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ÖNSÖZ 

Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlık alanları 
ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve 
önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkilatı'na, Kalkınma Planı 
çalışmalarında yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin 
katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
sürekli ve geçici özel ihtisas komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir. 

Başbakanlığın 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı Genelgesi uyarınca kurulan 
Özel İhtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini 
Plan metnine yansıtacaktır. Komisyonlar çalışmalarını, sözkonusu Başbakanlık 
Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Teşkilatımız tarafından hazırlanan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel ihtisas Komisyonu Raporu genel çerçevelerini 
dikkate alarak yapmışlardır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin 
arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına ulaşılması, 
işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması, sonuç olarak refahın arttırılması ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmekte, yirmibirinci yüzyılda dünya ile bütünleşme 
amaçlanmaktadır. 

Ülkemizi 2000'li yıllara taşıyacak ve önemli bir dönemi kapsayacak olan 7, 
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katkısı, özel 
ihtisas komisyonları kurularak sağlanmıştır. Planların demokratik katılımcı 
niteliğini güçlendiren Özel ihtisas Komisyonları çalışmalarının dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancımla, konularında 
ülkemizin en yetkili kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalışmalara 
yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür eder, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı'nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

Necati ÖZFIRAT 
Müsteşar 
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SUIUŞ 

?II. Beş Yıllık Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları çerçevesinde 

çalışan "işgücü Piyasası, Çalışma Yaşamı, Istindaa, işsizlik" Özel ihtisas 
Komisyonu içinde, "Yurtdışı Türk İşgucu Piyasası Alt Komisyonu" 

oluşturulmuştur. 

Başlangıçta «Yurtdışı İşçi Sorunları» olarak belirlenen Komisyonun 
adı; yurtdışı ndaki. çok sayıdaki vatandaşımızın işçi konumundan işveren 

konumuna geçmeleri, Turk müteahhitlerinin çok çeşitli ülkelerde iş 

almaları,müteahhitlik işleri dışında, sanayi ve hizmet sektörlerinde 

çeşitli işler üstlenen iş adamlarımızın sayısında son yıllarda gösteren 
artış, akademik sektör içinde ve dışında çalışan nitelikli işgücü (beyin 
göçü)’nün olması vb. ortaya çıkan yeni durumlar da dikkate alınarak, 

"Yurtdışı Turk Işgucu Piyasası” olarak değiştirilmiştir. 

Dünyadaki siyasi blokların ortadan kalktığı, kıyasıya bir rekabetin 

on plana çıktığı, her alanda liberalleşme eğilimlerinin arttığı, teknolojik 
gelişmenin sınır tanımaz şekilde yeni gelişme ve değişmelere yol açtığı ve 

ülkemizin de diğer ülkelerle birlikte küreselleşme sürecinde yer aldığı 

günümüzde; yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın durumı özel önem 
arzetmektedir. Bu nedenle Komisyon, Raporunda Yurtdışı Türk İşgücü 

Piyasasının durumunu ve varolan sorunları dinamik bir yaklaşımla ele alarak 

tartışmış ve bu sorunların çözümüne ilişkin fonksiyonel öneriler 

geliştirmiştir. 

Alt Komisyon Raporu IX Bölümden oluşmaktadır. Yurtdışı Turk işgücünün 

mevcut yapısı I.Bölümde analiz edildikten sonra, hukuki statüsü, sosyal 

güvenlik, ekonomik ve sosyal sorunları II-VI.Bölümlerde irdelenmiştir. 

Serbest dolaşıma ilişkin sorunlar, hukuk literatürüne geçen Salih Zeki 
SBVIICE, Kazım KUy ve heryem DEKİKEL davaları ile ilgili kararları da ele 

alacak şekilde (KK 1.II) tartışılmıştır. Yurtdışında faaliyet gösteren ve 
Ülkemizin daha hızlı kalkınmasında döviz girdisi sağlayarak ve yeni işgucu 
götürerek katkıda bulunan Türk Auteahhit ve Işadamlarımızın Sorunları VI1. 



Bölümle ele alınmıştır. ¥111. Bolum ise, ilk kuşak ve daha sonraki 

kuşaklar için sözkonusu olabilen geri dönüş eğilimleri ve sorunlarına 

ayrılmıştır. II. Bölüm, çözüm önerilerini ayrı alt bölümler halinde ele 

almıştır. 

Konu ile ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlardan toplam 37 kişilik bir 
uzman grubunun 3.5 ay gibi kısa bir sürede özverili çalışmaları sonucunda 
kişisel ve kurum raporlarının da dikkate alınması ile hazırlanan bu 
çalışmanın amacına ulaşacağına İnanıyor ve tum Komisyon üyelerine tekrar 
teşekkür ediyorum. 

Proi.Dr.İsmai1 ÜJKCAİ 

lurtdışı Turk lsgucu Piyasası 

üzei ihtisas Ait Komisyon Başkanı 
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â İKİ Ş 

Göç olgusunu insanların bulundukları ortamlardaki sosyo-ekonomik, 
siyasi ve hatta doğal koşulların elverişli olmaması durumunda bu yerlerden 
göreli olarak daha uygun bölgelere yönelik yer değiştirmeleri süreci olarak 
tanımlamak mümkündür. 

Ülkemizde işgücü göçünün gelişiminin genel görünümüne bakıldığında 
ilk alarak 1950’li yıllar sonunda başlayan kalkınma hamlesine paralel 
olarak tarımdaki makinaiaşma ve hızlı nufüs artısının etkisiyle kırdan 
kente doğru kitlesel goç şeklinde başladığı görülmektedir. Ekonomik amaçlı 
bu goç I960’İl yıllara gelindiğinde hızJı bir kalkınma surecine giren öatı 
Avrupa Ülkelerinin bu nedenle artan işgücü gereksinimini ekonomik bakımdan 
nisbi olarak daha az gelişmiş ve isgucu arzı fazla olan Türkiye, İtalya, 
Ispanya, Portekiz ve Yugoslavya gibi ülkelerden karşılama talebiyle 
yurtdışına taşmıştır. 

Başlangıçta yurtdışına isçi göçü, ülkenin ekonomik sorunlarının 
çözümünde yardımcı faktörlerden birisi olarak değerlendirilmiş, daha 
sonraları devlet tarafından yurtdışı istihdam politikaları ile 
özendirilmistir. Ev sahibi ülkeler de bu yönde politikalar oluşturmuş ve 
uygulamışlardır. Birçok Batı Avrupa ülkesi ile Türkiye arasında, 
yurtdışında çalışan vatandaşlarımız ve aile bireylerinin, bulundukları ülke 
vatandaşlarıyla aynı sosyal güvenlik haklarından yararlanabilmeleri ve 
kazanılan hakların ülkemize dönüşlerinde korunabilmesi amacıyla imzaianan 
sosyal güvenlik sözleşmeleri bu politikaların kanıtıdır. 

Ancak, bu dönemlerde istihdam ve döviz kadar önemli olan, öte yandan 
uzun dönemde etkilerini duyuracak eğitim, uyum gibi etkenler üzerinde 
gerektiği şekilde durulmamıştır. 

1973 Yılındaki petrol krizinden sonra işçi atımlarını durduran Batı 
Avrupa ülkeleri, ülkelerindeki yabancı işçi sayısını da azaltmak yönünde 
önlemler almaya başlamışlardır. Bu dönemlerde ülkemizden yurtdışına göç 
akımı daha ziyade aile birleşmeleri çerçevesinde gerçekleşmiştir. 

Yine bu dönemde OPEC ülkelerinin aldıkları kararlar sonucunda, dünya 
piyasalarında petrol fiyatları aniden yükselmiş ve petrol ihracatçısı 
ülkelere buyuk döviz girdisi sağlamıştır. Özellikle Orta Ikıgu ülkeleri ve 
Libya artan gelirlerinin büyük bir çoğunluğunu yatırımlara aktarmışlar ve 
bunun sonucu olarak da bu ülkelerde önemli is olanakları doğmuştur, 
ülkemizde bu dönemde önem kazanan Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin 

gelişmesi paralelinde işgücü göçü akımı Batı Avrupa’dan Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika ülkelerine doğru yön değiştirmiştir. 

Özellikle son yıllarda önemli yapısal değişiklikler sonucu sosyo¬ 
ekonomik refah seviyesini yükseltmek isteyen Rusya Federasyonu ve Bağımsız 
Devletler Topluluğundaki yeni yatırımlarda önemli taahhütler üstlenen Turk 
Müteahhitlik Firmalarının faaliyetleri paralelinde bu ülkeler de göç 
akımında giderek önem kazanmaktadır. 

Türkiye'nin göç deneyimine temel noktalarda kısaca değindikten sonra 
yurtdışına işgücü ihracının gününızde Türk işgücünün yoğun olarak bulunduğu 
Avrupa ülkelerinin sosyo-ekonomik ve yapısal durumuyla da iıaglantılı 
biçimde eie alınması yarariı görülmektedir. 



Yirminci yüzyılın ikinci yarısında (1973’den sonra) dünyanın gelişmiş 
ekonomilerinde istikrarlı bir büyümeye ulaşılamamıştır. Dünya’nın, 1970’li 
yılların başındaki durgunluktan sonra 1980’li yıiiar boyunca hızlı büyüıe 
gerçekleştiren, gelişmiş ekonomilerinde 1990 yılında başgosteren 
durgunluğun asılmasına çalışılmaktadır. 

Diğer taraftan Batı Avrupa ülkelerinde doğan ve yerleşen göçmenlerin 
sayıca yoğunluk ve istikrar kazanması giderek artan işsizlik ve çok sayıcıa 
yabancının toplumda eritilmesinin sosyo-palitik maliyetiyle birletince bu 
ülkeler için önemli bir sorun oluşturmuştur, Bitekim geri dönüşlerde büyük 
ölçüde azalma görülmekte, dönmeyen ve bulunduğu ülkeye yerleşmeye karar 
veren büyük çoğunluk, uike nüfusunun kalıcı bir parçasını oluşturmaya devam 
etmektedir. Bu nedenle bugün âvrupada göç politikalarının en önemlisini, bu 
yerleşik göçmen topluluklarının bulundukları ülkelere uyumu ile İlgili 
sorunlar ve bu sorunlara çozum getirici politikalar oluşturmaktadır. 

Bu unsurların yanısıra 1991 yılından bu yana dünyada göç olayı dala 
hızlı bir ivme kazanmış, çeşitlenmiş ve kontrolü daha da guçleşmiştir. Son 
yıllarda Dogu Avrupa ülkelerinin yeniden yapılanması sonucunda bu ulkeleröte 
ortaya çıkan sosyal ve ekonomik sorunlara ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliğinin dağılmasına bağlı olarak Batı Avrupa ülkeleri göç ve mülteci 
akımına uğramıştır. Ayrıca, iki Almanyanın birleşmesiyle Batı Almanya 
işgucu talebini buradan karşılama eğilimine girmiştir. Avrupa ülkelerinin 
göçmen kabul etme politikalarındaki değişiklikler Turk işgücüne olan talebi 
de düşürmüştür. Göç olgusundaki bu yükselme karşısında ülkemizin de yoğun 
olarak göç verdiği Batı Avrupa ülkeleri, göçe karşı daha iyi bir kontrol 
mekanizması ve sınırlama arayışına girmişlerdir. 

Türkiye'nin 1993 yılı Alsan ayı itibariyle uike dışındaki Turk işçisi 
ve aile fertlerinin sayısı 3.080.274’tür. Söz konusu yurttaşlarımızın yüzde 
91.4’ü Batı Avrupa ülkelerinde yaşamakta olup, bulundukları yerlerde 
giderek yerleşik olma eğiliminde oldukları görülmektedir. Yurtdışında 
bulunan Türk işgücü ile ilgili detaylı bilgiler daha sonraki bölümlerde 
verilecektir. 

Yurtdışına 1992 yılında İş ve işçi Bulma Kurumunca yapılan 
göndermelere bakıldığında, gönderilen 60.000 kişinin yüzde 77.4'ünün Suudi 
Arabistan’da, yüzde 4. i'inin ise Libya’da istihdam edildikleri 
görülmektedir. 1993 Yılının ilk yedi ayı itibariyle yapılan göndermelerde 
de Ortadoğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin ilk sıralarda yer 
almasına karşın Avrupa ülkelerinin çok küçük oranlarda temsil edildiği 
veya hiç temsil edilemediği görülmektedir. Bu bağlamda Türkiye'nin 
gelecekteki göç potansiyelinde yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin 
gelişimine paralel olarak, yeni sanayileşmiş Dogu Avrupa ve Orta Asya 
ülkeleri lie Ortadoğu ülkeleri doğrultusunda vasıflı işgücüne yönelik proje 
bağlantılı göçlerin önem kazanacağı öngörülmektedir. 

Dünyamızda yaşanan hızlı siyasi ve ekonomik gelişme ve değişmelerin 
odak noktasında bulunan Türkiye’nin göç eğilimi Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliğinin dağılması, Orta ve Dogu Avrupa ülkelerinin politik 
ve ekonomik yapılarında meydana gelen değişmeler, Iran-Irak ve Körfez 
Savaşlarının etkisiyle değişmiş; Türkiye, özellikle tarihi bağları olan 
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üikeierden göç ve sığınmalara manız kalan ülkeler arasında yer almıştır. 
Türkiye bu anlamda göç alan ülke konumunda olmasıyla da ayrı bir katogoride 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda kısaca yansıtılm&ya çalışılan Türkiye'nin ve goç verdiği 
ülkelerin bulunduğu genel perspektif çerçevesinde, yurtdısında bulunan Türk 
işgücünün mevcut durumu ve sorun alanları "Yurtdışı Turk işgücü Piyasası 
Özel İhtisas Alt Komisyonunda" incelenmiş ve sorunlara çözua önerileri 
getirilmesine çalışılmıştır. 

I. YURTDIŞI TÜRK İŞGÜCÜ*Ui DÜRÜ* AJ1İ.1Zİ 

1.1) Batı Avrupa’daki Türk işgücü 

Türkiye'den dışarıya düzenli isçi göçü Ekim 1961’de Türkiye iie 
Federal Alman Cumhuriyeti arasında yapılan bir anlaşma iie başladı. 
1960'dan önce de Türkiye'den Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerine isçi veya 
öğrenci göndermek amacıyla benzer bireysel bazı goç hareketleri 
gerçekleşmişti. 

Başlangıçta Türkiye'nin küçük ölçekte başlattığı Batı Avrupa 
ülkelerine işgücü göçü geçici bir süreç olarak değerlendirildi. Bu 
anlayışla hazırlanan Birinci Bes Yıllık Kalkınma Planında (1964-19681 göç 
hareketi ülkenin issizlik baskısını hafifletmek ve döviz girdisi sağlamak 
amacıyla istihdam politikasının yardımcı bir unsuru olarak ele alındı. Göç 
olgusunun ilk bes yıllık planda geniş anlamda yer almaması, bir olçude o 
dönemde henüz büyük boyutlara ulaşmaması nedeniyleydi. 

Türkiye'den Batı Avrupa’ya isçi göçü uç aşamada gerçekleşti: 

Avrupaiı işverenler 1960‘lı yıllar boyunca ve 1970'ierin başlarında 
Türk isçilerini ise aldılar. 1961-1973 yılları arasında ilk Türk göçmen 
isçi dalgası Batı Avrupa ülkelerine yayıldı. Bu politikanın doğal sonucu 
alarak isgücu göndermek için Federal Almanya ile yapılan anlaşmanın benzeri 
bazı anlaşmalar 1964-1967 arasında Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa ve 
İsveç ile imzalandı. 

196J.’de sadece Batı Almanya İle sınırlı gönderilen 1476 göçmen 
isçinin sayısı 1963'de Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İsviçre gibi 
diğer bazı Batı Avrupa Ülkelerine de yayılarak 30.328’e, 1964’de 66.176'ya 
ve Türkiye'nin Avrupa işgücü Piyasasına serbest giriş sağlama umuduyla ek 
protokol imzaladığı 1973’de 135.620'ye tırmandı. 

Batı Avrupa’ya Turk isgucü göçünün en yüksek sayıda gerçekleştiği 
dönem 1961-1973 yılları arasındadır. Ancak, 1966-1967 yılları arasındaki 
dönem Almanya’da yasanan durgunluk sonucu göçmen işçilerin sayısındaki 
düsüs nedeniyle bir istisna oluşturmaktadır. 

ikinci asama olarak kabul edilebilecek 1970’11 yılların ortalarında 
Avrupa ülkelerine Türkiye'den göçün ağırlığının isçilerden isçi eslerine ve 
aile üyelerine kaydığı gözlenmiştir. 
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Hu donende, 1973 yılında enerji Krizi ile başlayan hızlı fiyat 
artışlarıyla birlikte yüksek dazdaki işsizlik sanayileşmiş batı ülkelerini 
işçi alıalarmı durdurmaya şevketmiş, buna bağl ı alarak Avrupa'ya 
gönderilen Turk işçi akımının hacminde düşüşler kaydedilmiştir. 

Avrupa ülkelerinin göçmen isçi kabul etme politikalarındaki 
değişiklikler, Turk işçilerine olan talebi düşürmüş, aile birleşmelerine de 
zorluklar getirmiştir. 

Bu dönemin bir diğer özelliği ise geri dönüşlerin artısıdır. Birinci 
kuşak göçmen işçilerin ülkelerine geri gönderilmesini amaçlayan "Dönüsü 
Teşvik Yasalarının Federal Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika'da 
uygulamaya konması, özellikle Türk işçilerini etkilemiş ve İV. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı (1979- 19831 döneminin sonunda uikeye kesin donus yapan işçi 
ve ailelerinin sayısında buyuk artışlar görülmüştür. 

Avrupa Topluluğu içinde serbest dolaşıma hazırlanan Türkiye'nin 19fl3 
yılında yukarıda belirtilen ülkelerde uygulamaya konulan geri donuşu teşvik 
yasalarıyla karşılaşması, bu ülkelerdeki işgiıcü açısından çok olumsuz bir 
gelişme olmuştur. Hatta, örneğin Federal Almanya, diğer tedbirlerin yanında 
konut kredisinden yarari anmayı dahi kesin dörniş koşuluna bağlamıştır. 

Ülger Laruitan Türkiye’nin Batı Avrupa Ülkelerine işguou akımı gerek 
Topluluk ülkeleri gerek Topiuiuk dışı ülkelerle bağıtlanmış ikili 
anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle Toplulukla Türkiye 
arasındaki yasai düzenlemelerle Topluluk üyesi ülkelere işgucu akını 
arasında yasal açıdan belirgin bir bağlılık soz Konusu değildir. 

Yurtd iş ı ndaki Türk isçilerinin sayısı ise 1.993 lisan ayı itibariyle 
1.335.514 olup bu sayının yüzde 33.3’i Batı Avrupa ülkelerinde 
çalışmaktadır. Bu ülkelerdeki işsiz yurttaşlarımızın sayısı ise 1993'un iik 
dört ayında 19S.b67'ye ulaşmıştır. Bunların 124.239'u Federal Almanya’da, 
23.306'sı Fransa’da, 32.400’u Hollanda’da, 9.400’u Belçika'da, 6.222'si ise 
Danimarka’da bulunmaktadır. Avusturya'da bulunan 7.264 yurttaşımız ile 
Avrupa ülkelerinde bulunan işsiz yurttaş sayısı 202.831’dir. Butun Avrupa 
ülkelerinde devam eden ekonomik durgunluk nedeniyle, bu ülkelerdeki İşsiz 
yurttaş sayısında 1992 yılına gore artış görülmektedir. 

199ü’lı yıllarda hızlanan, yurttaşlarımızın giderek işçilikten kuçuk 
üreticilik ve belirli bir oiçude işverenliğe geçiş eğilimi devam etmekte 
ııiup, halen 3b. Olu.' ı Federal Almanya'da olmak üzere yaklaşık 50.000 
yurttaşımızın kendi işinde çalıştığı tahmin edilmektedir. 

i.2) Ortadoğu ve Kuzey Airika'daki Turk işgucu 

üunya petrol fiyatlarının JUVÜ'Ji yıllarda giderek artması öncelikle 
Batı Avrupa ülkelerinde ekonomik krize neden olurken Libya ve Ortadoğu 
ülkelerinin kalkınmalarında buyuk etken olmuştur. Bunun üzerine gerekli 
yetişmiş işgücünün yeterli olmaması yüzünden bu ülkeler ülkemizden 
teknoiuji ve işgucu talebinde bu Lunmuşlarçlır. Boyiece özellikle 1974 
yılıudan itibaren, Turk Müteahhitlerinin Ortadoğu ülkelerinde yoğunlaşan 
faaliyetlerine paralel olarak, Turk işgucu göçıı Libya iie Ortadoğu 
ülkelerine yönelmiştir. 
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Türkiye’nin Batı Avrupa ülkelerinin farklı ekonomik sorunlarının 
varlığıyla isçi kabulünü durdurmaları nedeniyle alternatif olarak Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika ülkelerine başlattığı kısa sureli isçi güçleri için ilk 
defa işgücü talep eden Libya olmuştur (1975). Libya’dan sonra 197? yılından 
itibaren basta Suudi Arabistan olmak üzere İrak ve Kuveyt ile diğer Arap 
ülkeleri de ülkemizden isgucü talebinde buiunımıstur. 

Besinci Bes Yillık Plan donemi süresince (1985-1989) yurtdısına 
gönderilecek isçilerin, dönen aktif işçilerin sayısından fazla olması, 
yurtiçi istihdam sorununun hafifletilmesi bakımından gerekli gorüiımış ve bu 
istihdamın esas itibariyle Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki isçilerle 
sağlanılası hedeflenmiştir. 

Ancak bu ülkelerdeki savaşlar ve politik durumlara bağlı olarak son 
yıllarda geri dönüşler olmuştur. Örneğin Kuveyt'in İrak tarafından işgali 
sırasında bu ülkede bulunan yaklaşık 3.000 vatandaşımızdan 25'i hariç 
diğerleri zorunlu olarak yurda dönmüşlerdir. Kuveyt'in tekrar 
bağımsızlığına kavuştuğu 1991 tarihinden irtibaren bu ülkede çalışan 
vatandaşlarımızın çoğunun işlerine dönmeleriyle savaştan önceki, sayıya 
tekrar ulaşılmıştır. 

İsçi göçlerinde Türk firmaları kanalıyla önemli taahhütler üstlenilen 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yöneliş günümüzde de artarak devam 
etmektedir. Turk müteahhitlerin Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleriyle, 
Suudi Arabistan, Libya, Irak, KKTC, İsrail, Kuveyt, Pakistan, Suriye ve 
Almanya'da taahhüt ettikleri islerde çalışan isçilerin toplamı 184.600 kişi 
civarındadır. 

1992 yılında iş ve isçi Bulma Kurumu aracılığıyla gönderilen 
işçilerin yüzde 77.5’i Suudi Arabistan'da, istihdam edilmişlerdir. 

Belirtilen göstergeden de anlaşılacağı üzere ülkemizin gelecekteki 
göç potansiyelinde Libya Arap Halk Cemahiriyesi, Körfez Bölgesine giden 
proje bağlantılı göçmenler ve bunların istihdam potansiyelinin önemli rol 
oynayacağı görülmektedir. 

Ancak, Ortadoğu ülkelerine 1980’lerde başlayan ve 1987-1991 arasında 
yıllık ortalama 46.000 kişi olarak genellikle İslam Ülkelerine seyreden 
işgücü göçü, Batı Avrupa'ya yapılan ve 1969-1973 arasında yılda ortalama 
108.000 kişi olarak gerçekleştirilen goç akımıyla karşılaştırıldığında çok 
daha küçük boyutlu olduğu görülmekle birlikte soz konusu akım bazı 
yönlerden Batı Avrupa'ya göç hareketinden farklılaşmaktadır. Ortadoğu’ya 
göç hareketinde bu bölgedeki Türk müteahhitlerinin faaliyetleri önemli rol 
oynamaktadır. Sözkonusu ülkelerde çalışan İsçilerimiz genellikle bu 
bölgedeki firmaların faaliyetlerine bağlı olarak sureli is tanımına giren 
inşaat işlerinde yoguıı olarak çalısmiarı nedeniyle issizlik olgusu 
Ortadoğu ülkelerinde çalışan vatandaşlarımız için geçerli olmamaktadır. 

Kısacası taahüt edilen projenin sona ermesiyle bu ülkelerde oturma 
suresi de sona ermektedir. Ortadoğu ülkelerine goç olayını farklı kılan bir 
diğer unsur ise bu ülkelerdeki isin karakterinden dolayı bu tur göçlere 
nitelikli işgücünün oransal olarak daha fazla katılımda bulunmasıdır. 

Dokümantasyon ye Kütüphana c 



Ülkemizde 1985'den bu yana Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya yoğunlaşan 
proje bağlantılı göç, gerek aile hayatını olumsuz etkilenesi, gerekse 
bulunulan bölgedeki yasara koşullarının elverişsiz olması nedeniyle daha 
sonraki ilgili bölümlerde değinilecek bir takım sıkıntılar yaratmaktadır. 

Iran, Suriye, Ürdün ve İsrail gibi bölge ülkelerinde ülkemizden 
özellikle sınır bölgelerindeki bir kısım vatandaşımızın kendi imkanlarıyla 
giderek çal ı s ışıkta oldukları ve bunların önemli bir yekun teşkil ettikleri 
bilinmektedir. 

1.3) Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğundaki Türk 
işgücü 

Doğu ve batı bloku arasında ortaya çıkan yakınlaşmalar, silahsızlanma 
anlaşmaları ve Dogu Bloku’ndaki önemli yapısal değişikler sonucu eski 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, kaynaklarını ülkenin sosyal ve 
ekonomik refah seviyesini yükseltmek için yeni yatırımlara yöneltmiştir. 

Yeni adı ve yapılanmasıyla Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) seklini 
alan bu ülke ile Türkiye arasında basta doğal gaz olmak üzere çeşitli 
ekonomik ve teknik işbirliği anlaşmaları yapılmıştır. Yine bu ülkede Turk 
Müteahhitleri çeşitli sosyal ve kültürel tesislerin anahtar teslimi 
yapımını üstlenmeye başlamışlardır. 

Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğundaki Türk işgücünün 
yeri Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde olduğu gibi bu ülkelerde Türk 
müteahhitlerinin aldıkları önemli taahhütlerle genişlemektedir. Bağımsız 
Devletler Topluluğunda üstlenilen işlerin toplam ihale tutarı 3.8 milyar 
A.B.D. dolarına ulaşmıştır. Bunun yaklaşık 1.0 milyar dolarlık kısmı yeni 
Türk Cumhuriyetlerinde yapılmakta olan işlere yöneliktir. Bu ülkelerde 
gerçekleştirilecek projelerin toplam yatırım tutarı ise, yaklaşık 19.6 
milyar A.B.D. dolarıdır. Halen yaklaşık 20.000 Türk İsçisi bu islerde 
çalışmaktadır. 

Dogu Almanya’dan ayrılan eski S. ti. C.B. askerleri için B.Û.T. de 
yaptırılan konutlardan yüzde 49’u Turk firmaları tarafından üstlenilmiştir. 

Bağımsız Devletler Topluluğundaki Türk işgücünün faaliyetleri bu 
ülkelerdeki Turk Müteahhitlerinin çalışmalarıyla doğrudan bağlantılı 
olduğundan bu ülkelerde gerçekleştirilecek projeler için düşük faizli fon 
kaynaklı kredi kullanabilme imkanı getirilmiş ve kredilerin 
kullanılabilmesi için proje bedelinin yüzde 50'sinin yurda getirilmesi 
şartı yüzde 25'e indirilerek gerçekçi bir uygulama sağlanmıştır. 

1.4) Diğer Ülkelerdeki Turk İşgucu 

Türk işgücü Batı Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden sonra en yoğun 
olarak Avustralya’da bulunmaktadır. Avustralya ile ülkemiz arasında yapılan 
1967 tarihli İşgücü anlaşmasından sonra Avustralya’ya göçmen olarak 
gidenlerin sayısı 1974 yılına kadar düzenli bir şekilde artış göstererek 
30.000’e ulaşmıştır. Petrol krizinden etkilenen Avustralya 1974’den 
itibaren göçmen girişini durdurmuştur. 1974’den sonra aile birleştirmesi ve 
çalışma amaçlı göç hareketleri bu ülkeye devam etmiş olup, 1993 yılı Sisan 
ayı itibariyle bu ülkede doğan vatandaşlarımız ile birlikte halen 46.600 



Türk bulunmaktadır, Göç Kanununda 19Ö9 ve 1990 yılları içinde yapılan 
değişiklikler sonucu, durumları yasallık kazanmayan kişilerin uike dışına 
çıkarılmaları hızlandırılmıştır. Bu durumdan kaçak olarak bu ülkede bulunan 
yurttaşlarımız etkilenecektir. 

Yurtdısında çalışan Türk işgucu ifadesinden öncelikle h.Almanya'daki 
yurttaşlarımız daha sonra ise Ortadoğu ve Kuzey Alrika ülkelerinde çalışan 
Türk işgucu düşünülmektedir. Oysa İstatistik! bilgiler bulunraamakia 
birlikte Türk işgücünün ayrıca Kanada, A.B.D. , İsrail, Güney Alrika ve 
Güney Amerika ülkelerinde çeşitli alanlarda faaliyet gösterdikleri 
bilinmektedir. 

Diğer taraftan son dönemlerde Pakistan'da üstlenilen işler ile 
yeni,önemli bir pazar ülke daha kazanılmıştır. Pakistan otoyol inşaatları 
arasında bu güne kadar toplara Ö10 milyon ABD Dolarlık iş alınmıştır. 

Hollanda Antiilerinde bulunan Aruba adasındaki bir rafinerinin 
çalıştırılması ve iyileştirilmesi için bir Amerikan firmasında İstihdam 
olunmak üzere, 1990-1993 yılları arasında 74 kadar isçi, İş ve işçi Bulma 
Kurumu araçlığıyla gönderilmiştir. 

1993 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de çeşitli 
sektörlerde çalışan 2134 Turk işgucu bulunmaktadır. 

Ülkemiz özellikle son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren Dogu ve 
Güney Asya ülkelerinin nitelikli yabancı işgücü gereksiniminden pay 
alabilmek için çabalarını sürdürmektedir. 1991-1996 yılları arasında 
uygulamaya koymayı planladığı Beş Yıllık bir Kalkınma Planı bulunan ve 
bunun için yabancı işgücüne gereksinim duyan Tayvan'ın bu gereksiniminin 
ülkemizden karşılanması için girişimlerde bulunulmaktadır. 

Yukarıda belirtilen 3 baslık altında incelenebilecek Yurtdışmdaki 
Turk İşgücünün bulundukları ülkelerdeki faaliyetleri genelde soz konusu 
ülkelerle yapılan ikili işgucu anlaşmaları veya pruje bağlantılı goç 
hareketleri şeklinde gerçekleştirildiği ilade edilebilir. Diğer taraltan 
uluslararası göç hareketi çerçevesinde incelenebilecek ülkemizden nitelikli 
işgücü ihracının da bu kapsamda ele alınması gereklidir. 

1.5) Beyin Göçü 

Beyin göçü olarak adlandırılan bu göç hareketinin neöıenleri, 
yalnızca ekonomik amaçlı olmayıp, mesleki gelişme ve yükselme olanakları 
bakımından daha iyi koşullara sahip olma arzusu da bu goç hareketinde 
önemli roi nynamaktadır. Ancak Türkiye'de bu nedenle goç edenlerin 
nitelikleri, sayıları ve bulundukları ülkelerle ilgili bıigiier hiç bir 
kuruluşumuzda mevcut değildir. Bu kişiler için en cazip ülkeler genellikle 
Kuzey Amerika ile bazı Kuzey ve Batı Avrupa ülkeleridir. Bunlar 
bulundukları ülkelerde örgütlenmeye çalışmış ve çesitLı dernekler 
kurmuşlardır. 

Uçuncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, yapılan bir tesblte göre, 1970 
yılına kadar mimarların yüzde 7’sinin, makina mühendislerinin yüzde 
5.3’nün, uzaan doktorların yüzde ö.2’sinin ve pratisyen doktorların yüzde 
2î.4’nün çalışmak için yurtdışına gittikleri belirtilmekte, ancak bunların 
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ne tadarının gittikleri ültelerde yerleştikleri hattında bilgi 
bulunmamaktadır. Beyin göçü yapanlardan genellitle yüksek öğrenimini 
Türtiye’de yaptıttan sıonra yurtdışına gidenler kastedilmektedir. 

Bu kişilerin, bulundutları ültelerde dalıa ettin ve başarılı 
olmalarını saglayacat seti İde, onlara çeşitli destetier saglamat yararlı 
olacağı gibi hiç değilse bir bölümünün de Türkiye'ye dönmeye itna edilerek 
bu kişiler aracılığıyla Türkiye’ye önemli ölçüde bilgi transferi 
sağlanmasının olanak dahilinde olabileceği dikkate alınmalıdır. 

Türkiye’den genellikle gelişmiş ülkelere yönelik gerçekleştirilen 
beyin göçü hareketlerine, 19Ö0’li yıllarda çoğu entellektuel göç kapsamına 
dahil edilebilecek politik sığınma amaçlı göçler de dahil edilebilir, Bu 
göçler için geri dönıis olgusu henüz tam anlamıyla tamam!anmamıştır. Türk 
politik sığınmacıların sayısı sob 20 yıldır özellikle bazı dönemlerde 
sığınma talebinde bulundukları Almanya, Hollanda, Fransa, Danimarka ve 
İngiltere gibi Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerde artış göstermiştir. 

