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PARTİ AKADEMİSİ 

Madde-76 

Parti Akademisi, Merkez Yürütme Kurulu tarafından oluşturulur. Genel 

Başkan, profesyonel olarak görev yapabilecek ve bir akademiyi 

yönetebilecek bilgi donanımına ve beceriye sahip bir Parti üyesini Parti 

Akademisi Müdürü olarak atar. Parti Akademisi Müdürü, her düzeyde 

eğitim programlarının düzenlenmesinden, yürütülmesinden ve 

değerlendirilmesinden sorumludur. Parti Akademisi’nin işlerini 

yapabilmesi için her türlü önlemi almak ve yeterli ödeneği sağlamak Genel 

Başkan, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu’nun öncelikli 

görevlerindendir. 

 

Parti içi eğitim ve Parti Akademisi’nin kuruluş ve işleyişi “Parti Akademisi 

ve Parti İçi Eğitim Yönetmeliği” ile düzenlenir. 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM-PARTİ DİSİPLİNİ 

 

DİSİPLİN KURULLARI 

Madde-77 

Parti disiplin kurulları şunlardır: 

a. Genel Disiplin Kurulu 

b. TBMM Parti Grup Disiplin Kurulu 

c. İl Disiplin Kurulu 

DİSİPLİN KURULLARINA VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENEL 

HÜKÜMLER 

Madde-78 

 

1. Parti suçlarına disiplin cezası verme görevi ve yetkisi disiplin 

kurullarına aittir. 

2. Disiplin Kurulları üye tamsayısının en az üçte iki çoğunluğu ile toplanır 

ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Ancak partiden kesin 

çıkarma cezaları için üye tamsayısının çoğunluğunun kararı gereklidir. 

3. Parti suçlarının yargı organlarının görev alanına girmesi, disiplin 

kurullarının görev yapmasına ve karar vermesine engel olmaz. 
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4. Üyenin daha önce disiplin cezası almamış olması veya pişmanlık 

duyması halinde bir alt disiplin cezası verilebilir. 

5. Disiplin Kurulu başkan ve üyeleri; eşleri, birinci ve ikinci derece kan ve 

sıhri hısımları ile aynı kurulda görev alamazlar. Kendileri, eşleri, birinci 

ve ikinci derece kan ve sıhri hısımları ile ilgili parti suçuna ilişkin 

yapılacak disiplin kurulu soruşturmalarına katılamazlar, toplantılarında 

oy kullanamazlar. 

6. Disiplin kurulları tarafından verilen cezaları affetmeye Parti Meclisi 

yetkilidir. 

7. Disiplin Kurulu üyeleri; Kurultay ve TBMM Parti Grubu üyelikleri hariç 

olmak üzere partide başka bir organ veya kurulda görev alamazlar, 

partiye bir hizmet bağı ile bağlı olamazlar ve partiden herhangi bir 

surette gelir sağlayamazlar. 

8. Disiplin kurulları, re’sen soruşturma başlatamaz ve karar alamaz. 

9. Disiplin Kurulu üyeleri ile parti arasında bir hizmet bağı kurulamaz, 

kendilerine Partiden hiçbir gelir sağlanamaz. 

10. Disiplin Kurulu üyesiyken disiplin cezası alan üyenin disiplin kurulu 

üyeliği, hakkında verilen kararın kesinleşmesiyle sona erer. Disiplin 

cezası alan üye, bağışlanmış olsa bile cezanın kesinleşme tarihinden 

itibaren dört (4) yıl içerisinde disiplin kurulu üyeliğine aday olamaz. 

11. Özür bildirmeden üst üste üç (3) olağan toplantıya katılmayan üyenin 

disiplin kurulu üyeliği düşer. Üyeliğin düştüğünü saptayan disiplin 

kurulu kararına karşı beş (5) gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. 

İtiraz makamı il disiplin kurulu üyeleri yönünden Genel Disiplin Kurulu, 

Genel Disiplin Kurulu üyeleri yönünden Parti Meclisi, Grup Disiplin 

Kurulu üyeleri yönünden Grup Genel Kurulu’dur. İtiraz üzerine verilen 

kararlar kesindir. 

12. Disiplin kurulları üyeliklerinde boşalma olması durumunda, Genel 

Disiplin Kurulu ve Grup Disiplin Kurulu üyeliği için Genel Başkan, il 

disiplin kurulu için il başkanı yedek üyeleri sırası ile göreve çağırır. 

