmasõ (KP m.38).
Ayrõca, Katma Protokolün 38 ve 40 õncõ maddelerinde sözü edilen
önlemlerin, Ortaklõk Konseyi Kararlarõyla somutlaştõrõlmasõ öngörülmüştür.
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Daha sonra, Türkiye ile AB arasõnda ortaklõk ilişkilerini geliştirmek ve
işgücünün serbest dolaşõmõnõ kademeli olarak gerçekleştirmek üzere, birinci kademe
geçiş dönemi için 20.12.1976 tarih, 2/76 sayõlõ ve ikinci kademe geçiş dönemi için
19.09.1980 tarih, 1/80 ve 3/80 sayõlõ Ortaklõk Konseyi Kararlarõ alõnmõştõr.
Bu Kararlarla, sadece AB’ ne üye ülkelerde yasal olarak ikamet eden ve
çalõşan Türk vatandaşlarõna ve bunlarõn aile fertlerine, belirli süreler sonunda,
bulunduklarõ ülke ile sõnõrlõ olmak üzere, her işte çalõşma ve buna bağlõ olarak da
ikamet etme hakkõ tanõnmakta; bunlarõn sosyal güvenlikleri güvence altõna
alõnmaktadõr.
Buna rağmen, AB’ ne üye ülkeler, sosyal güvenlik ile ilgili 3/80 sayõlõ
kararõn uygulanmasõna ilişkin Tüzüğün Konseyce henüz onaylanmadõğõ gerekçesiyle,
yürürlükte olmadõğõ görüşündedir.
AB’ ne üye ülkelerin idari makamlarõ, bu ülkelerde yaşayan Türk
vatandaşlarõna, kendi yabancõlar mevzuatõnõ uygulamakta; vatandaşlarõmõzõn Birlik
Hukukundan doğan ve yukarõda özetlenen haklarõnõ tanõmamakta veya kõsmen
tanõmaktadõrlar.
Ancak, Almanya’da yaşayan Sema Sürül isimli vatandaşõmõzõn kendisine
ödenmekte olan çocuk parasõnõn kesilmesi üzerine Alman Federal Çalõşma Kurumu
aleyhine açtõğõ ve bilahare 3/80 sayõlõ Ortaklõk Konseyi Kararõ’nõn 3(1). Maddesinin
doğrudan etkiye sahip olup olmadõğõ hususuna açõklõk getirmek üzere Avrupa Birliği
Adalet Divanõ’na (ABAD) intikal ettirilen dava, 04.05.1999 tarihinde sonuçlanarak
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yasal olarak ikamet etmekte olan Türk vatandaşlarõna
önemli bir hukuki kazanõm sağlamõştõr.
ABAD, Sürül kararõ ile , 3/80 sayõlõ OKK’ nõn, üye ülkeler sosyal güvenlik
mevzuatlarõnõn uygulanmasõnda bu ülkeler vatandaşlarõyla Türk vatandaşlarõ arasõnda
yükümlülük ve haklar bakõmõndan muamele eşitliğini öngören 3(1). Maddesinin
doğrudan etkiye sahip olduğu hususunu kesin bir ifadeyle belirlemiştir.
Sürül Kararõyla ilk kez 3/80 sayõlõ OKK’nõn bir hükmünün doğrudan etkiye
sahip olduğunun Divan tarafõndan teyit edilmiş olmasõ, Avrupa Birliği ülkelerinde
yaşayan vatandaşlarõmõz açõsõndan büyük öneme sahip bir hukuki gelişmedir. Bu
karar doğrultusunda üye ülke makamlarõnõn konuyla ilgili yasa ve uygulamalarõndaki
ayõrõmcõ hükümleri Türk işçileri bakõmõndan yürürlükten kaldõrmasõ gerekmektedir.
Ayrõca, bundan böyle üye ülkelerde sosyal güvenlik uygulamalarõ bakõmõndan
ayõrõmcõ muameleyle karşõlaşan vatandaşlarõmõz doğrudan bu maddeye dayanarak
bulunduklarõ ülkelerin ulusal mahkemeleri nezdinde dava açabileceklerdir.
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Avrupa Birliği Adalet Divanõ, vatandaşlarõmõzla ilgili olarak şimdiye kadar
aldõğõ kararlarda:
− 12. 09. 1963 tarihli Ankara Anlaşmasõnõn, 23. 11. 1970 tarihli Katma
Protokolün ve Ankara Anlaşmasõ ile oluşturulan Ortaklõk Konseyinin
2/76 ve 1/80 sayõlõ Kararlarõnõn, Birlik Hukukunun tamamlayõcõ bir
parçasõ olduğunu,
− Söz konusu düzenlemelerde yer alan hükümlerin Birlik üyesi ülkelerde,
başka bir düzenlemeye gerek olmaksõzõn “doğrudan uygulanabilir”
nitelikte olduğunu,
− Ortaklõk Konseyi Kararlarõnda öngörülen haklarõn “ikamet hakkõ”nõ
gerekli kõldõğõnõ; Birliğe üye bir ülkede “çalõşma izni” ne hak kazanan bir
Türk vatandaşõna “oturma izni” de verilmesi gerektiğini teyit etmiştir.
Bu Kararlara rağmen, AB’ ne üye ülkelerde çalõşan vatandaşlarõmõz ve aile
fertleri, Birlik Hukukundan doğan haklarõnõn bir bölümünü halen yargõ yoluyla elde
edebilmekte; ancak bu yolla kazanõlan haklarõn ferdi nitelikli olduğu
değerlendirilerek benzeri vakalara teşmil edilmediği gözlenmektedir.
ÖNERİ
Bu konu doğrudan AB Hukuku ile ilgili olduğundan, AB ve Türkiye
arasõndaki ilişkilerdeki gelişmelerden bağõmsõz bir öneri getirilememekle birlikte,
AB’nin giderek somutlaşan siyasi boyutunun, insan haklarõ ve demokratikleşme
bağlamõnda yabancõlar (göçmenler) için de önemli iyileşmeler getirdiği
görülmektedir.
Göç olgusuna bağlõ olarak ortaya çõkan sorunlar göç veren ülkeleri olduğu
kadar göç alan ülkeleri de ilgilendirmektedir. Bu nedenle dünyadaki yeni göç
politikasõnda, işgücü piyasasõnõ ve mevcut göçmenlerin entegrasyon olanaklarõnõ
geliştirerek, göç akõmõnõ durdurmak ve kontrol altõna alabilmek için uluslararasõ
işbirliği ile en etkin yolun araştõrõlmasõ anlayõşõ önemli bir yer tutmaktadõr. Bu
çerçevede, özellikle Türk işgücünün bulunduklarõ ülkelerle gerek resmi gerek özel her
düzeydeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi sorunlarõn çözümü açõsõndan
önem taşõmaktadõr.
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ’nõ tüm alanlarda etkileyecek en önemli
gelişme şüphesiz AB Helsinki Zirvesi ile tanõnan Türkiye’nin adaylõk statüsü
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doğrultusunda hedefe ulaşmak için gerçekleştireceği çalõşmalar olacaktõr. Bu alanda
kaydedilecek gelişmeler yurt dõşõndaki vatandaşlarõmõzõn her alandaki konumlarõ
üzerinde yansõmalarda bulunacaktõr. Bu nedenle öncelikli olarak bazõ alanlarda yeni
yapõlanmaya, iş bölümüne ve çalõşma yöntemlerinin belirlenmesine ihtiyaç
bulunmaktadõr. Aksi takdirde, çelişkiler, bir çok işin değişik kurumlarca tekrar
yapõlmasõ ile zaman ve mali açõdan kayõp, tekrarlar ortaya çõkabilir. Bu nedenlerle
öncelikle durum tespiti yapõlmasõ önerilebilir. AB/GB ilişkilerinde mevcut durumun
(anlaşmalar, kriterler, taahhütler, talepler, prosedürler, uygulama sonuçlarõ vb.) bir
değerlendirilmesinin yapõlmasõ öngörülebilir.
Yurt Dõşõnda Yaşayan Türkler Özel İhtisas Alt Komisyonu faaliyetleri
kapsamõnda Türkiye’nin AB ‘ne adaylõk statüsü doğrultusunda yapmasõ
gerekenlerden birisini de bu konuda AB’deki vatandaşlarõmõzdan yararlanma faktörü
oluşturmaktadõr. AB ülkelerindeki vatandaşlarõmõzõn mevcut sorunlarõ, potansiyeli ve
AB’nin yabancõlar hukukundaki uyarlama farklõlõklarõ (özellikle siyasal ve sosyal
haklar) Türkiye’nin adaylõk sürecinde hazõrlanmasõ gereken üç temel belge (katõlõm
stratejisi, katõlõm ortaklõğõ ve AB mevzuatõ için program) içeriği konusunda bize
büyük imkan verecektir. Bu bakõmdan bu vatandaşlarõmõzõn temsilcileri (mevcut
Danõşma Kurulu) ve ilgili diğer dernek, birlik ve kuruluşlardan yararlanõlmalõdõr.
Dil ve AB konusunda kamunun ve önemli meslek kuruluşlarõnõn nüve
kadrolarõnõ oluşturacak, takviye edecek uzman elemanlarõn üniversiteler ve AB’nin
ilgili yardõm programlarõndan da destek alõnarak yetiştirilmesi hem AB’de yaşayan
vatandaşlarõmõzõn sorunlarõnõn izlenmesi ve çözümünde hem de AB’ne adaylõk
statüsünde hedefe ulaşõlmasõnda önemli yararlar sağlayacaktõr.
2. 1. 2. İşsizlik ve Meslek Eğitimi
Batõ Avrupa ülkelerindeki yurttaşlarõmõzõn başlõca sorunlarõndan biri
işsizliktir. Bu ülkelerde çalõşan vatandaşlarõmõz arasõndaki işsizlik oranõ, genel
işsizlik oranõna kõyasla oldukça yüksektir.
Yurttaşlarõmõz arasõndaki işsizlik oranõnõn bu denli yüksek olmasõnda,
özellikle birinci kuşağa mensup yurttaşlarõmõzõn, yaşadõklarõ ülkenin dilini yeterince
öğrenememiş olmalarõ ve mesleki kalifikasyon eksikliği önemli rol oynamaktadõr.
ÖNERİ
Yurt dõşõndaki işgücümüzün büyük bölümünün bulunduğu Batõ Avrupa’nõn
ileri sanayi ülkelerinde, özellikle son yõllarda görülen teknolojik gelişmeler nedeniyle
niteliksiz işgücüne olan gereksinim her geçen gün azalmaktadõr. Yurt dõşõnda bulunan
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işgücümüzün 2000’ li yõllarda bu ülkelerin işgücü piyasalarõna girebilmeleri, bu
piyasalarda yerli işgücü ve diğer ülkelerin işgücü ile rekabet edebilmeleri ve ayrõca
bu ülkelerdeki işgücü varlõğõmõzõn korunmasõ, ancak, vatandaşlarõmõzõn iyi bir meslek
eğitimi görmelerine bağlõdõr.
Bunun yanõnda, gençlerimizin iyi bir eğitim görmeleri, gerek bulunduklarõ
ülkelere uyum sağlamalarõ, gerek o ülkelerin toplumlarõnda daha etkili konumlara
gelmeleri açõsõndan büyük önem taşõmaktadõr. Yurt dõşõndaki vatandaşlarõmõzõn 1987
yõlõnda Milli Eğitim Bakanlõğõ ve Dõşişleri Bakanlõğõnõn koordinasyonu ile önce
Almanya’da, daha sonraki yõllarda ise diğer bazõ Batõ Avrupa ülkelerinde uygulanan
“meslek eğitimi projesi” benzeri somut projeler geliştirilmesi, bu hususun yanõsõra
çalõşma ve sosyal güvenlik haklarõnõn korunarak, geliştirilmesi konusunda
vatandaşlarõmõzõn bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
AB Helsinki Zirvesi’nde, Türkiye’ye tanõnmõş olan adaylõk statüsü
doğrultusunda, VIII. Plan hedeflerinin öngördüğü uzun vadeli bir yaklaşõmla,
gelecekte Avrupa ülkelerinin işgücü gereksinimi nitelikli işgücü doğrultusunda
olacağõndan, Türkiye’nin bu ülkelerden gelecek işgücü taleplerini karşõlayabilmesi
için ülke içinde de teknik ve meslek eğitimine önem verilmesi ayrõca dikkate alõnmasõ
gereken önemli bir husus olarak değerlendirilmektedir.
2. 1. 3. Aile Birleştirmesi
Bilindiği üzere, Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşlarõ, yine AB üyesi bir
ülkede çalõşmalarõ halinde, eşlerini ve 21 yaşõndan küçük çocuklarõnõ yanlarõna
alabilmektedirler.
Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşõ işçilerin, aile birleştirmesi
yoluyla, ancak eş ve reşit olmayan çocuklarõnõ getirtebilmelerine izin verilmektedir.
Çocuklar için öngörülen yaş sõnõrlarõ ülkelere göre değişik şekilde uygulanmaktadõr.
Bu yaş sõnõrõ halen, örneğin Fransa'da 21, İsviçre, Hollanda, Belçika ve İngiltere'de
18, F.Almanya'da ise 16'dõr.
Ayrõca bu ülkelerde, aile birleştirmesinde o ülkede bulunan aile bireyi için
belirli süre ikamet, yeterli gelir ve konut şartlarõ aranmaktadõr. Bu şartlar,
vatandaşlarõmõzõn bulunduklarõ Avrupa ülkelerinde, zaman zaman yaşanan ekonomik
krize paralel olarak ağõrlaştõrõlmõştõr. Bu şartlarõ taşõyan vatandaşlarõmõzõn aile
birliğinin sağlanmasõ uzunca bir zaman almaktadõr.
Öte yandan, Belçika Yabancõlar Mevzuatõ, 31.12.1984 tarihinden sonra aile
birleştirmesi yoluyla Belçika'ya gelmiş olan yabancõlara, yabancõ uyruklu eşlerini aile
birleştirmesi yoluyla Belçika'ya getirme hakkõ tanõmamaktadõr.
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Ayrõca, Avusturya 01 Temmuz 1993 tarihinden bu yana uygulanan
Yabancõlar İkamet Yasasõnõ 01 Ocak 1998 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
değiştirerek, aile birleşimlerini daha da güç hale getirmiştir. Avusturya İçişleri
Bakanlõğõ her yõl için yabancõlara verilecek yeni oturma izinlerinin sayõsõnõ
açõklamakta ve yeni ikamet izinleri bu kontenjanlar dahilinde verilmektedir. Aile
birleşim başvurularõ üç veya dört yõl gibi uzun bir sürede neticelenebilmektedir.
Avusturya’nõn Yeni Yabancõlar Yasasõ ile aile birleşiminde çocuklar için
bugüne kadar uygulanan 18 yaş sõnõrõ 14 yaşa indirilmiştir.
2.1.4. Vatandaşlarõmõza İlişkin Hukuki Sorunlarõn Değerlendirilmesi
Vatandaşlarõmõza İlişkin Hukuki Sorunlar alt başlõğõ altõnda ele alõnmasõ
öncelikli sorunlarõn başõnda “Çifte Tabiiyetin Tanõnmasõ” konusu yer almaktadõr. Bu
alanda vatandaşlarõmõzõn önemli bir bölümünün yaşadõğõ Almanya gibi ülkelerde
kaydedilen gelişmeler konunun söz konusu ülkeler bazõnda vatandaşlarõmõza
sunabileceği kazanõmlar ve dezavantajlar açõsõndan ilgili Türk mevzuatõnõn yanõsõra
ayrõca detaylõ olarak ele alõnmasõnõ gerektirmektedir.
Bu alanda en köklü ve yeni değişiklikler Avrupa’daki vatandaşlarõmõzõn
yüzde 70’inin yaşadõklarõ Almanya’da olmuştur. Alman vatandaşlõk mevzuatõnda
değişiklik öngören yasa tasarõsõ 21 Mayõs 1999 günü Eyaletler Meclisinde ve bilahare
Cumhurbaşkanõ tarafõndan onaylanmõş ve 1 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.Getirilen yeni düzenleme ile kan esasõnõn yanõsõra şartlõ toprak esasõ da
kabul edilmektedir.
Yasanõn önemli maddeleri ana hatlarõ itibariyle aşağõda maruzdur:
* Yabancõ uyruklu ebeveynlerin Almanya’da doğan çocuklarõna, bunlarõn
anne ve babalarõnõn en az sekiz yõldõr Almanya’da yasal olarak ikamet etmeleri ve
“oturma hakkõna” veya üç yõldõr “süresiz oturma izni” ne sahip olmalarõ koşuluyla,
doğumla Alman vatandaşlõğõ hakkõ tanõnmaktadõr. Ancak, bu çocuklarõn rüşd yaşõnõ
doldurmalarõndan itibaren en geç 23 yaşõnõn sonuna kadar Alman vatandaşlõğõ ile
ebeveynlerinden kazandõklarõ yabancõ vatandaşlõk arasõnda bir tercih yapmalarõ
gerekmektedir. İlgili kişi yabancõ ülkenin vatandaşlõğõnõ seçtiğini bildirmesi veya 23
yaşõnõ doldurduğu tarihe kadar hiç bir beyanda bulunmamasõ halinde, Alman
vatandaşlõğõnõ kaybetmektedir. Buna karşõlõk ilgili kişi Alman vatandaşlõğõnõ korumak
istediğini bildirmesi halinde, asõl vatandaşlõğõnõ bõraktõğõnõ veya başka bir yolla
kaybettiğini belgelemekle yükümlüdür.
* Sekiz yõldan beri yasal olarak Almanya’da ikamet eden bir yabancõ
uyruklunun, kendisini Almanya anayasasõnõn öngördüğü özgürlükçü demokratik
düzene bağlõ saymasõ, halen veya geçmişte, Federal Devletin veya bir eyaletin
özgürlükçü demokratik düzenine, beka veya güvenliğine, Federal Devletin veya
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eyaletlerden birinin anayasal organlarõnõn veya bunlarõn mensuplarõnõn görevlerinin
ifasõna karşõ; yasaya aykõrõ olarak şiddet kulllanarak ya da şiddet kullanmaya yönelik
hazõrlõk eylemleri yaparak, Federal Cumhuriyetin dõş çõkarlarõnõ tehlikeye sokan
çabalarda bulunmadõğõnõ, bu tür çabalarõ desteklemediğini beyan etmesi , “oturma
izni” veya “oturma hakkõ” sahibi olmasõ, kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu
yakõnlarõnõn geçimini “sosyal yardõm” veya “işsizlik yardõmõ” almaksõzõn sağlamõş
olmasõ, asõl vatandaşlõğõnõ bõrakmasõ veya diğer yolla kaybetmesi ve yasanõn suç
saydõğõ bir fiilden hüküm giymemiş olmasõ halinde, talebi üzerine Alman
vatandaşlõğõna alõnabilmektedir.Yabancõnõn kendisinden kaynaklanmayan bir nedenle
“sosyal yardõm” veya “işsizlik yardõmõ” almaksõzõn geçimini sağlayamamasõ halinde,
“kendisinin ve yakõnlarõnõn geçimini sağlamõş olmak koşulu”ndan sarfõnazar
edilebilmektedir. Yabancõ uyruklunun eşi ve reşit olmayan çocuklarõ da “sekiz yõllõk
yasal ikamet” şartõ aranmadan, Alman vatandaşlõğõna alõnabilmektedir. 23 yaşõnõ
doldurmamõş bir yabancõ için “geçimini sağlamõş olmak” koşulu aranmayacaktõr.
* Yabancõ uyruklunun yeterli düzeyde Almanca bilmemesi, federal devletin
veya bir eyaletin özgürlükçü demokratik temel düzenine, beka veya güvenliğine
yönelik ya da federal devletin veya eyaletlerden birinin anayasal organlarõnõn veya
bunlarõn mensuplarõnõn görevlerinin ifasõnõ yasaya aykõrõ olarak engellemeyi
amaçlayan veya şiddet kullanarak ya da şiddet kullanmaya hazõrlõk eylemleriyle
Federal Cumhuriyetin dõş çõkarlarõnõ tehlikeye sokan çabalarda bulunmasõ, bu tür
çabalarõ desteklediği yolunda somut ipuçlarõ olmasõ halinde, Alman vatandaşlõğõnõ
talep etme hakkõ doğmayacaktõr. Ayrõca, yabancõ uyruklunun vatandaşlõğa alõnma
talebi hakkõnda “sõnõrdõşõ etme nedeni” bulunmasõ halinde karşõlanmayabilecektir.
* Yabancõnõn vatandaşlõğõndan çõkamamasõ veya çok zor koşullara bağlõ
olarak çõkabilmesi halinde, “asõl vatandaşlõğõn bõrakõlmõş ya da kaybedilmiş olmasõ”
koşulu aranmayacaktõr. Aşağõda belirtilen durumlarda böyle bir durumun
mevcudiyeti varsayõlõr:
-Yabancõnõn uyruğunu taşõdõğõ devletin mevzuatõnõn “vatandaşlõğõn kaybõna”
cevaz vermemesi,
-Yabancõnõn uyruğunda bulunduğu devletin usulüne göre yapõlmõş
başvuruya karşõlõk vatandaşlõktan çõkma izni vermekten sürekli olarak imtina etmesi,
-Yabancõnõn uyruğunda bulunduğu devletin, yabancõnõn vatandaşlõktan
çõkma izin talebini, yabancõnõn bizzat sebep olmadõğõ bir nedenle reddetmesi veya
iznin verilmesini, gerçekleştirilmesi beklenemez koşullara bağlamasõ ya da usulüne
uygun olarak yapõlmõş, şeklen yerinde bir vatandaşlõktan çõkma izni başvurusunu,
makul bir süre içinde karara bağlamamõş olmasõ,
ortaya

-Yaşlõ yabancõ uyruklularõn vatandaşlõğa alõnmasõna, sadece bu durumda
çõkacak “çok uyrukluluğun” engel teşkil etmesi, yabancõnõn asõl
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vatandaşlõğõndan çõkmasõnda olağan dõşõ güçlüklerle karşõlaşmasõ ve Alman
vatandaşlõğõnõn verilmemesinin yabancõnõn ağõr mağduriyetine neden olmasõ,
-Yabancõ uyruklunun asõl vatandaşlõğõndan çõkmasõnõn, kendisi için
vatandaşlõk haklarõnõ kaybedecek olmasõnõn ötesinde, özellikle ekonomik çõkarlarõnõ
ve servetini olumsuz yönde önemli ölçüde etkileyebilecek sonuçlar doğurmasõ,
-Yabancõ uyruklunun, siyasi mülteci olmasõ veya “İnsani Yardõm
Kampanyalarõ Çerçevesinde Kabul Edilen Mültecilerle İlgili Önlemlere Dair
Kanun”a göre mülteci muamelesi görmekte olmasõ. Aynõ maddede ayrõca, “asõl
vatandaşlõğõn bõrakõlmõş veya kaybedilmiş olmasõ” şartõndan yabancõnõn
vatandaşlõğõnõ taşõdõğõ ülke mevzuatõnõn, vatandaşlõktan çõkma iznini, askerlik
görevinin yerine getirilmesine bağlõ kõlmõş olmasõ ve yabancõnõn okul çağõnõn büyük
bölümünü Alman okullarõnda geçirmiş, Almanya’da Alman hayat şartlarõnda
büyümüş ve askerlik çağõna gelmiş olmasõ halinde sarfõnazar edilebileceği hükme
bağlanmaktadõr.
* Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yasal olarak Almanya’da ikamet
etmekte olan ve on yaşõnõ doldurmamõş bulunan yabancõ uyruklular, ebeveynlerinin
talebi üzerine, anne veya babasõnõn öngörülen koşullarõ doğum tarihinde ve halen haiz
olmasõ halinde, Alman vatandaşlõğõna alõnabileceklerdir. Talebin, kanunun yürürlüğe
girdiği tarihi izleyen bir yõl içinde yapõlmasõ gerekmektedir.
* Mevcut vatandaşlõk kanununun “yabancõ bir devlet vatandaşlõğõnõn
kazanõlmasõ” başlõklõ 25’inci maddesinin 1’inci fõkrasõnda yer alan “daimi ikametgahõ
Almanya’da olmayan veya devamlõ olarak Almanya’da kalmayan” ibaresi
çõkarõlmaktadõr. Aynõ maddenin 2’nci fõkrasõna “birinci cümle uyarõnca yapõlmõş bir
talep karara bağlanõrken, daimi ikametgahõ Almanya’da olan talep sahibinin,
Almanya ile olan bağlarõnõn devam ettiği konusunda inandõrõcõ olup olmadõğõnõ,
özellikle dikkate almak gerekir” hükmü getirilmektedir. Bu suretle, Almanya’da
daimi ikametgahõ bulunsun veya bulunmasõn, başka bir devlet vatandaşlõğõnõ alan
Alman soylu ve uyruklulara, “çifte vatandaşlõk” olanağõ tanõnmaktadõr. Alman
vatandaşlõğõnõ tekrar alan yabancõ kökenli Alman uyruklularõn ise Almanya’da ikamet
edip etmediklerine bakõlmaksõzõn, Almanya ile olan bağlarõnõ korumadõklarõ
gerekçesiyle, Alman vatandaşlõğõndan çõkarõlmalarõ mümkün kõlõnmaktadõr.
Halen Almanya’da bulunan Türk vatandaşlarõnõn Almanya’daki ikamet
süreleri incelendiğinde şu sonuçlar ortaya çõkmaktadõr:
Türklerin % 62’si on yõldan fazla, % 27’si 10-20 yõl arasõnda, % 35’i ise 20
yõldan fazla bir süredir Almanya’da yaşamaktadõr. Almanya’da her yõl 45 bin Türk
çocuğu doğduğu da dikkate alõndõğõnda Alman mevzuatõnda yapõlan değişiklik
dolayõsõyla 500 bin Türk’ün Alman vatandaşlõğõnõ kazanmasõ beklenmektedir.
Halihazõrda 220 bin Türk’ün Alman vatandaşlõğõnõ aldõğõ tahmin olunmaktadõr.
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Diğer taraftan, Hollanda'da, l991 yõlõndan beri yürürlükte bulunan "çifte
vatandaşlõk" uygulamasõ ile ilgili yasa önerisi, 0l Mart l995 tarihinde Parlamentonun
alt kanadõnda görüşülerek kabul edilmiş, ancak Senato tarafõndan benimsenmemesi
nedeniyle henüz yasalaşmamõştõr.
Senato’nun bu kararõ üzerine Adalet Bakanlõğõ tarafõndan çõkarõlan yeni bir
sirküler ile belli koşullarõn varlõğõ halinde çifte vatandaşlõk uygulamasõna olanak
sağlanmakla birlikte prensip olarak başka bir ülke vatandaşlõğõna sahip kişilerin
koşulsuz olarak Hollanda vatandaşlõğõna alõnmasõ uygulamasõna son verilmiştir.
1998 yõlõnõn sonuna kadar, 165.090 vatandaşõmõz (Hollanda’da yaşayan
vatandaşlarõmõzõn yarõsõndan fazlasõ) çifte vatandaşlõk uygulamasõndan yararlanarak
Hollanda vatandaşlõğõnõ almõştõr.
Öte yandan, özellikle Almanya gibi çifte vatandaşlõğõ kabul etmeyen ülkelerde
yaşayan ve bu ülkelerin vatandaşlõğõna geçmek için Türk vatandaşlõğõnõ kaybetmek
istemeyen çok sayõda vatandaşõmõz, bu nedenle bu ülkelerde bir çok haktan yararlanma
imkanõndan mahrum kalmakta idiler. Bu sorunun çözümlenebilmesi için, Türk
vatandaşlõğõndan çõkmanõn kolaylaştõrõlmasõ ve vatandaşlõktan çõkmõş olan Türklerin
bazõ konularda vatandaş muamelesine tabi tutulmalarõnõ mümkün kõlmak amacõyla, 403
sayõlõ Türk Vatandaşlõğõ Kanununun 20. ve 29. Maddelerinin değiştirilmesi için
çalõşmalar yapõlmõştõr. Bu çalõşmalar sonucunda Türk vatandaşlõğõndan çõkma
koşullarõnõ düzenleyen 20. Maddeden “muvazzaf askerlik hizmetini yapmõş olmak veya
yapmõş sayõlmak kaydõnõn çõkarõlmasõ, 29. Maddenin ise, doğumla Türk vatandaşlõğõnõ
kazanmõş olup sonradan Bakanlar Kurulundan çõkma izni almak suretiyle mirasçõlarõnõn
ikamet, seyahat, gayrimenkul edinme ve ferağõ, miras ve çalõşma izni gibi konularda
Türk vatandaşlarõna tanõnan haklardan yararlandõrõlmalarõna imkan verecek şekilde
değiştirilmesi 4112 sayõlõ ve 7. 6.1995 tarihli yasa ile kabul edilmiştir. Söz konusu
yasa 12. 6.1995 tarih ve 22311 sayõlõ Resmi Gazetede de yayõnlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Bu Kanun uyarõnca, Türk vatandaşlõğõndan izinle ayrõlan kişilere bir belge
düzenlenmekte ve bu belge, bu kişilere, siyasi haklar dõşõnda, Türk vatandaşlõğõndan
kaynaklanan tüm hak ve güvenceleri sağlamaktadõr.
Bu belgeyle, doğumla Türk vatandaşlõğõnõ kazanmõş olup da sonradan Bakanlar
Kurulundan çõkma izni almak suretiyle yabancõ bir devlet vatandaşlõğõnõ kazanan kişiler
ve bunlarõn kanuni mirasçõlarõnõn, Türkiye’de:
♦ İkamet,
♦ Seyahat,
♦ Çalõşma,
♦ Yatõrõm,
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♦ Ticari Faaliyet,
♦ Miras,
♦ Taşõnõr-Taşõnmaz Mal Satõn Alma, Ferağõ, Kiralama ve bunun gibi
konularda Türk vatandaşlarõna tanõnan haklardan aynen yararlanmaya
devam etmeleri hükme bağlanmõştõr.
ÖNERİ
Türkiye’de tüm kurumlar nezdinde geçerliliği olan yukarõda belirtilen bu belge
hamili şahõslarõn, Türkiye’deki hak ve menfaatleri, söz konusu Yasa kapsamõnda tam
olarak güvenceye alõnmõş olup, vatandaşlarõmõzõn endişesini mucip herhangi bir durum
söz konusu değildir. Son zamanlarda 4112 sayõlõ yasanõn uygulanmasõ ve işlemlerin
yavaşladõğõ açõsõndan ortaya çõkan bazõ yakõnmalarõn bertaraf edilmesi amacõyla konu,
ilgili kurumlarõmõza intikal ettirilmiş ve söz konusu yakõnmalarõ tümüyle bertaraf etmek
amacõyla 403 sayõlõ Vatandaşlõk Kanununda 4112 sayõlõ yasa ile “Yurt Dõşõnda Yaşayan
Vatandaşlarõmõz” ne kadar yabancõdõr dense de, bu kişilere bir Türk vatandaşõ gibi
muamele edilmesi için gerekli tedbirlerin alõnarak uygulamada karşõlaşõlan sorunlarõn
giderilmesi yoluna gidilmektedir.
Türk vatandaşlõğõndan izinle ayrõlan ve 4112 sayõlõ Kanunla bu Belge hamili
bulunan kişilerin yeniden Türk vatandaşlõğõna alõnmalarõna engel teşkil edecek hiç bir
husus bulunmamaktadõr.
2.1.5. Vize Uygulamasõ
Seksenli yõllarõn başlarõndan itibaren, başta Almanya olmak üzere Batõ
Avrupa ülkelerinin tamamõ, Türk vatandaşlarõna vize uygulamaya başlamõşlardõr.
Vize uygulamasõ, yurt içi ve yurt dõşõndaki vatandaşlarõmõzõn vize uygulayan
ülkelere gidiş ve bu ülkelerden transit geçişlerini zorlaştõrmõş; bu ülkelerde yerleşik
vatandaşlarõmõzõn Türkiye'ye geliş-gidişlerini ve eş ve çocuklarõnõ, aile birleştirmesi
yoluyla yanlarõna getirtebilmelerini güçleştirmiştir.
Vize uygulamasõnda, Batõ Avrupa ülkeleri, mütekabiliyet esasõnõ da
gözönüne almamõşlardõr.
Ancak, Schengen Anlaşmasõnõn 26 Mart l995 tarihinde yürürlüğe girmesiyle
Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İspanya, Avusturya
ve
Portekiz'de yasal olarak ikamet eden vatandaşlarõmõz, bu ülkeler arasõnda vizesiz
seyahat etme ve söz konusu ülkelerde, yõlda 3 aya kadar vizesiz ikamet etme hakkõna
sahip olmuşlardõr.
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Schengen Anlaşmasõ uygulamasõnõn, ziyaret, ticaret, tedavi veya diğer bir
amaçla Türkiye'den Anlaşma'nõn uygulandõğõ ülkelere gitmek isteyen
vatandaşlarõmõzõn vize taleplerinin, önceki uygulamaya göre daha uzun bir süre
içinde karşõlanmasõ ve reddedilen vize taleplerinin oranõnõn artmasõ sonucunu da
doğurduğu gözlenmektedir.
2. 1. 6. Yabancõ Düşmanlõğõ
Her toplumda görüldüğü gibi Batõ Avrupa ülkeleri toplumlarõnõnda bazõ
kesimlerinin, birlikte yaşadõklarõ azõnlõklarõ, yabancõlarõ geçmişte olduğu gibi bugün
de, toplumlarõnõn güç ve renk katan ayrõlmaz birer parçasõ olarak her zaman
değerlendirmedikleri; Bu aşõrõ uçlardaki eğilimlerin yabancõlara karşõ farklõ din, õrk,
kültüre sahip olmalarõ gerekçesiyle bazõ siyasi kuruluşlar ve organize gruplarca da
tahrik edilen ve zaman zaman işsizliğe bağlõ olarak artan veya azalan bazõ olumsuz
davranõşlar sergiledikleri bilinmektedir.
Yabancõ düşmanlõğõndan kaynaklanan şiddet olaylarõ, yurt dõşõnda yaşayan
vatandaşlarõmõz arasõnda zaman zaman tedirginlik yaratmaktadõr.
2.1.7.Sosyal Yardõmlardan Yararlananlarõn Denetlenmesi
Yurt dõşõnda yaşayan vatandaşlarõmõzdan yeterli geliri olmayanlar,
bulunduklarõ ülkelerin sosyal yardõm dairelerinin kira, yakacak, giyecek, yiyecek,
eğitim ve benzeri hususlar için yaptõklarõ sosyal yardõmlardan yararlanmaktadõrlar.
Bu yardõmlara hak kazanabilmek için genel bir prensip olarak ilgilinin oturduğu
konut hariç, bulunduğu ülke dõşõnda da menkul ve gayrimenkul mal varlõğõ ile
gelirinin bulunmamasõ gerekmektedir. Bu nedenle özellikle son yõllarda sosyal
yardõmlardan sorumlu kurumlar, bu yardõmlardan yararlanan vatandaşlarõmõzõn
ülkemizde gelir ve mal varlõklarõ olup olmadõğõnõ araştõrmaya ve olmasõ halinde
yaptõklarõ yardõmlarõ durdurma ve haksõz yere yapõlan ödemeleri faiziyle birlikte geri
isteme yoluna gitmeye başlamõşlardõr.
Bu tür incelemelerin sadece Türk vatandaşlarõ hakkõnda yapõldõğõna ve diğer
yabancõlarla Alman vatandaşlarõ hakkõnda yapõlmadõğõna dair herhangi bir kanõt
yoktur. Diğer taraftan, vatandaşlarõmõza yönelik uygulamalarda mevcut sözleşme
hükümleri çerçevesinde işlem yapõlmasõ için ilgili kurum ve kuruluşlarõmõzõn
yönlendirilmesiyle, vatandaşlarõmõzõn aleyhine tecelli eden bu uygulamalarõn
vatandaşlarõmõzõ asgari düzeyde etkilemeleri hedeflenmiştir.
2. 1. 8 Eğitim Eşitsizliği
Batõ Avrupa ülkelerinde, özellikle Almanya’da bulunan vatandaşlarõmõzõn,
bu ülkelerce sağlanan eğitim olanaklarõndan yeterli ölçüde yararlanamadõğõ; temel
eğitime başlayan çocuklarõn önemli bir bölümünün zekaca geri çocuklar için
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öngörülmüş olan “özel okul”lara (Sonderschule) alõndõğõ, yüksel tahsil yapmak
isteyen gençlerin ise çoğu anne-babalarõnõn bazen ilgisizliği çoğu kez de
bilinçsizliği nedeniyle orta dereceli genel eğitim kurumlarõndan sonra mesleki
eğitime yönlendirildikleri gözlenmektedir.
Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde Türk vatandaşlarõnõn Eyalet
Eğitim Yardõmõ konusunda kapsam dõşõ bõrakõlmalarõ, özellikle Avrupa Sosyal
Şartõ’nõn uygulanmasõ nedeniyle, geçtiğimiz yõllarda sõk sõk incelemelere konu
olmuştur. Hem Bavyera hem Württemberg eyaletinde eğitim yardõmõ bu eyaletlerin
kendi isteklerine bağlõ olan ve eğitim yardõmõ almaya hakkõ olan kişilerin yasal
direktiflere göre sõnõrlandõrõlmasõyla finanse edilebilen bir yardõmdõr. Bundan sadece
AB veya Avrupa Ekonomik Alanõ ülkelerin vatandaşõ olmayan kişiler
etkilenmemektedir. “Eyalet Çocuk Maddesi” olarak adlandõrõlan maddeye göre,
Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde eğitim yardõmõ bu eyaletlerdeki ikamet
durumu ile ilgili koşullara bağlõ bulunmaktadõr. Buna göre bu koşullarõ yerine
getirmeyen Alman vatandaşlarõ da Eyalet Eğitim Yardõmõ’ndan yararlanamamaktadõr.
2. 1. 9. Vergi Yükümlülüğünde Eşitsizlik
Almanya mevzuatõnda yapõlan bir değişiklikle, eşleri .Almanya’da
bulunmayan Türk vatandaşlarõ, 01.01.1986 tarihinden itibaren bekarlarla aynõ vergi
dilimine alõnmõşlardõr. Yeni düzenlemeye göre, Almanya’da ikamet etmekte olan,
ancak eş ve çocuklarõ Türkiye’de bulunan vatandaşlarõmõz, eş ve çocuklarõ başka
ülkelerde yaşayan Alman uyruklulara göre daha fazla vergi ödemekle yükümlü
kõlõnmõşlardõr.
Ancak, Gelir Vergisi Yasasõnõn 32. maddesinde yapõlan ve 01.01.1994
tarihinden itibaren geçerli olan bir değişiklikle ücret veya gelir vergisi mükelleflerinin
Almanya dõşõnda yaşayan çocuklarõ için de vergi muafiyet hakkõ doğmuştur. Bu yasal
değişikliğin işsizlik sigortasõndan yardõm alan ve kendisi için vergi muafiyeti talep
ettiği çocuğu Almanya dõşõnda ikamet eden vatandaşlarõmõza olumlu etk isi olmuştur.
Örneğin, işsizlik parasõ ödemelerinde kendilerine % 60 üzerinden hesaplanacak
ödenek oranõ yasanõn öngördüğü % 67’ye, işsizlik yardõmlarõnda % 53 olan ödenek
oranõ ise % 57’ye çõkarõlmõştõr.
2. 2 Vatandaşlarõmõzõn Uyum Sorunlarõ
Türkiye'den Almanya'ya düzenli işgücü göçü, 30 Ekim 1961 tarihinde iki
ülke arasõnda imzalanan işgücü anlaşmasõyla başlamõş ve Almanya'nõn 30 Kasõm
1973 tarihinde yabancõ işgücü alõmõnõ durdurmasõna kadar devam etmiştir.
Yabancõ işgücü alõmõnõn durdurulmasõndan sonra geçen yõllar içinde
Almanya'daki Türk nüfusunda çok önemli yapõsal değişiklikler ortaya çõkmõştõr.
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Bu süreç içerisinde gerek çalõşan Türk işgücü gerekse toplam Türk nüfusu
daimi bir artõş göstermiştir.
31.12.1997 tarihi itibariyle sigortalõ olarak çalõşan vatandaşlarõmõzõn sayõsõ
562.020'dir. Aynõ tarih itibariyle Almanya'da yaşayan toplam Türk nüfusu ise
2.107.426'dõr.
Öte yandan Türk vatandaşlarõnõn Almanya'daki kalõş süreleri artarken,
Türkiye'ye geri dönme eğilimleri önemli ölçüde azalmõştõr. Bu ülkede yaşayan
Türklerin yaklaşõk %95'inin artõk geleceklerini bu ülkede gördükleri ve daimi olarak
burada kalma arzusunda olduklarõ söylenebilir.
Diğer önemli bir gelişme de özellikle son 20 yõllõk süre içinde aile
birleştirmesi yoluyla Türkiye'deki çocuklarõn yoğun bir şekilde Almanya'ya gelmeleri
ve Almanya'daki Türkler arasõnda doğum oranõnõn yüksek olmasõ nedeniyle bu
ülkedeki Türk çocuklarõnõn ve gençlerinin sayõsõnõn hõzlõ bir şekilde artõş
göstermesidir.
31.12.1997 tarihi itibariyle Almanya'daki Türk çocuklarõnõn ve gençlerinin
yaş gruplarõna göre sayõlarõ şöyledir:

TABLO-1: Almanya’da Yaşayan Türk Çocuklarõnõn ve Gençlerinin Yaş
Gruplarõna Göre Dağõlõmõ (1997)
Yaş Grubu

Sayõlarõ

Genel Türk
Nüfusuna Oranõ (%)

0–6

259.648

12,3

6 – 10

170.048

8,1

10 – 15

158.889

7,5

15 – 18

113.607

5,4

18 – 21

123.687

5,9

Toplam

825.879

39,2

Kaynak: Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ-YİH
Görüleceği üzere Almanya'da yaşayan 2 milyonu aşkõn Türk nüfusunun
yaklaşõk % 39'unun yaşõ 21'in altõndadõr. Toplam Türk nüfusu içinde yaşõ 35'in
altõnda olanlarõn sayõsõ 1.485.917, genel Türk nüfusuna oranõ ise % 70,5'dir. Yine
Almanya'da yaşayan genç nesil Türk nüfusunun büyük çoğunluğu bu ülkede
doğmuştur.
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Yurt dõşõnda yaşayan vatandaşlarõmõzõn bir diğer özelliği artõk bulunduklarõ
toplumda ayrõ bir tüketim topluluğu oluşturmalarõdõr. Diğer taraftan, tüketim
alõşkanlõklarõ Türkiye’ye dayanan vatandaşlarõmõzõn açtõklarõ işletmeler sadece
Türkiye’ye özgü yerel özellikler taşõmamaktadõr. Türklerin yaklaşõk yüze yakõn
meslek dalõnda faaliyet gösterdikleri tespit edilmiştir.
Özetle 1960'lõ yõllarõn başõndan itibaren Almanya'ya belli bir süre çalõşmak
ve biriktirdiği para ile ülkemize geri dönmek amacõyla gelen ve başlangõçta hemen
hemen sadece çalõşanlardan oluşan Türk nüfusu, bugün Almanya'da aile ortamõ içinde
yaşayan ve geleceklerini bu ülkede gören ve bu ülkede artõk kalõcõ olduklarõ anlaşõlan
genç ve dinamik bir toplum yapõsõ oluşturmuştur.
Ancak bütün bu olumlu gelişmelere rağmen Almanya'da yaşayan
vatandaşlarõmõzõn bugün dahi çözümlenmesi gereken bir çok uyum sorunu
bulunmaktadõr. Bu sorunlar;
2. 2. 1. Yetişkinlerin Uyum Sorunlarõ
* 31.12.1999 tarihi itibariyle çalõşan toplam vatandaş sayõsõ 740.530; işsiz
vatandaşlarõmõzõn sayõsõ ise 171. 803’dür. Türkler arasõndaki işsizlik oranõ % 23, 20
'dir.
Aynõ tarih itibariyle genel işsizlik oranõnõn % 10,30 olduğunu dikkate
aldõğõmõzda Türk işsizlerin oranõnõn çok yüksek olduğu anlaşõlmaktadõr.
Her ne kadar Türk işsizlerin mesleki eğitim düzeylerinin Alman ve diğer
yabancõ işsizlere göre düşük olmasõ, kõsa vadede yeniden iş bulmalarõnda olumsuzluk
yaratan ilk engel olarak gösteriliyorsa da, burada etkili olan başka engeller de vardõr:
Bu engellerden bazõlarõ;
- İşe alõnmada önceliğin Almanlara ve AB üyesi ülke vatandaşlarõna
verilmesi,
- Bazõ işverenlerin önyargõlõ davranarak Türk işçilerini işe almaktan
kaçõnmalarõ,
- Bir kõsõm Türk işsizlerinin ikamet ve çalõşma izni statülerinin her yerde ve
her işte çalõşmalarõna imkan vermemesi (özel çalõşma izni eksikliği/yasal engel),
- Bir kõsõm Türk işsizlerinin Almancalarõnõn yeterli olmamasõ veya
Çalõşmayõ Teşvik Yasasõ’nõn (AFG) 40. maddesinde belirtilen ücret yõllõk süreyi
(Wartezeit) tamamlamamõş olmalarõ nedeniyle meslek değiştirme (Umschulung),
mesleki tekamül (Fortbildung), mesleki üst eğitim (Weiterbildung) gibi mesleki
eğitim tedbirlerine katõlamamalarõ.
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ÖNERİLER
Bu olumsuzluklarõn önlenmesinde hem ev sahibi ülkenin hem de göç veren
ülkenin işbirliğinin önemli katkõlarõ olacağõ düşünülmektedir. Ev sahibi ülkenin işe
girişlerde ayõrõmcõ uygulama yapõlmamasõna yönelik çaba harcamasõ, AB Ortaklõk
Hukukundan doğan haklara riayet edilmesi, özel çalõşma izninin verilmesinde
esneklik getirilmesine yönelik çalõşmalar önemli yarar sağlayacaktõr.
Diğer taraftan, mesleki eğitim tedbirlerine katõlmak isteyen Türk işsizlere
yardõmcõ olunmalõ (üç yõllõk bekleme süresinin uygulanmasõnda kişinin özel
durumuna göre esneklik getirilmelidir) ve gerektiğinde Almancasõ yetersiz olan
işsizlere eğitim tedbirleri öncesinde veya eğitim tedbirlerine paralel olarak
Almancalarõnõ geliştirme imkanõ verilmelidir.
Özellikle, 25-45 yaşlarõ arasõndaki yabancõ işsizlerin mesleki niteliklerinin
artõrõlmasõnõ amaçlayan ve Alman Çalõşma ve Sosyal Düzen Bakanlõğõnca da
desteklenen "Pro-Qualifizierung" isimli Köln’deki
Model Proje'nin Almanya
genelinde yaygõnlaştõrõlmasõ, yabancõ işsizlerin işsizlik oranlarõnõn düşürülmesi
yanõnda bu işsizlerin ve aile bireylerinin Alman toplumuna uyumlarõna da çok önemli
katkõlar sağlayacaktõr.
* Aile birleştirilmesi çerçevesinde Almanya'ya gelen genç yaştaki eşlerin
önemli bir bölümü, birinci nesil Türk vatandaşlarõna kõyasla ülkemizde daha uzun
süre eğitim görmüşlerdir. Bu nedenle gerek lisan, gerekse meslek öğrenme istek ve
yetenekleri oldukça yüksektir. Bu genç insanlarõn bir an evvel Alman iş piyasasõnõn
gereksinimlerine cevap verecek şekilde yönlendirilmeleri ve yetiştirilmeleri Alman
ekonomisinin de yararõna olacaktõr.
Çalõşmayõ Teşvik Yasasõ'nõn (AFG) 62. maddesi uyarõnca Alman asõllõ
göçmenlere Almanya’ya geldiklerinde dil ve meslek kurslarõ gibi bazõ uyum tedbirleri
sunulmaktadõr. Benzer uyum tedbirlerinin aile birleşterilmesi çerçevesinde
Almanya'ya gelen Türk eşlere de sunulmasõ, bu kişilerin Alman toplumu ile
kuracaklarõ ilişkiyi olumlu yönde etkileyecek ve ileride iş piyasasõna girmelerini
kolaylaştõracaktõr.
Bu sorunun çözümüne katkõda bulunacak olan bir Model Proje 1 Ekim 1996
tarihinden itibaren Berlin'de uygulamaya konulmuştur. Aile birleştirmesi
çerçevesinde eşlerinin yanlarõna gelmiş olan yabancõ kadõnlara 6 ay Almanca, daha
sonra 12 ay büro hizmetleri dalõnda meslek eğitimi ve staj olmak üzere toplam 18 ay
süren bir eğitimin verildiği bu model projeye vatandaşlarõmõz büyük ilgi
göstermişlerdir.
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2. 2. 2. Türk Çocuklarõnõn ve Gençlerinin Uyum Sorunlarõ
Almanya'ya aile birleştirmesi çerçevesinde sonradan gelen ikinci kuşak ile
orada doğup büyüyen üçüncü kuşak gençlerimizin uyum sorunlarõnõn
çözümlenmesinde gerek Alman makamlarõnõn gerekse Çalõşma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlõğõ başta olmak üzere ilgili Bakanlõklar ile görev verilmiş diğer kurum ve
kuruluşlarõn tüm gayretlerine rağmen, çocuklarõmõzõn ve gençlerimizin bir çoğunun
dün olduğu gibi bugün de çeşitli uyum sorunlarõ vardõr.
Almanya'da 1996/97 öğretim yõlõ itibariyle çeşitli okullara devam eden Türk
öğrencilerinin sayõsõ şöyledir:

TABLO-2: Almanya’da Türk Öğrencilerin Devam Ettikleri Okullar (1996/1997)
Okul Türü

Öğrenci Sayõsõ

Okul Öncesi Sõnõflar (Vorklassen)

3.567

İlk Öğrenime Hazõrlõk Eğitimi (Schulkindergarten)

5.439

İlkokullar (Grundschulen)

169.990

Temel Eğitim Okullarõ (Hauptschulen)

101.882

Değişik Dallarda Eğitim Veren Okullar

1.038

(Schularten mit mehreren Bildungsgängen)
Ortaokullar (Realschulen)

30.098

Liseler (Gymnasien)

22.488

Karma Okullar / Özel Waldorf Okullarõ

30.825

(Gesamtschulen / Frei Waldorfschulen)
Akşam Okullarõ ve Yetişkinler için Liseler

2.825

(Abendschulen und Kollegs)
Özürlüler Okulu (Sonderschule)

24.493

Meslek Okullarõ (Berufsschulen)

98.839

TOPLAM

491.484

Kaynak: Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ-YİH
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Almanya'daki çocuklarõmõzõn ve gençlerimizin uyumlarõnõ olumsuz yönde
etkileyen nedenler aşağõda özetlenmektedir:
2. 2. 3. Aileden Kaynaklanan Sorunlar
* Çocuklarõn ileri yaşlarda Almanya'ya getirilmesi,
* Bir kõsõm ailelerin, çocuklarõnõn genel ve mesleki eğitimlerine gereken
özeni göstermemeleri; özellikle kõz çocuklarõnõn zorunlu temel eğitim yaşõnõ (16)
tamamlamalarõnõ müteakip eğitimden alõnmalarõ ve erken yaşta evlenmeye
yönlendirilmeleri,
* Çocuklar ile ana babalarõ arasõnda ortaya çõkan kuşak çatõşmasõ,
* Bazõ ailelerin, çocuklarõnõn bir an önce çalõşma hayatõna atõlarak aile
bütçesine katkõ sağlamalarõ yönündeki tutumlarõ,
* Bazõ ebeveynlerin Almanya'daki eğitim sistemi ve eğitim olanaklarõ ile iş
piyasasõ hakkõnda yeterli bilgiye sahibi olmamalarõ,
* Bazõ ailelerin, Alman toplumu ile ilişki kurmaktaki çekingenlikleri,
* Ailelerin bir kõsmõnõn bilgi ve kültür birikimleri itibariyle gerek
Türkiye'deki gerekse Almanya'daki birçok alanda (ekonomik, sosyal, teknolojik,
kültürel) meydana gelen değişme ve gelişmeyi gerektiği gibi değerlendirememeleri
ve bunun sonucu olarak da çocuklarõnõn geleceği konusunda sağlõklõ karar
verememeleri.
2. 2. 4. Almanya'daki Fiziki Durumun Yetersizliğinden, Alman
Toplumundan ve Uygulamalardan Kaynaklanan Sorunlar
* Konut yetersizliği: yabancõlar ve o arada kalabalõk ailesi olan
vatandaşlarõmõzõn bir çoğu konut sõkõntõsõ çekmekte, gelir düzeylerinin düşük olmasõ
yüzünden aile nüfusuna oranla alan ve donanõm açõsõndan yetersiz olan konutlarda
oturmakta; bu durum da çocuklarõn eğitimdeki başarõsõnõ olumsuz yönde
etkilemektedir.
* Yabancõ çocuklarõn okul öncesi eğitimleri için henüz yeterli sayõda eğitim
yeri kapasitesi yaratõlamamõş olmasõ (çocuk yuvasõ, kreş vb.),
* Genelde öğrenmede güçlük çekenler ile özürlülerin (zihinsel veya
bedensel) devam etmekte olduğu özürlüler okuluna (Sonderschule) gidecek çocuklarõ
belirlemek için uygulanan genel testlerin Türk çocuklarõnõn yeteneklerini saptamak
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açõsõndan uygun olmamasõ nedeniyle gitmesi gerekli olanlardan fazla Türk
çocuğunun bu okullara yõğõlmasõ,
* Alman toplumunun kültür farkõndan kaynaklanan yabancõlarõ kabul etme
ve onlarla ilişki kurma konusundaki mesafeli tutumu ve buna paralel olarak Türk
ailelerin gettolaşarak bir arada yaşamalarõ nedeniyle çocuklarõn okul öncesi dönemde
Alman toplumundan uzakta yaşamak zorunda kalmalarõ (dil ve kültür eksikliği),
* Özellikle son yõllarda olağanüstü artõş gösteren yabancõ aleyhtarõ eylem ve
saldõrõlarõn, yabancõlar ve o arada vatandaşlarõmõz arasõnda endişe, kaygõ ve korku
yaratmasõ,
* Temel eğitimdeki yabancõ çocuklarõnõn başarõ oranlarõnõn artõrõlmasõna
ilişkin tedbirlerin yeterli olmamasõ,
* Bazõ Alman işverenlerinin çõraklõk eğitim yeri verilmesinde yabancõlara
karşõ önyargõlõ olmalarõ nedeniyle tercihlerini Almanlara ve AB üyesi ülke
vatandaşlarõ lehine kullanmalarõ,
* Özellikle iki Almanya'nõn birleşmesinden sonra yabancõlarõn ve o arada
vatandaşlarõmõzõn toplumsal ve mesleki yönden uyumlarõnõn sağlanmasõ için ayrõlmõş
olan ödeneklerde daimi kõsõtlamaya gidilmiş olmasõ.
2. 2. 5. Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar
* Almanya'da yüksek öğrenim görmek isteyen gençlerimiz, yüksek öğretim
kurumlarõna girişte "kontenjan" engeliyle karşõlaşmaktadõrlar.
Alman Yüksek Öğrenim Çerçeve Yasasõ'na göre, Almanya'da, gençlerin
yüksek öğretim kurumlarõna alõnmalarõnda Birlik üyesi ülkelerin uyruğunda olan
gençlerle, Birlik dõşõndaki ülkelerin gençleri arasõnda ayõrõm söz konusu olmakta; bu
kurumlara Birlik üyesi ülkelerin gençleri, Alman gençleri ile eşit koşullarda kabul
edilirken; Türk gençleri, bu kurumlara ilk ve orta öğrenimlerini Almanya'da yapõp
yapmadõklarõna bakõlmaksõzõn Birlik dõşõndaki ülkelerin vatandaşlarõ için ayrõlan % 68 oranõndaki "kontenjan" çerçevesinde alõnmaktadõrlar.
Diğer taraftan, Alman makamlarõnca, Almanya’da yaşayan ve yüksek
öğrenim görmek isteyen Türk gençlerinin Alman gençleriyle eşit eğitim imkanlarõna
sahip olduklarõ belirtilmekte ve meslek okullarõna devam şanslarõ olmasa da diğer
okullarda da nitelikli bir eğitim alabilecekleri vurgulanmaktadõr. Almanya’da giriş
koşulu olarak belirli bir not ortalamasõ (Numerus Clausus) olmayan tüm branşlar için
AB ülkelerinin ve üçüncü ülkelerin vatandaşlarõ eşit haklara sahip bulunmaktadõrlar.
Bu nedenle Almanya’da büyümüş Türk gençleri doğal olarak “Numerus Clausus”
bölümlerine girerken Alman gençleriyle aynõ şansa sahiptirler.
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* Almanya'da öğrenim gören gençlerimizden, ayrõca, Eğitim Teşvik Yasasõ
(BAFÖG) çerçevesinde, orta ve yüksek öğretim kurumlarõna devam eden öğrenciler
için sağlanan "burs" ve "kredi" olanaklarõndan yararlanabilmeleri için Birlik üyesi
ülke vatandaşõ gençler ve Alman gençlere kõyasla özel koşullarõn yerine getirilmiş
olmasõ istenmektedir. Bu konuda, Türk öğrencilerinin hukuki statüsü, AB
ülkelerinden gelen öğrencilerinkinden farklõ olmakla birlikte ayrõcalõklõ AB üyesi
ülkelerden gelmeyen diğer öğrenciler gibi, Almanya’daki Türk öğrenciler, Federal
Eğitim Destek Kanunu’nun (BAFÖG) 8. Maddesinin 2. Fõkrasõndaki koşullarõ yerine
getirdikleri takdirde eğitimleri için maddi destek almaktadõrlar. BAFÖG’ün
yabancõlarõn desteklenmesi ile ilgili hükümleri Avrupa Birliği’nin veya Ortaklõk
Anlaşmasõ’nõn hükümlerine aykõrõ değildir.
Yine meslek eğitimi gören gençlerimiz, Alman İş Teşvik Yasasõ'nõn (AFG),
"Meslek Eğitimin Teşviki" başlõklõ 40. maddesi uyarõnca Federal Çalõşma
Kurumu’nca sağlanan parasal yardõmlardan bazõ özel koşullarõ yerine getirmek
(yardõmõn başlama tarihinden önceki son beş yõlda Almanya'da ikamet etmiş veya
çalõşmõş olmasõ veya anne ve/veya babasõnõn yardõmõn başlama tarihinden önceki son
altõ yõl içinde toplam olarak üç yõl süreyle Almanya'da ikamet etmiş ve çalõşmõş
olmak) suretiyle de yararlanabilmektedirler.
* Almanya'da yüksek öğrenim gören gençlerimizin, bazõ meslek dallarõnda
örneğin "tõp doktorluğu", "diş hekimliği" dallarõnda, gerek serbest ve gerekse bir
işyerine bağlõ olarak çalõşmalarõna izin verilmemekte; hukuk, iktisat, politika, bilim
ve diğer sosyal bilimler öğrenimi görmüş gençlerimiz ise, yabancõ uyruklu olmalarõ
nedeniyle kamu görevlerinde, "memur" statüsünde çalõştõrõlmamakta; serbest
avukatlõk da yapamamaktadõrlar.
* Almanya'da meslek eğitimi gören işçi, müstahdem, ticari temsilci veya
memur olarak çalõşanlara, askerlik nedeniyle iş ilişkisinin askõya alõnmasõ suretiyle iş
yeri güvencesi sağlayan "Alman İşyerini Koruma Yasasõ" Federal İş Mahkemesi'nin,
Avrupa Birliği Adalet Divanõ'nõn 05.10.1969 tarih, 95/69 sayõlõ "görüş" niteliğindeki
kararõna dayanarak aldõğõ 05.12.1969 tarihli kararõyla, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin
Almanya'da yaşayan vatandaşlarõna da uygulanmakta; ancak Türk vatandaşlarõna
henüz uygulanmamaktadõr.
2. 2. 6.Türk Çocuklarõnõn ve Gençlerinin Alman Toplumuna Uyumunun
Önemi ve Bu Konuda Alõnabilecek Önlemler
Türkiye dünyadaki uyum (entegrasyon) kavramõna da paralel bir anlayõşla,
bu kavramõ, “yabancõlarõn öz benliklerini ve ulusal kültürlerini koruyarak, içinde
yaşadõklarõ yabancõ toplumlarõn yaşamõna uyum sağlamalarõ” şeklinde
tanõmlamaktadõr.
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İstatistiklere göre büyük çoğunluğu Almanya'da doğup büyüyen ve bu ülkeyi
birinci anavatan olarak tanõyan Türk çocuklarõnõn hemen hemen tamamõ gelecekteki
yaşamlarõnõ da Almanya'da sürdüreceklerinden, onlarõn her seviyedeki eğitimleri
uyum açõsõndan büyük önem taşõmaktadõr.
Yeni yetişen bu gençlerimizin içinde yaşadõğõ toplumda hak ve görevlerini
bilen, karşõlaştõklarõ sorunlarõn üstesinden gelebilen insanlar olarak toplumda
yerlerini alabilmeleri için, eğitim olayõnõn daha başõndan itibaren kendilerine sunulan
olanaklarõ tam bilmeleri ve bunlardan en üst düzeyde yararlanmalarõ gerekmektedir.
Eğitimden yoksun olan veya eğitimini yarõda bõrakan gençlerimizin
gelecekteki gerek meslek gerekse sosyal yaşamlarõ büyük güçlükler içerisinde
geçecek ve bunlarõn gerek Almanya'da gerekse ileride kesin dönüş yapmalarõ halinde
ülkemizde topluma uyumlarõ büyük sorunlar yaratacaktõr.
Onun için Almanya'daki çocuklarõmõzõn ve gençlerimizin içinde
bulunduklarõ topluma uyumlarõ için şu önlemlerin alõnmasõnda veya bu yönde alõnmõş
olan önlemlerin yaygõnlaştõrõlarak devam ettirilmesinde yarar görülmektedir:
ÖNERİLER
* İstisnasõz bütün Türk çocuklarõna 3 yaşõndan itibaren çocuk yuvalarõna
gitme olanağõ sağlanmalõdõr,
* Türk ve Alman toplumlarõnõn sõklõkla bir araya gelmeleri sosyal ve kültürel
etkinliklere birlikte katõlmalarõ suretiyle kaynaşmalarõ yönündeki girişimler artõrõlmalõ
ve teşvik edilmelidir (Yabancõlar Günü, Kermesler, Bayramlar, Spor v.b.),
* Türk velilerin derneklerine, hatta gerektiğinde evlerine gidilerek,
çocuklarõnõn eğitimini engelleyecek özel sorunlarõnõn çözümünde kendilerine
yardõmcõ olunmasõ yönündeki çalõşmalar yoğunlaştõrõlarak yaygõnlaştõrõlmalõ ve
onlara ayrõca Almanya'daki eğitim sistemi ve iş piyasasõ hakkõnda bilgi verilmelidir,
* Özürlüler okuluna (Sonderschule) gönderilen öğrencileri belirlerken Türk
çocuklarõnõn Almanca’yõ iyi bilmemeleri veya uyumsuz görünmeleri bir ölçü
olmamalõ; uygulanan testlerde bu çocuklarõn özel durumlarõ dikkate alõnmalõdõr,
Bu doğrultuda, özel eğitime muhtaç çocuklar için hazõrlanan testlerin Türk
çocuklarõna uygun olmasõ ve bu sõnavlara Türk öğretmenlerinin de katõlõmõnõn
sağlanmasõ yararlõ olacaktõr,
* Tam uyum için yetenekleri ölçüsünde başarabilecekleri her düzeydeki
okula devam etmelerinin ve akabinde bir meslek öğrenmelerinin ilk şart olduğu
dikkate alõnarak, Türk çocuklarõ daha etkin bir şekilde teşvik edilmelidir,
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* Gerek genel, gerekse mesleki eğitimde bazõ derslerde güçlük çeken
öğrencilere sunulan ev ödevlerinde yardõm kursu ve/veya mesleki eğitime paralel
eğitim teşvik kurslarõ yaygõnlaştõrõlmalõ; bu yönde kendi gayretleriyle kurslar
düzenlemekte olan Türk dernek ve kuruluşlarõna İşsizlere İş Yaratma Önlemleri
(ABM) çerçevesinde sağlanan öğretmen takviyesi yaygõnlaştõrõlarak devam ettirilmeli
ve bu gibi girişimler ayrõca maddi yönden de desteklenmelidir,
* Türk çocuklarõ ve gençlerinin genel ve mesleki eğitimleri ile yüksek
öğrenimlerinde ve işe alõnmalarõnda kendilerine engel teşkil eden düzenlemeler,
kõsõtlamalar ve ayõrõmcõ uygulamalarõn (AFG 40; BAFÖG, Birlik Hukukundan Doğan
Haklarõn Doğrudan Tanõnmamasõ) ortadan kaldõrõlmasõ için çalõşmalar yapõlmalõdõr,
* İşlediği herhangi bir suçtan dolayõ sõnõrdõşõ edilme durumu sözkonusu olan
Türk gençlerinin sõnõrdõşõ edilmesi anlayõşõ yerine bu çocuklara içinde bulunduklarõ
topluma uyumlarõ için rehabilitasyon çalõşmalarõ yapõlmasõnõn daha çağdaş bir
yaklaşõm olduğu düşünülmektedir.
* Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ’nõn Almanya'daki birimlerinin
1987 yõlõndan beri ilgili tüm Alman makamlarõ ve kuruluşlarõ ile işbirliği içinde
yürütmekte olduklarõ "Gençleri Meslek Eğitimine Yönlendirme Projesi"
çerçevesindeki çalõşmalardan memnuniyet verici sonuçlar alõndõğõ izlenilmektedir. Bu
çalõşmalar artõrõlarak sürdürülmelidir.
* Karşõlõklõ diyalogla Türk-Alman dostluğunu geliştirmek ve öncelikle
Kuzey Ren Vesfalya Eyaletinde yaşayan Türk vatandaşlarõnõn eğitim, ekonomik ve
sosyo-kültürel sorunlarõna çözüm getirmek amacõyla CDU-CSU parti ileri gelenleri
ve birçok Alman milletvekillerinin de katõlõmlarõyla 1997 yõlõ Aralõk ayõnda Bonn’da
gerçekleştirilen “Alman-Türk Forumu/Deutsch-Türkisches Forum” gibi oluşumlar
memnuniyetle karşõlanmaktadõr.
* Yine ilgili Türk ve Alman makamlarõ ve kuruluşlarõ ile işbirliği içinde
Almanya’da yaşayan gençlerimizin;
•

Türkçe ve Türk Kültürü bilgisi ve okul dõşõ eğitimlerine,

•

Mesleğe hazõrlanmalarõna ve istihdamlarõna,

•

Aile ilişkilerinin sağlõklõ bir şekilde düzenlenmesine ve

•

Sigara, alkol ve uyuşturucu bağõmlõlõğõ gibi zararlõ alõşkanlõklardan
korunmalarõna ve boş zamanlarõnõ değerlendirmelerine

yardõmcõ olmak ve bu suretle onlarõn eğitim, ekonomik, sosyal ve kültürel
seviyelerini daha da güçlendirerek; kötü alõşkanlõklardan arõnmõş, boş zamanlarõnõ
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yararlõ bir şekilde değerlendiren, kendine güvenen, gerek Türk gerekse Alman
kültürünü iyi öğrenmiş, çağdaş ve dõşa açõk birer insan olarak yetişmelerine katkõda
bulunmak amacõyla Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõnca hazõrlanmõş olan
“Türk Gençlerini Aydõnlatma ve Yönlendirme Projesi” anõlan bakanlõğõn
Almanya’daki bütün birimlerince 1 Kasõm 1997 tarihinden itibaren uygulamaya
konulmuştur.
*
Türkiye’ye
geri dönen vatandaşlarõmõzõn
ülkemize
uyum
sağlayabilmelerine destek olmak amacõyla 1988 yõlõnda Alman Ekonomik Enstitüsü
bünyesinde, Alman Çalõşma ve Sosyal Düzen Bakanlõğõ ve Alman Sanayicilerinin
desteği ile Köln şehrinde kurulmuş olan Mesleki Niteliği ve Girişimciliği Geliştirerek
Reentegrasyonu Destekleme Kurumu (KFR/Koordinierunsstelle zur Förderung der
Reintegration durch Qualifizierung und Existenzgrundung gemeinnützige GmbH),
Alman sanayi kuruluşlarõndan sağladõğõ personel ve techizat desteği ile Türkiye’de
işletmeler üstü eğitim merkezleri kurmuş ve ülkemizde ikili meslek eğitiminin (dual
sistem) yerleşip yaygõnlaşmasõna yardõmcõ olmuştur.
SONUÇ OLARAK, 1960'lõ yõllarõn başõndan itibaren, o zamanki tabiriyle
"Misafir İşçi" statüsünde Almanya'ya gelen ve Alman ekonomisinin bugünkü düzeye
ulaşmasõnda büyük emekleri geçen 1. kuşak Türk işgücü, şimdi yerini, yaklaşõk %
70'inin yaşõ 35'in altõnda olan genç ve dinamik, kalõcõ bir Türk toplumuna
bõrakmaktadõr. Aralõk 1999 sonu itibariyle 2.110.223 'e ulaşan Türk nüfusu, artõk
Almanya'nõn bir parçasõ haline gelmiştir.
Uyum konusunda eskiye oranla bir hayli mesafe katedilmiştir. Her
kademedeki okullarda Türk öğrenci sayõsõnda artõş görülmektedir. Halen yaklaşõk
22.488 gencimiz liseye; 20.631 gencimiz de üniversiteye ve yüksek okullara devam
etmektedir. 1996 / 97 öğretim yõlõ itibariyle 98.839 gencimiz meslek okullarõna
devam etmekte olup, bunlardan 47.568’i çõraklõk eğitim görmektedir.
Diğer taraftan okulunu bitirdikten sonra meslek eğitimini tamamlayarak
kalfa ve usta unvanõyla çalõşma hayatõna atõlan; böylece hem çalõştõğõ işyerinde hem
de arkadaş çevresinde kendisine iyi bir yer edinen gençlerimizin sayõsõ da hõzla
artmaktadõr.
Bir diğer önemli gelişme de Almanya'da yetişen ve gördükleri eğitim,
edindikleri bilgi ve beceriler sayesinde, bu ülkede bilim, sanat, mal ve hizmet üreten
Türk girişimcileri, akademisyenleri ve sanatçõlarõnõn ortaya çõkmasõdõr.
Almanya'daki genç Türk nüfusunun uyum sorunlarõ çözümlendikçe, yukarda
belirtilen olumlu gelişmelerin daha da hõzlanacağõ muhakkaktõr. Bu konuda ilgili her
makama ve kuruluşa büyük görevler düşmektedir.
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3. YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARA YÖNELİK EĞİTİM HİZMETLERİ

3. 1. Halen Yurt Dõşõnda Bulunan Vatandaşlarõmõzõn Çocuklarõnõn
Eğitim ve Öğretimine İlişkin Hizmetler
Yurt dõşõndaki çocuklarõmõzõn bulunduklarõ ülkenin eğitim sistemine
uyumlarõnõ sağlamak ve ulusal kültürümüzle olan bağlarõnõ korumak amacõyla
haftada iki ile beş saat arasõnda değişen Türkçe, Türk Kültürü, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi derslerinin, öğleden önce ve mecburi dersler arasõnda okutulmasõ yönündeki
çalõşmalar devam etmektedir.
Yurt dõşõnda bulunan Türk çocuklarõnõn eğitim-öğretimi ile ilgili ders
kitaplarõ ile araç ve gereç ihtiyaçlarõ her yõl eğitim müşavirlikleri ve ataşeliklerinin
istekleri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlõğõnca gönderilmektedir.
Yurt dõşõndan dönen öğrencilerin almõş olduklarõ diploma ve belgelerin
denkliklerinin yurt dõşõnda eğitim müşavirlik ve ataşelikleri, yurt içinde ise İl Milli
Eğitim Müdürlüklerince yapõlmasõyla işlemler kolaylaşmõştõr.
Türkçe-Türk Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini vermek üzere Türkiye’den
öğretmen gönderilmekte olup, çocuklarõmõzõn yoğun olarak devam ettiği yurt
dõşõndaki anaokullarõnda
Milli Eğitim Bakanlõğõnca Türk eğitimcilerin
görevlendirilmesine başlanmõştõr. Ayrõca, yurt dõşõndaki üniversitelerin Türkoloji
Kürsülerinde ders verecek okutmanlar da anõlan Bakanlõk tarafõndan
görevlendirilmektedir.
Yurt dõşõnda bulunan çocuklarõmõzõn eğitim-öğretiminde görevli Türk ve
yabancõ uyruklu öğretmenlere yaz tatillerinde Türkiye’de hizmet içi eğitim kurslarõ
düzenlenmektedir.
Almanya, Kuzey Ren Westfalya Eyaleti Kültür Bakanlõğõ ile Milli Eğitim
Bakanlõğõ işbirliği içinde yurt dõşõndaki çocuklarõmõz için Türkçe-Türk Kültürü ile
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarõ yazõm çalõşmalarõ devam
etmektedir.Yazõmõ tamamlayan kitaplar hizmete sunulmaya başlanmõştõr.
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Yurt dõşõnda halen çalõşmakta olan vatandaşlarõmõzdan ortaokul mezunu
olanlarõn veya liselere bir süre devam ederek ayrõlanlarõn lise öğrenimlerini bitirerek,
yüksek öğretim programlarõna geçişlerini sağlamak amacõyla yurt dõşõnda “Açõk
Öğretim Lisesini Bitirme Sõnavlarõ”, Anadolu Üniversitesi ile ortaklaşa
yapõlmaktadõr.
Milli Eğitim Bakanlõğõnca vatandaşlarõmõza sunulan bu hizmetlerin yanõ sõra
çocuklarõnõn eğitim ve öğretimiyle ilgili çeşitli sorunlarõnda yurt içinde Milli Eğitim
Bakanlõğõ, Milli Eğitim Müdürlüklerine, yurt dõşõnda ise Konsolosluklarõmõza, Eğitim
Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerimize müracaatlarõ gerekmektedir.
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TABLO-3: Yurt Dõşõnda Örgün Eğitim Kurumlarõndaki Türk Öğrenci Sayõsõ
(1999-2000 Öğretim Yõlõ)

ÜLKELER
ALMANYA
HOLLANDA
BELÇİKA
FRANSA
DANİMARKA
AVUSTURYA
AVUSTRALYA
İNGİLTERE
İSVEÇ
İSVİÇRE
TOPLAM

TOPLAM
560 563
72 337
44 100
90 633
17 740
35 052
4 414
5 646
12 897
23 713
867 095

OKUL
ÖNCESİ
73 767
7 950
19 204
6 000
5 500
1 012
4 065
3 488
120 986

İLK
ÖĞRETİM
281 462
48 637
15 800
59 924
9 728
21 592
2 566
2 858
6 820
1 5 527
464 914

ORTA
ÖĞRETİM
85 987
11 900
15 300
4. 294
442
768
1 819
281
1 965
479
123 235

ÖZEL
EĞİTİM
MESLEKİ
OKULLARI ÖĞRETİM
24 249
95 098
4 000
7 800
1 550
3 500
1 648
5 563
157
1 413
1 580
5 612
29
1 495
47
2 394
1 825
35 654
122 306

Kaynak: Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ-YİH
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1999-2000 öğretim yõlõnda; Okul öncesinde 120 986, ilköğretimde 464
914, ortaöğretimde 123 235, özel eğitim okullarõnda 35 654 ve mesleki öğretimde
122 306 olmak üzere toplam 867 095 öğrenci öğrenim görmüştür.
Almanya'da 465, Belçika'da 97, Fransa'da 182, İsviçre'de 49, İngiltere'de 13,
Avusturya'da 2, Batõ Trakya'da 16, Suudi Arabistan'da 74, İran'da 3, Libya'da 17,
KKTC'de 55, Gürcistan'da 2 olmak üzere toplam 975 öğretmen görev yapmaktadõr.
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4. YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLAR VE SOSYAL
HİZMET MÜDAHALESİ

4.1. Yurt Dõşõndaki Vatandaşlarõmõzõn Sorunlarõ Ve Çözüm Önerileri
4.1.1. Sözel İletişim Becerisi
Yapõlan araştõrmalar yurt dõşõnda yaşayan vatandaşlarõmõzõn öncelikle
bulunduklarõ ülke vatandaşlarõyla üst düzeyde sözel iletişim kurmakta zorlandõklarõnõ
göstermektedir. Bunun temelinde bulunulan ülkenin dilini iyi kullanamama ve
konuşulanlarõ iyi anlayamama bulunmaktadõr. Vatandaşlarõmõzõn önemli bir kõsmõ her
ne kadar komşuluk ilişkilerinde ve alõşverişlerde kõsaca günlük yaşamda belli bir
düzeyde iletişim kurabilmekteyseler de kendilerini ifade edebilme, mesleki
gelişimlerini sağlayabilme açõsõndan yabancõ dili tam olarak işlevsel biçimde
kullanmakta hala güçlük çekmektedirler.
Bu sorunun temel nedenleri arasõnda ;
- Vatandaşlarõmõzõn yabancõlarla bütünleşmek istememeleri ve çekingenlik
duymalarõ,
- Ağõrlõklõ olarak Türklerden oluşan bir sosyal ilişkiler ağõ içinde yer alma
eğiliminde olmalarõ,
- Çoğunlukla yaptõklarõ işlerin nitelikli işler olmamasõ nedeniyle iş
ortamlarõnda yabancõ dili daha iyi kullanma yönünde bir motivasyondan yoksun
olmalarõ (ancak dili iyi bilenlerin önemli bir kõsmõ bunu işyerinde öğrenmektedirler)
yer almaktadõr.
- Bu sorunlarõn aşõlabilmesi için gerek Türk gerekse yabancõ ülke
yetkililerinin gönüllü kuruluşlarõn hõzlõ bir biçimde ve “aktif öğrenme modeli”
doğrultusunda dil kurslarõ düzenlemelerinde; bu kurslara katõlõmõ zorunlu
tutmalarõnda; düzenlenen kurslarõn “etkililik değerlendirmeleri”ni periyodik olarak
yapmalarõnda yarar vardõr.
4. 1. 2. Sosyal İlişkiler Ağõ
Ağõrlõklõ olarak kendi ülkesinden olan, aynõ dili konuştuğu insanlarla iletişim
kurma eğilimi hala güçlüdür. Bulunulan ülke vatandaşlarõyla görüşmeler komşuluk ve
işyeri arkadaşlõklarõ şeklinde olmaktadõr.