II. YURTDIŞI TURK IşüUCURU» HUKUKİ STATÜSÜ 

11.1) Çalışma ve Oturma İzni 

Turk vatandaşlarının Avrupa Ülkelerinde uzun bir süreden beri yasıyor 
olmalarına ve 1. bölümde belirtilen furtdısı Turk İşgücü Piyasasındaki 
gelişmelere karsın, yasal yönden yeterli güvenceye sahip öldüklerini 
söylemek zordur. Bulundukları ülkelerde Yabancılar Yasasına tabi olan Türk 
vatandaşları oturma ve çalışma izni alabilmek için ağır ön koşulları yerine 
getirmek ve bazı bürokratik engelleri asmk zorunda bulunmaktadırlar. Diğer 
taraftan oturma izinleri çoğunlukla sureli verilmekte, süresiz otunsa iıakkı 
alınması ise çok daha ağır on koşullara bağlı durumdadır. 

Türk vatandaşlarının bulunulan ülkede otursa ve çalışma izni 
sağlayabilmeleri konusunda, yetersiz olmakla birlikte danışma hizmeti veren 
gerek Turk gerekse göç alan ülkelerin kurumlan bulunmaktadır. 

Ancak oturma ve çalışma izni konusunda vatandaşlarımız arasında 
önemli ölçüde bilgi eksikliği devam etmektedir. Diğer taraftan bulunulan 
ülke yönünden; isten çıkartılma, ücret, izin hakkı, çocuk ve issizlik 
yardımı, ailelerin birleştirilmesi, ulkeöeD çıkartılma konularında; Türkiye 
yönünden ise emeklilik, genel ve mesleki eğitim, gumruk, Turk Hukuku 
(özellikle aile hukuku), çifte vatandaşlık, vatandaşlarımız tarafından daha 
çok bilgiyle desteklenmesi gereken diğer yasal alanlardır. 

Türkiye Cumhuriyeti taralından da 20 Mart 1990 tarihinde onaylanan 
Avrupa ikamet Sözleşmesi, sözleşmeye taraf ülkelerde çalışan 
vatandaşlarımız için yeni olanaklar sağlamıştır. Sözleşmeye Türkiye’den 
başka, vatandaşlarımızın yoğun olarak çalıştığı Avrupa ülkelerinden 
özellikle F.Almanya, Hollanda, Belçika, Danimarka, İsveç, âorveç, İngiltere 
ve Luksemburg da taraf bulunmaktadır. Sözleşmemin ilgili hükümlerinin 
P. Almanya’da uygulanması hakkında. Federal Çalışımı Kurumu tarafından 
4.7.1990’da gerekli duyuru yapılmıştır. Buna gore F.Almanya’da yasai alarak 
bulunan vatandaşlarımız, aşağıda üç koşuldan yalnız birini yerine 
getirmeleri halinde "Suresiz Uzel Çalışma İzni” alabilmektedirler. 
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Bu koşullar: 

a) 5 Yıl aralıksız çalışmış olmak, veya 
b) 10 Yıl aralıksız İkamet etmiş olmak, veya 
c) Süresiz oturaa iznine veya oturma hakkına sahip bulunmak. 

1)1 ger taraftan, Sözleşmenin 12. maddesinin bağımlı veya bağımsız 
çalışmaya uygulanan kısıtlamalar açısından da etkileri oisaıştur. 

II. 2) Cifte Vatandaşlık 

Türkiye, ilke olarak çifte vatandaşlığı kabul eden, benimseyen ve 
destekleyen bir ülkedir. Mevzuatımızda çifte vatandaşlık hakkını tanıyan 
hükümler mevcuttur. 

Yurtdısındaki bazı vatandaşlarımız bulundukları ve çalıştıkları 
ülkelerde daha İyi yaşam koşullarına kavuşmak, ekonomik, sosyal ve siyasi 
haklardan yararlanmak amacı ile yabancı devlet vatandaşlığına geçmek 
istemektedirler. 

Cifte vatandaşlık uygulaması olan ülkelerde oturan Turklerin, bu 
ülkelerin vatandaşlığına geçmek istemeleri halinde, içişleri Bakanlığınca 
Türk vatandaşlığını korumak kaydıyla "Yabancı Uike Vatandaşlığına Geçme 
izni” verilmektedir. Böylece bu vatandaşlarımız çifte uyruklu olma hakkını 
kazanmaktadırlar. 

Avusturya, banimarka, İsveç ve Almanya, ülkelerinde bulunan 
göçmenlerin, kendi vatandaşlıklarını kazanabilmeleri için, göç veren ülke 
vatandaşlığından çıkraları koşulu aranmaktadır. 

Bu nedenle, özellikle Almanya'da bulunan vatandaşlarımız Airan 
vatandaşlığına geçebilmek için zorunlu olarak "Türk Vatandaşlığından Çıkra 
izni" talep etmektedirler. Bakanlar Kurulunca üaklarında çıtra izni verilen 
kişiler Alman vatandaşlığını kazandıktan sonra, nufus kütüklerindeki 
kayıtları kapatılmaktadır. Ancak bu mevzuatın değiştirilmesi yomındeki 
çalışmalar sürdürülmektedir. 

Türk vatandaşlığını herhangi bir nedenle kaybedenler Turk vatandaşlık 
Kanununun B.raddesi gereğince yeniden vatandaşlığa alınaöiimektc, boyiece 
çifte uyrukluk durumu ortaya çıkmaktadır. 

Alman Yabancılar Yasasında yapılan yeni duzenJemsilerden sonra Airan 
vatandaşlığına geçme, Turk vatandaşlığından çıkma izni talebinde buyuk öir 
artış olmuştur. Bu artış ve yurtdışından gönderilen belgelerdeki bazı 
eksiklikler nedeniyle zaman zaman işlemlerde gecikmeler olmaktadır. 

Tablo: Vatandaşlıktan Çıkra izni Verilenler 

nuAft  
1991 

1992 

1993 lAralık)* 

* Tahmi n 

üAYI 
1289 

3376 

12.000 
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Vatandas1ıktan çıkma izni işlemlerinin tısa sürede 
sonuçlandırılabilmesi için iki yıl içinde yapılan idari ve yasal 
düzenlemeler sonucunda işlemler büyük ölçüde basitleştirilmiştir. 

S0KUILA8: 

1- Vatandaşlıktan çıkma izni isteyen kişinin askerlik yapmış olması 
ya da yapmış sayılması kanun butamı olduğundan, askerlik şartı Alien 
vatandaşlığına geçmek isteyen erkek vatandaşlarımızın karşısına engel 
olarak çıkmaktadır. Zira bu üuküra geregi orada doğan, yetisen Türk 
vatandaşları askerlik hizmeti yapmadan Alman vatandaşlığına geçme imkanı 
bulamamaktadırlar. Kaldı ki, Almanlar öncelikle ikinci nesil dediğimiz bu 
kuşağı vatandaşlığa almak istemektedirler, bu nedenle iki ülke yetkilileri 
arasında yapılan çeşitli toplantılarda Vatandaşlık Kanununda yeralan bu 
hükmün kaldırılması geregi vurgulanmıştır. 

Ülger taraftan İsviçre, Belçika ve Fransa gibi çifte vatandaşfıgı 
kabul eden ülkeler vatandaşlığına geçme izni verilirken bu kişiler aynı 
zamanda Türk vatandaşlığını koruduklarından, askerlik yapmış olma koşulu 
aranmamaktadır. Ancak bunların bir böiuımı, zorunlu askerlik varsa, bu 
görevlerini vatandaşlığını kazandıkları ülkede yapmaktadır. Dolayısıyla bu 
ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız askerlik hizmetini yapmadan diğer devlet 
vatandaşlığını kazanabilmektedirler. Bu durum ise yurtdışında bulunan 
vatandaşlarımızın yabancı devlet vatandaşlığını kazanmalarında çifte 
standart uygulanmasını zorunlu hale getirmektedir. 

2- Başka bir devlet vatandaşlığına geçmek üzere Turk vatandaş lığından 
çıkma izni alarak Turk vatandaşlığını kaybeden kişiler hakkında, Kanunun 
29. maddesi uyarınca yabancı işlemi yapılmaktadır. 

1992 yılı içinde içişleri Bakaniı gı ’ mn bünyesinde yapılan 
düzenlemelerle vatandaşlıktan çıkma belgesini teslim alıp da bir yıl içinde 
yeniden vatandaşlığa alınmak için başvuran kişiler hakkında hiçbir 
araştırma ve soruşturma yaptırılmadan vatandaşlığa alınma işlemleri 
sonuçlandırılmaktadır. Vatandaşlıktan çıkma izni alan kişilerin yeniden 
vatandaşlığa aiınmcaya kadar geçen sure içinde mal varlıklarına 
dokunuimamakta, miras konusunda ise Turk Kanunlarının yabancılara tanıdığı 
haklardan faydalanabi İnektedirler. Buna ragmen böyle bir hukımın mevcudiyeti 
başka bir devlet vatandaşlığına geçmek isteyen vatandaşlarımızda endişe ve 
tereddüt uyandırmaktadır. 

11.3) Yurtdışı Turk işgücünün Siyasal Katılım Hakkı: 

Avrupa ülkelerinde yasayan vatandaşlarımızın en önemli sorunlarından 
biri de yaşadıkları ülkelerde politik katılım haklarıdır. Bazı Avrupa 
uLkelerinde Turkier yerel yönetimlerde seçme ve seçilme nakkı elde 
etmişlerdir. Ornegın Hollanda 1986 yılından beri yerel yönetimlerde 
yabancılara seçme ve seçiline bankı tanımıştır. 

19Ö9 yılından ben de Turkier bu ülkede yerel seçililere 
katılabilmektedirler. Avrupa Topluluğunun diğer ülkelerinde yabancılara bu 
hak geDeiiikle tanınmamaktadır. Göçmenlere yönelik politikasının temeli 
entegrasyon olan İsveç, Danimarka gibi Kuzey ülkelerinde bu haklar geniş 
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öiçüde tanınırken, göç alan birçok Batı Avrupa ülkesi ise ülkelerinde 
yasayan yabancılara karsı bu konuda katı bir tavır göstermektedir. 

199ü lıiı lisan ayı itibariyle 1.8B4.945 vatandaşınızın yasadığı 
i*. Ainanya'da Turkier ” Yabancılar Meclisleri" kanalıyla az da olsa politik 
katılın olanağına sahiptirler. Bulundukları kentin belediyesine bagiı 
olarak çalışan Yabancılar Meclislerinin sadece danısnaniık fonksiyonları 
vardır. 

BURUMLAR 

Yerleşik olna eğilimi giderek artan yurtdısındaki vatandaşlarımızın 
alınan tum politik kararlardan ev sahibi uike vatandaşları kadar 
etkilendikleri, ancak politik tercih hakları bulunmadığından edilgen bir 
durumda bulundukları görülmektedir. 

Vatandaşlarımız gerek kurdukları örgütler aracılığıyla, gerekse 
bireysel olarak öncelikle yerel yönetimler düzeyinde politik katılım hakkı 
elde edebilmek için uğraş vermektedirler. 

Yurtdısında yasayan vatandaşlarımızın Türkiye’de seçme ve seçilme 
haklarını yeterince kullanamıyor olmaları başka bir sorundur. 

Önceki seçimlerde uygulanan gümrüklerde oy Suilamm yöntemi yeterince 
etkin olamamıştır. Bu nedenle vatandaşlarımızın Türkiye’deki seçimlere daiıa 
etkin katılımını sağlayabilecek yeni yöntemlerin araştırılması 
gerekmektedi r. 

II.4) Yurtdışı Türk işgücünün Bak ve Yükümlülükleri: 

al Genel 

Yurtdısındaki Türk işgücünün çoğunluğu AT ülkelerinde (Almanya, 
Belçika, Hollanda, Fransa, Danimarka) olmakla beraber AT üyesi olmayan 
İsviçre, Avusturya, İsveç gibi diğer Avrupa ülkelerinde, Libya gibi Kuzey 
Afrika ülkelerinde ve son yıllarda artan bir hızla Rusya Federasyonu ve 
Bağımsız Devletler Topluluğunda Türk isgucu yer almaktadır. Avrupa ülkeleri 
dışında gerçeklesen göç hareketleri proje bağlantılı olarak tanımlanan goç 
hareketleri olduğundan söz konusu göçün gerektirdiği hukuki statüler ve 
dolayısıyla getirdiği hukuki sorunlar da farklı olmaktadır. 

Herseyden önce Libya, S.Arabistan, Kuveyt, İrak gibi Kuzey Afrika ve 
Ortadoğu ülkelerinde ülkemizden tamamen farklı bir hukuk sistemi mevcuttur. 
Dolayısıyla bu ülkelerde geçici bir sure için de olsa çalışan 
vatandaşlarımızın sorunlarının uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde 
ele alınması gerekmekle birlikte, bu konuda bir çözüm bulunamamaktadır. 

ÜÜKUILAKi. 

Sadece Suudi Arabistan’a ozgu oisa da bu ülkede çalışan önemli 
miktarda vatandaşımız için hukuksal gereklerden birisi olan keiil 
uygulanası Türk isçilerinin istismara uğratıldığı uygulamalardan birini 
ol us tuı maktad ı r. 
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- Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da çalışan Turk işgücünün hukuksal aianda 
karşılaştığı en önemli sorunlardan biri Sosyal Güvenlikle ilgili 
olanlardır. Soz konusu ülkelerde, ülkemiz ve Batı üikelerininkine paralel 
bir sosyal güvenlik kavramının mevcut olmaması, bu ülkelerle yapılan bazı 
ikili anlaşmaların yanlış yorumunun kaynağını oluşturmaktadır. Yint: bu 
ülkelerle sosyal güvenliğe ilişkin ( Prim transferleri, uzun ve kısa 
vadeli sigorta hizmetlerinden tam yararianılamaması gibi) sorunlar III. 
bölümde detaylı şekilde verilmektedir.) 

AT ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın hukuki durumlarına esas 
teşkil eden anlaşma ve kararları kısaca Türkiye'nin Avrupa işgucu 
piyasasına serbest giriş umuduyla AET’yi kuran Koma Anlaşmasının 236. 
maddesine göre 12.9.1963’de imzaiadıgt Ortaklık Anlaşması, bu anlaşmaya ek 
olarak Kasım 1970’de imzalanan Katma Protokol ve Urtakiık Konseyinin 
çeşitli Kararlarından t 1/Ö0, 3/80, 2/76) doğan haklar olarak özetlemek 
mümkündür. 

Ankara Anlaşması ve bu anlasntıya ek olarak 1.1.1973 tarihinde 
yururiuge giren Katma Protokolün 3b. maddesi Turk isçilerinin AT 
ülkelerindeki serbest dolaşımının en geç Aralık 1986’ya kadar hangi 
usullerle uygulanacağını belirlemek üzere Ortaklık Konseyine görev 
vermiştir. Türkiye’nin, Ankara Anlaşmasının 12. Aadddesine dayanarak 
isçilerin serbest dolaşımı konusundaki zorlamaları çok sınırlı sonuçlar 
vermiştir. Ancak, Ortaklık Konseyi, AT ülkelerindeki Türklerin statüsünü 
iyileştirme yönünde belirli önlemler almakla yetinmiş (Ortaklık Konseyinin 
2/76, 1/80 ve 3/80 Sayılı Kararları) tam serbest dolaşım konusunu henüz ele 
almamıştır. 

Yunanistan’ın AT’ye girmesinden kısa bir sure once, Türkiye, Ankara 
Anlaşması ve Katma Protokoldeki Serbest Dolasım Hükmünün AT tarafından 

yeniden teyid edilmesi konusunda talepte bulundu ise de sadece AT’deki 
göçmen işçilerimize daha iyi haklar sağlayan 1/80 sayılı karar ve küçük bir 
yardım paketiyle yetinmek durumunda KaLmıstır. 

1/80 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, sosyal alanda esas itibariyle 
ve özet olarak şu hususlarda hükümler İhtiva etmektedir: 

Ortaklık Konseyi Kararının 6. maddesi ile Dır üye ülkenin nizami 
istihdam piyasasında bulunan bir Turk işçisinin, 

-Bu uye ülkelerde bir yıllık nizami çalışmadan sonra, eger açık iş 
mevcutsa aynı işveren nezdinüe çalışma izninin yenilenmesi nakkına, 

-Bir üye ülkede uç yıllık nizami bir çalışmadan sonra ve topluluk 
üyesi Devletler işçilerine tanınan öncelik saklı kalmak koşuluyla aynı 
meslekte ve istediği işveren nozdinde. bu ülke İş ve işçi Bulma Kumalarına 
kaydedilmiş bir iş arzı için müracaatta bulunmak nakkına, 

-Bir uye ülkede dört yıilık nizami bir çalışmadan sonra istediği her 
turlu ücretli işe girme hakkına sahip olduğu hükmü getirilmiştir. 

b) 
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Ancak, 1980 ve daha sonraki yıllarda bu şekilde pek az ise alma 
gerçekleşmiştir. 

Türkiye AT Ortaklık Konseyinin 2/76 sayılı Kararında, AT ülkelerinde 
çalışan isçilerimizin aile fertlerinin bulundukları ülkelerin çalışma 
hayatına girmeleri ile ilgili hükümlere yer verilmemiş, buna karsın 1/80 
sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 7. maddesinde bu hususla ilgili bir 
düzenlemeye gidilmiştir. Bu madde ile yeniden düzenlenen hususlar 
şunlardır: 

Bir üye devlette usulüne uygun olarak işgucu piyasasına girmiş bir 
Türk isçisinin yanında oturmasına izin verilmiş olan aile fertleri, 

-Topluluk üyesi devlet vatandaşlarının öncelik hakkı saklı kalmak 
koşuluyla ülkede üç yıl nizami olarak oturduktan sonra her türlü iş 
arzlarına müracaat etmek hakkına, 

Orada en az beş yıl nizami olarak oturduktan sonra diledikleri her 
işe serbestçe girmek hakkına sahiptirler. 

işçi kabul eden ülkede bir mesleki eğitimi tamamlamış olan Turk isçi 
çocukları, ana ve babalarından birisinin o uye ülkede en az uç yıldan beri 
çalışmış olmaları şartıyla, o ülkede oturma surelerinin uzunluğuna 
bakılmaksızın her iş arzı için müracaat edebilirler. 

AT üyesi ülkelerde çalışan Türk işçilerinin ve aile fertlerinin 
sosyal güvenlik hakları ise 8/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (19 Eylül 
1980) ile düzenlenmeye çalışılmıştır. (Anılan kararın uygulama şeklini 
düzenlemek bakımından hazırlanan Tuzuk, Yunanistan'ın tutumı nedeniyle AT 
Konseyinden geçememektedir.) AT üyesi ülkelerde çalışan Turk işçilerinin ve 
aile fertlerinin sosyal güvenlik hakları bu aşamada ülkemiz ile süz konusu 
ülkeler arasında mevcut ikili sosyal güvenlik anlaşmaları iie 
düzenlenmektedir. 

Söz konusu Ortaklık Konseyi Kararlarının kabulünden itibaren hayli 
uzun sure geçmiş olmasına rağmen, taraflar kararları uygulama alanına koyıra 
hususunda gerekli önlemleri aim sorumluluğunu yerine getirememiş 
olduklarından kararlar hala uygulanamamış durumadır. 

Ekim 1990’da F.Alman Cumhuriyetinin Demokratik Aiman Cumhuriyeti ile 
yeniden birleşmesi ve Doğu Blokunun çökmesi iie bu ülkelerden Batı 
Avrupa’ya ve özellikle F. Almaya'ya işçi göçünün artması sonucunda da, Turk 
işçilerine bu hakların tanınması gittikçe güçleşmistir. F.Alman Makamları, 
Ankara Anlaşmasının Türk İşçilerine tanıdığı bu hakların, bu fertler 
tarafından doğrudan doğruya devlete karsı iler! sürülemeyeceğini 
savunmuştur. Bu konuda açılan bazı davalar Avrupa Topluluğu’nun en yüksek 
yargı organı durulmandaki Adalet Divanına kadar gitmiş ve bugune kadar 
Federal Almanya ve Hollanda’da yaşayan uç Türk işçisinin açmış olduğu ayrı 
davalarda Adalet Divanı, Ulusal Mahkemelerden kendisine sorulan tereddütlü 
konulara yorum yoluyla açıklık getirmiştir. Meryem Demire!, Zeki Sevince ve 
Kazım Kus davaları alarak bilinen ve birer örnekleri ekte verilen bu 

davalar sonrasında verdiği kararlarla, Adaiet Divanı öncelikle Türkiye iie 
AT arasındaki Ortaklık Anlaşmasının ve Katma Frotokolün, AT hukuk kuralları 
cümlesinden olduğunu, AT hukukunun bir parçası olarak Ortaklık Anlaşması 
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hükümleri ile buna dayanılarak oluşturulan Ortaklık Konseyi Kararlarının 
uye devletleri bağlayıcı nitelikte olduğunu vurgulamıştır. 

Divan, Ortaklık Konseyince alınan kararların tun AT Hukuk 
Kurallarının doğrudan doğruya uygulanabilirliği içio aranan koşukları 
taşınası talinde, üye ülkelerin tün makamlarının bu kararlara uymak zorunda 
olduklarını ve ülkede yasayan Turk vatandaşlarının da, ilgili »akanlara 
karsı bu hakları ileri sürebileceklerini kararlaştırmıştır. Bu divan 
kararları, Avrupa Topluluğunda yasayan yuzbinlerce Turk vatandaşının 
haklarının tescili bakınından son derece önemli olmuştur. 

Oteyandan Türkiye 14 Sisan 19ÖY tarihinde Topluluğa taa uye olmak 
için başvuruda bulunmuşsa da, AT Komisyonu 16 AraJık 1969 tarihli goruş 
bildirgesinde Türkiye’nin başvurusunun şimdilik dikkate alınamaz 
bulunduğunu açıklamıştır. Türkiye AT Ortaklık Konseyi, çok uzun bir aradan 
sonra yeniden Ortaklık iliskisi çerçevesinde toplanmaya başlamıştır. 
Türkiye bu arada 199b yılına kadar Gümrük Birliğini gerçekleştireceğini 
teyid etmiştir. 6u anda AT ile Türkiye arasındaki ilişkilerde en yakın 
hedef olarak, Ankara Anlaşması' nm i ve 5. maddelerinde öngörülen "Gümrük 
Birliği” bulunmaktadır. Bundan sonra, artık hazırlık ve geçiş dönemlerinde 
yerine getirilmesi öngörülen yükümlülüklere geri dönülmesi 
düşünülmemektedir. Daha açık bir ifade ile, Gısraruk Öiriigi, Ortaklık 
ilişkisinin son dönemini teyid etmektedir. Ankara Anlaşmasının 12. maddesi 
ile üstlenilen yükümlülüklerin ise son döneme kadar tamamianmış olması 
beklenmektedir. Oysa bilinen sebeplerle Turk isçilerinin Avrupa'da 
serbestçe dolaşımından kimse soz etaek istememekte; bu durum Türkiye’nin 
tam üyeliğinin onunde bir engel olarak görülmektedir. Hatta Türkiye'nin taa 
üyeliğe kabul edilebilmesi için serbest dolasım hakkından tavizde 
bulunacağı ümit edilmektedir. Ortaklık Anlaşmasından ve Urtaklıfc Konseyi 
Kararlarından doğan hakları ihlal edilen Turk vatandaşları için, münferit 
davalar açma yolu tavsiye ve telkin edilmektedir. Bu durumda olan, yani 
hakları ihlal edi J.en isçilerimizin sayısı ve ihlallerin niteliği korusunda 
yeterli bilgi elde edilememiştir. Bu konuda bazı gonuilu akademik 
çalışmaların varlığı basından öğrenilmektedir. 

SOBUShAK: 

Her ne Kadar göçmen işçilerin ve ailelerinin hakları konusunda Avrupa 
Konseyi çerçevesindeki ve diğer ikili veya çok taraflı uluslararası 
sözleşmelerin getirdiği bazı haklar var ise de, bu sözleşmelerin kişilere 
dogrudaD doğruya talep iıakkı yaratmaması, devletten devlete İlişkiler 
doğurması; Avrupa Topluluğu Hukuk Kuralları gibi ulusiarustu karakter 
taşımaması nedenleriyle Koma ve Ankara Antlaşmaları kadar etkili 
olmadıkları söylenebilir. Bununla birlikte, bu uluslararası hukuk 
metinlerinin de Devletler Hukuku Kuralları çerçevesinde bilinmesinde ve 
ilgili vatandaşlarımıza öğretilmesinde yarar vardır. Bu alanlarda çalışma 
eksikliği gözlenmektedir. 
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111-YUKTDIŞI TÜRK IŞGUCUHU» SOSYAL GüVEBLik SUKUBLAKI 

111-1) ikili Sözleşme Yapılan Ülkelerde Bulunan Turk İşgücünün Sosyal 
Güvenlik Sorunları ve Durun Analizi: 

I9601lı yıllardan itibaren başlayan yurtdışı isçi goçu ile birlikte, 
işçilerimizin bulundukları ülkelerin vatandaşları gibi Sosyal Güvenlik 
haklarından yararlandırılmaları amacıyla 19bl yılından bu yana bu ülkelerle 
ikili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri imzalanmıştır. Bu sözleşmelerin 
uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunlar ve tıkanıklıklar, zaman 
içerisinde gözlenip izlenerek ortak komisyonlar oluşturulmuş ve değişiklik 
çalışmaları yapılmıştır. 

imzalanmış bulunan ikili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri genej olarak; 

Her iki ülke vatandaşlarına; 

- Çalışılan ülke vatandaşlarıyla hak ve yükümlülükler açısından eşit 
işlem görmelerini, 

Her iki ülkede geçen hizmetlerin birleştirileceğini, 

- Çalışılan ülkelerde kazanılan haklardan, kendi ülkelerine dönmeleri 
halinde de yararlanacaklarını, 

öngören temel haklar sağlamaktadır. 

Ayrıca bu Sözleşmeler; 

a) Vatandaşlarımıza ve aile bireylerine, 

- Hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalıkları, yaşlılık, 
malullük ve ölüm gibi sigorta kollarının gerektirdiği yardımlardan 
yararlanmalarını, 

b) Vatandaşlarımıza, 

- Eş ve çocukları için yapılan aile yardımları ile, 

- işsizlik sigortası yardımlarından faydaiannalarını, 

saglamaktadır. 
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Sosyal GüveniiIs Sözleşmeleri: 

Ülke Adı i aza lar. i m 
1-Türkiye-İngiltere 
2-Türkiye-F.Almanya 
3-Türkiye-Hollanda 
4-Türkiye-Belçika 

9 Byiui 19b9 
30 Sisan 1904 

5 Sisan 196b 
4 Temmuz 1966 

1 Haziran 1961 

5-Türki ye-Avusturya 
6-Türkiye-İsviçre 

12 Ekim 1966 <«> 

1 Sayış 1969 
(1 Ocak 1969 dan geçerli) 

1 kasım 1966 
1 Şubat 1966 
1 Sayış I960 
1 Ekin 1969 
1 Ocak 1972 

7-Turkiye-Fransa 
8-Türkiye-Libya 

20 Ocak 1972 

13 Eylül 1984 
22 Ocak 1976 

1 Ağustos 1973 

10-Türkiye-İsveç 
11-Türki ye-Sorveç 
12-Türkiye-K.K.T.C. 

9-Türkiye-Danimarka 
30 Haziran 1978 

20 Tenimiz 1978 

9 Sart 1987 

1 Eylül 1985 
1 Şubat 1976 
1 Sayış 1981 
1 Haziran 1981 
1 Aralık 1988 

t Turkiye-Avusturya arasında 1 Slsan 198b tariİlinde yürürlüğe giren Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi 1966 tarihli sözleşmeyi yürürlükten kaldırmıştır. 

Sözleşmeli ülkelerle, çalışmalar, aynı zamana rastlamamak koşuluyla 
birlestiriiebilmektedir. Ingiltere dışında genellikle hak doğuran sure 1 
yıldır. Bir yıldan az sure çalışması olan isçinin sosyal güvenlik 
haklarından yararlanması sözkonusu değildir. 

Sosyal güvenlik Sözleşmesi yapılan ülkelerden; Almanya, Hollanda, 
Belçika, Avusturya, Fransa ve Kuzey Kıbrıs Turk Cumhuriyetinde çalışan 
işçilerimizin, yanlarında ikamet eden aile fertleri ile Türkiye'de ikamet 
eden aile fertlerinin de sosyal güvenlikleri sağlanmıştır. 

İngiltere, İsviçre, Libya, Danimarka, İsveç, Norveç'te çalışan 
vatandaşlarımız ile yanlarında ikamet eden aile fertleri kısa vadeli 
sigorta hizmetlerinden yararlanabilmekte, ancak Türkiye’de ikamet eden aile 
fertlerinin yararlanması sozkonusu olamadıktadır. Bu durum adıgeçen 
ülkelerin sosyal güvenlik mevzuatlarından kaynaklanmaktadır. Bu 
vatandaşlarımızın kısa ve uzun vadeli tum sosyal güvenlik hizmetlerinden 
yararlanabilmesi, bu ülkelerin mevzuatlarında yapacakları değişiklik ve 
buna bağlı olarak yapılacak sosyal guveniik sözleşmeleri değişiklikleriyle 
mumkun olabilecektir. 

Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi : 

üye devletlerin 16 Njsan 1964 tarihinde imzasına açılan "Avrupa 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi" ile uygulamasına ilişkin “Ek Anlaşma" ülkemizce 
de imzalanmış ve Bakanlar Kurulunun 7/12637 sayılı kararı İle 
onaylanmıştır. «.Kararname 2i Şubat 1977 tarih 16867 sayılı Kesmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. ) 
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Söziesme; üyelerin sosyal güvenlik mevzuatı arasındaki çok taraflı 
uyumu sağlamayı, sosyal güvenlik açısından eşit islen görmeyi sağlamayı 
kazanılmış hakların korunmasını, vatandaşlar ile mültecilere ve yabancılara 
eşit işlem yapılmasını gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. 

Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesini (ASGS) imzalamış olmakla beraber, 
onaylamayan ülkeler arasında Almanya ve Fransa bulunmaktadır. 

Hollanda, Avusturya, Lüksemburg, İspanya, Portekiz ve Belçika 
Sözleşmeyi hem imzalamış hem onaylamış bulunmaktadır. 

Bu itibarla Türkiye-Hollanda arasında imzalanmış İkili Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin Kısım i de yer alan hükumieri yerine ASGS’nin 1, il, 
7. Bölümlerinde yer alan hıikumleri geçerli bulunmaktadır. 

Avusturya ve Belçika açısmdan ikili Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 
uygulanmakta olup, Türkiye ile Lüksemburg arasında ASGS’nin turn hükümleri 
geçerli bulunmaktadır. 

Sözleşmelerde yapılan değişiklikler: 

1- Türkiye-İngiltere Sosyal Güvenlik Sözleşmesi: 

Sözleşme uygulamasında, T.C. Emekli Sandığı, Bag-Kur ve 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 20. maddesine tabi sandıklara ait çalışmalar 
sözleşme kapsamında olmadığı içiD, sorun çıktığında 1984 yılında parafe 
edilen ek sözleşme ile bu kuruluşlara ait çalışmalar da kapsama alınmıştır. 
Ingiltere Sigorta Merciince bağlanan aylıkların Türkiye'ye transferi mumkun 
olacaktır. 

Ingiliz Sosyal Güvenlik mevzuatında yapılan değişiklikler ve 
sözleşmenin günün koşullarına uygun hale getirilmesi ve Kanal Adalarının 
Sözleşmeye dahil edilmesi amaclyie 7-11 Eylül 1992 tarihlerinde l.ondra’da 
yapılan toplantı ile Sözleşmeye son şekli verilmiştir. 

2- Turkiye-Aİmanya SosyaJ Güvenlik Sözleşmesi: 

Türk işçilerinin en yoğun bulunduğu uike olan Almanya ile imzalanmış 
bulunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinde pek çok konuda değişiklikler 
yapılmıştır. 19Ö4 yılında imzalanan Ek Sözleşmenin 1987 yılında yururiuge 
girmesiyle Bag-Kur’a tabi çalışmalar da sozJeşme kapsamına alınmıştır. 

Sözleşmeye gore, Almanya sigorta merciince bağlanan aylıklar 
Türkiye'ye dönülmesi halinde de ödenmektedir. 

Almanya'da, vatandaşlarımızın isteği üzerine, malûllük, yaslılık, 
olum sigortasından kesilen primlerin iadesi mumkun olmaktadır. Ancak 
primlerini geri alanların Almanya’daki nizmetieri tasfiye olmakta, bütün 
sosyal güvenlik hakları kaybedilmektedir. 
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3- Türklye-Avusturya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi: 

1985 yılında yürürlüğe giren yeni Sözleşmenin uygulanmasından 
kaynaklanan sorunların çözümü için 1990 yılında Ankara'da görüşmeler 
yürütülmüş, yapılan değişikliklere paralel olarak kullanılan formülerin son 
sekli verilmiştir. 

T.C.Emekli Sandığı, Bag-Kur, 508 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
geçici 20. maddesine tabi sandıklara ait çalışmalar Sözleşme kapsamındadır. 

Sözleşmeye gore Avusturya Sigorta Merciince bagJanan aylıkların 
Türkiye’ye transferi de mümkündür. 

4- Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Soziesaesi: 

Îürkiye-Hoilanda Sözleşmesine gore, Hol landa sigorta merciince 
bagJanan aylıkların Türkiye'ye dönülmesi halinde ödenmesi mümkündür. 

T.C. Emekli Sandığına, Bag-Kur'a, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun geçici 20. maddesine tabi sandıklara ait çalışmalar da Sözleşme 
kapsamında bulunmaktadır. 

1989 yılında Ankara'da gerçekleştirilen Karma Komisyon toplantısında 
sözleşmenin Hastalık ve Analık Sigortası uygulamasına ilişkin hükümleri 
yerine Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ilgili maddeleri geçerli 
kıl inmiştir. 

