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Yurtdışında Yaşayan İnsanlarımıza Dönük Politikalar 

 

1. Mevcut Durum  

 

Türkiye dışında 4 milyonu Avrupa'da olmak üzere 6 milyondan fazla Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı ya da bulunduğu ülke vatandaşlığına geçmiş insanımız yaşamaktadır. Bu nüfusun 

göç tarihi bulundukları ülkelere göre değişse de özellikle Avrupa’da yaşayanların ezici 

çoğunluğunun, geçici olması planlanan işçi göçü ile Türkiye’den ayrılanlar ve bunların 

sonraki kuşaklarından oluştuğu söylenebilir. Her ne kadar belirli dönemlerde (örneğin 

1983'de Almanya'da) geri dönüşü özendirme programları çerçevesinde geri dönüşler 

yaşandıysa da, bugün yurtdışındaki Türkiye kökenli nüfusun kalıcı olduğu, yaşadıkları 

ülkelerde önemli yerler edindikleri bir ön kabul olarak ele alınmalıdır.  

Ancak bu kalıcılık ne Türkiye ne de hedef ülkeler tarafından planlanan bir durum olmuş, 

geçicilik uzun yıllar iki taraf için de göç düzenlemelerinde öne çıkan yaklaşım olmuştur. Buna 

paralel el değiştiren iktidarlar ve görüşler doğrultusunda tutarlı politikalar üretilememesi, taraf 

ülkelerin kısa vadeli çıkarlarına odaklı göç algısı ise günümüzde yaşanan birçok sorunun 

temelinde yatmaktadır. Almanya özelinde 1979 yılında yayımlanan Kühn Memorandumu, 

kalıcılıkla ilgili önemli ilk analiz olmasına rağmen, bu algının yerleşmesi, uygun politikalar 

üretilmesi ve uygulamaya geçmesi uzun zaman almıştır. 

Temel arka planda her ne kadar işçi göçü yatsa da, günümüzde yurtdışında yaşayan 

insanlarımız; sosyo-ekonomik koşulları, etnik ve dinsel kökenleri ile siyasi tercihleri 

birbirinden çok farklılaşmış bir kompozisyon oluşturmaktadır. Buna rağmen işçiliğe dayanan 

sosyo-ekonomik arka plan etkilerini bugün de göstermeye devam etmektedir. Örneğin 

Almanya’da insanlarımızın %75’lik bölümü alt gelir gruplarından oluşmakta ve işsizliğin de 

Alman kökenlilere göre bir kat daha fazla olduğu söylenebilir. Eğitim düzeyinin de yine 

karşılaştırma grubuna göre düşük olduğu gözlemlenmektedir. Buna rağmen sosyal 

hareketliliğin düşük olduğu Almanya’da yaşayan insanlarımızda sosyal yükselişin de 

ortalamanın üstünde bulunduğu gerçeği de kayda değerdir. Bu durum ABD, Kanada, 

Avustralya gibi beyin göçünün yoğun olduğu ülkelerde ise haliyle farklıdır.  

Günümüzde yurtdışında yaşayan nüfusa bakıldığında yaşadıkları ülkelerde iş kurmak 

suretiyle ülkelerin ekonomilerine katkıda bulunan işverenlerimizin sayısında önemli artışlar 

olmuş, bu grup gerek yaşadıkları ülkelerdeki istihdam konusunda gerek Türkiye ile olan 

ekonomik ilişkilerde, gerekse bu ülkelerde toplumumuzun sorunlarının dile getirmesinde 

önemli bir etken olmuşlardır.  



 

Yaşadıkları ülkelerde yerel, ulusal, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlar düzeyinde 

karar alma mekanizmalarında ya da bürokrasisinde yer alan birçok insanımız bulunmaktadır. 

Aynı zamanda bu ülkelerde Türkiye kökenli sivil toplum kuruluşları da önemli işlevler 

görmektedir.  

Yurtdışında bulunan gerek bu ülkelerde doğmuş, gerekse Türkiye’den gitmiş öğrenciler, bilim 

insanları ve yüksek kalifiye elemanlar da nüfusumuz içinde nicel olarak olmasa bile nitel 

olarak önemli bir yer tutmaktadır. 

Bunun yanı sıra insanlarımız arasındaki siyasal farklılaşmaların Türkiye ile 

karşılaştırıldığında daha keskin olduğu görülmektedir. Yaşadıkları sorunların temellerinin ve 

çözümlerinin yaşadıkları yerde aranması gerekmesine karşın, özellikle belirli gruplarda bu 

sorunların yansıma alanı olarak Türkiye ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de Türkiye’deki 

siyasi ayrışmaların Almanya’ya katlanarak taşınması yurtdışında yaşayanlar için sorunlar 

doğurmakta; bu sorun ilgili ülke makamlarınca da sıkça dile getirilmektedir. 

Avrupa’daki mevcut ırkçılık (içinde Türk ve Müslüman düşmanlığını da barındırır) ve “refah 

şovenizmi” insanların sığınabilecekleri bir “liman” arayışını arttırmaktadır. Yine Türkiye ve 

Türklere karşı var olan önyargılar ile Türkiye’nin küçümsenmesi ve aşağılanması hissi (ki bu 

doğrudur) Avrupa’ya „kafa tutan“ politikacılara verilen desteği arttırmaktadır.  

 

2. Yurtdışında Yaşayan Türklere Yönelik Temel 

Politikalar  

2.1 Genel Politikalar 

Çizilen arka plan dikkate alınarak başlanması gereken nokta, yurtdışında yaşayan 

insanlarımızın heterojenliğinin tanınması ve haritalanmasıdır. Başarılı ve uzun vadeli bir 

politikanın temelinde ise bu ön kabulün yattığı söylenebilir. Bu çaba içerisinde yurtdışında ve 

yurtiçinde üretilen bilimsel çalışmaların buluşturularak derlenmesi önemli bir adımdır.  

Kullanılan söylemlerde bu heterojenliği dikkate alacak kavramlar kullanılmalıdır. Türkiye 

dışında yaşayanlar için ‘’Gurbetçi’’, ‘’Almancı’’ gibi kavramların kullanımından vazgeçilmelidir. 

Bu ve benzeri kavramlar hem yukarıda anlatılan olguların algılanması önünde bir engel 

oluşturmakta hem de özellikle yeni nesiller tarafından aşağılayıcı kavramlar olarak 

algılanmaktadır. 



 

Yurtdışında yaşayanların Türkiye ve Almanya ile olan ilişkilerinin kuşaktan kuşağa 

farklılaştığı önemli bir olgudur. Sosyalizasyonu yurtdışında gerçekleşen yeni kuşakların 

Türkiye’ye olan bağları anlaşılmaya çalışılmalı, bu yaklaşımda kültürlerarasılık ve ikili 

kimlikleri dikkate almalıdır.  

Son yıllarda yurtdışına doğru gerçekleşen beyin göçü Türkiye için büyük bir kayıp anlamı 

taşımaktadır. Bu grubun büyük bölümü gittiği ülkelerde sosyal ve kültürel kapital kaybı 

yaşamakta, Türkiye ise yıllarca yatırım yaptığı insan kaynaklarını yitirmektedir. Bu insanların 

ileride Türkiye’nin demokratikleşmesinde ve yeniden inşasında oynayacağı rol dikkate 

alınarak, Türkiye ile bağlarının korunmaya çalışılması, bunun sağlanması için de 

kurumsallaşmış ilişki ağları gereklidir. Bu bağlamda Türkiye'ye tersine beyin göçünü 

özendirecek politikalar geliştirilmelidir. Türkiye'de özgürlüklerin geri geldiğinin hissettirilmesi, 

start-up ve inovasyonlar için desteklerin güçlendirilmesi, devlet kadrolarının (özellikle 

akademik) artık siyasi görüşten bağımsız liyakate dayalı doldurulması hedeflenmelidir. 

 

2.2 Türkiye’nin Yurtdışında Yaşayanlara Bakışı 

a) Hiçbir ülkenin kendi ülkesi sınırları dışında yaşayan mevcut ya da eski 

vatandaşlarına ilgisiz kalması düşünülemez.  

 

 Ancak onlara salt Türkiye’nin çıkarlarının savunuculuğunu yapan lobiciler 

gözüyle bakılması da doğru değildir. Bu hem insanımızın yaşadıkları ülkeyle 

olan ilişkilerinde sorunlara, hem de bu insanların gözünde Türkiye’nin değer 

kaybetmesine yol açacaktır. Örneğin Türkiye ile Almanya arasında yaşanan 

kimi siyasi gerginliklerin burada yaşayan insanlara olumsuz yönde etki yaptığı, 

uğradıkları ırkçılığın bu dönemlerde arttığı gözlemlenmiştir.  

 

b) Uluslararası ilişkilerde alınacak kararların yurtdışındaki insanlarımızın 

durumlarına olan etkisi de strateji hesaplamalarına katılmalıdır.  

 

 Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyeliğinin -yurtdışında yaşayan insanlarımızca da- 

desteklenmesi, yalnızca Türkiye'nin strateji ve politikalarının uygun değil, 

buradaki insanlarımızın da yararınadır. 

 

c) Uluslararası ilişki ve görüşmelerde, Türkiye o ülkelerde yaşayan 

insanlarımızı ilgilendiren konularda onların görüşlerini dikkate almalıdır.  

 



 

 Eğitim, emeklilik ve sağlık konusunda yurtdışında önemli bir uzman birikimi 

bulunmaktadır. Bu konularda kurulan uluslararası ilişkilerde söz konusu 

birikimin dahil edilmesi, tüm paydaşlar için olumlu sonuçlar getirmektedir.  

 

d) Türkiye dışında yaşayanların zaman içinde Türk vatandaşlığından 

çıkarak yaşanılan ülke vatandaşlığına geçeceği gerçeğinden hareket 

edilmelidir.  

 

 İnsanlarımızın daha sonra Türk vatandaşlığına dönüp dönmediklerine 

bakılmaksızın ilişkilerin sıcak tutulması hem yurtdışında yaşayanlar, hem 

yaşadıkları ülkeler, hem de Türkiye açısından uzun dönemde yararlı olacaktır. 

Nitekim bu ilişkiler iki ülke arasında başta ekonomik ve kültürel olmak üzere 

birçok alanda köprü görevini sağlamaktadır. Bu bağlamda çifte vatandaşlık 

istemi (bu olanağı sağlamayan ülkelerde) sürekli olarak gündemde tutulmalı, 

çifte vatandaşlığı reddeden ülkelerle ilişkilerde güven ve işbirliğinin arttırılarak 

bu konudaki çekincelerini ortadan kaldırmaya çalışılmalıdır.  

 

e) Yurtdışında yaşayan Türkiye kökenlilerle ilişkilerde odak noktası 

Türkiye’nin kısa vadeli çıkarları değil, bu insanların da farklılaşan hatta zıt 

çıkarlarının da göz önünde bulundurulduğu uzun erimli politikalar olmalıdır.  

 

2.3 Yeni Temel Politikalar ve Yaklaşımlar 

a) Gerek Türkiye'nin, gerekse Türkiye dışında yaşayanların yaklaşımları 

açısından yeni bir Yurtdışı Türkler Politikasının belirlenmesi kaçınılmazdır. 