30

http://ekutup.dpt.gov.tr/isgucu/oik650.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

İş Gücü Piyasasõ OİK Raporu Yurt Dõşõnda Yaşayan Türkler Alt Komisyonu Raporu

İşyeri arkadaşlõklarõ çoğunlukla komşuluk ilişkilerinin de önüne
geçmektedir. Komşuluk ilişkilerinin zayõf olmasõnõn önemli bir nedeni henüz ailenin
tam olarak bütünleşememiş olmasõ; başka bir deyişle ailenin tüm üyelerinin bir arada
olmamasõdõr. Bu durum ailece komşuluk ilişkilerini sürdürme yönündeki eğilimi
engellemektedir.
- Ayrõca ekonomik gerekçelerle (maddi durumunu düzeltmek gibi) yurt
dõşõnda bulunuyor olmak iş ortamõndaki ilişkilere ağõrlõk vermeye yöneltmektedir.
- Çalõşma saatleri dõşõndaki zamanõn olabildiğince aile üyeleri, akrabalar
ve Türklerle geçirilmesi yönünde belirgin bir tercih söz konusudur.
- Konut tercihleri de bu doğrultudadõr. Başka bir deyişle çoğunlukla
Türklerin yoğun olduğu mahallelerde ve konutlarda oturulduğu gözlenmektedir.
- Yabancõ bir kültürden etkilenmekten, öz değerlerini yitirmekten,
özellikle de olumsuz faktörlere karşõ örselenir olmaktan korkmaktadõrlar. Bu
korkunun ve yukarõda belirtilen diğer nedenlerin de etkisiyle daha içe kapanõr
olmaktadõrlar. Başka bir deyişle yabancõlarla komşuluk ve arkadaşlõk bağlarõnõ
olabildiğince sõnõrlõ tutmakta; bunun yerine Türklerle ilişkilerini güçlendirmeye,
korumaya çalõşmaktadõrlar.
Bütün bunlar içinde bulunulan kültüre yabancõlaşmaya yol açmaktadõr.
Yabancõlaşma ise yalnõzlõk duygularõnõ güçlendirmekte pek çok psikosomatik ve
psikolojik soruna yol açmaktadõr.
Belirtilen güçlüklerin aşõlabilmesi için yapõlmasõ gerekenler ise şunlardõr :
- Gönüllü kuruluşlarca
düzenlenmesine hõz verilmelidir.

(Türk

ve

yabancõ)

ortak

programlar

- Bu programlar gezi, spor, eğlence (yarõşma, vb.), bilgi ve beceri
edinme (dil kurslarõ, vb) amaçlõ olabileceği gibi söyleşiler düzenlemek gibi
kaynaştõrõcõ, duygusal rahatllõk sağlamaya yöneltici olabilir.
- Türklerin yoğun olduğu semtlerde toplum merkezleri, halk eğitim
merkezleri aracõlõğõyla kaynaştõrma programlarõ düzenlenmelidir.
- Özellikle işçilerin bağlõ bulunduklarõ sendikalarõn bu tür programlara
daha ağõrlõklõ yer vermeleri sağlanmalõdõr.
4. 1. 3 Sağlõk
Farklõ kültür ve dine bağlõ bir ülkede bulunmak kişiyi ister istemez o ülkenin
değer sistemlerinden etkilenmeye açõk kõlmaktadõr. Vatandaşlarõmõz bir yandan
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geleneklerini korumaya, sürdürmeye çalõşõrken diğer yandan gelişmiş bir endüstri
düzeninin zorunlu kõldõğõ akõlcõ, dikkatli ve yazõlõ talimatõ esas alan davranõş
tarzõndan yoksun olduklarõ için uyum yapmakta zorlanmaktadõrlar.
Öte yandan, vatandaşlarõmõzõn çoğu kez ağõr ve tehlikeli işlerde çalõşmalarõ
nedeniyle iş kazalarõna uğrama riskleri büyüktür. Bulunduklarõ yabancõ ülkenin dilini
hâlâ etkin biçimde kullanamadõklarõ için iyi eğitilebilme şanslarõ nispeten düşüktür;
Uyarõ işaretlerini anlamakta güçlük çekmektedirler. Dolayõsõyla iş deneyimlerinin
yetersizliği onlarõ iş kazalarõna uğrama açõsõndan çok daha şanssõz kõlmaktadõr. Bu
açõdan bakõldõğõnda yurt dõşõndaki vatandaşlarõmõz arasõnda iş kazasõ nedeniyle
sakatlananlar oldukça fazladõr.
- Ayrõca ekonomik koşullarõnõ daha da iyileştirmeye çalõşmak, memleketinde
yatõrõm yapmaya ve akrabalarõna ekonomik açõdan yardõm etmeye yönelmek de yõllar
geçtikçe tükenmişlik duygularõnõn (burnout sendromu) güçlenmesine yol açabilir. İş
doyumunun olmayõşõ, dikkatin para kazanmaya odaklanmasõna neden olmaktadõr.
- Bunlarõn yanõ sõra güç koşullarda edinilen kõt kaynaklarla çok çeşitli ve
etkileyici ürünlere ulaşmaktaki güçlük, ideallerle olanaklar arasõndaki uçurum da
büyük ölçüde örseleyicidir.
- Aile üyelerinin bir kõsmõndan ister istemez ayrõ kalmak da özlem
duygularõnõ artõrmaktadõr. Bütün bunlara ek olarak yabancõ düşmanlõğõnõn giderek
güçlendiği pek çok gelişmiş Batõlõ ülkede vatandaşlarõmõzõn açõk hedef haline
dönüştüğü de gözlenmektedir. Kundaklama eylemlerinin giderek arttõğõ çeşitli
ülkelerde vatandaşlarõmõz ve aileleri can güvenliklerinin tehdit altõnda olduğunu
hissetmektedirler.
Belirtilen bütün bu güçlükler nedeniyle vatandaşlarõmõzda kaygõ
bozukluklarõ (sosyal fobi yaygõn anksiyete vb.), depresyon, tükenmişlik sendromu,
intihar düşünceleri, paranoid bozukluklar, psikosomatik bozukluklar kendini
göstermektedir.
Nevrozlardan psikozlara dek uzanan geniş bir yelpazede ruhsal bozukluklar
sergileyen vatandaşlarõmõz tedaviye yönelmekte çoğu kez gecikmektedirler.
Gecikmelerinin temel nedenleri arasõnda ağõr çalõşma koşullarõ nedeniyle zaman
bulamama, sağlõk – hastalõk bilincinin yeterli olmayõşõ, hasta olduklarõ anlaşõlacak
olursa özellikle iş yerlerinde ciddi sõkõntõlarla (iş kaybõ, damgalanma gibi)
karşõlaşacaklarõ kaygõsõ, yabancõ dili kullanarak sözel iletişim kurma becerilerinin
yeterince gelişmiş olmayõşõ sayõlabilir.
Bu tür sõkõntõlarõn aşõlabilmesi için yapõlmasõ gerekenlerin başõnda sosyal
destek sistemlerini güçlendirmek gelmektedir. Sosyal destek sistemleri (aile üyeleri,
akraba, arkadaş, profesyonel kuruluşlar) güçlü olan bireylerin ruh sağlõklarõnõ
koruyabildikleri; eğer hastalanmõşlarsa hasta kaldõklarõ sürenin kõsalabildiği;
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dolayõsõyla uygulanan tedaviye olumlu yanõt verdikleri, yeni koşullara sağlõklõ
biçimde uyum yapabilme becerilerinin arttõğõ bilinmektedir.
Sosyal desteğin sendika yetkililerini de kapsayan geniş bir ilişkiler ağõ içinde
sunulabileceği dikkate alõnõrsa gerek aile üyeleri, akraba ve arkadaşlarõn (komşular da
dahil olmak üzere) gerekse yabancõ ve Türk profesyonel kuruluşlarõn hatta gönüllü
örgütlenmelerin etkili ve hõzlõ sosyal destek sunma yönünde bilinçlendirilmeleri
gereği açõğa çõkacaktõr.
Bunun için de sosyal hizmet uzmanõ, psikiyatrist, eğitimci, psikolog,
hemşire, uğraşõ terapistinin yer aldõğõ çok disiplinli ekip çalõşmasõnõn yapõlmasõ
zorunludur.
4. 1. 4. Çocuklarõn Yaşadõklarõ Sorunlar
Özellikle aile birleşimleri sonucu yabancõ ülkeye yeni giden çocuklar hem
içinde yer aldõklarõ kültürü özümseyerek, farklõ değer sistemlerine uyum sağlamaya
çalõşõrken hem de ailedeki egemen değer sistemine çok aykõrõ düşmemek için yoğun
çaba harcamaktadõrlar. Bu çabalarõn yanõ sõra okulda yeni bilgileri ana dillerinden çok
faklõ bir dilden özümsemeye yönelmektedirler. Ancak; çoğu kez okulda öğretilenleri
kavramakta, özümsemekte ve kendilerini ifade etmekte başarõsõz kalmaktadõrlar. Bu
ise, onlarõn öğrenme engelli olduklarõ kanõsõna yol açabilmekte pek çok Türk
çocuğu ve genci özel okullarda zeka geriliği, uyum bozukluklarõ varmõşcasõna
farklõ bir eğitim görmektedirler. Bu konuda ortaklaşa projeler geliştirilmesi
gereklidir.
Geliştirilecek projelerde çocuk ve gençlerin okuldaki uyum güçlüklerini ve
başarõsõzlõklarõnõ en aza indirgemek için kaynaştõrma programlarõna öncelik verilmesi
gereklidir. Bu amaçla özellikle okullarda, çeşitli merkezlerde sanatsal, kültürel,
sportif etkinlikler, yaratõcõ drama çalõşmalarõ, eğitici destek kurslarõ, ek dil kurslarõ
düzenlenmelidir. Ancak, düzenlenecek bu tür programlarõn önemli bir kõsmõna
(sanatsal, sportif etkinlikler gibi) yabancõ gençler de katõlmalõdõr.
4. 1. 5. Kadõnlarõn Yaşadõklarõ Sorunlar
Yurt dõşõndaki kadõn vatandaşlarõmõzõn statüsünü yükseltmek amacõyla
çeşitli çalõşmalar yapõlmasõ zorunludur. Türk kadõnlarõ hem kadõn olmaktan hem de
yabancõ bir ülkede azõnlõk grubuna ait olmaktan kaynaklanan çeşitli sorunlar
yaşamaktadõrlar. Bu sorunlarõn başõnda yabancõlar tarafõndan etiketlenme,
dezavantajlõ konuma itilme gelmektedir. Hatta hemcinsleri tarafõndan da bu tür
olumsuz tutumlara hedef olabilmektedirler. Yurt dõşõnda yaşayan kadõn
vatandaşlarõmõzdan özellikle alt sosyo – ekonomik düzeyde olanlar daha da şanssõz
olmaktadõrlar. Kendilerine “zayõf”, “boyun eğen”, “olgun olmayan”, “düşük
eğitimli”, “bağõmlõ”, “bastõrõlmõş” gibi çeşitli etiketler yapõştõrõlmaktadõr. Bu
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etiketleme, yabancõ ülkede bulunma süresi, kuşak, sosyo – ekonomik ve kültürel
özgeçmişten çoğu kez bağõmsõzdõr.
Yabancõ ülkelerde gerçekleştirilen çeşitli kadõn çalõşmalarõ, özellikle
Müslüman kadõnlara daha farklõ bir bakõş geliştirildiğini ortaya koymaktadõr. “Evde
şiddete uğradõklarõ, sindirildikleri” yönünde önyargõlõ yaklaşõmlar ortaya
konabilmektedir. Bu yaklaşõmlar, kõz çocuklarõnõn ilkokula başlamalarõndan itibaren
şekillenebilmektedir. Araştõrmalar, onlara düşük beklentiyle yaklaşõldõğõnõ; gelecekte
yalnõzca ev kadõnõ olacaklarõna, başka bir şey yapmayacaklarõna, dolayõsõyla
gelecekte iş piyasasõnda bilgi ve becerilerinin çok da kullanõlmayacağõna inanõldõğõnõ
göstermektedir. Bu bakõş açõsõ daha sonra özellikle işe yerleştirilmelerde sorun
olmaktadõr.
Yurt dõşõndaki kadõn vatandaşlarõmõzõn sorunlarõnõn aşõlmasõ yönünde
atõlabilecek adõmlardan bazõlarõ şöyle sõralanabilir :
•

Kadõnlara ilişkin hazõrlanacak tüm programlara başlangõçtan sonuna dek
kadõnlarõn kendileri de yoğun olarak katõlmalõdõr. Politikalarõn biçimlenmesinden,
planõn uygulanmasõna ve uygulamanõn değerlendirilmesine dek her aşamada
kadõn vatandaşlarõmõzõn katõlõmõ desteklenmelidir.

•

Yurt dõşõndaki kadõn vatandaşlarõmõzõn statüsünün yükseltilmesi için Türk ve
yabancõ yetkililerin ortaklaşa bir eylem planõ oluşturmalarõ yararlõ olacaktõr. Bu
plan, mevzuatla ilgili sorunlara, araştõrmalarõn biçimlenmesine ve etkili adõmlar
atõlmasõna ve aynõ zamanda somut hedefler belirlenmesine yer vermelidir.

•

Gerek Türkiye’deki gerekse yabancõ ülkedeki kadõn kuruluşlarõnõn “bütünleşme”
politikalarõnõn biçimlenmesine katõlõmlarõ desteklenmelidir.

•

Etiketleyici yaklaşõmlarõn azaltõlabilmesi için somut politikalar üretilmelidir. Bu
amaçla, Devlet Bakanlõğõ Kadõnõn Statüsü ve Sorunlarõ Genel Müdürlüğü ile ilgili
üniversitelerin, çeşitli gönüllü kadõn kuruluşlarõnõn yabancõ ülkelerdeki ilgililerle
sõkõ bir işbirliği içinde olmalarõ gerekir.

•

Yukarõda belirtilen boyutta başarõlõ çalõşmalar yapan kadõn kuruluşlarõnõn ve
bireylerin ödüllendirilmesine yönelik bir fon oluşturulmalõdõr.

•

Türkiye’de ve yabancõ ülkelerde yurt dõşõndaki kadõn vatandaşlarõmõza yönelik
Danõşma Kurullarõ oluşturulmalõdõr.

•

Yurt dõşõndaki kadõnlarõn statüsünü yükseltmek amacõyla Türk ve yabancõ
hükümetler, ulaşmak istedikleri düzeye (özellikle sayõsal boyutta) yönelik ortak
hedefler belirlemelidirler.
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•

Kadõnlarõn bilgi, beceri ve eğitim düzeylerini yükseltmek amacõyla eğitim
programlarõnõn, yerel ve ulusal ölçekteki plan ve projelerin sonuçlarõnõ ve
etkilerini kontrol etmek gereklidir.

•

Yurt dõşõndaki kadõn vatandaşlarõmõz arasõnda kadõnõn statüsünü yükseltme
yönünde başarõlõ çalõşmalarõ olan uzman ve araştõrmacõlarõn politika belirleme
çalõşmalarõna katõlõmõ sağlanmalõdõr.

•

Kadõn vatandaşlarõmõz üst düzeyde eğitim almaya ve meslek edinmeye
özendirilmelidir. Bu amaçla oluşturulacak politikalar kariyer hedeflerini, iş ve
eğitimde ortaya çõkabilecek sorunlarõ aşabilme yöntemlerini içermelidir.
4. 2. Yurt Dõşõndaki Vatandaşlarõmõzõn Araştõrma Ve Hizmetlerden
Etkin Biçimde Yararlanabilmelerine Yönelik Diğer Öneriler

•

Yurt dõşõndaki vatandaşlarõn sosyal, ekonomik, hukuki ve psikolojik sorunlarõnõ
tartõşmak, bulunduklarõ ortamla sağlõklõ bütünleşmelerini ve uyum yapmalarõnõ
sağlamak amacõyla resmi ve özel fikir odaklarõnõn (dernek, vakõf, araştõrma
merkezleri) geliştirilmesi gereklidir.

•

Devlet – merkezli yaklaşõmlarõn yanõ sõra (hatta onun da ötesine giderek) devlet
dõşõ oluşumlarõn (sivil toplum örgütleri vb.) katõlõmlarõyla yurt dõşõndaki
vatandaşlarõmõzõ ilgilendiren gelişmeler izlenmeli, global ve bölgesel dengeleri
dikkate alarak çözüm arayõşlarõna yönelinmelidir.

•

Özellikle yurt dõşõnda yaşayan insanlarõmõzõn sorunlarõ boyutunda gözlenen
üniversite – devlet kopukluğu giderilmelidir. Başka bir deyişle ilgili devlet
kuruluşlarõyla üniversiteler arasõnda yakõn ilişkiler kurularak bilgi ve deneyim
alõşverişi güçlendirilmelidir.

•

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde (uluslar arasõ ilişkiler, sosyal hizmetler vb.)
yurt dõşõndaki vatandaşlarõn değişen ihtiyaçlarõ doğrultusunda lisans, yüksek
lisans, ve doktora programlarõnda yeni düzenlemeler yapõlmalõdõr. Bu
düzenlemeler hem çeşitli dersleri, seminerleri hem de başarõlõ öğrenciler için
teşvik burslarõ verilmesini ve öğrenci değişim programlarõnõ içermelidir.

•

Yüksek lisans ve doktora programlarõnda araştõrmalara dönük çalõşmalara hõz
verilmeli ve bu çalõşmalar maddi olarak desteklenmelidir.

•

Türkiye’deki üniversitelerde yurt dõşõndaki vatandaşlarõn sorunlarõnõ araştõrma ve
çözüm önerileri üretmeyi amaçlayan araştõrma merkezleri acilen kurulmalõdõr.
Türkiye’deki tüm üniversitelerin bünyelerinde oluşturulacak olan bu merkezlerin
kõsaltõlmõş adõ YUVAM (Yurt Dõşõndaki Vatandaşlarõmõz İçin Araştõrma
Merkezi) olabilir.
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YUVAM’õn görevlerinden bazõlarõ şöyle özetlenebilir :
-

Yurt dõşõndaki vatandaşlarõmõzõn sorunlarõna yönelik araştõrmalar
yapmak,

- Araştõrma sonuçlarõnõ gerek Türk gerekse yabancõ ilgili bakanlõklara
iletmek; onlarla görüş alõşverişinde bulunmak,
- Yurt dõşõnda yaşamakta olan Türk bilim adamlarõyla Türkiye’de yurt
dõşõndaki vatandaşlarla ilgili çalõşmalar yapan bilim adamlarõnõ periyodik olarak
düzenlenen toplantõlarda bir araya getirmek ve yaptõklarõ çalõşmalarõn sonuçlarõnõ
Türkiye’deki ve yurt dõşõndaki ilgili birimlere ve kamuoyuna iletmek,
- Yapõlan araştõrmalarõn sonuçlarõna dayalõ olarak çeşitli projeler
üretmek,
- Proje yarõşmalarõ düzenlemek,
-Yurt dõşõndaki vatandaşlarõmõzõn sorunlarõna yönelik Türkçe ve yabancõ
dillerde süreli ve süresiz yayõnlar yapmak.
•

Vakõflarõn, araştõrma merkezlerinin, derneklerin, üniversitelerin yurt dõşõnda
yaşayan vatandaşlarõmõz konusundaki uzmanlaşma çabalarõ desteklenmelidir.
Ancak çoğu kez birbirinden habersiz olunduğunu gösteren çabalarõn eşgüdüm
içinde ve etkin bir örgütlenme çerçevesinde gerçekleştirilmesi yararlõ olacaktõr.

•

Disiplinlerarasõ çalõşma ve analiz yapabilecek uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadõr.
İlgili bakanlõklar, üniversiteler ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
işbirliği içinde araştõrma ve fikir odaklarõ geliştirilmesine ağõrlõk vermelidirler.

•

Yerel yönetimler çerçevesinde özellikle belediyelerin yapõlan çalõşmalara katõlõmõ
desteklenmelidir. Yurt dõşõndaki vatandaşlarõn Türkiye’deki kökleri sayõlan aile
üyeleri ve yakõn akrabalarõna yerel düzeyde hizmet sunabilme açõsõndan
belediyeler çok etkin olabilir. Böylece yurt dõşõndaki insanlarõmõzõn zihinlerinde
yer alan pek çok soru işareti azaltõlabilir.

•

Yapõlan çeşitli araştõrmalar yurt dõşõnda yaşayan Türkler arasõnda kendilerini
genel olarak ilgilendiren çeşitli kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgi eksikliği
olduğunu göstermektedir. Bu nedenle gerek Türkiye gerekse yabancõ ülke
boyutlarõnda çeşitli kurum ve kuruluşlarõn adlarõna (kõsaltmalar da dahil olmak
üzere), adreslerine, telefon ve faks numaralarõna, elektronik posta adreslerine yer
veren rehberlerin hazõrlanõp vatandaşlara dağõtõlmasõ onlarõn bu yöndeki
ihtiyaçlarõnõ karşõlayacaktõr.
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•

Yurt dõşõnda yaşayan Türklerin bir araya gelip oluşturduklarõ bölücü ve yõkõcõ
olmayan her türlü sivil örgütle ayõrõm yapõlmaksõzõn görüş alõşverişinde
bulunmak, gerekirse uygulamalara ilişkin destek almak devlet – vatandaş
bütünleşmesini sağlamak adõna yararlõ olacaktõr.

•

Bilindiği gibi pek çok Avrupa ülkesinde genelde yabancõlara karşõ giderek
güçlenen olumsuz tutumlarõ (õrkçõlõk gibi) en yoğun yaşayanlar arasõnda Türkler
bulunmaktadõr. Bu sorun dikkate alõndõğõnda vatandaşlarõmõzõn durumun farkõna
varmalarõ, daha da önemlisi gelişmeleri izleyerek, duruma uygun örgütlü,
soğukkanlõ, sağduyulu tutumlar geliştirmeleri yararlõdõr. Bu tutumlarõn başõnda
öncelikle can ve mal güvenliklerini sağlayõp durumu ilgili kurum ve kuruluşlara
bildirmek gelmektedir. Ancak atõlacak tüm adõmlarda Türkiye’nin desteğinin net
olmasõ, başka deyişle ilgili bakanlõklarõn yurt dõşõ temsilciliklerinin
vatandaşlarõmõza yalnõz olmadõklarõ mesajõnõ vermeleri rahatlatõcõ olacaktõr.

•

Türkler arasõnda yurt dõşõnda kalõp yaşamõ sürdürme eğilimlerinin güçlendiği
bilinmektedir. Bu eğilim yurt dõşõndaki yaşlõ Türk nüfusun artacağõnõn da bir
göstergesidir. Dolayõsõyla gelecekte yaşlõ bakõm evleri, yaşlõ pansiyonlarõ,
güçsüzler evi, sağlõk yurtlarõ, geriatri hastaneleri gibi hizmet modellerine duyulan
ihtiyaç da artacaktõr. Yurt dõşõnda Türkler tarafõndan yönetilen yaşlõ
vatandaşlarõmõz için bu tür kuruluşlar yok denecek kadar azdõr.

•

Varolan kurumlarõn yabancõ yaşlõlara ilişkin bilgi ve deneyim yetersizlikleri,
farklõ kültürel normlardan kaynaklanan anlayõş farklõlõğõ Türkler açõsõndan ciddi
bir soruna dönüşecektir. Bu nedenle 2828 sayõlõ yasayla kurulan Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu başta olmak üzere Çalõşma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlõğõ ve diğer ilgili kuruluşlarõn ortaklaşa eylem planõ yapmalarõ
yararlõdõr. Bu plan çerçevesinde öncelikle yurt dõşõnda yaşayan orta yaşlõ ve yaşlõ
vatandaşlarõmõzla görüşmeler yaparak, bilimsel araştõrmalar gerçekleştirmek ve
bunlarõn sonuçlarõ doğrultusunda uygulamaya geçmek zorunludur. Söz konusu
uygulamalar, vatandaşlarõmõza istedikleri gibi yaşlõ bakõm, tedavi ve
rehabilitasyon kurumlarõ açõlmasõnõ, yaşlõlõk sürecine hazõrlõk anlamõnda eğitici
programlar düzenlenmesini içermelidir. Bu uygulamalarõn başarõyla devam etmesi
için yurt dõşõnda yaşayan sosyal hizmet uzmanõ ve psikolog gibi uzmanlaşmõş
vatandaşlarõmõzõn etkin biçimde değerlendirilmesi yararlõ olacaktõr.

•

Türkler arasõnda gerek kendi vatandaşlarõna gerekse yabancõlara yönelik suçlarõn
(şiddet, hõrsõzlõk, kaçakçõlõk, gasp, vb.) yoğunlaştõğõ başka deyişle suç oranlarõnõn
yükselmeye başladõğõ bilinmektedir. Bu durum ise yabancõ hapishanelerin de
tutuklu ve hükümlü bulunan vatandaşlarõmõzõn sayõsõnõ gün geçtikçe
artõrmaktadõr. Hem hapishane koşullarõ hem de yabancõ olmak nedeniyle bu
vatandaşlarõmõz çeşitli psiko – sosyal, ekonomik ve hukuki sorunlarla karşõ
karşõyadõrlar. Bu sorunlarõn azaltõlabilmesi ve ortadan kaldõrõlabilmesi için
Adalet, İçişleri Bakanlõklarõyla, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
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yetkilileri yabancõ ülkenin ilgili birimlerindeki temsilcilerle eşgüdümlü
çalõşmalõdõrlar. Özellikle orada yaşayan vatandaşlarõmõzdan sosyal hizmet
uzmanõ, psikolog olanlarõn ilgili kurumlarda yeterli sayõda istihdam edilmeleri
sağlanmalõdõr.
•

Vatandaşlarõmõzõn bulunduğu ülkelerde, bireylerle kurum ve kuruluşlar arasõnda
çõkan sorunlarda savunuculuk, aracõlõk, rehberlik yapma, birey, grup ve toplumla
çalõşma yöntemlerini kullanarak psiko – sosyal ve ekonomik sorunlarõn çözümüne
yardõmcõ olmayõ amaçlayan ve yaygõn olarak etkinlikte bulunan sosyal hizmet
kuruluşlarõ (sosyal hizmet bürolarõ vb.) bulunmaktadõr. Bu kuruluşlarda da yurt
dõşõnda yaşayan sosyal hizmet uzmanõ Türklerin görev almalarõ yararlõ olacaktõr.
Ancak bu uzmanlarõn Türkiye’yle bağlantõlarõnõn güçlü olmasõ ve Türkiye’deki
tek sosyal hizmet okulu olan Hacettepe Üniversiteleri Sosyal Hizmetler
Yüksekokulu ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile sürekli ve
güçlü iletişimlerinin olmasõ gereklidir.

•

Her ne kadar ülkede kalõş süresi arttõkça sosyal refah kuruluşlarõna başvurma
eğiliminde artõş gözlense de yurt dõşõnda yaşayan vatandaşlarõmõz hâlâ bu tür
kuruluşlara başvururken çekingenlik duymaktadõrlar. Bunlarõn temelinde
sorunlarõnõn ortaya konmasõ durumunda bundan olumsuz etkilenebilecekleri
endişesi vardõr. Ayrõca hâlâ “kol kõrõlõr yen içinde kalõr” anlayõşõ vatandaşlarõmõz
arasõnda yaygõndõr. Bu nedenle özellikle profesyonel Türk elemanlarõn da
aralarõnda yer aldõğõ ekipler bu tür engelleri aşma yönünde çalõşmalara hõz
vermelidirler.
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4.3. Yayõn Yoluyla Yurt Dõşõndaki Vatandaşlarõmõza Sunulan
Hizmetler
TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu Türkçe Yayõnlarõ; aşağõda belirtilen amaçlar
doğrultusunda yurt dõşõndaki vatandaşlarõmõza yönelik yayõn faaliyetlerini
gerçekleştirmektedir.
* Yurt dõşõnda yaşayan Türklerin; Türkiye ve Türk kültürü ile bağlarõnõn
devamõnõ sağlamak, eğitim ve kültür düzeylerini yükseltmek, Türklük şuurunu canlõ
tutarak dil, din, örf ve adetlerini muhafaza etmelerine, birlik ve beraberliklerini
korumalarõna, Türkiye ile olan ilişkilerini sürdürmelerine yardõmcõ olmak,
* Yurt dõşõnda yaşayan vatandaşlarõmõzõn Türk kültürüne bağlõlõğõnõn
yanõsõra içinde yaşadõklarõ toplumlarõn kültürlerini de dikkate alarak, bulunduklarõ
ülkelerin şartlarõndan kopmadan kendilerinin ve Türkiye’nin çõkarlarõnõ
koruyabilecek şekilde yönlendirmek,
* Türkiye’nin dõş ilişkileri, uluslar arasõ kuruluşlar ve Türkiye’nin bu
kuruluşlardaki rolü ve faaliyetleri hakkõnda vatandaşlarõmõzõ bilgilendirmek,
* Vatandaşlarõmõzõn sorunlarõnõn çözümüne yardõmcõ olmak, yol göstermek;
eğitim, sağlõk, sosyal güvenlik haklarõ ve diğer konularda bilgilendirmek, güncel
gelişmelerden haberdar etmek.
Bu amaçlara ulaşabilmek için 250 KW gücünde üç, 500 KW gücünde yedi
adet vericiyle kõsa dalga üzerinden ve ayrõca TRT-INT ve TRT-Avrasya televizyon
kanallarõnõn alt ses taşõyõcõlarõndan 24 saat yayõn yapõlmaktadõr. Toplam verici
antenlerden bir günde Avrupa, Afrika, Asya, Avustralya ve Kuzey Amerika –
Avrupa’ya yönelik olarak yapõlan yayõnõn toplam süresi 123 saati bulmaktadõr. Cuma
günleri ise bu süre 128 saate çõkmaktadõr.Yapõlan yayõnlarõn % 18’ini haberler, %
21’ini söz programlarõ, % 55’ini de müzik ve eğlence programlarõ oluşturmaktadõr.
Söz programlarõ; yetişkinler, gençler, çocuklar ve kadõnlar gözönüne alõnarak
hazõrlanmakta, ayrõca programlarõn önemli bir bölümü canlõ yayõnlanarak
dinleyicilerin aktif olarak katõlõmõ sağlanmaktadõr.
Yõlbaşõ, bayram ve diğer özel günlerde özel programlar hazõrlanmakta,
özellikle yõlbaşõ ve bayramlarda hazõrlanan programlar canlõ olarak yayõnlanmaktadõr.
Yurt dõşõnda yaşayan vatandaşlarõmõzõn dini konulardaki bilgilenme ihtiyaçlarõ
gözönüne alõnarak İlahiyat Fakültesi ve Diyanet İşleri Başkanlõğõ ile koordineli bir
çalõşmayla haftada yedi ayrõ isim altõnda dini programlar hazõrlanõp yayõnlanmaktadõr.
Bütün bunlarõn dõşõnda, yurt dõşõnda yaşayan vatandaşlarõmõzõn sorunlarõnõ
yerinde gözleyip, özellikle söz programlarõnõn onlarõn ihtiyacõna yanõt verebilecek
şekilde hazõrlanmasõnõ sağlamak için program yapõmcõlarõ zaman zaman yurt dõşõna
gönderilmekte, böylece programcõ-dinleyici yakõnlaşmasõ ve kaynaşmasõ temin edilmektedir.
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VATANDAŞLARIMIZIN GERİ
YENİDEN UYUM SORUNLARI

DÖNÜŞ

EĞİLİMLERİ

VE

5. 1. Geri Dönüş Eğilimleri
Batõ Avrupa ülkelerinde yaşayan ve çalõşan yurttaşlarõmõzõn geri
dönüşlerinin genelde kendi özgür irade ve istekleri doğrultusunda olduğu
görülmektedir. Bireysel dönüşlerde, göçten beklenen hedefler gerçekleşip istenilen
ekonomik düzeye ulaşõldõğõnda, dönüşe karar verildiği anlaşõlmaktadõr. Kitlesel
dönüşler ise sadece F.Almanya’da 1983 yõlõnda çõkarõlan "Geri Dönüşü Teşvik
Kanunu" ile yaşanmõş; 1983 - 1984 yõllarõnda 300.000'den fazla yurttaşõmõz
Türkiye'ye göç etmiştir. Daha sonraki yõllarda Hollanda, Belçika ve Fransa'nõn da
benzeri uygulamalarda bulunmasõna karşõn bu programlara fazla rağbet edilmediği
gözlenmektedir.
Diğer taraftan, ekonomik durgunluk yõllarõnda, geri dönenlerin sayõlarõnda
diğer yõllara göre artõş kaydedilmektedir.
Yurttaşlarõmõzõn geri dönüş kararlarõnõ;
• ekonomik açõdan beklenen düzeye ulaşõlmõş olmasõ,
• çocuklarõnõn eğitimi,
• uzun yõllar ağõr ve yõpratõcõ işlerde çalõşmanõn verdiği yorgunluk ve
yõpranmõşlõk,
• yabancõ çevre ve kültüre uyum sorunu, ülkeye özlem,
• yaşanan topluma istenilen entegrasyon ve dõşlanma,
• uzun süreli işsizlik,
• yabancõ düşmanlõğõ,
• dönüşe teşvik tedbirleri
gibi etkenlere bağlõ olarak verdikleri bilinmektedir.
Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ile Rusya Federasyonu ve yeni Bağõmsõz
Devletlerde çalõşõp da yurda dönen vatandaşlarõmõzõn tamamõna yakõnõnõ Türk inşaat
firmalarõnda çalõşmak üzere giden ve üstlenilen işin sona ermesiyle dönen
yurttaşlarõmõz oluşturmaktadõr. Söz konusu vatandaşlarõmõzõn aile bireyleri, bu süre
içinde Türkiye'de yaşamlarõnõ sürdürmektedirler. Bu nedenle, anõlan ülkelerde bir geri
dönüş hareketinden söz etmek mümkün değildir.
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Essen'deki "Türkiye Araştõrmalar Merkezi"nin l991 yõlõnda geri dönen 600
Türk vatandaşõ ile gerçekleştirdiği araştõrma, geri dönen vatandaşlarõmõzõn genel
karakterini ve beklentilerini yansõtmaktadõr. Bu araştõrmaya göre, geri dönenlerin %
71.3'ü, Türkiye'den göç etmelerine neden olarak ekonomik sorunlarõnõ
göstermişlerdir. Bu vatandaşlarõmõzõn büyük çoğunluğunun kalabalõk aileye mensup
olmadõklarõ ve % 89.7'sinin Türkiye'ye dönüşünü bütün aile bireyleriyle birlikte
gerçekleştirdiği saptanmõştõr.
Geri dönenleri inceleyen araştõrma kapsamõndaki 600 kişiden yalnõzca %
54.3'ü, dönüş kararõnõn doğru olduğuna inanmaktadõr. Geri kalanlar ise geri dönüşten
dolayõ pişmanlõk duyduklarõnõ beyan etmişlerdir. Türkiye'ye geri dönen işçilerimizin
en çok gereksinim duyduklarõ veya eksikliğini hissettikleri hizmetler, öncelikle sağlõk
alanõndaki hizmetlerdir; bunu belediyeler tarafõndan sunulan hizmetler izlemektedir.
5. 2. Yeniden Uyum Sorunlarõ
Türkiye'ye kesin olarak dönen vatandaşlarõmõzõn sorunlarõ ise özetle şöyle
sõralanabilir:
• Dönenlerin çoğu iş olanağõ bulamamaktadõr. İş bulanlarõn ise gelişmiş
ülkelerde edindikleri mesleki kalifikasyonlarõndan yeterince yararlanamadõklarõ
görülmektedir.
• Kişisel yatõrõmõn zorluğunun yanõ sõra kollektif yatõrõm olanaklarõ da
sõnõrlõdõr.
• Dönüş yapanlarõn gereksinimlerine yanõt verecek bir danõşmanlõk kuruluşu
bulunmamaktadõr.
Belirtilen nedenlerden ötürü, dönüş yapanlarõn çoğu, tasarruflarõnõn faiziyle
geçinmeyi tercih etmektedirler.
5. 2. 1. Kesin Dönüş Yapan Vatandaşlarõmõzõn Yeniden Uyumlarõ İle
İlgili Olarak Verilen Başlõca Hizmetler
Kesin dönüş yapan vatandaşlarõmõz, ülkemizdeki bazõ kamu kurum ve
kuruluşlarõ ile bankalarõn sunduğu hizmetlerden yararlanabilmektedir.
Bu kuruluşlar ile sunduklarõ hizmetler aşağõda belirtilmiştir:
• Çalõştõğõ alanda Türkiye'de işyeri açmak isteyen vatandaşlarõmõza belirli
koşullarla "bedelsiz mesleki alet ve makine ithal etme hakkõ" tanõnmõştõr. Bu konuda
yetkili merci Başbakanlõk Hazine ve Gümrük Müsteşarlõklarõdõr.

