
 

 

Dış İlişkiler Başkanlığı 

20 Mayıs 2022 

 

                             *DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANLARI  2. TOPLANTISI * 

*TOPLANTI ÖZET  BİLGİ NOTU* 

 

1.Gelecek Partisi Dış İlişkiler Başkanları 2. Toplantısı 19 Mayıs 2022 günü 

Ankara Genel Merkez’de yapılmıştır. 

Toplantının ilk bölümü Gençlik Politikaları Başkanlığınca  19 Mayıs 

münasebetiyle düzenlenen Gençlik Buluşmasıyla başlamıştır. Sn.Genel 

Başkan’ımızın hitabıyla başlamıştır. (Tam metnine Parti linklerinden ulaşılabilir)  

*Yurtdışı Teşkilatlanma Yönetmeliği  hakkında Gn. Bşk. Yrd. Ü.Yardım’ın 

kısaca bilgi vermesi sonrasında Gn.Bşk.Yrd. Seçim ve Hukuk İşleri Bşk. 

Sn.A.Sefer Üstün seçim hazırlıkları konusunda kapsamlı bilgi vermiş, bu konuda 

yapılması gerekli çalışmaları  aktarmıştır.  

Partimiz Yurtdışı teşkilatlanma Yönetmeliği aşağıda sunulmaktadır. Yurtdışı 

teşkilatlanma konusunda şu alanda  faaliyet gösterilmesi yararlı olacaktır. 

a.Her bir İlimizin yurtdışında yaşayan hemşehrileriyle temaslarını geliştirmeleri, 

dernekleri, yöneticileri hakkında bilgi derlemek  

b.Yurtdışı teşkilatlanmamız konusunda yardımlarını talep etmek 

c. Yaz tatili dönemlerinde kendileriyle biraraya gelmek 

 *Dış politika yuvarlak masa toplantısında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Suriye 

gelişmeleri ve sığınmacılar, Almanya başta olmakla Batı ülkelerinde gelişen 

yabancı düşmanlığı/ ırkçılık başlıklarında konuk konuşmacılar sunumlarda 

bulunmuşlar ve soruları  cevaplandırmışlardır.  

*Gelecek Partisi’nin yurtdışı faaliyetleri bağlamında 24/26 Mart 2022 

tarihlerinde gerçekleştirilen KKTC ziyareti hakkında İstanbul Dış İlişkiler 

Başkanı  Dr. F.Övündür bir sunum yapmış ve konukları bilgilendirmiştir. 



*Toplantının sonunda katılımcılar düşünce ve dileklerini dile getirmişler, çeşitli 

vesilelerle bir araya gelinmesinde yarar olacağını belirtmişlerdir. 

*Yine toplantı sırasında Sn. Veysel Karademir Dış İlişkiler Başkanlığı 

bünyesinde KKTC konularından sorumlu Danışman olarak atanmış ve kendisine 

yetki belgesi verilmiştir. 

*Van Dış İlişkiler Başkanı / VI. Bölge Koordinatörü M.Demirel bölgede yapılan 

anketle ilgili kapsamlı dosyayı teslim etmiştir. 

V.Karademir’e başarılar diler, M.Demirel’e teşekkür ederiz. 

Değerli konuşmacılara ve çeşitli İllerden katılım sağlayan Başkanlarımıza 

teşekkür ederiz. 

2.Proğram 

 

  DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANLARI  II. TOPLANTISI 

(19 Mayıs 2022, Perşembe, Genel Merkez) 

 

10: 30   Kayıt  ( Mustafa Zira) 

11.00   Sn. Genel Başkanın 19 Mayıs Hitapları 

- Yurtdışı Teşkilatlanma / Gn. Bşk. Yrd. Ümit Yardım  

- Yurtdışı Seçmen Listeleri ve Seçim Süreci;  Gn. Bşk. Yrd. Ayhan Sefer 

Üstün’ ün  Sunumu 

                                             Yemek Arası 

 

14.00- Dış İlişkiler Başkanı / Gn. Bşk. Yrd.  Ümit Yardım’ın Raporu  (ÖZET) 

         -Dış Politika Yuvarlak Masa Sohbeti  

- Dış İlişkiler Başkanı / Gn. Bşk. Yrd. Sn. Ümit Yardım (Moderatör) 

*Konuşmacılar;  

- Sn. Özcan  : Rusya  /  Ukrayna  

- Sn. H.A.Karslıoğlu; Yabancı Düşmanlığı / Irkçılık   

-          Sn.Alptekin  Hocaoğlu; Suriye/ Sığınmacılar  



 

16.00 KKTC Ziyareti  hk. Sunum (Dr.F. Övündür)  

 

16.30 Konuk Başkanların Değerlendirmeleri / Faaliyet Planlamaları / Beklentiler 

/ Dilekler 

Kapanış 

 

3. Genel Başkan Yardımcısı Dış İlişkiler Başkanı Ümit 

YARDIM’ın Yararlandığı Konuşma Notları 

 

Sayın Konuklar 

Değerli Yol Arkadaşlarımız, Dostlarımız 

Hoşgeldiniz. Bildiğiniz gibi bugünkü faaliyetimizin giriş bölümünü, günün 19 

mayıs olması nedeniyle Gençlik Politikaları Başkanlığımızla birlikte ortaklaşa 

olarak gerçekleştireceğiz. Sonra kendi proğramımızı sürdüreceğiz. Tabiatiyle 

genç arkadaşlarımızdan dış politikaya ilgi duyanların şayet vakitleri varsa bizim 

proğramımızı  izlemeleri de şüphesiz mümkündür.  

Herkesi saygıyla selamlıyor, bütün diğer alanlar gibi, belki de çok daha fazlasıyla 

dış politika alanında krizlerle boğuşulmuş, savrulmalar yaşanmış  2022 yılının 

ortalarına  doğru  yaklaştığımız bu dönemde Dış İlişkiler Başkanları II. Toplantısı 

vesilesiyle Sizlerle birlikte olabilmekten onur duyduğumu öncelikle belirtmek 

isterim. Bu toplantımız vesilesiyle  sizlerin görüşleriniz bizler için  çok 

kıymetlidir ve yol gösterici olacaktır. 

SİZLERLE DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI OLARAK 2021 

RAPORUMUZU PAYLAŞMAK İSTİYORUM. 