İnsanlarımızın sorunlarının çözümünden, içinde yaşadıkları ülkelerin 

hükümetlerinin sorumlu olduğu gerçeği yeni politikaların temelini 

oluşturmalıdır. Bunun için bir yurtdışındaki sivil toplum örgütlerinin de 

katılacağı Yurtdışı Türkler Master Planı hazırlanmalıdır. 

 

b) Önemli olan insanlarımızın içinde yaşadıkları toplumdaki yaşama 

katılımlarıdır. Bu nedenle „uyum“ ya da “entegrasyon” kavramları yerine 

„katılım“ kavramı öne çıkarılmalıdır. 

 

c) Yaşanılan ülkelerden kaynaklanan sorunlarla ilgili uluslararası ilişkiler dışında, 

siyasal partiler düzleminde de çalışılarak temel sorunlara yönelik Türkiye’nin 



 

ilgisi gösterilmelidir. Bunlar yapılırken Türkiye kökenli sivil toplum örgütlerinin 

katılımı da sağlanmalıdır. 

 

d) En önemli konu özgüvenin (Empowerment) geliştirilmesidir. İnsanlarımıza 

özgüvenlerini geliştirilmesi konusunda destekte bulunmak, onların birçok şeyi 

yapabileceklerine inandırmak, aslında yaşadıkları ülkelerin geleceğinde söz 

sahibi olacaklarını anlatmak onlara hem moral verecek, hem de içinde 

yaşadıkları toplumla bütünleşmelerine katkıda bulunacaktır.  

e) Yurtdışında sosyalleşen gençlerin Türkiye ve Türkçe olan ilişkilerini manevi 

olmaktan çok, iş piyasasında ve kişisel gelişimde değerlendirilebilir kültürel 

kapitalin bir parçası olarak ele alan kanallar geliştirilmelidir. Bunların başında 

her yaşta değişim programları, üniversiteler ve şirketler bazında işbirlikleri 

gelebilir.  

 

2.4 Sorunların Çözümünde Yapısal Değişiklikler 

a) Yurtdışı Türkler ve Göç Bakanlığı kurularak, yurtdışından yaşayanların 

konumlarının ele alınacağı “Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları 

Başkanlığı” ile “Göç İdaresi Başkanlığı”nın bu çatının altına alınması 

sağlanmalıdır. Bakanlığın altında yurtdışında yaşayan bilim insanlarımızdan 

oluşacak bir „Yurtdışı Bilim Konseyi”nin oluşturulması, bilim insanlarımızın 

çalışmalarının Türkiye’ye kazandırılması sağlanmalıdır. 

 

b) TBMM’de Yurtdışı Türkler Komisyonu kurulmalı, yurtdışında yaşayan 

insanlarımızla düzenli iletişim kurularak sorunların takipçisi olunmalı, 

yurtdışındaki sivil toplum örgütleriyle düzenli olarak biraraya gelinmelidir.  

 

c) İnsanlarımızın karşılaştığı aşağılanma ve ırkçılıkla ilgili bulunulan ülkelerin 

hükümetleri ve uluslararası örgütlerle görüşmeler sağlanmalı, bu bağlamda 

AB, AGİT, Avrupa Konseyi, BM gibi kurumlarla iletişim içinde olunmalıdır. Bu 

kurumların bulunduğu ülke ve kentlerdeki örgütlerimizle düzenli ve sıkı işbirliği 

yapılmalıdır. 

 

d) Yurtdışında yaşayan insanlarımızın seçme hakkının yanı sıra seçilme hakkının 

da etkin bir bir biçimde sağlanması amacıyla “Yurtdışı Seçim Çevresi” 

oluşturularak en az 15 milletvekilinin bu yolla TBMM’de temsil edilmesi 

sağlanmalıdır. 



 

 

e) Devletin örgütlenme biçimi insanlarımızın ülke içindeki sayısal durumundan 

yola çıkarak değişmeli, yeni konsolusluklar açılmalı, konsolosluk açmanın 

olanaklı olmadığı yerlerde Mobil Konsolosluk hizmetleri sunulmalıdır.  

 

f) Konsolosluk hizmetleri daha profesyonel hale getirilmeli, diplomatik gövde 

dışındaki, konsolosluklarda görevli personelin çoğunluğu o ülkelerde 

yaşayan insanlardan oluşturulmalıdır. 

 

g) Konsolos ve ataşelerin görev süreleri uzatılmalı, atamalar mutlaka görev 

yaptıkları ülkelerin dilini bilenler arasından yapılmalıdır. 

 

h) Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı yurtdışındaki tüm sivil 

toplum örgütlerine eşit olarak yaklaşmalı, ayrım yapılmaksızın projeleri 

desteklenmelidir. Bu kapsamda özellikle gençlere dönük projelere özel önem 

verilmeli, onların Türkiye ile bağları güçlendirilmelidir. 

 

2.5 Somut Sorunlar ve Çözüm Yolları 

a) Mavi Kart: Çifte vatandaşlığının olmadığı ülkelerde Türk vatandaşlığından 

çıkarak bulundukları ülke vatandaşlığına geçenlere verilen ve Türkiye’deki 

haklarını koruma hedefli Mavi Kart konusunda sorunlar hala sürmektedir. Mavi 

Kart birçok makamda tanınmamakta, yeni güncel sorunlara yol açmaktadır. Bu 

konuda yapılacak bir düzenleme ile bu sorun kökünden halledilmelidir. 

 

b) Vatandaşlık Yasası: Türk Vatandaşlık Yasasında çocuklarla ilgili 

düzenlemelerde sıkıntılar bulunmakta olup, vatandaşlığa girer ya da çıkarken 

diğer ya da eski eşin onayı gerekmektedir. Bu ise özellikle ayrılmış eşler 

arasında sorunlara yol açmaktadır. Yapılacak düzenleme ile konu 

çözülmelidir. 

 

c) Askerlik: Bedelli Askerlik Yasası birçok kez değişikliğe uğramıştır. Ödenmesi 

gerekli bedel 5.000 €’dan 1.000 €’ya indirilmiş, sonra yeniden yükseltilmiş, 

uygulanması olanaklı olmayan online eğitim zorunluluğu getirilmiştir. Bu miktar 

sembolik bir tutara indirilmelidir (örneğin 500 €). 

 

d) Emeklilik: Son çıkarılan yasal düzenleme ile Türkiye’den prim ödeyerek 

emekli olma pratikte bitirilmiştir. Ödenecek gün sayısı Bağ-Kur kapsamında 

9.000’e çıkartılmış, verilecek emekli maaşı da neredeyse yarılanmıştır. Bu 



 

durumda emekli olmak isteyenlerin sayısında büyük bir azalma olmuştur. 

Oysa Almanya’da yüksek olmayan emekli maaşı alan insanlarımızı, 

emekliliklerinde ülkemize gelerek daha insancıl bir yaşam istiyorlar, aldıkları 

az maaşın yanı sıra Türkiye’den de emekli olarak daha iyi bir yaşam sürmek 

istiyorlardı. Bu sorunlar ışığında yeni bir düzenlemenin yapılması 

kaçınılmazdır: 

 Son emeklilik uygulaması yürürlükten kaldırılmalı, makul bir düzenleme 

yapılmalıdır. 

 Yurtdışından borçlanarak emekli olanların da Türkiye’de olduğu gibi bir 

işte çalışma hakları verilmelidir. 

 Mavi Kartla emekli olanların Türk vatandaşlığından çıktıkları süreleri 

emeklilik için gerekli olan sürelere sayılmalıdır. 

 Türkiye’de 6 aydan fazla kalındığında sosyal haklar konusunda bir 

olumsuz durum oluşmamalıdır.  

 

e) Türkçe Dersi / Öğretmenler: Türkiye, Almanya’da değişik eyaletlerde 

Türkiye’den gelen öğretmenlerle Türkçe dersi vermektedir. Son dönemlerde 

Almanya’da eyaletler bu konuda farklı uygulamalara gitmişlerdir. İlke olarak 

içinde yaşanılan ülkenin sistemi içinde bu derslerin verilmesi daha doğrudur. 

Geçici olarak Türkiye’den öğretmen gelmesi olanaklı olsa bile, gelen 

öğretmenlerin kalıcı olarak burada bulunmasının daha yararlı olacağı 

görülmektedir. 

 

f) Din Dersleri: Almanya’da din dersleri Anayasa gereği dinsel topluluk olarak 

tanınan kuruluşlar tarafından verilmektedir. Bu statüyü kazanan bazı sünni ve 

alevi kuruluşlar bulunmaktadır. Bu kuruluşların olmadığı yerlerde geçmişten 

gelen uygulamalar sürmektedir ve din dersi öğretmenleri Türkiye’den gelerek 

ders dışı saatlerde çalışmaktadırlar. Bu durumun temelden ele alınması ve 

Türkiye’den gelecek öğretmenlerin hem Almanca bilmesi hem de kalıcı olarak 

gelmeleri hedeflenmelidir. 

 

g) Hukuksal Durum / TR-AB Ortaklık Sözleşmesi: İnsanlarımızın içinde 

yaşadıkları ülkelerdeki hukuksal hakları konusunda – her ne kadar yeterli 

sayıda danışma merkezi olsa da - yeterli bilgiye sahip olmadıkları 

görülmektedir. Özellikle Türkiye-AB Ortaklık Sözleşmesi bu kapsama giren 

Türk vatandaşlarına hemen hemen AB vatandaşı gibi haklar tanımaktadır. Bu 

haklar konusunda Türkiye’nin daha etkin olması, Almanya’da yalnızca bu 

alana dönük bir AB Hukuk Bürosunun kurmasında yarar vardır. 



 

h) Almanya’da Doğan Çocukların Nüfus Kayıtları: Anne ve baası Türk 

vatandaşı olup da Almanya’da doğan çocuklar (koşullar yerine geliyorsa) 

otomatik olarak Alman vatandaşı da olmaktadır. Alman makamları doğrudan 

belge vermektedir. Anne ya da babası Türk vatandaşı olan bu çocuklar Türk 

Vatandaşlık Yasasına göre de Türk vatandaşıdırlar. Oysa birçok vatandaşımız 

konsolosluklara giderek çocuklara Türk vatandaşı olarak kaydettirmemekte, ya 

da gerekli görmemektedir. Bu ise ilerde sorunlara yol açmaktadır, zira 

Almanya kayıtlarında bu çocuklar hem Alman hem de Türk vatandaşı olarak 

kaydedilmektedir. Örneğin 18 yaşından sonra evlenme durumunda 

Türkiye’den de Evlenme Ehliyet Belgesi istendiğinde Türkiye’de kütükte kayıtlı 

olmadığı görülmektedir. İlerde miras konusunda da bu tür sorunlar 

çıkabilecektir. Konuyla ilgili Alman makamlarıyla iletişim geçilerek ortak bir yol 

bulunmalı ve gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır. 