41

http://ekutup.dpt.gov.tr/isgucu/oik650.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

İş Gücü Piyasasõ OİK Raporu Yurt Dõşõnda Yaşayan Türkler Alt Komisyonu Raporu

• Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ,
a. Küçük Sanayinin Geliştirilmesi Fonu ile küçük sanayicileri,
b. Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonu ile küçük sanat
kooperatiflerini (tesis ve işletme kredisi dahil),
c. Sanayi Kredisi Fonu ile şirketleri,
d. Halk Girişimlerini Destekleme Fonu ile şirket ve kooperatifleri
desteklemektedir.
• T.C. Turizm Bakanlõğõ, turizm yatõrõmlarõnõn ülke turizmi açõsõndan
beklenen yararõ sağlayabilmesi amacõyla danõşmanlõk hizmetleri vermekte, kredi
tahsislerinde destek olmakta, çeşitli teşvik tedbirleri uygulanmaktadõr.
• Türkiye Halk Bankasõ,
a) Küçük ve orta boy sanayi işletmeleri ve imalat sektörünü,
b) Turizm alanõnda yapõlacak yatõrõmlarõ,
c) Özel sağlõk tesislerini,
d) Vasõflõ hizmet sunan tesisleri desteklemektedir.
* Türkiye Kalkõnma Bankasõ, sanayi sektörü yanõnda diğer sektörlere de
mali destek sağlamaktadõr.
* T.C. Ziraat Bankasõ, yurtdõşõnda çalõşan ve yurda kesin dönüş yapan
vatandaşlarõmõza tarõmsal yatõrõmlar için zirai kredi vermektedir.
Bu krediler bitkisel üretim, hayvansal üretim, tarõm alet ve makinelerinin
sağlanmasõ, arazi edindirme, tarõmsal sanayi ve köy el sanatlarõ alanlarõndadõr.
* Almanya'daki vatandaşlarõmõza Bankalar ve Yapõ Tasarruf Sandõklarõnca
verilen kredilerin Türkiye'de kullanõlmasõ konusunda Türkiye Emlak Bankasõ yetkili
kõlõnmõştõr.
Bunlar dõşõnda, Almanya'dan kesin dönüş yapmõş vatandaşlarõmõza sunulan
diğer bazõ olanaklar aşağõda sõralanmõştõr.
* Devlet Sanayi İşbirliği Hibe Programõ
Almanya ile işbirliği içerisinde başlatõlan Devlet-Sanayi İşbirliği Hibe
Programõ çerçevesinde, Alman firmalarõnca hibe edilen, bakõmdan geçirilmiş makine
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ve teçhizatlarla Ankara, İstanbul, Zonguldak ve Marmaris'te kurulmuş olan Çõraklõk
Eğitim Merkezlerinde yapõlan mesleki eğitim faaliyetleri ile halen 350 gencimiz dual
sistemde mesleki eğitim görmektedir. Ayrõca Karabük'te kurulan mesleki eğitim ve
geliştirme merkezinde halen 30 eğitimciye meslek geliştirme eğitimi verilmektedir.
* Almanya'dan Kesin Dönüş Yapmõş Anadolu Liselerini Bitirmiş Gençlere
Yönelik Mesleki Eğitim Programlarõ, MEKSA Vakfõnõn Faaliyetleri;
Almanya'dan kesin dönüş yapmõş, Almanca tedrisatlõ Anadolu Liselerini
bitirmiş ve fakat üniversiteye girememiş gençlerimize otel ve lokantacõlõk alanõnda
önbüro, servis ve aşçõlõk dallarõnda; sağlõk alanõnda ise tõbbi alet bakõm personeli ve
teknisyenliği dallarõnda, dual sistemde mesleki eğitim verilmesine ilişkin proje
çalõşmalarõ devam etmektedir.
1985 Yõlõnda kurulan Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme
Vakfõ'nõn (MEKSA) aracõlõğõ ile ülkemizde 29 Çõraklõk Eğitim Merkezi kurulmuş
bulunmaktadõr. Bu Merkezlerde, 13 ana meslek dalõnda, başta F.Almanya'dan dönen
gençlerimiz olmak üzere bütün gençlerimize ikili sistemde meslek eğitimi
verilmektedir. 1994-95 öğretim yõlõnda bu merkezlerde eğitim gören gençlerin sayõsõ
3.000 olmuştur.
* Uyum Kurslarõ ve Yabancõ Dilde Eğitim Yapan Anadolu Liseleri
Türkiye'ye kesin dönüşte, yeniden uyum sağlama konusunda en büyük
güçlüğü, yurtdõşõnda doğup büyüyen ve bir ölçüde ülkemiz ve kültürümüze
yabancõlaşmõş olan çocuklar çekmektedir. Bu çocuklarõn ülkemize yeniden
uyumlarõnõ sağlamak için yaz aylarõnda, bütün illerimizde, Türkçe ve Türk Kültürü
konusundaki eksikliklerinin giderilmesi ve Türk eğitim sisteminin tanõtõlmasõna
yönelik kurslar düzenlenmektedir.
Bunun yanõnda Almanca, Fransõzca ve İngilizce konuşulan ülkelerden dönüş
yapmõş çocuklarõn iki dilde eğitimlerine devam edebilmelerini teminen, anõlan
dillerde eğitim veren Anadolu Liselerine alõnmalarõna imkan tanõnmõştõr.
1997-98 öğretim yõlõnda Türkçe-Almanca öğretim yapan 20 Anadolu
Lisesinde toplam 101 Alman uyruklu öğretmen görev yapmaktadõr.
6. ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA ÜLKELERİNDE ÇALIŞAN
YURTTAŞLARIMIZIN SORUNLARI
Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile ülkemiz arasõnda, Libya ve Katar
hariç, işgücü veya sosyal güvenlik anlaşmalarõ bulunmamaktadõr.
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Bu ülkelerde çalõşan işçilerimiz hastalõk, kaza, meslek hastalõğõ gibi kõsa
vadeli sigorta kollarõnda ülke mevzuatõndan yararlanmakta; malüliyet, yaşlõlõk ve
ölüm gibi uzun vadeli sigorta kollarõnda ise sigorta güvenceleri bulunmamaktadõr. Bu
yurttaşlarõmõz yurt dõşõnda çalõştõklarõ süreleri 3201 sayõlõ yasadan yararlanarak
ülkemiz sosyal güvenlik kurumlarõna borçlanmak suretiyle sosyal sigorta güvencesine
kavuşabilmektedirler.
Ayrõca, bu ülkelerde kefalet müessesesinin mevcut olmasõ nedeniyle
işçilerimiz izinsiz işyeri değiştirememekte, değiştirdikleri takdirde ortaya sorunlar
çõkmaktadõr. Hac mevsimlerinde S.Arabistan’a gelip kaçak olarak çalõşan işçilerimiz
de ayrõ bir sorun oluşturmaktadõr.
6. 1. Libya’daki Vatandaşlarõmõzõn Sorunlarõ
Libya’daki vatandaşlarõmõz Türk, Libyalõ ve /veya bu ülkede muhtelif
projelerin yapõmõnõ üstlenmiş yabancõ şirketlerde çalõşmaktadõrlar.
Yurt dõşõnda çalõşan Türk vatandaşlarõnõn sosyal güvenliklerini sağlamak
üzere ikili sözleşmeler imzalanmaktadõr. Bu sözleşmelerin ortak hükümlerinden biri
“yardõmlardan yararlanmak için gerektiğinde sürelerin birleştirilmesidir”. Buna göre
iki ülkede geçen sigortalõlõk süreleri birleştirilerek, vatandaşlarõmõzõn sağlõk
yardõmlarõndan veya yaşlõlõk-malüllük-ölüm aylõklarõndan yararlandõrõlmalarõ
sağlanmaktadõr.
Libya ile ülkemiz arasõnda mevcut olan söz konusu İşgücü ve Sosyal
Güvenlik Sözleşmelerinin uygulanmasõ bakõmõndan sorunlar bulunmaktadõr.
Türk mevzuatõna göre gerekli olan koşullarõn yerine getirilmemesi halinde,
sözleşmeli ülkede geçen sigortalõlõk süreleri, aylõğõn bağlanmasõnda, Türkiye’de
geçmiş gibi değerlendirilmekte, aylõğõn hesabõnda ise, Türkiye’deki oranlar üzerinden
ödeme yapõlmaktadõr (Pro-rate aylõğõ).
Sözleşmelerin uygulanabilmesi için ülkelerin birbirlerine, çalõşõlan süreleri
bildirmeleri kaçõnõlmaz olmasõna rağmen, Libya bu hususa uymadõğõndan 1976
tarihinde imzalanan sözleşme uygulanamamõş olup, Türkiye ve Libya arasõnda
yeniden bir Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile bu sözleşmenin uygulanmasõna ilişkin
idari anlaşma imzalanmõş ve 01. 08. 1985 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu sözleşmenin kapsamõna giren kişiler “daimi” ve “daimi
olmayan” şeklinde ikiye ayrõlmõş, Libya’da faaliyet gösteren Türk firmalarõnõn
çalõştõrmak üzere Türkiye’den bu ülkeye götürdükleri Türk vatandaşlarõ “daimi işçi”
sayõlmõş, Türk firmalarõ dõşõnda kalanlar ise “daimi olmayan işçiler” olarak
adlandõrõlmõşlardõr.
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Türk firmalarõnda çalõşanlar her türlü aylõk-gelir haklarõ yönünden Türk
mevzuatõna tabi kõlõnmõşlar ve uzun vadeli sigorta kollarõna ait primlerin İdari
Anlaşmada ana ülke olarak tanõmlanan Türkiye Cumhuriyeti mevzuatõna göre
ödenmesi öngörülmüştür.
Müteahhitler Birliğinin girişimleri sonucu, konu Çalõşma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlõğõ ve bağlõ kuruluşu Sosyal Sigortalar Kurumunca uzun süre
incelenmiş, daha sonra Müteahhitler Birliğinin de katõlmasõyla bir dizi toplantõ
yapõlmõştõr. 27.11.1997’de Bakanlõk ve Kurum yetkililerince imzalanan tutanakla
kurum mevzuatõnõn uygulanmasõnõn devamõna karar verilmiştir. Konunun hukuka
uygunluğu konusunda mahkeme kararlarõ da bulunmaktadõr.
Libya’nõn, Sosyal Sigortalar Kurumuna, vatandaşlarõmõzõn çalõştõğõ süreleri
bildirmekten kaçõnmasõ, o ülkede çalõşan vatandaşlarõmõzõn emeklilik haklarõnõ elde
edememeleri anlamõna gelmektedir. Bu durumda, primlerin Türk mevzuatõna göre
ödenmesi, çalõşanlarõn sosyal güvenliklerini sağlamak için izlenebilecek en uygun
yoldur. Yurt içinde çalõşan işçi ile yurt dõşõnda Türk mevzuatõna tabi olarak çalõşan
işçiden alõnacak primin birbirinden farklõ olmasõ ise eşitlik ilkesine aykõrõ bir usul
olarak görülmektedir. Diğer taraftan, primi alõnmayan bir yardõmõn karşõlanmasõ,
sigorta hukukuna da uygun değildir.
(Yurt Dõşõnda Yaşayan Türkler Özel İhtisas Komisyonu üyesi katõlõmcõlarõn
çoğunluğu tarafõndan üzerinde anlaşma sağlanamayan Türk Müteahhitler Birliği’nin,
Libya’daki prim oranlarõ, tip sözleşmeler, asgari ücret gibi konulardaki talep ve
görüşleri ise Türk Müteahhitler Birliğinin hazõrlamõş olduğu “Yurt Dõşõ Müteahhitlik
Hizmetlerinde Çalõşan Türk İşgücünün Sorunlarõ “ başlõğõ altõnda ayrõca
sunulmaktadõr.)
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7. VATANDAŞLARIMIZIN TÜRK MEVZUATI VE İDARİ
UYGULAMALARDAN KAYNAKLANAN SORUNLARI

7. 1. Yurt Dõşõnda Geçen Sürelerin Sosyal Güvenlik Bakõmõndan Türk
Mevzuatõna Göre Değerlendirilmesi
Yurt dõşõnda çalõşan vatandaşlarõmõza, 07.06.1978 tarihinde yürürlüğe
konulan 30.05.1978 tarih, 2147 sayõlõ Yasayla, yabancõ ülkelerde geçen çalõşma
sürelerini Türk sosyal güvenlik mevzuatõna göre değerlendirebilme olanağõ
tanõnmõştõ.
Bu Yasa, yedi yõllõk bir uygulamadan sonra, 22.05.1985 tarihinde
yürürlükten kaldõrõlmõş, yerine yurt dõşõndaki vatandaşlarõmõza, yurt dõşõnda geçen
çalõşma süreleri yanõnda, ikamet sürelerini de borçlanabilme olanağõ tanõyan, çalõşma
veya ikamet sürelerinin tamamõnõn ya da istenilen bölümünün borçlanabilmesine
cevaz veren ve ödenecek prim borcunu, "borçlanõlan her gün için l Amerikan Dolarõ"
olarak belirleyen, 08.05.l985 tarih, 3201 sayõlõ Yasa getirilmiştir.
Halen yürürlükte bulunan 3201 sayõlõ Yasa, yurt dõşõnda geçen çalõşma ve
ikamet sürelerinin borçlanõlabilmesini ve borçlanõlan sürelere istinaden aylõk tahsis
edilebilmesini, "Türkiye'ye kesin dönüş" koşuluna bağlamaktadõr.
Bu koşulun gerçekleşmesinde "yazõlõ beyan" esas alõnmakta; sosyal
güvenlik kuruluşlarõmõz, Türkiye'ye kesin döndüğünü yazõlõ olarak beyan eden
vatandaşlarõmõzõn borçlanma ve aylõk tahsis taleplerini işleme koymaktadõrlar.
15.02.1997 tarih, 22906 sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlanan 16.0l.l997 tarihli
Bakanlar Kurulu kararõyla, 3201 sayõlõ Kanuna göre değerlendirilecek sürelerin her
bir günü için tahakkuk ettirilecek prim, kesenek ve karşõlõğõ borç tutarõ l ABD
Dolarõndan 2,5 ABD Dolarõna yükseltilmiş ve bu miktar daha sonra 2 ABD Dolarõna
indirilmiş olup halen bu şekilde uygulanmaktadõr.
7.2. 3201 Sayõlõ Yurt Dõşõnda Bulunan Türk Vatandaşlarõnõn Yurt
Dõşõnda Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakõmõndan
Değerlendirilmesi
Hakkõnda
Kanun”un
Uygulanmasõnda
Karşõlaşõlan Sorunlar
Yaklaşõk on yõldan beri yürürlükte olan 3201 sayõlõ Yasanõn uygulanmasõnda
bazõ sorunlarla karşõlaşõlmaktadõr.
Türkiye'ye kesin olarak döndüğünü beyan ederek yurt dõşõnda geçen hizmet
veya ikamet sürelerini 3201 sayõlõ Yasaya göre, tabi olduklarõ sosyal güvenlik
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kuruluşlarõna borçlanan ve tahakkuk ettirilen prim borçlarõnõ ödeyerek bu
kuruluşlardan aylõk tahsisi talebinde bulunan vatandaşlarõmõzõn önemli bir
bölümünün, bilahare geldikleri yabancõ ülkelere dönerek bu ülkelerde ikamete devam
ettikleri, "işsizlik yardõmõ" veya diğer "sosyal yardõm"lardan yararlandõklarõ ya da
tekrar çalõşmaya başladõklarõ gözlenmektedir.
Bu durum, geldikleri yabancõ ülkelere, örneğin Almanya'ya
dönen
vatandaşlarõmõz ve aylõk aldõklarõ sosyal güvenlik kuruluşlarõmõz açõsõndan ayrõ ayrõ
irdelendiğinde, aşağõda özetlenen sorunlarla karşõlaşõlmaktadõr:
* Kendilerine, Türkiye'ye kesin olarak döndükleri beyanõnda bulunmalarõ
üzerine, sosyal güvenlik kuruluşlarõmõzca aylõk tahsis edildikten sonra tekrar
Almanya'ya dönen vatandaşlarõmõza, Türkiye'den aylõk aldõklarõ saptandõğõnda,
Alman milli mevzuatõnda öngörülen "işsizlik yardõmõ", "geçim yardõmõ" ve diğer
"sosyal yardõm"lardan, yapõlacak yardõmõn miktarõ, Türkiye'den alõnan aylõk oranõnda
azaltõlarak ödenmekte veya tamamen kesilmektedir.
* Söz konusu vatandaşlarõmõzdan Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi olanlar,
Almanya’da sigortaya tabi işlerde çalõşan eşlerinin yanõnda ikamet edenler, sigortalõ
bir işte çalõşmamalarõ, işsizlik yardõmõ almamalarõ ve isteğe bağlõ olarak hastalõk
sigortasõ primi ödememeleri halinde, Türkiye’den aylõk aldõklarõ dikkate alõndõğõnda
eşlerinin hastalõk sigortasõndan yararlanma haklarõnõ kaybetmekte, hastalõk
kasalarõnca sağlanan sağlõk
yardõmlarõndan, Türk-Alman Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde ve ancak aylõk aldõklarõ sosyal güvenlik
kuruluşumuzun nam ve hesabõna yararlanabilmektedirler. Bazõ durumlarda ise
tamamen hastalõk sigortasõ kapsamõ dõşõnda kalma tehlikesi ile karşõ karşõya
kalabilmektedirler.
* 506 Sayõlõ Sosyal Sigortalar Yasasõna göre, yaşlõlõk aylõğõ almaktayken
Türkiye'de sigortalõ olarak çalõşmaya başlayanlarõn prime esas kazançlarõ üzerinden
% 30 oranõnda "sosyal güvenlik destek primi" kesilmekte; yurt dõşõnda çalõşan
vatandaşlarõmõzõn kazançlarõndan ise böyle bir kesinti yapõlmamakta, bu da, Sosyal
Sigortalar Kurumu sigortalõlarõnõn 506 sayõlõ Yasa önündeki eşitliğinin, yurt dõşõnda
çalõşan vatandaşlarõmõz lehine bozulmasõ sonucunu doğurmaktadõr.
* Diğer taraftan, 3201 sayõlõ Yasa uyarõnca beyan üzerine hizmetlerini
borçlanan ve aylõklarõ bağlanan vatandaşlarõmõzõn bilahare yurt dõşõna dönerek işe
başladõklarõ veya “işsizlik parasõ”, “işsizlik yardõmõ” gibi yardõmlarõ aldõklarõnõn
tespiti halinde bu aylõklarõ durdurulmaktadõr.Nitekim
bu durumda olup, aylõğõ
kesilen bir vatandaşõmõzõn Sosyal Sigortalar Kurumu aleyhine açtõğõ dava sonucunda
Yargõtay Hukuk Genel Kurulu, 1998/10-805 Esas, 1999/252 sayõlõ kararõyla Sosyal
Sigortalar Kurumunun uygulamasõnõn haklõ olduğuna karar vermiştir.
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7. 3. Pasaport Süreleri ve Harçlarõ
Yapõlan düzenlemelerle vatandaşlarõmõzõn pasaport alõrken veya uzatõrken
ödedikleri pasaport harçlarõ düşürülmüş ve 5 yõla kadar süreli pasaport alma imkanõ
getirilmiştir.
Ancak, vatandaşlarõmõzõn 10 yõl veya daha uzun süreli pasaport temditi
talepleri vardõr; bu yolla Başkonsolosluklarõmõzdaki iş hacmi azalacağõ gibi, izdiham
da ortadan kalkacaktõr. Diğer taraftan, ilgili ülke yabancõlar dairelerine pasaportun
geçerlilik süresinin uzatõldõğõnõ belgelemek üzere başvurma süresi de otomatik olarak
uzamõş olacaktõr. Gerek ikamet edilen ülkede verilen oturma izni ve gerekse vize
verilmesinde pasaportun geçerlilik süresi dikkate alõndõğõndan uygulamada kolaylõk
sağlanmõş olacaktõr.
7. 4. Yabancõ Ülkelerde İkamet Eden Vatandaşlarõmõzõn Askerlik
İşlemleri
Yabancõ ülkelerde bulunan vatandaşlarõmõz; birden fazla tabiiyetliler ile işçi,
işveren, bir meslek ya da sanat mensubu, öğrenci, işçi ailesi, turist, ilticacõ ve resmi
görevli olarak bulunanlar olarak kategorize edilebilir.
* Birden fazla tabiiyetli vatandaşlarõmõzdan, aslen Türk vatandaşõ olup da
yurt dõşõnda doğan ve ikamet edenler ile, kanunî rüşt yaşõna kadar yabancõ ülkeye
gitmiş olanlarõn askerlikleri; tâbiiyetinde bulunduklarõ diğer ülkedeki TC.
Başkonsolosluğuna başvurmalarõ halinde 38 yaşõnõ tamamladõklarõ yõlõn sonuna kadar
ertelenebilir.
İsterlerse erteleme yaş sõnõrõ içinde iken konsolosluklarõna başvurarak
10.000 Alman Markõ veya karşõlõğõ bulunduğu ülke parasõnõ ödemek ve bir aylõk
temel askerlik eğitimini yapmak kaydõyla, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayõlõrlar
veya statülerine göre yurtiçinde askerlik hizmetini yerine getirebilirler.
Bunlardan Almanya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa (1972 ve
daha genç doğumlular hariç), İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Ve Norveç'de askerlik
hizmetini yapanlar Türkiye'deki askerlik hizmetinden muaf tutulmaktadõrlar.
Tâbiiyetinde bulunduklarõ ülkeye kanunî rüşt yaşõndan sonra gidenlerin askerlik
işlemleri yabancõ ülkelerde işçi, işveren, bir meslek ya da sanat mensubu sõfatõ ile
bulunan vatandaşlarõmõz gibidir.
* İşçi, işveren, bir meslek ya da sanat mensubu sõfatlarõndan biri ile yabancõ
ülkelerde bulunan vatandaşlarõmõzõn askerlikleri; durumlarõnõ ispata yarayan
belgelerle birlikte bölgesinde ikamet ettikleri TC Başkonsolosluklarõna başvurmalarõ
halinde, iki yõlda bir yenilenmek kaydõyla 38 yaşõnõ tamamladõklarõ yõlõn sonuna
kadar ertelenmektedir. Bunlar; askerliklerini yurda dönerek tâbi olduklarõ statüde
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yapabilecekleri gibi, isterlerse 38 yaşõnõ tamamlamamõş olmalarõ kaydõyla, bağlõ
bulunduklarõ TC Başkonsolosluğuna durumlarõnõ ispata yarayan belgelerle birlikte
başvurmalarõ, 10.000 Alman Markõ veya karşõlõğõ yabancõ ülke parasõnõ peşin veya
dörtte birini başvuru sõrasõnda, geri kalanõnõ en çok üç taksit halinde, 38 yaşõnõ
tamamladõğõ yõlõn sonuna kadar ödemesi ve en geç 38 yaşõnõ tamamladõğõ yõlõ takip
eden yõlõn son celbine kadar bir aylõk temel askerlik eğitimi yapmõş olmalarõ kaydõyla
askerlik hizmetini yapmõş kabul edilirler.
* Öğrenciler; yurt dõşõnda orta öğrenim veya lisans eğitimi düzeyinde
öğrenim gören vatandaşlarõmõzõn askerlikleri 29 yaşõnõ tamamladõklarõ yõlõn sonuna
kadar ertelenmektedir.
Yüksek lisans eğitimi için gidenlerin askerlikleri, üç yõl altõ ayõ doktora
eğitimi yapmak üzere yabancõ ülkelere gidenlerin askerlikleri altõ yõlõ geçmemek
kaydõyla en geç 33 yaşõnõ tamamladõklarõ yõlõn sonuna kadar ertelenmektedir.
Bunlardan (resmi öğrenciler hariç); öğrenciliğinden bağõmsõz olarak oturma veya
çalõşma izni alarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sõfatõnõ
kazananlar ile, oturma veya çalõşmalarõna öğrenciliklerine bağlõ olarak izin verilmiş
olsa bile üniversite veya diğer yüksek öğrenim kurumlarõnda gelir vergisine tâbi
olarak ücret veya maaş karşõlõğõ, öğretim ve araştõrma görevlisi olarak bulunanlar
erteleme veya dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler
* İşçi ailesi olarak bulunan vatandaşlarõmõzõn askerlikleri de, potansiyel işçi
olarak kabul edilerek oturma veya çalõşma izni alõncaya kadar birer yõllõk sürelerle,
oturma izni kazandõktan sonra 2 yõllõk sürelerle 38 yaşõnõ tamamladõklarõ yõlõn sonuna
kadar ertelenmekte ve bu vatandaşlarõmõz dövizle askerlik hizmetinden
yararlanabilmektedirler.
* Turist ve ilticacõ olarak bulunan vatandaşlarõmõzõn askerliklerinin
ertelenmesi veya dövizle askerlik hizmetinden yararlandõrõlmasõ mümkün değildir.
Bu nedenle; yoklama kaçağõ bakaya olarak aranan vatandaşlarõmõza 3 ay içinde yurda
gelerek, tâbi olduğu statüde askerlik hizmetine başlamak üzere bağlõ bulunduklarõ
askerlik şubelerine başvurmalarõ kendilerine tebliğ edilmekte ve yapõlan tebligata
uyanlar statülerine göre silah altõna alõnmakta, uymayanlarõn ise T.C. vatandaşlõğõnõn
kaybettirilmesi İçişleri Bakanlõğõna teklif edilmektedir
7. 4. 1. Askerlik İşlemlerine İlişkin Sorunlar
Yabancõ ülkelerde oturma veya çalõşma izni olan vatandaşlarõmõzõn yurt
içindeki uzun süreli askerlik nedeniyle yurda dönmeleri halinde, bulunduklarõ yabancõ
ülkelerde kazanmõş olduklarõ sosyal haklarõ kaybetmelerini önlemek maksadõyla, bu
durumdaki vatandaşlarõmõz için getirilmiş olan askerliklerini erteleme ve dövizle
askerlik hizmeti yapma hakkõ olan vatandaşlarõmõz, bu haklardan nasõl
yararlanacaklarõnõ ve hangi hallerde haklarõnõ kaybedeceklerini bilmemektedirler.
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Bu nedenle; bazõ vatandaşlarõmõz ya Türk Vatandaşlõk Kanunu’nun 25 nci
maddesi gereğince Türk vatandaşlõğõnõ kaybetmekte ya da uzun süreli askerlik
nedeniyle Türkiye'ye gelerek, bulunduğu yabancõ ülkede kazanmõş olduğu sosyal
haklarõnõn bir kõsmõnõ veya tamamõnõ kaybetmektedir.
Vatandaşlõk Kanununun 20’inci maddesi gereğince Türk vatandaşlõğõndan
çõkmasõna Bakanlar Kurulunca izin verilen, yabancõ ülkelerde ikamet eden
vatandaşlarõmõzõn vatandaşlõktan çõkartõldõklarõ mahalli nüfus idaresine
bildirilmediğinden, kendilerine hala Türk vatandaşõ olarak muamele edilmektedir.
Bunun sonucu olarak da aşağõdaki sorunlar ortaya çõkmaktadõr:
• Yurt içinde asker kaçağõ olarak aranmakta ve Türk vatandaşõ statüsünde
olmadõğõ halde yakalandõğõnda askerlik hizmetini yapmak üzere silah altõna
alõnmaktadõr.
• Türk vatandaşlõğõndan çõkmõş olmasõ nedeniyle dövizle askerlik hizmeti
kapsamõnda geri ödemeye hak kazanan şahõslarõn bu talepleri mahalli nüfus
idarelerince Türk vatandaşõ olduklarõ gerekçesiyle reddedilmektedir.
Türk Vatandaşlõğõ Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, vatandaşlõktan
çõkmasõna izin verilen vatandaşlarõmõzdan henüz askerlik hizmetini yapmayanlar
tekrar vatandaşlõğa alõnmak için 38 yaş sõnõrõnõ geçtikten sonra veya yaş
sõnõrõndayken müracaat etmeleri halinde dövizle askerlik hizmetinden yaş haddi
nedeniyle yararlanamamakta ve bu nedenle de Türkiye’de öğrenim durumlarõna göre
yedek subay veya er statüsünde silah altõna alõnmaktadõrlar.
Bu durumda
vatandaşlarõmõz yaşlarõnõn ilerlemiş olmasõna rağmen uzun süreli askerlik yapmak
zorunda kalmakta veya bunu yapamadõklarõ için tekrar 403 sayõlõ Türk Vatandaşlõğõ
Kanunu’nun 25/ç maddesi gereğince vatandaşlõktan atõlma işlemi ile karşõ karşõya
kalmaktadõrlar.
7. 4. 2. Askerlik İşlemlerine İlişkin Öneriler
* Vatandaşlõktan çõkmasõna Bakanlar Kurulunca karar verilenlerin, buna
ilişkin kararlarõn Resmi Gazetede yayõnlandõğõ gün Türk vatandaşlõğõndan çõkmasõna
izin verildiği Vatandaşlõk ve Nüfus İşleri Dairesi Başkanlõğõ marifetiyle mahalli nüfus
idaresine aynõ gün bildirilmesi gerekmektedir.
* Henüz askerlik hizmetini yapmamõş veya kesin terhise hak kazanmamõş
vatandaşlarõmõzdan, Türk vatandaşlõğõndan çõkmasõna izin verilmesini talep edenlerin
bu işlemlerine başlanõlmadan önce bu vatandaşlarõmõzõn ileride tekrar Türk
vatandaşlõğõna geçmek isteyenlerin konsolosluk görevlileri tarafõndan askerlik
hizmetini bir şekilde tamamlayõp kesin olarak terhis olduktan sonra veya diğer ülke
vatandaşlõğõnõ kazandõktan sonra vakit geçirmeden tekrar Türk vatandaşlõğõna
alõnmak üzere müracaat etmeleri gerektiği konusunda uyarmalarõnõn bu
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* Daha önce Türk vatandaşõ iken vatandaşlõktan çõkmasõna Bakanlar
Kurulunca karar verilenlerden tekrar Türk vatandaşlõğõna geçmek üzere müracaat
edenlerin tekrar Bakanlar Kurulu Kararõna gerek olmadan idari bir kuruluş kararõ ile
alõnabilmelerini zaman kaybõ nedeniyle mağduriyetlerini önleyeceği düşünülmekte
olup, bunun için yasal düzenlemelerin yapõlmasõ gerekmektedir.
* Yurt dõşõndaki vatandaşlarõmõzõn; TRT INT ve TRT Avrasya kanallarõ
aracõlõğõ ile, birden fazla tabiiyetlilik, askerlik ertelemeleri ve dövizle askerlik
konularõnda bilgilendirilmesi ve bu programlarõn belirli aralõklarla yenilenmesi uygun
olacaktõr.
* Yabancõ ülkelerde Türkçe olarak yayõmlanan, yazõlõ ve görsel basõn
aracõlõğõ ile, bu ülkelerde ikamet eden vatandaşlarõmõz, gerek yurtiçindeki, gerekse
bulunduklarõ yabancõ ülkelerdeki hak ve menfaatleri konusunda bilgilendirilmelidir.
* Yurt dõşõnda, resmi veya sivil toplum örgütleri vasõtasõyla vatandaşlarõmõzõ
hak ve menfaatleri konusunda bilgilendirme konferansõ verilmelidir. Yurtdõşõndaki
vatandaşlarõmõzla ilgili herhangi bir yasal düzenleme yapõlõrken bu kuruluşlarõn
görüşünün alõnmasõnõn yararlõ olacağõ değerlendirilmektedir. Bu durumda bulunan
vatandaşlarõmõz, askerlik erteleme işlemlerinin kolaylaştõrõlmasõnõ talep etmektedirler.
7. 5. Gümrüksüz Otomobil İthal İzni Talebi
Yurt dõşõndaki ″işçi″ ″serbest meslek″ ″müstakil iş sahibi″ ve ″emekli ″
vatandaşlarõmõz kendilerine bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye’ye gümrüksüz
ithal otomobil hakkõnõn tanõnmasõnõ istemektedirler.
Yurt dõşõnda çalõşan vatandaşlarõmõza kesin dönüş yapmaksõzõn her beş yõlda
bir tanõnmõş olan bedelsiz otomobil ithali izni 01.01.1996 tarihinden itibaren
yürürlüğe konulan yeni bedelsiz ithal rejimi ile ağõrlaştõrõlarak otomobil ithal edenin
kesin dönüş yapmasõ ve dönüşten en az altõ ay önce otomobili adõna kaydettirmiş
olmasõ şartõna bağlanmõştõr. Bu durum yurt dõşõndaki vatandaşlarõmõz arasõnda büyük
yakõnmalara neden olmaktadõr.
Öte yandan, bulunduklarõ ülkede çifte vatandaşlõğõ kazanmõş olan
yurttaşlarõmõzõn yurda kesin dönüş
yapmalarõ uygulamada bağlayõcõ
olamayacağõndan, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde bedelsiz otomobil ithalatõndan
yararlanmalarõ mümkün bulunmamaktadõr. Genel olarak çifte vatandaşlõğõn teşvik
edildiği bir durumda bu uygulama güçlüklere yol açmaktadõr Diğer taraftan,
önümüzdeki dönemlerde Türk otomotiv sektöründeki gelişmelere bağlõ olarak
bedelsiz ithalat rejiminde değişiklik yapõlmasõna ilişkin çalõşmalar sürdürülmektedir.
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8. YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ İÇİNDE ÇALIŞAN
TÜRK İŞÇİLERİ İLE İLGİLİ SORUNLAR
VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ

8. 1. Türk Müteahhitlerin Yurt Dõşõna İşçi Götürmede Karşõlaştõklarõ
Sorunlar
Türk müteahhitlerin Bağõmsõz Devletler Topluluğu’nda çalõştõracaklarõ
işçileri İş ve İşçi Bulma Kurumu aracõlõğõ ile sağlamalarõ, bu işçilere Kurumun
belirlediği miktar üzerinden ücret vermeleri ve aynõ zamanda sosyal sigorta güvencesi
sağlamalarõ esasõ getirilmiştir. Bu uygulama 1998 yõlõndan itibaren devam etmektedir.
Bu konu aşağõda Topluluk Sigortasõ başlõğõ altõnda daha detaylõ olarak ele alõnacaktõr.
Ancak, bazõ müteahhitlerimiz, İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun öngördüğü
ücretlerin iş aldõklarõ ülkelerdeki ücretlerin çok üstünde olduğu gerekçesiyle, işçileri
turist olarak götürmekte veya mahallinden işçi sağlama yoluna giderek hem İİBK’nun
belirlediği ücretleri ödememekte hem de sigorta yükümlülüğünden kurtulmaya
çalõşmaktadõrlar.
Yurt dõşõnda iş alan Türk müteahhitlerinin devletçe desteklenmesi politika
esaslarõndan birisini oluşturmakla birlikte, işçilerimizin istihdamõ çalõşma koşullarõ ve
sosyal güvenlik haklarõnõn korunmasõ da aynõ önemi taşõmaktadõr. Bu nedenle,
müteahhitlerin yurt dõşõnda çalõştõracaklarõ işçiler için topluluk sigortasõ yaptõrmalarõ
zorunluluğu Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõnõn 18.02.1992 tarihli talimatõ ile
bir kez daha teyit edilmiştir. Ancak bu durum, müteahhitler açõsõndan topluluk
sigortasõnõn isteğe bağlõ olduğu gerekçesiyle olumlu karşõlanmamõştõr. Diğer taraftan
Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, Pakistan, Suriye ve Güney Afrika gibi ülkemizle
İşgücü ve Sosyal Güvenlik Anlaşmasõ bulunmayan ülkelere, müteahhitler tarafõndan
götürülen işgücü için böyle bir zorunluluğun bulunmamasõ Türk Müteahhitler Birliği
tarafõndan eşitsiz bir durum yaratõldõğõ şeklinde de değerlendirilmektedir.
Libya’ya İlişkin Sorunlar
Libya’da Türk müteahhitlerinin yanõnda çalõşan Türk işçilerinin primlerine
ilişkin Türk Müteahhitler Birliği tarafõndan tanõmlanan sorunlar ise yine T. M. B.’nin
yorumlarõyla aşağõda belirtilmektedir:
* Libya’da çalõşan Türk işçilerinin primlerine ilişkin ilk hukuki düzenleme
bu ülke ile 1975 yõlõnda yapõlan işgücü anlaşmasõnda yer almõş ve primlerin Libya
mevzuatõna göre kesileceği bu anlaşmada hükme bağlanmõştõr.
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* Daha sonra 1976 yõlõnda imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasõnõn 3.
Maddesinde; “bir akit taraf vatandaşlarõna veya bunlarõn hak sahiplerine bu akit taraf
mevzuatõ uyarõnca hak kazanmõş olduklarõ yardõmlarõn kendi ülkelerine transfer
edilmesini garanti eder.” İfadesi ile primlerin kesilmesi ve transfer görevi elde
edilmişse de prim transferi sağlanamamõştõr.
* Libya ile imzalanan 1985 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinde, bu defa
primlerin şirketler tarafõndan Türkiye’ye transfer edileceğine yer verilmiştir. Ancak
bu defa da uygulamanõn hangi ülke mevzuatõna göre yapõlmasõ gerektiği hususunda
iki farklõ görüş ortaya çõkmõştõr.
* Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasõnda
imzalanmõş bulunan sosyal güvenlik sözleşmesi 09.01.1985 günlü, 3148 sayõlõ
Kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmõş ve müteakiben, 85/9131 sayõlõ
Bakanlar Kurulu kararõyla yürürlüğe konulmuştur. Bu sözleşme, Anayasanõn 90.
Maddesinin son fõkrasõna istinaden ve 244 sayõlõ uluslararasõ anlaşmalarõn yapõlmasõ
ve yürürlüğe girmesiyle ilgili yasanõn 2. maddesine uygun olup, halen yürürlükte
bulunmaktadõr.
* Bu sözleşme, uygulama sonucu ortaya çõkacak sorunlarõn çözümünü tek
bir tarafa bõrakmamõş ve 12. maddesi ile bu duruma açõklõk getirmiştir. 12. madde de
aynen “ bu sözleşmenin uygulanmasõ ve yorumlanmasõna ilişkin ortaya çõkacak
anlaşmazlõklar taraflarõn seçecekleri ikişer üyeden oluşan dört üyelik bir komisyon
tarafõndan çözümlenir.” hükmünü amirdir.
* Sorunun hukuki açõdan çözümlenmesi ve tartõşmalara son verilmesi için
sözleşmenin 12. maddesi uyarõnca tek yetkili olan iki ülke yetkili temsilcilerinin
katõldõğõ 17. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantõsõna konu
getirilmiş ve Türk tarafõ, sosyal güvenlik sözleşmesinin 4’üncü maddesi ve
uygulamaya dair idari anlaşmanõn 3’üncü maddesine göre Libya’da Türk işverenleri
yanõnda çalõşan daimi Türk işçilerinin sigorta aylõklarõ ve maktu yardõmlarõna ilişkin
prim oranlarõnõn tespitinde, hangi ülke mevzuatõnõn esas alõnmasõ gerektiği
konusunda Libya tarafõnõn görüşünü sormuştur. Libya tarafõ ise 3. ve 4. maddelerle
ilgili olarak Libya mevzuatõnõn uygulanmasõ ve transferin buna göre yapõlmasõ
gerektiği hususunda görüş bildirmiştir. Böylece Libya mevzuatõnõn uygulanmasõ
konusunda iki taraf mutabakata varmõştõr
* İki devletin bu açõk ve kesin belirlemesi karşõsõnda zamanõn başbakanõ
tarafõndan Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõna gönderilen bir yazõ ile, KEK
toplantõsõnda alõnan görüş doğrultusunda Libya mevzuatõnõn uygulanmasõ istenilmiş
ve Sosyal Sigortalar Kurumu da Başbakanlõk talimatõ doğrultusunda uygulamaya
geçmiştir. Daha sonra bu uygulamadan vazgeçilerek tekrar Türk mevzuatõna göre
işlem yapõlmasõna geçilmiş ve geçmişe yönelik tahakkuk ettirilecek olan fark
primlerinin hesaplanarak gecikme zammõ ile birlikte ödenmek üzere işverenlere
tebliğ edilmesi istenilmiştir.
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* Yukarõda 7. madde de yer aldõğõ üzere, Libya’da çalõşan işçilerin sigorta
primlerinin hangi ülke mevzuatõna göre uygulanacağõ 17. Dönem Karma Ekonomik
Komisyonu toplantõsõnda kararlaştõrõlmõş olmasõna rağmen konu 18. Dönem Karma
Ekonomik Komisyonu toplantõsõna gündem maddesi olarak girmiş ve böylece
sözleşmenin 12. maddesine yönelik şartlar tam olarak oluşturulmuş ve varõlan
mutabakat protokolün “sosyal güvenlik” başlõğõ altõnda aynen şu şekilde yer
almõştõr: “Taraflar iki ülke arasõnda imzalanmõş bulunan sosyal güvenlik
sözleşmesinin 4’üncü maddesi ile bu maddenin uygulanmasõna ait idari anlaşmanõn
3’üncü maddesini görüşmüşler ve daimi işçilerin sigorta primlerinin işin yapõldõğõ
ülke mevzuatõ uyarõnca hesaplanmasõ hususunda mutabakata varmõşlardõr.”
Sonuç olarak; Anlaşmada “ana ülkenin mevzuatõna göre ana ülke ilgili
kurumuna transfer edilir.” denilmiştir. Burada ifade edilmek istenen ana ülke
mevzuatõ Türkiye kambiyo mevzuatõdõr.
Libya’da Türk işverenlerinin yanõnda çalõşan daimi Türk işçilerinin sigorta
primleri ile maktu yardõmlarõnõn şirketler tarafõndan Türkiye’ye transfer edilmesi
mecburiyeti getirilmiş, ancak; transfer sorunu KEK toplantõlarõ gündemine alõnmõş
olmasõna rağmen çözümlenememiştir.
Sözleşmeye ilişkin esaslar, gerek Libya gerekse Türkiye’de çok değişik
şekillerde uygulanmõş, bir başka ifadeyle, sözleşme düzenli bir şekilde uygulama
alanõna sokulamamõştõr.
Yabancõ bir firma Türk işçisini Libya’da çalõştõrdõğõ zaman sigorta primleri
Libya mevzuatõna göre kesilmektedir. Bu uygulama ile yabancõ firma daha
başlangõçta Türk firmalarõna göre avantaj sağlamaktadõr.
Sosyal güvenlik sözleşmesinin tarafõ olan Libya’nõn 25.09.1985 ve
93/6/93/85 sayõlõ iç talimatõnda; “Libya’da iş yapmakta olan Türk şirketi veya firmasõ
çalõştõrdõğõ sürekli çalõşanõn aylõk ücretinin % 2.125’ini ve kendi hissesi olan %
2.975’ini emeklilik ve maktu prim tutarlarõnõ Türkiye Sosyal Sigorta Kurumuna
havale edecek ve çalõşanlarõn sigorta sürelerinin devamlõlõğõnõ sağlayacaktõr.” İfadesi
Türk Müteahhitler Birliğince Libya mevzuatõnõn uygulanabileceği şeklinde
değerlendirilmektedir.
Son 15 yõl içerisinde Türkiye’de pek çok sektörde büyük gelişmeler olmakla
beraber, yurt dõşõ müteahhitlik sektörü en hõzlõ gelişen sektörlerden birisi olmuştur.
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TABLO-4: Yurt Dõşõ Türk Müteahhitlik Hizmetleri
Toplam taahhüt edilen iş tutarõ

40 milyar US $

Bitirilen iş tutarõ

25 milyar US $

Devam eden iş tutarõ

15 milyar US $

Yõlda bitirilen ortalama iş tutarõ

3,5 milyar US $

Halen istihdam edilen Türk işçi sayõsõ

40.000 üzerinde

1996 yõlõ itibariyle 127 milyar US $ olan
uluslar arasõ müteahhitlik hacminden alõnan
sektörel pay

%2

Çalõşõlan ülke sayõsõ

42

Kaynak: Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ

Yukarõda tespit edilen bu duruma, Türk müteahhitleri yakõn bir zamana
kadar Türk işgücünü kullanarak gelmişlerdir. Gelinen bu noktaya kadar istihdama
büyük katkõda bulunulmuş, inşaatlarda kullanõlan ileri teknoloji nedeni ile kaliteli işçi
eğitimi sağlanmõş, inşaat malzeme sanayicilerine ihracat potansiyeli yaratõlmõştõr.
Bugün özellikle Türk firmalarõnõn aktif olduğu ülkelerde, müteahhitlik
alanõnda büyük bir rekabet vardõr. Pazarlar gittikçe daralmaktadõr. Bütçe kaynaklarõ
yetersizdir. İşler ancak finansman sağlayarak, proje geliştirerek, ucuz ve kaliteli iş
yaparak alõnabilmektedir. Rekabet yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Artõk yeni
alõnabilecek işlerin pazar fiyatlarõ, yüksek maliyetli Türk işçilik oranlarõnõ
karşõlayamamaktadõr. Hatta Türkiye’den işçi alan yabancõ firmalar bile, bu Türk
işçilerinin sigorta primlerini iş yapõlan ülke mevzuatõna göre ödemekte veya o ülkede
sigorta ödeme zorunluluğu yoksa hiç ödememektedirler. Türk mevzuatõ ile ilgili
olmadõklarõ için Türk mevzuatõ uygulamak zorunda bõrakõlan Türk firmalarõna karşõ
işçilik oranõnda sonraki tabloda görüleceği gibi minimum % 14 civarõnda, bir avantaj
sağlamaktadõrlar.
Uluslararasõ gerçekler ve rekabet koşullarõnõn gerekleri yapõlmalõ ve bütün
düzenlemeler buna göre elden geçirilmeli ve aşağõda yer alan hususlar yerine
getirilmelidir.
* Çalõşõlan ülke mevzuatõ gereğince sosyal güvenlikleri güvence altõna
alõnmalõdõr.
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* Hangi ülkede çalõşõlmasõ amaçlanõyorsa o ülke mevzuatõ içerisinde
istihdam prensibi benimsenmelidir.
* Eğer yurt dõşõnda çalõşan kişiler, Türkiye’de Türk mevzuatõna göre sigorta
edilmelerini istiyorlarsa, isteğe bağlõ sigorta uygulamasõna gidilmelidir. Bu tercih
kişinin inisiyatifinde olmalõdõr.
* Türk işçileri yurt dõşõnda yabancõ firmalar nezdinde hangi şartlarla
çalõşõyorlarsa Türk firmalarõ yanõnda da en azõndan aynõ şartlarla çalõştõrõlabilmeleri
temin edilmelidir.
• Ülkelere göre asgari ücret konulmasõ, sigorta ödeme zorunluluğu gibi
kõsõtlamalar yerine, arz ve talep prensipleri içerisinde çalõşõlan ülke mevzuatõnõn
uygulanmasõ güvencesi getirilmelidir. Ücret tespitinde işçi ve işveren mutabakatõna
müdahale edilmemelidir.

TABLO-5: Yurt Dõşõ Müteahhitlik Sektöründe Çalõşan Türk İşçilerine
Ödenen Ücretler (Aylõk)

Vasõfsõz işçiler

Brüt 396 US $/ay ( 120 LD)

Vasõflõ işçiler (usta)

Brüt 528 US $/ay (160 LD)

Mekanik usta, operatörler

Brüt 660 US $/ay (200 LD)

Şoförler

Brüt 528 US $/ay (160 LD)

Formen (ortalama)

Brüt 1.089 US $/ay (300 LD)

Mühendis (tecrübesine göre)

Brüt 1.650-3.300 US $
(500-1.000 LD)

Kaynak: Türkiye Müteahhitler Birliği
Yukarõdaki ücretlere ilaveten sosyal giderler olarak kişi başõna yeme, yatma,
seyahat, oturum alma, vize vs. karşõlõğõ firma giderleri takriben 800 US $dõr.
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TABLO-6: Körfez Ülkelerinde Çalõşan Yabancõ İşçilere Ödenen Ücretler
Vasõfsõz işçiler

Brüt 85-125 US $

Vasõflõ işçiler (usta)

Brüt 175-250 US $

Mekanik usta, operatörler

Brüt 175-250 US $

Şoförler

Brüt 175-250 US $

Formen (ortalama)

Brüt 300-400 US $

Mühendis (tecrübesine göre)

Brüt 600-1000 US $

Kaynak: Türkiye Müteahhitler Birliği

• Branşlardaki ücret değişikliği, deneyim farklarõndan ve bu ülkeler
arasõndaki bazõ ufak farklõ uygulamalardan ileri gelmektedir.
• Körfez ülkelerinin bazõlarõ yukarõdaki ücretlere ilaveten sadece yeme ve
yatmayõ karşõlarken, bazõlarõ sadece üst kademeyi karşõlamaktadõr. Körfez ülkelerinin
bir kõsmõ ise hiçbir sosyal gidere katõlmayõp bunlarõ, ücrete dahil kabul etmektedir.
3- Rusya Ve Türk Cumhuriyetlerinde Mahalli İşçi Ücretleri
• Mahalli işçi ücretleri bütün branşlarda körfez ülkeleri seviyesinin altõnda
kalmaktadõr.
• Firmalar ayrõca bir sosyal harcama yapmayõp yasalarõn gerektirdiği
ölçüde ödemelerle yetinilmektedir. Ek bir katkõ olarak bazõlarõ öğle yemeği
verilmesini üstlenmektedir.
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TABLO-7: Yabancõ Ülkelerde Uygulanan Sigorta Primleri
Rakip Yabancõ Firmalarõn Ve Türk
Firmalarõnõn Ödedikleri Sigorta Primleri
Ülke

Türk firmalarõnõn
Türkiye’de ödedikleri
sigorta primleri

Kõsa
Uzun
vadeli vadeli

Toplam

Körfez ülkeleri

Yok

Yok

Yok

Topluluk sigortasõ asgari
ücretin % 20’si

Rusya

Yok

Yok

Yok

Topluluk sigortasõ asgari
ücretin % 20’si

Azerbaycan

Yok

Yok

Yok

Topluluk sigortasõ asgari
ücretin % 20’si

Türkmenistan

Yok

Yok

Yok

Topluluk sigortasõ asgari
ücretin % 20’si

Suudi Arabistan

Yok

Yok

Yok

Topluluk sigortasõ asgari
ücretin % 20’ si

Libya

% 4,5

% 10,5

% 0,5

% 10,5 yerine Türkiye’de
% 24,5

Kaynak: Türkiye Müteahhitler Birliği
DİE “Türkiye Ekonomisi İstatistik ve Yorumlarõ Ekim 1999” raporuna göre;
ülkemizdeki işsiz sayõsõ 1.730.000’dir. İşsizlik oranõ % 7,3 olup, bu oran şehirlerde
% 11,7 kõr kesiminde ise % 3,4’dür.
Yurt dõşõ müteahhitlik sektörü; işsizliğin azaltõlmasõ ve istihdamõn artõrõlmasõ
bakõmõndan önemli bir potansiyeldir.

58

http://ekutup.dpt.gov.tr/isgucu/oik650.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

İş Gücü Piyasasõ OİK Raporu Yurt Dõşõnda Yaşayan Türkler Alt Komisyonu Raporu

8. 2. Yurt Dõşõ Müteahhitlik Hizmetlerinde Çalõşanlarõn Sorunlarõna
İlişkin Türk Müteahhitler Birliği Tarafõndan Getirilen Öneriler
Libya’da Türk müteahhitlerinin yanõnda çalõşan daimi Türk işçilerinin
sigorta aylõklarõ ve maktu yardõmlarõna ilişkin prim oranlarõnõn tespitinde, hangi ülke
mevzuatõnõn uygulanacağõ hususunda ortaya çõkan anlaşmazlõk devam etmektedir.
SSK iki defa Libya, üç defa ise Türk prim oranlarõnõn dikkate alõnacağõ şeklinde
uygulama yapmõştõr. Halen Türk prim oranlarõ dikkate alõnmaktadõr. Prim oranlarõnõn
yüksekliği maliyeti artõrmaktadõr. Ortaya çõkan maliyet farkõ ise yabancõ işverenlere
önemli bir avantaj sağlamakta, Türk müteahhitlerinin rekabet edebilmesini olumsuz
yönde etkilemektedir. Sorunun kalõcõ bir şekilde çözümlenmesini sağlamak amacõyla,
hukuki düzenlemeye gidilmelidir.
8. 2. 1. Topluluk Sigortasõ Uygulamasõndan Kaynaklanan Soruna İlişkin
Öneriler
Sovyetler Birliği ve daha sonra Bağõmsõz Devletler Topluluğunda iş alan
Türk müteahhitlerinin yanõnda çalõşacak işçilerin sosyal güvenlik haklarõnõn
korunmasõ için, 506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 86 ncõ maddesi
uygulanmaktadõr. 506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 86’ ncõ maddesi, sosyal
güvenlik bakõmõndan Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamõ dõşõnda kalan kişilerin sosyal
güvencelerini sağlamak üzere çeşitli sigorta kollarõ için toplu isteğe bağlõ bir sigorta
uygulamasõnõ içermektedir. Madde tamamen yurt içi sosyal güvenlik uygulamasõnõ
düzenlemektedir. Toplu isteğe bağlõ talebi gerektiren sistemde zorunluluk
bulunmamaktadõr. Zorunlu olan konular 1136 sayõlõ Avukatlõk Kanunu ve 1518 sayõlõ
Noterler Kanununda ayrõca yasa hükmü olarak yer almõştõr.
Türk müteahhitlerinin iş aldõğõ ülkeler, çeşitli siyasi yapõda ve sosyal düzen
içinde yaşamaktadõrlar. Doğal olarak bu ülkelerin gerek vergi mevzuatõ gerekse
muhasebe sistemi ile sosyal güvenlik haklarõ kendi öz yapõlarõna göre düzenlenmiştir.
Tek bir yasal hüküm ile bu ülkelerde çalõşan işçilerin ve aile bireylerinin sosyal
güvenlik haklarõnõn sağlanmasõ uygulamada da zorluklara neden olmaktadõr..
Bu konuya daha yararlõ bir düzenleme getirilebilmesi için bir öneri olarak
eğer yurt dõşõnda çalõşan kişiler, Türkiye’de Türk mevzuatõna göre sigorta
edilmelerini istiyorlarsa, isteğe bağlõ sigorta uygulamasõna gidilmelidir. Bu tercih
kişinin inisiyatifinde olmalõdõr.
Türk işçileri yurt dõşõnda yabancõ firmalar nezdinde hangi şartlarla
çalõşõyorlarsa, Türk firmalarõ yanõnda da en azõndan aynõ şartlarla çalõştõrõlabilmeleri
temin edilmelidir.

59

http://ekutup.dpt.gov.tr/isgucu/oik650.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

İş Gücü Piyasasõ OİK Raporu Yurt Dõşõnda Yaşayan Türkler Alt Komisyonu Raporu

8. 3. Asgari Ücret Sorunu
Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ yurt dõşõnda Türk müteahhitleri
yanõnda çalõşan işçilerin ücretleri konusunda her ülke için asgari ücret belirlemesi
yapmaktadõr.
Asgari ücret uluslararasõ literatürde, ILO sözleşmesinde esaslarõ belirlenen
ve yasal dayanağõ olmasõ gereken “devlet, işçi ve işveren” üçlüsünün ortaklaşa
tespitini gerekli kõlan bir kazanç sõnõrõdõr. Nitekim bu esaslar dahilinde 1475 sayõlõ İş
Kanunu’nda sanayi kesiminde çalõşan işçilerin ücreti ile tarõm kesiminde çalõşan
işçilerin asgari ücretlerinin nasõl belirleneceği yasa hükmü olarak düzenlenmiştir.
Yurt dõşõ asgari ücretin bu yasal boyutu yanõnda, uygulamada aksaklõklara da
sebebiyet vermektedir. Örneğin, Libya’da çalõşan Türk işçileri için uygulanan asgari
ücret, yemek ve sağlõk koşullarõna uygun yatacak yerin ücretsiz olarak işveren
tarafindan karşõlanmasõ halinde, vasõfsõz işçiler için 100 LD/ay, vasõflõ işçiler için 120
LD/ay, yemek masraflarõnõn işçiye ait olmasõ halinde vasõfsõz işçiler için 120 LD/ay,
vasõflõ işçiler için 140 LD/ay olarak belirlenmiştir. Ancak bu ülkede faaliyet gösteren
bir çok büyük firma yiyecek malzemelerinin önemli bir kõsmõnõ Türkiye’den temin
etmektedir. Bu nedenle işçilerin yemek ihtiyaçlarõ için giderleri söz konusu
olmamaktadõr. Diğer taraftan, işçilerin nakli, yemek ve yatacak yerlerinin ücretsiz
karşõlanmasõ Libya şartlarõ muvacehesinde bir anlamda zorunlu olduğundan, bu
ülkedeki fiyat artõşlarõndan işçilerimizin etkilenmesi söz konusu değildir.
Libya örneğinde açõklandõğõ üzere, asgari ücretin bürokratik kararlar ile
artõrõlmasõ Türk müteahhitlerinin gündemine yeni başka olanaklarõ değerlendirme
zorunluluğunu getirmektedir. Bu nedenledir ki müteahhit firmalar maliyet artõrõcõ
unsurlardan kurtulmak bakõmõndan işçi ihtiyaçlarõnõ karşõlamak üzere, yabancõ işçi
çalõştõrma yöntemini kullanmaktadõrlar.
Halbuki dõş müteahhitlik sektörünün emek-yoğun çalõşmayõ içermesi
nedeniyle, çok sayõda Türk işçisine iş imkanõ sağlayabilecek bir alan olduğu
muhakkaktõr. İşçinin sosyo ekonomik haklarõnõn korunmasõ gerekçesine dayanõlarak
yaratõlan bürokratik kurallar gerek işçiye iş, gerekse işverene işgücü arz ve talebinin
doğmasõnõ engellemektedir.
Yine bu konuda Türk Müteahhitler Birliği bir öneri olarak asgari ücret
uygulamasõnõn kaldõrõlmasõ ve çalõşõlan ülkelerde asgari ücret uygulamasõ varsa, bu
ücretin muhafazasõ bakõmõndan tedbir alõnmasõ, ücretin işçi ve işveren arasõnda
serbest pazarlõk çerçevesinde belirlenmesi için devletin imkan sağlamasõnõ
önermektedir.
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9. 3. 1. Sözleşme Sorunu
Yurt dõşõnda Türk müteahhitleri yanõnda çalõştõrõlmasõ arzu edilen ve
karşõlõklõ anlaşma sağlanan işçiler için “iş akitleri” tip sözleşme olarak İş ve İşçi
Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü tarafõndan düzenlenerek taraflarca
imzalanmaktadõr.
İş akitleri nitelik bakõmõndan tamamen Türk çalõşma hayatõnõ düzenleyen
kanun hükümlerine dayandõrõlmakta ve bu nedenle de yurt dõşõnda hukuki bir değer
ihtiva etmemektedir. Çoğu kez ilgili ülkenin çalõşma şartlarõna uymayan “tip
sözleşmeler” ihtilaf halinde Türk hukuku bakõmõndan da işçi-işveren arasõnda
davalara neden olmaktadõr.
Yukarõda belirtilen konulara örnek verilmesi gerekirse;
* iş akitleri işçinin fiilen iş başõ yaptõğõ tarihte başlamasõna rağmen, tip
sözleşmelerde mukavelenin işçinin Türkiye’den hareket ettiği tarihte başlayacağõna
dair hüküm yer almaktadõr.
* bir kõsõm tip sözleşmelerinde, ücret hanesinde “SSK primi işçi hissesi
hariç” ibaresi yer almaktadõr. Bu ibarenin dõş ülke hukukunda ne anlama geldiği
anlaşõlamamaktadõr.
* tip sözleşmelerinde deneme süresinden bahsedilmekte ve karşõsõna Türk İş
Kanununda belirtilen deneme süresi yazõlmaktadõr. Tip sözleşmelerinde işçinin
mazeret izni sõrasõnda Türkiye’ye geliş ve gidiş ulaşõm masraflarõ işverene
yüklenmiştir. Bu büyük bir mali yüktür. Örneğin gidiş tarihinden iki gün sonra,
işçinin mazeretine binaen geri dönmesini talep etmesi halinde, işverenin bu ulaşõm
masraflarõnõ karşõlama zorunluluğu ticari yaklaşõm açõsõndan uygun olmamaktadõr.
* tip sözleşmelerde çalõşma saatinin süresinin 8 saat olduğu belirtilerek
doğabilecek ihtilafta, Türk mevzuatõnõn uygulanacağõ esasõ getirilmiştir. Bu hüküm
de tamamen uygulamaya uyum sağlamayan bir düzenlemedir. Örneğin; Lübnan’da
çalõşma süresi yasal olarak 7 saattir. Türk çalõşma yasalarõnda belirtilen bu uygulama
tarzõnõn dõş ülkeye uygulanmasõ mümkün olmadõğõ gibi, yurt dõşõ bir ihtilafõna atõf
yapõlmak suretiyle, Türk kanunlarõna göre çözümlenmesi de hukuk kurallarõna
aykõrõdõr.
•

çalõşma saati süresi gibi fazla çalõşma ücreti konusu da büyük ihtilaflara neden
olacak şekilde tip sözleşmelerde yer almaktadõr. Tip sözleşmede fazla çalõşma
ücreti Türk iş kanunlarõna dayanõlarak % 50 zamlõ olacak şekilde yer almaktadõr.
Oysa Almanya’da fazla çalõşma ücreti % 25 zamlõ olarak ödenmekte ve buna ek
olarak tatil günleri çalõşma ücretleri de farklõ olarak belirlenmektedir. Bunun gibi
değişik ülke mevzuatlarõ ortada iken bu ülkelerde farklõ yasal düzenleme çabasõna
girmek işveren ve işçi açõsõndan olumsuzluklar yaratabilmektedir. Bu konuyu
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biraz daha açmak gerekirse, tip sözleşmelerde genel olarak Türk mevzuatõnõn
uygulanacağõ hükmüne yer verilmektedir. Bu birçok yönden sakõncalar
doğurmaktadõr. Öncelikle işçi gideceği ülkenin şartlarõnõ ve iş durumunu bilerek
ve serbest iradesi ile işe talip olmakta, işveren ile arasõnda sağlanan anlaşma
imkanõ dahilinde, yurt dõşõnda çalõşma olanağõnõ kazanmaktadõr. Bu bir tecih
meselesidir. Çünkü yapõlan iş bütün özellikleri ile yabancõ bir ülkenin şartlarõnõ
taşõmaktadõr
•

Bu alanda öneri olarak;

* Mukaveleye saat ücreti yazõlmalõdõr. Her ülkenin saat ücreti farklõ
olduğundan bu hususun dikkate alõnarak saat ücretinin belirlenmesi gerekmektedir.
* Mukaveleye “çalõşõlan ülke mevzuatõ uygulanõr” hükmü konulmalõdõr.
* Mukaveleye işçinin fiilen işe başladõğõ tarihte yürürlüğe gireceği
konusunda özel bir süre hükmü konulmalõdõr.
* Mukavele bitiminden önce yurda dönmek isteyen işçinin yol parasõnõn
işçiye ait olmasõ gerektiği konusunda açõk bir hüküm yer almalõdõr.
* Deneme süresi işçinin çalõştõğõ ülke mevzuatõna uygun olmalõdõr. Aynõ
şekilde yõllõk izinlerde de çalõşõlan ülke mevzuatõ uygulanmalõdõr.
* Fazla çalõşma ücreti, genel tatil ve hafta tatili ücretlerine ait ödemelerde
uygulanacak esaslar bakõmõndan, çalõşõlan ülke mevzuatõna uyulacağõ mukavelede
açõk olarak yer almalõdõr.
* İş sözleşmelerinden doğan uyuşmazlõklarda uyulmasõ gereken mevzuat,
çalõştõrõlan ülkenin çalõşma hayatõna ilişkin yasalar olmalõdõr.
8. 3. 2. Masraf Karşõlõklarõna İlişkin Sorunlar
1475 sayõlõ İş Kanunu’nun 84 ncü maddesinde “hizmet akdine aracõlõk etme
ödevlerini bir ücret karşõlõğõ olmaksõzõn yapmak” konusunda İş ve İşçi Bulma
Kurumu görevlendirilmiştir.
Diğer taraftan ülkemizce 11/2/1946 tarih ve 4866 sayõlõ Kanunla onaylanan
“ücretli iş bulma bürolarõnõn kapatõlmasõ hakkõnda (ILO) Uluslararasõ Çalõşma
Örgütünün 34 numaralõ Sözleşmesinde ücretli iş bulma hususuna yasaklama
getirilmiştir.
Sözleşme hükmünde ücret konusu yasaklanmõş olmasõna rağmen, 1475
sayõlõ iş Kanunu’nun 84 ncü maddesinde 8/5/1985 tarih ve 3199 sayõlõ Kanun ile
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yapõlan değişiklik ile işverene işçi bulma konusunda İş ve İşçi Bulma Kurumunun
yapmõş olduğu aracõlõk karşõlõğõnda masraf alõnabileceği öngörülmüştür.
Yasada öngörülen ve “masraf” olarak tanõmlanan olay mahiyet itibariyle
“ücret” niteliğini taşõmaktadõr. İşverenden alõnmasõ gereken masraf karşõlõğõ, Çalõşma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõnca belirlenmektedir. Masraf karşõlõğõnõn
belirlenmesinde belirli bir ölçüt öngörülmemiştir. Bugün için, İş ve İşçi Bulma
Kurumuna tamamen bir ek gelir olarak düşünülen bu kaynak, yurt dõşõ işçi
istihdamõnda Türk müteahhitleri bakõmõndan büyük bir gider kalemi olarak
görülmektedir.Bu Konuda Öneriler İse;
1475 sayõlõ İş Kanunu’nun 3199 sayõlõ Kanunla değişik 84 ncü maddesinde
yer alan “masraf karşõlõklarõ” nõn yeni bir yasal düzenleme ile kaldõrõlmasõ, bu
hususun gerçekçi görülmemesi halinde, madde uygulamasõnõ düzenleyen
yönetmelikte yapõlacak bir düzenleme ile gerçek masraflarõ karşõlayabilecek bir
miktarõ içerecek şekilde tespiti konusunda ölçütler belirlenmesi uygun olacaktõr.
Vatandaşlarõmõzõn yurt dõşõnda istihdamõ yoğunlaştõkça sosyal güvenliklerini
sağlamak için gerek ikili gerekse çok yanlõ sosyal güvenlik sözleşmelerinin
düzenlenip imzalanmasõ sürecine girilmiştir. Böylelikle vatandaşlarõmõzõn, çalõştõklarõ
ülke vatandaşlarõ ile aynõ haklara sahip olabilmeleri için çaba gösterilmektedir.
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9.YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL
GÜVENLİK SORUNLARI
Ülkemizden yurt dõşõna yönelik göç hareketlerinin yoğunlaşmasõ sonucu ilk
olarak Almanya Federal Cumhuriyeti ile 1961 yõlõnda işgücü anlaşmasõ imzalanmõş,
bunu diğer 10 ülkeyle aktedilen işgücü anlaşmalarõ izlemiştir. Bu anlaşmalarõn imza
tarihleri ve taraf ülkeleri aşağõdaki tabloda belirtilmiştir:
TABLO-8: Çeşitli Ülkelerle Yapõlan İşgücü Anlaşmalarõ
İMZA TARİHİ
ÜLKE ADI
01. ALMANYA

30.10.1961

02. AVUSTURYA

15.05.1964

03. BELÇİKA

16.07.1964

04. HOLLANDA

19.08.1964

05. FRANSA

08.04.1965

06. İSVEÇ*

10.03.1967

07. AVUSTRALYA

05.10.1967

08. LİBYA

05.01.1975

09. K.K.T.C

09.03.1987

10. ÜRDÜN

07.07.1983

11. KATAR
01.04.1986
Kaynak: Ç.S.G.B-Sosyal Güvenlik Kuruluşlarõ Genel Müdürlüğü
*İsveç 1983 yõlõnda tek taraflõ olarak Anlaşmayõ yürürlükten kaldõrmõştõr.
İsveç ve Avustralya ile yapõlan işgücü anlaşmalarõ, Batõ Avrupa ülkeleri ile
yapõlan ve kõsa vadeli işgücü göçünü öngören anlaşmalardan farklõ olarak, bu ülkelere
yerleşmek isteyen göçmenlerin kabulüne yönelik anlaşmalardõr.
Ülkelerine gelen işgücünü “misafir işçi” olarak niteleyen Batõ Avrupa
ülkelerinin aksine, İsveç ve Avustralya uyguladõklarõ politikalar gereği bu kişileri
“göçmen” olarak nitelendirmiştir.
"Göçmen" kabul eden ülkeler ile "misafir işçi" kabul eden ülkeler arasõndaki
en belirgin fark, birincisinin ülkesine gelenleri gelecekte vatandaşlõğõnõ kabul edecek
insanlar olarak görmesi, ikincisinin ise, bu insanlarõ kendi ulusal ekonomisinin gerek
gördüğü süre içinde ve nispeten ucuz işgücü kitlesi şeklinde değerlendirmesidir.
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Ancak Avustralya; taraf olduğu İşgücü Anlaşmasõnõn hükümlerini 1976
yõlõndan sonra uygulamamõş; İsveç ise, 10.03.1967 tarihli İşgücü Anlaşmasõnõ 1983
yõlõnda tek taraflõ olarak feshetmiştir.
TABLO-9: Çeşitli Ülkelerle Yapõlan Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri
ÜLKE ADI

İMZA TARİHİ

YÜRÜRLÜK
TARİHİ

01. İNGİLTERE

09.09.1959

01.06.1961

02. F.ALMANYA

30.04.1964

01.11.1965

03. HOLLANDA

05.04.1966

01.02.1968

04. BELÇİKA

04.07.1966

01.05.1968

05. AVUSTURYA*

12.10.1966

01.10.1969

06. İSVİÇRE

01.05.1969

01.01.1972

07. FRANSA

20.01.1972

01.08.1973

08. LİBYA

13.09.1984

01.09.1985

09. DANİMARKA

22.01.1976

01.02.1978

10. İSVEÇ

30.06.1978

01.05.1981

11. NORVEÇ

20.07.1978

01.06.1981

12. K.K.T.C

09.03.1987

01.12.1988

13. KANADA

19.06.1978

---

14. MAKEDONYA

06.07.1998

---

15. ARNAVUTLUK

15.07.1998

---

16. AZERBAYCAN

17.07.1998

---

17. GÜRCİSTAN

11.12.1998

---

18. ROMANYA
06.07.1999
--Kaynak: Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ-Sosyal Güvenlik
Kuruluşlarõ Genel Müdürlüğü
*Avusturya 30.09.1996 tarihi itibariyle Sözleşmeyi feshetmiştir.
1987 yõlõnda son olarak Kuzey Kõbrõs Türk Cumhuriyeti ile ikili Sosyal
Güvenlik Sözleşmesi yapõlmõş daha sonraki yõllarda yeni sözleşme hazõrlõklarõ ile
önceki sözleşmelerin tadili veya günün koşullarõna uygun hale getirilmesi çalõşmalarõ
sürdürülmüş ve son olarak altõ ülke ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmõş
olup, henüz yasal prosedürler tamamlanmadõğõndan bu sözleşmeler yürürlüğe
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girmemiştir. Vatandaşlarõmõzõn yoğun olarak bulunduklarõ ülkelerle de, sosyal
güvenlik sözleşmesi çalõşmalarõ sürdürülmektedir.