I.Muhalefet olarak  eleştirici ancak yıkıcı olmayan bir anlayışa sahibiz. Çeşitli  

vesilelerle  eleştirilerimizi sıralarken hemen ardından da önerilerimizi getirdik, 

kamuoyumuz ve halkımızla paylaştık. Bu siyaset uslubunun   en çok da dış 

politika alanında önemli ve hayati olduğu inancındayım. Bir ülkenin çeşitli 

alanlarında yaşanan yıkımları, demokrasinin ana unsuru olan sandıklardan Söz 

Milletindir ilkesiyle  iktidara liyakatlı ehil, vizyoner yönetimlerin gelmesiyle 

birlikte muhakkak bir çözüm yoluna girer. Cumhuriyetin ilk yıllarında bir dikiş 

iğnesi yapma imkanına bile sahip bulunmayan ülkemiz insanının Türkiye’yi   çok 



ileri noktalara getirdiğini biliyor, bunda emeği olan siyasetin her kanadından 

yöneticilerimizi ve insanlarımızı  saygıyla anıyor, rahmet diliyorum.  Ancak dış 

politika biraz daha farklılık taşır. Çok daha dikkatli olmak ve ileri görebilmek 

gerekir. 

Bir ülkenin tarihle yüzleştiği en kritik  alanlardan bir dış politikadır. Zira 

yanlışların maliyete ağır olur. Herkesin de bunun sorumluluğunu bilmesi gerekir. 

Bu anlayış içinde  örneğin son yıllarda dış politikada büyük bir  başarı öyküsü 

değilse bile en azından bir olumlu örnek olarak neyi vurgulayabilirim sorusunu 

cevabı ben de yok. Her ne kadar kendimizi çok zorlasak da maalesef bir örnek 

bulabilmem mümkün olmadı. Keşke olsaydı da sorumlu muhalefet anlayışı içinde 

bunları paylaşabilsek, hatta tebrik edebilseydik. Dış politikada yıkım, savrulmalar 

ve karışıklık var, çözüm, olumlu adımlar ve gelişmeler ise  yok. İşin özeti budur. 

Bildiğimiz gibi, Gelecek Partisi dış politika anlayışını; Sayın Genel Başkan’ın 

hemen vesileyle paylaştığı görüş ve değerlendirmeleriyle ortaya koymuştur. 

Programımızda da bunları açık şekilde ilan etmiş bulunmaktayız.     Ne demiştik 

burada ? Hatırlayalım. 

Dış Politika ve Milli Savunma; Uluslararası Düzenin Öznesi; “Uluslararası siyasi, 

ekonomik ve kültürel düzenin büyük sarsıntılar geçirdiği bir dönemde ülkemiz 

sahip olduğu zengin kültür mirası, eşsiz jeopolitik konumu ve iyi yetişmiş 

dinamik insan unsuruyla fark oluşturabilecek bir potansiyele sahiptir. Partimiz 

etkin dış politika anlayışımız ile ülkemizin küresel ve bölgesel ölçekli yeni düzen 

kurma çabalarına aktif katkı sağlayacağına ve uluslararası sistemin edilgen 

nesnesi değil etken öznesi olacağına inanmaktadır” (Gelecek Partisi Proğramı) 

Ülkelerin tarihi gelişim süreçlerinde zaman zaman yüzyüze geldikleri kritik 

eşikler bulunur. Köklü  devlet ve yönetim  tecrübesine sahip ve bu tecrübeyi  

Milletinin sağduyusuyla birleştirebilen  ülkeler sözkonusu  tarihi sınamaları 

kolayca aşabilir ve  köklü mirasları  üzerinden tekrar geleceği kucaklamaya 

yönelebilirler. Milletimiz de bu tür tecrübeleri  uzun tarihi boyunca  bazen  

yaşamış, varoluş eşiklerini aşabilmiş ve yeniden nevş ü nema bulmuştur. 

Başaramayanlar ise tarihin derinliklerinde kaybolurlar. 

Bu perspektiften yaklaşıldığında, milletlerin  tarihi sınamalarının başında gelen 

alanlardan birinin, biraz önce vurgulaığım gibi,    dış politika olduğu şüphesizdir. 

Çeşitli  alanlarda basiretsizlik, bilgisizlik ve tecrübesizlik vb. neticesinde bazı 

yöneticilerin milletlerin sırtına yüklediği  varoluş sınamaları  iktidara gelen yeni 

basiretli  kadrolarca aşılabilir. Tarih bunun örnekleriyle doludur.Ancak dışpolitika 

alanında girilen darboğazlardan çıkış çok daha zordur ve  uzun yıllar alır. Gelecek 

nesiller üzerine de büyük maliyetler yüklenir. 



İşte bütün bu nedenlerle ülkelerin sağduyulu, inançlı, vizyoner yönetim 

kadrolarına sahip olmaları ve bu kadroların da  en başta  dışpolitika alanında 

kararlı, tavizsiz ve uzun vadeli  adımlar atmaları gerekir. İktidarlara aynı zamanda 

tarih önünde  düşen bir sorumluluktur bunlar. 

Bugün   bütün dünya’da olduğu gibi Türkiye bakımından da son derece dinamik,  

sürekli değişen ve yeni sınamalarla yüzyüze gelinen   bir dönemden geçmekteyiz. 

Barış, istikrar, işbirliği yerine savaşlar, gerginlik ve çatışmalar daha çok duyulan 

kelimeler oldu. Maalesef önümüzdeki yakın dönemin de bu mahiyette geçeceğini  

öngörmek mümkün. 

2021 boyunca da Ülkemiz dış politikasında savrulmalar, eşgüdümsüzlük, yanlış 

karar ve adımlar, dağınıklık, rasyonalite ve sağduyudan uzak günübirlik ani 

tepkilere dayalı yaklaşımlar, populizm, bölgesel ve küresel ölçekte yalnızlaşma 

bütün hızıyla devam etmiştir. 

    Doğu Akdeniz’den Kıbrıs ve Orta Doğu’ya kadar uzanan bir coğrafyada, ABD, 

Rusya, AB, AK,  NATO vb. gibi ülke ve kuruluşlarla  gerginlikler, sorunlu ve 

soru işaretli konular dönemimize  hakim olmuştur.   

Küresel ölçekteki durum bakımından bazı  anahtar kelimelere bakmak istersek 

küresel  güçlerin rekabetinde yeni bir aşama, otoriterliğin yükselirken 

demokrasinin zemin kaybetmesi, iklim değişikliği, çevre, Covid19’un küresel bir 

felaket teşkil etmeyi sürdürmesi bilhassa vurgulanmalıdır. En başta otoriterlik, 

demokrasi, iklim ve  Covid 19 salgınının süren etkilerinin ve bunların 

sonuçlarının değerlendirildiği zirve ve toplantıların   yıl içinde dikkat çekici 

olduğu da   belirtilmelidir.  

Konulara özet başlıklar halinde ve biraz daha yakından bakalım...  

Değerli yalnızlık devam ediyor. Bunu düzeltmeye yönelik adımlar da herşeyden 

önce yöntem ve tecrübe kaosları içinde sürüyor, böylece onur kırıcı durumlara da 

şahit olmaktayız.  