13. Yedek üyelerin tamamının çağrılmasından sonra üye sayısı toplantı 

yetersayısının altında kalmışsa, disiplin kurulu yedekleriyle birlikte 

düşmüş sayılır. Yeni il disiplin kurulu üyeleri Parti Meclisi’nce seçilir. 

Genel Disiplin Kurulu’nun düşmüş sayılması halinde; yeni kurulun 

seçimi için düşme tarihinden itibaren kırk beş (45) gün içinde 

olağanüstü kurultay toplanır. Bu kurultayda sadece Genel Disiplin 

Kurulu seçilir. Grup Disiplin Kurulu’nun düşmüş sayılması halinde yeni 

kurulun seçimi TBMM Grubunca yapılır. 
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14. Disiplin kurulları; tedbirli olarak disipline sevk edilenler yönünden 

tedbir kararının verildiği ve varsa kaldırıldığı tarihi kararda belirtir. 

15. Disipline sevk işlemini gerçekleştiren organ, suçlama konusu olan 

eylemi ve uygulanmasını istediği cezayı açıkça belirtir. Disiplin kurulu, 

isnat edilen eylem ile bağlı, hukuki niteleme ve uygulanması istenen 

ceza hükmüyle ise bağlı değildir. 

16. Disiplin cezası alanlardan, aynı parti suçunu yineleyenlere bir üst 

ceza verilir. 

17. Disiplin suçunun, basın yayın organları ya da sosyal medya 

araçlarıyla işlenmesi halinde eylemin ağırlığına göre bir üst cezayı 

gerektiren hüküm uygulanabilir. 

18. Parti suçu olarak nitelendirilen eylemin, hafifletici nitelikte koşulların 

bulunması ve etkin pişmanlığın varlığı halinde eylemin gerektirdiği 

ceza yerine bir alt cezayı gerektiren hüküm uygulanabilir. 

19. Disiplin cezası alan üye, bağışlansa bile cezanın kesinleşme 

tarihinden itibaren dört (4) yıl içerisinde disiplin kurulu üyeliğine aday 

olamaz. Disiplin kurulu üyesiyken disiplin cezası alan üyenin disiplin 

kurulu üyeliği, kararın kesinleşmesiyle sona erer. 

20. Siyasi Partiler Kanunu’nun 102. maddesinin 2. Bendi uyarınca, 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın partiden kesin olarak 

çıkarılmasını istediği üye, Merkez Yönetim Kurulu’nca gecikmeksizin 

Genel Disiplin Kurulu’na gönderilir. Genel Disiplin Kurulu, 

gecikmeksizin toplanarak konuyu öncelikle görüşür ve 

  

yedi gün içinde karar bağlar. Üye, kurulun konuyu ele aldığı ilk toplantıda, 

yazılı ya da sözlü olarak savunma yapabilir. 

21. Disiplin kurullarına sevk edilen partili, yazılı ya da sözlü savunma 

hakkına sahiptir. Savunma için süre, çağrı belgesinin ilgiliye tebliğ 

tarihinden başlamak üzere on beş (15) gündür. Ancak, seçimlerde 

veya herkesin gözü önünde açıkça veya yayın yoluyla işlenen disiplin 

suçlarında bu süre yedi (7) gündür. Savunma süresini geçirenler, 

savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Savunmaya çağırma, 

disiplin kurulu başkanlığınca yazı ile yapılır. Bu yazıda uygulanması 

istenen disiplin cezası ile bu cezanın istenmesine sebep olan fiiller 

açıkça gösterilir. 

22. Disiplin Kurulları gerekli durumlarda tanık dinleyebileceği gibi gerekli 

bulduğu her türlü belge ve bilgiyi ilgili yerlerden isteyebilir. 

23. Disiplin cezasını gerektiren eylemin öğrenilmesinden itibaren iki (2) 



51 

 

ay, eylemin gerçekleştirildiği tarihten itibaren iki (2) yıl geçtikten sonra 

disiplin soruşturması yapılamaz, disiplin cezası verilemez. 

24. Disiplin Kurulu kararları, kesinleştiği tarihten itibaren uygulanır. 

Tedbirli geçen süreler, cezaya bağlı sürelerden düşülür. 

25. Kesinleşen disiplin kurulu kararları, tüm parti organlarınca derhal, 

olduğu gibi ve süresince uygulanır. 

