Dış İlişkiler Başkanlığı

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
bakımından ise ilgili Kuruluşun mevzuatı geçerli olacaktır.

Temsilcilikler

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
Temsilcilik Görevinin Sona Erdirilmesi.

ve

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
katılabileceklerdir.

/

Ülke

Temsilcileri

ve

Ülke

Koordinatörleri

de

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.

*******

Ek;
*YURTDIŞI TEMSİLCİLİK KURULACAK ÜLKELER / BÖLGESELULUSLAR 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

****