Populizm, günü birlik tepkiler, vizyonsuzluk, kişisellik gibi unsurların da 

birleşmesiyle birlikte dış politika yıkımını devam ediyor. Bunun faturası ise en 

başta milletimize, çocuklarımıza bırakılacak ve düzeltme sorumluluğu de bütün 

alanlar gibi hepimize kalıyor.  

Küresel ölçekte ülkemizin itibarını zedeleyen populizm örnekleri devam ediyor. 

Bu gelişmeleri değerlendirirken dış politika konularının bilhassa populizme araç 

kılınmasını yanlış bulduğumuzu vurguladık. 

ABD ve diğer önemli Avrupalı  aktörlerle ilişkilerimiz de büyük ölçüde 

donmuşluk, istikrarsızlık ve vizyonsuzluk hakimiyetini sürdürüyor. Dış politika 



anlayışı tehditler, popülizm ve kişisellikten etkileniyor  ve kişisellikten 

etkileniyor. Bilhassa Yunanistan gibi ülkeler de bu boşluktan çok iyi yararlanıyor.  

Yunan Bşb. Dünkü ABD ziyaretinde elüstünde tutuldu ve ülkesi lehine önemli 

siyasi-iktisadi-askeri kazanımlar sağladı. 

Türkiye ise bıranınz ortağı oludğu ancak ihraç edildiği F35 uçaklarını almak, F16 

uçaklarının satırn alımını bile yapamıyor. Bundan sonra da bu zorluklar aşarak 

sürecik maalesef. 

AB ile ilişkilerde gerçek anlamda bir donmuşluktan bahsedilebilir. Adeta adı 

konulmamış şekilde “üyelik sürecinin rafa kaldırılması”  gibi bir dönem 

yaşanmaktadır.  

Nitekim Avrupa Birliği Liderleri yıl içinde birçok Zirve’de  biraya geldiklerinde 

Türkiye-AB ilişkilerine gündemlerinin en önemli maddeleri arasında 

yervermişlerdir. Zirve sonuç bildirileri de AB-Türkiye ilişkileri bakımından 

dengeli metinler olmaktan uzak, üyeleri Yunanistan ve GKRY’ ni kollayan 

anlayışı yansıtmıştır. Türkiye’yi kendine ne yaklaştır, ne de uzaklaştır anlayışı...   

Avrupa Parlamentosu başta olmakla bütün AB kurumlarının türkiye raporları çok 

ağır eleştirilr içermeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftaki Dışişleri komisyonunda 

kabul edilen taslak karara bakarsak önümüzdeki ay parlamentoya gelecek 2021 

Türkiye Raporunun da çok ağır  ifadeler içereceğini biliyoruz.  

Avrupa Parlamentosu bilindiği üzere Türkiye’yi  2. Kez denetim sürecine dahil 

etmiştir ve bu AK tarihinde bir ilk olmaktadır.  

Avrupa ülkeleriyle ikili ilişkilerimiz de her düzeyde olumsuzluklarla devam 

ediyor.  Öyle bir durumdayız Avrupada yeni hükümetler kurulurken bile Türkiye 

koalisyon protokollerinde yeralmaya başlamıştır.  Ticaretimizin çok büyük 

bölümünü yaptığımız, 3.5 milyon civarında insanımızın yaşadığı Avrupa 

ülkeleriyle çok zor ilişkiler içindeyiz.  

Avrupa Konseyi ile ilişkilerimiz ise yine büyük sorunlara gebe bir çizgide 

ilerlemeye devam ediyor.   Türkiye maalesef AK’den ihracına kadar uzanabilecek 

bir hukuk sürecinin tam ortasındadır. 

NATO içinde Türkiye’nin konumunun sorgulanır hale gelmesi ise başlıbaşına bir 

meseledir. Haziran 2021 Brüksel Zirvesi’ne kabul edilen belgeler, bilhassa Rusya 

ve Çin’le ilişkiler boyutunda adeta Türkiye’yi hedef almaktadır.  Son olarak 

Finlandiya-İsveç konusunda yeni bir kirizin içine girmiş durumdayız. 

İktidarın NATO’nun İsveç ve Finlandiya ile genişlemesini ele alışı tam bir 

beceriksizlik ve diplomasi amatörlüğüdür. 



Balkanlar maalesef bugünkü küresel sistemin nihai barış ve huzuru getiremediği 

bölgelerin başında geliyor. Bunların başında da şüphesiz Bosna Hersek geliyor. 

Dayton Anlaşmaları esasında kurulan sistem sancılı şekilde sürüyor ve Sırp 

ayrılıkçılığı artık sadece söylemlerle değil somut adımlarla da kendini açıkça 

ortaya koymaktan çekinmiyor (BH SC Ulusal Meclisi’nin 10 Aralık 2021 merkezi 

kurumlardan çekilme kararı)   Türkiye’nin girişimlerinin de maalesef pek etkili 

olmadığını da  dikkat, hatta endişeyle  izlemekteyiz. Gözümüz kulağımız 

Bosna’da ancak iktidarımız bu hassasiyet içinde mi bilemiyoruz. Zira bölgedeki 

ciddi durumun baş kışkırtıcılardan birinin de Rusya olduğunu  biliyoruz. Rusya 

ise Türkiye’nin yakın müttefiki.   

Uzak Doğu / Asya gelişmeleri bakımından ise Çin bilhassa insan hakları 

bağlamında yakinen izlediğimiz ve gelişmelere göre keskin tepki verdiğimiz 

bölgelerin başında gelmektedir. Kuruluşumuzdan bu yana  Uygurların ve diğer 

kardeş toplulukların durumu ilgi alanımızda oldu ve görüşlerimizi başta Sayın 

genel başkan olmakla her düzeyde paylaştık. Bu değerlendirmelerimizi birçok 

faaliyetleri düzenleyerek ve faal şekilde katılım sağlayarak da destekledik. Bu 

insanlık trajedisine dair önerilerimizi de paylaştık. Uluslararası kuruluşların, 

çeşitli ülkelerin baskılarına rağmen Çin maalesef büyük baskılarını sürdürüyor, 

Yabancı heyetlerin özgürce  bölgeyi ziyaretlerine dahi imkan tanımıyor. Ülkemiz 

dış politika yöneticileri ise bu konuda derin suskunluklarını sürdürüyorlar. Başta 

Partimiz olmakla çeşitli kesimlerin baskıları karşısında ise birkaç ürkek cümle 

kullanmaktan  öteye geçemediler.  