26. Kurultayda, kongrelerde ve danışma kurullarında disiplin kurullarına 

gönderme işlemleri ile disiplin kurullarının kararları üzerinde görüşme 

yapılamaz, karar alınamaz. 

27. Disiplin kovuşturması işlemlerindeki tebligat, üyenin parti kütüğünde 

yazılı adresine yapılır. Bu adrese yapılan tebligat, geçerli kabul edilir. 

28. Örgüt birimleri, disiplin kurullarının incelemelerini kolaylaştırmak ve 

isteklerini sürelerinde yanıtlamak zorundadır. 

29. Üyenin hakkındaki disiplin soruşturması devam ederken parti 

üyeliğinden istifa etmesi halinde soruşturma durdurulur. İstifa eden 

üyenin yeniden üyelik başvurusunda bulunması halinde hakkındaki 

soruşturma kaldığı yerden devam eder. Üye, hakkındaki disiplin 

soruşturması kesin hükme bağlanıncaya kadar parti içi seçme ve 

seçilme haklarını kullanamaz. 

 

DİSİPLİN İŞLEMLERİNDE YETKİ 

Madde-79 

1. Parti Meclisi üyelerinin, Genel Disiplin Kurulu başkan ve üyelerinin, 

TBMM üyelerinin ve partili büyükşehir belediye başkanlarının parti 

suçu oluşturan eylemleri, Parti Meclisi’nin istemi üzerine Genel Disiplin 

Kurulu’nca karara bağlanır. 

2. İl başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu başkan ve 

üyeleri, il ve ilçe belediye başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri, 

Merkez Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine Genel Disiplin Kurulu’nca 

karara bağlanır. 

3. Yukarıda sayılanlar dışındaki üyelerin ve görevlilerin parti suçu 

oluşturan eylemleri, il yönetim kurulunun istemi üzerine il disiplin 

kurulunca karara bağlanır. 

4. Partili TBMM üyelerinin grup disiplinine, iç yönetmeliğe, bağlayıcı grup 

kararlarına aykırı ya da göreviyle bağdaşmayan eylemlerinden doğan 

parti suçları, Grup Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine Grup Disiplin 

Kurulu’nca karara bağlanır. 
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5. İl yönetim kurulları, üyelerden ve ilçelerden gelen şikâyet ve dosyalarla 

ilgili olarak başvuru tarihinden itibaren en geç bir (1) ay içerisinde nihai 

kararı verir. Bu süre içerisinde karar verilmemesi durumunda istek, 

reddedilmiş sayılır. Bu durumda ilçe yönetim kurulu ya da şikâyetçi, 

yedi (7) gün içerisinde Merkez Yönetim Kurulu’na itiraz edebilir. 

 

DİSİPLİN KURULUNA TEDBİRLİ SEVK 

Madde-80 

1. Partiden geçici veya kesin çıkarmayı gerektiren hâllerde, disiplin 

soruşturması yaptırmaya yetkili kurul, ilgili üyeyi tedbirli olarak disiplin 

kuruluna sevk edebilir. 

2. Tedbir talebi onaylanmayan üye hakkındaki disiplin soruşturması 

sürerken üye Partideki hak, görev ve yetkilerini kullanmaya devam 

eder. Disiplin kurulu tarafından tedbir talebi onaylanan üye, Partideki 

görevinden derhâl uzaklaştırılır. Uzaklaştırılan üye, seçme ve seçilme 

hakkı dışındaki hak, görev ve yetkilerini kullanamaz. 

3. Tedbir talebine karşı Partili üye, üç gün içinde soruşturmayı yürüten 

disiplin kurulundan yeniden inceleme isteğinde bulunabilir. Parti 

üyesinin yeniden inceleme talebinde bulunması halinde, disiplin kurulu 

tarafından en geç üç (3) gün içinde karar verilir. Yeniden inceleme 

talebi üzerine disiplin kurulunun vereceği karar, tedbirin soruşturmanın 

sonuna kadar uygulanması açısından kesindir. Disiplin soruşturması 

sonunda verilecek karar ile geçici veya kesin çıkarma cezası kesinleşir. 

Disiplin kurulu tarafından ceza verilmemesi veya uyarma ve kınama 

cezası verilmesi halinde tedbir kararı, yeni bir karara gerek kalmadan 

kalkar ve hakkında tedbir kararı alınan partilinin bütün hakları geri 

verilir. 

 

İL DİSİPLİN KURULU 

Madde-81 

1. İl kongresince seçilen yedi (7) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. 

