İYİ PARTİ YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ
KURULUŞ
MADDE 1
Genel Başkan’ın teklifi ve Genel İdare Kurulu’nun kararı ile Tüzüğümüzün ekinde bulunan listede
kayıtlı coğrafyada ve/veya ülkelerde Genel Merkeze bağlı olarak faaliyet gösterecek “Yurt Dışı
Temsilcilikler” ve ilgili ülkenin idari yapısı dikkate alınarak ihtiyaç halinde alt birimler
oluşturulabilir. Bu yapılanma söz konusu ülkenin ulusal, yerel kanun ve düzenlemelerine uygun
olmak durumundadır.
AMAÇ
MADDE 2
Yurt Dışı Temsilciliklerin amaçları;
a. Yurt dışında yaşayan ve yurt dışı seçmen listelerine kayıtlı yurttaşlarımız arasında Parti Tüzüğü
ve Programı doğrultusunda İYİ Partili dayanışmasını artırmak, Partiye üye olmak isteyen yurtiçi
seçmen listelerine kayıtlı olanlar için gerekli üyelik işlemlerini kolaylaştırmak, tanıtım amaçlı,
siyasal, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerde bulunmak,
b. Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın Türkiye’deki siyasal süreçlere katkılarını ve bulundukları
ülkelerde yapılacak seçimlere katılmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
c. Yurt dışında oy kullanılan seçimlerde görev alacakları belirlemek ve seçimin o bölgedeki
örgütlenmesini yürütmek,
ç. Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı bulundukları ülke ile ilişkilerimizdeki siyasal gelişmelerle
ilgili olarak bilgilendirmek, Parti programı ve ilkelerine ters düşmeyen Sivil Toplum
Kuruluşlarında yer almalarını, siyasal süreçlere katılmalarını teşvik etmek,
d. Bu yurttaşlarımızın gerek yaşadıkları ülkelerde gerek Türkiye ile olan ilişkilerinde karşılaştıkları
sorunları saptamak, çözüm önerileri üretmek, sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak
çalışmalarda bulunmak,
e. Genel Merkezin yurt dışında uygun göreceği tanıtım, teşvik ve benzeri çalışmalara katkıda
bulunmak,
f. Kadınlar ve gençlere yönelik çalışmalar yürütmek,
g. Parti’nin uluslararası ilişkilerinin kurulması ve geliştirilmesine katkı yanında, yurt dışındaki
çağdaş demokrat partiler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile köprüler oluşturmak,
h. Bulundukları ülkelerdeki insan hakları, demokrasi uygulamaları konusundaki gelişmeleri ve
uygulamaları titizlikle takip edip Genel Merkeze düzenli rapor iletmek.
TEŞKİLATLANMA
MADDE 3
Yurt Dışı Temsilciliğin Kuruluşu
Yurt Dışı Temsilcilikler, Parti’nin amaç ve ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak üzere, her
ülkenin idari yapısı göz önünde bulundurularak, görevlendirilen Genel Başkan Yardımcısının
teklifi çerçevesinde Genel İdare Kurulu kararı ile oluşturulur.

Yurt Dışı Temsilcilikler tüm çalışmalarını görevlendirilen Genel Başkan Yardımcısının eşgüdüm,
yönlendirme ve denetimi altında yürütmek durumundadırlar. Yurt Dışı Temsilcilik bünyesinde
görev alacakların aynı zamanda yerel Sivil Toplum Kuruluşları bünyesinde de görev üstlenmeleri
mümkün olmakla birlikte o STK’ya mensubiyetleri kendilerini Parti disiplininden ve kurumsal
yükümlülüklerden kaçınma hakkı vermez.
Bu yapılanma söz konusu ülkenin ulusal ve yerel kanun ve düzenlemelerine uygun olarak
oluşturulmuş Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliğinde bulunabilir.
Sözkonusu Yurt Dışı Temsilcilik, ülkelerin başkentlerinde biri Başkan, biri Genel Sekreter, ikisi
Üye, sekizi Birim Amiri, biri İrtibat Görevlisi olmak üzere 13 kişilik bir “İcra Komitesi” olarak Genel
Merkezce yapılacak atamalarla oluşturulur. İrtibat Görevlisi sayısı bulunulan ülkenin idari yapısı
dikkate alınarak arttırılabilir. İcra Komitesi’ne bağlı olarak Eyalet sistemi olan ülkelerde Eyalet
veya bölgelerde “İcra Sekretaryaları” oluşturulabilir. İcra Komiteleri/Sekretaryaları Türk
vatandaşlarının yoğun olduğu şehirlerde Genel Merkezin onayıyla Şubeler de oluşturabilir. Tüm
bu oluşumların kurulması, kadrolaşması ve atamaları Genel Merkezin yetkisindedir.