Bölgedeki gelişmelerele ilgili hassas  tutumumuzu  birçok faaliyetler 

düzenleyerek veya katılım sağlayarak da destekledik. Partimizin ilgili 

Başkanlıklarıyla yakın eşgüdüm içinde gerçekleştirilen bu faaliyetlere (toplantı, 

konferans, imza kampanyaları vb.)  destekleri için bütün teşkilatımıza 

minnettarız. Partimizin ve  aziz Milletimizin bu yoğun  baskılarının da etkisiyle 

BM. 76. Genel Kurul 3. Komite Toplantısı’nda   Çin’i kınayan 44 ülke arasında 

ilk kez Türkiye’nin de yeralması 2021 yılının en kaydadeğer gelişmelerinden biri 

oldu. Benzer şekilde  12-14 Kasım 2021’de Prag’da yapılan Dünya Uygur 

Kongresi’ne Gelecek Partisi heyeti olarak katılımımız da bu ilgimizin 

örneklerinden birini  teşkil etmiştir.Heyetimiz bu faaliyetlerde seçkin ve takdir 

gören bir konumda olmuştur.  Buna mukabil mesela geçtiğimiz ay İslamabad’da 

yapılan İİT Dışişleri Bakanları Toplantısıda DT ile ilgili tek bir atıf veya karar 

bulunmuyor. Buna mukabil ÇHC Dışişleri bakanı toplantıya katılarak bir de 

konuşma yapabilmiştir. Bunun sorumlusu da ülkemiz iktidarıdır. Gelecek Partisi 

olarak bölgedeki gelişmeler 2022 ve müteakip yıllarda da önceliklerimiz arasında 

bulunacaktır.  



Bütün Teşkilatlarımıza bu konudaki kararlılıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bu 

örnek muhalefette de olunsa güçlü söylem ve duruşların iktidarları nasıl 

etkileyebildiklerinin en somut örneklerindendir. 

Afrika ise iç savaşlar, darbeler, dış müdahaleler, parçalanmışlıklar geleneğini 

2021 boyunca da sürdürdü. Batı-Rusya ve Çin mücadelelerini bu kıtada da 

sürdürmeye devam ediyorlar. Covid10, açlık, fakirlik gibi sorunlar ise kıtanın 

onyıllardır yüzyüze bulunduğu sorunlar. Afrika-Türkiye zirvelerinde büyük 

emeği olan Sn.Genel Başkanımızdan sonra bu sürecin sekteye uğradığı  

görülüyor. Nitekim 3. Ortaklık Zirvesi ancak 7 yıl sonra geçtiğimiz aylarda  

İstanbul’da yapılabildi. Herhalukarda bu kıta ile ilişkilerin devamı Türkiye 

bakımından da son derece önemlidir. Herhalukarda, Parti Proğramı’mızda da 

yeraldığı gibi,  Afrika dış politikamızın temel ayaklarından biridir ve   ülkemizin 

2000’li yıllarda başlattığı Afrika açılımını güncelleyerek derinleştireceğiz.  

Sadece batıyla veya üyesi olduğumuz bloklarla sorunlarımız sürmüyor. Örneğin 

öncü ülkelerden biri olammız gereken İslam ülkelerinde istikrarsızlık yıkımlar 

sürgünler hakim. Türkiye bu alanlarda öncülük ve liderlik yapamıyor. Çünkü en 

başta kendisi bu ülkelerle sorunlar yaşıyor. Mısırdan BAE’ye kadar. Bu boşluğu 

da yine Türkiyenin radikal muhalifleri Yunanistan, Güney Kıbras ve diğerleri 

dolduruyor. Özetle bölgemezin durumu perişan. Afganistan, Irak, İran, Pakistan,    

Filistin…Örneğin sadece Yemene baktığımızda % 80 i yardıma muhtaç,% 66 

yiyeceğe, sağlık hizmetlerine erişemiyor. Çoğu İslam ülkelerinni durumu böyle. 

Bölgemiz demokrasi, refah, bilim sanatta ulaştığı ileri düzeylerle  değil 

yıkımlarla,  işgallerle, otoriterlikle, insan hakları ihlalleriyle anılıyor.   

Rohingalar gibi mazlum halkların çile ve sürgünleri onyıllardan bitirilemiyor. 2 

ay içinde ortaya çıkan 12 milyonluk Ukraynalı mülteci kriziyle nasıl başedildiğini, 

Türkiyeyi kıskanan Avrupalı liderlerin nasıl bu mültecilere sahip çıktıklarını, 

onlara nasıl destek sistemlerinin  devreye girdiğini gördüğümüzde bizim 

bölgemizin sahipsizliğini, bölgemiz yönetimlerinin basiretsizliğini tekrar tekrar 

görmekteyiz.  

Kafkasya, OAC, Orta Doğu gerginlikleri sürüyor. Ramazan boyunca Filistinlilere 

yönelik baskılara karşı verilen cılız ürkek tepkileri gördüğümüzde de aynı 

basiretsizlikleri tekrar tekrar görmekteyiz. Bu Bölgelerde ülkemizin 

varolmadığını, konjonktürel anlarda ortaya çıkabildiğini, oyun kurucu bir 

konumunun bulunmadığını üzüntüyle izliyoruz. 

Bütün bunlar dış politika alanında yaşadığımız sorunların, çıkmazların sadece 

bazı örnekleri. 



Hepimiz biliyoruz ki 2022 içinde dış politikada  çok önemli ve tarihi gelişmeler 

yaşandı. Bütün bunların hepsini birgünde ele almamız mümkün değil. Bununla 

birlikte örneğin; bu gelişmelerin başında  23 Şubat 2022 gününden buyana süren    

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali konusu geliyor. Bu konudaki değerlendirmelerimizi 

ilk günden itibaren en açık ve net şekilde kamuoyumuzla paylaştık. Rusya’ya 

karşı  uluslararası  sistemden dışlayıcı adımlar bütün hızıyla sürüyor.  BM İHK 

ve  AK’dan  ayrıldı, daha doğrusu da ihraç edildi. BM genel kurul üyeliği tartışılır 

hale geldi. İnsani mekanizmalar harekete feçirildi.Sistematik yaptırımla. Veto 

gücünün arkasına saklanan bir ülke konumunda.  

Öğleden sonra iki değerle arkadaşımızla birlikte Rusya-Ukrayna meselesi dahil 

dış politika alanında genel mahiyette bir sohbet yapacağız. Konuşacağız ve tabii 

ki sizleri dinleyeceğiz.  

Özetle; dış politika aslında bir fedakarlık alanıdır. Hergün 24 saat izlenmesi 

yorumlanması karar alınması gerekir. Zira bir ülkede güneş batarken bir diğerinde 

hayat yeni başlamaktadır. Kesintisiz bir yaşam biçimidir. İnsanın keşke 24 saat 

uyumadan ayakta kalabilsem ve çalışabilsem diyeceği bir alandır. Sizlere bu 

çalışmalarınız için bilhassa teşekkür ederim. 