2. İl disiplin kurulu üyeleri, seçim sonuçlarının açıklanmasından itibaren 

bir hafta içinde il başkanının çağrısı ile en yaşlı üyenin başkanlığında 

üçte iki çoğunlukla toplanır. Gizli oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı 

ve bir sekreter üye seçer. 

3. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, kurul bir hafta sonra aynı 

gün ve yerde, aynı gündemle kendiliğinden toplanır. 
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4. İkinci toplantıda da üçte iki çoğunluğun sağlanamaması halinde il 

disiplin kurulu kendiliğinden düşmüş sayılır. Bu durumda ilk kongreye 

kadar görev yapmak üzere Parti Meclisi tarafından yedekleriyle birlikte 

yeni kurul seçilir. 

5. İl disiplin kurulları, en az ayda bir kez, daha önce kurulca saptanan gün 

ve yerde kendiliğinden toplanır. 

6. İl disiplin kurulunun üst üste üç (3) olağan toplantısını ya da bir takvim 

yılı içerisinde toplam altı (6) olağan toplantısını yapmaması halinde, il 

yönetim kurulunun başvurusu üzerine Parti Meclisi, il disiplin kurulunun 

düştüğünün tespitine karar verebilir. Bu durumda ilk kongreye kadar 

görev yapmak üzere Parti Meclisi tarafından yedekleriyle birlikte yeni 

kurul seçilir. 

 

TBMM GRUP DİSİPLİN KURULU 

Madde-82 

TBMM Grup Genel Kurulu’nca seçilen ve sayıları Grup İç 

Yönetmeliğinde belirlenen üyelerden oluşur. Çalışma usulleri ve diğer 

konular Grup İç Yönetmeliğiyle belirlenir. 

 

GENEL DİSİPLİN KURULU 

Madde-83 

1. Kurultayca seçilen on beş (15) asıl ve sekiz (8) yedek üyeden oluşur. 

2. Genel Disiplin Kurulu üyeleri seçim sonuçlarının açıklanmasından 

itibaren bir hafta içinde resen en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. 

Üçte iki çoğunluğun bulunması halinde gizli oyla kendi aralarında bir 

başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçerler. 

3. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa kurul, bir hafta sonra aynı 

gün ve yerde, aynı gündemle toplanır. Bu toplantıda da yeterli 

çoğunluk sağlanamazsa kurul kendiliğinden düşmüş sayılır. Düşme 

tarihinden sonra kırk beş (45) gün içinde olağanüstü kurultay 

toplanarak yeni kurul seçilir. Kurultayda sadece Genel Disiplin Kurulu 

seçimi yapılır. 

4. Genel Disiplin Kurulu, en az ayda bir kez, daha önce kurulca saptanan 

gün ve yerde kendiliğinden toplanır. Üst üste üç olağan toplantısını ya 

da bir takvim yılı içerisinde toplam altı (6) olağan toplantısını 

yapmaması durumunda, Merkez Yönetim Kurulu’nun başvurusu 

üzerine Parti Meclisi, Genel Disiplin Kurulu’nun düştüğünün tespitine 
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karar verebilir. Bu durumda, yeni kurulun seçimi için düşme tarihinden 

sonra kırk beş (45) gün içinde olağanüstü kurultay toplanır. Bu 

kurultayda sadece Genel Disiplin Kurulu seçilir. 

 

PARTİ SUÇLARI DİSİPLİN CEZALARI 

Madde-84 

Parti suçu oluşturan eylemler ve karşılığı olan disiplin cezaları ile bunlara 

ilişkin bazı hükümler şunlardır: 

A) Uyarı: Uyarı cezası, yazılı olarak dikkat çekmektir. Aşağıdaki 

eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde uyarı cezası verilir: 

 

1. Partililerin kişilikleri ile uğraşmak, parti üyeleri hakkında küçük 

düşürücü sözler söylemek, sövmek. 

2. Parti binalarına ve mallarına zarar vermek. 

3. Tutulması gereken defter ve kayıtları usulüne uygun olarak tutmamak. 

4. Ekonomik durumu müsait olduğu halde aidatını ödememek. 

5. Parti organları tarafından verilen görevleri yerine getirmemek, ihmal 

etmek ve özensiz davranmak. 