 

i) Otomatik Bilgi Değişimi: OECD kapsamında yürürlüğe giren düzenleme ile 

Türkiye dışında yaşayanların Türkiye’deki mali bilgileri ilgili ülkelere 

aktarılmaya başlanmıştır. Şu andaki yönetimin vatandaşlarımıza yönelik bir 

bilgilendirme politikası izlemediği ortadadır. Ortaya çıkacak sorunların çok 

boyutlu olması, hukuksal ve mali sonuçlar doğurması nedeniyle 

vatandaşlarımızın her türlü bilgilendirilmesi ve özellikle hukuksal konularda 

Başkonsolosluklarda bir Hukuksal Destek Biriminin oluşturulması 

sağlanmalıdır. 

 

j) Sağlık Sistemiyle İlgili Sorunlar: İkili Sosyal Güvenlik Anlaşmaları 

kapsamındaki konular yeniden ele alınmalıdır. 1 Eylül 2019 tarihindeki bir SGK 

düzenlemesiyle Türkiye’de eczaneden ilaç ya da hastaneden hizmet alma 

yalnıca ACİL koduyla olursa olanaklıdır. Bu da özellikle yaşlı vatandaşlarımız 

için büyük bir soruna yol açmıştır. Türkiye’de izine gelenlerin karşılaştığı sağlık 

sorunlarında hangi sigortanın ödeme yapacağı konusunda son yıllarda 

karışıklıklar ortaya çıkmıştır. Bunların giderilmesi ve vatandaşların 

mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması gereklidir. 

 

 Bakım parasının (Pflegegeld) Türkiye’de de bulunurken alınabilmesi için 

Alman makamlarıyla görüşmelerin yapılması gereklidir. 

 

k) Yurtdışından Getirilen Telefonlar: Yurtdışında satın alınan ve Türkiye’de 

kullanılacak telefonlara ödenecek harçlar son yıllarda astronomik artışlara 

uğramıştır. Bu konuda gerekli düzenleme yapılmalıdır.  



 

l) THY Bilet Fiyatları: Büyük aileler için özellikle izin döneminde istenen fiyatlar 

AKP tarafından indirileceği sözü verilmişti. Bu yapılmadığı gibi, ücretlerde 

fahiş arttırımlar oldu. Bu konuda bir düzenlemenin yapılması elzemdir.  

 

m) Cenazeler: Yurtdışında vefat edip de yakınları olmayan, ya da yeterli gelire 

sahip olmayanlara gerekli desteklerin yapılması gereklidir. Bu konuda THY de 

gerekli indirimleri yapabilir. Yük hakkının u.uş fiyatından ayrılarak fahiş 

noktalara çıkarılması da engellenmelidir.  

 

n) Holding Mağdurları: Holding mağdurlarının hak kayıpları konusunda yapılan 

yasa değişikliği ile haklarını kullanmasının önlenmesine karşı gerekli adımların 

atılarak, yeni bir düzenleme yapılmalıdır. 

 

o) Araçların Türkiye’de Kalma Süreleri: Yurtdışında yaşayanların araçlarının 

Türkiye’de kalma sürelerinin en az 5 yıla çıkarılması birçok vatandaşımızın 

istek ve beklentisidir. Yurtdışındaki TÜV adlı muayenelerin Türkiye’de geçerli 

sayılması, sigorta anlaşmalarının karşılıklı tanınmasının sağlanması gereklidir. 

 

p) Yurtdışından Getirilecek Telefonlar: Kontürlü telefonların kullanım 

sürelerinin uzatılarak kapatılmaması önem taşımaktadır. Yurtdışı telefonlarının 

Türkiye’de kullanma sürelerinin uzatılması, özellikle emekli vatandaşlarımız 

açısından büyük önem taşımaktadır. Harçlar da ayrıca düzenlenerek miktarlar 

makul düzeylere indirilmelidir. 

 

q) Türkiye’den Öğrenim İçin Gelen Gençler: Son yıllarda artan sayıda gelen 

gençlerimizin karşılaştıkları ev, yurt, rehberlik sorunlarıyla ilgili Eğitim 

Ataşeliklerinde bir danışma birimi oluşturulmalıdır.  

 

 Erasmus programları kapsamında gelenlere yapılması gereken ödemelerde 

büyük gecikmeler yaşanmakta, bu da mağduriyetlere yol açmaktadır. Bunun 

da en kısa zamanda hallolması gereklidir. 

 

 Yurtdışında eğitim alan ve çalışmaya başlayan gençlerimizin Türkiye’ye 

yeniden dönmeleri teşvik edilmeli, onlara gerekli destekler verilmelidir. 



 

ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİMİZ UTKU ÇAKIRÖZER’İN ÇALIŞTAYA 

SUNUMU 

 

YURT DIŞINA YÖNELİK YAPISAL KONULAR: 

 

 YURTDIŞI TÜRKLER BAKANLIĞI 

 TBMM’DE KOMİSYON 

 YURTDIŞI SEÇİM ÇEVRESİ 

YURT DIŞINDA YAŞAYAN YURTTAŞLARIMIZIN SORUNLARI TALEPLERİ BELLİ. 

ÇÖZÜM YÖNTEMİ, YOLU DA BELLİ. AMA İKTİDAR OLMADAN GÖNLÜMÜZDEN 

GEÇTİĞİMİZ GİBİ ÇÖZÜM ÜRETMEK, DÜZELTMEK KOLAY DEĞİL. 

ANCAK MUHALEFETTE OLDUĞUMUZ DÖNEMDE BÜYÜK KAZANÇLARIMIZ OLDU. EN 

BÜYÜK KAZANÇLARIMIZDAN BİRİ ‚‘YURT DIŞI TÜRKLER‘ İSMİYLE BİR ALT 

KOMİSYONUNUN KURULMASI.. 

İKTİDAR OLDUĞUMUZDA BİR İHTİSAS KOMİSYONUNUN KURULMASIYLA 

İNANIYORUM. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE YURT DIŞINDA YAŞAYAN 

YURTTAŞLARIMIZIN SORUNLARI DAHA GENİŞ KAPSAMLI ELE ALINACAK VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ HAYATA GEÇECEK! 

BUGÜNE KADAR CUMHURİYET HALK PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİMİZ YURT DIŞINA 

GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETLER VE KENDİLERİNE İLETİLEN TALEPLER 

DOĞRULTUSUNDA BİREYSEL OLARAK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ. 

KISA BİR ÇALIŞMA YAPILDIĞINDA; 

MİLLETVEKİLLERİMİZ SENCER AYATA, MAHMUT TANAL, TEKİN BİNGÖL, ÜNAL 

DEMİRTAŞ’IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU BİRÇOK MİLLETVEKİLİMİZİN TBMM‘DE 

YURT DIŞINDA YAŞAYAN YURTTAŞLARIMIZİN SORUNLARI İÇİN KANUN TEKLİFİ, 

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VE SORU ÖNERGELERİ VERMİŞTİR. 



 

ÖRNEĞİN:  

 YURT DIŞINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLARIN İKAMETE DAYALI BİR SOSYAL 

SİGORTA YA DA SOSYAL YARDIM ÖDENEĞİ ALANLARIN AYLIKLARININ 

KESİNTİYE UĞRATILMAMASI İÇİN VERİLEN BİR KANUN TEKLİFİ VAR.  

 

 YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARININ KAMU BANKALARINDAN 

YAPACAKLARI PARA TRANSFERLERINDE ÜCRET KESİNTİSİ YAPILMAMASINA 

İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ VAR. 

 

 YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARINA UÇAK BİLETLERİNDE 

TAVAN FİYAT UYGULAMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VAR. 

 

 YURT DIŞINDA YAŞAYAN YURTTAŞLARIMIZIN SORUNLARININ 

ARAŞTIRILMASINA İLİŞKIN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VAR.  

 

 YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERIN YAŞADIKLARI SORUNLARIN 

BELİRLENEREK BU SORUNLARA GETİRİLECEK ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN 

BELİRLENMESI AMACIYLA BIR MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINA İLİŞKİN 

ÖNERGESİ VAR.  

 

 YURT DIŞI MILLETVEKİLLİĞİ ÖNERİSİ VAR.. 

HEPSİ ÇOK ÖNEMLİ, ÇOK DEĞERLİ ÇALIŞMALAR. AMA ARTIK MYK’DA YURTDIŞI 

ÖRGÜTLENMEDEN SORUMLU BİR GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞININ YER 

ALMASIYLA ÇALIŞMALAR GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ BÜLENT TEZCAN 

ÖNCÜLÜĞÜNDE DAHA KAPSAMLI DAHA PLANLI ORGANİZE VE İSTİKRARLI BİR 

ŞEKİLDE GERÇEKLEŞECEK.  

BUNUN EN SOMUT ÖRNEĞİ DE İŞTE DAHA ÖNCE VERİLEN YURT DIŞI 

MİLLETVEKİLLİĞİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİNİN KAPSAMININ GENİŞLETİLEREK 

VERİLEN “YURT DIŞI SEÇİM BÖLGESİ“ KANUN TEKLİFİ BUNUN EN TEMEL 

GÖSTERGESİDİR 

TEKLİF İLE, 600 MİLLETVEKİLİNİN 15’NİN YURT DIŞI SEÇIM ÇEVRESİNDEN 

SEÇİLEBİLMESİNE OLANAK SAĞLANIYOR.  



 

 MİLLETVEKİLLİ SEÇİMİ İÇİN YURT DIŞI VE HER İL BİR SEÇİM ÇEVRESİDİR. 

YURT DIŞI SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI 15’TİR. İLLER ÇIKARACAĞI 

MİLLETVEKİLİ SAYISININ TESPİTİNDE TOPLAM MİLLETVEKİLİ SAYISINDAN 

YURT DIŞI SEÇİM ÇEVRESİNİN MİLLETVEKİLİ SAYISI ÇIKARILDIKTAN SONRA 

HER İLE ÖNCE BİR MİLLETVEKİLİ VERİLİR. 

YİNE GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ BÜLENT TEZCAN’IN YÖNLENDİRMESİ İLE YAKIN 

ZAMANDA ARAÇ KONUSUNDA YAŞANAN SIKINTILARI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDIK. 

YURT DIŞINDAKİ YURTTAŞLARIMIZIN TÜRKİYE’YE GELİRKEN BERABERİNDE 

GETİRDİKLERİ ARAÇLARIN TÜRKİYE’DE BULUNDURMA SÜRELERİNİN 5 YILA 

ÇIKARILMASINI İSTEDİK. BİLİYORSUNUZ BU KONUDA BÜYÜK MAĞDURİYETLER 

YAŞANIYOR. ÖZELLİKLE BU YAZ, YURTTAŞLARIMIZA 100 BİN LİRALARI BULAN 

CEZALARIN KESİLDİĞİ YÖNÜNDE MAĞDURİYETLER DİLE GETİRİLDİ.  

YİNE KAPIKULE SINIR KAPISI’NDA SILA YOLU PROJEMİZİ AÇIKLADIK. GENEL 

BAŞKANIMIZ SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN MEKTUBUNU DAĞITTIK. YURT 

DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZA YAZDIĞI MEKTUP ONLARIN SORUNLARINA 

SAHİP ÇIKTIĞIMIZI GÖSTERDİ. 