SONUÇ OLARAK ÖZETLE; DİYORUZ Kİ;  

-Topyekun yenilenmiş bir dışpolitika anlayışının hakim olması, 

-Kişiselikten uzaklaşmış, diplomasi kurumlarının önünü açan, 

-Dış politikayı populizme alet etmeyen, kararlı, güçlü, sözünü dinleten, liderlik 

yapan 

 bir dış politika oluşturulmasının, uygulanmasının vakti gelmiş geçmektedir.   

Bütün alanlarda oludğu gibi bunu yolu da iktidardan geçmektedir. Hepimiz bunun 

için mücadelemizi sürdüreceğiz. Dış politika alanında çalıştığımıza  göre bu 

mücadele sadece Türkiye içinde değil ülkemiz dışında da olacaktır. 

Değerli Arkadaşlar 

Son dönemde  Başkanlığımızca etkin faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bu meyanda, 

bazılarını zikretmek gerekirse;   

-Öncelikle Partimizin sadece dış politika değil bütün faaliyetlerinde yeraldık, 

katkı sağladık. Bunlar herbirimizin asli vazifeleridir. Bu anlayışla görevlerimizi 

sürdüreceğiz.    



-Öte yandan; Dış politika gelişmelerini, faaliyetlerimizi vb. içeren haftalık 

bültenler düzenli olarak Parti’mizin bütün kademelerine ulaştırdık.   İllere, ilçe 

başkanlıklarına hatta delegelerimize.  

-2021 Dış Politika Raporu,  insan hakları raporu, S400’ler raporu gibi 

çalışmalarımızı  diğer ilgili birimlerimizle eşgüdüm içinde hazırlanarak  referans 

kaynağı olarak bütün teşkilatımıza dağıttık. 

-Çok sayıda  yerli, yabancı dış politika yetkilisi, uzmanı ile bir araya geldik. 

Partimizi ve dış politika görüşlerimizi aktardık. 

-Birçok Büyükelçi ve yabancı konuğu  Genel Merkezimizde ağırladık. Son olarak 

Sn. Genel Başkanının evsahipliğinde Ankara’daki  Avrupa Birliği 

Büyükelçiliklerinin katılımıyla iftar yemeği düzenledik. Bu davetimiz Ankara’da 

bir siyasi parti tarafından düzenlenen muhtemelen tek örneği teşkil etmiştir.    

-Önemli dış politika başlıklarında uzman isimler davet edilmek suretiyle  

seminerler, konferanslar, sergiler  düzenledik.  Partimizin ilgili Başkanlık ve 

Birimleriyle yakın işbirliği içinde toplantılar, faaliyetler  gerçekleştirdik.  

-Ülke içi ve dışından çeşitli düşünce kuruluşlarıyla bir araya gelerek dış politika 

görüşlerimizi aktardık.   

-İllerimizin Dış İlişkiler Başkanları, Myanmar’da durum ve Rohingaların dramı  

başlıklı Model BM, kitap tanıtım vb. toplantılar düzenledik.   

- Covid19 salgını nedeniyle ara verdiğimiz yurtdışı temaslara devam ettirdik. Çek 

Cumhuriyeti, KKTC ve Yunanistan gibi ülkeleri ziyaretle Partimizi temsil ettik. 

Öğleden sonra bu ziyaretlerle ilgili bir sunumu İstanbul Dışilişkiler Başkanımız 

Fürkan bey yapacaktır.  

-Bütün dış politika gelişmeleriyle ilgili  düşüncelerimizin makaleler ve 

mülakatlarla yazılı basında yeralmasını  sağladık. S adece  2022 yılının ilk 4 ayı 

içinde 21  haber proğramına ve 16 TV açık oturumuna konuk olduk. 

Yerli yabancı basına mülakatlar verdik, yuvarlak masa toplantılarına iştirak ettik. 

Dış politika faaliyetlerimiz 2 yabancı  belgesel çalışmasına da konu oldu ve bunlar 

sonuçlandığında sizlere bilgi vereceğiz. 

  

Önümüzdeki  dönemde de  bütün bu faaliyetler sürdürülecek, ayrıca Yurtdışı 

Temsilcilikleri Yönetmeliği’miz esasında çalışmalarımız üzerinde 

yoğunlaşılacaktır. Bu konularda Sizlerin yardım ve katkılarınız çok önemlidir, 

gereklidir. Biraz sonraki sunumda bu konu üzerinde daha etraflı şekilde 



konuşacağız, Sn. Hukuk ve Seçim işleri Başkanımız Ayhan Sefer Üstün Bey’in 

değerli   değerlendirme ve tavsiyelerini  alacağız.   

Bütün bunları hep birlikte, yakın bir işbirliği ve eşgüdüm içinde 

gerçekleştireceğiz. 

Önümüzdeki ay başında, muhtemelen 7 Haziran 2022’de değerli uzmanlarımızla 

Dış Politika konulu bir Parti içi beyin fırtınası yapacağız. Ankara’ya yakın 

bölgelerde yaşayanlar gelerek izleyebilirler.  

Gelecek Partisi Türkiye’nin geleceğine damgasını vuracaktır. Dış politika da 

bunun en belirgin alanlarından birini teşkil edecektir.  

Özetle ve bir kez daha vurgulamak gerekirse; ” Türkiye’nin geleceği aydınlıktır. 

Türkiye’nin sorunlarının farkındayız ve bugün yapılması gerekenleri de biliyoruz. 

Geleceği inşa edecek donanım ve kararlılığa sahibiz”  

Türkiye’nin aydınlık geleceğine bütün alanlarda olduğu gibi dış politika’da da 

tarihi bir dönüşümü sağlayacak Gelecek Partisi damgası  vurulacaktır. Gelecek 

Partisi sahip bulunduğu vizyon, kararlılık ve sorumluluk içinde  ve Milletimizden 

alacağı işaretle  ülkemizde  büyük ve tarihi dönüşümü mutlaka sağlayacaktır. 

Güzel, verimli, mutluluk ve başarılarla dolu bir dönem ve Gelecek  dileklerimizle.  

                                              ***** 

                                                

4. GELECEK PARTİSİ   YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİNİN 

KURULUŞ, TANIM, GÖREV VE FAALİYETLERİNE DAİR 

YÖNETMELİK 

Giriş/Tanım;                    

Gelecek Partisi (bundan böyle GP olarak zikredilecektir) Programı; yurtdışında 

yerleşik vatandaşlarımız / ülkemiz kökenlilerle   ilişkilerin   önemini,  bunların  

anavatan Türkiye ile  yaşadıkları ülkeler arasındaki işbirliğinin  geliştirilmesine 

yapacağı katkıyı vurgulamakta ve  GP’nin  yurtdışındaki    diasporamızı 

milletimizin  doğal parçası olarak  gördüğünü, kendilerine karşı  

sorumluklarımızın   bilindiğini ve bu esaslarda  yapılması gereken düzenlemeleri   

ilgili maddelerinde  açıkça ortaya koymaktadır. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın     

bulundukları ülkelerde ve bölgesel-küresel ölçekte hak ettikleri yerleri 

alabilmelerine katkı sağlamak amacıyla, Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren 

kurum/kuruluşların  görev ve  sorumluluklarını tam anlamıyla   yerine 

getirebilmeleri  için  gerekli politikaların yepyeni bir anlayışla oluşturulması ve 



bu yönde bütün  adımların atılması   GP’nin   temel  vaad  ve hedefleri arasında 

yer almaktadır.    