 

B) Kınama: Kınama cezası, Parti üyesinin kusurlu olduğunun yazılı 

olarak bildirilmesidir. Kınama cezası alanlar bir (1) yıl süre ile parti 

organlarına seçilemezler, seçilmiş iseler görevden alınırlar. Aşağıdaki 

eylemlerin gerçekleştirilmesi kınama cezasını gerektirir: 

1. Parti yararlarını zedeleyici yayın ve propaganda yapmak. 

2. Parti görevlilerine küçültücü sözler söylemek, parti çalışmalarını 

zorlaştırıcı, uyum ve iş birliği içerisinde çalışmayı engelleyici eylem ve 

davranışlarda bulunmak. 

3. Parti üyeleri hakkında bilerek ve isteyerek aslı olmayan söylentiler 

çıkarmak, iftira, karalama ve küçük düşürücü beyanlarda bulunmak, 

bunları yaymak. 

4. Geçerli özrü olmaksızın seçimlerde oy kullanmamak. 

5. Disiplin kurullarının incelemelerini zorlaştırmak, Genel Disiplin 

Kurulu’nun görevleriyle ilgili taleplerini belirtilen süre içerisinde yerine 

getirmemek. 
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6. Partiye ait ya da parti çalışmalarına tahsis edilmiş ekonomik değerleri 

usulsüzce kullanmak, israf etmek. 

7. Kurultayda, kongrelerde ve danışma kurullarında disiplin kurullarına 

gönderme işlemleri ile disiplin kurullarının kararları üzerinde görüşme 

yapmak, karar almak. 

8. Bir (1) yıl içinde uyarı cezası gerektiren ikinci bir eylemde bulunmak. 

9. Partinin yetkili organlarınca verilen başta sandık kurulu görevlerini 

mazeretsiz kabul etmemek veya zamanında yerine getirmeyerek 

ihmalde bulunmak. 

C) Geçici Çıkarma: Geçici çıkarma cezası, cezalandırılan üyenin bir 

yıldan iki yıla kadar parti ile ilişkisinin kesilmesidir. Geçici çıkarma 

cezası alanlar, bu süre içinde parti üyelerine tanınan hakları 

kullanamazlar ve cezalarının tamamlanmasından itibaren altı (6) ay 

süre ile parti organlarına seçilemezler. Geçici çıkarma cezasının 

uygulanması sırasında kişinin, parti programına, tüzüğüne ve yetkili 

organların bağlayıcı kararlarına uyma yükümlülüğü devam eder. Geçici 

çıkarma cezası gerektiren eylemler şunlardır: 

1. Gerçeğe aykırı olarak partide kendisine belli görevler verilmiş gibi 

davranmak ve çalışmak. 

2. Parti içinde ve toplumda her türden ayrımcılık yapmak, bu doğrultuda 

açıklamalarda bulunmak. 

3. Gizli yapılması ve gizli kalması kararlaştırılan toplantılardaki 

konuşmaları açıklamak. 

4. Parti çalışmalarında üyelere eylemli saldırıda bulunmak, parti düzenini 

bozmak, çalışmaları aksatmak. 

5. Parti üyelik başvurularını işlemsiz bırakmak. 

6. Bir yıl içinde kınama cezası gerektiren ikinci bir eylemde bulunmak. 

  

D) Kesin Çıkarma: Kesin çıkarma cezası, cezalandırılan üyenin üye 

kaydının silinerek, süresiz olarak parti ile ilişkisinin kesilmesidir. Kesin 

çıkarma gerektiren ve parti suçu oluşturan eylemler şunlardır: 

1. Ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal 

ATATÜRK’e hakaret etmek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerleri 

ile bağdaşmayan davranışlar sergilemek, insan hakları, demokrasi ve 

hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış, söz ve 

eylemlerin içerisinde bulunmak. 
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2. Siyasi Partiler Kanunu’na göre parti üyeliğine engel bir fiilden dolayı 

kesin mahkûmiyetine rağmen partiden istifa etmemekte direnmek. 

3. Siyasi Partiler Kanunu tarafından yasaklanmış konuları ihmal etmek 

suretiyle Parti hakkında kanuni takibata yol açacak davranışlarda 

bulunmak. 

4. Partiden şahsi menfaat sağlamak, partinin itibar ve nüfuzunu diğer 

kurum ve kuruluşlar üzerinde yetkisiz bir şekilde kullanmak ve istismar 

etmek, partinin gelir sağlayıcı kaynaklarını özel işlerinde kullanmak. 

