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4. TBMM Grubuna ilişkin diğer tüm konular “TBMM Grup İç Yönetmeliği”
ile düzenlenir.
BELEDİYE VE İL GENEL MECLİS GRUPLARI
Madde-74
1.
Belediye ve il genel meclislerindeki partili üyeler bir grup oluştururlar.
Partili belediye başkanı, belediye meclisindeki parti grubunun doğal
üyesidir.
2.
İl başkanı, il genel meclisi, büyükşehir ya da il belediye meclisi parti
gruplarının, ilçe başkanı ilçe çevresindeki belediye meclisi parti gruplarının
başkanıdır.
3.
Merkez ilçe başkanları il belediye meclisi parti gruplarına üye olarak
katılır, grup başkan yardımcısı olarak görev yaparlar.
4.
Belediye ve İl Genel Meclisi Grup toplantıları ilgili il/ilçe başkanlığı
binasında yapılır.
5.
Grup üyeleri partinin ilkelerine, tüzük ve programına, seçim
bildirgesine, kurultayın ve kendi kongreleri ile grupların kararlarına
uymakla yükümlüdürler.
6.
Belediye başkanlarının yürütmeyle ilgili yasal görevleri konusunda
bağlayıcı grup kararı alınamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM-EĞİTİM
PARTİ İÇİ EĞİTİM
Madde-75
Parti içi eğitim, siyasi çalışmanın en temel unsurudur. Parti içi eğitim
görmek Genel Başkandan aday üyeye kadar her partilinin hem hakkı hem
görevidir. Parti içi eğitim siyaset akademisi biçiminde örgütlenecek bir parti
akademisi eli ile yürütülür. (03/08/2021 tarihli Kurucular Kurulu kararı
ile değişik)
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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
HÜKÜMLER

VE

İŞLEMLERİNE

İLİŞKİN

GENEL

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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