GP Yurtdışı Temsilciliği;  Parti programında yer alan ilke ve amaçlara ve  yerel   

hukuk kuralları çerçevesinde  gerekli  şartları tamamlayarak  faaliyetlerde 

bulunmak üzere,  Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşları veya Türkiye’den gelmiş 

olmakla birlikte ilgili ülkenin mevzuatı imkan veriyorsa, o ülkenin vatandaşlığını 

kazanmış ve bahsekonu ülkede yerleşik  şahıslarca  kurulmuş Temsilciliktir. 

Temsilciliğin  faaliyet göstereceği statü (siyasi temsilcilik, dernek, vakıf vb.)  

evsahibi ülkenin ilgili  hukuk mevzuatı esasında belirlenecektir. 

Bölgesel/Uluslararası Kuruluşlar nezdinde görevlendirilecek  Temsilcilikler 

bakımından ise ilgili Kuruluşun mevzuatı geçerli olacaktır. 

Ülkemiz kökenli bir  toplumun  bulunmadığı veya sayısal olarak az olduğu, 

bununla birlikte dost, yakın veya Türkiye  için özel önem taşıyan  ülkeler 

bakımından ise Türkiye ile  yakınlığın, ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi, 

çeşitli alanlarda bilgi, tecrübe vb. aktarımının yapılması, ülkemizin görünümünün  

güçlendirilmesine katkı sağlanması  Temsilciliklerin  ana hedef ve faaliyetleri  

arasında bulunacaktır 

GP  Yurtdışı Temsilcilikleri,  Parti Programı ve Tüzüğünün ilgili maddeleri 

çerçevesinde aşağıdaki esaslara göre   kurulacak, görevlerini yerine getirecek ve 

faaliyetlerde bulunacaklardır. 

Kuruluş  

Madde 1;  

Yurtdışı Temsilcilik;  çeşitli kanallardan  gelebilecek   tekliflerin  Parti Başkanlık 

Kurulu’nda değerlendirilmesi   ve  gerekli kararın alınmasını müteakiben Genel 

Başkanın onayıyla  oluşturulabilecektir. 

Parti Yönetim Kurulu  adayın atanması hakkında  ilk müteakip toplantısında 

kapsamlı  şekilde bilgilendirilecek ve karara bağlanacaktır. 

Temsilcilik tesisine dair talep ve  öneriler değerlendirilirken,  Parti’nin  temel 

ilkeleri arasında yeralan liyakat, taliplerin bulundukları ülkelerde vatandaşlarımız 

ve yerel makamlar nezdindeki  konumu, ana dil ve yabancı dil  bilgileri, eğitim 

durumu,  temsil yeteneği vb.  unsurlar asıl ve belirleyici olacaktır. 

Kapsamlı mülakatlar  ve adaya dair referanslar ışığında yapılan değerlendirme ve 

seçim  neticesinde verilen kararın olumlu olması durumunda,  Temsilcilik 

görevini deruhtesi uygun görülen  adayın Temsilciliği;  Dış İlişkiler Başkanı ile  



(Madde 4 esasında ataması yapılmış) Koordinatör’ün  imzalarını   havi “Temsilci 

Yetki Belgesi” ile  tevsik edilecektir. 

Sözkonusu Temsilciliğin durumu ve Yetki Belgesi Genel Merkez’ce her 6 ayda 

bir gözden geçirilecektir.      

Madde 2;  

Yurtdışı Temsilcilikler; ilgili ülkenin hukuk mevzuatı ve GP  ilkeleri çerçevesinde 

hazırlanacak iç Yönetmelik  esasında  teşkilatlanma, iç görevlendirme   ve 

faaliyetlerini  Genel Başkan ve Genel Merkez’le istişare ve eşgüdüm içinde 

gerçekleştireceklerdir.  

Temsilcilik kurma yetkisi verilen Temsilci en geç 6 ay içinde   kuruluş sürecini 

tamamlayacak, Yönetim Kurulu dahil yetkili organlarını oluşturacak ve Genel 

Merkez’e  kuruluş raporunu iletecektir.  

Temsilcilik Faaliyetlerinin İzlenmesi, Genel Merkezle Eşgüdüm  ve Temsilcilik 

Görevinin Sona Erdirilmesi. 

Madde 3; 

Temsilciliklerin faaliyetlerinin yakinen izlenmesi, gereken yönlendirme ve 

tavsiyelerin yapılabilmesi, bu çalışmalar hakkında Genel Başkan ve Parti 

Başkanlık Kuruluna düzenli bilgilendirmelerde bulunulabilmesi   amacıyla;  

Dış İlişkiler Başkanlığı’nın    eşgüdümünde;   

i.Siyasi İşler Başkanı 

ii.Teşkilat Başkanı 

iii.Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı  

iv.Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı 

v.Sosyal Politikalar Başkanı 

vi.Parti İçi Eğitim Başkanı 

vii.Dış İlişkiler Başkanı  

viii. Genel Sekreter     

ix. PİK Başkanı      ve  

x.Yurtdışı teşkilatlanma  konularıyla ilgili Teşkilat Başkan Yardımcısı’nın  

katılımlarıyla  Yurtdışı Temsilcilikler İzleme Grubu (YTİG) oluşturulacaktır.   



YTİG; Temsilciliklerin faaliyetlerini yakinen takip edecek,   mutad ara dönem 

toplantıları dışında gerekli görülen durumlarda da bir  araya gelecek, Yurtdışı 

Temsilciliklerden heyetlerle  görüşmeler yapacak, öneri ve değerlendirmelerini  

değerlendirecektir. Bu görüşme ve toplantılara, gündeme göre  veya arzu etmeleri 

halinde  diğer PBK ve PİK Başkanları, Disiplin Kurulu, Etik Kurul temsilcileri, 

Kıta / Ülke Temsilcileri ve Ülke Koordinatörleri de       katılabileceklerdir. 

YTİG  düzenli olarak     her yılın Haziran ve Aralık aylarında   genel  

değerlendirme toplantıları yapacak, Dış İlişkiler Başkanı’nın takdimiyle,  söz 

konusu ara dönem ve  yıllık raporlarını  Genel Başkan, Başkanlık Kurulu ve 

Yönetim Kurulu’na sunacaktır.   

