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YURT DIŞI BİRLİKLERİ YÖNETMELİĞİ 

 
 
KURULUŞ 
MADDE 1- 

(1) Merkez Yönetim Kurulu kararıyla, Tüzükte belirtilen ülkelerde Genel Merkeze bağlı olarak 

çalışacak “Yurt Dışı Birlikleri” ve ihtiyaç halinde, şehirlerde alt birimler oluşturulabilir. 

(2) Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, çalışmaları ve birliklerle 

ilişkileri yürütmek üzere bir yurt dışı örgütlenme koordinatörü görevlendirir. Ayrıca genel 

merkezde, uzman ve sekretarya personelinin bulunduğu daimi bir birim kurulur.  

 
AMAÇ 
MADDE 2- 

(1) Yurt Dışı Birliklerinin amaçları; 

a. Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımız arasında Parti Tüzüğü ve Programı doğrultusunda 

CHP dayanışmasını artırmak, Partiye üye olmak isteyenler için gerekli üyelik işlemlerini 

başlatmak, tanıtım amaçlı, siyasal, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerde bulunmak, 

b. Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın Türkiye’deki siyasal süreçlere ve seçimlere 

katılmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak, 

c. Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı bulundukları ülkelerdeki siyasal gelişmelerle ilgili 

olarak bilgilendirmek, parti programı ve ilkelerine paralel örgütlerde yer almalarını, 

siyasal süreçlere katılmalarını teşvik etmek, 

d. Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın gerek yaşadıkları ülkelerle, gerek Türkiye’yle 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. Partinin uluslararası ilişkilerinin kurulması ve geliştirilmesine katkı yanında çağdaş sosyal 

demokrat partiler ile köprü oluşturmak, 

h. Yurt dışında oy kullanılan seçimlerde görev alacakları belirlemek ve seçimin o bölgedeki 

örgütlenmesini yürütmek.  

i. Demokratik, sosyal hukuk devletinden yana olup demokrasi karşıtı hareketlere, 

savaşlara, insan ticaretine, ırkçılığa, radikal dinciliğe, her türlü negatif ayrımcılığa, 

nefret suçlarına karşı mücadele etmek.  

j. Evrensel sosyal demokrasi düşüncesinin bütün dünyada ve özellikle Türkiye’de 

tanınmasını, gelişmesini ve büyük halk kitleleri tarafından benimsenip desteklenmesini 

sağlamak. 
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k. İnsan haklarına ve hukukun üstünlüğüne; laik, çağdaş, katılımcı ve çoğulcu demokrasiye 

dayanan çalışmalarda bulunmak. 

l. Çağdaş dünya ülkeleri tarafından kabul edilen uluslararası antlaşmaların Türkiye’de ve 

dünyada hayata geçmesini sağlamak. 

m. Dünyamızı tehdit eden her türlü çevre kirliliği ile mücadele etmek ve hayvan haklarını 

korumak.  

 
YURT DIŞI BİRLİĞİN İLK KURULUŞU 
MADDE 3- 

(1) Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Tüzükte sayılan ülkelerde Yurt Dışı Birlikleri kurulabilir.  

(2) Her ülkede tek birlik kurulur. 

(3) Birlik, Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve ilgili ülke sınırları içinde daimi 

adresi olan, biri başkan olmak üzere, en az beş, en çok dokuz kişi tarafından kurulur. 

(4) Merkez Yönetim Kurulu tarafından kendilerine “Birlik Kurma Yetki Belgesi” verilerek 

başkan ve üye olarak görevlendirilen kişiler, en geç altı ay içinde, birlik açılacak ülke 

yasalarına uygun olarak hazırlıklarını tamamlayarak, yıllık faaliyet programlarını Genel 

Merkeze gönderirler ve ilk genel kurullarını yaparlar.  

 
YURT DIŞI BİRLİKLERİNİN ÇALIŞMA KURALLARI  
MADDE 4- 

 

(1) Yurt dışı birlikleri ve varsa bağlı birimler, tüm çalışmalarını Yurt Dışı Örgütlenmeden 

Sorumlu Genel Başkan yardımcılığının eşgüdüm, yönlendirme ve denetimi altında 

yürütürler. Birliklerin, bulundukları ülke mevzuatına göre kurulmuş ayrı tüzel kişilikler 

olması, birliklere bu yükümlülüklerden kaçınma hakkı vermez.  

(2) Birlik, kendi içinde iş bölümü yaparak, bir başkan, en az bir başkan yardımcısı, bir 

sekreter üye, bir de sayman üye belirler.  

(3) Birlikler, bulundukları ülkenin mevzuatı elverdiği ölçüde, gerekli gördüğü alanlarda 

çalışma ve danışma komiteleri kurabilirler. 

(4) Birlikler, gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerini, varsa kendilerine bağlı birimlerin 

çalışmalarını da kapsayacak şekilde, dört ayda bir yazılı rapor halinde Genel Merkeze 

bildirmekle yükümlüdürler. 

(5) Yılda iki kez, Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından 

zamanı, yeri ve katılımcıları belirlenerek, Yurt Dışı Birlikleri ve bağlı birimleri ile ortak 

danışma toplantıları yapılır. 

(6) Bu toplantıların biri, birlik üyeliği devam etmek koşuluyla geçmiş dönemlerde birlik 

başkanlığı yapmış olanların da katılımı ile yapılabilir.  
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(7) Yurt dışı birlikleri, her genel kurul sonrasında ve en geç iki hafta içerisinde genel kurul 

tutanağını ve birlik organlarına seçilenlerin listesi ile iletişim bilgilerini Genel Merkeze 

gönderirler. Kuruluş ya da genel kurulun ilgili ülkede tescile bağlı olması halinde tescille 

ilgili işlemin sonucu da aynı süre içerisinde bildirilir.  