 

ÖTE YANDAN, BİRLİKLERİMİZLE YOĞUN OLARAK İŞBİRLİĞİ İÇİNDE 

GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ÇALIŞMALAR DA VAR. BERLİN BİRLİĞİMİZE ÖZEL OLARAK 

TEŞEKKÜR ETMEK İSTERİM.  

BUNA BENZER BİR GÜNLÜK ÇALIŞTAY DAVETLERİ İLE İLK KEZ BU SORUNLARLA 

YAKINDAN TANIŞMA VE İLGİLENME İMKANI BULDUM. 

NELER YAPTIK BİRLİKTE: 

- MAVİ KARTLILARIN TÜRKİYE’DE YAŞADIĞI SIKINTILARIN GİDERİLMESİ IÇIN 

KANUN TEKLİFİMİZİ BIRLIKTE VERDİK.  

 

- COVİD SÜRECİNDE GETİRİLEN KISITLAMALARDAN KAYNAKLI SIKINTILARLA 

İLGİLİ DE SİZLERDEN GELEN BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA ‘COVİD TEST 

ÜCRETLERİ, UÇAK BİLETLERİ, KONSOLOSLUKLARIMIZDAKI PASAPORT 



 

KUYRUKLARI, ARAÇLARA TANINAN İMTİYAZLARIN UZATILMASI’ GİBİ 

KONULARINI DA MİLLLETVEKİLLERİMİZ GÜNDEME TAŞIDI.  

 

- BERLİN’DE FETHİ AÇIKEL İLE KOMBASSAN MAĞDURLARIYA BULUŞTUK. 

 

- YİNE YURT DIŞINDA YAŞAYIP TÜRKİYE’DEN EMEKLİ OLANLARA GETİRİLEN 

KISITLAMALAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ OLDU.  

 

- MECLİS’TE DEĞİŞTİRİLEN KANUNLA TÜRKİYE’DEN EMEKLİ OLANLARIN YURT 

DIŞINDA SADECE PART TIME / MINI-JOB ÇALIŞMASINA İZİN VERİLDİ. BU 

KONUDA DA BİZ, MECLİS’TE BÖYLE BİR KISITLAMA GETİRİLMEMESİ 

GEREKTİĞİNİ VURGULADIK. HATTA BU YÖNDE, YANİ TÜRKİYE’DEN EMEKLİ 

OLANLARIN YURT DIŞINDA DA HİÇBİR KISITLAMA OLMADAN ÇALIŞABİLMESİ 

YÖNÜNDE KANUN TEKLİFİMİZİ VERDİK.  

 

- YİNE EN ÖNEMLİ MÜCADELELERİMİZDEN BİRİ DE OTOMATİK BİLGİ DEĞİŞİMİ 

ANLAŞMASI’NIN YARATACAĞI MAĞDURİYETLERİ ENGELLEYEBİLMEK İÇİN 

VERDİĞİMİZ MÜCADELEYDİ.  

BU KONUYU PARTİ POLİTİKASI HALİNE GETİRME KONUSUNDA ÖNEMLİ 

ADIMLAR ATTIK. GENEL BAŞKANIMIZ GRUP KONUŞMASINDA BU UYGULAMAYI 

ELEŞTİRDİ.  

 

MECLİS’TE BU KONUDA ARAŞTIRMA ÖNERGESİ, SORU ÖNERGELERİ VERDİK, 

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE BAKANLARI SIKIŞTIRDIK. VE BU GİRİŞİMLERİMİZ 

SİZLERİN DE DESTEKLEMESİYLE GENIŞ YANKI BULDU. MECLİS’TE 

VERDİĞİMİZ ARAŞTIRMA ÖNERGEMİZ REDDEDİLDİ.  

 

BU KONUDA HALA YAPABİLECEĞİMİZ ÖNEMLİ İŞLER VAR. BU BİLGİ 

PAYLAŞIMI BAŞLADI VE ÜLKELERİNİZDE ŞU ANDA BU PAYLAŞIMLAR 

NEDENİYLE MAĞDURİYET YAŞAYAN YURTTAŞLARIMIZ VAR. ONLARIN 

MAĞDURİYETLERİNİN DUYURULMASINI SAĞLAMALIYIZ.  

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ BÜLENT TEZCAN BAŞKANLIĞINDAKI BAŞKAN 

YARDIMCILIĞIMIZ SAYESİNDE ARTIK DAHA KURUMSAL VE YURTDIŞI BİRLİK 

BAŞKANLARIMIZLA TAM İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMALARIMIZI HEP BİRLİKTE 

GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ.  



 

AĞUSTOS AYINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ YURTDIŞI BİRLİKLER ÇALIŞTAYIMIZ DA 

BU KURUMSAL VE KAPSAMLI ÇALIŞMANIN BAŞLANGICI OLDU.  

O ÇALIŞTAYDAN ÇIKAN SONUÇLAR İKTİDARA GİDEN YOLDA, YURT DIŞINDA 

YAŞAYAN YURTTAŞLARIMIZIN SORUNLARININ ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI İÇİN 

BİZLERE EN BÜYÜK YOL GÖSTERİCİ OLACAK!  

O ÇALIŞTAYDAN ÇIKAN SOMUT YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 YURT DIŞINDA YAŞAYAN YURTTAŞLARIMIZIN SORUN VE TALEPLERİNE İLİŞKİN 

YURTDIŞINDAKİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN DE İÇİNDE OLACAĞI BIR YURT 

DIŞI DANIŞMA KURULU OLUŞTURULMASI 

 

 DEVLETİN YURT DIŞINDA YAPILANMASI KONUSU BAŞTAN ELE ALINMALIDIR. 

ÖZELLİKLE İDARİ BİRİMLERDE ÇALIŞAN PERSONELİN O BÖLGEDE YAŞAYAN 

İNSANLARDAN SEÇİLMESİNE DİKKAT EDİLMESİ 

 

 TBMM’DEKİ ALT KOMİSYON (DIŞİŞLERİ KOMİSYONU ALTINDAKİ YURTDIŞI 

TÜRKLER ALT KOMISYONU) YERİNE TAM YETKİLİ BİR İHTİSAS KOMİSYONUNUN 

KURULMASININ SAĞLANMASI 

 

 YURT DIŞI TÜRKLER VE GÖÇ BAKANLIĞI YA DA GÖÇ VE UYUM BAKANLIĞI 

KURULMASI 

 

 YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZIN BULUNDUKLARI ÜLKELERDE UĞRADIĞI 

AYRIMCILIK, IRKÇILIK VB. SORUNLAR KARŞISINDA YARDIM ALABİLECEKLERİ 

ÜLKE BAZLI DANIŞMA MERKEZLERİ KURULMASI 

SEÇİME ZAMANINA KADAR BU YAPISAL SORUN VE ÇÖZÜMLERİN MECLİS’TE 

GÜNDEME GETİRİLMESİ ADINA YİNE SİZLERİN DESTEĞİYLE ÇALIŞMALARIMIZI 

SÜRDÜRECEĞIZ.  

İKTİDARIMIZDA DA BU ÇALIŞMALARI HAYATA GEÇİRECEĞİZ.  
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Devlet Aktörlerinin Kullandıkları Söylemler ve 
Kurdukları Çerçeveler 
a) 1961-1980: Döviz kaynağı iktisadi aktörler; amaç Türkiye’nin az 

gelişmişlik kıskacından kurtulması; 
b) 1980-2000: Darbe sonrasında milliyetçi politik aktörler: yurtdışında 

yaşayan ve politik açıdan muhalif olanları control edebilecek milliyetçi 
aracılar; amaç neo-liberal ve militarist devletin bekasını sağlamak; 

c) 2000-2016: Diaspora siyaseti ile Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenlileri 
Lobi yapan aktörler olarak görmek. Gülenist etki, İslamileşme, 
medeniyetçi ve kültürelist söylem ile birlikte YTB, YEE, ve UETD etkisi 

d) 2016-Günümüz: İslamcı, muhafazakar, vijilant aktörlerin etkin olduğu, 
yeni oy kaynağı olarak görülen topluluklar. Diyanet, UID (Uluslararası 
Demokratlar Birliği) ve YTB’nın daha etkin olduğu bir dönem; amaç 
diaspora ile Türkiye arasında dini diplomasiyi kullanarak çıkar köprüleri 
kurmak. 



AKP’nin Yükselen İslamist ve Milliyetçi Retoriği 
ile Vijilantizmi: Türkiye’den Diasporaya 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karlsruhe, UETD Etkinliği, 10 
Mayıs 2015: 

 

Siz bu mücadeleyi vermezseniz sizden başka kimse size bir hak 
vermeyecektir. Ana diliniz olan Türkçeyi güçlü bir şekilde 
koruyacaksınız. Şunu açıkça söyleyeyim, önce dininizi, inancınızı 
ve kültürünüzü güçlü bir şekilde korumalısınız ve yaşadığınız 
ülkenin tam vatandaşı olduğunuzu kabul etmelisiniz. Sonra 
başkalarına da kabul ettireceksiniz. Anadilini kaybeden her şeyini 
kaybeder. Konuştuğun dili unutma. 
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SADAT Uluslararası 
Savunma Danışmanlık 
Şirketi  

SADAT, irticai faaliyetleri nedeniyle ordudan 1997 
yılında ihriaç edilen general Adnan Tanriverdi tarafından 
2012 yılında kurulmuştur. 



HÖH, Halk Özel Harekat 

2016 yılındaki darbe girişimini önleme 
sürecinde yer aldığı düşünülen ve bu 
tür mücadeleleri “Cihad” olarak 
tanımlayan para-milter bir örgütlenme. 
Grubun aynı zamanda Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde etkin olduğu 
bilinmektedir.   



#Kardeş Kal Türkiye,  
 

Orhan Uzuner’in kurduğu söylenen bu grubun 
ihtyaç durumunda AKP iktidarını silahlı bir 
şekilde savunacak vijilant kşilerden oluştuğu 
iddia edilmektedir.  



Osmanen Germania 

Boks Kulübü olarak 2014 yılında kuruldu. 
Kurucusu Mehmet Bağcı’nın AKP ile irtibatlı 
olduğu ve kuruluşun amacının “terrorist” 
olarak görülen muhaliflerin etkisizleştirilmesi 
olduğu iddia edilmektedir. Almanya polisi 
tarafından 2018 yılında yasaklanmıştır.  



Ülkü Ocakları ve Ülkücüler 



Reaksiyoner Radikalizm 

• Bugün bizi en çok ilgilendiren radikalizm biçimi 

• Giderek işlevselliğini yitiren ve unutulan refah devletinin aşınmışlığı 
karşısında küreselleşmenin yarattığı yıkıcı etkilerden kendilerini 
korumaya çalışan insanların etno-kültürel, dinsel, milliyetçi, yerli, 
geçmişe dönük söylencelere yönelmesi radikalleşme olarak 
tanımlanabilir. 

• Radikalleşme, küreselleşmenin yıkıcı etkileri karşısında bireylerin 
savunma mekanizması geliştirme çabaları olarak düşünülebilir. 