Ülkemizin  veya bulunulan ülkenin vatandaşları olan insanlarımızdan oluşan  

büyük bir  nüfusu  ilgilendiren ve  hedefleyen  bu çalışmalar;   kapsam ve mahiyeti 

itibarıyla  gerek Genel Merkez’de, gerek aynı ülkede faaliyet gösteren  

Temsilcilikler arasında güçlü bir eşgüdümü  gerekli kılmaktadır.  Dış 

Temsilciliklerinin faaliyetlerinin verim ve başarısı, bu Temsilciliklerinin 

çalışmalarının tüm Genel Merkez  birimlerinin ilgi alanları itibarıyla  çok 

yakından izlenmesiyle  mümkün olabilmektedir. Bu bakımdan;  YTİG’nin ara 

dönem ve  Aralık ayında yıl sonu genel  toplantıları tüm  PBK ve PİK Başkanları 

ile Etik ve Disiplin Kurulları temsilcilerinin ,  ülke temsilcilerinin ve  kıta / ülke 

koordinatörlerinin katılımıyla yapılacaktır. 

Madde 4;  

Genel Başkan; Yurtdışı Temsilciliklerle ilgili çalışmaları yapmak, eşgüdümü 

sağlamak, YTİG ve diğer ilgili Başkanlıklarla  yakın ve düzenli işbirliği içinde 

bulunmak ve Dış İlişkiler Başkanlığına  bağlı olmak üzere  ve  “Dış İlişkiler 

Başkan Yardımcısı” ünvanıyla  bir “Koordinatör”  atayacaktır. Bilhassa  ülkemiz 

kökenli  nüfusun yoğunlaştığı  ülke/ülkeler grubu için ayrıca “Ülke Temsilcisi” 

sıfatıyla  Koordinatör Yardımcıları, ileride ihtiyaca göre de   Kıta Temsilcileri  

belirlenebilecektir. Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı/Koordinatör ve Ülke 

Temsilcileri’nin  yurtdışı temaslar için (dil, tecrübe, temsil yeteneği, sağlık vb. 

başta olmakla) gerekli şartları haiz olmaları gerekmektedir. 

Koordinatör ile Ülke/Ülkeler Temsilcileri, izlemekle görevlendirildikleri 

ülkelerdeki Temsilciliklerin faaliyetlerini takip edecek, gelişmelerin mahiyetine 

göre  Genel Merkez’de ilgili Başkanlıklarla temas içinde bulunacak,    YTİG’nin 

toplantılarına  katılacak, ayrıca bu Temsilciliklerin; Genel Başkan, Dış İlişkiler 

Başkanlığı, Başkanlık Kurulu ve Yönetim Kurulu’na sunulacak raporlarının  

eşgüdümünü sağlayacaklardır. 

 



 

Madde 5; 

GP Yurtdışı Temsilcisi’nin Parti Tüzüğü ve işbu Yönetmelikle belirlenmiş 

liyakat, yeterlilik, görevi sürdürme vb. şartları yitirdiği  yönünde yeterli 

değerlendirme ve kanıtların mevcudiyeti Dış İlişkiler Başkanı, Koordinatör, Ülke 

Temsilcisi, yurtdışı teşkilatlanma konularıyla  ilgili Teşkilat Başkan Yardımcısı 

ve Disiplin Kurulu’nun ortak  raporu ile tevsik edildiği durumlarda konu önce 

PBK’da ele alınacak, müteakiben Genel Başkan’ın onaylaması halinde de ilgili 

Temsilcinin  görevi sona erdirilebilecektir.  

İlgili ülke teşkilatlarında çeşitli kademe ve görevlerde bulunan Temsilcilik 

yetkililerinin görevden alınmalarına dair düzenlemeler ise ilgili iç Yönetmelik 

(madde 2) esasında ve Genel Merkez’le eşgüdüm içinde ve onayı ile yapılacaktır. 

Temsilciliklerin Kuruluş Amaç ve Hedefleri / Teşkilatlanma 

Madde 6; 

Yurtdışı Temsilcilikler; 

-Parti Programında belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda faaliyetlerde 

bulunmak, 

-Parti üyeleri, Partiye yakınlık duyan vatandaşlar, kesimler ile ilişkiler tesis 

etmek, dayanışma ve işbirliği içinde olmak,  anavatana veya bulunulan ülkeye 

yönelik yıkıcı, bölücü, düşmanca siyaset izleyenler dışında hiçbir siyasi, dini, 

etnik vb. ayrım yapmaksızın bütün vatandaş / vatandaş olmayanlarca kurulmuş 

dernek, vakıf ve diğer yapılarla ilişkiler tesis etmek,  faaliyetlerine katılmak, 

yapılacak faaliyetlere onları davet etmek, ortak sorunlarda görüş ve önerilerini 

almak,  Parti Program ve ilkeleri esasında faaliyet gösterecek, ancak müstakil  

STK, vakıf, işadamları birliği   vb. yapılarının oluşturulmasında öncü ve teşvik 

edici olmak,   

-Ülkenin siyasi çevreleri, partileri, üniversiteleri, basın ve çevreden enerjiye, sanat 

ve spordan bilime  bütün kesimleriyle yakın, güçlü, uzun vadeli  ve istikrarlı 

ilişkiler ve işbirliği tesis etmek,    

-Parlamentolar, Parlamentoların ilgili komisyonları, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla 

yakın ve yapıcı ilişkiler kurmak, Partimizin faaliyetleri, projeleri vb.hakkında 

muhataplarını kapsamlı şekilde bilgilendirmek,  

-Ülkede bulunan Türkiye kökenli nüfusun eğitim, işsizlik, uyuşturucuyla 

mücadele, insan hakları ihlalleri, islamfobia, aile içi şiddet gibi ortak sorunları  



hakkında Türkiye’den ve ilgili ülkeden uzmanların da katılımlarıyla seminerler, 

çalıştaylar düzenlemek, 

-Bu konularla ilgili olarak düzenli aralıklarla   Dış İlişkiler Başkanlığı ve 

Koordinatör  aracılığıyla Genel Başkan, YTİG,  Parti Başkanlık Kurulu ve Parti 

Yönetim Kurulu’na  bilgi vermek, rapor sunmak, öneri, tavsiye ve 

değerlendirmelerde bulunmak, 

-Türkiye kökenli nüfusun özellikle kadınlar, gençler, ihtiyarlar,  kimsesizler  gibi 

hassas kesimleriyle yakinen ilgilenmek, gerek Türkiye, gerek ilgili ülke 

makamlarıyla ortak çalışmalar gerçekleştirmek, 

-Gerek Türkiye’de, gerek bulunulan ülkede seçim dönemlerinde ülkenin 

mevzuatına saygı ve uyum içinde  yoğun bilgilendirme, lobi ve yönlendirme  

çalışmaları yapmak,  

-Yürütülen seçim iş ve işlemlerinin takibini, seçim başlangıcından bitimine kadar 

düzen içinde yürütülmesinin teminini ile  Partinin hak ve menfaatlerinin 

korunmasını sağlamak,  

-Türkiye’nin ve ilgili ülkenin  milli/dini günlerinde  faaliyetlerde bulunmak   

-Türkiye  ile bulunulan  ülkenin kültür, sanat, bilim, sosyal, milli, dini vb. 

değerlerinin karşılıklı olarak tanıtımı çalışmalarını yapmak ve 

-Bulunulan ülkede kain bölgesel/uluslararası kuruluşlarla yakın ilişkiler ve 

işbirliği geliştirmek  

amacıyla  teşkil edileceklerdir.  