TABLO-10: Çok Taraflõ Sözleşmeler
SÖZLEŞMENİN ADI

İMZA TARİHİ

01. Avrupa Ara Anlaşmalarõ (Uzun Vadeli
Sigorta Kollarõ

11.12.1953

02. Avrupa Ara Anlaşmalarõ (Kõsa Vadeli
Sigorta Kollarõ)

11.12.1953

03.

11.12.1953

Sosyal ve
Sözleşmesi

Tõbbi

Yardõm

Avrupa

04. Avrupa Sosyal Şartõ

18.10.1961

05. Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu

13.05.1964

06. Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

14.12.1972

07. Göçmen İşçinin Hukuki Statüsü Hakkõnda
Avrupa Sözleşmesi

24.11.1977

Kaynak: Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ-Sosyal Güvenlik
Kuruluşlarõ Genel Müdürlüğü

Belirtilen ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinin dõşõnda ülkemiz Avrupa
Sosyal Güvenlik Sözleşmesini de ilk imzalayan ülkeler arasõndadõr (14.12.1972).
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesini imzalayan diğer ülkeler; Avusturya, Belçika,
İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, ve İspanya'dõr.
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesini imzalayan Avusturya, Belçika ve
Hollanda ile aramõzda ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yürürlükte, İtalya,
Lüksemburg, Portekiz ve İspanya ile ise, hemen uygulanacak hükümleri bakõmõndan
sözü geçen sözleşme yürürlüktedir.
Sosyal güvenlik sözleşmesinin ortak hükümleri,
− Eşit işlem görme,
− Sigortalõlõk (çalõşma) sürelerinin birleştirilmesi,
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− Yardõmlarõn ihracõ,
− Aile bireyleri ve geçici görevlilere sağlõk yardõmlarõ,
şeklinde özetlenebilir.
Sözleşmelerinin ortak hükümlerinden birinin işlem eşitliği olmasõna
rağmen, vatandaşlarõmõza karşõ ilk ayõrõmcõlõğõn "aile ödenekleri-çocuk paralarõ"
konusunda yapõldõğõ gözlenmektedir.
Vatandaşlarõmõza yanlarõnda bulunan çocuklarõ için o ülke vatandaşlarõyla
eşit işlem yapõlmakta ancak, Türkiye'deki çocuklar için ya hiç çocuk parasõ
ödenmemekte veya indirimli olarak ödenmektedir.

TABLO-11: Almanya’nõn Çocuk Parasõ Ödemeleri
ALMANYA’DAKİ ÇOCUK
1.Çocuk için

TÜRKİYE'DEKİ
ÇOCUK:

250 DM

10 DM

2.Çocuk için 250 DM

25 DM

3.Çocuk için 300 DM

60 DM

4.Çocuk için

60 DM

350 DM

5. ve her sonraki çocuk için 350 DM

70 DM

Kaynak: SSK Genel Müdürlüğü-YİH
Çocuk parasõ ödemeleri, 01.01.1996 tarihinden itibaren Gelir Vergisi
Kanunu kapsamõna alõnmõş olup, aylõk ödeme, yõllõk vergi iadesi şekline
dönüşmüştür.
Almanya'da 1997 yõlõnõn Ocak ayõndan geçerli olmak üzere 6912 DM olarak
belirlenmiş olan çocuk başõna yõllõk vergiden muaf meblağ, Türkiye'de yaşayan
çocuklar için 1/3 oranõnda uygulanmakta ve 2304 DM'ye indirilmektedir.
Hollanda'da
yapõlan çocuk parasõ ödemelerinde Türkiye'de yaşayan
çocuklarla, Hollanda'daki çocuklar arasõnda bir fark yoktur. Bütün çocuklar aynõ
oranda çocuk parasõndan yararlandõrõrlar.
Belçika'da ve Fransa'da da çocuk paralarõ konusunda ayõrõmcõlõk göze
çarpmaktadõr.
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TABLO-12: Belçika’nõn Çocuk Parasõ Ödemeleri
ÇOCUK
BELÇİKA'DAKİ
TÜRKİYEDE'Kİ
ÇOCUK
ÇOCUK
1.Çocuk

2706 BF

800 BF

2.Çocuk

5007 BF

850 BF

3.Çocuk

7476 BF

900 BF

4.Çocuk

7476 BF

950 BF

(4.Çocuktan sonra ödeme yapõlmamaktadõr.)
Kaynak: SSK Genel Müdürlüğü-YİH

ÖNERİ
Çocuk parasõ -aile ödenekleri ile ilgili sorunlarõn en aza indirgenmesi için,
aile ödeneklerinin de, ,işsizlik sigortasõ gibi bir risk olarak mevzuatõmõzda yer almasõ
gerekmektedir. Çocuk parasõ miktarõnda artõş sağlanmasõ veya çalõşõlan ülkedeki
tutar ile Türkiye'deki tutar arasõndaki farkõn azaltõlmasõ için, ancak karşõlõklõlõk
esasõna dönüldüğünde bir sonuç alõnmasõ beklenmektedir.
Yurt dõşõndaki vatandaşlarõmõzõn öncelikle ikamet ve çalõşma izni alma
aşamasõnda sorunlarla karşõlaştõklarõ, bu iki hakkõ elde ettikleri taktirde sosyal
güvenlik anlamõnda çok büyük zorluklarla karşõlaşmadõklarõ düşünülmektedir.
12 Eylül 1963 tarihli, Türkiye ile Avrupa Birliği arasõndaki ortaklõk yaratan
Ankara Anlaşmasõ ile başlayan süreç içinde, işgücünün serbest dolaşõmõna ve sosyal
güvenliğe ilişkin düzenlemelere de yer verilmiştir.
Bunlardan 1/80 ve 3/80 sayõlõ Ortaklõk Konseyi Kararlarõnõn uygulanmamasõ
ya da yanlõş yorumlanmasõ üzerine pek çok vatandaşõmõz hukuk yollarõnõ
seçmişlerdir. Yurt dõşõndaki vatandaşlarõmõzõn, bazõ ayõrõmcõ olarak nitelenebilecek
davranõşlara maruz kaldõklarõ Avrupa Birliği Adalet Divanõ' nda açõlan davalardan da
anlaşõlmaktadõr. Divan, uygun incelemeler sonucunda pek çok davada
vatandaşlarõmõzõn haklõlõğõna karar vermiştir.
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ABAD' nõn Birliğe üye ülkelerde ikamet eden vatandaşlarõmõzõ ilgilendiren
bu kararlarõnõ üye ülkelerden bazõlarõ ulusal mevzuatlarõna aynen yansõtmõşlardõr, bazõ
ülkeler ise ABAD kararlarõnõ ulusal mevzuatlarõna yansõtmayarak genel uygulama
olanağõnõ ortadan kaldõrmak yolunu seçmişlerdir.
Vatandaşlarõmõzõn yukarõda belirtilen maruz kaldõklarõ farklõlõklarõ ortadan
kaldõrmak için AB'ne adaylõk sürecinin iyi işletilmesi, özellikle mevzuatlarõn uyumlu
hale getirilmesine öncelik verilmesi gerekmektedir.
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10. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YURT DIŞINDA
YAŞAYAN TÜRK KİŞİ VE KURULUŞLARA SAĞLADIĞI
HİZMETLERİLE
EKONOMİK
GELİŞMEYE
İLİŞKİN
ÖNERİLER
Türk Bankacõlõk sektörü özellikle 1980 sonrasõ ekonomik alanda
uygulanmaya başlanan liberal politikalar sayesinde dõşa açõk, rekabetçi ve etkin bir
sektör olmuş, hatta diğer sektörlerden daha hõzlõ gelişerek öncülük vasõflarõ
kazanmõştõr.
Bu gelişmeler neticesinde bankalarõn yurt dõşõ örgütlenme faaliyetleri artmõş
ve sunduklarõ hizmetler çeşitlenmiştir. Dolayõsõyla bugün itibariyle ulaşõlan noktada;
yurt dõşõnda, özellikle Batõ Avrupa'da, yaşayan vatandaşlarõn bankacõlõk
hizmetlerinden yararlanmalarõ hususunda belirgin bir sorunlarõ kalmamõştõr.
Bilgisayar ve iletişim teknolojisinde yaşanan hõzlõ gelişme de bu süreçte
etkin bir rol oynamõştõr. Türk Vatandaşlarõ Türk bankalarõnõn olmadõğõ yerlerde dahi,
Türk Bankalarõnõn muhabir bankalarõ aracõlõğõyla bankacõlõk işlemlerini
yapabilmekte, Elektronik Fon Transferi sayesinde de istedikleri yerden ülkemize para
havale edebilmektedirler.
ÖNERİLER
Bu doğrultuda bankalarõmõzõn hizmetlerinin yeterli olduğundan
bahsedilebilir. Ancak Avrupa Birliği sürecinde, başta Almanya'da önemli bir Türk
girişimcisinin varlõğõ dikkatle değerlendirilmelidir. Bu girişimcilerin gerek
bulunduklarõ ülkede, gerekse bir başka ülkede ya da Türkiye'de yapacaklarõ
yatõrõmlara yönelik finansman ve finansman dõşõ bilgi-danõşmanlõk ve proje
hizmetlerinin kendilerine sunulmasõ gerekliliği doğmuştur.
Ayrõca yurt dõşõnda yaşayan tasarruf sahiplerinin tasarruflarõnõ ülkemizde
değerlendirmek suretiyle hem ülkemiz yatõrõm, üretim ve istihdamõna katkõ
sağlanmalõ, hem de tasarruf sahiplerine alternatif ve güvenilir seçenekler
sunulmalõdõr.
Bu amaçla Sermaye Piyasasõ Kurulu ile ilgili kurum ve kuruluşlarõn birlikte
çalõşmalarõ sonucu; yurt içinde kurulacak şirketlere ortaklõk kanunlarla belirlenmeli
ve güven altõna alõnmalõdõr. Aksi takdirde yurt dõşõnda yaşayan tasarruf sahiplerinin
kaynaklarõnõn yanlõş kişi ve kurumlara gitmesi engellenemeyecektir.
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Bankalarõmõz bu hususta aracõlõk görevi üstlenebilir ve bilhassa risk
sermayesi benzeri şirketlerin kurulmasõna aracõlõk ederek karlõ ve verimli yatõrõmlarõn
büyümesine katkõ sağlayabilir.
Ayrõca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ilgili Bakanlõklar ve yurt dõşõnda
kurulu dernekler sayesinde geniş bir veri tabanõ oluşturulmalõ, bu hususta internetten
ve mevcut bilgi sistemlerinden de yararlanõlarak: yurt dõşõnda faaliyette bulunan
girişimcilerimizin profilleri çõkarõlmalõ, yurt içinden kendileriyle işbirliği yapabilecek
kişi ve kuruluşlarla biraraya getirilmeleri sağlanmalõdõr.
Yine bu bilgi tabanõ sayesinde girişimcilerin diğer ülke girişimcilerine göre
rekabet avantaj ve dezavantajlarõ tespit edilmeli, mevcut rekabet güçlerinin artõrõlmasõ
amacõyla gerekli çalõşmalar yapõlmalõdõr.
Diğer taraftan yurt içinde üretilen mallarõn yurt dõşõnda tanõtõmõna özel önem
verilmeli, yurt dõşõndaki girişimcilerin bu fuarlara katõlõmõ sağlanarak, kendilerinden
pazarlama ve yeni pazarlar bulmalarõ konusunda yardõm alõnmalõdõr.
Yurt dõşõnda yaşayan girişimcilerimizin bulunduklarõ ülke bankalarõndan
kredi almalarõ hususunda bir takõm sõkõntõlarõ vardõr. Başta teminat olmak üzere bu
zorluklarõn aşõlmasõnda kendilerine destek verilmelidir. Bu amaçla yurt dõşõndaki
girişimcilerin Türkiye'deki gayri menkullerinin teminat gösterilebilmesi için gerekli
yasal düzenlemeler yapõlmalõdõr.
10. 1. Türkiye Halk Bankasõ Tarafõndan Yurt Dõşõnda Yaşayan
Vatandaşlara Sunulan Hizmetler
Türkiye Halk Bankasõnõn yurt dõşõnda yaşayan vatandaşlara sunduğu
hizmetler yurt dõşõnda faaliyet gösteren diğer Türk Bankalarõnõn çalõşmalarõnõ da
yansõtacağõndan örnek bazõnda aşağõda sunulmaktadõr.
Türkiye Halk Bankasõnõn halen Avrupa’da dokuz adet temsilciliği
bulunmakta olup, bunlardan Almanya’da olan temsilcilikleri Alman mevzuatõnda
yapõlan değişikliklere müteakip olarak Finans Hizmetleri Şubesine dönüştürülmüş,
Zürich Temsilciliğinin de şubeye dönüştürülmesi için gerekli başvurular yapõlmõştõr.
Yine bu kapsamda yurt dõşõnda yeni şubeler açma yönündeki çalõşmalar sürmektedir.
Bu oluşumlar sonucu yurt dõşõnda yaşayan vatandaşlarõn yurda gönderdikleri
havaleler ile ihracatçõlarõn mal bedellerinin ülkeye getirilmesi daha da
kolaylaşacaktõr.
Diğer taraftan Halk Bankasõnõn; Hollanda’da Demir-Halkbank
(NEDERLAND) N.V., Türkmenistan’da Türkmen-Halk Kalkõnma Bankasõ ve
Macaristan’da Macaristan Halk Bankasõ olmak üzere yurt dõşõnda bulunan 3 banka
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iştiraki kanalõyla da buralardaki vatandaşlarõmõzõn ve ihracatçõlarõn işlemleri etkin bir
şekilde yapõlmaktadõr.
Türkiye Halk Bankasõ, bankacõlõkta bir ilk olmak üzere Türkiye’de Girişimci
Bilgilendirme Merkezini faaliyete geçirmiş ve bu merkeze bağlõ KOBİ Bilgilendirme
Ofislerini devreye sokmuştur. Ayrõca Almanya’nõn Köln ve Düsseldorf şehirlerinde
hizmete açõlan Yurt Dõşõ KOBİ Bilgi Destek Bürolarõ da Türkiye’deki ofislerle
entegre bir çalõşma ortamõnda Almanya’daki Türk KOBİ’lerine gerekli bilgileri
vermektedir. Ayrõca, yurt dõşõ bürolarõmõzõn Avusturya ve Macaristan Halk Bankalarõ
işbirliğinde genişletilmesi için çalõşõlmaktadõr.
Söz konusu Bilgi Destek Bürolarõ ile ülkemizdeki KOBİ’lerin Avrupa ile
uyum sorunlarõnõn giderilmesinde, pazar genişlemesi yoluyla üretim ve ihracatlarõnõn
artõrõlmasõnda, ürün geliştirme ve yenilikleri takip etmelerinde yardõmcõ
olunmaktadõr.
Halk Bankasõ yurt dõşõnda bulunan vatandaşlarõmõzõn ve Türk
müteşebbislerinin ekonomik açõdan güçlendirilmesi konusunda gerek finansman
gerekse finansman dõşõ hizmetlerini artõrarak sürdürmektedir.
Türkiye Halk Bankasõ tarafõndan yurt dõşõnda yaşayan
vatandaşlarõmõza mevcut hizmetlerin yanõsõra ve diğer bankalardan ayrõ olarak
iki temel kredi kullandõrõlmakta olup, bu kredilerle ilgili bilgiler aşağõda
sunulmaktadõr.

KSF-1 ÖZEL KREDİ FONU
KREDİDEN YARARLANACAKLAR :
Almanya'da çalõşan ya da eğitimini Almanya'da yaparak bir meslek sahibi
olan, kesin dönüş yapmõş ya da yapacak olan ve yeterli birikime sahip Türklerin
kurmuş olduklarõ ya da kuracaklarõ, başvuru tarihinde arsa-bina hariç sabit değerleri 2
milyon DM' yi aşmayan, istihdam edilen işçi sayõsõ 50' den fazla olmayan küçük ve
orta ölçekli işletmeler krediden yararlanabilmektedir. (Fona katkõ 1994 yõlõndan beri
yapõlmamaktadõr.)
KREDİNİN KULLANDIRILIŞI

:

Projeye bağlõ olarak bina yapõmõ, makine, araç, gereç ve demirbaşlar için
yatõrõm kredisi, üretim için gerekli ham ve yardõmcõ madde ile diğer işletme giderleri
için işletme kredisi şeklinde kullandõrõlmaktadõr.
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TÜRK CUMHURİYETLERİ FONU KREDİSİ
KREDİDEN YARARLANACAKLAR :
Arsa ve bina hariç sabit değerleri 10 Milyon ABD Dolarõ eş değeri TL'yi
aşmayan KOBİ'ler yararlanabilir.
KREDİNİN KULLANDIRILIŞI :
Orta Asya ve Kafkasya'da bulunan Türk Cumhuriyetlerinde (Azerbaycan,
Kazakistan, Kõrgõzistan, Türkmenistan ve Özbekistan) gelişim sürecini teşvik etmek
ve Türk Özel Küçük ve Orta Ölçekli sanayinin ekonomik büyümesine katkõda
bulunmak ve Türk girişimcilerin bu ülkelerde yapacaklarõ yatõrõmlarõn finansmanõ
amacõyla yatõrõm ve işletme kredisi şeklinde kullandõrõlmaktadõr.
10.2Yurt Dõşõndakõ Vatandaşlarõmõzõn Ekonomimize Katkõlarõ Ve T. C.
Merkez Bankasõnca Sunulan Hizmetler
Yurt dõşõndaki vatandaşlarõmõzõn ülke ekonomisine çeşitli ayni katkõlarõ
(bedelsiz ithalat, yolcu beraberi eşya, hane nakli, hediyelik eşya, turizm, Türkiye’deki
harcama ve yatõrõmlar v.b.) yanõnda çok önemli parasal katkõlarõ da bulunmaktadõr.
Bunlarõn başlõcalarõ aşağõda belirtilmekte olup yõllara göre bu konuda kaydedilen
gelişmeler ise tablolar halinde sunulmaktadõr.
• İşçi Dövizleri
Yurt dõşõndaki vatandaşlarõmõzõn bankacõlõk sistemi ve posta aracõlõğõyla
yurda gönderdikleri dövizler Merkez Bankasõnca “İşçi Dövizleri” adõ altõnda
izlenmektedir. Bu döviz havalelerinin son yõllardaki yõllõk ortalama tutarõ 3 milyar
dolar düzeyinde istikrar kazanmõştõr.

• Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplarõ
Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabõ, T. C. Merkez Bankasõ’nca
geliştirilen sisteme göre işleyen, yurt dõşõnda kendileriyle özel anlaşma yapõlan
Bankalarõn şubeleri ile Türkiye’de T. C. Merkez Bankasõ Şubelerinden para yatõrma
ve çekme imkanõnõ yurt içi ve yurt dõşõndaki bankalar ile yurt dõşõndaki Posta
İdareleri vasõtasõyla da sadece para yatõrma imkanõnõ sağlayan döviz hesabõdõr.
Merkez Bankasõnca 1976 yõlõndan itibaren yürürlüğe konulan bu hesaplara yurt
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dõşõndaki vatandaşlarõmõz büyük ilgi göstermiş ve bu hesaplarda toplanan dövizler
istikrarlõ bir artõş izlemiştir.
• Süper Faizli Döviz Hesaplarõ
Süper Döviz Hesabõ, yurt dõşõnda oturma veya çalõşma izni ya da hakkõ
bulunan geçerli T. C. pasaportuna veya “4112 Sayõlõ Kanunla Saklõ Tutulan Haklarõn
Kullanõlmasõna İlişkin Belge” ye sahip gerçek kişiler tarafõndan T. C. Merkez
Bankasõ nezdinde belirli limitlerin üzerindeki meblağlarla, belirlenmiş dövizler
üzerinden, özel faiz oranlarõ uygulanmak suretiyle açõlan bir döviz hesabõdõr.
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TABLO-13: T.C. MERKEZ BANKASI NEZDİNDE
AÇILMAKTA OLAN KREDİ MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT
VE SÜPER DÖVİZ HESAPLARINDAKİ TOPLAM DÖVİZ
TUTARLARININ YILLAR İTİBARİYLE BAKİYELERİ
DÖVİZ TUTARI
(Milyon ABD Dolarõ)

YILLAR
1976

52,9

1977

195,6

1978
1979

384
351,8

1980

365,5

1981

473

1982
1983

817,4
1 250,70

1984

1 778,20

1985

2 677,60

1986
1987

3 999,50
5 913,00

1988

6 208,40

1989

7 017,40

1990
1991

7 541,10
6 483,80

1992

6 368,40

1993

6 975,00

1994
1995

9 225,20
11 558,60

1996

11 948,80

1997

11 360,90

1998

12 809,20

10 804,70
1999(1)
Kaynak: T. C. Merkez Bankasõ-İşçi Dövizleri Genel Müdürlüğü
(1) 31.12.1999 tarihi i tibariyle geçicidir.
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TABLO-: 14 Yõllar İtibariyle İşçi Gelirleri
(Milyon ABD Dolarõ)
YILLAR
TOPLAM
1 279
1964-1971
740
1972
1
183
1973
1 426
1974
1 312
1975
983
1976
982
1977
983
1978
1
694
1979
2 071
1980
2 490
1981
2 187
1982
1 554
1983
1 881
1984
1 774
1985
1 695
1986
2 102
1987
1 865
1988
3 138
1989
3 325
1990
2 901
1991
3 074
1992
2 963
1993
2 664
1994
3 365
1995
3 590
1996
4 229
1997
5 397
1998
3 594
1999(1)
66 441
TOPLAM
Kaynak: T.C. Merkez Bankasõ-İşçi Dövizleri Genel Müdürlüğü
(1) 31.12.1999 tarihi itibariyle geçicidir.
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11. YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZA İLİŞKİN OLARAK
TURİZM SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE
ÖNERİLER
Türk turizmini geliştirmenin bir boyutu da dõş turizmde ve dõş tanõtõmda,
yurt dõşõndaki vatandaşlarõmõzõn ekonomik, sosyal, kültürel durum ve birikimlerinin
Türk turizmini destekler biçimde değerlendirilmesidir.
Bir çok yabancõ ülkede, artõk bulunduklarõ toplumun bir parçasõ haline gelen
yurt dõşõndaki vatandaşlarõmõzõn, gerek yurt dõşõnda olumlu Türk imajõnõ geliştirmede
gerekse nitelikli iş gücü ve profesyonel turizm girişimcisi olarak Türk turizmini
destekler hizmetleri ile Türk turizmini olumlu etkiledikleri bilinmektedir. Dolayõsõyla
yurt dõşõndaki vatandaşlarõmõzõn sorunlarõnõn giderilmesi ölçüsünde Türk turizmine
katkõlarõnõn da artacağõ düşünülmektedir.
Turizm Bakanlõğõnõn görev alanõna giren, turizme ilişkin konularda yurt
dõşõnda yaşayan vatandaşlarõmõzõn çalõşma, istihdam ve sosyo-kültürel durumlarõnõn
iyileştirilmesine yönelik politika ve tedbirlerin belirlenmesinde değerlendirilebilecek
görüş ve önerileri aşağõda belirtilmiştir:
. Yurt dõşõndaki Türk kökenli tur-operatörü, seyahat acentalarõ, halkla
ilişkiler kuruluşlarõ ve özel uçak şirketlerinin Türkiye açõsõndan yararlarõ ve içinde
bulunduklarõ sorunlar, Türkiye’ nin dünya turizm ticaretinden hak ettiği payõ
alabilmesi, turizm ürününün değeri üzerinden pazarlanabilmesi, yabancõ tur
operatörlerine bağõmlõlõktan kurtulmasõ ve ucuz ülke imajõnõn aşõlmasõ bağlamõndaki
yaklaşõmlar õşõğõnda yeniden değerlendirilmelidir.
. Son yõllarda turizm şirketlerinin global düzeyde ve bölgesel anlamda
kartelleştiği gerçeğinden hareketle, uluslararasõ pazarda giderek kõzõşan rekabet
karşõsõnda var olma savaşõ veren özel uçak şirketleri ve turizm firmalarõna, özellikle
finansal destek sağlamak açõsõndan önem taşõyan Turizm Bankasõ Projesinin hayata
geçirilmesi ile Türk turizmine destek veren yurt dõşõndaki Türk Tur-Operatörleri
Birliği vb. kuruluşlarõn da bu oluşumda yer almasõ hususunun ele alõnmasõ konusu da
önemli görülmektedir.
. Yurt dõşõnda yaşayan vatandaşlarõmõzõn gerek meslek gruplarõ olarak,
gerekse yabancõ ülkelerde dayanõşmaya ihtiyaç duyan, sosyal ve kültürel
birlikteliklerinde çõkarlarõ olan Türk vatandaşlarõ olarak, sivil toplum
örgütlenmelerinin sağlanmasõ için yurt dõşõndaki vatandaşlarõmõza hizmet veren
çeşitli kurum ve kuruluşlarõn yurt dõşõ birimlerince yönlendirilmeleri ve
desteklenmelerinin sağlanmasõ da üzerinde durulmaya değer bir husustur.
.Turizm sektörünün insan gücü geliştirilmesi kapsamõnda, yurt dõşõndaki işçi
çocuklarõnõn lisan bilmeleri de göz önünde tutularak meslek edinmelerinin
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sağlanmasõ ve gerek yurt içinde gerekse yurt dõşõnda
kazandõrõlmalarõ konusu da araştõrõlmaya değer görülmektedir.

turizm sektörüne

. Özellikle yurt dõşõndaki ikinci ve üçüncü kuşak vatandaşlarõmõzõn, Türk
turizmi konusunda bilinçlendirilmeleri, ülkelerini kültürel ve tarihi değerleri ile
tanõmalarõ için, yurt dõşõna yayõn yapan radyo ve TV kanallarõnda yayõnlanmak üzere
Turizm Bakanlõğõ ve Kültür Bakanlõğõ işbirliği ile hazõrlanacak kültürel programlara
ağõrlõk, önem ve hõz verilmelidir.
. Türkiye Seyahat Acentalarõ Birliği’nce, tatil ve dinlenme tercihlerini
yönlendirmek ve ülkeleri ile olan bağlarõnõ güçlendirmek amacõyla, özellikle ölü
sezonlar için yurt dõşõnda yaşayan vatandaşlara yönelik uygun fiyatlõ paket turlar
düzenlenmesi konusunda teşvik tedbirleri getirilmesi hususu değerlendirilmelidir.
. 2000’ li yõllarla birlikte gerek Dünya Ticaret Örgütü gerekse AB ile yapõlan
anlaşmalar ve yapõlacak müzakerelerle ilgili olarak, aralarõnda turizm hizmetlerinin
de yer aldõğõ hizmetler sektöründe, halen yurt dõşõnda öğrenim gören sayõlarõnõn 25
binin üzerinde olduğu tahmin edilen ve hayata atõlacak olan nitelikli Türk gençlerine,
hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi kapsamõnda yurt dõşõnda iş kurma ve işletme
hakkõnõ kullanmada, aydõnlatõcõ, destekleyici ve yönlendirici hizmetler verilmesinin
gereği ve önemi de gözden kaçõrõlmamalõdõr.
. Yurt dõşõndaki vatandaşlarõn birikimlerinin bir sermaye gücü olarak
ülkemizdeki turizm yatõrõmlarõna yönlendirilmesi amacõyla gerçekleştirilecek
özendirici düzenlemelerin, AB ile uyum ve bütünleşme sürecinde yabancõ uyruklu
sermayeyi de turizm yatõrõmlarõna yönlendirmede cesaretlendirici olacaktõr.
. Yurt dõşõnda yüksek öğretim gören gençlerin, kurduklarõ Genç
Akademisyenler gibi derneklerle ülkemizin yurt dõşõndaki imajõna ve doğru
tanõtõmõna katkõda bulunduklarõ bilinmektedir. Yurt dõşõndaki vatandaşlarõmõzõn,
özellikle yüksek öğretim yapan çocuklarõnõn ülkemizle bağlarõnõn güçlü tutulmasõnda,
kendi kültür ve ülkesinden kopmaksõzõn eğitim sürecindeki etkileşimlere karşõ bilinçli
olmasõnda, ülkemizi yeterince ve yakõndan tanõmalarõnõn etkisi yadsõnamaz. Bu
nedenlerle bu gençlerin, Gençlik Turizmi Projesi kapsamõnda tatillerini ülkelerinde
geçirmeleri ve ülkelerini tanõmalarõna imkan verecek bilgilendirme aktivitelerine
katõlmalarõ konularõnõn ele alõnmasõnõn önemi göz ardõ edilmemelidir.
. Yurt dõşõnda çalõşan Türk işçilerinin özellikle çalõşmayan eşlerinin ve genç
kõzlarõn boş zamanlarõnõ değerlendirmelerine yönelik, ülkemizin tarihini, sosyal
yapõsõnõ, kültürünü ve geleneklerini örnekleyen, turistik çekiciliği etkileyen, ülke
tanõtõmõnda önemli bir araç olan el sanatlarõnõn ve Türk mutfak kültürünün yurt
dõşõnda yaşatõlmasõ ve desteklenmesi için Türk dernekleri aracõlõğõ ile kurslar
düzenlenmesi bu konuda Türkiye’den eğitimciler gönderilmesi, Türk gelenek ve
göreneklerinin doğru değerlendirilmesi konusunda bilinçlendirilmelerinin sağlanmasõ
da önemli görülmektedir.
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12. TÜRKİYE’ DEKİ YABANCILAR
XXI. yüzyõla girerken dünyada meydana gelen ekonomik ve sosyal
değişmeler ülkeler arasõ göç akõmõnõ da etkilemiştir. Uluslararasõ toplum yapõsõnda
meydana gelen köklü değişmeler, ekonomik ve politik çalkantõlar, ülkeler arasõ çõkar
çatõşmalarõ, iç savaşlar, doğal afetler, kõtlõk, açlõk, salgõn hastalõklar ve özellikle
yaygõn insan haklarõ ihlalleri milyonlarca insanõ yaşadõklarõ topraklarõ yasal ve yasal
olmayan yollardan terk etmeye mecbur bõrakmõş, onlarõ yaşamlarõnõ
sürdürebilecekleri daha güvenli bir ortam aramaya sevk etmiştir.
Türkiye de bu gelişmelerden etkilenmiştir. Türkiye’nin çevresindeki
ülkelerde yaşanan ekonomik ve sosyal değişim ülkemize gelen yabancõ kaçak işçi
sayõsõnõ arttõrmõştõr. Türkiye’nin ayrõca, yasa dõşõ göçe kaynak oluşturan menşei
ülkeler (Doğu) ile yaşam standartlarõ yüksek olan hedef ülkeler (Batõ) arasõnda tabi
bir köprü konumunda olmasõ onu transit bir ülke durumuna getirmiştir.
Türkiye’de bulunan yabancõlar iki ana grup altõnda incelenebilir:
12. 1. Türkiye’ye Girişleri ve Çalõşmalarõ Yasal Olanlar
Anayasa’ nõn 48. Maddesi, “Herkes dilediği alanda çalõşma ve sözleşme
hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir” hükmüne yer vermiş ve kural
olarak eşitlik prensibi getirilmiştir. Ancak, yabancõlarõn çalõşma hakkõ, Anayasa’ nõn
16. Maddesine uygun olarak kanunla sõnõrlanabilecektir. Yabancõya çalõşma hakkõnõn
sağlanmasõ, bu hakkõn her çeşit iş kolu için sõnõrsõz şekilde uygulanmasõ anlamõna
gelmez. Bütün kamu haklarõnda olduğu gibi çalõşma hakkõ da, kamuya ait sebeplerle
(ülkenin ekonomik durumuna uygun olarak kamu güvenliği, kamu yararõ, kamu
sağlõğõ esaslarõna göre) bazõ kõsõtlamalara tabi tutulmuştur. İç hukukumuzda çeşitli
işkollarõ, bu konuda çõkarõlmõş olan kanunlarla yabancõlara yasaklanmõş veya
çalõşmalarõ izne tabi tutulmuştur.
* Türkiye Cumhuriyeti dahilinde hangi sanat ve mesleklerin yalnõzca Türk
Vatandaşlarõ tarafõndan yapõlacağõ 2007 sayõlõ Türkiye’de Türk Vatandaşlarõna
Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkõnda Kanun’ da,
* Türkiye’de ikamet eden Türk soylu yabancõlarõn ihtiyaç duyulan meslek ve
sanatlarõ serbestçe yapabilmeleri, Türk Silahlõ Kuvvetleri ve Güvenlik Teşkilatõ hariç
olmak üzere kamu, özel kuruluş ve işyerlerinde çalõştõrõlabilmeleri ile ilgili usul ve
esaslar 2527 sayõlõ Türk Soylu Yabancõlarõn Türkiye’de Meslek ve Sanatlarõnõ
Serbestçe
Yapabilmelerine,
Kamu,
Özel
Kuruluş
veya
İşyerlerinde
Çalõştõrõlabilmelerine İlişkin Kanun’ da düzenlenmiştir. 2527 sayõlõ Kanun’ un 1.
Maddesinde göçmen vatandaşlarõn Türk Silahlõ Kuvvetleri ve Güvenlik Teşkilatõ
hariç olmak üzere tüm kamu ve özel işyerlerinde çalõştõrõlabilecekleri öngörülmüştür.
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Kanun’ un 2. Maddesinde ise bunlarõn meslek kuruluşlarõ ve Sosyal Güvenlik
Kurumlarõ ile de ilişkilerinin sağlanacağõ belirtilmiştir. Ayrõca, Türk Soylu
Vatandaşlarõn ilgili meslek kuruluşlarõna üye olabilecekleri, ancak bu kuruluşlarõn
genel kurullarõna katõlma, seçme ve seçilme dõşõndaki tüm haklardan yararlanacaklarõ
hüküm altõna alõnmõştõr.
* Yabancõlarõn çalõşma haklarõna ait olarak Anayasa’ da yer alan genel
kuralõn yanõnda, Yabancõlarõn İkamet ve Seyahatleri Hakkõnda Kanun da genel bir
kural getirmiştir. Buna göre, “Yabancõlar, Türkiye’de ancak kanunun kendilerine men
etmediği işleri tutabilirler.” Aynõ mahiyette bir hüküm de, aynõ kanunun 7.
Maddesinde yer almõştõr. Bu hükme göre de, “Sõrf iş tutmak için gelecek sanat ve
meslek erbabõ olup da tutacağõ iş kanunlar gereğince Türk vatandaşlarõna hasredilmiş
bulunan yabancõlara ikamet tezkeresi verilmez”
* Pasaport Kanunu’ un 8. Maddesinde de konuyla ilgili olarak “ Türkiye’de
Türklere hasredilmiş işleri yapacak olan yabancõlara giriş hakkõ verilmez” hükmü
getirilmiştir.
Tüm bunlardan çõkarõlacak sonuç, yabancõlarõn kanunun men ettiği ve
Türkiye’de sadece Türklere hasredilmiş olan işleri yapamayacaklarõ olduğu
sonucudur. Bu işler ekte sunulan, Türkiye’de Türk Vatandaşlarõna Tahsis Edilen
Sanat ve Hizmetler Hakkõnda Kanun’ un 1. Maddesinde sayõlmõştõr.
Bu düzenlemeler, halen yürürlükte olmakla beraber, sonradan getirilen bazõ
yasal düzenlemelerle bir takõm şartlar dahilinde söz konusu sõnõrlamalar kõsmen de
olsa kalkmõş ya da farklõ bir esasa bağlanmõştõr. Örneğin, Türkiye’ye gelecek yabancõ
sermayenin teşvikine ilişkin esaslarõn belirtilmesi amacõyla yürürlüğe giren 07. 06.
1995 tarih ve 95/6990 sayõlõ Yabancõ Sermaye Çerçeve Kararõ ve bu karara istinaden
çõkarõlan 2 no’lu Tebliğ’de, yabancõ personel çalõştõrmayla ilgili daha genel bir
düzenleme yapõlmõştõr. Bu düzenlemeler uyarõnca, Türkiye’deki özel sektör
kuruluşlarõ tarafõndan istihdam edilecek yabancõ uyruklu teknik ve idari personele
yeterli teknik ve idari bilgiye sahip ise, çalõşma izni verilmesi esasõ kabul edilmiştir.
* 1475 sayõlõ İş Kanunu, işçi-işveren ilişkileri ve çalõşma şartlarõ açõsõndan
Türk vatandaşlarõ ile yabancõ uyruklu kişiler arasõnda herhangi bir ayõrõm
yapmamõştõr. Bu bağlamda, Türkiye’de istihdam edilen yabancõ uyruklu kişiler de İş
Kanunu’nda düzenlenen tüm konularda Türk tabiiyetli kişilerle aynõ haklara sahip
olacaklardõr.
* Diğer taraftan, Türkiye’ye girmesi kanunlarla yasak olmayan ve Pasaport
Kanunu’ nun hükümlerine uygun şekilde gelen yabancõlarõn Türkiye’de ikamet ve
seyahatleri ile ilgili esaslar 5683 sayõlõ Yabancõlarõn Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri
Hakkõnda Kanun’da düzenlenmiştir. Söz konusu Kanunla belirlenen Yabancõlarõn
Türkiye’de Çalõşmasõ İle İlgili Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Usul ve İşlemler
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Çalõşma İzni:
Türkiye’ye çalõşmak için gelen yabancõlarõn o ülkedeki Türk
konsolosluklarõndan çalõşma vizesi almalarõ gereklidir. Yabancõ ülkeden Türkiye’ye
çalõşmak için gelen yabancõnõn Türk konsolosluğuna hangi işkolunda çalõşmak
istediğini bildiren Hazine Müsteşarlõğõnõn izin yazõsõ ile başvurusu üzerine (Turizm
belgeli müesseselerde Turizm Bakanlõğõnõn) bu talep Dõşişleri Bakanlõğõ kanalõ ile
İçişleri Bakanlõğõna iletilir. Yabancõnõn çalõşmasõnõn güvenlik açõsõndan bir sakõncasõ
olmadõğõ anlaşõldõğõ takdirde, yabancõya çalõşma vizesi verilir. Aynõ şekilde, çalõşma
amacõ olmadan herhangi bir nedenle Türkiye’ye gelip de, sonradan çalõşmak isteyen
yabancõlarõn da tekrar yurt dõşõna çõkõp çalõşma vizesi almalarõ gereklidir. Çalõşma
vizesi almadan çalõşmak mümkün değildir. Yabancõnõn çalõşma vizesi almasõnõn
yanõnda, bu kişileri Türkiye’de istihdam etmek isteyen teşebbüslerin de başvurmalarõ
ve izin almalarõ gerekecektir.

