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12 Mayts 2005
Sayrn Bagbakan,

Buyuk bir uzuntüyle ö$rendik ki, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, yurt dlglnda
bulunan Türk vatandaglannrn emeklil ik hakkr kazanabilmeleri igin, herbir gün ödenmesi
gereken 2,- ABD Dolartnr 5,- ABD Dolanna yükseltme karan almrgtrr.

Böylece bir gtrplda ödenecek para yüzde yuzelli (% 150) arttlnlmaktadrr. Bu denli artrg
her turlü insaf ve mantrk ölgüsünü agmaktadlr. Bu kararla hükümet yurt dlglnda yagayan
Türk vatandaglartnln, yurt dlgrnda gegen sürelerinin sosyal guvenli$e altnmast ve
böylece emekli olabilmeleri agrkca engellenmig olacaktrr. Ödenmesi öngörulen para
miktart, bu haktan yararlanmak isteyenleri tamamen caydrrro olmaktadrr. Bu denli yuklü
bir ödentiyi  yapabilecek kigi ler son derece stnlr lr  kalacaktrr.

Hükümetin bu uygulamasl egit l ik ve egit uygulama i lkesine de tamamen ters
dugmektedir. Yasal agldan bu Bakanlar Kurulu karanntn gegerli l i$i tartrgma götürür.

Bu arttgtn en fazla yüzde elli (% 50) oranlnda yaprlarak her gün igin ödenecek miktarrn
2,- ABD Dolanndan, 3,- ABD Dolarrna Erkartr lmasrnr öneriyoruz.

Sayrn Bagbakan,

Yurtdtglndaki Turklerin büyük ölgüde Turkiye i le olan duygusal ve sosyal baglannrn
surekl i l i$i  igin buyuk önemi olan bu sosyal güvenlik gemsiyesinin bundan sonra da
korunmastntn buyük önemi vardlr.

Bu nedenle Bakanlar Kurulu'nuzda 22 Nisan 2005 tarihinde kararlagtrrr lan ve 10 Mayrs
2005 tarihli Resmi Gazete'de yaytnlanan karartn yeni bagtan gözden gegirilerek,
yurtdtgtndaki vatandaglarrmtztn ödeyebilecekleri  bir duzeye indir i lmesi kanrmrzca
zorunludur. Aksi halde bu denli  yüklü bir ödentinin yaprlabi lme olanagr yoktur.

Sizden önemle di le$imiz bu karart sadece f inans pol i t ik agrdan degil ,  Tum sosyal ve
duygusal yÖnleriyle de de$erlendirerek yukardaki önerimiz dogrultusunda bir
duzen lemeye gitmen izdir.

bagarrlar di ler, saygl lar sunanz.

Prof. Dr. Hakkr
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12 Mayts 2005
Sayrn Deniz Baykal,

Büyuk bir üzuntuyle ö$rendik ki, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, yurt drgrnda bulunan
Turk vatandaglartnln emekli l ik hakkr kazanabilmeleri  igin gunlük 2,- ABD Dolarrnl 5,- ABD
Dolanna yükseltme karan almrgtrr.

Böylece bir gtrplda ödenecek para yüzde yuzel l i  (% 150) arttrrr lmaktadrr. Bu denli  artrg her
türlu insaf ve manttk ölgusunü agmaktadrr. Bu kararla hükumet yurt drgtnda yagayan Türk
vatandaglartntn, yurt drglnda gegen sürelerinin sosyal guvenli$e alrnmast ve böylece
emekli  olabi lmeleri  aglkca engellenmig olacaktrr.  Ödenmesi öngörülen para miktan, bu haktan
yararlanmak isteyenleri  tamamen caydrrrcr olmaktadrr. Bu denli  yüklu bir ödentiyi  yapabilecek
kigi ler son derece stnrr l t  kalacaktrr.

Hükümetin bu uygulamasl egit l ik ve egit uygulama i lkesine de tamamen ters dügmektedir.
Yasal agtdan bu Bakanlar Kurulu karanntn gegerl i l i$i  tartrgma göturur.