5. Parti evrak, liste ve kayıtları üzerinde sahtecilik veya hileli işlem 

yapmak veya saklanması gerekli belgeleri yok etmek, tahrif etmek 

veya yok etme, tahrif etme teşebbüsünde bulunmak. 

6. Seçimlerde usulsüzlük yapmak, seçim işlerinden kaçınmak, seçimler 

sırasında herhangi bir adayın çalışmasını engelleyici söz ve 

davranışlarda bulunmak. 

7. Geçici çıkarma cezasıyla cezalandırılmış olmasına karşın, aynı cezayı 

gerektiren yeni bir fiil işlemiş olmak. 

8. Kadına şiddet, cinsel taciz ve istismar, terör suçlarından affa veya 

zaman aşımına uğrasa dahi mahkûmiyet hükmü almış olmak. Irk, dil, 

din, mezhep, cinsiyet ayrımcılığı yapmak. 

9. Seçim dönemlerinde yetkili kurulların onayını almadan başka partiden 

aday veya bağımsız aday olmak. 

10. Seçimlerde mazeretsiz oy kullanmamak, sandık kurulu üyeliği veya 

müşahitliği gibi verilen görevleri yerine getirmemek. 

11. Siyasi Partiler Kanunu ve Parti Tüzüğünün hükümlerinde belirtilen 

partinin organ, delege ve adaylarının seçim esas ve usullerini seçim 

sonuçlarını etkileyecek şekilde kasten ihlal etmek. 

12. Seçimlerde parti aleyhine çalışmalarda bulunmak. 

13. Kurultay, kongre, grup ve meclis işlemlerinin, seçim çalışmalarının 

kanun, tüzük ve yönetmelik kurallarına uygun olmasını engellemek, 

bozmak,bozdurmak amacı ile yetkili organlara ve kişilere karşı tüzüğe 

uygun itirazlar dışında her türlü engelleyici davranışta bulunmak. 

14. Partiye üye yazımı ve temsille ilgili kuralları çiğnemek. 

15. Partiyi temsil görevini içeren bir görevi bulunması halinde (il-ilçe 

başkanı) partiyi borçlandırmak, yetkili kurullardan izin ve onay almadan 

mali yükümlülük altına girmek. 
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Partiden kesin çıkarma kararı, üyenin kayıtlı bulunduğu ilçe başkanlığı 

tarafından Parti kayıtlarından isminin silinmesi suretiyle yerine getirilir. 

Karar, gereği için ayrıca derhal Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na 

bildirilir. 

 

DİSİPLİN KURULU KARARLARI VE İTİRAZ USULÜ 

Madde-85 

1. Kendilerine gönderilen dosyaları il disiplin kurulları iki ay (2), Genel 

Disiplin Kurulu dört ay (4) içinde karara bağlar. 

2. Disiplin kurulları, öngörülen süre içinde sonuçlandırılamayacak disiplin 

dosyaları için gerekçesini belirterek Parti Meclisi’nden ek süre 

isteyebilir. Verilecek ek süre bir aydan uzun olamaz. Bu süreler içinde 

karar verilmemesi halinde disiplin soruşturması düşer. 

3. Genel Disiplin Kurulu ve Grup Disiplin Kurulu kararları kesindir. 

4. İl disiplin kurulu kararlarına karşı kararın bildirilmesinden itibaren on 

(10) gün içinde; disipline sevk edilen, eylemden zarar gören, sevk eden 

organ ve soruşturmanın ilçe yönetim kurulu talebiyle başlatılması 

halinde ilçe yönetim kurulu, Genel Disiplin Kurulu’na itirazda 

bulunabilir. Bu itiraz üzerine Genel Disiplin Kurulu’nun vereceği karar 

kesindir. 

BAĞIŞLAMA 

Madde-86 

1. Kesinleşen cezaları bağışlama yetkisi Parti Meclisi’nindir. 

2. Merkez Yönetim Kurulu, bağışlanmak isteyen üyenin yazılı başvurusu 

üzerine, bu başvuruyu üyeyi disiplin kuruluna gönderen örgüt 

organının görüşünü de alarak, disiplin dosyası ile birlikte Parti 

Meclisi’ne sunar. Gönderen organın Parti Meclisi olması halinde görüş, 

Merkez Yönetim Kurulu tarafından bildirilir. 

3. Parti Meclisi bağışlama ile ilgili kararını gizli oyla verir. 

Madde-87 

Disiplin işlerine ilişkin diğer bütün konular yönetmelikle düzenlenir. 

 

 

 

 