1985 yılında Hollanda Genel Yaslılık Sigortası Kanununda yapılan 
değişiklikler sonucunda sosyal güvenlik sözleşmesinde gerekli düzeltmeler 
yapılmıştır. Değişikliğe ilişkin metin henüz parlamentodan geçerek 
yururiuge girmemiştir. 

Hollanda Antilierinde bulunan Aruba adasındaki bir rafinerinin 
iyileştirilmesi ve çalıştırılması için bir Amerikan firmasında istihdam 
olunmak üzere, 1990-1993 yılları arasında 1464 işçi İİBK aracılığıyla 
gönderilmiştir. Ada özel bir statüde olup, kendi hükümeti bulunmaktadır. 
Bazı konularda, özellikle de sosyal güvenlik mevzuatı takımından Hollanda 
mevzuatına bağımlı bulunmaktadır. -Türkiye ile Hollanda arasındaki Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi Aruba’daki çalışmaları kapsamamaktadır. Dolayısıyla 
işçilerimizden kesilen sosyal güvenlik primlerinin sigorta yardımları 
bakımından değerlendirilebilmesi olanağı bulunamamıştır. 

Adada bulunan işçilerimizin, sosyal ve siyasal gelişmeler sonucu 
hizmet sözleşmelerinin yenilenmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Ancak bu 
sorunun çözülememesi sonucu, burada çalışan isçilerin tamamı Türkiye'ye 
donmuştur. 

Böyle istihdam olanaklarının kaybedilmemesi için daha kalıcı ve 
etkili idari önlemler ve politikalar üretilerek, uygulajmıya konuinasında 
yarar bulunmaktadır. 
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5 Türkiye-Belçika Sosyal Güvenlik Sözleşmesi: 

Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin günün koşullarına uydurulması amacıyla 
1970 yılında Revizyon Sözleşmesi imzalanmış ve 1901 yılında yürürlüğe 
girmiştir. 

T.G.Emekli Sandığına, Bag-Kur’a, b06 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 
geçici 20.maddesine tabi sandıklara ait çalışmalar da sözleşme kapsamında 
bulunmaktadır. 

Belçika sigorta merciince bağlanan aylıkların Türkiye'de de 
ödenmesine devam edilmektedir. 

6- Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi: 

T.G.Emekli Sandığına, Bag-Kur'a, b06 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun geçici 20.maddesi De tabii sandıklara ait çalışmalar da sözleşme 
kapsamındadır. 

İsviçre sigorta merciince bağlanan aylıklar, Türkiye’ye donen 
sigortalılara doğrudan ödenmektedir. 

İsviçre Sosyal Güvenlik Kuruluşları sigortalının ve işverenin ödediği 
primlerin, tamamını Türkiye'ye döndüklerinde transier ettirebilmektedirler. 

1990 yılına kadar transfer edilen primler nak saiıiplerine TL. olarak 
ödenmekte ikeD, T.G.Ziraat Bankası, ile yapılan protokol sonucunda 1991 
yılından itibaren ilgililere döviz alarak ödenmeye başlanmıştır. 

Türkiye -Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi: 

T.C.Emekli Sandığına, Bag-Kur’a ve b06 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun geçici 20.maddesine tabi sandıklara ait çalışmalar sözleşme 
kapsamına dahildir. 

Türkiye'ye dönen sigortalıların aylıklarının transferi mümkündür. 

Sözleşmenin günün koşullarına uygun hale getirilmesi ve uygulamada 
karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla Kayış 19B9 da yapılan 
görüşmeler sonucunda, 1990 yılında İmzalanan Hk Sözleşme 1992 yılında 
yürürlüğe girmiştir. Bu değişikliklerin gerektirdiği formüler çalışmaları 
da 1992 yılında tamamlanmış, kullanıma hazır hale getiri i mistir. 

8- Turkiye-Oanimarka Sosyal Güvenlik Sözleşmesi: 

Danimarka Sosyal Güvenlik Sistemi primsiz, ikamete dayalıdır. 
T.C. Emekli Sandığına, Bag-Kur’a ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
geçici 20.maddesine tabii sandıklara ait çalışmalar, sözleşme kapsamına 
dahildir. En az 12 ay çalışmış olmak koşuluyla, vatandaşlarımızın 
Danimarka'da elde ettikleri haklar, Türkiye'ye dönmeleri halinde de devam 
etmektedir. 
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Oam marka Sosyal Güvenlik mevzuatında yapılan değişikliklerin 
sözleşmeye yansıtılnası ve sözleşmenin yunun koşullarına uydurulması 
anacıyla 1990 ve 1992 yıllarında ortak konisyon çalışmaları yapı im s 
değişiklik netnine son sekli veri iniştir. Parlamentonun onaylanası 
beklennektedl r. 

9- Türkiye-İsveç Sosyal Güvenlik Söziesnesi: 

İsveç Sosyal Güvenlik Sisteni prinsiz olup, ikanet esasına 
dayamaktadır. Sunun sonucu olarak da diğer İkili Söziesnelere kıyasla 
kısıtlayıcı hükümler taşmaktadır. 

Yardımların bütçeden finanse edilnesi nedeniyle Türkiye'de İkanet 
halinde bu yardmlar yapılnanaktadır. 

T.C.Enekli Sandığına, Bag-Kur'a ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 20. naddesine tabii sandıklara ait çalısnalar da sözleşme 
kapsam udadır. 

10 Turkiye-lcrveç Sosyal GuvenJik Sözleşmesi: 

Borveç’de primsiz Sosyal Güvenlik Sistemi olan ülkeler arasındadır. 
Yardımların yapılabilmesi için ikamet koşulu öngörülmüştür. Bu nedenle 
Türkiye'de İkanet eden aile lertleri hastalık ve analık yardımlarından 
yararlanamamaktadırlar. 

T.C.Emekli Sandığına, bag Kur'a ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun geçici 20.maddesine tabii sandıklara ait çalışmalar da Sözleşme 
kapsamındadır. 

11- Turkiye-Lıbya Sosyal Güvenil» Sözleşmesi: 

19T8 yılında yürürlüğe giren Türkiye Libya Sosyal Güvenlik Söziesnesi 
1985 yılında degıstlriinistir. Yeni soziesme uyarınca Libya'da Türk 
firmalarında çalışan vatandaşlarınızın hastalık sigortası dışındaki sigorta 
kollarına ait primlerinin, Sosyal Sigorta Kurumuna yatırılması 
öngörülmüştür. 

Libya'lı veya uçuncü uikc işverenlerinin yanında çalışan 
vatandaşlarımız ise Libya Sosyal Güvenlik Sistemine tabi olacak ve bu 
durundaki sigortalılar primlerini <isçi ve işveren payını birlikte) geri 
alabileceklerdir. Bu durunda olan vatandaşlarınızla ilgili önemli bir sorun 
bulunmamaktadır. 

âncak, Libya'da iş alan Turk işverenlerin yanlarında çalışan "daimi 
Türk isçiieri"nin uzun vadeli si.gorta kuiiarı bakımndan sosyal 
güvenliklerinin Türkiye'den sağlanması zorunludur. Bir başka anlatınla, 
Libya'da çalışılan süre içinde isçi ve işveren primlerinin tordroda 
gösterilmiş ve işçiden kesinti yapılmış oluşma rağmen primler 
i S verenlerce SSK'ya intikal ettirilmemiştir. 

Söz konusu primlerin işverence kaynakta kesilerek Kuruma yatırılması 
hususunda ihtilul bulunmaktadır. Libya’dan tstmkak alamadığını ya da 
münhasıran primleri transier olanağı bulamadığını belirten çoğu işveren, 
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primleri yatırmadığı gibi bildirge ve bordro da düzenienemektedir. Bu 
durunda sosyal güvenlik sorunlarına çözüm üretilmesi güçleşmektedir. 

1986 dan bu yana Libya’da Türk işveren yanında çalışan işçilerimizin, 
yurda dönüşlerinde 3201 sayılı yasaya göre borçlanarak, anılan ülkede geçen 
çalışmalarını Türkiye'de geçmiş gibi saydırabilsseierine de olanak 
bu1unnaaaktadır. 

Libya'da iş alan Turk girişimciler, uluslararası rekabet içindedir, 
iki ülke arasında yürürlükte bulunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'ne göre 
hastalık sigortası dışında kalan sigorta primlerinin SSK na yatırılması 
zorunludur, iki uike sigorta prim oranları ise, birbirinden farklıdır. 
Bangi ülke sigorta prim oranlarının dikkate alınacağı ise, tartışmalıdır. 
SSK uygulamada Turk prim oranlarını dikkate almaktadır, i’ria oranlarının 
yüksekliği maliyeti artırmaktadır. Bu yüzden, ortaya çıkan maliyet farkı 
yabancı işverene önemli fırsat sunmakta, Turk girişimcilerin rekabet 
edebilme olanağını olumsuz etkilemektedir. 

12- Türkiye-K. K. T. C. Sosya l Güvenlik Sözleşmesi: 

T.G.Emekli Sandıgı'na Bag-Kur’a ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun geçici 20. maddesine tabi sandıklara alt çalışmalar da sözleşme 
kapsamındadır. 

Yurtdışıncta Geçen Surelerin Borçlanılarak Türkiye'de Geçmiş Gibi 
Sayılması Yoluyla Sosyal Güvenliğin Sağlanması (2147 ve 3201 Sayılı 
Yasa) : 

1970’11 yılların sanlarına doğru yurtdışmda çaiışan 
vatandaşlarımızda beliren yurda dönme eğil imi , Ainvınya'nm Turk işçilerine 
ozgu prim iadesi uygulaması, ülkelerin aylık bağlama normlarındaki 
farklılıklar nedeniyle; yurtdısında geçen çalışmaların döviz alarak 
borçianılmsı suretiyle Türkiye'de geçmiş gibi sayı i ikisi a ı öngören 2147 
sayılı yasa yürürlüğe girmiştir. 

1985 yılında 2147 sayılı yasayı yürürlükten kaldıran 3201 sayılı yasa 
ile borçlanma işlemi daha basit bir nale getirilmiş ve dolara 
endeksienmiştir (1 gun = 1 ABI) Doları). 

Borçlanılan surenin ve miktarın gösterge tablosuna uyumu 
yapılmaktaysa da, bu Uusus özellikle yurtdışmda çalışıp kesin dönüş yapan 
isçilerin aylık miktarının tespitinde önemlidir. Primlerin geri alınması 
İse, artık Almanya'dan bir aylık talebinde bulunuimayacagı anlamını 
taşımaktadır. Yurtdışmda çalışan vatandaşlarımızın Sosyal güvenliklerini 
ancak belirli bir sure içinde borçlanma yoluyla sağlama olanakları 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, 2147 sayılı yasaya göre borçlanarak emekli aylığına 
kavuşanlar için yurda kesin dönüş yapma koşullarının kaldırılmış olmasına 
rağmen, 3201 sayılı yasaya gore borçlananların gerekli koşullar 
gerçekleşmiş olsa bile yurda kesin dönüş yapmaksızın aylık alabilmeleri 
olanaklı olamamaktadır. Dolayısıyle, yurtdışmda çalışan ve borçlanan 
vatandaşlarımıza uygulanan farklı yasalar farklı sorunları ortaya 
çıkarmaktadır. 
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III.2) Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Yapılamayan Ülkelerde Çalışan 
Türk İşgücünün Sosyal Güvenlik Sorunları ve Durum Analizi: 

ikili Sosyal Güvenlik Anlaşması bulunmayan ülkelerde çalışan Türk 
işgücü genel olarak çalışılan ülkenin mevzuatına tabi olmaktadır. Böyle 
olmakla birlikte, çok sayıda vatandaşımızın isçi olarak çalıştığı ,Suud:i. 
Arabistan, Bağımsız Devletler Topluluğu, Avusturalya ile Linteinstein 
Prensliği ayrı özellikler göstermektedir. Ayrıca soydaşlarımızın göçü 
nedeniyle Bulgaristan'a ozgu Sosyal Güvenlik sorunları da bulunmaktadır. 

1- Suudi Arabistan'da çalışan vatandaşlarımız esas itibariyle isçi 
statüsü ile gitmekte ve çeşitli sektörlerde çalışmaktadırlar. Ülkede 
yabancıların çalışması ise, ancak Suudiu bir kefile bağlı olarak 
gerçeklesebilmektedir. Tabancıların is kurmaları yasaktır. Ancak, 
vatandaşlarımızın bir bolumu kefile para ya da yüzde vererek kendi 
hesaplarına çalışmak için işyeri açmaktadır. Ağır yaptırımı bulunmasına 
rağmen bu yönde çalışmak isteyenlerde artış bulunmaktadır. 1IBK aracılığı 
olmaksızın gidenlerin önemli bir bölümünün bu işlerde çalıştığı tahmin 
edilmektedir. Az sayıda da olsa müteahhit firmalarımız Suudiu ortaklarla is 
almaktadır. 

Özellikle körfez Savası sonrası ücretlerde düsae olmuşsa da, 
ffijteşebbis vatandaşlarımız gerek kendileri gerekse İstihdam ettikleri 
vatandaşlarımıza yüksek düzeyde ücretle is olanağı yaratabilmektedirler. 
Oteyandan, işyerlerinde Türk ara sanayi malları kullanmaları ihracaatımıza 
katkı sağlamaktadır. Böyle olmakla birlikte bu ülkenin; bir çok Arap 
ülkesinde olduğu gibi sosyal güvenlik kavramı farklı olduğundan sosyal 
güvenlik sözlesmesi yapılamamıştır. 

Suudi Arabistan’a özellikle Hac; Mevsimi suresince kısa sureli 

çaiısmak üzere gidenlerin sorunları ciddi boyutlardadır. Hac mevsimi 
süresince, geçici insan guoune ihtiyaç duyulmaktadır. Bu insangucü ihtiyacı 
İslam Kalkınma Bankası tarafından ihale yolu ile Suudiuiara verilmektedir. 
İşçilerin müsluman ülkelerden temini zorunluluğu bulunmaktadır. Suudiu 
işverenler Türk ortak ya da vekii aracılığıyla - vize verilebileceğine 
ilişkin belgeyle birlikte - llüK’na başvurarak gerekli izinleri 
almaktadırlar. İşçiler için genellikle, kasap, aşçı, sürücü, garson vb. 
mesleklerde 1993 yılı için 17 bin kişilik kota aimmıs ise de, bunun 
yaklaşık 14 bin kişilik kısmı kullanılmıştır. Son zamanlarda doğrudan vize 
verildiğine de tanık olunmaktadır. Ancak, isçi adı altında hacı adayları 
götürüldüğü gözlenmiştir. 

Hac mevsimi suresince, hacı adayları ya Diyanet işleri Başkanlığınca 
ya da anılan Başkanlıktan izinli firmalarca götürülmektedir. Seyahatlerin 
uçakla yapılması, konut fonu ile transferlerin ödenmesi zorunluluğu vardır. 
Oysa işçi olarak çıkışta karayolu serbest, konut fonu ile transfer 
ödemeleri de bulunmamaktadır. Bu olanaktan yararlanarak, temin edilen işçi 
kotalarının hacı adayları için ticari amaçlı kullanılabilmesi mümkün 
olabilmiştir. Özellikle, son iki yıldır hac mevsimi süresince sınır 
kapılarında yaşanan olumsuz olaylar dikkat çekicidir. Olayların önüne 
geçilebilmesi İçin, geçici İsçi gereksiniminin özellikle Diyanet işleri 
Başkanlığınca önceden belirlenmesi yönündeki çabalar sevindiricidir. 
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Mevsimlik isçi adı altında gidenlerin önemli bir bolumu yurda 
dönmeyerek, orada istihdam olanakları aramaktadır, Bu kesimin ücret ve 
sosyal güvence sorunları bulunmaktadır. 

IX- Bağımsız Devletler Topluluğu'nda is alan Türk işverenlerin 
öncelikli tercihi Türk işgücü çalıştırmak yönünde olmuştur. UBK 
aracılığıyla giden isçilerin yıllar itibariyle dökümü aşağıdadır. İsçiler 
daha çok inşaat işkolunda çalışmak üzere gitmektedir. Sektörün özelliği 
nedeniyle çalışma süreleri çok uzun olamamaktadır. İsçi değişkenliği 
fazladır. Kurum aracılığıyla gidenlerden halen 10 bine yakınının anılan 
ülkelerde bulunduğu tahmin edilmektedir. Oysa halen Bağımsız Devletler 
Topluluğu’nda IlBK’dan izinsiz çok sayıda isçinin işverenlerimizin yanında 
çalıştığı bilinmektedir. 

Tablo: 1 BDT Gönderilen Turk Isgucu Uaaifcziaaai 

1989 932 

1990 1243 

1991 469b 

1992 6Y08 

1993 (Temiz) 898Y 

TOPLA* 22565 

Kaynak: İIBK. 

Söz konusu devletlerin hiç birinde yabancıların sosyal güvenliği 
sağlanmış değildir. Ayrıca, bu ülkelerde yoğun issizlik yaşanmakta olup 
isçilik ücretleri de olağanüstü düşüktür. Sistemin henüz oturmamış olması 
bir sosyal güvenlik sözleşmesinin yapılmasına da fırsat kanmamaktadır. 
Hepsinden önemlisi böyle bir Sözleşme, ikili işgücü anlaşması yapılmasını 
da gündeme getirmektedir. 

Yeterli bilgi ve belge bulunmamakla birlikte, ısgücu anlaşması 
yapılamayan ülkelerin is piyasası, işgücünün dışa akımını gerektirlci 
boyuttadır. Bu durum kendi işgücü piyasamızla kıyaslandığında en azından 
bir sosyal güvenlik sözleşmesinin yakın bir gelecekte ele alınabilmesi 
olasılığını güçleştirmektedir. 

Bağımsız Devletler Topluluğunda is alan müteahhitlerin yanında 
çalışan isçilerin sosyal güvenliği topluluk sigortası yoluyla karşılanmaya 
çalışılmaktadır. Topluluk sigorta priminin tamamı isçi kesiminin payıdır, 
işverenden bir kesinti söz konusu olmamaktadır. Ancak, uygulamada işverene 
yansımakta ve işgücü maliyetini yükseltmektedir. Ayrıca, işverenin kaynakta 
kesinti yapmaya zorlanması isçi-isveren ilişkisini de etkilemiştir. Bu 
güne kadar kİ bes yıllık uygulamada Sosyal Sigortalar Kurumunca, hiç bir 
isçiye; sağlık yardımı, geçici ya da sürekli isgoremezlik ödeneği, ne de 
işkazası - meslek hastalığı sigorta kollarından yardım yapılamamıştır. Uzun 
vadeli sigorta kolları açısından bu uygulama hak kazandırmakta ise de, 
isteğe bağlı sigorta yoluyla ya da 3201 sayılı yasaya göre borçlanarak da 
bu hakları temin etme olanağı vardır. 
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IIBK aracı lifiyle sosyal güvenlikleri sağlanma olduğu öngörülerek 
giden isçi sayısı yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere 23 bine 
yaklaşmıştır. Oysa, bu uygulamanın işverene getirdiği maliyetin 
yüksekliğinden kaçınma sonucu süz konusu ülkede çalışan sayısının balen 25 
binin üzerinde oidugu tahmin edilmektedir. Bu durumda is piyasasının 
kontrol altında tutulması güçleşmektedir. Dolayısıyla yasal izinler 
alınmadan isçi çıkısı gerçekleştirmenin zorlu yaptırımına rağmen bu yolun 
tercihi, idare ile işvereni, karsı karsıya getirmektedir. 

Diğer yandan, işverenin maliyeti artırıcı gider olarak gördügu 
topluluk sigortası primi, işverenlerin Türk işgücü istihdamı yönündeki 
tercihini de olumsuz etkilemektedir. Özellikle vasıfsız işgücünü 
mahallinden temin etmesine neden olmakta, dolayısıyla Turk işgucu 
piyasasına olumsuz etki yapmaktadır. Ayrıca, bu yöndeki gelişmeler HBK'nun 
yurtdışına giden isçileri izlemesi ve onların bireysel is sözleşmesiyle hak 
ve alacaklarını güvenceye alma olanağını da yok etmektedir. 

111-Ülkemizle arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi bulunmayan 
Bulgaristan, âvusturalya, Liechtenstein Prensliğinde çalışan isçilerimizin 
sosyal güvenlik sorunlarına çozum getirebilmek amaclyla çalışmalar 
yürütülmektedir. 

Liechtenstein Prensliğinde çalışan işçilerimizin sigorta 
primlerinin Türkiye'ye transferi amacıyla sürdürülen çalışmalar son aşamaya 
gelmiştir. 

Avustralya’da çalışan işçilerimizin Sosyal Güvenlik haklarıyla 
ilgili olarak Gaiısraa ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca on hazırlıklar 
yapılmıştır. 

Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımızın bu ülkede geçen 
çalışmalarının ve Türkiye'deki çalışmalarının birlikte 
değerlendirilebilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ön hazırlık 
çalışmaları tamamlanmış ve Taslak metni hazırlanmıştır. 

IV. YURTDIŞI TURK İSGUCUSU» BROMDUK SORUŞLARI 

IV. I) Yurtdışmda Çalışan işgücünün ücret Sorunları 

İşçilerimizin yoğun olarak çalıştığı ülkelerde işe gore genel ve 
yabancı işçiler için uygulanan ücret skaiaiarı ülkeler itibariyle aşağıda 
veri inektedir. 

HOLLARDA: Hollanda'da ber yıl Ücaa ve Temmuz aylarında asgari ücretler 
yeniden gözden geçirilmektedir. 

Ocak 1993 tarihinde tespit edilen asgari ücretler: 
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IABLQ: 2 HOLLABDA' DA ASGARİ OCKltTLJiS. 1«JL 

vat. Aviık Briit ücret haftalık Brüt ücret 

23-64 2.163.20 499.20 

22 1.838.70 424.30 

21 1.568.30 361.90 

20 1.330.40 307.00 
19 1.135.70 262.10 
18 984.30 227.10 

17 854.50 197.20 

16 746.30 172.20 
15 649.00 149.80 

t Hollanda Florini 

Kaynak: C.S.G.B-1992 Yıiı Raporu. 

PKARSA: Fransa'da 1992 yılı sonu itibariyle aylık brut asgari ücret (169 
saat x 34.06 FF). 5.766.14 FF'tır. Ülke geneli ve butun Iskoiları için tek 
asgari ücret uygulanmaktadır. Asgari ücret enflasyondaki artışa uygun 
olarak prensipte her yılın ilk ve ikinci yarısında olmak üzere yılda iki 
defa tespit edilmektedir. 

AVUSTURYA: Eylül 1991 tarihi itibariyle standardize edilmiş ortalama net 
ücretler tablo 3’te verilmektedir. 

Tablo: 3 AVUSTURYA'DA STAJDAKİ: KET ÜCRETLER (»1 

Kadın Erifik 

Yardımcı isler 9.050 10.570 

Kalifiye " 9.250 12.860 

Öğrenilmiş " 9.460 12.340 

* Avusturya Şilini 

Kaynak: C.S.G.B-1992 Yılı Raporu. 

BELÇİKA: Uygulanan aylık asgari brüt ücretler tablo 4'de ver i I inektedir. 

21 yasından buyuk Ülger isçiler 

01.12.1991 
01.12.1992 

39.940 

41. 145 

38.257 

40. 041 

Kaynak: C.S.G.B-1992 Yılı Raporu. 

D AS i MARKA: Danimarka'da kural olarak asgari ücret belirlenememektedir. 
Ancak toplu is Sözleşmelerinde ücretin asgari sınırları Delinmektedir. 
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(1992/2. Döne» Ucak, Çubat, Hart) 

Tablo: b 1SKQLLAK1 İTİBARİYLE JAJ1 lMfekft,' DA ULU JiCEElbEXJ t 

Vasıflı Vasıfsız Vasıfsız 

IskoHarı   Erkek J. aç i Jirkek iiçı KadULJoiÇ 

imaıat San.Ort. 106.00 90.03 83.6b 

Ticaret ve Hakliye 100.80 89. bl 81.69 

inşaat Sanayi 99.19 92.33 82.7b 

lliger isler 113.81 87.49 80.08 

Işkoliarı Urt. 104.07 90.20 82.99 

* Danimarka Kronu 

Kaynak: C.S.G.8-1992 Yılı Raporu. 

ALMAMA: 

Alman federal Cumhuriyetinde asgari geçim haddi, sosyal yardım 
kriterlerine gore eyaletler tarafından tespit edilmektedir. Sosyal yardım 
kriterine gore asgari geçim haddinin belirlenmesinde kisi basına iaşe 
masrafı we konut yardımına mesnet teşkil eden kira tutarı esas 
alınmaktadır. 

Ayiık brut ücret Alman Federal Cumhuriyetinde toplu is Sözleşmesinin 
oııgordugü taban ücretle yıllık izin parası ile yılbaşı parasının 
yansıtıLması suretiyle bulunmaktadır. Urnegın istisna akdi isçisi için 
Alman Federal Cumhuriyetindeki toplu iş sözleşmelerinde öngöruien ve 
hesaplanış seti; yukarıda beLirtiien brüt ücretten az olamaz hükmine 
karşılık isçilerin hep bu ücretin altında ücret aldıkları bil imsaktedir. 

ISÎıçKE: 

Kesin verilere gore İsviçre’de orta lana brut ücret 1991 yılı içinde 
4.b67 Frank’tır. 1991 yılında ortaiama ücretler 1990 yılına gore 17.0 (reel 
'U 1.8) artmıştır. 

AVUSTRALYA: 1991 yılı itibariyle Avustralya’da ortalama brut aylık 
isçi ücretleri tabio b’da verilmektedir. 

2.834.8b 2.28b. 40 2.646.36 

* Avustralya Doları 

Kaynak: C.S.G.B-1992 Yılı Raporu. 
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IV.2) Türk Bankacılık Sektörünün Yurtdısında Yerleşik Turk Kişi ve 

Kuruluşlarına Sağladığı Hizmetler. 

1964 yılından itibaren Ödemeler Dengesi kalemleri arasında yer almaya 
başlayan İsçi Dövizleri, yurtdısında çalışan isçilerin sayısına paralel 
olarak gelişmiştir. 

Yönlendirici hiçbir önleme dayanmadan gönüllü olarak yurda gelen isçi 
dövizlerinin 1976-197'/ yıllarında birden düğmesi, özellikle döviz 
girdilerinin dusük olduğu bu yıllarda Udemeler Dengesinin ne denii önemli 
bir kaynağını oluşturduğunu ortaya koymuştur. Bu tarihlerde isçi dövizi 
girdilerini artırıcı önlemler düşünülmeye başlanılmıştır. Gerek yurt 
ekonomisine ve gerekse işçilerin menfaatlerine daha yararlı olacak sahalara 
kanaiize etmek bir diğer tabirle işçi, dövizlerinin organize edilmesine 
başlanılmıştır. 

Alınan çeşitli önlemler sonucu işçi dövizleri girdileri hızlanarak 
artmıştır. Ödemeler dengesi kalemleri arasında yer aldığı tarinten bugune 
dek 43.602.2 milyon ABD Doları isçi dövizi yurda girmiştir. Tablo (11. 

Ancak son yıllarda isçi dövizi girdileri nısbi olarak hem azalmış hem 
de niteliğinde değişme olmuştur. Unceleri ödemeler dengesi kalemleri 
arasında anapara ve faiz ödemelerimizi karşılayacak önemli bir kaynak ve de 
cari işlemler dengesini dusurucu bir nitelik taşımaktayken buğun eski 
işlevi azalmış ve ödemeler dengesi kalemleri arasında kısa vadeli bir kredi 
niteliğine dönüşmüştür. 

Türkiye’deki yetkili bankalar nezdinde yurt dışında çalışan 
işçilerimiz; serbest meslek sahipleri müstakil iş sahipleri ve kendilerine 
Türkiye’den döviz gönderilmek suretiyle yurt dışında görev yapan kişiler 
adına Merkez Bankası' nca alım ve satımı yapılan dövizler üzerinden "Döviz 
Tevdiat" hesabı veya "Dövize Dönüştürülebilir Turk Lirası Mevduat” hesabı 
açılabilmektedir. 1993 yılı sonu itibariyle Döviz Tevdiat Hesaplarının 
toplamı 19.104.9 milyon ABD Dolarıdır. Tablo (21 Bunun 17 milyon USA Doları 
yurt içi adresli olup geri kalanı ynrt. dışı adreslidir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca yürütülmekte olan Döviz Tevdiat 
Hesapları toplamı ise 1993 yıl sonu itibariyle 6.975.0 milyon ABD 
Dolarıdır. Hesapların % 90’ını DKM hesapları oluşturmakta olup, yıl sonu 
toplam 11.0 milyon DBH’dir. Tablo (3). 

işçi dövizleri yurda ister mevduat olarak isterse döviz olarak girsin 
son yıllarda bir azalış eğilimine girmiştir. Ancak 1992 yılının ikinci 
yarısından sonra toparlanmaya başlamış ve Kkim ayından sonra özellikle 
mevduat girişlerinde bir sıçrama olmuştur. Bunun nedenleri arasında 
özellikle K Almanya’ da son yıllarda başlayan yabancı düşmanlığı, yine 
1*. Almanya’da belli miktarı aşan faiz gelirlerinin 1993 yılından itibaren 
stopaja tabi tutulması ve Döviz Tevdiat Hesabiarınm iaiz oranlarının yurt 
dışındaki bankalar faiz oranlarından 3-4 puan dana yüksek olmasıdır. 
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İşçilerimiz dövizleri ile yurt dışında satın alıp ve bedelsiz ithalat 
yolu ile yurda ithal ettikleri otomobil, mesleki alet ve edevat ve ayrıca 
kesin dönüş yaptıkları takdirde bir defaya mahsus ölmek üzere ev eşyası da 
getirebilmektedirler. 

Görüldüğü üzere yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın gerek emekleri 
ile ve gerekse kazançları ile yurduauza katkıları çok büyüktür. 

Körfez olayları gibi arızi bir durum olmadığı takdirde yurda gelecek 
olan isçi dövizleri, herşeyüen önce yurtta ekonomik ve siyasi istikrar 
beklemektedir. 

Yukarıda da değinildiği üzere tasarrufları yurda transfer 
politikaları konusunda yeni önlemler alınmamış olmasına ragmen yurt dışında 
olan gelişmeler soducu yurda isçi dövizi girdisi kendiliğinden artmıştır. 

Gerek kazançlarının ve gerekse yurtdısmda yabancı bankalarda bulunan 
tasarruflarını yurda çekmek için yeni ve aklicı politikalar 
geliş tiriiaelidir. 

Avrupa ülkelerindeki Turk işçilerinin önemli miktarda tasarrufları 
bulunmakta, Turk işçileri ve ticari firmalar kredi ve diğer bankacılık 
işlemleri yönünden gelecek İçin de önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. 

Avrupada çalışan Turk vatandaşları birikimlerini öncelikle Türkiye’ye 
göndermeleri ve/veya Turk bankalarına yatırmayı arzu etmelerine ragmen 
gerektiğinde de bulundukları ülkeden paralarını kolaylıkla çekmeyi de 
i ste HEktedi r1 er. 

Yurtdısmda çalışan işçilerimize Bankaları »uzca sunulan hizmetler 
aşağıda özetlenmektedir. 

A) T.C. Merkez Bankasınca Sunulan Hizmetler: 

Kıedi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları açmak, 

Bedelsiz ithalat işlemlerini yürütmek, 

Yurtdışında yerleşik kişi ve kuruluşların T.C. Merkez Bankası ile 
bankaiarLa, diğer kamu kurum ve kuruluşlarla olan işlerinde yardımcı olmak. 

B) Diğer Bankalar Tarafından Sunulan Genel Hizmetler: 

Kişi ve kuruluşlara “Döviz levdiat veya Turk lirası Mevduat Hesabı” 
açmak. 

Kişi ve kuruluşların bankaları aracılığıyla Türkiye’deki hesaplarına 
veya alıcılarına ödenmek üzere: gönderdikleri havalelerin yerlerine 
ulaştırı(masını sağlamak, 

Kişi ve kuruluşları ilgilendiren konularda Igumruk rehberi, bedelsiz 
ithalat, döviz hesapları, ithalat ve ihracaat mevzuatı v.b.) en son durumu 
içeren broşürler hazırlamak ve çeşitli vasıtalarla bunların ilgililere 
ulaşmasını sağlamak, 
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-Genel bankacılık konularında ve kendi bankalarıyla ilgili özel 
hizmetler hakkında tanıtıcı yayınlar yapmak, 

-Devlet tahvili satmak, 

-Halka açık anonim şirketlerin hisse senetlerini satmak, 

-Altın satısı yapmak, 

-Kamu kurum ve kuruluşlarına İKamu iktisadi Kuruluşları ve İktisadi 
Devlet Teşekkülleri dahil) ait her turlu altyapı tesisi ve tesislere ait 
münferit olarak veya bir grup halinde çıkarılan Gelir Urtakligi Senedi ile 
Kamu iktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri için çıkarılan 
Hisse Senetlerinin, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının tayin ve tespit 
ettiği esaslar çerçevesinde halka satışını yapmak, 

Kuruluş Kanunları paralelinde ve çeşitli şartlar altında Kredi 
kullandırmak, 

-Türkiye’den istenen dergi, kitap, gazete gibi kültürel ihtiyaçları 
temin ederek, bunların yurtdışında dağıtımını yapmak, 

-T,Halk Bankası A.Ş. tarafından yukarıda belirtilen hizmetlerden 
ayrık olarak Almanya'ya yönelik sunulan hizmetler: 

-Türk-Alman Teşvik Programı 

Ainanya’da çalışan isçilerimizin yurda dönüşlerinde ülke ekonomisine 
mesleki yönden intibaklarının teşviki amacıyla Hükümetimiz ve Federal 
Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 7.12.1972 tarihinde "Kredi Uzei Fonu 
Kurulması Amacıyla Alınacak Hali Tedbirler Hakkında Anlaşma” imzalanmıştır. 
Bu anlaşmalar uyarınca KSF-1 adı altında Türkiye Halk Bankası nezdinde bir 
fon oluşturulmuştur. 