Yurtdışı Temsilciliklerin oluşturulması ve faaliyetlerinde, ilgili  ülke toplumunu, 

yapısını, kurum /kuruluşlarını dışlayıcı ve  içine kapalı  değil, bilakis iki ülke 

arasında faal rol oynama, ilgili ülkenin karar verme mekanizmalarıyla yakın ve 

yönlendirici ilişkiler tesis edebilme gibi hedefler önemli olacaktır.  

Madde 7;  

Yurtdışı Temsilciliklerin ülke içi teşkilatlanmalarında   ilgili ülkenin; 

-Türkiye kökenli, vatandaş veya vatandaş olmayan nüfusun genel durumu, sayısı, 

ülke genelindeki  dağılımları,  

-Türkiye ile ilişkilerinin mevcut durumu, ileriye yönelik taşıdığı potansiyel, 

ilişkilerde  mevcut sorunlar  ve  

-Türkiye bakımından önem taşıyan bölgesel, uluslararası kurum/kuruluşlara 

evsahipliği yapması gibi hususlar da dikkate alınacaktır. 



Madde 8; 

Yurtdışı  Temsilcilikler bulundukları ülkenin idari yapısı esasında, başkentler 

merkez olmakla  eyalet ve şehirler temelinde örgütlenebileceklerdir.  Temsilcilik 

teşkilatlanma modellerinin oluşturulması ve faaliyetlerine başlama aşamalarında  

Genel Merkez ile yakın istişare içinde bulunacak ve onayını alacaktır. 

Her bir Temsilciliğin ülke içindeki çalışma ve faaliyetleri, ilgili ülkenin yapısı da 

göz önüne alınarak hazırlanacak Yönetmelikler çerçevesinde sürdürülecek, 

Temsilciliğin ihtiyacına  göre  eyalet teşkilatlanmalarının faaliyetleri  arasında 

eşgüdüm amacıyla  ve Temsilciliğe bağlı olarak  Ülke  Koordinatörlükleri de 

kurulabilecektir.  

Sözkonusu Yurtdışı Temsilcilik bünyesinde; bulunulan ülkedeki  diasporamızın  

durumu, öncelikleri, sorunları  ve ihtiyaçları ile  Temsilciliğin şartları da göz 

önüne alınarak;   Gençlik Temsilcilikleri  teşkil edilecek ayrıca   Eğitim, Kadın, 

Sosyal Politikalar, Ekonomi, STÖ’ler  ve  Kültür-Sanat  vb. gibi Komisyonlar da   

oluşturulacaktır.  

Yurtdışı Temsilcilik üye kayıt bilgilerini düzenli olarak Genel Merkez’e 

iletecektir. 

Madde 9; 

Yurtdışı Temsilcilikler bulunulan ülkenin geçerli hukuki düzenlemeleri de 

dikkate alınarak bulundukları ülkede her yıl mutaden  Kongrelerini yapacaklar ve 

akabinde tutanaklarını, görüş ve önerileriyle birlikte ve YTİG yıl sonu genel 

değerlendirme toplantısı  öncesinde   Genel Merkez’e ileteceklerdir.  

Temsilcilikler   her 2 yılda bir Türkiye’de  Genel Başkan, Parti Başkanlık Kurulu 

ve Parti İzleme Kurulu  üyelerinin   katılımlarıyla düzenlenecek “Gelecek Partisi 

Yurtdışı Temsilcilikler Genel Konferansı” na katılacaklardır. Genel Merkezce 

gerekli görülen durumlarda Genel Konferans daha sık aralıklarla ve özel olarak 

da toplanabilecektir.   

Genel Merkezin görüş ve onayı  çerçevesinde  yakın ve birbirine komşu   

ülkelerden Temsilciliklerin katılımlarıyla Bölge İstişare Toplantıları da ilgili 

ülkelerden birinde veya gerekli görüldüğü durumlarda Genel Merkez’de 

düzenlenebilecektir.   

Madde; 10 

Yurtdışı Temsilcilik kurulması öngörülen ülkeler   ekli listede yer almaktadır. 

Temsilciliklerin Mali Durumu  



Madde 11; 

Her bir Yurtdışı Temsilciliğinin  çalışmalarında kendi mali, lojistik imkanlarını 

kullanması esas olacaktır.  

Yönetmelikte Değişiklik ve İlaveler  

Madde 12; 

Gerekli görüldüğü durumlarda işbu Yönetmeliğin geliştirilmesi, gözden 

geçirilmesi veya bazı maddelerinin değiştirilmesi mümkün olabilecektir. 

Yönetmelikle ilgili her bir değişiklik / ilave önerisi Parti Başkanlık Kurulu’nda 

görüşülmesi sonrasında Genel Başkan’ın görüş ve onayına sunulacak ardından   

Parti Yönetim Kurulu’nda kabulü halinde   yürürlüğe girecektir. 

Onay ve Yürürlüğe Giriş 

Madde 13;  

Gelecek Partisi Yurtdışı Temsilciliklerinin Kuruluş, Tanım, Görev ve 

Faaliyetlerine Dair işbu Yönetmelik Gelecek Partisi Tüzüğü’nün  ilgili  31. ve  54. 

Maddeleri    esasında  Parti  Yönetim Kurulu’nun 23 Aralık 2020 tarihli 

toplantısında karara bağlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

 

                                              ******* 

      *YURTDIŞI TEMSİLCİLİK KURULACAK ÜLKELER / BÖLGESEL-

ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR* 

 

AB Ülkeleri  

AB Üyesi Olmayan Avrupa Ülkeleri 

Afrika Ülkeleri 

Asya Ülkeleri  

Balkan Ülkeleri 

Kafkasya Ülkeleri   

KKTC 

Kuzey ve Latin Amerika Ülkeleri  

Orta Asya Ülkeleri 



Orta Doğu Ülkeleri  

Pasifik Ülkeleri 

 

                                          ****  

 

 