İkamet Tezkeresi:
Yabancõlarõn Türkiye’de çalõşabilmeleri için çalõşma iznine sahip
olmalarõnõn yanõ sõra çalõşmaya başlamadan önce ikamet tezkeresine sahip olmalarõ
gereklidir. Yabancõlarõn Türkiye’de ikametlerine ilişkin esaslar, Yabancõlarõn İkamet
ve Seyahatleri Hakkõnda Kanun hükümlerine tabidir. Bu Kanun uyarõnca, Türkiye’de
bir aydan fazla kalacak yabancõlar ile çalõşmak maksadõ ile Türkiye’ye gelen
yabancõlarõn geldikleri tarihten itibaren bir ay içerisinde (bu süre, NATO üyesi
ülkeler, Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler ve karşõlõklõ vize anlaşmasõ olan devletlerin
vatandaşlarõ için üç aydõr) ve herhalde çalõşmaya başlamadan önce ikamet izni
(ikamet tezkeresi) almalarõ gereklidir. Bu tezkere, İçişleri Bakanlõğõ Emniyet Genel
Müdürlüğü İl Teşkilatõ tarafõndan düzenlenmektedir.
Yabancõlarõn ikamet tezkeresi alabilmeleri için Türkiye’de geçimlerini nasõl
sağlayacaklarõnõ beyan etmeleri gerekmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi,
yabancõlar ancak kanunun kendilerine men etmediği işleri tutabilirler. Türkiye’ye sõrf
iş tutmak için gelecek olan yabancõnõn tutacağõ iş, kanunlar gereğince Türk
vatandaşlarõna hasredilmiş ise, ikamet isteği reddedilir.

Bildirim Zorunluluğu:
Yabancõlarõn İkamet ve Seyahatleri Hakkõnda Kanun’ un 15/2 maddesine
göre “ Türkiye’de serbest olarak veya memur, müstahdem ve işçi sõfatõyla çalõşacak
yabancõlar, keyfiyeti işe başladõklarõndan itibaren en çok 15 gün zarfõnda ikamet
ettikleri yerin polis veya jandarma karakoluna bizzat veya bilvasõta haber vermeye ve
ikamet tezkerelerine kaydettirmeye mecburdurlar. Yine aynõ Kanun’ un 16.
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Maddesine göre, “Evlerinde veya idareleri altõnda bulunan yerlerde bir yabancõyõ
herhangi bir sõfatla çalõştõran hakiki veya hükmi herhangi bir şahõs, o yabancõnõn adõnõ
ve soyadõnõ, tabiiyetini, mesleğini, taşõdõğõ ikamet tezkeresinin tarih ve sayõsõnõ,
ikametgah adresini ve gördüğü işte aldõğõ maaş ve ücret miktarõnõ gösterir imzalõ bir
beyannameyi, yabancõnõn işe başlamasõnõ takip eden en çok 15 gün içinde, en yakõn
polis ve jandarma karakoluna vermeye mecburdurlar.”
Göçmen İşçilerin Sosyal Güvenlikleri
Ülkemizin 12 ülke ile akteddiği Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri gereğince o
ülke vatandaşlarõ ile vatandaşlarõmõz arasõnda ayrõmcõlõk yapõlmamaktadõr. Ayrõca
ülkemiz, Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesini (13/07/1976), Avrupa Sosyal
Güvenlik Kod’unu (21/09/1978), Göçmen İşçinin Hukuki Statüsü Hakkõnda Avrupa
Sözleşmesini (25/11/1980), Avrupa Sosyal Şartõnõ (14/10/1989) ve 118 sayõlõ
Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlikte Eşit Muamele
Yapõlmasõ Hakkõnda Uluslararasõ Çalõşma Örgütü (ILO) Sözleşmesini (29/07/1971)
onayladõğõndan cinsiyet, din, ulusal köken ve diğer konularda ayõrõmcõlõk söz konusu
değildir.
Bir kimsenin yukarõda belirtilen özellikleri ne olursa olsun, bir veya birkaç
işverene “hizmet akdiyle” bağlõ olarak çalõşmasõyla, Türk vatandaşlarõnõn hak
kazandõklarõ tüm yardõmlara, aynõ düzeyde hak kazanmaktadõrlar. Bu nedenle ikili
veya çok taraflõ bir sözleşmemiz bulunmayan bir ülkenin vatandaşõ da, Türk
vatandaşõ bir sigortalõnõn hak kazandõğõ sosyal güvenlik ödemeleri ne ise o düzeyde
yardõmlara hak kazanõr.
12. 2. Türkiye’de Kaçak Yaşayan Ve Çalõşan Yabancõlar Topluluğu
Türkiye’de kaçak yaşayan ve çalõşan yabancõlar topluluğu da çeşitli gruplara
ayrõlabilir
Ülkemize girişleri yasal, çalõşmasõ yasa dõşõ olanlar: Bu gruptakiler yasal
yollardan vize alõp ülkemize girenler, vize süresini aştõklarõ için kaçak durumuna
düşen ve kaçak çalõşmaya devam edenlerdir. Turist kimliğiyle resmi giriş yapanlarõn
bir kõsmõ gerçekte turist değildir. Türkiye’ye kaçak çalõşarak para kazanmak ve
yaşamak niyetiyle gelmişlerdir.
Ülkemize girişleri ve Türkiye’de bulunmalarõ tamamen yasa dõşõ olanlar:
Bunlar vizesiz ve kaçak giriş yapmõş olan ve hiç bir yerde kaydõ bulunmayan
yabancõlardõr. Genel olarak şu eğilim dikkat çekicidir: Batõdan gelenler genellikle
resmi girmekte ve kaçak çalõşmaktadõrlar. Doğudan gelenler ise, kaçak girmekte ve
kaçak çalõşmaktadõrlar.
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Yasa dõşõ göç ve insan kaçakçõlõğõnõn en büyük oranõnõ, ekonomik nedenlere
bağlõ olarak yapõlan yasa dõşõ göç oluşturmuştur. Türkiye’de yakalanan göçmenlerin
sorgularõnda çok büyük bir oranõnõn ekonomik nedenlerle ülkelerini terk ettiklerini
belirtmekte ve akrabalarõndan bir çoğunun, refah seviyesi yüksek muhtelif Batõ
Ülkelerine yasa dõşõ yollardan gittiklerini ve oralarda kaçak olarak çalõştõklarõnõ
açõklamaktadõrlar. Yine yapõlan araştõrmalarda bu göçmenlerin yakõnlarõnõn gittikleri
ülkede kaçak göçmen olarak yakalandõklarõnda iltica talebinde bulunduklarõ, bu sefer
de iltica statüsünde yasal koruma altõna girdikleri anlaşõlmaktadõr. Bu durum, yasa
dõşõ göç ile mücadelede çok büyük bir engel olarak ortaya çõkmaktadõr.
Vizeyle giriş yapmõş ve başka bir ülkeye gitmek için Türkiye’yi transit geçiş
amacõyla kullanan ve bir süre Türkiye’de kalõp kaçak çalõşanlar: Daha önce de
belirtildiği üzere Türkiye’nin yasa dõşõ göçe kaynak oluşturan menşei ülkeler (Doğu)
ile yaşam standartõ yüksek olan hedef ülkeler (Batõ) arasõnda bir köprü durumunda
olmasõ ve uluslararasõ platformda meydana gelen gelişmeler Türkiye’yi göç alan
transit bir ülke konumuna getirmiştir.
Mülteci olarak Türkiye’de yaşayan ve çalõşanlar: Yabancõ bir ülkenin
vatandaşõ olup da resmi bir izin almadan o ülkeden ayrõlan ve ülkemize sõğõnan
kişilere mülteci denilmektedir. Bu kişiler de kayõt dõşõ çalõşabilmektedir.
Bilindiği üzere Türkiye, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair
Cenevre Sözleşmesini coğrafi sõnõrlama (çekince) ile kabul etmiş, buna göre, yalnõzca
Avrupa’dan ülkemize iltica etmek amacõyla gelen yabancõlara, mülteci statüsü tanõma
yükümlülüğünü kabul etmiştir. Diğer bir ifade ile Avrupa dõşõndaki bölgelerden
(Asya ve Afrika) gelenleri mülteci olarak kabul etme yükümlülüğü altõna girmemiştir.
Bu çekincesini 1967 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Protokol’ de de
sürdürmüştür. Bununla birlikte Türkiye, sõrf insani mülahazalarla üçüncü bir ülkeye
iltica etmek isteyen ve mültecilik kriteri taşõyan yabancõlara, mevzuatlarõ
çerçevesinde geçici sõğõnma statüsü vermektedir. (30/11/1994 tarih ve 94/169 sayõlõ
yönetmelik)
12. 3. Ülkemizde Yabancõ Kaçak İşçiliğin Boyutlarõ
Türkiye’de bugün sayõlarõ belirsiz bir yabancõlar grubu ikamet etmekte ve
çalõşmaktadõr. Kaçak statüsünde bulunduklarõ için bunlarõn istatistik dökümünü
yapmak pek mümkün görünmemektedir. 1993 yõlõnda yapõlan bir tahmine göre
Türkiye’de çoğunluğu İranlõ olmak üzere 2 milyon yabancõ kaçak işçi vardõr (EKİN,
1995; 90). Bununla birlikte ülkemizde çalõşan yabancõ kaçak işçiliğin boyutlarõnõ
çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarõnõn istatistiklerini değerlendirerek tahmin etmek
tamamen de imkansõz değildir.
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12. 3. 1. Yasadõşõ Yabancõ İşgücü Göçünün Türk İşgücü Piyasasõna
Etkileri
Türk işgücü piyasasõnda yasadõşõ istihdamõn ekonomik analizine
girildiğinde, bunun Türk işgücü piyasasõnda ekonomik ve sosyal açõlardan bir dizi
olumsuz etkisini yakalamak zor değildir. Söz konusu etkilerden en çarpõcõ
olanlarõndan bazõlarõ kõsaca şu şekilde özetlenebilir:
Yabancõ kaçak işçi istihdamõ, kayõt dõşõdõr ve ücretleri aşağõ çekmesi
açõsõndan kirli rekabet yaratmaktadõr. Ancak kirli rekabet, kayõt içindeki büyük
işletmelerde değil, daha çok kayõt dõşõnda kalma eğilimi taşõyan küçük ve orta boy
işletmelerde ortaya çõkmaktadõr. Karlarõnõ, emek maliyetinden yontmak suretiyle
arttõrmak eğiliminde olan işletmeler, daha çok küçük ve orta işletmelerdir. Bunlar, bir
de kayõt dõşõ kalma fõrsatõ yakalõyorlarsa, yabancõ kaçak işçi çalõştõrma eğilimi daha
da güçlenmektedir. Bu nedenle, yabancõ kaçak işçiler, özellikle küçük ve orta ölçekli
işletmelerde sigortasõz olarak istihdam edilen kaçak yerli işçilere rakiptirler.
Kõsaca, yerli ve yabancõ kaçak işçilik, hem kayõt dõşõ ekonominin
yayõlmasõna katkõ yapmaktadõr, hem de kayõtlõ ve dürüst çalõşan işverenlere karşõ
haksõz rekabet yaratõlmasõna neden olmaktadõr.
Diğer taraftan, yabancõ kaçaklarõn kendi aralarõnda fiyat kõrmak şeklinde
yaşadõklarõ kirli rekabete de dikkat çekmekte yarar bulunmaktadõr.
Yabancõ kaçak işçilik, hem kayõt dõşõ ekonomiyi, hem yerli kaçak işçiliği,
hem de kötü çalõşma koşullarõnda istihdamõ meşrulaştõrmak açõsõndan adeta elverişli
bir zemin hazõrlamaktadõr. İşyerlerinde ücretleri düşürücü, çalõşma şartlarõnõ
ağõrlaştõrõcõ, sendikal hak ve özgürlüklerin kullanõlmasõnõ önleyici bir ortam
yaratmaktadõr.
Yabancõ kaçak işçi çalõştõrõlmasõ sonucunda, maliye vergi kaybõna, Sosyal
Sigortalar Kurumu da prim kaybõna uğramakta; dolayõsõyla, zaten sõkõntõda bulunan
sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesini engellemektedir.
Kaçak çalõşma, bizzat kaçak yabancõ işçi üzerine de olumsuz etkiler ortaya
koyar. Yabancõ kaçak, bir yandan para kazanma fõrsatõ bulurken, diğer yandan da her
türlü istismara açõk bir konumdadõr. İşveren karşõsõnda yerli kaçak işçilere oranla
daha savunmasõz ve daha aciz durumdadõr. Günlük çalõşma süreleri, İş Yasasõ’õnda
öngörülen sürenin çok üstündedir. Bir işe girerken pasaportlarõ ellerinden
alõnmaktadõr. Bu insanlarõn sosyal sigorta haklarõ bulunmadõğõ gibi, yasalardaki her
türlü koruyuculuğun da tamamen kapsamõ dõşõndadõrlar.
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ÖNERİLER
* Yabancõlarla ilgili mevzuat tek çatõ altõnda toplanmalõ ve dağõnõklõktan
kurtarõlmalõdõr.
VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda Türkiye’nin sadece göç veren değil göç
alan bir ülke konumuna da geldiği belirtilerek, “Ülkemizde yabancõlarõn maaş ve
ücret karşõlõğõ çalõşmalarõ ve serbest hizmet sunmalarõ ile ilgili mevzuatõn dağõnõk ve
karmaşõk düzenlenmiş olduğu ve işgücü piyasasõnda gelişen koşullara göre yetersiz
kaldõğõ” ifade edilmiş ve yabancõ uyruklu kişilere çalõşma izinlerinin değişik kurum
ve kuruluşlarca verilmesinin iş piyasasõnõn izlenmesini, denetlenmesini ve hizmetin
etkin yürütülmesini engellediği vurgulanmõştõr.
Bu konuda ise “Türkiye’deki yabancõlarõn çalõşmalarõ ile ilgili mevzuat
hükümlerinin günün koşullarõna göre yeniden düzenlenmesi, ilgili hükümlerdeki
dağõnõklõğõn giderilmesi, yabancõlarõn istihdamõ ile ilgili temel ilkelerin tek bir kanun
metninde toplanmasõ, çalõşma ve oturma izinlerinin verilmesinde yeni düzenlemeler”
İstihdamõn ve İşgücü Piyasasõnda Etkinliğin Artõrõlmasõ Projesi başlõğõ altõnda hukuki
ve kurumsal düzenlemeler çerçevesinde öngörülmüştür.
* Bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarõ arasõndaki koordinasyon ve
otomasyon arttõrõlmalõdõr.
* Yabancõ kaçak işçi çalõştõrmanõn cezai yaptõrõmõ arttõrõlmalõdõr. Kaçak
yabancõ işçi çalõştõranlara, yabancõ ülke mevzuatlarõnda da yer alan, ağõr idari para
cezalarõndan, iş yeri kapatmaya, meslekten menden, hapis cezalarõna kadar ağõr
yaptõrõmlar getirilmelidir.
* İşveren ve sigortalõ üzerindeki istihdamla ilgili mali yükümlülükler
azaltõlarak yabancõ kaçak işçinin sağladõğõ çekicilik azaltõlmalõdõr.
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EK I. YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLAR DANIŞMA
KURULUNUN YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLAR İLE
İLGİLİ ÇALIŞMA KOMİTELERİ VE BU KOMİTELER
TARAFINDAN ALINAN TAVSİYE KARARLARI
Yurt dõşõnda yaşayan vatandaşlarõmõzla ilgili konularõn düzenli, sürekli ve
koordineli bir biçimde yürütülmesi amacõyla, 16. 02. 1998 gün ve B. 02. 0. PPG. 0.
12-320-02607 (1998/12) sayõlõ genelge ile kurulmuş bulunan “Yurt Dõşõnda
Yaşayan Vatandaşlar Koordinasyon Kurulu”nun adõ 05. 08.1999 gün ve B. 02.0.
PPG. 0. 12-320-11753 (1999/45) sayõlõ genelge ile “Yurt Dõşõnda Yaşayan
Vatandaşlar Danõşma Kurulu” olarak değiştirilmiştir. Söz konusu Kurulun çalõşma
komitelerinin kompozisyonu ve bu komitelerde alõnan tavsiye kararlarõ aşağõda
sunulmaktadõr.
DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ
Bakanlõklar ve kamu kuruluşlarõ çerçevesindeki, yurt dõşõnda yaşayan
vatandaşlarõmõzla ilgili her türlü çalõşmalarõ izlemek, bu çalõşmalarõ değerlendirmek
ve koordinasyonunu sağlamak,
Yurt Dõşõnda Yaşayan Vatandaşlarõmõzla İlgili Konulardan Sorumlu Devlet
Bakanõ tarafõndan görüşülmesi istenen hususlarõ müzakere etmek,
Yurt dõşõnda yaşayan vatandaşlarõmõzõn bulunduklarõ ülkelerin siyasi, sosyal
ve ekonomik yaşamõna entegre olmalarõnõ sağlayacak önerileri görüşmek,
Yurt dõşõnda yaşayan vatandaşlarõmõzõn Türk Hükümetince karşõlanmasõ
gereken ihtiyaçlarõnõ belirlemek, bu çerçevede yapõlmasõ gerekli idari ve yasal
düzenlemeleri tespit etmek,
Avrupa’da yabancõ düşmanlõğõ, õrkçõlõk ve ayrõmcõlõk gibi akõmlarla, Türk
topluluklarõnõ rahatsõz eden siyasi faaliyetlere karşõ, yurt dõşõndaki vatandaşlarõmõzõn
duyarlõlõğõnõ Avrupa Kamuoyune duyurmak için gerekli etkinlikleri görüşmek,
Yukarõdaki hususlarda alõnacak tavsiye kararlarõnõ Yurt dõşõnda Yaşayan
Vatandaşlar Üst Kuruluna sunmak,
Yurt Dõşõnda Yaşayan Vatandaşlar Danõşma Kurulu, çalõşmalarõn
gerektirdiği hallerde, başkanõnõ Danõşma Kurulu Başkanõnõn atadõğõ alt çalõşma
komiteleri kurabilecektir.
Kurulun sekreterya hizmetleri, Yurt Dõşõnda Yaşayan Vatandaşlarõmõzla
İlgili Konulardan Sorumlu Devlet Bakanõ tarafõndan yürütülecektir.
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I.) EKONOMİK BİLGİ OLUŞTURMA KOMİTESİ
-Tavsiye Kararlarõ
-Tavsiye Kararlarõna Yönelik Görüş ve Çalõşmalar
-Dõşişleri Bakanlõğõ
-Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ
-Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlõğõ
II). HUKUKİ SORUNLARI DEĞERLENDİRME KOMİTESİ
-Tavsiye Kararlarõ
-Tavsiye Kararlarõna Yönelik Görüş ve Çalõşmalar
-Gümrük Müsteşarlõğõ
-Dõşişleri Bakanlõğõ, Konsolosluk, Hukuk ve Emlak İşleri Genel Müdürlüğü
-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
III). SEÇME VE SEÇİLME HAKKI KOMİTESİ
-Tavsiye Kararlarõ
-Tavsiye Kararlarõna Yönelik Görüş ve Çalõşmalar
-Dõşişleri
Yardõmcõlõğõ

Bakanlõğõ-Yurt

Dõşõnda

Yaşayan

Türkler

Genel

Müdür

-Adalet Bakanlõğõ-Kanunlar Genel Müdürlüğü
IV). KADIN VE AİLE KOMİTESİ
-Tavsiye Kararlarõ
-Tavsiye Kararlarõna Yönelik Görüş ve Çalõşmalar
-Kadõnõn Statüsü ve Sorunlarõ Genel Müdürlüğü
-Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ-Yurt Dõşõ İşçi Hizmetleri Genel
Müdürlüğü

87

http://ekutup.dpt.gov.tr/isgucu/oik650.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

İş Gücü Piyasasõ OİK Raporu Yurt Dõşõnda Yaşayan Türkler Alt Komisyonu Raporu

V). EĞİTİM VE KÜLTÜR KOMİTESİ
-Tavsiye Kararlarõ
-Tavsiye Kararlarõna Yönelik Görüş ve Çalõşmalar
-Milli Eğitim Bakanlõğõ- Dõş İlişkiler Genel Müdürlüğü
-Kültür Bakanlõğõ-Dõş İlişkiler Daire Başkanlõğõ
-Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ- Yurt Dõşõ İşçi Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
-Diyanet İşleri Başkanlõğõ- Dõş İlişkiler Daire Başkanlõğõ
VI). EKONOMİK GÜÇLENDİRME KOMİTESİ
-Tavsiye Kararlarõ
-Tavsiye Kararlarõna Yönelik Görüş ve Çalõşmalar
- Hazine Müsteşarlõğõ
-T. C. Merkez Bankasõ
-Bankalar Birliği
-Türkiye Vakõflar Bankasõ Genel Müdürlüğü
-Emlak Bankasõ Genel Müdürlüğü
-Ziraat Bankasõ Genel Müdürlüğü
-Halk Bankasõ Genel Müdürlüğü
VII). ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK KOMİTESİ
-Tavsiye Kararlarõ
-Tavsiye Kararlarõna Yönelik Görüş ve Çalõşmalar
-Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ-Yurt Dõşõ İşçi Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
-Sendika Temsilcileri

88

http://ekutup.dpt.gov.tr/isgucu/oik650.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

İş Gücü Piyasasõ OİK Raporu Yurt Dõşõnda Yaşayan Türkler Alt Komisyonu Raporu

VIII). BASIN VE İLETİŞİM KOMİTESİ
-Tavsiye Kararlarõ
-Tavsiye Kararlarõna Yönelik Görüş ve Çalõşmalar
-Basõn, yayõn ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
-TRT Genel Müdürlüğü
-TRT-INT
-Yurt Dõşõ Gazete Temsilcilikleri

EKONOMİK
KARARLARI

BİLGİ

OLUŞTURMA

KOMİTESİ

TAVSİYE

Ekonomik araştõrmalar AB ülkelerinden Almanya için eyaletler bazõnda ve
diğerleri için ülke bazõnda gerçekleştirilmelidir.
ABD, Kanada ve Avustralya için ise değişen koşullar çerçevesinde tekrar
Başkonsolosluk bölgeleri esas alõnarak araştõrmalarõn gerçekleştirilmesinin ilke
olarak kabul edilmesi,
Avrupa’dan sosyal ve ekonomik bakõmdan farklõlõklar gösteren Avustralya,
Kanada ve A.B.D için projeler kapsamõnda özel komitelerin oluşturulmasõnõn
hõzlandõrõlmasõ,
Ekonomik bilgi oluşturma projesi kapsamõnda ana başlõklar itibariyle
aşağõdaki konularda bilgi değerlendirmesinin ilke olarak kabul edilmesi,
Yurt dõşõndaki vatandaşlarõmõzõn istihdam durumu ve gücüne ilişkin bilgiler
(çalõşanlarõn işteki durumu, iktisadi faaliyet kolu, işsizlik, gelir durumu v.b.),
İşverenlerin gücünü belirlemeye yönelik bilgiler (işverenlerin faaliyet kolu,
sektörel dağõlõmõ, yatõrõm alanlarõ v.b.),
Vatandaşlarõmõzõn devletle olan ilişkilerini belirlemeye yönelik bilgiler,
vergiler, G.S.M.H.’ya katkõ v.b.),
Vatandaşlarõmõzõn yaşadõklarõ ülkelerde yerleşim durumu (ev sahipliği, gayri
menkul edinme v.b.),
Ekonomik verilerin yanõ sõra sosyal nitelikleri (eğitim durumu, dil, medeni
durum,yaş, v.b.) tespite yönelik bilgiler,
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Koordinasyon Kurulu adõnõn karõşõklõğa meydan vermemek amacõyla
Danõşma Kurulu şeklinde değiştirilmesi,
Ekonomik Bilgi Oluşturma Komitesi’nin adõna “Sosyal” kelimesinin
eklenerek Komitenin, “Ekonomik ve Sosyal Bilgi Oluşturma Komitesi” olarak
anõlmasõ.
HUKUKİ SORUNLARI DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TAVSİYE
KARARLARI
Yurt
dõşõnda
yaşayan
vatandaşlarõmõzõn
bulunduklarõ
ülkelere
entegrasyonunu sağlarken, Türkiye ile ilişkilerinin devam etmesi yönünde mevzuatla
ilgili çalõşmalarõn sürdürülmesi,
YYVDK’nõn diğer komitelerince alõnan tavsiye kararlarõnõn; hukuki danõşma
gerektirenleri ile ilgili çalõşmalar yapõlarak, yurt dõşõndaki temsilciliklerimizle de
eşgüdüm halinde hayata geçirilmesi yönünde faaliyetlerin sürdürülmesi.
SEÇME VE SEÇİLME HAKKI KOMİTESİ TAVSİYE KARARLARI
Yurt dõşõnda bulunan seçmen vatandaşlarõn oy kullanmasõna olanak sağlayan
yasanõn bir an önce çõkarõlmasõ,
Yüksek Seçim Kurulu’nun alacağõ kararlar çerçevesinde ülkelerin mevzuat
ve şartlarõ hangi yönteme cevaz veriyorsa onlann uygulanmasõ ve sandõk
kurulamamasõ durumunda, mektupla oy verme sisteminin benimsenmesi ve oylarõn
doğrudan Ankara Yurt Dõşõ Merkez Seçim Kuruluna gönderilmesi,
Özellikle seçmenlerce oylarõn doğrudan Ankara Yurt Dõşõ Merkez İlçe
Seçim Kuruluna gönderilmesinde, yurt dõşõndaki vatandaşlarõn seçime katõlõmlarõnõn
arttõrõlmasõ ve seçmenlere kolaylõk sağlanmasõ,
3 no’lu Komitenin belirlediği bu ilkeler Danõşma Kurulu tarafõndan da
uygun görüldüğü takdirde bu ilkeler doğrultusunda hazõrlanan yasanõn bir an evvel
yürürlüğe girmesi.
KADIN VE AİLE KOMİTESİ TAVSİYE KARARLARI
Kadõn ve Aile Komitelerinde görevli danõşmanlarca, bulunduklarõ ülkede
yaşayan kadõnlarõn
genel durumlarõnõ ve sorunlarõnõ içeren ülke raporunun
hazõrlanarak, proje önerilerinin iki ay içerisinde Kadõnõn Statüsü ve Sorunlarõ Genel
Müdürlüğüne sunulmasõ,
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Kadõnõn Statüsü ve Sorunlarõ Genel Müdürlüğü’ne iletilen ülke raporlarõnõn
değerlendirilerek son görüşün alõnmasõ için yurt dõşõndaki Kadõn ve Aile Komitesi
danõşmanlarõna iletilmesi,
Kadõnõn Statüsü ve Sorunlarõ Genel Müdürlüğü’ne aktarõlacak Kadõn ve Aile
Komitesi çalõşmalarõ konusunda Başbakanlõk Basõn-Yayõn ve Enformasyon Genel
Müdürlüğünün bilgilendirilmesi, söz konusu Genel Müdürlüğün de bu bilgileri
mümkün olduğu kadar yaygõn olarak gerekli yerlere ulaştõrmasõ,
Kadõnõn Statüsü ve Sorunlarõ Genel Müdürlüğünün koordinasyonu ile
Türkiye’de mevcut kadõn dernekleri ve vakõflarõnõn faaliyetlerinin Kadõn ve Aile
Komitesine bildirilmesi, Türkiye’de ve Yurt dõşõnda neler yapõldõğõnõn birlikte tespiti,
Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ ile diğer ilgili Bakanlõklarõn Batõ
Avrupa’daki projeleri konusunda Kadõnõn Statüsü ve Sorunlarõ Genel Müdürlüğü
kanalõ ile danõşmanlarõn desteğinin sağlanmasõ, ortak çalõşmalar yapõlmasõ,
Yurt dõşõndaki Kadõn ve Aile Komitesi üyelerinin birbirleriyle
koordinasyonlarõ sağlanarak yaşadõklarõ ülkelerdeki faaliyetlerin kendi ülke
koşullarõna göre değerlendirilerek başlatõlmasõ,
Yapõlacak bütün bu işlemlerin sağlõklõ bir şekilde yürütülebilmesi için
(Kadõn ve Aile Komitesi çalõşmalarõnõn koordinasyonundan sorumlu) Kadõnõn Statüsü
ve Sorunlarõ Genel Müdürlüğüne gerekli donanõmõn sağlanmasõ.
EĞİTİM VE KÜLTÜR KOMİTESİ TAVSİYE KARARLARI
Kültür Bakanlõğõnca düzenlenen gösteri, konser, sergi, tiyatro, kitap fuarlarõ
gibi kültürel etkinliklerin mümkün olabildiğince yurt dõşõnda sõk ve yaygõn olarak
yapõlmasõna ağõrlõk verilmesi,
Komite çalõşmalarõna süreklilik ve verimlilik kazandõrõlmasõ amacõyla
Almanya’da bir mekan ve sekreteryanõn oluşturulmasõ, resmi niteliği olmamakla
birlikte daha güçlü bir iletişim düzeninin kurulmasõ,
Yurt dõşõnda yaşayan Türk gençlerinin bulunduklarõ ülkelerdeki yabancõ
arkadaşlarõyla birlikte Türkiye’de kültürel tatil yapmalarõnõn sağlanmasõ amacõyla
Turizm Bakanlõğõ ile Eğitim ve Kültür Komitesi arasõnda işbirliği sağlanarak
projelerin gerçekleştirilmesi,
Yurt dõşõnda Türk Kültürünü tanõtma siyasetinin tek bir merkezden ilgili
Bakanlõklarla işbirliği yapõlarak gerçekleştirilmesi,
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Velilerin ilgisizliği ve eğitimsizliği nedeniyle bir çok Türk gencinin çok zor
durumlarda olduğu, bu insanlarõ yönlendirecek, bilgili ve eğitimli görevlilerden
oluşan psikolojik, rehberlik, danõşmanlõk merkezi kurulmasõile ilgili çalõşmalarõn
ilgili Bakanlõklar nezdinde başlatõlmasõ,
Türk Veli Dernekleri geliştirerek federe yapõlarõnõn güçlendirilmesi
çalõşmalarõnõn yapõlmasõ,
Yurt dõşõnda din eğitiminin kimin tarafõndan verileceğinin önerisi ile birlikte,
bu eğitimin dilinin ne olacağõnõn daha önemli olduğunu ilgili kuruluşlarca
belirtilmesinin yerinde olacağõ, bu eğitimin Türkçe olarak verilmesi gerektiğinin, yurt
dõşõndaki ilgili kuruluşlara yetkililerce bildirilmesi,
Yurt dõşõndaki yabancõ kuruluşlarõn din eğitimi konusu hakkõndaki sorularõna
Türk sivil toplum kuruluşlarõnca muhatap olunmamasõ, bu konudaki muhataplarõnõn
Türk Kamu Kuruluşlarõ olduğu hususunun belirtilmesi,
Din eğitimi gibi Türk Dili öğretiminin de öğretmen geliştirme bakõmõndan
en azõndan bir Türk üniversitesinin koordinasyonu içinde sürdürülmesi.
EKONOMİK GÜÇLENDİRME KOMİTESİ TAVSİYE KARARLARI
Yurt dõşõnda yaşayan vatandaşlarõmõzõn, Türkiye’deki gayrimenkullerinin
ipotek edilerek Türkiye’deki bankalardan veya bunlarõn yurt dõşõndaki şubelerinden
kredi alõnabilmesi için Medeni Kanunun Gayrimenkul İpoteğine ilişkin 766/a
maddesi ve buna bağlõ İcra İflas Kanununda gerekli değişikliklerin yapõlabilmesi için
konunun Bakanlõklarca, Adalet Bakanlõğõna intikal ettirilerek gerekli kanuni
düzenlemelerin sağlanmasõ,
Yurt dõşõnda yaşayan vatandaşlarõn kredi mektuplu döviz tevdiat hesaplarõ
ile süper döviz hesaplarõnõn rehin edilerek nakit veya gayri nakit kredi verilmesi
konusu Merkez Bankasõ temsilcisinin uygulamalarda teknik ve hukuki sorunlar
nedeniyle yapõlmasõnõn zorluğunu bildirmesine rağmen, konunun çok önemli olmasõ,
ekonomik potansiyelinin çok yüksek olmasõ, yararlanacak kişi sayõsõnõn çok sayõda
olacağõ beklentisi de dikkate alõnarak diğer komite üyeleri tarafõndan da konunun
Bakanlõkça Merkez Bankasõ İdare Merkezine iletilmesinin yararlõ olacağõ,
Ülkemizde bankalarõn kurmuş olduklarõ yatõrõm fonlarõnõn yurt dõşõndaki
yatõrõmcõ vatandaşlarõmõzõn istifadesine sunulmasõ için banka genel müdürlüklerine
Bakanlõklarca yazõ yazõlarak gerekli tanõtõm faaliyetlerine önem verilmesi,
Yurt dõşõnda yaşayan vatandaşlarõmõzdan kendilerine ulaşõlabilecek
konfederasyon, federasyon, dernek ve birlik gibi kuruluşlarõn ad ve adreslerinin
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verilmesi halinde bankalarõmõzõn her türlü broşür ve tanõtõcõ dokümanlarõnõn bu
adreslere de gönderilmesi,
Tüm kredi sözleşmelerinde kesin dönüş şartõ konulmamasõ yönünde
Bankalar Birliği aracõlõğõyla bankalarõmõzõn uyarõlmasõnõn sağlanmasõ,
Ülkemizde yaşanan ekonomik krizden etkilenen turizm, tekstil ve gõda gibi
sektörlerin krizi atlatmalarõna yardõmcõ olmak ve onlarõn talep yetersizliğine yurt
dõşõnda yaşayan vatandaşlarõmõzõn taleplerinin desteğini sağlayabilmek için
Türkiye’deki sektör temsilcileri ile yurt dõşõndaki girişimcilerimizin biraraya gelerek
yapõlabilecek dayanõşma konusunda görüşmelerde bulunulmasõnõn yararlõ olabileceği
öngörülmüştür.
Yurt dõşõndaki Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) faaliyetlerinin Halk
Bankasõnõn koordinasyonunda yürütülerek, gerekli desteğin ilgili kurumlarca
sağlanmasõ.
ÇALIŞMA VE
KARARLARI