Yılda iki kez toplanan Türk-Alman Çalışma Grupları Fon Kredileri (Jsül 
ve Uygulamasını düzenlemekte ve tavsiyelerde bulunmaktadır. 

-Almanya’da İlerleme Eğitimi 

Alman kuruluşları ile işbirliği yapılarak, isletme kurna yeteneğine 
ve arzusuna sahip Türk isçilerine birkaç hafta süren isletme kursları 
düzenlenmekte ve bu kurslarda işçilerimiz defter tutma, maliyet muhasebesi, 
finansman, işletme kurma konuları ile Turk Gümrük ve dış alım, dış satım 
işlemlerinde uygulamalı olarak eğitim verilmekte, bunlara ilaveten 
özellikleri olan isçilerimize planladıkları girişimleri için gerekil ise, 
teknik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için ek teknik eğitim de 
sağlanmaktadır. 

- Turk-Alman Danışma Servisi 

Türk-Alman Teşvik Programının sunduğu hizmetlerin bir başka Solü 
olarak, T.Halk Bankası nezdinde kurulmuş olan Türk-Alman Danışma Servisi 
ile yetenekli girişimcilerin desteklenmesi ve yatırımlarının ön aşamasında 



-32-

oldugu kadar ileriki safhalarında da onlara her yönden yardımcı olmaya 
yönelik bir hizmet verilmektedir. 

Eski hızını yitirmiş olmakla beraber esin bir yatırım olduğundan ve 
sırf spekülasyon için de olsa işçilerimiz gayri menkul edinmeyi her zaman 
tercih etmişlerdir. Almanya’da bulunan Turk işçileri bu ülkedeki bzei veya 
resmi tasarruf sandıklarında açtırdıkları yapı tasarruf hesaplarından doğan 
kredilerini Emlak Bankası kanalıyla yurda kanaiize edebilmekte, konut 
edinebilme amacıyla kullanabilmektedirler. 

SÜRUMLAB: 

-Mevzuat Değişikliklerinin Takibindeki Zorluk. 

Yurtdışında çalışan kişi ve kuruluşlar; kredi Mektuplu Döviz Tevdiat 
Hesapları, Bedelsiz Itnalat Ev eşyası (Saklıhane muafiyeti uygulaması>, 
Gümrük Mevzuatı ile Türk Ticari Bankaları Mevduat Hesapları, kredi alma 
olanakları, ithalat, ihracaat ve garanti mektupları gibi kendilerini 
yakından ilgilendiren konularda mevzuatı ve zaman içindeki gelişmeleri 
takip edememektedir. Ayrıca yurtdışında işveren durumuna gelmiş olan Turk 
iş sahipleri Türkiye'de değişen mevzuatı takip edememekten 
yakınmaktadırlar. Turk Ticaret Kanunundaki değişi, kiikiikleri özellikle 
Şirketler Hukuku konulaıında, Kalkınma Planlarında öngörülen teşvik 
tedbirleri ile yatırım bölgeleri hakkında bilgi sahibi olmak 
istemektedirler. Bu nedenle kendilerine hiç olmaz ise yılda bir kez yıl 
içindeki her türlü gelişmeler hakkında ilgili, kuruluşlarca konferanslar 
verilmesini istemektedirler. 

-Pasaport Değişikliğinde Eski Pasaporttaki Bilgilerin Yeni 
PasaportLara işlenmemesinden Doğan Sorunlar: 

Kişilerin eski pasaportlarındaki bilgilerin yeni pasaportlarına 
işlenmemesi T.C.Merkez Bankasınca ve bazı Turk veya yabancı mercilerce 
yürütülen işlemlerde sorun yaratabilmektedir. Kazanılmış bazı haklar, 
ispatlanamamaktadır. Bu nedenle yeni pasaporta eski pasaporttaki bilgilerin 
işlenmesi gerekmektedir. 

Cifte Pasaport Uygulaması: 

Almanya'da Türk vatandaşlığını terketmeyen kişilere Alman Pasaportu 
verilmemektedir. Bu nedenle kişiler önce Turk Pasaportunu iptal ettirmekte. 
Alman vatandaşlığını kazandıktan sonra Turk Pasaportunu alabilmek için 
yeniden ilgili kuruluşlara müracaat etmektedirler. Ancak Turk 
vatandaşlığına geçiş ve yeni pasaport temin suresi oldukça uzundur. Bu 
nedenle, Turk vatandaşlığından çıkış ve giriş süresince Türk Pasaportunu 
kaybeden kimseler kredi mektubuyla ilgili her türlü işlem pasaporta 
istinaden yapıldığından hesabını kullanamaz hale gelmektedirler. 

Kişi yeniden Turk Pasaportuna kavuşsa bile Almanya'da Dresdner Bank’a 
para yatırmak ve çekmak istediğinde, Almanya henüz çifte vatandaşlığı kabul 
etmediğinden Türk Pasaportunu ibraz etmekten çekinmektedir. 
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-Ticari Bankalar Kanalıyla Gönderilen Havaleler: 

Bu konuda ticari bankaların yeteri kadar Hızlı hareket etmedikleri 
yııksek masraf ve komisyon aldıkları duyulmaktadır. 

-Herhangi bir bankacılık faaliyeti yapma yetkisi bulunmayıp sadece 
Türkiye’ye gönderilen havaleler konusunda vatandaşlara yardımcı olma ve 
temsil görevi yürüten bankaların yurtdısmdaki temsilciliklerinin 
faaliyetlerine ilgili ülkelerce sınırlama getirilmek istenmekte ve çalışma 
koşulları giderek güçleştirilmektedir. Turk bankalarının mevcut şubeleri 
ise belli şehirlerde toplandığı için bulundukları şehirlerin dışındaki 
vatandaşlar bunlardan yararlanamamaktadır. 

-Kara paranın aklanmasını engelleyici etkin önlemlerin alınmaya 
başlaması, yurtdışı banka birimlerinin faaliyetlerinin çok yakın takibe 
alınması sonucunu doğurmuştur. Bankalar veznelere belli limitlerin üzerinde 
nakit para kabul edememektedirler. Yurtdışında yasayan Turkierin buyuk 
çoğunluğunun çek ve kredi kartı kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip 
olmamaları ve/veya bu enstrümanları kullanma alıskan]ıklarının olmaması, 
yurtdısmdaki Türk Bankalarının şube sayılarının çok sınırlı olması ve alt 
yapı itibariyle kısıtlı olmaları gibi nedeBierie vatandaşların sünelere 
sıklıkla gidebilmesi mumfcun olmamakta ve sözkonusu limitlerin üzerinde 
nakit para getirmek zorunda kalmaktadırlar. Bu da vatandaş ile Turk 
Bankaları arasında istenmeyen tartışmalara yol açmaktadır. 

¥- YURTDIŞI TURK IŞGUCUÜUJ SOSYAL SORUNLARI 

V.l) Yurtdısmdaki Türk işgücünün Kültürel Sorunları: 

Türkiye, ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine göç veren bir ülke 
olmanın sonucu, yurtdısmdaki vatandaşları çeşitli kültürel sorunlarla 
karşı karşıya oian bir ülkedir. Avrupa ülkelerinin hemen hepsi mevcut alt 
kültürlerin yanısıra, göçler nedeniyle oluşan alt kültürlere de sahip 
olmuşlardır. Söz konusu alt kültürlerin ülkedeki egemen kuitur ile iiiskisi 
ülkelere ve kültürlere göre değişmektedir. 

Yurtdışında yaşayan işçi ve yurttaşlarımızın kültürel kimliklerini 
kaybetmemelerini ve kültürümüzün yurtdışında tanıtılmasını sağlamaya 
yöneiik faaliyetler Kültür Bakanlığı tarafından koordine edilmektedir. 

Yurtdışma yönelik kultür-sanat etkinliklerinin yalnızca 
yurtdısmdaki Türklere göre hazırlanması yerine yasanıiaD ülkelerin düzey 
ve anlayışına uygun nitelikte geliştirilmesi, Turk kulturu ite 
tanışmalarını sağlayıcı, uike prestijini artırıcı, değişen Türkiye İmaj mı 
pekiştirecek özde ve düzeyde taaiiyetier olması Kuitur Bakanlığının teoei 
politikasıdır. 

Yine Kültür Bakanlığınca yurtdışma yöneiik olarak gerçekleştirilen 
iaaliyetler şu şekilde özetlenebilir. 

-Yurtdışı hizmet birimleri 

-Yaym hizmetleri 
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-Gençllk kültür projeleri 

-Halk sanatları ve güzel sanatlar 

-Uluslararası kültürel işbirliği örgütlerine katkı 

Kültürel iletişin vaklı 

SORUMLUK 

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın kültürel alanda karşılaştıkları 
sorunlar ise şöyle özetlenebilir: 

-Göçmenlerin genellikle k aynı bölgelerdeki konutlara yerleşmeleri, 
ortak mekanları kullanmaları ve Türkiye'deki yakınlarına ekonomik destek 
sağlama zorunluluğu genellikle bulundukları toplumun dışında kalmalarına ve 
giderek içine kapalı birimler oluşturmalarına neden olmaktadır. 

-Turk göçmenler anayurtlarından taşıdıkları kültürle geldikleri 
ülkelerde bir ait kııitur oluşturmanın yanısıra, genellikle kırsal kültürden 
kent kültürüne geçişi de yaşamaktadırlar. Bu aşamada eğitim düzeyinin 
yetersizliği kent kültürüne geçişi dalıa da zorlaştırnaktadır. 

Î.2) Yurtdışı Türk işgücünün Eğitime İlişkin Sorunları: 

Yurtdışmdaki çocuk ve gençlerimizin genel eğitim düzeyleri oldukça 
düşüktür. Yurtdışında bulunan Turk çocuklarının eğitimi ile ilgili sorunlar 
devam etmekte, çocuklarımızın çoğunluğu genelde mesleki okullara öğrenci 
hazırlayan temel eğitim okullarında öğrenim görmekte ve bunların yarısı söz 
konusu öğrenimi tamamlayabilmektedir. Turk çocuklarının okullaşma oranları 
temel eğitimde yüksek olmasına karşın orta öğretimde düşüktür. Yüksek 
öğretime devam eden gençlerin sayısında ise giderek bir artış 
kaydedilmektedir. 1990-1991 öğretim yılında bu sayı Almanya'da 12962 ye, 
Fransa'da 1223'e ulaşmıştır. 

MESLEKİ EG İT Ik 

Yurtdışında çalışan işçilerimiz arasında çalıştığı isten en fazla 
gelir elde eden, işsizi i İtten etkilenmeyen, işsiz kaldığı zaman en kısa 
zamanda İş bulanların çoğunluğunun bir mesleki eğitimden geçmiş olduğu 
görülmektedir. Bu açıdan mesleki eğitim büyük önem taşımaktadır. 

Almanya'da l'JÜY yılında uygulamaya konulan Sesieki Eğitim Projesi 
çerçevesinde yurutuleD faaliyetler sonucunda bu ülkede 19Ö6 yılında 
çıraktık eğitimi gören Turk öğrenci sayısı 2b bin civarında iken bu sayı 
1990 yıl ı sonunda yüzde Öli artışla 44 bin’i aşmıs, 1991-1992 eğretim yılında 
ise 40.283'e ulaşmıştır. 

işsizlik sorununa kj.ırşı gençlerimizin geleceklerinin güvence altına 
alınabilmesi için vatandaşlarımızı Sesleki Eğitime Yönlendirme konusunda 
yapılan çalışmalar Almanya'nın yanısıra Hollanda, Belçika, Fransa, 
Danimarka, Avusturya ve Lsıviçre ile de yoğun olarak sürdürülmektedir. 
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1991 yılında Belçika'da 993'/, Fransa’da 4000, Avusturya'da 661, 
İsviçre'de ise 1667 Turk genci nesiekî eğitim görmektedir. 

SORÜBLAR 

-Yurtdışındaki vatandaşlarımızın çocukları için çeşitli okulların 
bünyesinde ve normal müfredat programı dışında verilen Türkçe ve Turk 
kültürü dersleri için uzun yıllardır bu ülkelere genel olarak bulunulan 
ülkenin dilini bilmeyen ilkokul öğretmenleri gönderilmektedir. 

Batı Avrupa ülkelerinde genelde anaokulu ücretlerinin yüksekliği 
nedeniyle Turk çocukları okul öncesi eğitim kurumiarına gönderilmemekte, bu 
da temel eğitimdeki başarılarını etkilemekte ve dili tam olarak 
ogrenememeleri sonucunu doğurmaktadır. 

-Yurtdışındaki Türk velilerin en Duyuk sorunlarından biri 
bulundukları ülkenin dilini genelde iyi bilmemeleri nedeniyle okul ve okul 
yönetimi ile iletişim kuramamaiarıdır. Bu sorun okul çağındaki Turk 
çocuklarının dil konusundaki yetersizlikleriyle bîrleşerek çocuklarımızın 
gereğinden fazla özel eğitime muhtaç çocuk okullarına yönlendiriinesine 
Deden olmaktadır. 

¥.3) Yurtdışı Türk işgücünün Dinsel Konularla ligi i i Sorunları 

Diyanet İşleri Başkanlığının yurtdışına geçici statüde din görevlisi 
göndermesi 1971 yılından itibaren Ramazan ve Kurban Bayramları vesilesiyle 
başlamıştır. 

Daha sonra Çalışsa Bakanlığı ’ nca Sosyal Yardımca Uiin tioreviisi i 
olarak diD görevlileri Diyanet İsleri Başkanlığı’nca seçimleri yapılarak 
yurtdışına gönderilmiş, bu uygulamaya 1984 yılına kadar devam edilmiştir. 

Sonraki yıllarda ücretleri vatandaşlarımızca kurulan dernekler 
tarafından karşılanmak kaydıyia 6'şar aylık surelerle azami 4 yıJa kadar 
görev süreleri uzatılmak kaydıyia Diyanet işleri Başkanııgı ’ nca yurtdışına 
din görevlisi gönderilmiştir. Bu uygulama Temmuz 198b’e kadar devam 
etmiştir. 

Bu tarihten itibaren yurtdışı ücretleri Turk Kultur Varlığını Koruma 
ve Tanıtma Projesi'Dden karşılanmak kaydıyia din görevlileri özel kadro 
ihdas edilmek suretiyle yurtdışına gönderi imeye başlanmıştır. Halen bu 
uygulana başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. 
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Bu statüde yurtdışı uda görevlendirilen din görevlilerinin seçimi once 
Diyanet işleri Başkaniıgı'nca mesleki yönden, daha sonra Bakanlar Kurulunun 
15.11.1971 tarih ve 7/3479 sayılı kararı ile kurulan ve Dışişleri, «aliye 
ve Gümrük, «illi Eğitim ve Kültür Bakanlıkları ile Diyanet işleri 
Başkanlığından birer temsilciden kurulu Bakanlıklararası Ortak Kultur 
Komisyonu tarafından yapılan mülakatlar sonucu başarılı olanlar arasından 
yapılmaktadır. 

Balen din görevlisi olarak yurtdışında görevlendirilen personelin 
1.6.1993 tarihi itibariyle ülkelere gore dağılımı şöyledir. 

Almanya 391 

ABD 4 

Avustralya 11 

Avusturya 26 

Belçika 45 

Danimarka 17 

Fransa 50 

Hollanda 82 

İsveç 6 

İsviçre 12 

Kanada 1 

Sorveç l 

TOPLAM 648 

Kaynak : Diyanet İşleri Başkanlığı 

Bu görevlilere ilave olarak ücretleri yurtdışında kurulan Vakıflarca 
karşılanan 3 din görevlisi görev yapmaktadır. 

Belçika'da ücretleri Belçika Hükümetince Karşılanan 52 öğretmen din 
görevlisi maaşsız izinli statüde, okullarda ve gerekli hailerde camilerde 
dini görev ifa etmektedirler. 

Kuzey Kıbrıs Turk Cumhuriyeti ’ nde de halen 56 din görevlisi 
soydaşlarımıza din hizmeti sunmaktadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı yurtdışı teşkilatı ilk defa 9.10.1984 tarih 
ve 84/8610 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuştur. Söz konusu 
Kararname ile Bonn, Brüksel, Lahey, Paris, Kanberra, Kekke, Viyana, 
Kopenhag, Bern, Londra, Bağdat, Stnkhulra, Vaşington ve Trablus Din 
Hizmetleri Müşavirliği, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Münih, Stutgart, 
Karlsruhe, Düsseldorf, Hannover, kuruter, Munster, Deventer, Sidney, 
Meiburn, Marsilya, Lyon ve Sew fork Din Hizmetleri Ataşelikleri 
kurul muştur. 

V.4) Yurtdışı Türk İşgücünün Urgutlenmeye ilişkin Sorunları 

Yurtdısındaki Türk işgücünün bulundukları yerlerde kalıcı olabilmesi 
ve mevcut haklarını koruyabilmesinde örgütlü nj manın buyuk önemi vardır. 
Mevcut verilere göre h/ıien Almanya’da 1.146 dernek, Hollanda’da 7 
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federasyon ve birlik, Belçika1da 63 dernek ve 5 federasyon, Fransa’da 18b 
dernek, Danimarka'da 4‘ü kadın derneği olmak üzere 185 dernek ve 
Avustralya'da yaklaşık 100 dernek bulunmaktadır. 

Halihazırda yurtdışındaki kitlesel örgütler; spor klubu, okul aile 
birlikleri, dini dernekler ve öğrenci örgütleri şeklinde faaliyet 
göstermektedir. Yurtdışındaki Türk örgütsel yapısının ve çalışma 
sisteminin geliştirilmesine, Türklerin yoğun olduğu merkezlerde 
yaygınlaştırılmasına gereksinim duyulmaktadır. 

Y.5> Yurtdışı Türk işgücünün Sağlık Sorunları 

işgücünün yurtdısına akımı yalnız sosyal, siyasal ve ekonomik 
sonuçlar yaratmamıştır. Gerek yurtdışında çalışmakta olan göçmen işçiler 
gerekse işçi ailelerinin yurtta kalan bireyleri arasında, içinde 
yaşadıkları toplumdan farklı bir takım sağlık sorunları bulunmaktadır. 8u 
sorunlar işçi çalıştıran ülke toplumlarına da yansımaktadır. 

a) işe Giriş Muayeneleri 

İşçi ithal eden ülkeler, kabul edecekleri İşçilerin sağlıklı olmaları 
üzerinde titizlikle durmaktadırlar. Bunun için isçilerin yurtlarından 
ayrılmadan önce ayrıntılı bir sağlık muayenesinden geçmelerini zorunlu 
saymışlardır. Yabancı işçi çalıştıran bazı firmalar hu saıayenelerle 
yetinmemekte ve çalıştıracakları İşçileri daha ileri incelemelerden sonra 
seçmektedirler. 

Sağlık sorunlarını incelerken ve bazı kıyaslamalar yaparken göçmen 
isçilerin içinden çıktıkları, hatta, iıalen içinde yasadıkları toplumun 
sağlıklı kesimini oluşturduklarını göz ardı etmemen: gerekir. Bu nedenle 
göçmen işçilerin sağlık sorunları ve hastalıklar yönünden kendi ülkelerini 
temsil edemeyecekleri kabul edilmektedir. Bununla birlikte diyet 
değişiklikleri yeni çevredeki farklı hastalık etmenleri ve yeni çalışma 
koşullarının yarattığı kaza olasılıkları gibi etmenleri göçmen ailelerin 
biyolojik sağlıklarını doğrudan etkiler ve bulundukları ülkede bazı önemli 
sağlık sorunlarına neden olurlar. 

b) Tüberküloz 

Yabancı işçilerin en önemli sağlık sorunlarından biri, bu işçiler 
arasında yüksek oranda tüberküloz görülmesidir. Yabancı işçiler arasında 
tüberküloz'a en fazla yakalanan gruplardan biri de Türklerdir. Yabancı 
işlerin gelişmiş Avrupa ülkelerinde düşük hatta en düşük sosyal sınıfı 
oluşturmalarından dolayı, beslenme yetersizliği, aşırı tasarruf yapma 
isteği, kötü çalışma koşulları, havasız ortam, barınma yerlerinin 
olumsuzluğu İle karşı karsıya olmaları kaçınılmazdır. 

c) Zührevi Hastalıklar 

Göçmen işçilerin sağlık sorunları arasında gonare ve sifilis (frengi) 
gibi zührevi hastalıkları da saymak gerekir. Bu durum yabancı işçilerin 
sosyal statüleri iie açıklanabilir. Göçmen isçilerin çoğunluğunu genç 
erkekler oluşturmaktadır. Bu isçiler ya bekardırlar ya da eşlerinden ayrı 
olarak yaşamaktadırlar. Özel yaşamlarında kontrolsuz davranan yabancı 



-38-

işçilerin zührevi hastalıklara yakalanma olasılıkları ila yüksek olmaktadır. 
Bu arada işçilerin zührevi hastalıklardan korunma konusundaki bilgi 
yetersizliklerini de vurgulamak gerekir. 

d) Bağırsak Parazitleri 

Göçmen işçiler arasında bağırsak parazitleri de yüksek oranlarda 
görülmektedir. Bağırsak parazitleri, isçilerin kendi ülkelerindeki sorunun 
bir devamı niteliğinde göruimekLe birlikte, bu sorunda göçmen işçi 
ailelerinin içinde bulunduğu kötü hijyen koşullarının da etkisi vardır. 

e) Iş Kazaları 

Yabancı isçiler yönünden önemli sağlık sorunlarından biri de i$ 
kazalarıdır. Yapılan istatistikler meydana gelen iş kazalarında daha çok 
yabancı işçilerin yaralandıklarını göstermektedir. Cönkü, 1) Yabancı 
isçiler genellikle daha önce sanayi yerlerinde çalışmamış tecrübesiz 
kişilerdir, 2) İs kazaları en çok işe uyum dönemlerinde görülmektedir ve 
yabancı isçilerde bu sure uzamaktadır. B) Tehlikeli islerde yerli 
işçilerden çok yabancı işçiler çalışmaktadır, M Kazalar genellikle günlük 
çalışma surelerinin bitimine yakın olmaktadır ve yabancı isçilerin gunluk 
çalışma sureleri yeril işçilere gore daha uzundur, 5> Yabancı isçilerin sık 
sık iş değiştirmeleri kazaların sık görülmesinin önemli bir nedenidir, 6) 
Ailelerinden uzak çalışan işçilerin çalışma anlarındaki dalgınlıkları da 
bir nedendir. 

f) Ruhsal Sorunlar 

Kuşkusuz göçmen işçilerin sağlık sorunları arasında ruhsal olanlar en 
önemli yeri almaktadır. Yabancılar arasında yüksek oranda görülen, ruhsal 
bozukluklar goçmeD işçilerin sosyo-ekonomik durumları ile yakından 
ilgilidir. Göçmen işçilerin çalıştıkları ülkelerin kültürlerini 
yadırgamaları ve uyumsuzluk dönemlerinde kültür şokuna uğramaları söz 
konusudur. Göçmenlerdeki sağlık sorunlarının oluşumunda yer değiştirme 
etmeninden çok kişinin ailesinden ve kültüründen ayrılması rol 
uynamaktadır. 

Sosyo-ekDnomik durumları dusuk olan aileler yeni çevrelerine zor ve 
geç uyum sağlamaktadırlar. 

Yurtdışında uzun suredir bulunanlarda dana kısa sure bulunmuş 
olanlara göre daha fazla sayıda psikosumatik yakınma bulunmaktadır. 
Yurtdışında geçen sure uzadıkça sorunlar birikmekte ve stres artmaktadır. 

Toplumdan dışlanma, gettolarda ve sJamiarda yaşama, yabancı 
düşmanlığı, alt imtiyaz!ıiık nedeniyle ruhsal bozukluklar yaşanmaktadır. 

g> Beslenme 

Göçmen işçiler için önemli ulan bir diğer sağlık sorunu da beslenme 
ile ilgilidir. Bu durum işçilerin yabancı ülkelere geldikleri ilk 
zamanlarda karşılaştıkları bir sorundur. 
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lşçilerin beslenmenin önemini kavramamaları ve yeterince para 
ayırmadıklarından dolayı yetersiz beslenmeleri söz konusudur. Beslenme ve 
diyet konularındaki bilgisizlikleri, çok nüfusa sahip olmaları, alışkın 
oldukları damak tadının dışına çıkmamaları gibi nedenlerle beslenme 
bozukluklarına maruz kalmaktadırlar. 

V.6) Yurtdışı Türk işgücünün Oyumla ilgili Sorunları 

A) Almanya’daki Turklerin Sosyolojik Yönden incelenmesi 

Günümüzde dünyadaki goç politikalarının en önemlisini giderek 
yerleşik olma eğilimi gösteren göçmen gruplarının goç alan ülkenin yaşam 
biçimine kendi öz kültürünü kaybetmeden uyumu anlamı taşıyan göçmenlerin 
entegrasyonu politikası oluşturmaktadır. Ancak entegrasyondan anlaşılması 
gereken hiç bir zanran ev sahibi uike kültürünün tamamen benimsenerek 
göçmenin ulusal kültürde eritilmesi olan asimilasyon değildir. Turk göçmen 
isçilerinin bulundukları uike kültürüne ne derece uyum sağladıkları en 
yoğun olarak bulundukları Almanya esas alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. 

a) Türk göçmen işçilerin Almanya’ya goç surecinden önce Türkiye'deki 
Yasam Tarzları 

Turk işçilerinin göçün başlangıcında menşei Batı Anadolu olmuşsa da 
günümüzde çoğunun menşei Anadolu’nun geri kalmış bölgelerine kaymıştır. Bu 
kişiler Alman Toplumuna ve yaşam tarzına uyumda guçluk çelmektedirler. 
Ayrıca bu işçilerin eğitim düzeyleri de oldukça düşüktür. 

Turklerin gerek çalıştıkları işlerin sosyai prestijinin duşuk olnesı 
gerekse eğitim düzeylerinin düşük olması ve geleneksel yasam tarzlarına 
sıkı bağlılıkları, onların Alman toplumuna uyumunu güçleştirmektedir. 

b) Türkiye’deki ve Almanya’daki Aile İlişkileri 

Toplum yaşamına her katılımın aile aracılığıyla olması nedeniyle, 
Almanya' da yalnız yaşayan bir yabancı işçi, alıştığı yardım olmaksızın 
yönunu tayin etmek zorunda olduğundan, bu durum onu çatışmaların içine 
sürüklemektedir. 

Aile ilişkileri bakımından, Türk işçilerinin Almanlarla yaptıkları 
evlilikler konusunda, yabancı isçilerin Almanlarla evlilik yaptıkları sıkça 
görülmektedir. Ancak, eslerin kuitur yapılarının iarklılığı nedeniyle 
özellikle Turkier yönünden bu evliliklerde sorunlar ortaya çıkmakta bunun 
sonucu olarak da boşanma ihtimali oldukça yüksek olmaktadır. Buna ragmen 
Almanlarla yapılan evliliklerin Alman düşüncesine yakLaşmayı 
kolaylaştırmakta olduğu da bir gerçektir. 

c) Kültür Farkı Ve Almanlarla ilişki 

Turkier Alınanlara göre çok farklı bir kuitur çevresinden 
geldiklerinden Alman Hukuk sisteminden ayrılan bir değer ve norm sistemine 
sahiptirler. Bu farklı kültür sistemi, çoğu zaman Turklerin suç 
işlemelerinin nedenini açıklamaktadır. 
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Aile bağları güçlü olan ve bu kuvvetli grup bağlantıları nedeni ile 
topluasal düzeni tan oturnamı3 Türk kültürüyle, toplun bilinci yükselmiş 
Alman kültürünün karsı 1 asnasında oldukça farklılıklar olacağı açıktır. 
Özellikle geleneksel yapıdaki keskin farklılıklar iki kültür arasındaki 
çatısnayı artırmaktadır. 

d) Alnan Toplunundan Dışlanma ve Türk Düşmanlığı: 

Sosyolojik olarak dışlanmanın, ait imtiyazlılık, muhit kaybı ve 
damgalama olarak uç nedeni vardır. Ait imtiyazlılık, bir kimsenin nensei 
nedeniyle davranış imkanlarının zorlanarak sınıriandırıimasıdır. Muhit 
kaybı ise içinde bulunulan yeni çevre ile ilişkilerin ve davranışın 
yönlendirilmesi imkanlarının kaybedilmesidir. Damgalama, insanların belirli 
fiziki ve sosyal özellikleri esas alınarak anlarla ilişkilerden kaçınılması 
ya da en azından iyi bir dostluk kurulmamasıdır. Fakat Almanya'daki 
Türklerin bu dışlanma nedenlerinin üçünden de etkilendiklerine ve sosyal 
ilişkilerinin bunlar tarafından belirlendiğine dair çok işaret vardır. 

Buğun Almanya' da Almanların küçük bir kısmı tarafından benimsenmekle 
beraber gittikçe artan ve saldırganlığa kadar dönüsen bir Türk 
düşmanlığının bulunduğu şüphesizdir. Almanların yabancıların doğum oranının 
fazlalığı karsısında nüfustaki payının azalması, Almalılarda günün birinde 
kendi ülkelerinde miili kinliğini, Alnan dilini ve kültürünü kaybetme 
endişesinin dogmasına da neden olmakta ve bunlara issizlik ve belirsizlik 
ortamının da eklenmesi ırkçılığa yol açan korkuları ateşlemektedir. 

Yabancı düşmanlığından en çok etkilenen TurkJer, yasadıkları bu 
gerçek karsısında korku ve güvensizlikle tepki göstermek durumunda 
kalmaktadırlar. 

Türklerin dışlanması hukuk alanında da soz konusudur;ozeilikle Avrupa 
Topluluğu ülkelerinden gelen yabancı isçiler Türkiere göre daha fazla 
haklara sahiptirler. Almanya’nın Türkiere karsı vize uygulaması da buna; 
örnek olarak verileDilir. Ayrıca, Yabancılar Kanununun önemli hükümlerinin 
uygulanmasında geniş takdir hakkına yer verilmesi ile ailelerin 
birleştirilmesinde bekleme suresi bulunması gibi durumlar da Türklerin 
kendilerine karsı haksız davranıidıgı ve dışlandıkları duygusunu 
hissetmelerine neden olmaktadır. Bu hallerin yığılması Türklerin Alma 
Hukuk düzeninin güvenilirliğine ve adaletine olan inancını sarsmakta ve 
Aiman muesseseieri üzerinde tereddütlerine neden olmaktadır. 

Türklerin Almanya’da bulunma süreleri uzun yılları bulmasına rağmen, 
Almanlarla ilişkileri çoğunlukla sadece isyerieriyle sınırlı kalmıştır. 
Belirtilen bu durumlar iürkleri kolayca saldırganlığa yöneltebilmektedir. 
Bu nedenle, Türkier tarafından islenen ağır suçların sıklığı, basının 
sansasyonel haberlerinde gösterildiği gibi, sırf Türklerin ablak ve namus 
kavramlarıyla açıklanamaz. Bunun nedenleri arasında, Türklerin dışlanmış 
olmalarının sebep olduğu olağanüstü stres durumu ile yabancı düşmanlığının 
çok önemli rolü vardır. Özellikle ikinci Kuşak Türklerde, yabancı 
düşmanlığının suçluluğu teşvik ettiği, buğun bir gerçektir. 
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Bugün için Almanya’daki yabancı işçilerin ve ailelerinin varlığı 
devamlı bir durum olmakla birlikte şimdiye kadar Almanya’nın bir göçmen 
ülkesi olmadığı ve yabancı İsçilerin geçici olarak kalacakları görüsünden 
hareketle, yabancıların Alman toplumuyia bütünleşmesi politıhası 
reddedilmiştir. Bunun sonucu bugün ikinci, ııçuncu kıısak gençlerde 
görülmektedir. 

Buğun Almanya’daki Tiırİtlerden ancak Almanya’da doğmuş ve sosyalleşme 
surecini basarıyla geçiren çocukların Alman toplumuyia bütünleşmesi 
mümkündür. Ancak bunlar Aiman yetişkinlerce ve gençlerince benimsenmemiş, 
kendi ailelerinin baskısı, gettoiaşma, meslek ve gelecek şanslarının 
olmaması nedeniyle de kendi ailelerine de yabancılaşmışlardır. Turn bu 
olumsuzluklar onları evde, okulda ve sokakta çatışmalara yani yasak 
şeylere, yön tayinsizligine ve suçluluğa itebiimektedir. 

Alnenya'daki yabancı isçilerin ve özellikle Turklerin en buyuk 
sorunlarından birisi de konuttur. Türkler Almanya’daki alt simim bir 
kısmına göre son derece sıkıştırılmış ev ilişkileri içerisinde 
yasamaktadırlar. Araştırmalar yer darlığı ile davranış bozuklukları 
arasında bir bag kurulabileceğini ortaya koymuştur. 

e) Dil Sorunu 

Yabancı isçilerin sorunlarının basında dİ i bilmeme gelmektedir. Cuııku 
bu durum herşeyden once yabancı isçinin kendisinin anlaşılamadığını 
hissetmesi ve konuşulanları anlayamaması demektir. 

Dil sorunu Turkleri güvensizliğe sürüklediği gibj ruhsal geriiimierin 
artmasına da neden olmaktadır. Derdini anlatamamak ve söylenenleri 
anlayamamak veya birisiyle konuşmak istediğinde dil bilgisinin yetersiz 
olması nedeniyle o kişi tarafından hurlanmak, Turkler üzerinde çok oiumsıız 
etkiler yapmaktadır. Dil bilmemenin neden olduğu olumsuz durumlar oike 
birikimini ve saJdırganlıgı ortaya çıkarmaktadır. 

