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Yeni Anayasa’da yurt dışında yerleşik vatandaşlarımız ve tarihi-kültürel 

bağlarımız olan topluluklarla ilişkiler 

1- Yeni Anayasa’da yurt dışında yerleşik vatandaşlarımız 
 

A. GEREKÇE 

1921 ve 1960 tarihli anayasalarda yurt dışında yaşayan vatandaşlar içerikli bir düzenleme 

bulunmazken, bu tarihlerden itibaren yurt dışına başlayan yoğun işçi göçünün bir neticesi 

olarak 1982 tarihli Anayasamızda yurt dışında yaşayan vatandaşlar konusu yer almıştır. Yurt 

dışındaki vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar yapması yönünde devlete mükellefiyetler 

yükleyen 1982 Anayasasının 62. maddesinde düzenlenen ilgili hüküm, yurt dışındaki 

vatandaşlarımızı “gurbetçi” ve “misafir işçi” algısını yansıtan bir şekilde sadece işçilik 

sıfatları bağlamında ele almıştır. Bununla ilintili olarak ilgili hükümler Anayasamızın “sosyal 

güvenlik hakları” bölümünde ve “yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları” başlığı altında 

düzenlenmiştir. Ancak geçen süre zarfında vatandaşlarımızın çalıştıkları ülkelerde kalma 

temayülü ve yurt dışında doğan yeni nesiller dolayısıyla yurt dışındaki vatandaşlarımız 

bulundukları ülkelerde yerleşik hale gelmişlerdir. Bu gelişmelerin tabii neticesi olarak da yurt 

dışındaki Türk toplumunun sorun ve ihtiyaçları çalışma hayatıyla ilgili konuları aşarak dil ve 

kültürel kimliğin muhafazası gibi temel ihtiyaçları da kapsayacak şekilde çeşitlenmiş ve söz 

konusu sorunların farklı tanımlamalar ve bakış açısı ile ele alınması zarureti ortaya çıkmıştır. 

Nitekim devletimizin günümüz itibariyle yurt dışına yönelik yaptığı çalışmalara bakıldığında, 

gerçekleştirilen çalışmaların mevcut anayasamızda belirtilen sosyal güvenlik alanını aşıp 

eğitim, kültür, aile, ekonomi gibi diğer birçok alana yayıldığı gözlemlenmektedir. Aynı 

şekilde kanun maddesinin hedef kitlesi dikkate alındığında da Türkiye’nin yurt dışındaki 

vatandaşlarının mağduriyetlerini giderebilmek adına ‘mavi kart uygulaması’ gibi 

düzenlemelerle yurt dışında yaşayıp Türk vatandaşlığından çıkan kişilere kendi iç hukukunda 

özel statüler tanıyarak, yurt dışındaki sorumluluk alanının Anayasamızın 62. maddesinde 

hizmet sunulacak kitle olarak tanımlanan “vatandaş”  kapsamının ötesine taşındığı müşahede 

edilmektedir. 

Netice itibariyle 1982 Anayasasındaki mevcut düzenleme yurt dışında yerleşik hale gelen 

Türk toplumunun ve özellikle de yeni nesillerin, yaşadıkları ülkelerdeki konumlarını, 

ihtiyaçlarını ve önceliklerini tanımlamakta yetersiz kaldığı gibi, devletimizin hali hazırda 

sunmuş olduğu hizmetleri kapsamak ve bu hizmetlerin anayasal çerçevesi olmak niteliğinden 

de uzak kalmıştır. 

Dolayısıyla 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında, dönemin şartlarına uygun 

olarak yalnızca işçilik şartları çerçevesinde ve sosyal güvenlik hizmetleri bağlamında ele 

alınan yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili 62. maddedeki düzenlemenin, yurt dışındaki 

vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde yerleşik hale gelmelerini ve geçen zaman içerisinde 

ortaya çıkan yeni sorun ve önceliklerini gözetecek ve devletimizin yurt dışındaki 
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vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarının anayasal temelini teşkil edecek şekilde değiştirilmesi 

öngörülmüştür. 

B. MADDE METNİ 

“Devlet, yurt dışındaki Türk toplumunun hak ve menfaatlerini korur, dil ve kültürel 

kimliğin muhafazası ve anavatanla bağların geliştirilmesi için çalışmalar yapar.” 

 

 

 

2- Tarihi ve Kültürel Bağlarımız Olan Topluluklarla İlişkiler 

 
A. GEREKÇE  

Soydaş-akraba topluluklar, kardeş topluluklar gibi tanımlamalarla da anılan komşu 

ülkelerden uzak kıtalara kadar farklı coğrafyalarda yaşayan tarih, dil veya din gibi bağlarımız 

olan topluluklara yönelik politikamızın dayanağını teşkil edecek bir maddenin olması 

Türkiye’nin bu konudaki vizyonunu anayasal zeminde sağlamlaştırması açısından önemlidir. 

1982 anayasasında bu yönde bir madde bulunmamaktadır. Ancak birçok ülke kendi tarihi arka 

planı ve geliştirmiş olduğu ilişkiler çerçevesinde dil, kültür, medeniyet ve tarihi bağlara 

atıflarla bu yöndeki vizyonlarına anayasalarında yer vermişlerdir. Örneğin, Fransa, 

Fransızcayı ortak dil olarak kullanan ülkelere atıf yapmış, Brezilya Latin Amerika halklarıyla 

işbirliği ve dayanışma olarak ifade etmiş, Portekiz, Portekizce konuşan ülkelere özel olarak 

değinmiştir. Hatta Fransa anayasasının 88. maddesinde “Cumhuriyet, kendi medeniyetlerini 

geliştirmek üzere ilişki kurmak isteyen devletlerle anlaşma imzalar” maddesi yer almaktadır. 

Tarihsel bağlarımızın bulunduğu toplulukların yanında dil veya din gibi kültürel bağların 

yakınlaştırdığı ülke ve topluluklarla ilişkilerin geliştirilmesi devletin vizyonu olarak 

anayasada yer almalıdır. Türkiye’nin tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğu ülke ve 

topluluklarla kamu diplomasisi ve kültürel diplomasi enstrümanlarını kullanarak ilişkilerini 

geliştirmesi küresel barış ve refaha verdiği önemin göstergesidir. 

Bu kapsamda yeni anayasanın dış politika bölümüne aşağıdaki madde dâhil edilebilir. 

 

B. MADDE METNİ 

“Devlet, tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğu ülke ve topluluklarla ilişkilerin 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.” 

 

 