Bu artlgln en fazla yüzde elli (% 50) oranrnda yaprlarak her gün igin ödenecek miktarrn
2,- ABD Dolarrndan, 3,- ABD Dolanna grkartr lmasrnr öneriyoruz.

Sayrn Baykal,

Yurtdlgtndaki Turklerin büyuk ölgude Turkiye i le olan duygusal ve sosyal baglanntn sürekl i l igi
igin buyuk önemi olan, bu sosyal guvenlik gemsiyesinin bundan sonrada korunmastntn buyuk
önemi vardrr.

Bu nedenle Bakanlar Kurulu'nda 22 Nisan 2005 tarihinde kararlagtrrr lan ve 1O Mayrs 2005
tarihl i  Resmi Gazete'de yayrnlanan karartnrn yeni bagtan gözden gegir i terek, yurtdrgrndaki
vatandaglartmtztn, ödeyebilecekleri bir düzeye indirilmesi kanrm 'zca zorunludur. Aksi nätOe nu
denli  yuklü bir ödentinin yaprlabi lme olanagr yoktur.

Sizden önemle di le$imiz bu Bakanlar Kurulu kararrnrn önerimiz do$rultusunda degigt ir i lmesine
katkrda bulunmanlzdlr.

Qahgmglann zda bagarrlar di ler, saygl lar sunarrz.
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Prof. Dr. Hakkl Keskin
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12 Mayts 2005
Sayrn Bakan,

Büyük bir üzüntuyle ö$rendik ki, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, yurt drgrnda bulunan
Türk vatandaglanntn emekli l ik hakkr kazanabilmeleri  igin günlük 2,- ABD Dolalnl S,- ABD
Dolarrna yükseltme karan almrgtrr.

BÖylece bir glrptda ödenecek para yüzde yüzelli (% 150) arttlrrlmaktadlr. Bu denli artlg her
turlü insaf ve mantlk ö19üsunü agmaktadlr. Bu kararla hukümet yurt dtglnda yagayan Turk
vatandaglarlnln, yurt drgrnda gegen surelerinin sosyal güvenli$e al lnmast ve böylece
emekli  olabi lmeleri  agrkca engellenmig olacaktrr.  Ödenmesi öngörülen para miktal,  bu haktan
yararlanmak isteyenleri  tamamen caydtrtcr olmaktadlr.  Bu denli  yüklu bir ödentiyi  yapabilecek
kigi ler son derece sln rr lr  kalacaktrr.

Hukümetin bu uygulamast egit l ik ve egit uygulama i lkesine de tamamen ters dugmektedir.
Yasal agldan bu Bakanlar Kurulu karanntn gegerl i l i$i  tart lgma götürür.

Bu arttgtn en fazla yüzde el l i  (% 50) oranrnda yaptlarak her gün igin ödenecek miktarrn
2,- ABD Dolarrndan, 3,- ABD Dolarrna grkartr lmasrnr öneriyoruz.

Sayrn Bakan,

Yurtdlgtndaki Turklerin büyuk ölgüde Turkiye i le olan duygusal ve sosyal baglalntn surekl i l igi
igin buyuk önemi olan, bu sosyal guvenlik gemsiyesinin bundan sonraba korunmastntn buyük
önemi vardrr.

Bu nedenle Bakanlar Kurulu'nda 22 Nisan 2005 tarihinde kararlagtlrr lan ve 1O Mayrs 2005
tarihli Resmi Gazete'de yayrnlanan karartn yeni bagtan gözden gegirilerek, yurtälglndaki
vatandaglarlmtztn, ödeyebilecekleri bir düzeye indirilmesi kanrm ,zca zorunludur. Aksi nätOe nu
denli  yüklu bir ödentinin yaprlabi lme olanagr yoktur.

Sizden Önemle di legimizbu karan sadece f inans pol i t ik agrdan de$il ,  Türk sosyal ve duygusal
yÖnleriyle de de$erlendirerek yukardaki önerimiz do$rultusunda bir duzenlemeie gitmenizäir.

Prof. Dr. Hakkr Keskin
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