(8) Birliklere bağlı kurulan birimler de her genel kurul sonrasında ve en geç iki hafta 

içerisinde genel kurul tutanağını ve birlik organlarına seçilenlerin listesi ile iletişim 

bilgilerini Genel Merkeze ve bağlı oldukları birliğe gönderirler.  

(9) Kuruluş ya da genel kurulun ilgili ülkede tescile bağlı olması halinde tescille ilgili işlemin 

sonucu da aynı süre içerisinde bildirilir.  

 
BİRLİĞE BAĞLI BİRİMLER KURULMASI 
MADDE 5- 

 

(1) Merkez Yönetim Kurulu, ilgili ülke birliğinin de görüşünü almak suretiyle, ülke birliğine 

bağlı olarak faaliyet gösterecek alt birimler kurabilir. Bu birimlerin kurulmasında 3. 

Maddede yazılı usul uygulanır. Geçici başkan ve yönetim kurulunun belirlenmesinde 

ilgili ülke birliğinin görüşü alınır. 

(2) Birimler, gerçekleştirdikleri tüm faaliyetleri iki aylık raporlar halinde bağlı oldukları 

birliğe bildirirler.  

(3) Bağlı birimlerin ülke birliğinde temsilinde delegasyon sistemi uygulanır. Alt birimlerin 

delege sayısı; alt birim çevresindeki seçmen sayısı ve aidat ödeyen üye sayısı dikkate 

alınarak MYK tarafından saptanacak esaslara göre belirlenir.  

 
PARTİYE ÜYELİK 
MADDE 6- 

(1) Birlikler ve onlara bağlı olarak kurulan birimler, partiye üye başvurusu alabilirler; 

aldıkları üye başvurularını üye yazım bürosuna gönderirler.  

(2) Yurt Dışı Birliklerine ve onlara bağlı olarak kurulacak birimlere üyelik için 

başvuran kişiler, Üye Başvuru Belgesinde Türkiye’de kendilerine ait bir adres 

göstermekle ve buna ek olarak, birliğin bulunduğu ülkedeki daimi adreslerini 

bildirmekle yükümlüdürler.  

 
YURT DIŞI BİRLİK ÜYE KAYIT DOSYASI 
MADDE 7- 

(1) Genel Merkezde, Yurt Dışı Birliklerine ait üyeler için, Yurt Dışı Birlik Üye Kayıt Dosyası 

oluşturulur. 
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(2) Bu dosyada, Türkiye’de adres gösteremedikleri ya da vatandaş olmadıkları için Parti Üye 

Kütüğüne kaydedilemeyenler dahil, birliklere üye olanların tümüne ait bilgiler yer alır. Bu 

kapsamda, ilgili kişilerin, bulundukları ülkedeki adresleri,  diğer iletişim bilgileri, işleri, 

uzmanlık alanları, yurt dışındaki partilerle ilişkileri, üye oldukları dernekler gibi konulara 

da dosyada yer verilir. 

(3) Birlikler, üyelik aidatını ödeyenleri periyodik olarak Genel Merkeze bildirir. 

(4) Yurt Dışı Birlikleri Üye Kayıt Dosyasına kayıtlı olan üyelerin listesi ve bunlarla ilgili tüm 

bilgiler, periyodik olarak, birliklere ve varsa bağlı birimlere gönderilir. 

(5) Partinin İntranet Sisteminde, tüm bu iş ve işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli 

düzenlemeler Bilişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından yapılır. 

 

YURT DIŞI BİRLİKLERİNİN PARTİ ORGANLARINDA VE ADAY GÖSTERMEDE 
TEMSİLİ 
MADDE 8- 

(1) Milletvekili seçimlerinde merkez yoklaması ile aday belirlenmesi halinde Parti Meclisi, 

yurt dışı birliklerinin temsiline özen gösterir. 

(2) Parti Meclisi seçiminde yurt dışı birliklerinin temsiline özen gösterilir.  

 
MALİ HÜKÜMLER 
MADDE 9- 

(1) Yurt Dışı Birliklerinin veya bağlı birimlerin giderleri kendileri tarafından karşılanır. 

 
DENETİM 
MADDE 10- 

(1) Yurt Dışı Temsilciliklerinin çalışmaları Genel Merkez tarafından belirlenen denetçiler 

tarafından denetlenir, Merkez Yönetim Kurulu’nda görüşülerek hazırlanan rapor,   Parti 

Meclisi’ne sunulur. 

 
UYGULANACAK KURALLAR 
MADDE  11- 

(1)  Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Tüzük ve diğer yönetmelik hükümleri 

uygulanır. 

 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK 
MADDE 12- 

(1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 07.06.2012 tarihli Parti Meclisi 
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toplantısında kabul edilen Yurt Dışı Temsilcilikler Yönetmeliği yürürlükten kalkar. 

 

 
GEÇİCİ MADDE 1- 

(1) Merkez Yönetim Kurulu bu yönetmeliğin kabulünden itibaren altı ay içerisinde,5. 

Maddede yazılı usule uygun olarak, başta halen eyalet örgütlenmesinin bulunduğu yerler 

olmak üzere alt birim kurulacak yerleri belirler ve geçici yönetim kurullarını atar. 

(2) Görevlendirilen geçici yönetim kurulları, altı ay içerisinde örgütlenme ve kuruluş 

çalışmalarını tamamlayarak ilk genel kurullarını yapar. 

(3) Alt birim genel kurullarının tamamlanmasından itibaren üç ay içerisinde ilgili ülke 

birliğinin genel kurulu yapılır.  

 
YÜRÜRLÜK 
MADDE 13- 

(1) Bu Yönetmelik, Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ile Parti Meclisinin 18.12.2018 günlü 

toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

  

 

 