• Kültürel repertuarlar (Charles Tilly): dini, milli, yerli, tarihsel unsurlar 
içerebilir. 

• Avrupa’da yerli sağ popülist gençlik grupları vs. Müslüman gençler 



Geçmiş vs. Gelecek  /  Sağ vs. Sol 
İslamın Radicalleşmesi vs. Radikalizmin İslamileşmesi 

• Michel De Certeau:   
• Sol deolojilerin yokluğunu İslami düşünce doldurdu (Slavoj Žižek) 
• Başka bir dünya mümkün! 
• Geçmiş ve gelecek (retrospective vs. prospective) 

• Alistair MacIntyre:  
• Meşru siyaset yapma biçimi 
• Alternatif siyaset yapma biçimi 

• Gilles Kepel: Avrupa’daki Müslüman gençlik 
• Sosyo-ekonomik mağduriyet ve sömürgeci geçmişle baş etme biçimi olarak radikal tutumlar 

sergilemek 
• ISID ve benzeri Selefi ütopyalara yönelmek 

• Olivier Roy: geleceği olmayan gençler 
• sosyal medya ve internetin sunduğu mecraları etkin olarak kullanan gruplar tarafından etki altına 

alınan gençler (bilgisayar oyunları vs.) 
• İslamın radikalleşmesi değil Radikalizmin İslamileşmesi (rebels without a cause appeal to jihad) 

 



Gelinen noktada diasporada kutuplaşma ve 
parçalanma 
• Toplumsal ve siyasal kutuplaşma 

• Her bir seçim zamanında diasporada yaşayan grupların gerilmesi ve 
Avrupalı siyasetçilerin düşmanlaştırılması 

• Artan gerilim karşısında AB üyesi devletlerin Türkiye kökenli insanlara 
karşı yaklaşımlarının değişmesi  

• Medeniyetçi söylemle yaşanan sorunların Haç ve Hilal arasındaki 
farklılığa indirgendiğine tanık oluyoruz.  



Sonuç 

• İslamofobinin anaakım hale gelmesi 

• İslami kimliklenmenin yükselişi 

• Camiye gitme, cemaat arayışı (heteronomy),  

• Anavatana yönelme,  

• Anavatanın din eksenli diaspora siyasetine olumlu yanıt verme 

• Islam radikalleşmiyor, sosyo-ekonomik, politik, psikolojik açılardan 
dışlanan, aşağılanan, ötekilenen bireyler giderek reaksiyoner nitelikli 
bir radikalleşme süreci yaşıyorlar ve bunu da İslam dininin küresel 
nitelikli karşı-hegemonik dilini kullanarak yapıyorlar… 



Teşekkürler…. 
 





CHP Gençlik Politikaları Platformu Karşılaştırmalı Politikalar Çalışma 

Grubu tarafından 28 Şubat 2021 tarihinde 9 farklı ülkeden 17 gencin 

katılımıyla kapalı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantı, CHP Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasıyla başlamış, ardından 

katılımcılar beyin göçüne ve beyin göçünün ülke açısından zararlı 

yönlerinin nasıl düzeltilebileceğine dair görüşlerini paylaşmışlardır. 

Çalışmaya, Kasım 2021’de yapılan birebir görüşmelerle devam 

edilmiştir. 

Çok yönlü bir tartışma yapılması açısından katılımcılar yalnızca yurt 

dışında yaşayan gençler arasından seçilmemiştir. Toplantının 

katılımcıları arasında, daha önce farklı deneyimlerle yurt dışında 

yaşayıp Türkiye’ye dönmüş ve Türkiye’de yaşıyor olmasına rağmen yurt 

dışına gitmeyi düşünen gençler de bulunmaktadır. 
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 AKP iktidarı nitelikli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına göçüne sebep 
olan politikalar üretmekte ve bu politikalar beşeri sermaye kaybına neden 
olmaktadır.  
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 2016-2018 yılları arasında Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına göç 
oranı iki katına çıkmıştır. Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun (TÜIK) açıkladığı rakamlara göre 
2016 yılında 69 bin 326 vatandaşımız, 2017 
yılında 113 bin 326 vatandaşımız ve 2018 
yılında 136 bin 740 vatandaşımız ülkeyi terk 
etmiştir. 2019 yılında ise, ülkede yaşanan kur 
artışının ve ekonomik krizin etkisiyle göç 
edenlerin sayısında azalma yaşansa da (84 
bin 863) göç etmek isteyenlerin oranındaki 
büyük artış devam etmektedir. 
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 Sosyal Demokrasi Vakfı’nın (SODEV) Mayıs 
2020 tarihli araştırmasına göre, Türkiye’deki 
gençlerin %62,5’i, imkânları olsa yurt dışına 
yerleşip orada yaşamak istediğini belirtmiştir. 
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 AKP iktidarında norm haline gelen kayırmacılık, iyi eğitimli gençlerin hak ettikleri 
işlerde çalışamamasına sebep olmaktadır. Farklı yaşam tarzlarına yönelik 
sergilenen düşmanca tavır ve toplum mühendisliği çabası gençlerin baskı altında 
hissetmesine yol açmıştır. Aynı zamanda, otoriter yönetim anlayışıyla muhalif 
seslere yaşam alanı bırakmayan AKP, gençleri ülkenin geleceğine dair umutsuzluğa 
sürüklüyor. 
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 Araştırmalara göre Türkiye’den yurt dışına göç etmiş nitelikli kadınlar, toplumsal 
cinsiyet eşitliğindeki sorunlar yüzünden ve Türkiye’de yeterince güvende 
hissetmedikleri için ülkelerine geri dönmek istemiyorlar. Nitelikli kadınlar göç 
ettikleri ülkelerde kalma konusunda erkeklere nazaran daha yoğun bir çaba 
gösteriyorlar. Kadınların yurt dışına göçü, AKP rejiminin artan cinsiyetçi ve otoriter 
politikalarından, toplumsal baskılardan, profesyonel ve sosyal ortamdaki 
eşitsizliklerden etkileniyor. 
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 Ekonomik Sorunlar 

 Sosyal Sorunlar ve Adaletsizlik Duygusu 

 Politik istikrarsızlıkların, otoriterleşmenin ve AKP hükümetinin öngörülemez 
politikalarının etkisi oldukça büyük. Beyin göçünün görünürdeki ve ilk akla gelen 
sebebi yurt dışındaki eğitim ve iş imkanları olsa da son dönemde yurt dışına göç 
eden yurttaşlarla ilgili yapılan araştırmalara göre bu göçün arkasında yatan asıl 
sebep Türkiye’nin her geçen gün kötüleşen politik ve ekonomik durumudur. 

 Türkiye’de baskı ortamı özellikle gençlerin ümitsizliğe kapılmasına sebep oluyor 
ve beyin göçünü tetikliyor. Anayasal bir hak olan ifade özgürlüğü, toplantı ve 
gösteri özgürlüklerinin sınırlanması gençlerin memnuniyetsizliklerini ifade 
edebileceği kanalları tıkayarak ümitsizlik atmosferinin oluşmasına sebep oluyor. 
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 Sosyal yaşantısında finansal sorunların ve politik çıkmazların hissedilmediği, baskı 
ortamının ortadan kalktığı, güvenli ve özgür hissedebileceği bir ülke istiyor. 

 Fikir ve ifade özgürlüğünün olduğu, kendini daha rahat ifade edebileceği bir ülke 
istiyor. 

 Orta vadede refah düzeyinin artma belirtilerini görmek istiyor. 

 Kendini kıymetli hissedeceği, ülkesine katkısının olacağını düşünebileceği bir ülke 
istiyor. 
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 Siyaset, ekonomi ve eğitim alanlarında günden güne pozitif yönde gelişmeler 
olduğunu görmek istiyor. 

 Liyakate dayalı bir sistem istiyor. 

 Öngörülebilir ve stabil bir Türkiye ekonomisinin oluştuğu, kendisine Avrupa’daki 
maaş ve yaşam koşullarının sağlanabileceği bir ülke istiyor. 

 Güvenilebilir bir adalet sisteminin olduğu, mahkemelerin ve kamu kuruluşlarının 
denetim mekanizmalarının sağlamlaştırıldığı bir ülke istiyor. 

 

10 



 Terörizmin yaşanmadığı, barışın sağlandığı bir ülke istiyor. 

 Bilime ve sanata önem veren bir ülke istiyor. 

 Türkiye’nin dünyaya entegre bir hale gelmesini istiyor. 
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 Yurt dışında yaşayan genç vatandaşlarımızın askerlikle ilgili yaşadığı sorunların bu 
vatandaşlarımızı bir an önce vatandaşlığı terk etmeye sevk ettiğini ve AKP’nin bu 
konudaki mevcut politikasının geri dönülmez biçimde beyin göçünü de 
tetiklediğini söyleyebiliriz. 

 Bedelli askerlik ücretinin kura bağımlı oluşu ve sabit olmayışı, para dışında bir yolla 
ödemenin mümkün olmayışı, askerlik ücreti döviz miktarının bölgesel olarak 
değişmeyişi bu noktada tespit ettiğimiz sorunlardır. 
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 Yurt dışında yaşayan genç vatandaşlarımızın askerlik sorunuyla ilgili 3 önermemiz: 

 1)Partimizin 2018 Seçim Bildirgesi’nde de belirttiği üzere “Yurt dışında verilen 
askerlik yapamaz raporunun Türkiye tarafından kabul edilmesini sağlayacağız ve 
Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın askerlik hizmetini, tanıtım programlarında 
görev yaparak tamamlamalarına da olanak tanıyacağız.” 

 2) Askerlik ücretinin döviz miktarının bölgesel olarak belirlenmesi sağlanabilir. 
Örneğin Berlin’de yazılım firmasında çalışan bir Türk vatandaşı genç için uygun 
olan ücret Fransa’da bir kasabada fabrikada çalışan bir genç için aynı düzeyde 
uygun olmayabiliyor. 

 3) Bedelli askerlik ücretini sabitlenip, Türkiye’deki fiyat değişimlerinden 
etkilenmemesini sağlanabilir. 
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 21.06.2022 tarihinde Gençlik Kolları Genel Merkezi bünyesinde ilk kez «Yurt 
Dışı İlişkiler Komisyonu» oluşturduk. 

 Bu komisyonla bir taraftan, üyesi bulunduğumuz uluslararası gençlik örgütleriyle 
ilişkimizi sağlıklı bir şekilde sürdürmek ve uluslararası platformlarda ülkemizi ve 
partimizi temsil etmek istiyoruz. Diğer taraftan «Yurtdışı İlişkiler Komisyonu» 
aracılığıyla yurt dışındaki vatandaşlarımızla olan bağımızı güçlendirmek, 
temsilciliklerimizde gençlik örgütlerimizi oluşturmak ve yurt dışındaki genç 
seçmene yönelik çalışmalar yapmak istiyoruz. 
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 2018 seçimlerinde YSK verilerine göre yurt dışında 1.429.198’i yani %46,9’u kadın; 
1.618.130’u yani %53,10’u erkek olmak üzere toplam 3.047.328 seçmen vardır. 