B. Almanya’daki Türkler Taralından islenen BuçLarın krıainoıoj ik 
Yönden incelenmesi: 

Almanya’da en büyük yabancı grup olan Turklerin suç oranlarına 
bakıldığında, Turk işçilerinin Almanlara gorc aşırı bir suçluluk oranı 
olmadığı görülmektedir. Ancak, Turk gençlerinin suçiuluk payı oldukça 
yüksektir ve bu yüzden bugün Almanya'da Turk işçilerinin degıl ikinci kuşak 
Turk gençlerinin suçiuluk problemi sözknmısudıır. 

Alman suç istatistikleri işlenen suçlar yönünden milliyetlere gore 
tanzim edilmemiştir. Bu bakımdan muhtelif suçlardaki Turk oranında. Alımın 
polis istatistiklerine dayanılarak kesin bir sonuca varmak mumkuo 
oJ mamktadı r. Ancak, yine de bunlar dikkate alındığında yetişkin yaöancı 
nufusun ve bu arada Turklerin suçluluğunun Almanlara gore dusuk olduğu da 
istatistiklerden anlaşılmaktadır. Ayrıca, yabaDcı suçluların l/b’inin sırı 
yabancılar tarafından işlenebilen bir suçtan dolayı kogusturuIduklarını da 
güzönünde bulundurmak gerekmektedir. Alman kamuoyunda hakim olan yabancı 
isçi suçluluğunun ve özellikle Turklerin suçluluğunun çıık yüksek oiduguna 
dair görüş, bilimsel gerçeklere dayanmamaktaüır. Bu düşünce, sansasyonel 

n ' > ■ 
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basın haberleri ve iurk i ere karşı objektif olmayan önyargılardan 
dugmaktadır. 

GeDei olarak Türfcierin suçluluk yükünün yukarıda da belirtildiği gibi 
Aimaniara göre az nal varlığına karşı işlenen suçlar yönünden ise 
Almanlar’dan daha düşük olduğu görülmektedir. Özellikle kasten adan 
öldür»! ve kasten müessir fiil gibi suçlar Turkier tarafından diger 
yabancılara ve Alışanlara göre daha yüksek oranda işlenmektedir. Burada 
namus ve kan gütme gibi memleket kültürüyle şekillenmiş nedenlerin önemli 
etkisi sözkonusudur. 

Hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlarda genel, olarak Türfcierin payı 
Alınanlara göre düşüktür. Ayrıca, tehdit, memura mukavemet, suç delillerini 
yok etme, yataklık yapma ve mala zarar verme gibi suçlar da Turkier 
tarafından daha az işlenmekte ama evrakta sahtekarlık, resmi makamlara 

çocuk sayısı hakkında yanlış bilgi vermek ve rüşvet vermeye Turklerde 
sıklıkla rastlanmaktadır. 

VI. TURK İSGUCUBUK SRftBBST D0İA8İ*İ 

a) Avrupa Topluluğu Ülkelerinde Turk işçilerinin Serbest Dolaşımını 
Düzenleyen Hukuki gelinler 

AT ülkeleriyle Türkiye'nin ilişkilerini düzenleyen ilk metin İÜ Kylül 
1963 tarihinde imzalanarak 1 Araiık 1964'de yürürlüğe giren ve Toplulukla 
Türkiye arasında bir ortaklık yaratan Ankara Aniasmasıöır. 

Anlaşmanın 12.maddesinde, serbest işçi dolaşımının Koma Anlaşmasının 
48, 49 ve bü.nci maddelerine uygun olarak kademeli bir şekilde 
gerçekleştirileceği belirtilmekle yetinilmiştir. 

Geçiş Dönemi koşullarını belirlemek üzere 23 Kasım 1970'dm imzalanıp 
1 Ocak 1973 'de yürürlüğe giren Katma Protokol'un 36. maddesinde ise, 
serbest dolaşımın Ankara Anlaşmasının yürürlüğe girişini izleyen 12. yılın 
sonu ile 22. yılın sonu arasında kademeli biçimde gerçekleştirileceği 
belirtilmiştir. Yine aynı madde uyarınca, bu konudaki gerekli usullerin 
Ankara Anlaşmama 12. maddesi çerçevesinde Ortaklık Konseyince 
Kararlaştırılacağı belirti lmiştir. 

Buna göre isçilerimizin Aralık 1976'dan başlayarak icralık 1986 
tarihine kadar Topluluk isgucu piyasasına serbestçe girme hakkını kademeli 
biçimde elde etmeleri beklenmekteydi. 

Katma protokol,Topluluk ile Türkiye arasında, gumrufc birliğini aşan 
bir ekonomik bütünleşme öngörmüştür. Bu nedenJe, malların serbest 
dolaşımına ilişkin hükümlerle yetinmeyip, aynı serbestiyi sermaye, işgucu 
ve hizmetler açısından da öngörmüştür. Ancak, bu konulara ilişkin hııküaier, 
çoğunlukla bağlayıcı olmayıp, geleceğe yönelik dilekler olmaktan öteye 
geçmemiştir. 

Ankara Anlaşması ve Katma Protokol işçilerin serbest dolaşımını 
Türkiye'nin tam uye olması şartına bağlamamıştır. Yani, Türkiye tam üye 
oLmadan önce de işçilerin serbest dolaşımı sağlanabilecektir. Katma 
protokol ile o zamana değin ikili anlaşmalar şeklinde yürütülen "Göçmen 
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Turk işçileri” problem kişnen de olsa Türkiye-tET Ortaklık plattornuna 
çekilmeye başlanıştır. 

Katma protokolden gününüze Türkiye AT ilişkilerine bakıldığında 
anılan Protokolün taraflar arasında 22 yıllık bir süre içinde 
gerçekleştirilecek "Geçiş DonemT’nin usul ve şartlarını ortaya koyduğu 
anlaşılnaktadır. Anılan protokole göre taraflar arasında 22 yılda bir 
"Günrük Birliği” gerçekleştirilecek, işgucu, hiznetler ve sernayenin 
serbest dolasınını sağlayacak tedbirler alınacaktır. 

Türkiye ile AT arasında tan entegrasyon, ancak malların, sermayenin, 
işgucu ve hizmetlerin serbest dolaşımıyla gerçekleştirilebilir. İşgücünün 
serbest dolaşımı için ise, Katma Protokol ile 1986 sonuna kadar taraflara 
bu serbest dolaşın hakkının nasıl gerçekleştirilmesi gerekeceği 
hususlarının saptanması yükümlülüğü getirilmişse de günümüze kadar böyle 
bir program hazırlanmamıştır. 

üteyandan Ankara Anlaşmasının 4.ncu ve Geçici Protokolün l.nci 
maddelerine dayanılarak hazırlanan Katma Protokol bir uygulama 
anlaşmasıdır. Zira Ankara Anlaşması ile belirlenen genel çerçeve Katma 
Protokol ile doldurulmuş ve uygulamaya geçilmiştir. 

Katma Protokol, doktrinde "Geçiş Anlaşması" (interim Agreement! 
olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte anlatılmak istenen soz konusu 

protokolün tam üyelik öncesi donemi düzenleyen bir anlaşma olduğu ve ondan 
sonra gelecek olan anlaşmanın tam üyelik olduğudur. 

Dolayısıyla Katma Protokol'un 36 maddesi işletiiebiiseydi: 

1-Topiuluk dışı işçilerin istihdamına ilişkin olarak getirilen 
sınırlamalar geçerliliğini kaybedecek ve Turk işçileri, ilgili mevzuat 
çerçevesinde istedikleri Topluluk üyesi ülkelerde iş bulma ve çalışma 
hakkını kazanacaklardı. 

2-Hu ülkelerde halen çalışmakta olan işçilerimizin ikamet izni 68/360 
sayılı yönergenin 6. maddesi geregi, b yıllık surelerle otomatı*, alarak 
yenilebilecekti. 

3-lşçilerimiz eş, çocuk ve bakmakla yukumtu bulundukları yakınlarını 
da yanlarına aldırabilecek, İkamet izinlerini otomatik olarak 
yenilenmesinden bu kişiler de yararlanabileceklerdi. 

4-İşçilerimiz, Avrupa «usyal fonundan yararlanma ıırsatı 
bulacaklardı. 

Konunun önemi, Türkiye açısından sadece hukuken kazanılmış bir hakkın 
uygulamaya geçirilmesi çabalarından ibaret değildir. 

Avrupa Topluluğu İçinde serbest dolaşıma hazırlanan Türkiye'nin 1983 
yılında bazı ülkelerde uygulamaya konulan "Geri domısu Teşvik" yasalarıyla 
karşılaşması, çok olumsuz bir gelişme olmuştur. Hatta, örneğin, federal 
Almanya diğer tedbirlerin yanında konut kredisinden yararlanmayı dam kesin 
dönüş şartına bağlamıştır. Ayrıca, Turk vatandaşlarına 1980'ierden itibaren 
once Federal Almanya’nın başlattığı vize uygulamasının nedenleri arasında 
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kaçak isçilere mini olunması ve ilticaların önlenmesi sayılmışsa da 1954 
tarihli "insan Hakları ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine" 1957 
tarihli ve 25 sayılı "Avrupa Konseyi üyesi Devletler Arasında Kışı ier in 
Seyahatleri ile ilgili Avrupa Sözleşmesine" Koma Antlaşmasına, Katma 
Protokole ve Konsey Kararlarıyla gerçekleştirilen "Serbest Dolaşım Hakkı”na 
açıkça aykırı olduğu da bilinmektedir. 

Diğer taraftan, Toplulukla Türkiye arasında bu yasal düzenlemelerle, 
Topluluk üyesi ülkelere işguc» akımı arasında belirgin bir bağlılık olduğu 
söylenemez. Zira, AT ülkelerine Türkiye’den işgücü akımı Topluluğa ortak 
üye olarak katılmamızdan once taslamış ve gerek topluluk üyesi ülkeler 
gerek Topluluk dışı ülkelerle Iklii anlaşmalar çerçevesinde yurutuimıştür. 
Katma Protokol bu anlaşmalara bir yemlik ve bir iyileştirme getirmemiştir. 
Hatta, ilgili maddeleri ila karşılıklı yükümlülükler getirirken ikili 
işgücü ve sosyal güvenlik anlaşmaları, işgücüne tek yaniı dolaşım olanağı 
sağlamıştır. Si tekim Katma Protokol’un 39/5. maddesi. Türkiye ile Topluluk 
üyesi Devletler arasında ikili anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülükleri 
Türk uyrukları yararına daha elverişli bir rejim öngördükleri oiçude 
değiştirilemeyeceği hukmu getirmiştir. 1971 yıiı sonlarında AT'ye sunulan 
bir memorandumda, 1976 yılı Aralık aynıdan once, Turk işçilerine serbest 
dolaşım hakkının verilmesi talebinin de yer almış olması, anılan protokolün 
işgücü ihracı açısından yenilikler getirmemiş olduğunun diğer bir 
sanı tidir. 

Avrupa Topluluğu ile ilişkilerimizde önemli bir yere sahip olan 
"Serbest Dalaşım” konusunda AT yetkilileri sürekli olarak Türkiye'nin tek 
pazarın bütünüyle tamamlanmasından önce tam üyeliğin soz konusu olmayacağı 
dolayısıyla serbest dolaşımın başlayamayacağını öngörmektedirler. 

Her iki tarat için de bir sorun kaynağı oluşturan Türk işçilerinin 
serbest dolaşımının Türkiye’nin Topluluğa tum üyeliğiyle 
gerçekleştirilebileceği söylenebilir. Ancak, tier best Dolaşıra konusu. 
Toplulukta yapılan tam üyelik müzakereleri dışında, sürekli olarak 
gündemde tutulması gereken bir husustur. 

Turk işçilerine berrxist Dolaşım konusunda Dugune kadar sağlanan 
gelişmeler, 1,'urk işçilerine Topluluk ülkelerinde iş sahibi olmaları 
konusunda sağlanan ikinci öncelik hakkı ıje sınırlı kalmış ve bunun ötesine 
geçememiştir. Hu noktaya da uzun uğraşılar sonucu varıldığı bir gerçektir. 

Diğer taraftan, Katma Pr otokol ’ un Jti. maddesinin uygulamaya 
başlanması ya da .ileride Ankara Antlaşması uyarınca tam üyelik statüsünün 
elde edilmesi i.ie Topluluğa yönelecek işgucu akımından, daha önceki bölümde 
detayları belirtilen olumlu gelişmeler elde edilecektir. 

Topluluk iliklilerinin, serbest dolaşımın uygulamaya konmasıyla bir çok 
Turk işçisinin Topluluk Pazarını dolduracağının sanılmış olmasının bu 
hakkın tanınmamasında en önemli etkenlerden birisi olduğu düşünülmektedir. 
Ancak bu noktada gözden kaçırılan bazı hususlar vardır. 

Türkiye’nin ucuz işgücü kaynaklarının bolluğu, yabancı sermaye 
konusunda mevzuatın yumuşatılmış olması ve Urtadogu Pazarına olan 
yakınlığı AT ile rekabet etmek üzere Japonya, AHU gibi ülkelerin Türkiye’ye 
yatırım olasılıklarının arttırı 1 ımısı, istihdam olumlu etkileyecektir. 
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Unümuzdeki yıllarda Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) devreye 
girdiğinde bu bölgedeki sosyo-ekonomik gelişmeyi hizi andıracak, dışa goç 
eğilimini azaltacaktır. 

üon yıllarda Türkiye'den Batı Avrupa’ya işçi goçu Avrupa’daki 
yabancı düşmanlığının ve geriye dönusu teşvik politikalarının etkisiyle 
hemen hemen durmuş olmasına karşın yabancı ve Türk müteahhit firmalarının 
faaliyetleri paralelinde Arap ve Kuzey Afrika ülkelerinde Jürk 
işçilerinin istihdamında buyuk bir artış görülmektedir. 

- Kart 1993'de Cenevre'de gerçekleştirilen Avrupa kutus Konferansına 
sunulan tebliğlerde AT’nun işgücü arzının 199t> yılından sonra azalma 
eğilimi göstereceğine yer verilmiştir. 1990 yılında AT'da (Dogu Almanya 
hariç) işgücünün sayısı yaklaşık 14b milyondur. İşgücüne katılma oranının 
sabit tutulması varsayımı altında, işgücünün 2000 yılında sadece yüzde 1.3 
artarak 146.9 milyon olacağı tahmin edilmektedir. lsgucuDun 2010’a kadar 
fcuçuk olmakla birlikte bir miktar azalacağı, 202b'e kadar ise azalışın daha 
hızlı alacağı tahmin edilmektedir. 

Toplam isgucu Almanya ve İtalya'da hızlı, İransa ve İngiltere'de daha 
yavaş azalacaktır. İspanya, Portekiz ve Yunanistan’da azalmanın olmayacağı, 
İrlanda da ise işgücünün artacağı tahmin edilmektedir. 

I960’lı yıllarda yılda 300 hin kadar artan, 1980*11 yılların başında 
900 bine kadar yükselen ve 1990 yılında 434 bine düşen yıllık ortalama 
çalışma çağındaki nufus artışının 199b yılında 34 Din düşeceği tahmin 
edilmektedir. Bu tarihten sonra 2000 yılına kadar işgücünün yılda 2b0 hin 
(246 bin) ve 2010 yılma kadar İse büO bin (623 bin) daha az olacağı 
beklenmektedir. Çalışma çağındaki mı i usun bugıınku azalışının, 19YO 
yılındaki dusuk dogmalar nedeniyle 20-24 yaş grubuna daha az gencin 
katılmış olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Batı Avrupada 1990 yılında 
29.9 milyon olan 20-24 yaş grubundaki nuiusun, İ99b’de 2b.4 milyona, 
2000’de 23-26 milyona gerileyeceği, Avrupa ülkelerinin geçmiş yıllardaki 
demografik gelişmelerine bagiı olarak tahmin edilmektedir. 

Bu noktada mevcut işgücünün nitelikli hale getirilmesi de buyuk önem 
taşımaktadır. Cünku geçmişte olduğu gibi, Avrupa ülkelerinin isgucu 
gereksinimi yine nitelikli isgucu doğrultusunda olacaktır. Pakat herşcydea 
önce Türkiye’nin sıkıntısını çekmekte olduğu nitelikli işgucu ihtiyacını 
mesleki ve teknik eğitim aracılığıyla buğunun ve yarının gerekleri 
doğrultusunda karşılayabiimesi için gerekli programların geliştirilmesine 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sanayileşmiş ülkelerde son yıllarda hukum suren durgunluk, ücret ve 
fiat artışlarının yavaşlamasıyla enflasyon oranı gerilemiş ve işsizlik 
oranı artmaya başlamıştır. Diğer taraftan yeni sanayileşmiş olan Asya 
ülkeleri sanayileşmiş ülkelerdeki durgunluğa rağmen hızlı büyümelerini 
dusuk enilasyon hızı ile sürdürmektedirler. Türkiye soz konusu yeni 
sanayileşmekte olan bu ülkelerle konjonkturei gelişmeleri yakından 
izleyerek isgucu taleplerini zamanında karşılayabilecek bir sistem 
oluşturmalıdır. 
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VII.) YURTD1ŞİBDA FAALIVfiT GOSTBKKB TURK İŞADAMLARI 

Vurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde çalışan Turk işçilerinin 
sorunları ile yurtdışı Müteahhitlik Firmalarının sorunları birbirleriyie 
bağıntılı ve çok defa iç içedir. Bu nedenle, işçi sorunlarını incelerken ve 
bu sorunları tespit ederken Turk Müteahhitlik Hizmetlerinin gelişmesi, 
yurtdışına açılması ve buğun geldiği noktanın bilinmesi faydalı olacaktır. 

Türkiye'de Müteahhitlik Hizmetleri, Cumhuriyetin ilanı ile gelişmeye 
başlamış, 1950'11 yıllara kadar imar, yol, demiryolu ve sanayi yapılarında 
bazen yabancı firmalarla yeralaış ve bu devrede biigi-beceri kazanmış, 
deney sahibi olmuş ve yetişmiştir. 1950'li yıllardan sonra, ekonomik 
kalkınma hamlesinde etkinlik göstermiş ve İleri teknoloji kullanımı 
gerektiren işleri yapabilir duruma gelmiştir. 

1973-19Y4 yıllarında başlayan birici petrol krizi sonucu, petrol 
üreten ülkeler zenginleşmeye başlamış ve iş İmkanları orataya çıkmıştır. 
Turk Müteahhitlik Firmaları bu pazarlara başlangıçta devlet desteğinden 
yoksun olarak büyük savaş vererek girmeyi basarmışlar ve böylece Yurtdışı 
Müteahhitlik Firmalarını oluşturmıslardır. 

Bu hizmetlerde, ulaşılan 27.2 milyar ABD Dolarlık iş hacmine ragmen, 
son yıllarda yavaşlama, durgunluk ve hatta gerileme gözlenmiştir. Bunların 
sebepleri olarak siyasal nedenler dışında, petrol fiyatlarındaki düşüş ve 
dolayısıyla daralan pazarlar ile petrol üreten ülkelerdeki ait yapı 
yatırımlarının büyük olçude tamamlanması sayılabilir. Buna karşılık 
SSCB’nin dağılması ve Bağımsız Devletlerin niusuımı, yeni pazar olanakları 
yaratmıştır. Ayrıca, Pakistan'da toplam bedeli 810 milyon ABD Doları olan 4 
adet otoyol inşaatı ihalesi kazanılmıştır. 

Anlaşılan odur ki, olumsuz gelişmelere karşın, olumlu gelişmeler de 
mevcuttur. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin hızlanmasını, büyümesini ve 
ülkeye daha fazla teknolojik gelişme, daha fazla istihdam ve daha fazla 
döviz girdisi sağlanmasını temin etmek için, öncelikle sorunlarına çözüm 
getirmek ve dış ülkelerde bu hizmetlerin gidiş istikametini isabetle tayin 
etmek gerekmektedir. 

Ocak 1993 tarihi itibariyle, Türk Müteahhitleri Rusya Federasyonu, , 
Kazakistan, Azerbeycan, Özbekistan, Türkmenistan gibi Orta Asya Turk 
Cumhuriyeti ülkeleriyle, S.Arabistan, Libya, İrak, K.K.T.C, İsrail, Kuveyt, 
Pakistan, Suriye ve Almanya’da toplam '27.'2 milyar ABD Doları para tutarında 
İS taahhüt etmişler ve bunun 15.65 Milyar ABD Dolarlık bölümünü ikmal 
etmişlerdir. Bu işlerde çalışan Turk işgücü toplamı İse 184.600 kişi 
civarındadır. 

Son dönemlerde önemli ölçüde dışa açılan Turk işadamları ve 
firmaları, yurtdışında çeşitli ajanlardaki faaliyetlerini bütün güçlüklere 
ragmen başarıyla sürdürmektedirler. Bunlardan; sadece yurtdışında doğrudan 
yatırımlara dönük faaliyetlere ilişkin sağlıklı istatistik! bilgiler elde 
edilebilmekte, bunların dışında kalan ticari faaliyetlere 
ulaşılamamaktadır. Bu istatistiklerin tetkikinde; Türk firmalarının 
yurtdışı yatırımlarında 62 firma ile Almanya’nın başta yer aiüıgı, 
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Almanya’yı sırasıyla (53) firma ile BOT’nun (44) firmayla Ingiitere'D)n, 
(43) firmayla İsviçre'nin, (35) firsayla KSCTC'nin ve 23 firmayla da ABI)'nin 
takip ettiği görülmektedir. 

Sovyetler Birliğinin dağılması ile birlikte Turk işadamları Kusya 
Federasyonu1nun yanısıra Orta Asya Cumhuriyetleri başta olmak üzere eski 
Sovyet Cumhuriyetlerinde faaliyetlerini yoğunlaştırmışlardır. 

Orta Asya Cumhuriyetleri ile olan tarihsel ve kültürel bağlarımız 
Turk işadamlarının bu pazarlara girmesini kolaylaştırmaktadır. BDT 
Cumhuriyetlerinde ise Turk işadamlarının rakiplerine kıyasla avantajları, 
uifce koşullarına gösterdikleri uyumun yanısıra esnek ve dinamik çalışma 
yöntemlerinde görülmektedir. 

Uifce riskinin yüksekliğine rağmen ortak girişimlere çok istekli oian, 
genelde tarife dışı engeller iie korunmayan bu piyasalarda Turk işadamları 
gün geçtikçe batılı şirketlerin rekabetleri iie karşılaşmaya 
başlamışlardır. 

Turk işbirliği ve Kalkınma Ajansı (TIKA), basta Turk dilinin 
konuşulduğu ülkeler olmak üzere, gelişme yolundaki ülkeler iie ekonomik, 
sosyal, kültürel işbirliğini geliştirerek, kalkınmalarını desteklemek 
amacıyla kurulsaıştur. TIKA’nın temel misyonu, kısıtlı olan ülkemiz 
kaynaklarının sistematik bir koordinasyon içinde tek merkezden 
yönlendirilmesi ve israfın önlenmesidir. 

Türkiye’nin ikiii ve çok taraflı uluslararası etkinlikleri konusunda 
başlatılmış olan çalışmalarda birinci aşama olarak, yeni dünya düzeni 
içinde Kafkasya ve iç Asya Cumhuriyetleri ile Türkiye’nin konumlarının 
değerlendirilmesi, ekonomik ve sosyal alanlarda işbirliği önceliklerinin 
neler olabileceğinin araştırılması, Türkiye'nin ve soz konusu ülkelerin 
kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine uyumlu işbirliği politika ve strateji 
alternatiflerinin tartışılmışı ve hedeflerine uyumlu programların 
geliştirilmesi ile bu programların uygulannesinda diğer donör ülke ve 
uluslararası kuruluşlarla da işbirliği asıaç 1 anmaktadır. 

TIKA bu amaçlarla TOBB ile işbirliği yaparak Yem Bağımsız 
Devietler’de iş yapan firmalar hakkında anket hazırlamıştır. 

VU.DTurk Ozei üektörunün Yeni Bağımsız Devletlerde Faaliyetleri 

TOBB iJe TlKA'nın ortak hazırladıkları anket çai ışıaası sonucunda, 
Yeni Bağımsız Devletler'de (YBD) yatırım ve ticareti liili olarak 
gerçekleştiren, gerçekleştirme aşamasında olan ve kısa vadede ou bazaa 
faaliyet içerisine girmeyi düşünen çok sayıda Turk firması olduğu tespit 
edilmiştir. Türk firmalarının ticarete yönelik faaliyetlerinin tespitinde 
HDTM Bilgi işlem Merkezi'nden alınan gumruk çıkış beyannamelerine gore 
firma listesinden yararlanılmıştır. Halen bilgi alınamayan pek çok firma 
olabileceğinden hareketle aşağıdaki tespitlerin kesin sonuç oiarak değil, 
genel yaklaşım olarak değerlendirilmesi yararlı olacaktır. 

ilk belirlemelere gore Yeni Bağımsız Devletler’de yatırım aşamasına 
gelen ve yatırıma başlayan 64 firma tespit edilmiştir. 29 lirma imalat 
sanayi, 22 firma inşaat, 4 firma enerji, 4 firma metalürji, 3 firma 
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haberlesme, 1 firn» petrol , 1 firma da hizmet sektörü ajanlarında faaliyet 
göstermekted i r. 

71 firma ise iyi niyet anlaşması ve protokol anlaşması imzalamış 
olup, kısa vadede yatılıma yönelik faaliyette bulunmayı planlamaktadır. 
Halen YBD ile ticari ilişkilerini sürdüren 693 firma belirlenmiştir. 

Genel sonuçtan da görüldüğü üzere, Turk özel sektörü, sernaye 
ihtiyacı nispeten az olan imalat sanayi yatırımlarına ağırlık, vermektedir. 
Başlangıç için oJumiu görülebilecek bu yönelimin, orta vadede tarım ve 
doğal kaynaklar alanlarında ortak projeleri kapsayacak şekilde 
genişletilmesi hor iki ülkenin de yararına olacaktır. Buna paralel, yapılan 
çeşitli analizlerin ışığında, özel sektör kaynaklarının belirlenen 
önceliklere yönlendirilmesi için, tedbir, teşvik ve diğer yönlendirici 
araçların belirlenerek uygulamaya konulması büyük önem taşmaktadır. 

TURK QZEL SBKTORUSllN YB1J' DE TİCARETTE KARŞILATTIKLARI SORUMLAR: 

. Rublenin değer kaybetmesi 

. (İlkelerde kurulmuş bir ticaret müşavirliğinin almaması 

. Ülkelerden ithal edilen mallara konulan lisansın aksamalara neden olması 

. Akreditifin açılacağı bankalarla muhabirlik ilişkisinin olmaması 

. Nal mukabili alınan malların kalitesinin düşüklüğü ve pazarlama 
güçlükleri 

. Yabancı dil problemi, ve söz konusu bölgelere telefon ve fax araçları ile 
kolaylıkla ulaşılamaması 

. Kara nakiiyesinin, yolların güvenli olunması nedeniyle uzun sürmesi ve 
pa ha i ı ya ge 1 mes; i 

. Finansai kaynan)ar m yetersizliği 

. Mevzuat belirsizliği ve mevzuatla sık sık değişmesi 

. Haberleşme güçlüğü 

. Bankacılık sisteminin ve bürokrasinin oturmamış olması 

. Döviz transferinin zorluğu 

. Türkiye’nin kredi desteğinin az olması ve Extmbank kredi işlemlerinin 
uzun zaman alması 

. Türkiye'de yatırımcıları riske karsı koruyacak bir garantörlük sisteminin 
oluşturulmamış olması 

. Bilgi eksikliği 

. Sak.it ödeme zorluğu 

. Muhatap bulmadaki güçlükler 
Turk Cumhuriyetlerince önerilen takas istemini yürütecek kamu sektör 

kuruluşları desteği ile ortak, otonom bir kuruluş kurmada, hem başlangıçta 
istişarelere TOBB’un da katılması ve bu ülkelerle işbirliği yapmak isteyen 
kuruluşların mallarıma o ülkede satılmasını teminen önerilen takas 

malların ticaret fi nansman -pazar ianması nda da sorumluluklar yuklenmsE.ı 
. Turk Cumhuriyetlerinin firmalarına ait gerçeK İhtiyaçların blilmesi ve 
özellikle Cumhuriyetlerde bürokratik işyerlerine ait bilgilerin Turk 
firmalarına aktarılması 

. Bu ülkelere ihracaat. yapan şirketlere özel teşviklerin uygulanması 

. Cumhuriyetlerle ilgili kredi bulma çalışmalarına yardımcı olunması 

. Eximhank kredilerinin işlerlik ve hacminin genişletilmesi ve bu 
kredilerin sanayi kesimine kaydırılması 
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Türk Yurtdışı Müteahhitlik firmalarının, etkinlik gösterdiği lö 
ülkede durum tespiti sonucu temel sorun Yurtdışı Müteahhitlik firmalarının, 
değişik nedenlerle, yaptıkları islerin karşılığı olan paralarını 
alamamaları sonucu işçi alacaklarının ödenememeğinin tşçiieri olumsuz yönde 
etkilemişidir, işçi, ücretini transfer edememekte, dolayısıyla kendisi ve 
Türkiye'deki aile bireyleri zorlanaaktadır. 

VI1.2) Batı Avrupadaki Turk İşgücünün Bağımsız Faaliyetleri 

Yurtdışı işgücü incelenirken akla gelen bir başka husus da; geçmiş 
yıllarda Türkiye'den önemli olçude işgücü goçune sahne olmuş başta Almanya 
olmak üzere bazı Batı Avrupa ülkelerinde Turk müteşebbis sınıfının doğmuş 
olmasıdır. 

Federal Almanya'da Türk göçmenlerin açtığı işyerlerinin sayısı Türk 
nufusun bu ülkede artısına paralel alarak ve göçmenlerin bu ülkede gitgide 
kendilerini daha kalıcı görmelerinden kaynaklanan tüketim artışına bağlı 
bir gelişme gösterirken, özellikle 1970’ii yılların ortalarından itibaren 
artan işsizlik koşullarından da etkilenmiş, bağımsız bir işyerine sahip 
olmanın daha güvenceli görülmesinden kaynaklanan, işsizliğin yolaçtıgı bir 
işyeri açma durumu ortaya çıkmıştır. 

Türk işyerlerinin sayısına ilişkin güvenilir bilgi edinmenin 
güçlüğüne rağmen, şimdiye dek bu konuda araştırımı yapmış olanların 
çalışmalarına ve yürüttükleri tahminlere gore bu sayı Almanya’da 30.000'e, 
Turk göçmenlerin çok yoğun yaşadıkları kentlerden biri olan Berlin'de 3S00- 
4000'e ulaşmaktadır. (Türkiye Araştırmalar Merkezi'nde Faruk $tîâ'ia 
çalışmaları ve Berlin’de Berliner lnstitut iur Vergieichendesoziaie 
Forschung’un kısmen yayınlanmış bazı çalışmaları) sayısal açıdan kesin 
bilgiler edinmenin önündeki başlıca engel, işyeri açanların kayıt yapma 
zorunluluğu olmakla birlikte bu Kayıtların mliilyetlere göre 
ayrı İmamsı dır. Alman istatistik burasunun sayımlar unla ise milliyet, kayda 
geçilmesine rağmen Almanlar üzerinden işyeri açanlarınki Alman olarak 
geçtiği gibi Alınan vatandaşlığına geçmiş olan Turkier de yine Alman olarak 
gözükmekte, böylece kayıtlardaki sayı gerçeği yansıtmamaktadır. 

Ote yandan tum Almanya düşünüldüğünde Turk işyerlerinin Öü-iOü bin 
kişi için iş yarattıkları tahmini yapılabilir. 

Turk göçmenlere ait işyerlerinin kimi temel ozeilikierini şöyle 
sıralayabiliriz: 

-Özellikle başlangıç yıllarında Türk nufusun ihtiyaçlarına bağlı 
olarak kurulmuşlar, müşterilerinin çoğunluğu Turkier oisustur. Ancak şu 
anda müşteri olarak Turk göçmenleri hedef alma niteliğinin buyuk çapta 
aşıldığı söylenebilir. 

-Küçümsenmeyecek bir sayıya ulaşmış olmalarına karşın esas olarak 
birkaç ana alanda faaliyet göstermektedirler. Buniar da daha çok 
gastronomi, bakkallık, kasaplık, fırıncılık ve terziliktir (ulak tefek 
□narım ve değiştirme işlerine yönelik terzilik). Seyahat acen talan, 
komisyonculuk bürolarının yanısıra, 1980 sonrasında inşaat firmaları da 
kurulmuştur. Sonuncuların müşterilerinin artık daha çok yerli tıaj k olduğu 
söylenebilir. 
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-lşyerierinin çoğunluğu ufak bir sermaye ile başlangıç yapan küçük 
aile isletmeleridir, fine daüa çok aile, hemşehri! Ik, din ve benzeri 
geleneksel biçimier içinde yakın çevrelerinden 3-4 kişiyi istihdam 
etmektedirler. 

-Sermaye kaynağının temininde de yine bu tur bağlar rol oynamakta, 
başlangıç sermayesi banka kredisi (.Alman Bankaları) ile oluşturulurken, 
krediyi aile ya da dost çevresinden durumu müsait kişiler çekip, biraraya 
getirmektedirler. 