Ülke, eyalet ve bölge temelinde oluşturulacak bu yapılanmaya paralel olarak Parti’nin ilkelerini
tümüyle benimsemiş yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları/Genel Sekreterleri kendilerini
ilgilendiren konuların gündemde bulunduğu Komite/Sekretarya toplantılarına katılabilir ve söz
hakkına sahip olurlar.
İcra Komiteleri küresel düzeyde bir “Konsey” çatısı altında bir araya getirilir ve faaliyetlerin
gözetimi ile yönlendirilmesine katkıda bulunurlar. “Konsey” toplantılarına yurt dışı seçmen
listesinde kayıtlı bulunan Genel İdare Kurulu üyeleri de katılabilir ve söz hakkına sahip olurlar.
“Konsey”in Başkanlığı İcra Komiteleri Başkanlarınca yıllık dönemler halinde dönüşümlü olarak
üstlenilir.
Bu konulardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yukarıda anılan birimlerin toplantılarına Genel
Başkan’ı temsilen katılır.
Yurt Dışı Temsilciliklerinin veya bağlı birimlerin giderleri kendileri tarafından karşılanır.
Bütün bu birimlerde olağan kararlar 2/3 çoğunlukla, bağlayıcı ve önemli mali külfet getirebilecek
kararlar konsensüsle alınır. Konsensüsün oluşamadığı durumlarda Genel Merkezin görüşü esas
alınır. Alınan kararlar Genel Merkez’in onayı ile yürürlüğe girer.
MADDE 4
Yurt Dışı Temsilciliğin bünyesinde aşağıda anılan birimler oluşturulur:
- Sosyal Politika ve Toplumsal Faaliyetler
- Aile ve Kadın Faaliyetleri
- Gençlik ve Spor Faaliyetleri
- Hukuk ve Seçim İşleri
- Basın-Yayın, Medya ve Halkla İlişkiler
- Tanıtım, Etkinlik ve Proje Yönetimi
- Eğitim, Kültür ve Sanat Faaliyetleri
- Yerel Siyasi Partiler ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler ve İşbirliği

Bu birimlerde görev alacak temsilciler İcra Komitesi/Sekretarya ve Konsey düzeyinde
yürütülecek çalışmalar çerçevesinde oluşturulacak Komisyonların da doğal üyeleridir. Genel
Merkez’ce ileride başka alanları da kapsayacak birimler oluşturulabilir.
İcra Sekretaryaları üç ayda bir bağlı bulundukları İcra Komitelerine, İcra Komiteleri ise altı aylık
dönemler halinde Genel Merkeze faaliyet raporları sunarlar. Şubeler ise aynı takvime uygun
olarak raporlarını İcra Sekretaryalarına sunarlar. İcra Komiteleri her yılın Aralık ayı içinde
müteakip yılın faaliyet programlarını Genel Merkeze iletirler. Anılan raporların zamanlıca
iletilmemesi halinde disiplin kuralları çerçevesinde gereğine tevessül olunur.
Zamanı, yeri ve katılımcıları belirlenerek, yurt dışında yılda en az üç kez Eşgüdüm Toplantıları
düzenlenir. Yurt Dışı Temsilcilikleri ve alt birim yönetimlerinin görev süreleri ve gerektiğinde
görevlerine son verilmesi hususları İYİ Parti Genel Başkanının kararına bağlıdır.
ÜYELİK VE TEMSİL
MADDE 5
Yurt Dışı Temsilciliklerin İrtibat Görevlileri Parti üyeliğine tekabül edecek şekilde Yurtdışı Seçmen
Listesinde kayıtlı vatandaşlarımızın kaydını alabilir ve bu kayıtlar aylık olarak cetvellere işlenerek
görevlendirilmiş olan Genel Başkan Yardımcısına iletilir.
Milletvekili seçimlerinde merkez yoklaması ile aday belirlenmesi halinde Yurt Dışı
Temsilciliklerce önerilecek adaylıklar da değerlendirmeye alınır. Genel İdare Kurulu
seçimlerinin “Blok Liste” yöntemiyle yapıldığı durumlarda Yurt Dışı Temsilciliklerce kayıt altına
alınan vatandaşlarımızın temsiline de özen gösterilir.
DENETİM
MADDE 6
Yurt Dışı Temsilciliklerinin çalışmaları Genel Merkez tarafından görevlendirilecek denetçiler
tarafından gerçekleştirilecektir. Denetim raporları Genel Başkana sunulur ve içerikleri
konusunda Genel İdare Kurulu bilgilendirilir.
UYGULANACAK KURALLAR
MADDE 7
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, İYİ Parti Tüzüğü ile bu ve diğer ilgili yönetmelikler
hükümleri uygulanır.
YÜRÜRLÜK
MADDE 8
Bu Yönetmelik Genel İdare Kurulunun 9 Ekim 2019 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe
girmiştir.