1.300.000

1.350.000

1.400.000

1.450.000

1.500.000

1.550.000

1.600.000

1.650.000

Erkek Kadın

53% 
47% 

YÜZDESEL 

Erkek Kadın

15 



 İstanbul’da düzenlenen Yurtdışı Örgütlenme Çalıştayı’nda Genel Başkan 
Yardımcımız Bülent Tezcan’ın ifade ettiği üzere: «Dünyada 60 ülkede 6 milyonun 
üzerinde vatandaşımız var. Bunların 4 milyondan fazlası Avrupa ülkelerinde 
yaşamaktadır.» 
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 Yurtdışındaki seçmenleri bir bütün halinde bir il olarak düşündüğümüzde bu il 
seçmen sayısı bakımından en büyük 4. ilimiz olurdu. Yurtdışında katılım oranının 
yurt içine göre düşük olduğu verisiyle bakarsak kullanılan oy sayısı bakımından bu 
il en büyük 5. ilimiz olurdu. 
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 Ülkemiz için son derece kritik bir seçim sürecine girmekteyiz. Seçmen sayıları ve 
geçtiğimiz seçimlerde kullanılan oy sayıları göz önünde bulundurulduğunda bir bütün 
halinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın tercihleri büyük bir öneme sahiptir. 

 Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları olarak yurt içinde özellikle önümüzdeki 
seçimlerde ilk defa oy kullanacak 6 milyon genç seçmen olmak üzere bir çok genç 
seçmen grubu üzerinde çalışmalar yapmaktayız. 

 Yurt dışında ise üzerimize düşen üç görev var: 

 1- Öncelikle 15 ülkedeki 43 yurt dışı temsilciliğimizde gençlik örgütlenmelerimizi en 
yüksek oranda gerçekleştirmek ve seçim gününe dek açılacak her temsilciliğimizde 
gençlik örgütlerimizi oluşturmaya çalışmak; 

 2- Yurt dışında geçici eğitim amacıyla bulunan ya da yeni taşınmış olan seçmenlerimizin 
ikamet kayıt işlemlerini tamamlamaları noktasında ya 

 3- Yurt dışında ilk kez oy kullanacak genç seçmenler başta olmak üzere çeşitli genç 
seçmen grupları üzerinde tespitlerimizi tamamlayıp aktif çalışmalar yapmak. 
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Türkiye Merkezli Siyasi 
Partilerin Ulusötesi 
Mobilizasyonu ve 
Yurtdışından  
Oy Verme: 
AKP örneği 

Dr Inci Öykü Yener-Roderburg 
     @Inci_Oyku_YR 

    Yr inci.yener-roderburg@uni-due.de 

17.09.2022 



Sunum çerçevesi 

•Ana akım Türkiye siyasi partilerinin ulusötesi seferberliği 

 

•Ulusötesi seferberliğe yaklaşımlar: 
   (1) "yukarıdan aşağıya yapılanma" (uydular ile)  

     (2) "aşağıdan yukarıya yapılanma" (ittifaklar ile) 

     (3) hibrit 
 



Öncül sorular 

• Göç veren ülke siyasi parti yapılanmaları göçmen toplumunun 
siyasi mobilizasyonunu nasıl etkiler? 

• Göçmen toplumu göç veren ülke siyasi parti yapılanmalarını/ 
mobilizasyonu nasıl etkiler? 

• Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Halkların Demokratik Partisi 
(HDP) arasındaki yapısal farklılıklar nelerdir?  

• Bu partilerin Almanya'daki taban örgütlenmeleri arasındaki farklar 
nelerdir? 



 

 

 

Yurtdışında yaşayan Türkiyeli seçmenlerin  

Türkiye seçimlerine katılım oranları (%) 
 

 
 

  

Seçim 

 

Kayıtlı 

seçmen 

 

Oy veren 

seçmen 

 

Seçime katılım oranı 

Yurtdışı toplam  Sınır kapıları  Yurtdışı 

Haziran 2011 

Genel 

2,568,979 129,283 5.03 % 5.03 % - 

August 2014 

CB 

2,798,726 530,116 18.94 % 10 % 8.37 % 

Haziran 2015 

Genel 

2,899,072 1,056,078 35.43 % 4.34 % 32.50 % 

Kasım 2015 

Genel 

2,899,069 1,298,325 43.55 % 4.78 % 38.91 % 

Nisan 2017 

Referandum 

2,972,676 1,424,279 47.91 % 3.32 % 44.60 % 

Haziran 2018 

Genel & CB 

3,047,323 1,525,279 50.18 % 5.52 % 44.55 % 

Kaynak: YSK (2020) 



Partilerin oy dağılımı, sınır kapıları ve yurtiçi - 1987-2011  
1987 1991 1995 1999 2002 2007 2011 

Geçerli 
oylar/ 
Yurtdışı 
seçmeni 
toplam 

47.942 45.192 / - 86.601 / - 62.254 / - 114.035 / - 226.784 / - 127.867 (5,03%) / 
2.568.979 

Sınır Yurtiçi Sınır Yurtiçi Sınır Yurtiçi Sınır Yurtiçi Sınır Yurtiçi Sınır Yurtiçi 

1. parti RP 
38,65  

DYP RP RP DSP DSP AKP AKP AKP AKP AKP AKP 

2. Parti ANAP ANAP ANAP ANAP FP MHP CHP CHP CHP CHP CHP CHP 

3. Parti SHP SHP DYP DYP MHP FP MHP DYP MHP MHP MHP MHP 

4. Parti DSP RP DSP DSP ANAP ANAP ANAP MHP SP DP SP Bağımsız 

5. Parti DYP DSP MHP CHP CHP DYP GP GP DP Bağımsız DP SP 

Sağ partiler sarı ile gösterilmiştir.  
Sol partiler kırmızı ile gösterilmiştir. 
Kaynak: YSK (2020) 



AKP Almanya 

Seçim 
koordinasyon 

merkezleri 
SKMler 

Avrupalı Türk 
Demokratlar 

Birliği  
UID 

Diyanet İşleri Türk-
İslam Birliği 

DITIB 

AKP Türkiye 

Kaynak: Yener-Roderburg (2020) 

Yukarıdan aşağı yapılanma 
(Uydular ile):  
AKP örneği 



AKP Almanya 

Seçim 
koordinasyon 

merkezleri 
SKMler 

Avrupalı Türk 
Demokratlar 

Birliği  
UID 

Diyanet İşleri Türk-
İslam Birliği 

DITIB 

AKP Türkiye 

Kaynak: Yener-Roderburg (2020) 

Yukarıdan aşağı yapılanma 
(Uydular ile):  
AKP örneği 







Dr Inci Öykü Yener-Roderburg 
       @Inci_Oyku_YR 

           inci.yener-roderburg@uni-due.de 

Teşekkürler! 
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AKP 2018 SEÇİM 

BİLDİRGESİ VE 

GERÇEKLER 

CHP Berlin 
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Adalet ve Kalkınma Partisi 

2018 seçimlerine dönük 

yayımladığı bildirgedeki  

«Ne Yapacağız?» başlığını 

ayrıntılı olarak inceledik. 

CHP Berlin 
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İşte AKP’nin Vaatleri  

ve  

Gerçekler 

CHP Berlin 
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AK Parti olarak, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın 

kimliklerini ve kültürlerini koruyarak içinde bulundukları 

topluma entegre olmalarını; ekonomik, sosyal ve siyasi 

yaşama aktif katılımlarını destekliyoruz. Bununla birlikte, 

asimilasyon politikalarına karşı, kültürel kimliklerinin 

korunmasına azami önem gösterecek ve gerekli desteği 

vermeye devam edeceğiz.  

CHP Berlin 

Bu konuda bir çalışma yapıldığını duymadık. 
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Diaspora politikamızın bütüncül şekilde uygulanması için 

farklı kurumlarımız tarafından yürütülen hizmetlerin 

koordinasyonunu sağlamayı, AK Parti olarak temel 

önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu bağlamda Yurtdışı 

Vatandaşlar Koordinasyon Kurulunu kuracağız. 

Konsolosluk bölgelerinde sekretaryası YTB tarafından 

yürütülecek geniş katılımlı Yurtdışı Vatandaşlar Danışma 

Meclisleri oluşturacağız.  

CHP Berlin 

Böyle bir Koordinasyon Kurulu oluşturulmadı. 
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Önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

Yurtdışı Türkler Komisyonu adıyla daimi bir ihtisas 

komisyonu kurulmasını sağlayacağız. 

 

CHP Berlin 

Alt Komisyon var, ama ihtisas komisyonu kurulmadı. 
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Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın; kültürel 

aidiyetlerinin korunmasını, STK’larının daha etkin hale 

getirilmesini, topluma aktif katılım kapasitelerinin 

geliştirilmesini ve vatandaşlık haklarının güçlendirilmesini 

destekleyeceğiz. 

CHP Berlin 

Bu konuda nasıl destek verildi bilgi yok. 



8 

Yurtdışındaki vatandaşlarımız arasından içinde 

yaşadıkları ülkede kültürel alanda öne çıkacak seçkin 

kişilerin yetiştirilebilmesi için özellikle gençlere yönelik 

geliştirdiğimiz özel programları etkin bir biçimde 

sürdüreceğiz.  

CHP Berlin 

Bu konuda bilgi yok. 



9 

Yurtdışında yaşayan gençlerimizin ülkemizde staj 

imkânlarını artıracağız.  

CHP Berlin 

Bu konuda bilgi yok. 



10 

TÜBİTAK, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin 

diasporamızın sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi, sağlık, 

hukuki ve diğer ilgili alanlarda meseleleri ve gündemleri 

ile ilgili araştırmalar yapmalarını teşvik etmeye devam 

edeceğiz. 

CHP Berlin 

İki kez hukukçularla buluşma dışında bir çalışma 

yok. 

  



11 

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bir araya 

geleceği ve kendilerini ilgilendiren konuların istişare 

edileceği yıllık diaspora buluşmaları gerçekleştireceğiz. 

CHP Berlin 

Böyle bir toplantı yapılmadı.  



12 

Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda 

üniversitelerimizin yurtdışında bölüm açmalarını teşvik 

edeceğiz.  

CHP Berlin 

Böyle bir şey olmadı.  

Bahçeşehir Üniversitesinin kendi çalışması oldu. 



13 

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın göç tarihini yansıtacak 

göç müzeleri kuracağız. 

CHP Berlin 

Böyle bir çalışma yapılmadı. 



14 

Yurtdışı vatandaşlarımıza yönelik kamu hizmetlerini 

daha da ileriye taşıyacağız.  

CHP Berlin 

Çok genel bir yaklaşım. Bilgi yok. 



15 

Konsolosluk işlemlerinde elektronik ödeme kolaylığı 

sağlayacağız. 

CHP Berlin 

Böyle bir kolaylık sağlanmadı. 



16 

Dövizle askerlik işlemlerinde 38 yaş sorununu ortadan 

kaldıracağız.  

 

CHP Berlin 

Bu yapıldı. 



17 

Yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın yarı zamanlı 

çalışabilmesi ile ilgili çalışmaları başlattık. 