-Geneiikle kuçuk sermaye ile ve işin özellikleri konusunda fazla 
araştırma yapmadan işe girişildigi ve bu konularda İşyeri kuracak kişilere 
damsmanlık yapacak ciddi organizasyonlar olmadığı için (işyeri açacak 
oianiar için bazı Alman kuruluşlarının düzenlediği işyeri organizasyonu 
konusunda bilgiiendirici kurslar vardır, ancak bunlar honuz yeni sayılır ve 
girişime niyetlenenler tarafından özellikle aranılıp, başvuruldukları da 
söylenemez) işyerlerinin omru uzun almamakta, kısa aralıklarla ya nitelik, 
ya da sanıp değiştirmektedir. Yani her yıl açılan işyerlerinin sayısına 
oldukça yakın sayıda bir işyeri de kapandığını bildirmekte ve bu 
kapanmalara bağlı olarak sayısal artış örneğin Berlin’de her yıl 200-200 
civarında nimaktadır. (Bu sayı 199()'uan sonra Berlin'in aogusunuda içerdiği 
için 400-fı00'e ulaşmıştır.) Yani, özellikle daha kuçuk sermayelerle 
kurutmuş oLan işyerlerinin en önemli özeli iğinin el değiştirme olduğu 
söylenebilir. Ancak, hemen şunu da ekleyelinfci bu durum çok kuçuk bir 
sermaye ile is kurmaya çalışan yeril sermayedarlar için de farklı değildir. 

-İşyeri sahiplerinin önemli bir kısmı ekonomik olarak kazanç 
sağlamaya çalışmanın yanısıra, politik ve dinsel örgütlenmelerin, kulturei 
faaliyetlerin de desteklenmesinde roi oynamakta, kendi sorunları yansıra, 
göçmen kitlesinin tumunu ilgilendiren sorunlarda da zaman zaman topluluğun 
sözcülüğünü yapmaya, en azından kendi kurdukları dernekler kanalı ile bu 
tur örgütlenmelerin içinde olmaya çalışmaktadırlar. Belli branşlar ve etnik 
grupların örgütleri vardır. Ama henüz tum işyeri sahiplerini temsil etme 
gücünde bir örgütlenmenin oidugıı söylenemez. Bağımsız çalışanların 
kurdukları derneklerin hiçbiri (en azından Berlin genelinde) profesyonel 
değildir, belli, bir heyecan iic toplanıp dağılan, belli politik ya da 
dinsel çevrelerden esnafın bir araya getirilmeye çalışıldığı örgütlerdir ve 
genellikle de tum Türk göçmenler adına bir politika yürütmeye çalıştıkları 
oranda kendi örgütlenmeleri açısından başarılı olamamaktadırlar. 

ilil liBKl DUKUlj KÜ LL1 JSİ.KHi Vb «UKUSl.AKi 

19b0'I ı yıllarda Avrupa'ya yavaş ölçekte başlayan Turk işçi goçu 
1970' U yılların başında en üst düzeyine ulaştı. 19V0‘ferin ortalarından 
sonra ise aile birleşmesi ve Tıiıkıye’de emeklilik biçimine üonuştu. 1966- 
1967 ekonomik resesyonu ve 1973 ve 1979’daki petrol, bunaiımı nedeniyle 
yaşanan durgunluk dönemleri Türklerl ülkelerine geri gönderdi. 

Oeri dönüş olgusunu ini grup aitında incelemek, Turk işgücünün geri 
danuşunua yarattığı problemleri dalıa iyi anlayabilmek açısından gereklidir. 
Türk işçilerinin geri donus hareketine oakıldıgında ilk kategori olarak 
zorunlu veya planlanmayan geri donuş hareketi, ikinci kategori için ise 
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gönüiiü geri dönüş eylemi çerçevesinde karakter ize edilebileceği 
görülmektedir. Dolayısıyla planlı geri dönus eylemi genellikle bireysel 
olup, göçten beklenen bedeller gerçekleşip istenilen ekonomik doygunluğa 
ulaşılınca ortaya çıkmaktadır. 

Geri dönüşlerde asıl sorun alanını oluşturan ise, kitlesel geri donus 
hareketleridir. Bu çerçevede, geri dönüşler konusunda buyuk bir istatistik 
eksikliği bulunmakla birlikte göç alan ülkelerin göçü durdurmak ve geriye 
dönüsü teşvik amacıyla çeşitli önlemler aldığı, örneğin F.Almanya'dahi 
ülkeye geri gönderme politikalarının 19Ö3-1984 yıllarında 300.000 Türk'ün 
ülkelerine dönus yapmasını teşvik ettiği görülmektedir. 

Ancak, göçmenleri ayrılmaya teşvik etmeye yönelik iki taraiiı kredi 
ve diğer programlara iazlaca talep olmamıştır. 39Y2 yılında imzalanan bir 
anlaşma ile, hem F.Alman Cumhuriyetinde hem de Türkiye'de kuçuk çaplı is 
kurmak isteyen Türk göçmenlere Alman tonlarından yararlanma imkanı 
tanınmıştır. Geriye dönüsü teşvik amacıyla evsahibi ülkelerin başlattığı bu 
türden yeniden entegrasyon programları ile ilgili analizlerden bu 
programların fazla karmaşık evsahibi uike nükümetieri için çok pahalı 
olduğu ve göçmenlerin katılımını teşvik için yeterince çekici olnedıgı 
sonucuna varılmıştır. 

198b'den sonra yılda ortalama 3b.000 Türk vatandaşı Türkiye’ye kesin 
donüs yapmıştır. 

Batı Avrupa ülkelerinin isçi kabulunu durdurmaları sonucunda 
alternatif olarak Türkiye’den Ortadoğu ve kuzey Afrika ülkelerine başlayan 
göçlerden de bu ülkelerdeki son yıllarda meydana gelen savatlar ve politik 
durumlara bağlı ufarak geri dönüşler olmuştur. 

Diğer taraftan son yıllarda geri dönüşlerde giderek artan oranda bir 
azalım kaydedilmiştir, Yılda ortalama yüzde 3-2 oranında seyreden geri 
dönus eğilimindeki bu dusüs iki noktada izah edilebilir; Ttirkierin 
bulundukları ülkelere uyum sağlamaları bu ülkelerde giderek artan oramla 
bağımsız is kurma girişimleri. 

Essen’deki ” Türkiye Araştırmalar Aerkezi"nin 1993 yılında 600 gen 
donuşcu Türk İşçisi ile gerçekleştirdiği ve bu alanda en son yapılan 
araştırma, Türk geri ddnüscusunün genel karakterini ve beklentilerini 
yansıtmaktadır. Bu araştırmaya göre, geri ılonuşculerin yüzde Y1.3’u 
Türkiye'den göç etmelerine neden olarak ekonomik sorunlarının varlığını 
göstermişlerdir. Geri donuscıiierin buyuk bir çoğunluğunun kalabalık aileye 
mensup olmadıkları ve yüzde 09.?'sinin Türkiye'ye geri donusu butun aile 
bireyleriyle gerçekleştirdiği tesbit edilmiştir. 

Geri dönusculerden buyuk çoğunluğu Almanya’ya go ç ctmedeD once lan m 
sektöründe çal ısmaJarı na karşın dönüşlerinden sonraki dönemlerde. Ou 
sektöre dönus görülmemektedir. Araştırma kapsamına dahi) 600 kişiden yüzde 
32.3’ü Türkiye’yi terketmaden önce çiftçilik yaparken bıınJardan yalnız 
yüzde lB.O'ı hala bu faaliyetleri sürdürmektedir. Buna ragmen geri 
dönuscülerin büyük bir kısmı daha karlı bir yatırım aianı bulamadığından 
nala toprağa yatırımda bulunmaktadır. Yine bu örneklen dahilinde geri 
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döaüşcülerin yüzde 21.1’ i İşçi statüsünde goç surecine girerken geri 
dönüşte bu statüde çalışanların oranı sadece yüzde 7.8’dır. 

Örneklerden de anlaşılacağı üzere geri donuscuier) n göçten önceki 
yasantlarına gore her alanda yukarı doğru bir ranbiiiteyi 
gerçekleştirdikleri gorüiaektedir. 

Geri dönüş yapanların tasarruf eğilimlerine baktıgımızda ise bunun 
yurtdışında kalış suresine, istihdam olunan işin niteliğine ve tüketim 
kalıplarına bağlı olarak değiştiği görülmektedir. 

Araştırma kapsamındaki 60ı) geri dönııscuden yal nızca yüzde 110.5'i 
Alman Hükümetinin sağladığı dönüş teşviklerinden yararlanmaktadır. Geriye 
dönenierin yüzde 78.8’i ise bu dönuşu teşvik programları hakkında iazia bir 
bilgiye sahip buJunmamaktdır. Görüşülenlerden yüzde 90.0'ı Türk hükümeti ve 
bazı Türk bankaları tarafından geri dönenlere uygulanan teşvikleri 
biinenektedir. 

Bir çok geri donuşcü tasarruliarıyla veya edindiği imliklerden gelen 
gelirle yasanını sürdürmeyi yeğlemektedir. Geri dönuşcülerin yatırım 
profiline bakıldığında yüzde 44’unün tasarruflarını kira getirecek 
mülklere, 27.7'sİ mi a kendi müessese terine, yüzde 24.5'nuıı tupraga, yüzde 
9.3'nün bir bankaya, yüzde 3.3’nun traktör ve benzeri tarım aletlerine 
yatırdığı görülmektedir. İşçi Şirketlerine yatırımda bulunanlar ise yüzde 
0.5 oranındadır. Yüzde 14.8 geri donuşcü ise Almanya'da bulunulan sure 
içinde tasarrufta bulunmadığını belirtmiştir. 

Geri dönenleri inceleyen araştırma kapsamındaki 000 kişiden yalnızca 
yüzde 54.3’ü dönüş kararının doğru olduğuna inanmaktadır. Geriye kalanlar 
ise geri dönüşten dolayı pişmanlık duymaktadırlar. Türkiye'de geri dönüş 
gerçekleştiren işçilerimizin en çok gereksinim duydukları veya eksikliğini 
hissettikleri hizmetler öncelikle sağlık olup onu belediyeler tarafından 
sunulan hizmetler İzlenmektedir. 

Yukarıda kısaca genel karakterler) verilmeye çalışılan geri 
dönenlerle ilgili çalışmalar, bazı ûankalarımızca sunulan çeşitli alanlarda 
kredi tenini dışında, fazla İleriye göturüleraemiştir. 

KOKUSU Ait: 

Türkiye'ye kesin donus yapanların sorunları ise özetle şöyle 
sıralanabilir. 

-Dönenlerin çoğunluğu iş olanağı bulamamaktadır. İş olanağı 
bulanların ise gelişmiş ülkelerde edindikleri mesleki kalitlkanyonlarından 
yeterince yararlanılamadığı; dolayısıyla mesleki doyumsuzluk İçinde 
oldukları görülmektedir. 

-Kişisel yatırımın zorluğunun yanıs.ıra koliektif yatırım olanakları 
da siniriıdır. 

-Oünuş yapanların gereksinimlerine yanıt verecek bir danışmanlık 
kuruluşu yoktur. 
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Belirtilen nedenlerden oturu, donu3 yapanların çoğu birittirdikİeri 
sermayenin faiziyle geçinaeyi tercih etmektedir. 

Bütün bu uyun sorunları içinde tun dönüş yapan grupları etkileyen ve 
uyun isini daha da güçleştiren olay sosyal bakından yeniden adapte olna 
güçlüğüdür. Mesleki entegrasyon ise ayrı bir sorun oluşturmaktadır. 
Bilhassa İkinci kuşak gençlerin yeniden uyun sağlanası çok guç olmaktadır. 
Kadınlar için özel bir reentegrasyon önlemi alınmamıştır. Gerçekte goçaen 
kadınlarınızın statüsünün göç suresince fazla değişmediği görüİnektedir. 
Yine Türkiye Arasırnalar Merkezinin araştırmasına göre; göçten önce 
araştırma kapsamındaki kadınların yüzde 73.9’u ev kadını statüsünde 
bulunurken bu oran geri dönüşten sonra da çok az değişmiştir. Yüzde 73.1 
oranında kadın hala ev kadını durumunda bulunmaktadır. 

Geri dönüş, yabancı bir ülkede büyümüş 2. ve 3. kuşak içinse İkinci 
bir yeniden uyun anlamı taşmaktadır. Bu çocukları kabul eden okul sayısı 
ve kapasitesi ise sınırlıdır. 

IX COZUK OMERILER 

IX.1.YURTDIŞI TÜRK IŞGUCUSUJS HUKUKİ STATÜSÜ 

1) Göç olgusuna bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar göç veren ülkeleri 
olduğu kadar göç alan ülkeleri de doğrudan ilgilendirmektedir. Bu nedenle 
dünyadaki yeni göç politikasında işgucu piyasasını ve mevcut göçmenlerin 
entegasyon olanaklarını geliştirerek, göç akımını durdurmak ve kontrol 
altında alabilmek için uluslararası işbirliği İle en etkin yolun 
araştırılması önemli bir yer tutmaktadır.Bu çerçevede ülkemiz de 
yurtdışındaki İşgücümüzün bulundukları ülkelerle gerek resmi gerek özel 
her düzeydeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmeli bu alanda faaliyet 
gösteren uluslararası kuruluşlar desteklenmelidir. 

2) Yurtdışında çalışan vatandaşlarımıza sosyal güvenlik, oturma ve 
çalışma izni gibi hukuki ve İşçilerimize sağlanan yardımiar ve yatırım 
kolaylıkları gibi diğer mali ve sosyal konularda danışma olanağı 
sağlanmalıdır. Bu amaçla vatandaşlarımızın tam ve doğru bilgi sahibi 
olabilmeleri için yurtdışında hizmet veren Çalışma Müşavirlik ve 
Ataşeliklerinin yanısıra ilgili kuruluşlar görev yapacakları ülke 
koşullarına göre özel olarak yetiştirilmiş hukuk danışmanı, eğitim, 
ekonomik ve mali konularda uzmanlarla desteklenmelidir. 

3) İrkçılık, yabancı düşmanlığı konusunda karşılaşılan sorunlarda 
çifte vatandaşlık yeterli çözüm getiremediğinden sorunlar yakından 
izlenerek zamanında gerekli müdahalelerde bulunulmalı, bu konuların Avrupa 
Konseyi ve AT nezdinde etkin şekilde tartışılabiimesi için Türkiye aktiî 
rol üstlenmelidir. 

4) Libya, S. Arabistan, Kuveyt, İrak gibi Urta llogu ve Bağımsız 
Devletler Topluluğu ülkelerinde hukuk sistemiarinın farklı olması 
nedeniyle, söz konusu ülkelerde çalışan işgücünün karşılaştığı hukuki 
sorunlara yine Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde çozum 
getirilmelidir. 
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5) Türkiye’nin son yıllarda yurtdışı isgucu göçünde önemli 
potansiyele sahip Bağımsız Devletler Topluluğu, Ürtadogu ile Kuzey Afrika 
ülkelerindeki konjonktüre I gelişmeleri yakından izleyerek isgücıi 
taleplerini zamanında karşılayabilecek bir sistem Oluşturulmalıdır. 

6) Cifte vatandaşlığın Kurum olarak mevzuatımıza girmiş bulunması Hem 
kendi mevzuatımız Hem de uluslararası mevzuat yönünden bazı sorunları da 
beraberinde getirmektedir. Bu sorunların çozumü için: 

al Türk vatandaşlığından çıkma izni veril nesinde askerlik yapmış 
olma koşulu aranmamalı veya 1111 sayılı askerlik Kanunun’da değişiklik 
yapan 21.05.1992 tarih ve 3802 sayılı Karnın kapsamı genişletilmelidir. 

b) Yabancı bir Devler. vatandaşlığına geçmek üzere Turk 
vatandaşlığından çıkma izni alanların belirli Dır sure için oturma, 
çalışma, gayrimenkul edinme, miras ve leragı gibi konularda vatandaşlık 
haklarının korunacağına ilişkin mevcut konularda iyileştirmeler 
yapılmalıdır. Böylece bu konularda doğan tereddütler ortadan Kalkacak ve 
çilte vatandaşlığın teşvik edilmesi yönünde olumlu adım atılmış olacaktır. 

c) Cifte vatandaşlık uygulamasının bir gereği olarak vatandaşlıktan 
çıktıktan sonra istenilmesi durumunda yeniden Turk vatandaşlığının 
kazandırılması süreci hızlandırılmalıdır. 

7- Yurtdışmria yaşayan vatandaşlarımızın liırlı vatandaşı olarak 
siyasal katılım haklarım kullanabilmeleri için bulundukları ülkeden oy 
vermeleri sağlanmalıdır. 

IX. 2. YURTDIŞI TURK IŞUUCtlSUN SOSYAL CiÜVbSLlGlkii İLİŞKİN OSERiLHR 

1- Kuzey Afrika, Libya, S.Arabistan, Bağımsız Devletler Topluluğu, 
Rusya Federasyonu, Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinde çai işarı Türk işgücünün 
sosyal güvenlik Hakları için geniş maddesel yapı içermeyen, değişik 
ülkelerdeki değişik uygulamaların değerlendirildiği, bakmakla yukumiu 
bulunulan aile bireylerinin de dahil edildiği bir çerçevede yasa 
çı karıimal idıf. 

2- Bağımsız Devletler Topluluğu uyası ülkelerde laaliyette bulunan 
Turk işverenlerinin yanında çalışan işçilere yönelik zorunlu topluıuk 
sigortası uygulaması yasal boşluklar nedeniyle yeniden gözden geçirilmeli, 
au ülkeler için istihdamı daraltmayan, gerçekçi ve saz konusu ülkeye 
izinsiz gidişleri engelleyen dlgeı yöntemler araştırılmalıdır, 

3- al Libya'da evvelce çalışmış ya da halen çalışmakta olan ve sosyal 
güvenlikleri yönünden mağdur d uı tınıda bulunan isçilerimizin, dana ıazia hak 
kaybına uğramamaları için halen ilgili Kurumlarca surduruI sekte olan 
çalışmalar hıziand ı r ı iarak sonuç iaııüı r ı İma i ı tiı r. 
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b) Libya'da is alan Turk giriş incilerinin yabancılarla rekabetinde 
önemli rol oynayan sosyal sigorta prim oranları daha gerçekçi olarak 
saptanmalıdır. 

4- 3201 Sayılı Yasa ile yurtdışmdan borçlanma olanağı 
verilmediğinden halen yurtdışınöa bulunan ve belirli yaşlara gelindiğinde 
yurda dönus şartı aranmaksızın emeklilik hakkı veren ayrıca yurda donmuş 
bulunan vatandaşlarımızın karşılaştıkları sosyal güvenlik soruniarına çozum 
getiren "Türk Vatandaşlarının Yabancı Ülkelerde Geçen Kürelerinin 
Borçlandırılarak Kosyai Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi” Hakkında 
Kanun Tasarısı Taslağına ilişkin sürdürülen çalışmalar hızlandırıimal ı i 
ayrıca borçlanma tutarının da aktüerya! hesaplara uygun biçimde saptanarak 
tavan aylık alınabilmesini sağlayıcı yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

5- Yurtüısında çalışan isçiler için belirlenen asgari sözleşme 
ücretinin istihdamı daraltmayacak tıir biçimde, bilimsel yotemierie, belirli 
zamanlarda ilgili tarafların katılımıyla saptanması konusunda çalışmalar 
hızlandırılmalıdır. 

6- Ülkemizde sosyal güvenliğin asgari normlarının tamanianarak, 
isçilerimizin bulundukları ülkelerle sosyal güvenlik sözleşmeleri 
karşılıklılık esasına göre bütün riskler ve yardımlar itibariyle yeterli 
hale getirilmelidir. 

7- Turk girişimcilerinin lIBK'dan izinsiz olarak yurtdışı uda 
çalıştırdıkları isçilerinin; hak ve menfaatlerinin korunabilmesi için, - 
bir defaya mahsus olmak üzere - bulundukları ülkede bireysel iş 
sözleşmesine kavuşturulabilmesi ve durumlarına hukukilik kazandırılmasına 
yönelik önlemler alınmalıdır. 

8- Yurtdışında çalışan işçilerin çalışma yaşamı ve sosyal 
güvenliklerine ilişkin haklarının korunması için yapılmış ouiunan sosyal 
güvenlik anlaşmaları guucei koşul lara uygun olarak gel iştir!İme)ı, 
uygulamadan kaynaklanan aksaklıklar giderilmelidir. 

IX. 3. YURTDIŞI TURK İŞGÜCÜNÜ» EKOHOK1K KUKUN LAK i HA li.iÇKi» 
CÜZ İlk UBEHlLEEI: 

1 Ortak Kazarın oturmaya başladığı şu gıınierae Turk Banka l ar ı m n 
Avrupa'da şube açmaya yönelmelerinde veya mevcut temsilci I ikierınia şubeye 
dönüştürülmesinde, gerek yurtdışındaki yerleşik Turk vatandaşlarına hizmet 
götürme gerekse Türkiye'nin menfaatleri açısından yarar görülmektedir. 

2 Türk Ticari Bankalarınca, yurtdışmdan gönderilen havaleler için 
Kamu Bankalarına oranla daha yüksek oranda alınan masraf ve komisyonların 
Kamu Bankaları düzeyine indirilmesi bu alandaki şikayetleri önleyecektir. 

3-Dovjz tevdiat hesaplarına halihazırda uygulanan limitlerin 
düşürülmesi, tasarrufların Türkiye'ye kanal ize edilmesi açısından yararlı 
olabil i r. 
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4- Yurtdısında çalışan kişi »e kuruluşlar Kredi Mektuplu Döviz 
Tevdi at Hesapları, bedelsiz ithalat, ev eşyası (Nakilhane muafiyeti 
uygulaması) (lumruk Mevzuatı jie Turk Ticari Bankaları, Mevduat Hesapları, 
Kredi alma olanakları, ithalat, ihracat ile Garanti Mektupları gibi 
kendilerini yakından ilgilendiren konularda mevzuatı ve zaman İçindeki 
gelişmeleri takip edemediğinden; Boz konusu bilgilerin yerel basın-yayın 
organlarına ilaveten yurtdışına yayın yapan TRT’nin Uluslararası yayın 
kanalı (T8T-1MT) aracılığıyla ilgili kamu görevleri lie gerçekleştirilecek 
periyodik programlarla duyurulması, bu konularda nazırlanacak broşur ve el 
kitapçıklarının vatandaşlarımızın uğradıkları merkezlerde bulundurulması 
yararlı olacaktır. 

5- Yurtdısmdaki vatandaşlarımızın kazanılmış Haklarının zayi 
ol kaması için eski pasaportlarındaki bilgilerin kullanımına ilişkin 
başlatılan teknik düzenleme ve çalışmalar tamamlanmalıdır. 

6- Yurtdısında şubeleri bulunan Türk Bankalarının karşılaştıkları en 

önde gelen taleplerden birisi olan Türkiye’deki gayrı menkul 3 erin 
yurtdışındaki kredilere ipotek edilebilmesinin sağlanması hususu Bankalar 
Birliğinin hazırlamakta olduğu Bankalar Kanunu Yasa Taslağında yer almalı 
ve sorunun çözümüne ilişkin mevzuat düzenlemeleri gerçekleştiriimelidir. 

7-Türkiye'ae yatırıra yapmak isteyen girişimcilere gereksinimleri olan 
her alanda danışmanlık hizmeti sunulması ve uygun faizlerle kredi, temini 
sağlanmalıdır. 

IX. 4. YURTDIş IMDA FAALi YiYT ÜOBTKKKS TURK İŞ ADAMLARIM İÜ SORUMLARIMA 
İLİŞKİM ÇULUM (IMKKlI.KR 1 

T- Yurtdış mdak i Turk Müteahhitlik Bit malarında çalışan Turk 
işçilerinin ücret transferlerinden doğan sorunlar Türkiye Cumhuriyeti ile 
Türk Müteahhit Firmaları ma iş üstlendiği ülkeler arasında yapılacak 
Kapsamı ı ikili anlaşmalarla aşı .abiiir. 

?.- Alt yapı yatırımlarını tamamlamış petrol üreticisi Urtadoğu 
ülkelerinde, bu asamadan sonra işletme ve bakım hizmetlerinin on plana 
çıkarak önem kazanacağı gozünunöe bulundurularak Turk işgücünün 
yönlendirilmesinde ve yetiştirilmesinde gereksinim buyulan bu ajanlar 
tercih edilmelidir. 

3- Yurtdışına sosyal güvenlik hakları sağlanmış ve güvence altına 
alınmış daha çok isçi gönderilmesi için, Turk Müteahhitlik ii rinalarını n dış 
ülkelerde iş üstlenmesi amacıyla, Yurtdışı Turk Müteahhittik Firmalarının 
teşvik edilmesi ve Turk işgücü çalıştıran yabancı Tirmaiarın da dahil 
olduğu Turk iş gucunu önerecek brr sistemin desteklenmesi gereklidir. 

4- Türkiye’de yetişen ya da üretilen malların tanıtılması, satılması 
açısından yurtdışındaki esnaı ve sermayedar araç olarak değerlendirilmeli 
ve kendilerine gerek ürünler gerekse ürünlerin ticareti, konusunda düzenli 
bilgi verilmelidir. 
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5- Türk Bankalarının yurtdısındaki sermayedarlara karsı ilgisini 
artırmak için bazı girişimlerde bulunulmalıdır. ITürklerln yoğun olarak 
bulundukları merkezlere Halk fiankası’nın bir şubesinin açılması gibi) 

6- Türk Hükümetinin yurtdısındaki isvereD örgütlenmelerine karsı 
politikası su ya da bu örgütlenmeyi desteklemek, batta kendi girişimleri 
ile belli örgütlerin kurulmasına çalışmak ve onları bir Türk lobisi olarak 
kullanmaya yönelmek şeklinde değil, dernekleri mesleki sorunlar etraiında 
birleşmeye teşvik edici, ortak bir ticaret merkezinin oluşturulması yönünde 
yönlendirici olduğu oranda, hem yurtdısındaki girişimcilerin problemlerinin 
daha profesyonelce çozumu .için ortam yaratılacak, hem de yurtdısındaki 
sermaye daha verimli' ve lurkiye Ekonomisini de destekler bir biçimde 
değerlendirilmiş olacaktır. 

7- Yurtdışında özellikle Almanya'da bağımsız işyeri kuran kişilerin 
problemlerinin kaynağında, başlangıç sermayelerinin küçüklüğünün yanısıra, 
pazar ve çeşitli iş alanlarının gelişimi konusunda profesyonel biigı 
sahibi olmamaları ve ayrıca Alman El üanatları Yasasının getirdiği kimi 
sınırlamalar roi oynamaktadır. Yasanın getirdiği en önemli sınırlama 
herhangi bir zanat dalında işyeri açmak isteyenin diplomasının Almanya’da 
alınmış olmasını, ya da bu diplomanın Almanya’da eşit sayılmasının iki. 
ülke arasında varılan anlaşmalarla kabul edilmiş olmasını öngormesidir. Bu 
koşulların mevcut olnsıdıgı durumda İşyeri açacak olan kişinin ya beiLi bir 
sınavdan geçmesi ( ki bu belli bir öğrenimi tekrarlama ve en başta da dil 
bilme demektir.) ya da bu nitelikte bir kişiyi bulup, işyerinden onu 
sorumlu göstermesi gerekmektedir. Jurklerin çnguniugu ikinci yolu tercih 
etme durumunda kalmaktadır ki, btı da hiç bir sorumluluk taşımayan kişilere 
gelirin bir kısmının bosuna aktarılması dışında başka sorunlara da yol 
açabi imektedir. 

Tum ortak pazar ülkelerinin de karşı karşıya njduğu bağımsız işyeri 
açabilmek için gerekli iznin temini hususunda karşılaşılan bu soruna 
ilişkin olarak Alımın yetkililerle tura meslek dallarını içeren bir anlaşmaya 
varmak pek olası görülmemekle birlikte, belli meslek dal1 arına ilişkin bazı 
kolaylıkların getirilmesi, süz konusu olabilir. 

IX.5. YURTDIŞI TÜRK IŞÜUClDIUk SUSYAL ÜURUHLAKİ «A İnişKtl» lkKUK 
□SERİLERİ 

a) Yurtdışı Türk işgücünün Kültürel Sorunları: 

1- Yurtdışında yaşayan yurttaşları buzıu sosyo- kültürel yapısını, 
sorunlarına gereksinim ve beklentilerine katkıda bulunabilecek, potansiyel 
kitleyi saptayan ve yurtdısındaki Turk imaj idi ayrıntılı bir biçimle 
inceleyen araştırmalar yapılmalıdır. 

2- Göçmenlerin Kültürel sorunlarının çozumu amacıyla, göçmen 
kültürlerinin gelişimine yardımcı olacak, demokratik mekanizmalar 
oluşturmanın yanısıra goç alan ülkelerle göçmenlerimizin eğilim düzeyini 
yükseltecek hükümleri içeren ikili Kültürel anlaşmaların yapılmasına oneaı 
veri iraelidir. 
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3- Kültür Bakanlığı yurtdışı teşkilatında yer alan Kul tur 
Müşavirlikleri ve Ataşeliklerinin gerçek ani arta etkin çal »sabi liseleri ne 
olanak sağlayacak "Kuttur Merkezleri" açılarak Dışişleri Bakanlığı ile 
ortak değer lendiril netidir. 

b) Yurtdışı Turk işgücünün Eğitimine İlişkin Sorunları: 

1- Yurtdısındaki çocuk ve gençlerinizin genel eğitim düzeyinin 
yükseltilmesi için "HesJeki Eğitim Projesi”nde olduğu gibi bir de "Genel 
Eğitim Projesi.” uygulamaya konulmalıdır. Bu projeden once Milli Eğitim 
Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatınca yurtdısındaki vatandaşlarımızm genel 
eğitim durumları ile ilgili bir araştırma ve ineeJerae yapılmalı 
(anaokul Lan ndaki çocuk sayıları da banıl olmak üzere) ve bu rapor eğitim 
istatistikleri iie birlikte yay mi anma i ıdır. 

'A- lurmal muiredat programı dışında verilen lurkçe ve Turk KuIturu 
dersleri için yurtdışına sadece İlkokul öğretmenleri değil, gittiği ülkenin 
dilini bilen çeşitli yüksek okui mezunu ogretraenier ile çeşitli branşlarda 
(edebi yat, tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji, gibi) öğretmenler de 
gönderilmelidir. Ayrıca, yabancı bir dili öğrenebilmenin on koşulu olan 
ana dilinin iyi oğreniiebiJ mesi amacıyla Türkçe dersinin sınıf geçmede 
etkili oiaası sağlanmalıdır. 

3-1990’lı yıllarda özellikle Turk göçmen gençleri bulundukları 
yabancı toplum içindeki marjinal konumlarını sadece dil. ve ku l tur sorunları 
çerçevesinde irdeleyerek değerlendirmek yerine, kuJtürel faktörlerin 
yanısıra göç süreci, göç edilen ülkede gidilen okui turu, goçmun gençlerin 
nerede ve nasıl yasadıkları, talepleri, dönüşle ilgili beklentileri gibi 
sosyal faktörlerin de ele alınması ve gençlerin kimlik gelişimini ve 
davranış biçimlerin» etkileyen önemli bir dıs faktör olarak da gençlerin 
içinde yasadıkları toplumun gizli ya da açı» baskısı üzerinde durulması 
gerekil görülmektedir. 

Kısacası, Turk göçmen gençlere yoneiik çalışmalarda tek 
boyutluluktan çok boyutluluğa, kültürel farklılıkları one çıkaran 
yaklaşımlarla birlikte sosyal iakLorJeri çeşitli yönleri ve zaman içindeki 
değişmeleri ile ele alan yaklaşımlara ağırlık verilmelidir. 

4 Oku) öncesi eğitimin özendirilmesi amacıyla medyadan geniş olçude 
yarar lanı i nal. ıdır. 

b- Oku) öncesi eğitimin yaygınlaştın İması için ilgili ülkeler 
arasında işbirliği Uo mesleki eğitimi yaygınlaştırma projelerine benzer 
organizasyonlara gidilmelidir. 

6- Türk göçmen çocuklarının yetenekleri doğrultusunda eğitim 
ıruruml ar ı ndan yararlanmaları ve işgucu piyasasına etkin hır biçimle 
katıinaları için yurtdısında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları 
ülkenin eğitim sistemleri hakkında yurtdışı eğitim müşavirlikleri 
tarafından yaygınlaştırılacak danışma hizmetleriyle bilgilendirilmeleri 
sağlanmalıdır. 
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EK: 1 

TABLO: 1 IŞCI DÖVİZLERİM YILLARA GORE DAĞILIMI 
(HILYOB USD. t 

1964 8. 1 

1966 69.8 
1966 116.3 
1967 93.0 
1966 107.3 
1969 140.6 
1970 273.0 
1971 471.4 
1972 740.1 
1.973 1.183.2 

1974 1.426.3 
1976 1.312.3 
1976 982.7 
1977 981.8 
1976 983. 1 

1979 1.694.4 
1980 2.071.1 
1981 2.489.7 
1982 2.186.6 

1983 1.653.6 

1984 1.881.2 
198b 1.774.3 
1986 1.695.4 

1987 2.101.9 
1988 1.866.0 
1989 3.138.0 
1990 3.325.0 
1991 2.901.0 
1992 3.074.0 
1993 2.963.0 

TOPLAM 43.602.2 

KAYŞAR: T.C.M.B. DİŞ İLİŞKİLER GEBEL BODURLUĞU 
ÖDEMELER DEBGBSI MlJDURLUÜU 

Tanzim Tarihi: 28. 03.1994 
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TA8L0: 1/1 DÖVİZ C1 BSLEK1 BE GÜRE ISC1 DÖVİZLERİ 
Y İLLAR .(Tl BAKİYLE 

(Bll.YÜS OL A E AK) 

digürleri 
YILLAR USD ATS BEG DEB K8F SLG CUE USD KAR. 