SOSYAL

GÜVENLİK

KOMİTESİ

TAVSİYE

Devletin, üzerinde mutabakat sağlanan temel göç politikasõ yoktur. Bu
nedenle de değişik iktidar döneminde bir önceki ile çelişkili kararlar alõnabilmekte,
bu kararlar da günün iktidarõnca siyasi amaçlarla kullanõlabilmektedir (oy hakkõ ve
bedelsiz otomobil ithalatõnda olduğu gibi).
Göç konusunda çalõşmalar yapmak üzere Çalõşma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlõğõnca oluşturulan komisyonun raporunu bir an önce bitirmesi ve bu konuda
Yurt Dõşõnda Yaşayan Vatandaşlar Danõşma Kurulu üyelerinin görüşlerinin de
alõnarak rapora son şeklinin verilmesi,
Yurt dõşõndaki vatandaşlarõmõz bulunduklarõ ülkelerde hangi haklara sahip
olduklarõnõ yeterince bilmemekte ve bu nedenle bazõ hak kayõplarõna uğramaktadõrlar.
Ülkelere göre vatandaşlarõmõz gerek o ülke mevzuatõ gerekse ikili anlaşmalar ve AB
Hukuku açõsõndan sahip olduklarõ haklarõ açõklayan bir rehber kitap hazõrlanmõş ve
basõlmõştõr. Bunun Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõnca ingilizceye çevrilmesi
ve yurt dõşõ vatandaşlardan sorumlu Bakanlõk tarafõndan bastõrõlmasõ ve yeni
gelişmelerin takip edilerek güncelleştirilmesinin sağlanmasõ,
Yurt dõşõnda geçen sürelerin sosyal güvenlik bakõmõndan Türk mevzuatõna
göre değerlendirilmesine ilişkin 3201 Sayõlõ Yasa’nõn tekrar gözden geçirilerek, kesin
dönüş yapmadan borçlanma, ayrõca mümkün olduğu takdirde kesin dönüş yapmadan
emekli aylõğõ bağlanmasõ gibi yeni düzenlemelerin yapõlmasõna ilişkin yasa tasarõsõ
hazõrlanmõştõr. Bunun bir an önce yasalaşmasõ,
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Hollanda’da 1 Ocak 1999 tarihinde yürürlüğe giren Kanun gereği geçici
oturma iznine sahip olan kişiler zamanõnda başvuru yapmadõklarõ takdirde oturma
izinleri ancak avukat aracõlõğõ ile uzatõlabilmektedir. Büyükelçilik ve
Konsolosluklarõn vatandaşlarõ bu konuda bilgilendirmeleri.
BASIN VE İLETİŞİM KOMİTESİ TAVSİYE KARARLARI
Avrupa medyasõnõn Türkiye konulu yayõnlarõ yakõn takibe alõnmalõ, bu
bilgiler Türkiye’deki ilgili kurumlara iletilmelidir.
TRT-INT’in yayõnlarõ Türkiye açõsõndan bir prestijidir. Bu bağlamda bu
kanalõn yayõnlarõnõn, etkinliğinin artõrõlmasõna çaba gösterilmelidir. İlkeli sponsorluk
mekanizmasõ canlandõrõlmalõ ve ciddi özel sektör isimlerinden (THY) destek
alõnmalõdõr.
Türk-Alman iletişim işbirliğine önem verilmelidir. Bu bağlamda her iki
ülkenin belli basõn ve yayõn organlarõyla ortak yapõmlar gerçekleştirilmelidir. Avrupa
ülkelerinde özellikle iletişim alanõnda eğitim gören ikinci ve hatta üçüncü kuşak
gençlerimizden yararlanõlma yoluna gidilmeli ve gerekiyorsa bu gençlerin eğitimleri
de Türk kurum ve kuruluşlarõnca kõsmen finanse edilebilmelidir.
. Yabancõ gazetecilerin Türkiye konusundaki bilgi birikimlerini arttõrmak ve
varolan ön yargõlarõnõ gidermek amacõyla yeni projeler geliştirilmelidir. Özellikle
genç kuşak gazetecilerin bir kaç ay süreli Türkiye’ye staj amacõyla davet edilmesi ve
Türkiye’deki stajlarõn bursla finanse edilmesi ile gelecekte Türkiye’nin Avrupa’daki
imajõnõn olumlu yönde gelişmesine katkõda bulunabilmesi sağlanmalõdõr.
Internet kanalõyla bir WEB sayfasõnõn dünyanõn kullanõmõna açõlmasõnda
büyük yarar vardõr. Ancak buradaki bilgi ve belgelerin güncel ve kullanõlabilir
nitelikte olmasõna özen gösterilmelidir. Bu alanda Üniversiteler arasõ bir eşgüdüm
hareketi sağlanõp bu bilgilerin tarafsõz ve sağlõklõ olduğu kanõsõ güçlendirilmelidir.
Yabancõ medyanõn izlenmesine ağõrlõk verilmeli ve bu bilgiler Türkiye’de
ilgili özel ve tüzel kurum ve kuruluşlara iletilmelidir. Bu hizmetin bir istihbarat
servisi olarak algõlanmasõndan çok, önyargõlõ ve yanlõ yayõnlara karşõ tavõr koyabilen
bir duyarlõlõkta sembolleşmesi sağlanmalõdõr.
Buna paralel olarak yurt dõşõnda yaşayan ve bu haksõzlõğa boyun eğmek
istemeyen ancak karşõ çõkmanõn uygun ve sağlõklõ yöntemini bulamayan sessiz
çoğunluk harekete geçirilmeli, özendirilmeli ve cesaretlendirilmelidir. Günümüzün
toplumsal yaşamõnda medyanõn büyük işlevi olduğu ve kitlelerin medyayõ kullanma
açõsõndan bireysel tepkilerin önemi de yadsõnmamalõdõr.
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EK 2: YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN DİNİ
KONULARLA İLGİLİ MEVCUT DURUMLARI VE SORUNLAR
Diyanet İşleri Başkanlõğõnõn yurt dõşõ hizmetleri 1971 yõlõndan itibaren
başlamõş olup, 1978 yõlõndan itibaren de yurt dõşõndaki vatandaşlarõmõza ve onlarõn
çocuklarõna dini konularda hizmetler sunmak, rehberlik etmek, din hizmetlerini
planlamak, bu konudaki faaliyetleri izlemek ve “gurbet psikolojisi” içinde bulunan
vatandaşlarõmõzõn din problemlerinin çözümünde onlara yardõmcõ olmak amacõyla
Büyükelçiliklerimiz
nezdinde
Din
Hizmetleri
Müşavirlikleri
ve
Başkonsolosluklarõmõz nezdinde de Din Hizmetleri Ataşelikleri kurularak faaliyete
geçirilmiştir.
Halen Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, Danimarka, İsviçre, İsveç,
Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya ve İngiltere'de Din Hizmetleri Müşavirlikleri;
Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Köln, Karlsruhe, Mainz, Münster, Münih,
Nürnberg, Stuttgart, Hamburg, Hannover, Rotterdam, Deventer, Lyon, Strasburg,
New York, Sidney ve Melburn’da Din Hizmetleri Ataşelikleri bulunmaktadõr.
Diyanet İşleri Başkanlõğõnõn yurt dõşõ hizmetleri başlangõçta Ramazan aylarõ,
dini bayramlar ve önemli günler dolayõsõyla din görevlileri gönderilmesiyle başlamõş,
bu tarihten itibaren değişik süre ve statülerde din görevlileri 1985 yõlõna kadar yurt
dõşõna gönderilmiştir.
1985 yõlõndan itibaren ise yurt dõşõ ücretleri Dõşişleri Bakanlõğõ bütçesinde
yer alan Türk Kültür Varlõğõnõ Koruma ve Tanõtma Projesinden karşõlanmak kaydõyla
yurt dõşõna din görevlileri gönderilmeye başlanmõştõr. Halen bu uygulama sürmekte
olup, vatandaşlarõmõza hizmet sunmak amacõyla Diyanet İşleri Başkanlõğõna 795 din
görevlisi kontenjanõ tahsis edilmiş bulunmaktadõr.
Uzun süreli din görevlilerinin yanõnda Ramazan ayõ, yõlbaşõ, Ramazan ve
Kurban bayramõ münasebetiyle yurt dõşõna din görevlileri irşad ekipleri de
gönderilmektedir.
Kurban Kesimi ve Helal Yiyecek Temini
Kurban kesimi Avrupa’da yaşayan vatandaşlarõmõzõn önünde ilk günlerden
itibaren önemli bir problem oluşturmuştur.Vatandaşlarõmõzõn köy ve kasabalarda
olduğu gibi evlerinin önünde veya bahçesinde bu dini vecibeyi geleneksel bir şekilde
yerine getirmeye çalõşmalarõ mahalli idarelerin tepkisine neden olmuştur. Bu nedenle
yurt dõşõnda yaşayan vatandaşlarõmõzõn kurban kesimiyle ilgili uyguladõklarõ değişik
yöntemler içinde en uygun olabilecek olan, mahalli idarelerden önceden bayram
günleri için izin alõnarak, sağlõklõ bir biçimde mezbahalarda kesilmesidir.
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Diyanet İşleri Başkanlõğõ Türk vatandaşlarõnõ Avrupa ülkelerinde bin bir
sõkõntõ içinde kurban kesmekten kurtarmak ve kurban etlerini ve derilerini ihtiyaç
duyulan yerlerde değerlendirmek üzere çok çeşitli alternatifler üretmiştir.
Kurbanlarõnõ, Türkiye’deki yakõnlarõndan veya komşularõndan birine vekalet
vererek ülkemizde kestirmek, parasõnõ bir hayõr kurumuna gönderip bu hayõr kurumu
aracõlõğõyla kestirmek teklif ve telkin edilmiştir. Başkanlõk yurt dõşõ teşkilatõna
gönderdiği bir talimatla; Kurbanlarõnõ Türkiye Diyanet Vakfõ aracõlõğõyla kestirmek
isteyenlerin, her kurban için gerekli görülen parayõ bu ülkelerdeki Vakõf veya Birlik
hesabõna yatõrabilecekleri hatõrlatõlmõştõr. Avrupa ülkelerinde yaşayan insanlarõmõz
kazançlarõnõn yüksekliği ve orada et fiyatlarõnõn ucuzluğundan dolayõ. kurbanlar
Diyanet Vakfõ aracõlõğõyla kestirildiği takdirde, hem bu ibadet yerine getirilmiş, hem
de kurban kesemeyen insanlarõmõza et dağõtõlarak onlarõn da bayramlardan istifade
etme sevinci gerçekleştirilmiş olmaktadõr. Bu şekilde yurt dõşõndaki vatandaşlarõmõzõn
kurban kesme sõkõntõlarõ azaltõldõğõ gibi, kurban etleri de çok daha iyi
değerlendirilmiştir.
Yurt dõşõnda yaşayan insanlarõmõzõn kurban kesimindeki problemlerinin
yanõnda diğer zamanlarda islami usule göre kesilmiş et temin etmede de zorluklarõ
vardõr. Aslõnda diğer gõda maddeleri için de benzer sõkõntõlar mevcuttur. Zira, domuz
eti ve domuz yağõ Avrupa’da en ucuz gõda maddesidir.
Et ve gõda maddelerini İslam ülkelerine ihraç eden bir çok Avrupa firmasõ,
bu konulardaki talepler üzerine “İsâmi usulde kesim” yapõldõğõnõ gösteren mühürle
mühürlenmiş ürünleri ihraç etmektedirlerdir.
Müslüman Kabristanõ ve Cenaze İşleri
Bilindiği üzere, islam dininde özel günlerde kabir ziyareti ve ağaçlarla
donatõlmõş farklõ bir kabir anlayõşõ bulunmaktadõr. Nüfusu müslüman olmayan
ülkelerde yaşayan, İslam dinine mensup kişilerin cenazeleri için birer kabristan
kurma teşebbüsleri öteden beri sürdürülmektedir. Ülkemizden uzak yaşayan ,Avrupa
ülkelerinde sayõlarõ üç milyonu aşan ve özellikle Avustralya gibi uzak ülkelerde
bulunan vatandaşlarõmõz için bu ihtiyaç daha da önem kazanmaktadõr.
Birçok müslüman olmayan ülkede İslam dinine mensup olanlara has bir
mezarlõk kurulabilmesi veya Hõristiyan mezarlõğõnda Müslümanlara ait bir yer tahsis
edilmesi için mahalli belediyelerle çeşitli seviyelerde temaslar yapõlmõş, fakat Berlin
dõşõnda Müslümanlara has bir mezarlõk kurulamamõştõr. Berlin’deki mezarlõk bir Türk
şehitliği niteliğindedir.Berlin dõşõndaki Almanya’nõn diğer kentlerine ve diğer
ülkelerdeki şehirlerde ya Hõristiyan mezarlõklarõnõn içinde tahsis edilmiş bir
Müslüman bölümü bulunmakta ya da Müslümanlara ait hiç özel bölüm
bulunmamaktadõr.
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Bu nedenle vatandaşlarõmõz, yakõnlarõ vefat ettiği zaman cenazesini yurda
getirmek istemektedirler. Cenazelerin yurda nakledilmesi konusunda çeşitli maddimanevi sõkõntõlarla karşõlaşõlmaktadõr. Yurt dõşõndaki vatandaşlarõmõza acõlõ
günlerinde yardõmcõ olmak ve mali yönden destek vermek amacõyla “Cenaze Nakli
Yardõmlaşma Fonu” kurulmuştur.Yurt dõşõnda vefat eden vatandaşlarõmõzõn
bulunduklarõ ülkede defin edilmeleri halinde gasli, tekfini ve her türlü dini işlemlerin
yapõlmasõ da Diyanet İşleri Başkanlõğõ personeli tarafõndan yerine getirilmektedir.
Vatandaşlarõmõz genellikle bulunduklarõ ülkeye defin yerine, yakõnlarõnõ
Türkiye’ye nakletmeyi tercih etmektedirler. Yurtdõşõnda bulunan vatandaşlarõmõzõn
bu önemli sorununa kalõcõ, pratik ve güvenli bir çözüm getirmek amacõyla DİTİB ve
Vakõflarõn tüzüklerine uygun birer “Cenaze Nakli Yardõmlaşma Fonu” kurulmuştur.
Bu cenaze fonlarõ vatandaşlarõmõzõn arasõnda istenen birlik ve dayanõşmayõ
sağlamaktadõrlar. Buna göre yurt dõşõnda vefat eden vatandaşlarõmõzdan Türkiye’ye
nakli istenenlerin cenazeleri, Türkiye’ye getirilerek defnedileceği yere kadar
götürülmektedir. Bir insani ve dini faaliyet olarak Din Hizmetleri Müşavirlik ve
Ataşelikleriyle, din görevlilerince her türlü desteği gören Cenaze Nakli Yardõmlaşma
Fonlarõ toplumumuzun her kesiminden ilgi görmektedir. Cenaze fonlarõna üye olan
vatandaşlarõmõzõn sayõsõ 1997 yõlõ sonu itibariyle 125 binin üstündedir.
Din Hizmetleri Müşavirliklerimizin bulunduğu ülkelerin hepsinde kurulu
bulunan “Cenaze Nakli Yardõmlaşma Fonlarõ”nõn işleyişi ve üyeliği ile ilgili
bilgilerden Almanya’ya ait olanõ örnek olarak aşağõda sunulmuştur.
Dini Gün ve Bayramlar
İslam dünyasõnda dini gün ve bayramlarda birlik sağlanamamasõndan dolayõ
yaşanan ihtilaf, yurt dõşõndaki vatandaşlarõmõzõ daha yakõndan etkilemesi ve aynõ
bölgede bulunan Müslümanlar arasõnda dini vecibelerin yerine getirilmesinde büyük
ihtilaflara sebebiyet vermesi nedeniyle İslam ülkelerinin Fõkõh ve Astronomi bilim
adamlarõnõn katõldõğõ, “Ruyet-i Hilal toplantõsõ 27.11.1978 tarihinde İstanbul’da
düzenlenmiş ve bütün katõlanlarõn oy birliği ile aldõklarõ kararlarda, dini gün ve
bayramlarõn tesbiti konusunda anlaşma sağlanmõştõr.
Vatandaşlarõmõzõn yaşadõğõ çeşitli Avrupa ülkelerinde dini gün ve
bayramlarõn belirlenmesi konusu ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlõğõnõn öncülük
ettiği İslam ülkeleri arasõndaki bu ortak çabalara rağmen günümüzde bütün
Müslümanlarõn üzerinde birleştiği bir ortak uygulamaya henüz bir işlerlik
kazandõrõlamamõştõr.Bu konu, Diyanet İşleri Başkanlõğõndan giden görevlilerin
çalõştõğõ camilere devam etmemeleri nedeniyle Türkiye ile aynõ günlerde dini
bayramlarõ kutlamayan vatandaşlarõmõz ile yaşanõlan ülkede başka dinden olan
insanlar, işverenler, okul idarecileri gibi kişiler arasõnda gerek bayram izinleri gerekse
diğer konularda sorunlar ve çelişkiler yaşanmasõna neden olmaktadõr. Diğer taraftan,
yurt dõşõndaki yerel yöneticiler, sosyal ve dini kuruluşlarõn temsilcileri, Diyanet İşleri
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Başkanlõğõ görevlilerinin, kendileriyle oluşturduğu diyalogun sonucu olarak
Türkiye’nin uyguladõğõ bayram günlerine itibar etmekte, o günlerde camilerimizi
ziyaret etmekte veya tebrik göndermektedirler.
Dini Sorunlar
Belçika ve Avusturya dõşõndaki Batõ Avrupa ülkelerinde İslam Dini resmi
din olarak tanõnmamõş olmasõna rağmen, buralardaki Müslümanlar din ve vicdan
hürriyeti esasõna dayalõ olarak dini vecibelerini yerine getirmektedirler. Bu konuda
dini yaşayõşla ilgili sõnõrlõ bazõ problemlerin de kesin çözüme ulaşmasõ, bu ülkelerde
İslam Dininin resmen tanõnmasõna bağlõdõr.
Almanya’da vatandaşlarõmõzõn dini vecibelerini yerine getirmelerine önemli
bir engel bulunmamaktadõr. Bu ülkede, İslam Dini, Hõristiyanlõğõn Katolik ve
Protestan mezhebinden sonra üçüncü din olarak tanõnabilmesi yönünde gösterilen
gayretlere Katolik Kilisesinin zorluk çõkarmamasõ yönünde söz vermiş olmasõ
memnuniyet vericidir.
Alman makamlarõ nezdinde İslam dininin resmen temsil edilmesi girişimleri
çeşitli kuruluşlarca sürdürülmektedir. Almanya’da İslam dinine mensup olanlarõn
haklarõnõn savunulmasõ ve problemlerinin çözümlenmesi bakõmõndan Diyanet İşleri
Başkanlõğõnõn yurt dõşõ hizmetlerini desteklemek ve çeşitli sosyal, kültürel ve dini
hizmetlerde bulunmak amacõyla, 1982 yõlõnda Berlin Diyanet İşleri Türk İslam Birliği
(DİTİB) kurulmuştur. DİTİB “Temsilci Kuruluş” olma konusunda başvuruda
bulunabilmesi için gerekli yasal düzenlemeyi tamamlayõp, 1988 yõlõnda Berlin’de
ilgili makamlara gerekli müracaatõ
yapmõştõr. Ancak, henüz bir çözüm
bulunamamõştõr.
Vatandaşlarõmõz bulunduklarõ yerlerde değişik hacim ve kapasitede cami ve
mescitler inşa ya da kiralayarak ibadete açmõşlardõr. Vatandaşlarõmõz tarafõndan
ibadete açõlan bu mahallerde görev yapacak din görevlileri gereksinimi Devlet
tarafõndan yurt dõşõna geçici ve sürekli personel gönderilmesiyle giderilmeye
çalõşõlmõştõr. Din görevlisi gereksiniminin yeterince karşõlanamamasõ, sayõlarõ
azalmakla birlikte vatandaşlarõmõz için sorun ve ev sahibi ülke için kötü örnek
oluşturan çeşitli kişilerin bu alana el atmasõnõ ortaya çõkarmõştõr. Dini otorite
boşluğundan kaynaklanan bu durum devam etmekle birlikte, çok iyi yetişmiş yeterli
elemanõn gereksinim duyulan ülkelere gönderilmesi sorunun çözümü için önemli bir
faktördür.
Misyonerlik Faaliyetleri
Yurt dõşõnda yaşayan vatandaşlarõmõz, özellikle gençlerimiz kötü sosyoekonomik koşullar ve eğitim boşluğu gibi nedenlerle bazõ aşõrõ uçtaki, misyonerlik
faaliyetleri olarak da adlandõrõlabilen dini gruplarõn etkisi altõna girebilmektedirler.
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Bütün bu misyonerlik faaliyetleri karşõsõnda, yurt dõşõndaki camilerimiz,
derneklerimiz ve bunlarõn bünyelerinde açõlmõş olan, çocuk kulüpleri, gençlik
merkezlerinin ne kadar önemli görevler icra ettiği ortaya çõkmaktadõr. Gençlerimizin
eğitim ve entegrasyonlarõna katkõda bulunabilecek kültür merkezleri, dernekler vb.
kuruluşlarõn faaliyet ve ilgileri oranõnda çocuklarõmõz ve gençlerimiz söz konusu
olumsuz etkilerden korunabilmektedirler.
EK 3: İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU YURT DIŞI İŞE
YERLEŞTİRME HİZMETLERİ
İş Kanununun 83.maddesi;" İşçilerin elverişli olduklarõ işlere yerleşmelerine
ve çeşitli işler için elverişli işçiler bulunmasõna aracõlõk etme hususlarõnõn
düzenlenmesi; kamu görevi olarak devletçe yapõlõr hükmünü içermektedir. Bu görev
4837 sayõlõ kanunla kurulan İş ve İşçi Bulma Kurumunca gerçekleştirilmektedir.
Diğer taraftan, aynõ Kanunun 85. Maddesine göre, işçilere iş ve işlere işçi bulmak için
kazanç amacõyla olsun veya olmasõn faaliyet gösterilmesi, çalõşõlmasõ veya büro
açõlmasõ yasaktõr.
İş ve İşçi Bulma Kurumundan izin almak ve bu Kurumca her zaman
denetlemek kaydõyla bir işverenin yurt dõşõnda kendi iş ve faaliyetlerinde çalõştõracağõ
işçileri temin etmesi mümkündür. Ancak bu durum şu şekilde sõnõrlandõrõlmõştõr; Bu
işlere karşõlõk, çalõştõrõlacak kimselerden hangi isim altõnda olursa olsun menfaat
sağlanmasõ yasaktõr. Kanun aynõ zamanda,“İş ve İşçi Bulma Kurumunun gereği
halinde verilen izni geri alma yetkisi saklõdõr" hükmünü de öngörmektedir.
Kurum izni dõşõndaki kişi veya kuruluşlarõn, özel iş bulma amacõyla
faaliyette bulunmasõ ve menfaaat karşõlõğõ olsun veya olmasõn aracõlõk etmeleri
yasaklanmõştõr. Bu konuda yasaya aykõrõ olarak faaliyet gösterenlere ilişkin olarak,
aynõ Kanunun 105. maddesinde yurt içi faaliyetler için 1 yõldan az, yurt dõşõ
faaliyetler içinde 3 yõldan az olmamak üzere cezai hüküm öngörülmüştür.
İş ve İşçi Bulma Kurumunun Ödevlerinin Yapõlõş Şekilleri Hakkõnda
Tüzük'ün "Yurt dõşõnda Çalõşmak İsteyenlerle İlgili işlemler" başlõklõ beşinci
bölümde,
31'inci madde; "Yurt dõşõnda çalõşmak isteyenlerin iş istemlerine ve bunlarõn
işe yerleştirilmelerine Kurum aracõlõk eder, bu aracõlõğa ait işlemleri düzenler ve
yürütür.
Bu aracõlõk hizmetlerinde, yurt içi işgücü olanaklarõ ve istihdam plan ve
programlarõ nazara alõnõr.
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32'nci madde: "Yabancõ ülkelerdeki işverenlerin işçi istemlerinin alõnmasõna,
değerlendirilmesine ve karşõlanmasõna ilişkin işlemler Kurum tarafõndan yürütülür."
denmektedir.
Kurumun Görev-Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği'nin İstihdam Daire
Başkanlõğõnõn Görev ve Yetkileri ile ilgili 14'üncü maddesinde,
"ç" fõkrasõnda, "Yurt içi ve yurt dõşõ işe yerleştirme çalõşmalarõnõn kural ve
metodlarõnõ tespit etmek, geliştirmek, değerlendirmek ve aksaklõklarõ düzeltmek,
"f" fõkrasõnda, " Yurt içinde ve yurt dõşõnda iş ve işçi bulma taleplerine
ilişkin müracaatlarõ kabul edip bir esasa bağlamak suretiyle kayda almak, işgücünün
elverişli işlere yerleşmelerine, çeşitli işler için elverişli işgücü bulunmasõna ve hizmet
akitlerinin yapõlmasõna aracõlõk etmek ve bu alandaki faaliyetleri intizama bağlamak,
"ğ" fikrasõnda, "Türkiye ile Avrupa Topluluğu Ülkeleri arasõnda işgücünün
serbest dolaşõmõ ile Avrupa Topluluğundaki gelişmeleri izlemek, bu alanda Kuruma
düşen çalõşmalarõ yapmak, gerekli tedbirlerin alõnmasõnõ sağlamak" olarak
düzenlenmiştir.
YURT DIŞI İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ
İş ve İşçi Bulma Kurumunca yurt dõşõna işçi gönderimi 1960'lõ yõllarõn
başõnda başlamõş olup halen yõlda 30.000’e yakõn vatandaşõmõz çalõşmak üzere yurt
dõşõna gitmektedir. Önceleri yalnõzca Avrupa ülkelerine işçi gönderimi söz konusu
iken, sonraki yõllarda Ortadoğu ülkeleri ağõrlõk kazanmõştõr. 1973 petrol krizinin
yaşanmasõ ve yabancõ işçi ihtiyacõnõn azalmasõ nedeni ile Avrupa'ya işçi çõkõşõ
azalmõştõr.
1970'li yõllarõn ortalarõndan itibaren başta Libya, Suudi Arabistan, Irak, İran,
Kuveyt ve Ürdün olmak üzere işçi gönderimi Ortadoğu ülkelerine yönelmiştir. 1980'li
yõllarõn sonlarõna doğru ise SSCB'nin dağõlmasõ ile birlikte Rusya Federasyonu ve
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine işçi gönderimi başlamõştõr. Özellikle bu ülkelerde
iş alan Türk müteahhitlik firmalarõnõn işçi götürmeleri günümüze kadar artan oranda
devam etmiştir. Ancak, son dönemlerde dünyada ve özellikle Rusya Federasyonunda
yaşanan ekonomik kriz ile birlikte bu ülkelere işçi gönderiminde bir azalma meydana
gelmiştir.
Son siyasal ve ekonomik gelişmelerle birlikte 1993 yõlõndan itibaren
İsrail’e işçi gönderilmeye başlanmõştõr. Bu ülkeye gönderilen Türk işçileri Çalõşma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ ve İsrail Dõşişleri Bakanlõğõnõn belirlediği bölgelerde
çalõştõrõlmaktadõr.
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I- RUSYA-BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU, ORTADOĞU
ÜLKELERİ VE ALMANYA İLE İLGİLİ OLARAK İŞ VE İŞÇİ
BULMA KURUMUNCA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
A- RUSYA- BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU
Rusya - Bağõmsõz Devletler Topluluğu’na üye ülkelere 1989 yõlõnda
başlayan işçi gönderimi 1993-1997 yõllarõnda artan bir oranla devam etmiştir. 1998
yõlõnda ise; Rusya-Bağõmsõz Devletler Topluluğuna üye ülkelerde iş alan Türk
işverenler aracõlõğõyla l3 062 kişi gönderilmiştir.
B- ORTADOĞU ÜLKELERİ
Ortadoğu ülkelerinden Libya ile işgücü ve sosyal güvenlik anlaşmamõz
bulunmakta ve 1975 yõlõndan bu yana bu ülkeye işçi gönderilmektedir. 1998 yõlõnda
da Libya'da iş üstlenen Türk firmalarõ aracõlõğõ ile 1 032 işçinin çõkõş işlemleri
yapõlmõştõr.
1996 yõlõndan itibaren Libya Hükümeti çeşitli mesleklerde yabancõ işçi
çalõştõrmasõna kõsõtlama getirmiştir. Söz konusu ülkede iş yapan Türk müteahhitleri
zaman zaman karşõlaştõklarõ sorunlarõ işgücü anlaşmasõ çerçevesinde ve hükümetler
düzeyinde çözümlemeye çalõşmaktadõr.
Suudi Arabistan ile ikili işgücü anlaşmamõz olmamakla beraber; 1975
yõlõndan itibaren Ortadoğu ülkelerine kayan işgücümüzün bu ülkeye gidişleri 1994
yõlõna kadar artan bir seyir takip etmiştir. Bu yõldan itibaren S.Arabistan'a gidişler
azalmõştõr.
Libya ve S.Arabistan'õn yanõnda, son siyasal ve ekonomik gelişmelerle
birlikte daha önce işçi göndermediğimiz İsrail'e 1993 yõlõndan itibaren Dõşişleri
Bakanlõğõ ve Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ tarafõndan işçilerin belli
bölgelerde çalõştõrõlmasõ koşuluyla izin verilerek işlemleri yapõlmaya başlanmõştõr. Bu
ülkeye 1998 yõlõnda toplam 1 819 civarõnda Türk işçisi Kurumda işlem yaptõrarak
çalõşmak üzere gitmiştir.
Libya, S.Arabistan ve İsrail'in dõşõnda diğer Ortadoğu ülkelerine de
genellikle kendi çabalarõyla iş bulan Türk işgücü gitmektedir.
C- ALMANYA
ANLAŞMASI)

FEDERAL

CUMHURİYETİ

(İSTİSNA

AKDİ

Her iki ülkenin ekonomik işbirliğini teminat altõna almak, Türk firmalarõna
Alman pazarõna giriş olanağõ sağlamak, işgücü piyasasõnõn ihtiyaçlarõ da gözetilmek
suretiyle, Türk işgücüne istihdam olanağõ yaratmak amacõyla; Hükümetimiz ile AFC
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Hükümeti arasõnda “ Türk Firmalarõ İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde
İstihdamõna İlişkin Anlaşma” 18 Kasõm 1991 tarihinde imzalanmõş ve bu tarihte
yürürlüğe girmek üzere 20.12.1991 tarih, 21087 sayõlõ Resmi Gazete’de
yayõmlanmõştõr. Bu anlaşmanõn uygulama usul ve esaslarõnõ belirleyen Tebliğ
17.4.1992 tarihli Resmi Gazete’de yayõmlanmõş ve bu Tebliğ çerçevesinde de
çalõşmalara başlanõlmõştõr.
Uygulama sürecinde firmalardan gelen talepler de dikkate alõnarak
Tebliğlerde bazõ değişiklikler yapõlmõştõr.Yeni Tebliğ 23 Mayõs 1995 tarih, 22291
sayõlõ Resmi Gazete’de yayõmlanarak yürürlüğe girmiş olup, bu Tebliğ çerçevesinde
de çalõşmalara devam edilmektedir.
Söz konusu Anlaşma çerçevesinde, istisna akdi işçi sayõsõ, yõlda ortalama 7
bin (adam/yõl) olarak tespit edilmiş ancak, AFC’nde işsizlik oranõnõn artmasõ ve iş
piyasasõndaki olumsuzluklar nedeniyle, bu sayõ 1998 yõlõ için 2.640 olarak
belirlenmiştir. Halen İstisna Akdi işçi sayõsõ yõlda 5.400 olarak uygulanmaktadõr.
İstisna Akdi Anlaşmasõ kapsamõnda, 1999 yõlõ içinde Ocak-Ağustos aylarõnda toplam
1.959 işçinin çõkõş işlemi yapõlmõştõr.
İŞÇİ OLARAK PASAPORT İŞLEMİ YAPILACAKLAR
1-Kurumun kayõtlarõna istinaden yurt dõşõna gitmek üzere sõrasõ gelerek,
işveren veya vekillerine takdim edilecek olanlara,
2- Usulüne uygun olarak yurt dõşõndan ismen talep edilenlere,
3-Usulüne uygun olarak kendi imkanlarõ ile iş bulanlar,
4-Yurt dõşõndan iş alan Türk firmalarõnõn götüreceği işçiler ile işçi eş ve
çocuklarõna da işçi ailesi pasaportu çõkartõlõr.
ÖNERİLER
1. Yurt dõşõnda Türk işgücü istihdamõnõn artõrõlmasõ ve yeni istihdam
alanlarõ yaratõlmasõ amacõyla Türkiye’nin son yõllarda yurt dõşõ işgücü göçünde
önemli potansiyele sahip Bağõmsõz Devletler Topluluğu, Ortadoğu ile Kuzey Afrika
ülkelerindeki konjonktürel gelişmeleri yakõndan izleyerek işgücü taleplerini
zamanõnda karşõlayabilecek bir sistem oluşturulmalõdõr.
2. Yurt dõşõnda iş alan Türk Müteahhitlik firmalarõnca kaçak olarak sosyal
güvenlik haklarõndan yoksun bir şekilde götürülen ve istihdam edilen Türk işçilerinin
tesbitine yönelik dõş temsilciliklerimizce çalõşmalar yürütülerek tesbit edilen
işverenlerin yanõnda çalõştõrdõklarõ işçilerin durumlarõ yasal mevzuata uygun hale
getirilmelidir.
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Ankara,
AAK
Yayõnlarõ,
No:95,1996
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Ankara, 1999.
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Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasõnda
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VI. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (19901994), Yayõn No: DPT: 2174, Ankara,
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9. DPT

VII Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ(1996-2000),
DPT; Ankara, 1995.

10. DPT

2000 Yõlõ Programõ, DPT; Ankara, 1999.

11. EKİN, Nusret

Kayõt Dõşõ Ekonomi, Enformel İstihdam,
İstanbul Ticaret Odasõ Yayõnõ No:
1995/17, İstanbul.
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12. Fredrich Ebert Vakfõ

Türkiye’de Yabancõ Kaçak İşçilik, Gürtaş
Ofset, İstanbul, 1995.

13. KÜÇÜKKARACA, Nilgün

Yurt Dõşõndan Dönüş: Çalören Orneği,
Ankara, Sosyal Hizmet Uzmanlarõ
Derneği Yayõnlarõ, No: 4.

14. KARADENİZ , Oğuz

Türkiye’de Yabancõ
“Türk-İş Yõllõğõ-1999”
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Göçmen İşçilerde İş Kazalarõ,
SSY, Yayõn No: 556.

17. Türkiye Araştõrmalar Merkezi

Almanya’da Türklerle İlgili Sayõsal
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Universitat GH, Essen.

18. Türkiye Araştõrmalar Merkezi

Federal Almanya’da Türkler (19611997), ZfT Aktuel Nr: 49, Haziran 1997,
Institut an der Universitat GH, Essen.

19. Türkiye Araştõrmalar Merkezi

Aşağõ
Saksonya’da Bulunan Türk
İşyerlerinin Oluşturduğu Ekonomik Güç
ve Mesleki Eğitim İmkanlarõ, Ağustos
1998, Essen.

20. İş ve İşçi Bulma Kurumu

İstatistik Yõllõğõ ve Faaliyet Raporlarõ,
İİBK Yayõnlarõ, Ankara.
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