 

CHP Berlin 

Yalnızca Minijob için yapıldı. Ancak oldukça sorunlu, 

zira emeklilik sigortası ödenmemesi koşulu 

bulunuyor. Türkiye’de emeklilerin çalışma hakları 

var. Bu nedenle ayrımcılık oluşuyor. 



18 

Yurtdışında yaşayan gençlerimizin Türkiye’nin engin 

tarih ve kültürünü bizatihi tecrübe etmeleri için kültürel 

gezi ve kamp programlarının kapsamını genişleterek 

devam ettireceğiz. Gençlere yönelik kültürel hareketlilik 

programlarını çeşitlendirip artıracağız. 100 bin gencimizi 

ülkemize getirerek tarih ve kültürü ile buluşturacağız. 

CHP Berlin 

Kaç genç katıldı, bilgi yok. 



19 

Yurtdışında yaşayan Türklerin bulunduğu ülkelerde 

anaokulundan başlayarak çift dilli okul açmalarını teşvik 

etmekteyiz.  

 

CHP Berlin 

Hangi girişimlerin yapıldığı bilinmiyor. 



20 

Yerinden öğretmen istihdamını sağlayacağız. Yerinden 

istihdam edilen din görevlilerinin sayısını artıracağız. 

CHP Berlin 

Bu konuda bilgi yok. 



21 

Anadil eğitiminin yaygın olarak verilmesi ve kültürel 

kimliklerin korunması için yurtdışındaki sivil toplum 

kuruluşlarının faaliyetlerini desteklemeye devam 

edeceğiz. Yurt dışındaki çocuklarımızın anadilimiz 

Türkçeyi öğrenmeleri için proje ve desteklerimizi 

çeşitlendirerek artıracağız.  

 

CHP Berlin 

KRV’de bir Türkçe dersleri bağlamında TC. 

konsoloslukları , Eğitim Ataşelikleri ve bazı Türk 

derneklerinin katılımı ile bir Şubat 2022’de bir girişim 

oldu. Gelişme durumu belli değil. 



22 

Lise ve üniversite düzeyinde değişim programları ile 

gençlerimizin Türkiye’de bir dönem geçirmesini teşvik 

edeceğiz.  

 

CHP Berlin 

Bilgi yok. 



23 

Üniversitelerimizde diaspora gençlerimize ayrılan 

kontenjanı iki katına çıkaracağız. 

 

CHP Berlin 

Bilgi yok. 



24 

Bilhassa yeni nesillerin Türkçe ve kültürümüzü 

korumaları noktasında mevcut hizmetlerimizi geliştirecek 

yeni adımlar atacağız. Yurtdışındaki çocuk ve 

gençlerimize Türkçe ve Türk kültürünü öğretecek ve 

sanatını tanıtacak yayınları ve etkinlikleri 

çeşitlendireceğiz. 

 

CHP Berlin 

Ne yapıldığı bilinmiyor. 



25 

Kültürel destek amaçlı olarak yurtdışında yaşayan 

vatandaşlarımız için hazırladığımız kitap setlerini yaygın 

bir biçimde dağıtacağız, yurt dışında vatandaşlarımıza 

yönelik Türkçe kütüphaneler oluşturacağız. 

 

CHP Berlin 

Böyle bir girişim yok. 



26 

Yaz tatillerini ülkemizde geçiren çocuk ve gençlerimize 

yönelik dil, kültür ve değerler eğitimi programları 

düzenleyeceğiz. 

CHP Berlin 

Çok az sayıda yapıldı. 



27 

Yurtdışındaki Türkçe yerel medyanın güçlenmesini 

destekleyeceğiz. Basın İlan Kurumunun kanununda 

değişiklik yaparak yurt dışındaki Türk medyasına kamu 

ilan ve reklamlarının verilmesinin önünü açacağız. TRT 

Türk’ün yeniden yaplandırılması kısa zamanda 

tamamlanacak, yurt dışındaki vatandaşlarımıza daha 

geniş hizmet sunacak. 

CHP Berlin 

Basın İlan Kurumu ilan vermedi.  

TRT Türk ile yolsuzluk iddiaları gündeme geldi. 



28 

Aile birleşiminde yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla, 

toplumlar arası ilişkilerin artırılması ve aile değerlerinin 

yaşatılması için ilgili ülkeler nezdinde girişimlerde 

bulunmaya devam edeceğiz. 

 

CHP Berlin 

Hiçbir adım atılmadı. 



29 

Yaşlı, engelli ve kadınlara yönelik özel programlar 

geliştireceğiz. 

 

CHP Berlin 

Birşey yapılmadı. 

Bu zaten Almanya’nın halletmesi gereken bir konu.  



30 

Kültürel hassasiyetlere uyumlu bakım evlerini teşvik 

edeceğiz. 

 

CHP Berlin 

Birşey yapılmadı. 

Bu zaten Almanya’nın halletmesi gereken bir konu.  



31 

Tüm insanlık için büyük tehdit oluşturan ayrımcılık, 

ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı ile 

mücadelede ilgili ülkelerle birlikte hareket ederek, yurt 

dışındaki insanımızı da yakından ilgilendiren insani 

değerleri korunma hususunda çalışmalarımıza hız 

vereceğiz. 

 

CHP Berlin 

Birkaç politik açıklama dışında ne yapıldığı 

bilinmiyor. 



32 

Başta İslam düşmanlığı olmak üzere yurtdışındaki 

vatandaşlarımızın maruz kaldıkları ayrımcılık ve hak 

ihlalleri ile her türlü platformda etkin mücadele edeceğiz. 

 

CHP Berlin 

Hangi mücadelenin verildiğini bilinmiyor! 



33 

Yurtdışında yaşayan uzmanlara yönelik, yaşadıkları ülke 

ve Türkiye bakımından karşılaştıkları sorunlar ve 

çözümüyle ilgili eğitim ve seminer programlarını artırarak 

sürdüreceğiz 

 

CHP Berlin 

Ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Duyulmadı. 



34 

Kişisel veriler ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak 

korunacak, vatandaşlarımızın menfaatleri esas 

alınacaktır.  

CHP Berlin 

OECD kapsamında yapılması gereken bu işlem 

yapılmadı. Vatandaşlarımız mağdur oldu. 



35 

Türkiye’ye kesin dönüş yapanlar için kamu hizmetlerinin 

önündeki engelleri kaldıracağız. 

 

CHP Berlin 

Konuyla ilgili bilgi yok. 



36 

Yurt dışında yetişen gençlerimizin Kamu kurumlarında 

istihdamı için KPSS’de yeni modüller açılacaktır.  

 

CHP Berlin 

Konuyla ilgili bilgi yok. 



37 

Sosyal, eğitim ve kültürel işbirliği anlaşmalarının 

güncellenmesini sağlayacağız. 

 

CHP Berlin 

Güncellenmedi! 



38 

Adalet ve Kalkınma Partisi 

yurtdışında yaşayan 

vatandaşlarımızın sorunlarının 

çözümü için verdiği sözlerin 

hemen hemen hiçbirisini yerine 

getirmemiştir. 

CHP Berlin 



39 

3 YENİ ve TEMEL SORUN  

AKP Döneminde özellikle ortaya 

çıkmıştır: 

CHP Berlin 



40 

OECD KAPSAMINDA 

VATANDAŞLARIMIZIN MALİ 

BİLGİLERİ DİĞER ÜLKELERE 

AKTARILMIŞTIR. İNSANLARIMIZ 

BÜYÜK SORUNLARLA KARŞI 

KARŞIYA KALMIŞTIR. 

CHP Berlin 



41 

GENÇLERİN BEDELLİ ASKERLİK 

BEDELİ GEÇEN SEÇİM 

DÖNEMDE 1.000 €’YA 

İNDİRİLMİŞ, SONRA YENİDEN 

4.000 € ÜZERİNE 

ÇIKARTILMIŞTIR. 

CHP Berlin 



42 

3201 YASA KAPSAMINDA 

EMEKLİLİK OLANAĞI PRATİKTE 

OLANAKSIZLAŞTIRILMIŞ, 

ÖDENEN MİKTAR 

ARTTIRILIRKEN, ALINAN EMEKLİ 

AYLIĞI YARI YARIYA 

DÜŞMÜŞTÜR. 

CHP Berlin 



43 

ARTIK ÇÖZÜM ZAMANI 

 

ARTIK CHP ZAMANI 

 

HAYDİ HEP BİRLİKTE 

CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE 

TAÇLANDIRMAYA! 

CHP Berlin 



CHP 

YURTDIŞI TÜRKLER ÇALIŞTAYI  

  

BERLİN - 17 , 18 EYLÜL 2022  

 

Av. Memet Kılıç, LL.M (Heidelberg) 



Bir dokun bin ah işit! 
     1-   Sosyal Güvenlik  

            a. Sağlık Sigortası 

            b. Bağkur 

            c. Emeklilik 

            d. Borçlanma 

            e. Hizmetlerin birleştirilmesi   

      

 2-   Mülkiyet  

            a.  Emlak edinme (yazlık, kışlık arsa) 

            b.  Miras 
      



Bir dokun bin ah işit! 

3.   Mali Birikimler  

      a. Merkez Bankası 

      b. Döviz, tahvil, senet hesap ve işlemleri 

      c. Kooperatif, holdingler 

 

4. Gümrükler 

 a. Eşya 

 b. Araba 

        



Bir dokun bin ah işit! 
 

5. Pasaport 

   a. Süresi 

   b. Harçlar 

   c. Yeni, kayıp 

  

6. Nüfus  işlemleri 

 a. Nüfus kayıt örnekleri (vukaatlı) 

 b. Çocukların sonradan nüfusa kaydı 



Bir dokun bin ah işit! 
7. Hukuk 

            a. AB hukuku ile uyum 

            b. Evlenme, boşanma, tanıma-tenfiz vb. 

            c. Seçme ve seçilme 

8. Ulaşım Yolcu taşıma 

        Hava, Kara, Deniz 

9. İletişim 

        a. Cep telefonları 

        b. Türkiye deki kurumlarla iletişimin kötüye 

kullanılması (casusluk). 



Bir dokun bin ah işit! 

10. Medya 

 a. Kamu TV’lerinin yandaş TV’ye dönüşümü 

(TRT) 

 b. Özel kanallar 

 c. Sansür ve baskı 

      



Bir dokun bin ah işit! 

• 11. Vize 

 a. Transit vizeler 

 b. Aile yakınları vizeleri 

 c. Öğrenci vizeleri 

 d. İşveren vizeleri 

      

 



Bir dokun bin ah işit! 
12.  Sağlık hizmetleri 

 

13.  Kültürel      “ 

 

14.  İnanç          “ 

 

15.  Turizm       “ 

 

16.  Konsolosluk “ 

 



Bugün yoğunlaşacağımız konular 

AB ile olan ilişkiler ve haklar 

Askerlik 

Otomatik Bilgi Değişimi  

Emeklilik 

Yaş düzeltme 

Kurumsal düzenlemeler 



AB ile olan ilişkiler ve haklar 

• 8 Ağustos 1949: Türkiye, Avrupa 

Konseyi’nin ilk üyelerinden oldu. 