1982 420. .6 959, , 4 l. .977. 9 2, .921. ,2 714. ,8 333. .5 117, .7 147. .9 

1983 332. .3 827. . 8 1. .697. , 0 2. . 087. , 0 744, ,2 261. . 0 86, .0 112. .0 

1984 398. .8 949. 4 1. , 362. 2 3. .230. ,2 603. . 6 330. 4 106. .4 86. .6 

1.981 i 428. 7 896. 0 1. 156. 2 2. ,851. .9 468. 9 319. ,7 132. .0 86. 6 

1988 271. 7 801. 2 1. 286. 3 2. .080. 0 597. 2 254 . 1 114. .3 97. 9 

1987 321. 8 758. 8 1. 878. 7 •i 132. 4 728. 3 301. 0 129. .0 132. 2 

1988 288. 0 651. 0 812. 0 1. .925. 0 557. 0 272. 0 112. .0 113. 0 

1989 394. 0 1, , 154. 0 2. 350. 0 3. 406. 0 1.383. 0 512. 0 274. 0 202. 0 

1990 450. 0 1. . 120. 0 2. 050. 0 2. 925. 0 1.237. 0 466. 0 252. 0 227. 0 

1991 442. 0 1. .231. 0 d.. 059. 0 2. 567. 0 1.01i. 0 432. 0 234. 0 182. 0 
1992 469. 0 1. 447. 0 2. 576. 0 2. 85 i. 0 916. 0 440. 0 175. 0 186. 0 
1993 656. 0 1. 349. 0 2. 69b. 0 2. 611. 0 784. Ü 390. 0 176. 0 167. 0 

1ŞC1 DOVİZLER 1 DOLAK KARLILIKLARI 
YILLAR İTİBARİYLE 

(RlLYüB OLARAK) 

DİĞERLERİ 
YILLAR USD ATS EEC DEH ERE SLG GHF ÜSD KAR. TOPLAR 

1982 420.6 56. 4 41. 7 l, .225. 8 107. .6 128.0 58.6 147. 9 2 . 186 .6 
1983 332.3 45. 0 33. 2 803. 3 96. 3 90.8 40.7 112. 0 l .553 .6 
1984 398.8 4b. .7 23. 1 1. . 109. 8 70. 9 100. 9 44. 4 86. 6 ! .881 .2 
1985 425.7 44. 7 20. 4 985. 8 54. 8 100.6 55. 7 36. 6 1 . 774 .3 
1986 271.7 63. 4 29.7 981. 8 88. ■-> 106.7 6b. 0 97. 9 1 .695, , 4 

1987 321.8 60. 1 37.5 1 . 193. 0 121 . 6 149. 1 86.7 132. 2 2 . 101. .9 
1980 288.0 62. 0 24. 0 1 . 086. 0 91. 0 136. 0 75.0 113. 0 1 .865. . 0 
1989 394. 0 82. 0 60. 0 1 . 785. 0 21 Ü. 0 238. 0 167. 0 202. 0 3 . 138 . 0 
1990 450. 0 100. 0 64. 0 1. 813. 0 229. 0 267. 0 185.0 227. 0 3 .325. , 0 
1991 442.0 104. 0 68. 0 1. 544. 0 180. 0 229. 0 162. 0 182. 0 2 .901, , 0 
1992 469. 0 136. 0 81.0 1. 645. 0 175. 0 254. 0 128.0 186. 0 3. . 074. .0 
1993 555. 0 118. 0 77. 0 1. 576. ü 139. 0 211.0 O o 167. 0 2, .963. ,0 

KAYŞAR : T.C.K.B. DIŞ İLİŞKİLER GESEL «UDUKLUGU 

Tanzim Tarihi: 28.03.1994 
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TABLO: 2 BIRIKIJILI SET 
DÜVIZ TEVDİAT HESABİ 

(R1LYOI USD) 

YILLAR YURTDIŞI ADR. YURTICI ADR. 

1983 0.0 83.0 

1984 636.0 544.0 

1985 1.337.0 724.0 

1986 2.187.0 1.250.0 

1987 3.865.0 1.701.0 

1988 1.685.6 4.138.5 
1989 1.999.8 4.750.9 
1990 3.280.0 6.020.5 

1991 2.428.7 9.077.6 

1992 2.025.3 12.399.8 

1993 2.431.0 16.673.9 

KAYSAK: T.C.A.B. DİŞ İLİŞKİLER GEREL JIUDURLUGU 
ÜDEKBLBR DERGESJ JIUDURLUGU 

TOPLA* 

83.0 

1.180.0 

2.061.0 

3.437.0 

5.566. 0 

5.824. 1 
6.750.7 
9.300.5 

11.506.3 

14.425.1 
19.104.9 

Tanzim Tarihi: 28.03.1994 
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TABLO: 3 YILLAR !TIBARIYLS WIDTH BİRIKİRLİ BAKIYKSUU 
VADE GRUPLARIM ÜURR DAĞILIRI 

Milyar DEM 
8ı  

1 YIL VADELİ 2 YIL VADELİ TOPLAM 

YIL SOSLAR) İTİBARİ ÎLE KREDİ REKTUPLÖ DÜYiZ TEVDİAT HESABI 
BİRİ KİRLİ »ET BAKİYESİ (RILYUS USD) 

BİR YIL 

VADELİ 
TOPLARA 

ORASI 

IKI YIL 

VADELİ 

TOPLARA 
OKAS l TOPLAŞ 

ARTIŞ 
% ORASI 

1983 377. 9 27.0 912. 8 73. 0 1.250.7 0.0 

1984 388.8 21.9 1.389.5 78. 1 1.778.3 42.2 

1985 565.5 21.2 2. 111. 1 78.8 2.677.6 50.6 

1986 768.7 19,2 3.230.8 80.8 3.999.5 49. 4 

1987 988. 4 .16. 7 4. 924 . 6 83.3 6.913.0 47.8 

1988 900. 4 1 4 .6 5.308. 0 85.5 6.206.4 5. 0 

1989 891. 1 1.2.7 6. 126.3 87.3 7.017.4 13. 0 

1990 780.1 10.3 0.761.0 89.7 7.541. 1 7.5 

1.991 557.6 8. 7 5.681. 3 91 .3 6.438.8 (14.6) 

1992 572.8 9. O 5.795.6 91 . 0 6.368.4 O.î) 
1993 668.9 9.6 6.306.1 90.4 6.975.0 9.5-

KAYRAK: !:?C1 .DÖVİZLERİ GE8KL SUUUSLUGU 
DKGKRLK81) f KJÎİİ RUDUHLUCU 

T/jnz i a T ar i hi : OV. 0'/.. j 
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TABLÜ: 3/1 IDEM) ÜZERİMDE* ACILA» KREDİ MEKTUPLU JXiViZ TEVDİAT 
HESABI»)» YIL SOSLARI İTİBARİYLE BİRİKİMLİ BAKİYESİ 

Milyar DEM 
1      

i 
!-
j /' 

..■e'" 

1 

A 
"" " /' i 
^-4--   X. X „ i 

I / / i 1 ..jr 
r     i 

/ y" 
     

S 

 1 i 1 lij ı   1 1 X 1 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

1 YIL VADELİ -1- 2 YIL VADELİ TOPLAM 

(DEM) ÜZERİMDE» ACILA» KREDİ MEKTUPLU UOVlZ TEVDİAT HESABIMI» 
YIL SOSLARI İTİBARİYLE BİRİKİMLİ BAKİYESİ (MII.YOS DEMİ 

BİR Yll. 

VADELİ 
TOPLAMA 

ORAM t 

1K! YIL 

VADELİ 

TOPLAMA 
ORAMI TOPLAM 

ARTI:; 
1 ORAM 

T 983 831. 9 26.6 2.292.0 73.4 3.123.9 0. 0 
1984 1.067.4 21. 1 3.998.3 78.9 5.065.7 62.2 
1985 1.198.3 20.5 4.633.9 79.5 5.832.2 15. ! 
1986 1.267.4 18.2 5.702.3 81.8 6.969.7 19.5 
1987 1.316. 0 15.5 7.149.2 84.6 8.465.2 21 .t) 
1988 1.306.4 13,2 8.589.5 86.8 9.895.9 16.9 

1989 1.. 253. 6 11.6 9.548.0 88. 4 10.801.6 9.2 

1990 977.4 9.5 9.360.2 90.5 10.337.6 <4.8) 

1991 702.9 7.9 8.209.3 92. 1 8.912.2 (13.8) 

1992 747.3 8. 0 8.576.3 92.0 9.323.6 4.6 

1993 971.5 8.8 10.076.4 91.2 11.047.9 18.9 

KAYMAK: IŞCl DÖVİZLERİ GKMEL MUDUKLUGU 
DEĞERİ.EMİ) 1 KME MU DUKLUGU 

T fin;7, i m Tar i iı i: U7. 02. 1994 
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TABLO :4 İŞÇİ DÖVİZLERİNİN YILLAR İTİBARİYLE DAĞILIMI 

Milyar USD 
3500 ı        *      1 
! . i 

3000 i   / | 

2500 i / 
L . 1 

2000’ \ _   

1500 [ 

1 000 

500; | 

m2 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

— ISCI dövizleri 

YURTDIŞISDA ÇALIŞAH VATAHDAŞLASIHIZ KANALIYLA GELES 
İŞÇİ DÖVİZLERİSİS YILLAR İTİTBARİYtE DÖKÜMÜ 

(MİLYOB DOLAR) 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

OCAK 119.2 121.2 53.4 151.9 97.6 ) } 5 ’’ 96.5 190.0 187.0 2 2 2 .0 207.0 2İ9.0 

ŞÜ3AT 130.3 105.6 98.5 131.1 100.3 98. ? 96.0 236.0 213.0 219.0 185.0 208.0 

MART 117.3 129.1 98.7 ili İ 91.1 1U.; 105.3 190.0 2 40.0 236.0 178.0 224 .0 

MlSAN 152.1 117.1 51.7 1/1 ı 118.7 145.4 137.0 172.0 2 24.0 203 .0 220.0 222.0 

MAYIS 160.1 107.7 119.2 12S.5 106.2 171.6 188.0 ■ a; o 272.0 224 .0 175.0 261.0 

HAZİRAN 165.6 109.9 139.3 98.3 İ2İ.5 186.1 133.0 243.0 282.3 213.0 299 .C 253 .0 

TEMMUZ 216.1 161 23 3 .5 216 216.5 231.4 172.0 319 0 334 .0 306 .5 269 .0 326.0 

ASUSTOS 300.9 191.6 'i'/ ] 182.8 192.4 2 38.3 l) 4 24 .0 36 3.0 304. û 318.0 307 .0 

EYLÜL 196.5 139.7 172.9 183.5 183.7 • i J İ7Î.3 37 4 .0 359.0 258.5 313.0 269 .0 

EKİM 203.6 110.3 160.2 162.3 166.) 216.3 no.o 3 4 5 0 301.0 2 3 3.0 265.0 216.0 
KASIM 113 101.1 267.4 136.6 1J8.1 153.6 U7.0 23 2.0 26 2 .0 232 .0 319.0 219.0 
ARALIK 190.8 123.8 183.3 134.1 162.6 179.8 214.0 25 8.5 288 .0 254.0 326.0 239.0 

TOPLAN 2.186.6 1.553.6 1.881.2 i.771.3 1.695.4 2.101.9 1.865.0 .138.0 . 325 .0 2.901.0 3.074.0 2.963.0 

NOT : işçi Dövizleri Yetkili Bankalar ve PTT kanaliyla gelen havaleler ile 
ilgililerce TL.'sına çevrilen dövizlerden oluşmaktadır. 

kaynak : DIŞ İLİŞKİLER GESEL MÜDÜRLÜSÜ 
ÖDEMELER DENGESİ MÜDÜRLÜSÜ 

Tanzim Tarihi : 26.03.1991 
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TABLU 5:-Yurtdısındaki Vatandaş iarimiz m ülkelere dore Dağılımı 

Vatandaş bayisi 

1991 199Ü 19931*1 

Yüzde Yüzde Yüzde 
ülkeler Sayı Hay Sayı Pay Sayı Hay 

Almanya 1.779.586 Ö2.3 1.779.586 62.0 1.864.945 00.2 
Hollanda 228.414 8.0 228.414 8.3 248.656 K. 1 

Fransa 238.682 8.4 238.682 8.0 240. 000 7.8 

Avusturya 117.000 4.1 117.100 4. ! 150.000 4.9 

Belçika 84.935 3.0 84.935 3.0 84.935 2.8 

Danimarka 29.680 1.0 29.680 1.0 37.000 1.2 

inğiİtere 50.000 1.7 50.000 1.7 65.000 2. 1 

Ncırveç 4.552 0.2 4.552 0.2 10.000 0.3 

İsveç 40.000 1.4 40.000 1.4 50.000 1.6 

İsviçre 69.493 2.4 72.012 2.5 73.024 2.4 

Avrupa ülkeleri 
Toplamı 2.642.342 92.5 2.644.96i 92.2 2.813.560 91.4 

Avustralya 45.000 1.6 45.000 i .6 46.600 1.5 

S.Arabistan 130.000 4.5 140.O00 4.9 i 50.000 4.9 

l.ı bya 10.336 0. 4 «. 705 0.3 9. 479 0. 3 

Kuveyt - - 2. 000 0. 0 2.570 0. 1 

K. K. T.C. 7.307 - 7.307 0.3 30.402 1. 0 

B.Dev.Topluluğu - - 5.536 1**10. 2 C c c 0.6 

Diğer ülkeler 22. YU 0.8 15.55] 0.5 7 . 063 0.2 

Top] am 215.354 7.5 224.099 7.8 260.7)4 8.6 

GBSBb TÜHLAK 2.857.696 100.0 2.869.060 3 00. 0 3.080.274 100. 0 

Kaynak: CaJısma ve Sıısyal Güvenlik Bakanlığı 
<I) 1993 Nisan ayı İtibariyle 
(t*) Ocak-Kkim 199ü dönemi İtibariyle 
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TABl.U 6: -Yurtdis ındaiti İsçi i er i aczi a 0 i tie i ere 66 re Bag ılımı 

lyçi iiay ısı t») 

1991 1992 1993i*») 

İ uzde Yu 2de Yüzde 

IJlkeier İlayı Fay Hay ı Fay Ka yi Fay 

Almanya 694.602 66. 6 743.232 56. b 762.775 57. 1 

Hol1 anda 69.000 7. 1 69.000 6.8 83.400 6.2 

Fransa 111.690 6.9 111.890 8.5 99.000 7.4 

Avusturya 58.066 4.6 62.294 4.7 59.246 4.4 

Belçika 23.715 1.9 23.466 1.8 24. 000 1.6 
Banimarka 12.418 1.0 12.418 0.9 12.773 1.0 

İngiltere 30. 000 2.4 30.000 2.3 30.000 2.2 

Korveç i. 500 0. 1 1.600 0. 1 1 . 600 0.1 

tsveç 10.000 o.a 10. 000 0.8 10.000 0.8 

İsviçre 36. 027 2.9 36.636 2. 6 36.816 2.8 

Avrupa Uikeieri 
Toplamı 1. 067. 107 66. 3 1.120.468 «5.3 1. 1)9.509 83.8 

Avustra i ya 29. 000 2.3 29.000 2.2 29.000 2.2 

S. Ar abistan 130.000 10. 4 140.000 10.7 150.000 11.2 
Li bya 10.221 0. 8 6. 544 0.6 9. 000 0.7 

Kuveyt - 2. 000 0.2 2.570 0.2 
K. K. 1.6. 2. 151 0.2 2. 15i 0.2 2. 134 0.2 

B. llev. Topluluğu - 5.630<»*»)0.4 20.000 1.6 

Üiger Ülkeler 12.465 1. 0 5.325 0.4 3.301 0.2 

Toplam 183.667 14.7 3 92.556 14.7 216.006 .16.2 

tiHSKL TÛİ'LAJI 1.260.964 J 00. 0 1.313.014 lüo.o ı. 336.614 100. 0 
     _ . . . — ------     —          

Kaynas.: Çalınma ve üocîyaı Güveni i X HaxanJjgi 
<.!) l$siz î^ıyı lan dahildir. 
(m) 1993 İSİ san ayı itibariyle 
(***•,) Ucan-Biti m 1992 dönem itibariyle 



-67-

EK:111 

TUSK BARKALARINIM YURTDIŞ1NDAKI ŞUBE, TEMSİLCİLİK VE BURULASI: 

A- T.C.Merkez Bankası D- İ.VaJuliar bankası 

1- Newyork Temsilciliği 
2- Berlin Bürosu 
3- Franiurt Temsilciliği 
4- Brüksel Temsilciliği 
5- Paris Temsilciliği 
6- Londra Temsilciliği 
7- Zürib Temsilciliği 
ö- Tokyo Temsilciliği 

1- Aochen Temsilciliği 
2- Ausburg Temsilciliği 
3- Berlin Temsilci ilgi 
4- SisJeiaiü Temsilciliği 
5- Fraııfurt Temsilciliği 
6- Wuppertal Temsilciliği 
7- Viyana Temsilciliği 

B- T.C.Ziraat Bankası 

1- Bewyork Şubesi 
2- Londra ” 
3- Frankfurt " 
4- Frankfurt Bas Temsilciliği 
5- Berlin Temsilciliği 
6- Köln Temsilciliği 
7- Duisburg Temsilciliği 
ö- Hamburg Temsilciliği 
9- Hannover Temsilciliği 

10- MuniH Temsilciliği 
11- Stuttgart Temsilciliği 
12- Roterdam Temsilciliği 
13- Brüksel Temsilciliği 
14- Tokyo Temsilciliği 

Ortak Bankalar 

1- Ûeutscb-furkiscûe Bank, Frankfurt 
2- KZI-Bank, Kazakistan 

C- Akbank 

1- Bewyork Temsilciliği 
2- Berlin 

3- Essen 

4- Frankfurt 

5- Hamburg 
6- Hannover 

7- München 

8- Stuttgart 
9- Rotterdam 

10- Landon 

'emsi Lciligi 

y-

10-

i . Emlak Bankası 

Berlin Temsilciliği 
Bonn 

Bramen ” 

Düsseidorf " 
Franiurt Temsilciliği 
Manüeım Temsilci ligi 
Münciıen 

Paris 
Amsterdam ” 
Rotterdam " 

P- Yapı Kredi Barınası 

J- Bewyork Temsilciliği 
2~ Berlin 

3- Duisburg 
4- Düsseldorf Şubesi 
5- Frankfurt Temsilciliği 
6- Hamburg 
7- Köln 
8- Muncnen 

y- Stutgart 
10- Baüreyn Şuoesi 
1J- Londra iemsıiciligi 
12- Ziırih Temsilciliği 
13- Moskova Temsilciliği 

G Türkiye Halk Bankası L- T.İs Bankas: 

1- Berlin lemsiiciligi 
2- Halk Bank Temsilciliği 

1- Frankfurt Temsilciliği 
2- Seisenkirchen temsilciliği 
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3- Koln Temsilciliği 

4- flunctıen Temsilci ligi 
5- Stuttgart Temsilciliği 
6- Brükseı Temsilciliği 
7- Amsterdam ’’ 

d- Zurih Temsileİ.1 igı 

H- PamukbanK 

1- Berlin Temsi ici. !..igl 
2- Darmstadt Temsilciliği 
3- llort.mu nt 
4- Hannover 

5- Koln 

6- Mantıalnı 

Stuttgart 
S- Amsterdam 

D- Tatıran 

I- T.Garanti Bankası 

1- Düsseldorf Temsilciliği 
ü- Kot ter dam su besi 
3-Londra iemsilciilgi 
4-Cenevre irtibat Burusu 

J- Btıbank 

1- Frankfurt Temsilciiıgı 

K- Turk Ticaret bankası 

i- Frankfurt Temsilciliği 
z- H.Vnnover 

3- München 

3- Hamburg temsilciliği 

4- Karisrune temsilciliği 
b- Koln Temsilciliği 
t>~ Hurntm'rg lemsi ıcı ı igi 
7- Stuttgart " 
fi- Den Haag 
D- Londra Şubesi 

1(1- Zurih lemsi ici i igi 

M- T. Tiituncuıer Bankası 

;■ Frankfurt Temsilciliği 
V.~ Braunschweig iemsilciilgi 

il- T. Kalkınma bankası 

l- Frankfurt TeıısıiciJ ı ği 

U- çekerbank 

i - Kü!n lemsiioıiigi 

)'-■ T. (ısar Bankası 

i- Koln Temsilciliği 

K~ iktisat Bankası 

J •• Moskova (emsi icıiıgı 
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EK: IV 

KAZIM KUS İLE EYALET BAŞKEJT1 WIESBADHM ARAB'IMDAKİ 
C.237/91 DÜSYA SAYILI DAVAYLA İLGİLİ ULARAK BEŞSEM 
YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ»İM OM KARAR TALEBİ ÜZERİME 
ADALET D1VAMIM1M 16 ARALIK 19992 TARİHLİ KARARI 

1.ADALET Di V AM i KARARI 

1 - Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasındaki Ortaktık Anlaşması 
uyarınca kurulan Urtaklık Konseyi’nin ortaklığın geliştirilmesiyle ilgili 
19.Eylül 1980 tarihli ve 1/80 sayılı Kararının 6. maddesinin l.nci 
fıkrasının 3.ncü bendinin aşağıdaki şekilde yorumlanması gerekir: 

Bir Turk isçisinin iç Hukuk düzenlemeleri çerçevesinde yargıya 
intikal etmiş bir dava suresince kendisine oturma izni verilmiş olmasından 
dolayı çalıştığı sureleri, söz konusu kararda öngörülen en az 4 yıllık 
çalışma şartını yerine getirmede dikkate alınmaz. İlgilinin ikamet Hakkının 
temyiz edilen ilk derece Mahkeme Kararı ile teyid edilmiş olması bu durumu 
değişti rmez. 

2- 1/80 Sayılı Kararın 6. Maddesinin 1. fıkrasının 1. bendinin 
aşağıdaki şeklide yorumlanması gerekir: 

Uye bir ülkede bu uike vatandaşı ile evlenmek için oturma izni almış 
olan ve burada geçerli bir çalışma izni iie aynı işveren yanında 1 yıldan 
fazla bir süre çalışan Türk vatandaşının bu çalışma iznini uzattırma Hakkı 
vardır. Çalışma iznini uzattırma başvurusuna karar verilmesi esnasında soz 
konusu evliliğin ortadan kalkmış olması durumu değiştirmez. 

3-1/80 Sayılı Kararın 6.maddesinin t. fıkrası Din 1. ve 3. 
bendlerindeki koşulları yerine getiren bir Turk isçisi, çalışma izninin 
dışında oturma iznini de uzattırmak için doğrudan doğruya bu hükümlere 
istinad edebilir. 

11- OLAY: 

Türk yurttaşı ile Wiesbaden Eyalet Yönetimi arasındaki üukuki olay, 
Eederai Almanya'da, bir oturma izninin uzatılması İle ilgili, oulunmaktaüir. 

Davacı, 1980 yılından Eederai Almanya'ya gelmiş ve 1981 yılında Alsan 
yurttaşı bir kadınla evlenmiştir. Davacı 1.4.1982 tarininden beri 
F.Almanya'da geçerli bir çalışma izniDe bağlı olarak, ara vermeden bağımlı 
bir iste çalışmıştır; önceleri asagı yukarı yedi yıl aynı işveren yanında 
çalışan davacı, sonra 2 kere işveren değiştirmiştir. 

Davacının oturma iznini uzatma talebini, Wiesbaden belediye 
başkanı,davacının 1981 yılından beri bir Alman yurttaşı iie evli olmasına 
bagiı olarak eide ettiği oturma iznini, Yasal olarak boşanmış olmasından 
dolayı 1983 yılında kaybetmiş oidugu gerekçesiyle 1984 yılında redetmiştir. 
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Yap ı tan itirazlar sonuç yermeyince, Kus, Wisesbaden idare Mahkemesinde 
dava açmıştır, idare Mahkemesi 19BS yıiı Mayıs ayında, Belediye Baskanının 
kararını geçmişe etkili ve geçici olarak durdurmuştur.İdare Mahkemesi, 1967 
yılı Ekim ayında verdiği kararla Belediye Başkanıum Kararını iptal etmiş 
ve davalıyı davacının oturma iznini uzatmaya mahkum etmiştir. 

Davalı, Hessen Yüksek idare Mahkemesinde kararı temyiz etmiştir; 
Yüksek idare Mahkemesi davacının Alman Hukukuna gore, oturma izni isteme 
hakkında sahip olmadığı görüşünde olduğunu belirtmiştir. Bununla beraber 
Hessen Yüksek idare Mahkemesi şu soruyu ortaya atmıştır, acaba Türkiye iie 
Avrupa Topluluğu arasında imzalanan Ortaklık Anlaşmasına bagiı olarak 
kurulan Ortaklık Konseyi’nin 1/öü sayılı Kararının 6.maddesinin 
uygulanmasından, davacı lehine daha olumlu bir durum ortaya çıkarılamaz mı? 

1/80 Sayılı Kararın 6.maddesi şöyle demektedir: 

1) '/.maddedeki kurallar saklı kalmak koşuluyla, kendi isteği üzerine, 
uye Devletlerden birinin düzenli İş piyasasına dahil oJarak çalışan bir 
Türk isçisi, 

eger uye ülkede, en az bir yıl mevzuata uygun oJarak aynı işveren 
yanında bir işte çalısraışsa,çalışma izninin yenilenmesi hakkına, 

2) Kger uye ülkede en az uç yıl mevzuata uygun olarak ortaklığa uye 
devletlerin işçilerine tanınan ayrıcalık saklı kalma koşuluyla, aynı 
meslekle ilgili olarak,istediği bir işverenin yanında uye ülkenin iş ve 
isçi bulma kurumunda kayıtlı normal koşullarda sunulan açık İşlerden 
birisine girme hakkına, 

-eger Uye ülkede en az 4 yıl mevzuata uygun çaJ ışmıssa, istediği her 
turiu bir işte maaş veya ücret karşılığında çalışma hakkına sahiptir. 

3) l.ve 2. bentieriu uygulanmasındaki ayrıntılar, uye devletlerin 
kendi mevzuatlarına gore tesbit edilir.” 

Hessen YukseK idare Mahkemesi bilahare 3 soruyu Divana on karar 
alınması için sunmuştur. 

111-Kararın Esası Yönünden 

1-Orı Tesbit 

AET'yİ kuran Anlaşmanın 17'/. Maddesi çerçevesinde, Avrupa Adalet 
Divanının, Ortaklık Anlaşmasının yürütülmesi için Ortaktık Anlaşmasına gore 
kurulan bir organın kararlarını yorumlama yetkisine sahip olup olmadığı 
hususunda Almanya Federal Cumhuriyeti'nin ısrarlı talebi üzerine Divan su 
tesbiti yapmıştır: Bu dava ile ilgili yapılan açıklamalardan Adalet 
Divanının Sevince Davasında verdiği sonuçlardan farklılık arzetmesini 
gerektirecek karara esas yeni 01r bakış açısı ortaya ç ı itmamı s tır. 
(20.09.1990 tarih ve C.192/89 sayılı Karar). Ayrıca Adalet Divanı her uç ön 
karar sorularının bir uye ülkede ikamet etmesine izin verilmiş bir Turk 
işçisi ile ilgili olduğunu peşinen tesbit etmektedir. 
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2.1 SOKU 

Bu soru İle Adalet Divanı, 1/8Ü Sayılı Kararın b.Haddesi i.fıkrasının 
3.Dendinin, su seklide yorumlanıp yorumlanamayacağını bilmek İstemektedir; 
Bir Tiırk isçisi öngörülen asgari A yıldan beri mevzuata uygun çalınmış oJaa 
koşulunu, dava suresince davaya bağlı olarak kendisine veriien bir oturma 
izni ile çalışmış olması halinde yerine getirmiş sayılır mı? 

Sevince Kararında, ilgilinin iş piyasasındaki çalışmamın geçici 
değil, 6. maddenin 1. fıkrasının 3. bendi anlamında mevzuata uygunluğu 
oiıgo ruj mektedlr. Turk isçisi, İkamet izni verilmesi talebini rededen Karara 
karsı açtığı davanın sonucu veriJen yürütmeyi durdurma kararı gereğince 
ilgili uye ülkede kaldığı ve çalıştığı surede boyie bir pozisyonda 
değildir.Bu kural davanın yasaya istinaden degii de,bir mahkemenin geriye 
doğru bağlayıcı olarak verdiği karara istinaden doğan erteleyici etkiler 
için de geçeriidir.Her iki durumda da idarenin kararının uygulanmaması, 
dava suresine bağlıdır ve davacının oturma izni hakkında kesin karar 
verilinceye kadar ilgili uye ülkede kalması ve çalışabilmesi sonucunu 
doğurur. 

İlgilinin oturma hakkının ilk derece Hahkeme kararı lie nnanıiBGi bu 
kuralla çatışmaz; oturma hakkı, temyiz safhasında iptal edilebilir ve rai 
şekilde ilgilinin İkamet statüsü kesin sonuca bağlanmamış ol ur,ıigilinin 
ikamet izni talebini rededen karara karşı açtığı davanın yürütmeyi 
durdurması sonucu ilgili ülkede kalınan surelerin mevzuata uygun 
sayı lamıyacagı yönünden Adaiot Divanı nın ” Sevince ” davasında varmış 
olduğu kararın nedeni şudur: Dava sonuçlanıncaya kadar geçici olarak elde 
edilen ikamet izni ile, bir Turk işçisine 6. maddenin 1. fıkrasının 3. 
bendinde belirtilen iş piyasasında esi t ücret ve maaşı öngören her turlu 
işe serbestçe giriş hakkı ve buna bağlı cıiarak ikamet iıakkı doğuran 
koşulların tamamlanması engellenmelidir. 

Süz konusu sure içinde ilgiliye tanınan ikamet hakkı mevzuata uygun 
olarak değer i end irilenez. Aksi taktirde kendisinin talebini reddeden bir 
mahkeme kararının anlamı olmazdı. Bu şekilde ıigiiiye, 6. madde î. fıkra 3. 
bendinde öngörülen hakların, bu kuralın ongordugtı koşulların yerine 
getirilmediği surelerde de tamamlanma imkanı yaratılırdı. 

Bir Türk vatandaşının i kamet hakkını onaylayan ilk derece mahkeme 
kararının dikkate alınmaması ve bunun sonucu olarak, ikamet izninin 
uzatılması talebinin mevzuata aykırı dahi olsa- ilgiliye l/«0 sayılı 
Kararan n ö. madde 32. fıkrasında verilmiş hakları ortadan kaldırıyor, 
iddialarının kabulu raumkun değildir. 

Bu hakkın ilgiliye geçmişe etkili olarak tanınması,soz konusu surede 
kendisinin geçici ikamet İıakkı değil, iş piyasasında güvenceli statüsü 
olduğu sonucuna goturur. 

3.2. ütIRU: 

Bu soruyia adı geçen mankene, 3/öü sayılı Kararın 6. maddesinın ı.iıHra 
1. bendinin aşağıdaki şeklide yorumlanmasının mumkun olup olmadığını bilmık 
istemektedir; 
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Bir uye ülkenin vatandaşı lie evlenmiş ve aynı İşveren yanında 
geçerli çalışma izni lie bir yıldaB daha uzun sure çalışmış bir Türk 
yurttaşı, talep tarihinde evlilik bağı mevcut olmasa bile, 1/80 sayılı 
Kararın 6.maddesinin 1.fıkrasının 1.bendine gore ikamet izninin 
uzatılmasını talep edebilir mi? 

” Sevince" kararına göre,1/80 sayılı Kararın 6. maddesinin 1. fıkrası 
Türk isçilerinin ikamet hukukunu değil, münhasıran çalışma hukukunu 
düzenler. Bu düzenleme, sadece uye ülkelerden birinin düzeni i iş 
piyasasında çalışan Türk isçileri için geçeriidir.Özellikle bir Türk 
işçisi,bir yıldan daha uzun bir sure mevzuata uygun olarak aynı işveren 
yanında çalışmış ise 6. maddenin 1.fıkrasına göre çalışma izninin 
uzatılmasını talep edebilir. Bu düzenleme, delirtilen hakkın tanınmasını 
ülkeye giriş ve ikamet koşulları dahil başka hiç bir koşul aranmaksızın 
tanımaktadır. 

Bu kurala gore iş piyasasındaki geçici olmayan güvenceli çalışma için 
oturma izninin mevcudiyeti öngörülmüş olsa bile, oturma izninin verilmesini 
sağlayan sebepler bu kuralın uygulanması için bağlayıcı değildir. Bir Turk 
işçisine, ücret karşılığı çalışma amacı dışında başka bir amaçla oturma 
izni verilmiş olsa bile, ilgilinin bir yıldan daha uzun süre geçerli bir 
çalışımı İzni ile çalışmış olması durunamda, 1/80 sayılı kararın 
6.maddesinin 1.fıkrasının 1.bendinde belirtilen koşullar yerine getirilmiş 
olur. 

Birleşik Krallık Hükümetinin beyanına göre bu goruş, daha da ileri 
götürülerek, Türk vatandaşlarının, kendilerine başlangıçta çalışmalarına 
yönelik oturma izni verilmemiş olsa bile, uye ülkenin iç mevzuatına göre 
çalışıp çalışamayacağı konusunda farklı uygulama yapılabilir.Adalet 
Divanı'nın tesbitlerine göre böyle bir uygulama,ancak 1/80 sayılı Kararın 
üye ülkelerin yetkilerine etkisi olmaması halini ve giderek Türk 
vatandaşlarının hem uye ülkelere ilk gelişlerini hem de orada ilk işe giriş 
koşullarını düzenleme sonucunu doğurur . Ksasen 1/80 sayılı Kararın 
özellikle 6.maddesi sadece halen uye ülkelerin iş piyasasında mevzuata 
uygun şekilde çalışmakta bulunan Turk vatandaşlarının durumunu 
düzenle»! istedi r. 

