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Divan Kurulu Başkanlığı’na; 

 

Sayın İrfan Aktar 

Divan Kurulu Başkanı, 

 

Konu: Tüzük Tadil Taslağı’nın 8. Md sine koyulan muhalefet şerhinin gerekçesi; 

 

Tadil edilen Tüzük metninin 8. Maddesinde açıkça belirtilmiş olduğu gibi, yıl itibariyle A, C, ve 

D gruplarından yapılacak başvuruların tamamı istisnasız kabul edilecektir. Söz konusu 

başvuruların toplam sayısının önümüzdeki yıllarda ne olacağı tabii ki net olarak söylenemez 

ama geçmiş yıllarda gerçekleşen rakamlara bakılarak bir tahmin yapmak mümkündür, 

şöyleki; 

1) Söz konusu edilen toplam sayılar, son beş yılda s sırasıyla 215 (2011’de), 183 

(2012’de), 189 (2013’de), 172 (2014’de), 202 (2015’de) olarak gerçekleşmiştir, 

2) Bu durumda,  yıllık ortalama 193 kişi olmaktadır. Ancak burada unutulmaması 

gereken husus, anılan yıllarda D grubundan yapılan çok yoğun başvurulara rağmen 

kabullerin son derece sınırlı tutulduğu, hatta 2015 yılında başvuru/ kabul oranının 

%17’ye kadar gerilemiş olduğudur (359 başvurunun 63’ü kabul edilebilmiştir). 

Dolayısıyla, yeni taslakta bu grubun serbest bırakılması ve her başvurunun kabul 

edilecek olması yukarıdaki ortalamayı en az %10 arttıracak ve rakamı 220 dolayına 

çekecektir. 

3) Bu rakama, 15 kişilik Başkan kontenjanı eklendiğinde ulaşılacak sayı en azından 235’ 

olacaktır. 

Görüleceği gibi, buraya kadar anlatılanlar ilk dört grup (A, B, C, D) içindir. Peki beşinci grup 

(E Grubu) için durum nedir ve nasıl gelişecektir, bir de ona bakalım. 

E grubundan her yıl alınabilecek üye sayısı aynı anda uygulanan iki ayrı kriterle 

belirlenmektedir: 

1)  E grubundan alınabilecek üye sayısı o yıl Genel Kurula katılma hakkı kazanan üye 

sayısının %3’ünü geçemeyecektir, 

2) E grubu da dahil, 5 gruptan her yıl alınabilecek toplam üye sayısı 400’ü 

aşamayacaktır. 

Şimdi bu kombine kriter, örneğin bu yılki duruma uygulandığında, önce %3’lük kontenjandan 

E grubu 230 kişilik bir hak kazanacak (7700 x 0.03), ancak 400’lük ikinci kriter devreye 

girince bu sayı 165’e inecektir (400-235). 

Yine son beş yıllık E grubu başvurularına bakıldığında ( 229 / 345 / 377 / 309 / 500) gruptan 

yapılan başvuruların 300’ün altına inmediği, aksine sürekli yükselen bir temayül gösterdiği 

görüleceğinden, bu gruba yıllık 200’ün üzerinde kontenjan sağlayacak bir sistemin adil 

olacağı ve uzun yıllar sürecek bir rahatlama getireceği aşikardır. Ayrıca, camianın çeşitli 

kesimlerinden alınan mesajlar da bu yönü işaret etmektedir.  

Dolayısıyla, E grubu dahil, 5 gruptan her yıl alınabilecek toplam üye sayısının %20 artışla 

400’den 500’e yükseltilerek, bu sisteme olanak verecek şekilde bir düzenleme yapılmasının 

uygun olacağı düşünülmekte ve bu düşüncede israr edilmektedir. 

Keyfiyet bilgilerinize sunulur. 

 

Taner Aşkın (5924)   Mustafa Cengiz (10649)   Ahmet Şenkal (4581) 

 