 

• 20 Eylül 1959: Avrupa Ekonomik 

Topluluğu’nun kuruluşundan iki yıl sonra 

Türkiye bu topluluğa ortak üyelik başvurusu 

yaptı. 



(Ankara) Ortaklık Anlaşması  

(12 Eylül 1963) 
 

 Devletler hukuku açısından bağlayıcı olan bu 

anlaşmada Türkiye’nin AB’ye üye olma 

olanağı karara bağlanmış (madde 28); aynı 

zamanda bu yolda kendisine yardım sözü 

verilmiştir (madde 4 Giriş/Präambel)  

 



• 13 Kasım 1970: Katma Protokol 

• 12 Eylül 1980: Askeri Darbe 

• 14 Nisan 1987: Tam üyelik başvurusu 

• 1 Ocak 1996: Gümrük Birliği 

• 27 Nisan 1997: Ortaklık Konseyi 
buluşmasında AB, Türkiye’nin tam 
üyelik perspektifini ve gelecekte 
muhtemel üyelik dışında 
bırakılamayacağını onaylamıştır. 



• 10/11 Aralık 1999: Avrupa Zirvesinde 

AB, Türkiye’yi resmi olarak AB’ye 

aday üye ülke ilan etmiştir 

(Beitrittskandidat). 

• 6. Oktober 2004: Avrupa Komisyon’u 

Türkiye ile üyelik görüşmelerinin 

başlamasını önermiştir. 

• 17. Dez. 2004: AB Konseyi, Türkiye ile 

üyelik görüşmelerinin başlaması kararı 

almıştır.  



Kopenhag Kriterleri 

AB 1993 tarihinde aday ülkelerin tam 

üyeliği için kriterler oluşturdu: 

 

•  Politik kriterler,  

•  ekonomik kriterler ve  

•  idari kriterler 

 



Türkiye’nin aldığı yol 
2 Ağustos 2002: AB-Reformpaketi: 

• İdam cezası kaldırıldı 

• Düşünce ve toplantı özgürlükleri genişletildi 

• Kamu radyo ve televizyonlarında ana dilde 
yayın olanağı getirildi. 

 

• 31 Temmuz 2003: TBMM, Milli Güvenlik 
Konseyi’nin politik etkisini sınırlıyor. 



• Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırıldı. 

  

• Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinin 
ulusal yasalara göre önceliği kabul edildi. 

 

• AİHM’in kararlarının Türkiye’de yargılamanın 
yeniden yapılması gerekçesi olduğu kabul 
edildi. 

 

• Kadın erkek hak eşitliği ve dinsel azınlıkların 
hakları konusunda ‘sözde’ yeni adımlar atıldı.  



Türkiye neler yapmalı?  

• Yasal iyileştirmelerin hayata geçirilmesi 

• Hukuk devleti ilkesinin uygulanması 

• Yolsuzluk ve rüşvet ile mücadele 

• İdari birimlerin işlerlik kazanması 

• Güçler ayrılığı ve düşünce özgürlüğü 

• Vatandaşların toplukuk hukukundan 

kaynaklanan haklarının takipçisi olmak 



Askerlik 
Bedelli askerlik, vatandaşın yaşadığı ülkede 

çalışma ve ikamet ile ilgili sorun yaşamaması 
için geliştirilmiş önemli bir kurumdur.  

Bir aylık askerlik (Burdur) vatandaşın gönül 
bağını kaybetmemesi için düşünülmüştü.  

2016 tarihinde islamcılar ‘parayı ver, gelip 
masraf yaratma’ moduna çevirdiler: 
‘Yurtdışında oturma veya çalışma iznine 
sahip olarak üç yıl süreyle yurt dışında 
bulunan vatandaşlarımız 1.000 Avro ödeyerek 
askerlik hizmetini yerine getirmiş 
sayılacaklardır’ 

 



7179 Sayılı Askeralma Kanunu ile bedelli 
askerlik yapacakların ödeyecekleri ücretlerin 
yılda 2 defa olmak üzere günün ekonomik 
koşullarına göre güncelleneceği mevzuatla 
hüküm altına alındı 

• 2022 Temmuz ayında bedelli askerlik ücreti 
80 bin 64 lira oldu = 4.400 € (16.09.2022) 

Ne yapmalı? 

• Yurtdışında doğan veye reşit olmadan oraya 
yerleşen kişiler askerlik görevinden muaf 
tutulmalı. Yurtdışına reşit olduktan sonra 
çıkan ve orada ikamet ve çalışma hakkına 
sahip olan kişiler, yaşadıkları ülkenin asgari 
ücretine göre bir ödeme yaparak askerik 
görevlerini yerine getirebilirler 



Otomatik Bilgi Paylaşımı 

• AGİT ülkeleri arasında "otomatik bilgi 

paylaşımı" uygulaması 1 Ocak 2018'de 

başlaması gerekirdi. Bu anlaşmanın 

altına imza atan AKP halkı 

bilgilendirmeyerek imajını kurtarmaya 

çalıştı, ‘alt yapıyı oluşturamadık’ diyerek 

de diğer ülkeleri oyaladı. 



• „Türkiye'deki taşınmaza, mal varlıklarına 
ilişkin herhangi bir paylaşım da 
yapılmayacaktır“ şeklinde açıklamalar ile 
halkı kandırdı. 

• Vergisi banka hesabından ödenen bir 
gayrımenkul ortaya çıkar. Adli yardımlaşma 
anlaşmaları yürürlükte. 

Ne yapmalı? 

• Hukuk devletine yakışır bir şekilde 
uluslararası sözleşmelerin gerekleri yerine 
getirilmeli. 

• Bu sözleşmelerin altına imza atılmadan önce 
vatandaşlar sonuçları konusunda doğru 
bilgilendirilmeli. 



Emeklilik 
• DW Türkçe: Mevcut yasal düzenleme nasıl, TBMM’ye 

gelen torba yasada nasıl bir değişiklik öngörülüyor? 

• Memet Kılıç: Mevcut yasal düzenlemeye göre, yurt 

dışında yaşamakla birlikte, Türkiye’de borçlanarak 

emekli olmak isteyen kişilerin özellikle iki koşulu 

yerine getirmeleri gerekiyor: Bir Türkiye’ye kesin 

dönüş yapmaları, daha doğrusu ikamet yerleri 

konusunda bir beyanda bulunmaları, ikincisi de 

şayet tekrar yurtdışında yaşamaya başlamışlar ise 

orada sosyal yardım, ikamete dayalı bir sosyal 

destek almamak veya bir işte çalışmamak. Yardım 

alır veya çalışırlar ise halihazırda geçerli olan mevcut 

düzenlemeye göre maaşları kesiliyor.  



CHP, kısa süre önce, bunun kaldırılması 

yönünde bir teklif vermişti, bunun üzerine de 

AKP hükümeti de harekete geçerek bunu 

Almancasıyla minijob'lar (part time işler) yani 

sosyal sigorta primleri ödenmeyen işler için 

ortadan kaldırma hazırlığını yaptı ve bir 

kanun tasarısı hazırlandı. DW 13.06.2020  

Peki yurtdışında yaşayan Türkiye’den emekli bir 

vatandaş neden eşitlik ilkesinden 

yararlanamasın ve maaşı kesilecek korkusu 

olmadan tam zamanlı çalışamasın? 



Yaş düzeltme ile emeklilik 

• Almanya’ya hangi yaşla giriş 

yapılmışsa, o yaş doğru yaş kabul 

edilir. Ancak doğru yaş ayrıca bir resmi 

bir belge ile kanıtlanabiliyor ise ve bu 

resmi belge kişinin Almanya´ya 

gelişinden önce hazırlanmışsa kabul 

edilebilir.  



19.10.2017 tarihli 7039 sayılı kanun: 

İkinci defa yaş düzeltme davası 

olanağı.  

MADDE 9- 5490 sayılı Kanunun 36 

ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“b) Haklı sebeplerin bulunması hâlinde 

aynı konuya ilişkin düzeltme yapılması 

hâkimden istenebilir. 

 



Hangi genel düzenlemeler 

gerekli? 

Yurt dışında yaşayan Türkiye kökenli 
insanlar için bir başkanlık yerine 
‘bakanlık’ oluşturulmalı 

 

Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar 
Danışma Kurulu’na yeniden 
işlevsellik kazandırılmalı 



İlginiz için 
telekkür ederim! 



OKTAN ERDİKMEN  

18 EYLÜL 2022 PAZAR 

C H P  B E R L İ N   

Y U R T  D I Ş I  T Ü R K L E R  Ç A L I Ş T A Y I   

DİĞER KONULAR 



Y A L N I Z L I K  
0

1  

Sahipsizlik, ikinci sınıf muamele | Dolandırıcılıklar, suistimal | Ayrımcılık 



E M E K L İ L İ K  
0 2  

Çalışma izni | Aralık 2018 KHK | Emeklilik iptalleri | Nimet külfet dengesi 



U Ç A K  

B İ L E T L E R İ  

0 3  

599 avroya 22 gün tatil | En karlı hatlar, Avrupa - Türkiye uçuşları | Tavan fiyat 



T E L E F O N L A R  
0 4  

2012’de 100 ₺, 2022’de 2732 ₺ | 120 gün sonra kapanıyor | 2 senede 1 telefon hakkı verilmeli 



C E N A Z E L E R  
0 5  

Sigorta sistemi | Herkes için ücretsiz olmalı 



S A Ğ L I K  

S İ G O R T A S I  

0 6  

Eylül 2021 değişikliği | Sadece acil sağlık hizmeti (Fransa hariç) | 1964 tarihli anlaşmalar güncellenmeli 

YUPASS e-devlet üzerinden alınmalı 



T Ü R K Ç E  V E  D İ N  

D E R S L E R İ  

0 7  

Türkçe konuşan göçmen - Müslüman göçmen | Türkçe, zorunlu seçmeli ders olmalı | Dil okulda öğrenilir 



A S K E R L İ

K  

0 8  

Türkiye’deki bedelli askerliğe sabitlendi  | Uzaktan eğitim kaldırılmalı  | Ücret düşürülmeli   

Türk vatandaşlığından çıkış sebebi 



A R A Ç L A R  
0 9  

2 sene kalış süresi  | 1 gün bile çıkış yapılırsa ceza | Düzenlemeler basitleştirilmeli | Tek tip vinyet çıkarılmalı   

Cezalar e-devlet üzerinden görülmeli 



V İ Z E L E

R  

1

0  

Uzun bekleme süreleri | Yüksek ret oranı | Aile birleşimi - öğrenci vizeleri 



S I L A  Y O L U N D A K İ  S O R U N L A R  
1 1  

Çok uzun bekleme süreleri | Peron - personel sayısının arttırılması  | Hızlı geçiş sistemi - ön kayıt   

Gurbetçi işçi anıtı  



Bu dünyada hiçbir şey, göründüğü hatta yaşandığı gibi değil,  

her şey hatırlandığı gibi. 

B A R I Ş  B I Ç A K Ç I  



T E Ş E K K Ü R L E

R  