4.3. SOSU: 

Uçuncu soru ise esas itibariyle şunu kapsamaktadır: 1/80 sayılı 
Kararın 6.maddesinin 1. fıkrasının 1. veya 3. bentlerindeki koşulları 
yerine getiren bir Turk isçisi çalışma İzninin uzatılması dışında oturma 
izninin de uzatılması için doğrudan doğruya bu kararları iieri sürebilir 
mi? 

Daha önce adı geçen Sevince Davası'nda Adalet Divanı 1/80 sayılı 
Kararın 6. maddesinin 1.fıkrasının uye ülkelerle doğrudan etkisini kabul 
etmiştir. Gerçi bu karar Türk işçilerinin ikamet mevzuatı ile ilgili 
durumlarını değil, çalışma mevzuatı ile ilgili durumlarını düzenlemektedir. 
Ancak Turk İsçilerinin şahsi durumları İle ilgili her iki husus içiçedir. 
Bu işçilere mevzuata uygun olarak belirli bir süre çalışma sonunda ilgili 
uye ülkede kendisinin seçeceği, ücret karşılığı her turlu işte çalışma 
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hakkı tanınmakla, söz konusu bu kural He Türk işçileri en azından bu 
surede oturma iznine hak kazanmaktadırlar; Aksi halde, bu işçilere tanınan 
bu hakkın hiç bir geçerliliği kalmamaktadır. Bu saptama 1/80 sayılı Kararın 
6. madde 1. fıkra 1.bendi için de geçerlidir. Oturma izni olmadan, aynı 
işveren yanında bir yıldan fazla çalışan Turk içileri için çalışma izninin 
uzatılması talebinin hiç bir anlamı olmaz. 

1/80 sayılı Kararın 6. maddesinin 3.fıkrası gereğince aynı maddenin 
1.fıkrası hükümlerinin uygulanmasına dair ayrıntıların uye devletlerin 
kendi iç mevzuatlarınca tespit edilmesi yukarıdaki açıklamaya ters düşmez. 
Yani burada yalnızca Sevince Kararı çerçevesinde 1/80 sayı iı Kararın 
6.maddesinin 3.fıkrasından hareket edilerek bu esasın uygulanması İçin 
icabı halinde gerekli idari kararların çıkarılmasına dair uye devletlere 
yüklenen mükellefiyet somutiaştırılmaktadır. He var kİ uye devletler bu 
hakkın kullanılmasını kuşullara bağlamaya veya kısıtlamaya yetkili 
değillerdir. 

Alman Hükümeti çalışma hakkı ile oturma hakkı arasında sıkı bir 
ilişki mevcut olduğunu kesinlikle kabul etmemektedir. 

Boylece bir taraftan yabancıların seyahat ve ikametleriyle ilgili 
özel hükümlerin koordinasyonuna dair 64/221 sayılı yönergenin 3. maddesinin 
2.fıkrası ve 5.mddesinin 1.fıkrası gereğince, cezayı gerektiren belli 
fiillerden veya hastalıklardan dolayı kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu 
sağlığı açısından gerekil görüldüğünde oturma hakkı geri alınabilir veya 
verilmeyebilir. Diğer taraftan Antoni Davasındaki Karara gore, iş arayan 
ancak is bulamayan bir topluluk mensubunun oturun hakkı (iş bulamamasından 
dolayı) iş piyasasına sınırsız giriş hakkını kaybetmeksizin geçici olarak 
sınırlanabilir. 

Adalet Divanı’nın görüşüne göre, bu örneklerden hiç birisi konuyla 
alakalı değildir. Yani bu örnekler hiç bir şekilde bir kişinin oturma hakkı 
olmadan iş piyasasına girme hakkı elde edilebileceğini göstermemektedir. Bu 
örnekler daha ziyade iş piyasasına girmek ve ücret veya maaş karşılığında 
bir çalışmanın yapılmasında oturma hakkının vaz geçilmez olduğunu 
vurgulamaktadırlar. Serbest dolasım hakkı gibi önemli bir hakkın aşırı bir 
şeklide kısıtlanmasını önlemek İçin bir taraftan 64/221 sayılı yönergenin 
3. mıddesiniıı 2. fıkı ası öngörmektedir ki, ceza hukuku ile ilgili kararlar 
tek başına kamu düzeni veya kamı güvenliği ile ilgili önlemlerin 
alınmasında gerekçe olarak ileri sürülemezler ve bu yönergenin b. 
maddesinin 1. fıkrası, yönergenin ekinde belirtilmiş olan hastalıklardan 
dolayı ülkeye girişin veya ilk oturma müsaadesinin reddinin haklı 
gösterilebileceğini esasa bağlamaktadır, üsasen (keza AT Anlaşmasının 48. 
maddesinin 3. fıkrası ve 64/221 sayılı yönerge gibi) 1/80 sayılı Kararın 
14.maddesinin 1.fıkrası da kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı 
açısından bu maddede öngörülen haklarda sınırlamalara müsaade etmektedir. 
Yukarıda belirtilen Antoni Kararında Adalet Divanı, işçilerin serbest 
dolaşımına dair anlaşma esasları zemininde, uye devletlerin egemenlik 
sahasında topluluk üyesi devletlerin vatandaşlarına sadece açık işyerlerine 
müracaat İçin değil, bilakis iş aramak İçin de oturma hakkı vermiştir. 
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Başsavcı Uaraon 30.11.199ü tarihli mütalaasında su gorıişu ileri 
sürmüştür, 

"1.Kendisine oturma izninin verilmesinin reddediidigi ve bu red 
tararına karşı dava açtığı ve de idarenin tararının durdurulduğu zaman 
zarfında bir mesleki faaliyette bulunan bir Turk isçisi, AT Türkiye 
arasındaki ortatiığın geliştirilmesine dair IJrtakJık Konseyinin 19 Araiıt 
19Ö0 tarihli 1/80 sayılı Kararının b.maddesinin 1.fıkrasının d.bendinde 
belirtilen hakları kullanmak için bu safhada bu zaman zarfından yararlanma 
isteğini ileri süremez. 

2.Bir Alman vatandaşı ile evlenmiş olması nedeniyle Federal 
Almanya'da oturm izni elde eden bir Turk İsçisinin oturma müsaadesinin 
yenilenmesi talebi, oturma izninin yenilenmesi müracaatı esnasında yukarıda 
belirtilen kararın 6.maddesinin 1.fıkrasının 3.bendi gereğince bir yıl 
mevzuata uygun olarak çalıştığını kanıtiayabi1 irse, boşanmadan sonra 
reddediieınsz. 

d.îukarıdaki kararın 6.maddesinin 1.fıkrasının i. ve d.bend terindeki 
koşulları yerine getiren bir Turk işçisi çalışımı izninin uzatılması dışında 
oturma izninin uzatılmasını da elde etmek için doğrudan doğruya bu maddenin 
hükümlerine başvurulur. 
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EK: V 

Al' ADALET DİVABI’MİS 

20 EYLBL 1990 TARİHLİ 
KARARI 

SALİH ZEKİ SEVİMCE 
ile 

"Staatssecretaris van Justititie" arasındaki Anlaşmazlıkta 

AET ile Türkiye arasındaki Ortaklık Anlaşması ile Kurulan Ortaklık 
Konseyinin 2/76 ve 1/80 Sayılı Kararlarının bazı bükümlerinin yorumlanması 
üzerine bir ön yargı kararı alınmasına yönelik talebi konu alan ve 

X. O. D. U.E (Baskanl, Sır Gardan Slynn, XX. C. M Kakouris E. A. 
Scheckweiier ve X. ZuJeg < Daire Haşkaniarı), 

- X. X. G. F. Xancini, T.F.U. Higiins, J .C. Aoitinho de Almeida, G.C. 
Radrigues Igieslas, F.Grevisse ve X.Diez de Valesco (Yargıçlar) ve 
KX.DAHX0B (Umumi Vekil) ve A.J.A.Forape (Zabıt Katibi Yardımcısı)' nın 
katıldığı C-192/89 sayılı davada. 

DIVA»; 

. X.S.Z Sevince adına Be.A.Villens (Amsterdam Barosu Avukatı) 

Alman Hükümeti adına X. E.Köder ("görevli sıfatıyla" 
Regierungsüirektör im Bundesministerium fur Virtschaft), 

. Hollanda Hükümeti adına X.B.R.Bot ("görevli sıfatıyla” Dışişleri 
Bakanlığı Genel Sekreteri), 

. Avrupa Toplulukları Komisyonu adına F.J.Kuiper ("görevli sıfatıyla” 
Hukuk Servisi Mensubu), 

tarafından sunulan yazılı itirazları nazara alarak, 
Duruşma raporunu görerek, 

22 Mart 1990 tarihinde yapılan duruşmada X.S.Z, Sevince, Alman 
Hükümeti, X.J.V.de Zwaan tarafından temsil edilen Hollanda Hükümeti ve 
Avrupa Toplulukları Komisyonunun şifahi itirazlarını dinleyerek ib Mayıs 
1990 tarihinde yapılan duruşmada umumi, vekil taralından ortaya atılan 
iddiaiarı dinleyerek, 

ABACIDA BELIRTİLA» KAKARI ALMIŞTIR. 

KARAR 

1- DİVAS’a 8 Haziran 1990 tarihinde ulaşan 1 Haziran 1989 tarihli 
kararla KAADD van STATE (Hollanda), AET Antlaşmasının 177. maddesi 
uyarınca Konseyin 23 Aralık 1963 tarihli Kararı ile Topluluk adına 
düzenlenen ve Ankara’da 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan AET-Turkiye 
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Ortakiık Anlaşması'na uygun olarak kurulan Ortaklık Konseyinin 20 Aralık 
1976 tarih, 2/76 sayılı ve 19 Eylül 1980 tarih, 1/80 sayılı kararlarının 
bazı hükümlerinin yorumlanmasına ilişkin ” On Yargı Kararı” alınmasını 
gerektiren üç soru sormuştur. (Sözü edilen âDİaşma aşağıda yalnızca AKLAŞMA 
olarak adlandırılmıştır. AET'de yayım tarihi JO 1964, sayfa 3685), 

2- Bu sorular, Hollanda'da oturma İzni talebinin reddi ile ilgili 
olarak, Turk uyruklu A.S.Z.Sevince ile Staatssercretaris van Justitle 
arasında mevcut anlaşmazlık çerçevesinde sorulmuştur. 

3 - Dava dosyasından anlaşıldığına göre, M. Sevince’ye Ağustos 1979 
tarihinde verilen oturma izninin uzatılması talebi bu oturmayı haklı kılan 
ailevi Dedenlerin artık mevcut olmaması nedeniyle 11 Eylül 1980 tariüinde 
reddedilmiş tir. 

Bu karara karşı, uygulamanın durdurulması yolunda yapılan ve hukuki 
mesnedi bulunan İtiraz, 12 HaziraD 1986 tarihinde Kaad Van State tarafından 
kesinlikle reddedilmiştir. 

A.Sevince, uygulamanın durdurulmasına yönelik itirazın hukuki 
sonuçlarından yararlandığı donem zarfında Road van State'nin sozu edilen 12 
Haziran 1986 tarihli kararına kadar geçerli olmaya devam eden bir ÇALIŞMA 
BELGESİ temin etmiştir. 

4- A.Sevince, Hollanda'da belli bir sure zarfında ücretli bir iste 
çalışmış olmasından yararlanarak 13 nisan 1987 tarihinde oturma izni 
belgesi verilmesi talebinde bulunmuştur. Adı geçen, bu talebinin 
gerekçelerini, yukarıda belirtilen 2/76 sayılı Kararın 2.maddesinin l/b 
paragrafına (ki aynen söyledin "Topluluk üyesi bir ülkede 5 yıldan beri 
muntazaman çalışan Türk işçisi o ülkede seçtiği herhangi bir ücretli işe 
serbestçe girme hakkından yararlanır.) ve yine yukarıda belirtilen 1/80 
sayılı kararın 6. Haddesinin ). paragrafının uçuncu bendine (ki aynen 
şöyiedir: "Bir uye devletin düzen)i iş piyasasına ait lürk isçisi, o 
ülkede, muntazaman 4 yıl çalıştıktan sonra, seçtiği herhangi ücretli bir 
işe serbestçe girme hakkından yararlanabilir.") dayandırmıştır. 

Bu talep Hollanda mercileri tarafından dolaylı olarak reddedilmiştir. 

5- KAAD van STATE, bu karara karşı yapılan itirazdan haberdar edilmiş 
ve sonuç o)arak bu hususta kendisince verilecek sararın, biVABİB AŞAĞIDAKİ 
HORULAR UZHR1SDE ÜORUlj BİLDİ RAKSI BE KADAR ertelenmesine Sarar vermiştir: 

1- AET Antlaşmasının 177. Maddesi uyarınca, uye devletlerden birinin 
bir mahkemesi Urtaklık Konseyi kararlarının (örneğin 2/76 ve/veya 1/80 
sayılı karar) yorumuna ilişkin bir suru yu Divana yöneltme yetkisine sahip 
midir? Ûurura boyie İse, Divan o soruna bakar mı? Böyle bir sorun Divana 
getirilir mi? ve Divan bu hususta bir çozumun kendi kararı için gerekli 
olduğu görüşünde midir? 
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2- Birinci soruya olumlu cevap verilmesi durumunda: 

2/76 sayılı Kararın 2. Maddesinin l/b paragrafı ve/veya 1/80 sayılı 
Kararın b.maddesinin 1. paragrafı ve 2/76 sayılı Kararın 7. maddesi veya 
1/80 sayılı Kararın 13. madesi, Avrupa Topluluğu ülkelerinde doğrudan 
uygulanabilir hükümler olarak kabul edilebilir mi'/ 

3- ikinci soruya olumlu cevap verilmesi halinde: 

2/76 sayılı Kararın 2. maddesinin l/b paragrafında ve/veya 1/80 sayıl 
Kararın 6. maddesinin 1. paragrafında gosteriien "DUZKBLI 1İ?Cİ" deyiminden 
(hatta 2/76 sayılı Kararın 7. maddesi, ve/veya 1/80 sayılı Kararın 13. 
maddesi hükmü de nazara alındığında) ne anlaşılması gerekir? 

Bu deyimden, ilgilinin yabancıları ilgilendiren mevzuat uyarınca bir 
oturma belgesine sahipken yaptığı herhangi bir iş mi (ki bu takdirde, bu 
deyimin, böyle bir durumda daha geniş bir anlamda ilgilinin oturma 
belgesine ilişkin kararın kesinleşmesini beklediği dönem zarfında yapmak 
gücüne ve hakkına sahip olduğu bir is anlamına gelip gelmediği yolunda bir 
ek soru akla geliyor), yoksa sadece yabancılar hakındaki mevzuat uyarınca 
yapılmasına yasal olarak izin verilmiş olduğu kabul ediıen bir is mi 
anlaşıimalıdır? 

6 Esasla ilgili sorunun, davanın cereyanın ve Divana tevdi edilen 
yazılı itirazların ait olduğu olayların geniş şekilde açıklanması için, 
duruşma raporuna dönülmüş olup, dosyadaki bu unsurlara aşağıda yalnızca 
Divanın düşünce sistemi için gerekli oldukları olçude yer verilmiştir. 

Birinci Soruyla ilgili Olarak 

7- Birinci soru ile Ulusal Mahkeme, esas itibariyle, yukarıda bahsi 
geçen 2/76 ve 1/80 sayılı Kararların yorumunun AET Antlaşmasının 177. 
maddesi kapsamında olup olmadığını bilmek istemektedir. 

8- Burada, şu hususun bemen hatırlatılması uygun olur: Divanın 
yerleşmiş bir İçtihadına gore, AET Antlaşmasının 228. ve 238. maddeleri 
uyarınca Konsey tarafından düzenlenen bir anlaşma kapsamındaki hükümler, bu 
anlaşmanın yürürlük tarihinden itibaren, TOPLULUK HUKUK DÜZBBIBIB ayrılmaz 
bir parçasını teşkil eder(bak. 30 Eylül 1087 tarihi! karar, paragraf 7, 
12/86, Rec.p.3719 ve Yunanistan'la Komisyon arasındaki bir anlaşmazlıkla 
ilgili 14 Kasım 1989 tarihli karar, paragraf 12, 30/88, henüz dergide 
yayımlanmamıştır). 

9- Divan yine hukuken tasrih etmek ister ki, Ortaklık Konseyi 
Kararları, uygulamaya koydukları anlaşmayı doğrudan bağlılıklar nedeniyle, 
bizzat anlaşma ile aynı hüviyette olmak üzere, yürürlüğe girdikleri 
tarihten itibaren, topluluk hukuk düzeninin tamamlayıcı bir parçasını 
teşkil ederler (Bak. Yunanistan/Komisyon’la ilgili 14 Kasım 1989 tarihli 
karar, paragraf 13) 
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10- Divan, Anlaşma üzerinde Topluluk kurunü arından birinin bir 
tasarrufu ile ilgili olarak OSTASGl niteliğinde karar verme yetkisine sahip 
olduğundan, anlaşma ile kurulan ve anlaşmayı uygulamakla yükümlü bulunan 
organ tarafından alınan kararların yorumunda da gorus bildirme yetkisine 
sahiptir. 

11- ART Antlaş sası ru n 1 77. maddesinin, Toplucuk hukukunun parçasını 
oluşturan bütün hükümlerin-uye ülkelerin münferit yorumlarına gore değişen 
bir etkiye sahip almasını önlemek içln-Toplulukta tekdüze uygulamasını 
sağlamakla görevli olması ölçüsünde, durumun yukarıda belirtildiği şekilde 
olması, gerekir (Bak. Kupî'erberg’le İlgili 26 fikim 19Ö2 tarihli karar, 104/81, 
See. p. 3641 ve SPI ve SAJU hakkmdaki 16 «art 1983 tarihli karar, 267/81- 
269/81, Rec.p.801). 

12- Bu itibarla, RA AD ve STATÜ tarafından sorulan birinci soruya, 
sözü edilen 2/76 ve 1/80 sayılı kararların yorumunun ABT Antlaşmasının 
177.maddesi kapsamında olduğu yolunda cevap verilmesi uygun olur. 

1 Kinci SORU İLİ! İLGİLİ OLARAK 

13- RAAÜ van STATK tarafından sorulan ikinci soru, yukarıda sozıi 
edilen maddelerin <2/76 sayılı Kararın 2/l/b ve 7. maddeleri 1/80 sayılı 
Kararın 6/1. ve 13.maddeleri) uye ülkelerde doğrudan etkiye sahip olup 
olmadığının bilinmesiyle ilgili bulunmaktadır. 

14- Bu hususta, böyle bir etkinin kabulu için. Ortaklık Konseyi’nin 
bir kararı kapsamındaki hükümlerin bizzat anlaşma (Ortaklık Antlaşması) 
için gerekil olan aynı mahiyetteki koşullara cevap vermesi gerektiğinin 
kaydedilmesi uygun olur. 

15- Yukarıda sözü edilen 30 liyıül 1987 tarihli Demire! davasına 
ilişkin kararında Divan, Topluluğun uçüncu ülkelerle düzenlediği bir 
anlaşmanın bir hükmünün- anlaşmanın konusuna ve mahiyetine göre 
yürütülmesinde ve sonuçlarında ilerde herhangi bir tasarrufun müdahalesine 
bağlı almayacak şekilde açık ve kesin bir vecibeyi içermesi, halinde 
doğrudan uygulanabilir olduğuna hükmetmiştir. ( Bak.anılan karar, paragraf 
14) Aynı kriterler. Ortaklık Konseyinin bir kararındaki hükümlerin doğrudan 
etkin olup olmadıklarının belirlenmesi söz konusu olduğunda da geçerlidir. 

16- Sözü ediJen 2/76 ve 1/80 sayılı Kai'arların anılan hükümlerinin bu 
kriterlere cevap verip vermediğinin belirlenmesinde, öncelikle bu 
hükümlerin ne ifade ettiklerinin incelenmesi uygun olur. 

17- Bu hususta belirtmek gerekir ki, 2/76 sayılı Kararın 2. 
maddesinin l/b paragrafı ve 1/80 sayılı Kararın 6.maddesi Din ).paragraiının 
3. bendi açık, kesin ve şarta bağlı olmaksızın bir Turk isçisinin bir uye 
ülkede belli bir sıire çalıştıktan sonra kendisinin seçtiği Herhangi ücretli 
bir işe girme hakkını vermektedir. 
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18- Aynı suretle, anılan 2/76 sayılı Kararın 7.maddesi ve 1/80 sayılı 
Kararın 13.maddesi, Akit Tarafların ülkesinde oturmaları ve istindamiarıyia 
ilgili olarak kurallara uygun şekilde buiunaB işçilerin işe girişlerinde 
yeni sınırlamalar getirilmesi konusunda karışıklığa yer vermeyen " Stand¬ 
still” bir hükmü öngörmektedir. 

19- Ortaklık Konseyinin esas olarak davada söz konusu olan 
kararlarındaki hükümlerin bir üye devletin düzenli iş piyasasına dahil Turk 
işçilerinin durumunu doğrudan yönettiğinin tesbiti, bu metinlerin dayandığı 
kararların ve bunların bağlı olduğu anlaşmanın konusu ve mahiyetinin 
incelenmesiyle dogrulanmaktadır. 

20- Anlaşma, 2. maddesinin 1. paragrafı hükümleri çerçevesinde Akit 
Taraflar arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin sürekli ve dengeli bir 
biçimde güçlendirilmesinin geliştirilmesini amaçladığından, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile Türkiye arasında, Türkiye’ye Topluluğun yardımıyla 
ekonomisini güçlendirmesi olanağını veren bir hazırlık dönemini, bir 
gümrük birliğinin aşamalı olarak tesisine ve ekonomik politikaların 
yaklaştın İmasına ilişkin bir geçiş dönemini ve gümrük birliğine dayalı 
olarak ekonomik politikaların benzeşmesini gerektiren bir son dönemi içeren 
bir ORTAKLIĞI tesis etmektedir. (Bak.yukarıda sozu edilen 30 Eylül 1989 
tarihli Demire! davası, paragraf lb) işçilerin serbest dolaşımı ile ilgili 
olarak Anlaşmanın Ortaklığın geçici döneminin uygulamaya konmasına ilişkin 
il. başlığında gösterilen 12. maddesi, Akit tarafların aralarında serbest 
dolaşımının aşama]ı olarak gerçekleşmesinde antlaşmanın 48, 49 ve bO. 
maddelerinden esinlendikleri hususunda anlaştıkları hükme bağlamaktadır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında bir ortaklık kuran 
anlaşmaya ek olup, 19 Aralık 1972 tarih, 2760/72 sayılı AET Konsey Tüzüğü 
ile düzenlenen < imza tarihi 23 Kasım 1970) ek protokol (Aşağıda EK 
PROTOKOL olarak adlandırılmıştır). 36.maddesinde sözü edilen serbest 
dolaşımın aşamalı olarak gerçekleştirilme sürelerini öngörmekte ve Ortaklık 
Konseyinin bu hususta gerekli yöntemleri kararlaştırmasını hukum altına 
almaktadır. 

21- Anılan 2/76 ve 1/80 sayılı Kararların, anlaşmanın 12. »îddesi ile 
30 Eylül 198? tarihli Demirel davasında Divan'ın program belirleyici 
nitelikte gördüğü protokolün 36.maddesini uygulamaya koyan kararlar olduğu 
Ortaklık Konseyince kabul edilmiştir. Bu suretle, 2/76 sayılı Kararın, 
başlangıç bölümünde, açık bir şekilde anlaşmanın 12. maddesini ve ek 
protokolün 36.maddesini ilgilendirdiği belirtilmekte ve 1. maddesi 
hükümleri çerçevesinde ilk asama olarak Ek Protokolun 36. maddesinin 
uygulamaya konma usullerini tesbit etmektedir. 1/80 sayılı Karar başlangıç 
bölümünün 3. paragrafında da belirtiJdiği. üzere, sosyal alanda işçilerin ve 
bunların aile bireylerinin 2/76 sayılı Kararla kurulan rejime göre 
yararlandıkları rejimin iyileştirilmesini amaçlanaktadır. 

Anlaşma ve Ek Protokolün anılan hükümlerinin genel program niteliği, 
belli hususlar üzerinde anlaşnsda nazara alınan programları gerçeit leş tiren 
Urtakiık Konseyi Kararlarının doğrudan etkiye sahip olmasına engel teşkil 
etmektedir. 
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22- Anılan 2/76 ve 1/80 sayılı Sararların ikinci soruya konu tenkil 
eden maddelerinin doğrudan etkiye sahip olmaya elverişli bulundukları 
.iddiası, ancak ”2/76 sayılı Kararın 2. maddesinin 2. paragrafı ve 1/80 
sayılı Kararın 6. maddesinin 3,paragrafı bükümlerinin Türk isçilerine 
tanınan hakların uygulama usullerinin ulusal düzenlemelerle tespit 
edilmesini öngörmesinden ileri gelen durumla" zedelenmiş bulunmaktadır. 

Filhakika, bu hükümler, Ortaklık Konseyi Kararlarında yer alan 
hükümlerin Türk isçilerine tanıdığı açık ve kesin hakkın, şarta bağlanması 
veya sınırlandırılması yetkisini üye devletlere vermeksizin, uye 
devletlerce ancak bıı hükümlerin uygulamaya konmasının gerektirdiği idari 
on i o mİ eri alma yükümlülüğünü getirmektedir. 

23 Aynı suretle, 2/76 sayılı Kararın 12. maddesi ve 1/80 sayılı 
Kararın 29. maddesi hükümleri, (Akıt taraiiarın her biri kendisini 

ilgilendirdiği olçude olmak üzere bu karar hükümlerinin uygulanmasının 
gerektirdiği önlemleri almalarını öngörmektedir; bizzat anlaşmanın 7. 
nnddesinde ayrıca hatırlatılan uluslararası bir belgenin iyi niyetle 
uygulanması yükümlülüğüne işaret etmektedir. 

24- Ksas davada söz konusu olan hükümlerin doğrudan etkisine, ayrıca, 
anılan 2/76 ve 1/80 sayılı Kararların yalnızca yayımlanmamış olması 
nedeniyle de itiraz edilmeyecektir. Gerçekten, bu kararların yayımlanmamış 
olması, yükümlülüklerin bir Kimseyi bağlamasına eııgei teşkil ediyorsa, o 
kimseyi bir kamu mercii nezdinde bu kararların kendisine tanıdığı haklardan 
yararlanma hakkından mahrum edecek mahiyette olamaz. 

25 Akit Taraflara, bir uye devletin işpi. yasası kuralları uygun 
şekilde entegre olan Turk işçisi yararına bazı haklar getiren hükümlere 
aykırı hareket etme olanağı veren koruma hükümlerine gelince; bu hükümlerin 
ancak belli durumlarda uygulanabileceğini kabul etmek uygun olur. 
Uygulanmalarına yol açan özel durumlar dışında, bu hükümlerin varlığı sozu 
edilen aykırı iıarakete imkan veren hususların içerdiği doğrudan uygulamayı 
etkileyecek mahiyette değildir. (Bak.2b hkim 1982 tarihli Kubferberg 
Kararı >. 

26- Yukarıda belirtilen mülahazalardan topluca çıkarılacak sonuca 
gore: 

RAA.U van STATÜ taralından sorulan ikinci soruya, 2/76 sayılı Kararın 
2. maddesinin l/b paragrafının ve/veya 1/80 sayılı Kararın D.maddesinin I. 
paragrafının ve 2/76 sayılı kararın 7. maddesi ile 1/80 sayı i ı karamı 
13.maddesinin Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerde doğrudan etkiye sahip olduğu 
yolunda cevap vermenin yerinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Uçuncu Soru İle ilgili Olarak 

27- ÜCUİİCU SOhliSUYi.A, ÜAAİ) Yan STATÜ, 2/76 sayılı Kararın 2. 
maddesinin 3/b paragrafında 1/80 sayılı Kararın 6.maddesinin 1. 
paragrafının 3. bendinde göçen "Düzenli işçi" deyiminin, oturma hakkını 
reddeden itiraz konusu kararın uygulanmasının ertelenmesinden yararlandığı 
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donem zarfında bir işte çalışmasına izin verilen bir Turk işçisinin 
durumunu ilgilendirip ilgilendirmediğini bilmek istenEktedir. 

28- Bu soruya cevap vermek için, her şeyden once, soz konusu 
hükümlerin Tiırk işçisinin oturma hakkını dikkate almaksızın yalnız istihdam 
durumunu düzenlemekle yetindiğini belirtmek uygun olur. 

29- He var ki, Turk işçisinin kişisel durusuna ilişkin bu iki husus 
birbirine sıkı sıkıya bağlıdır ve soz konusu hükümler (bu İsçiye uye 
devlette belli bir süre kurallara uygun alarak çalıştıktan sonra kendisinin 
seçtiği bir ücretli işe girme hakkını tanırken! zaruri olarak oturma 
hakkım (ki aksi halde bu bükümlerin Ttırk İşçisine tanıdığı hakkı her nevi 
sonuçtan yoksun bırakmak söz konusudur) veya hiç değilse o tarihte 
ilgilinin durumu nedeniyle oturma hakkının mevcudiyetini öngörmektedir. 

30- İstihdamın bu hükümler anlamında kurallara uygunJugu bunun zaruri 
olarak kurallara uygun bir oturma belgesine sahip olma koşuluna bağlı 
olmadığı kabul edilse dahi yine de işpiyasasında düzenli ve istikrarlı bir 
durumu varsayar. 

31- Özellikle, belli bir sure kurallara uygun olarak bir işte 
çalışılması, bu süre sonunda oturma hakkını sağlıyorsa, bir Turk işçisinin 
bu koşulu yerine getirmiş olmasına ragmen, (UiusaJ mercilerce anılan sure 
zarfında geçerli bir oturma belgesinin verilmesinin reddedilmiş olması ve 
ulusal hukukta bu redde karşı öngörülen itiraz yollarını kullanmış 
bulunması sonucu yalnızca itiraza bagiı olarak uygulamanın durdurulmasından 
yararlanmış olması ve bu suretle ihtilafın sonucunu beklerken sozkonusu uye 
devlette geçici olarak oturmaya ve orada bir işte çalışmaya izi d verilmiş 
ol ması nedeniyle) bu hakkın kendisine tanındığını görme olanağının elde 
edilememesini anlamak mümkün değildir. 

32- Bu itibarla, anılan 2/70 sayılı kararın 2. maddesinin! l/b 
paragrafında ve/veya 1/80 sayılı kararın O.maddesinin 1.paragrafının 
3. bendinde geçen "Düzenli işçi" deyimi, bir işi yasal olarak ancak 
uygulamanın itiraz yoluyla durdurulması nedeniyle (bu itiraz üzerinde 
ulusal yargı merciinin karar vermesine kadar ve bu kararın red mahiyetinde 
olması koşuluyla) yapmaya devam edebilmiş olması Turk işçisini 
ilgi iendirmeyecektir. 

33- Bu durumda, ulusal yargı merciinin sorduğu uçuncu soruya, anılan 
2/76 sayılı Kararın 2. maddesinin l/b paragrafında ve 1/80 sayılı Kararın 
6. maddesinin 1. paragraf ının 3. bendinde geçen "Düzenli İşçi" deyimi nin, 
oturma hakkını reddeden karara karşı itirazın reddine ilişkin kararın 
uygulamasının ertelenmesinden yararlandığı dönem zarımda tur işte 
çalışmasına izin verilen bir Turk işçisinin durumunu i igiiendirmeuigi 
yolunda cevap vermek uygun olur. 
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Giderierle İlgili Olarak 

34- Divana itirazlarını gönderen E. A l manya Uimiiun yeti Hu Kune I. i, 
Huiianda Krallığı Hükümeti ve topluluk laratiDOan yapılan giderler bir 
iadeye konu teşkil edemez. Rrosedur asıl dava ile ilgili taraiiar 
bakınından ulusal yargı »erci ine getiri i nut tur olay vasfı taşıdığından, 
giderler konusunda karar vermek bu merci iye aittir. 

Bu nedenle, 

1)1 V A* 

RA Ad Van STATÜ (Hollanda) taralından kendisine tevcih edilen sorular 

üzerinde gereğini düşünerek aşağıdaki kararı vermişti;. 

1- Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında bir ortaklık kuran 
anlaşma ile tesis edilen Ortaklık Konseyinin 20 Aralık 1976 tarih, 2/76 
sayılı ve 19 Kylui 1980 tarih, 1/80 sayılı Kararları AET anlaşmasının 
177. maddesinin uygulama alanı kapsamındadır. 

2- Anılan 2/76 sayılı Kararın 2. maddesini i/b paragrafı ve/veya 1/80 
sayılı Kararın 6. maddesinin 1. paragrafı ve yiııe 2/76 sayılı Kararın 
/.maddesi ile 1/80 Sayılı Kararın 18. maddesi Avrupa Topluluğu üyesi 
ülkelerde doğrudan etkiye sahiptir. 

3- 2/76 sayılı Kararın 2. maddesinin l/b parağratında ve/veya 1/80 
sayılı Kararın 6.maddesinin 1.paragrafının 3.bendinde kullanılan "Düzenli 
isçi" deyimi, oturma hakkını reddeden itirazın reddine ilişkin Kararın 
uygulanmasının ertelenmesinden yararlandığı donem zarfında bir işte 
çatışmasına izin verilen bir Turk isçisinin durumunu ilgilendirmez. 

KAROİCLAR: 

iş bu karar tuksemburg'ta 20 Kyiui 5 990 tar ıiı. ı açık duruşmada 
i»ylece tefhim edilmiştir. 
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