
 

 

 

 

 

            

 

CHP BERLİN BİRLİĞİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 
 

Karar Tarihi: 22.06.2020 

(1) Uyarı Cezası Gerektiren Suçlar (Rüge) 

 

a) Çalışmalarda Birlik görevlilerine ya da üyelerine küçültücü sözler söylemek, 

hakaret içeren içerikleri sözlü ya da yazılı olarak yaymak 

b) Birlik görevlilerinin ve üyelerinin özel yaşamlarıyla ilgili bilgileri söz konusu 

kişinin rızası dışında zarar verecek şekilde yaymak,  

c) Birlik’te aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve 

davranışlarda bulunmak, 

d) Birlik çalışmalarını zorlaştırıcı eylem ve davranışlarda bulunmak, 

e) Kamuoyuna yönelik parti ve birliği zedeleyici yayın yapmak, 

f) Birlik üyeleri ve görevlileri hakkında aslı olmayan ya da doğruluğu 

kanıtlanmamış söylentiler çıkarmak veya bunları sözlü ya da yazılı olarak 

yaymak, 

g) Gerçeğe aykırı olarak kendisine Birlik’te belli görevler verilmiş gibi davranmak 

ve çalışmak, 

h) Din, mezhep, etnik köken, vatandaşlık, cinsiyet, cinsel yönelim ve engellilik 

durumlarına dayalı nefret söyleminde bulunmak; davranışlarda sözü edilen 

temellerde ayrımcılık yapmak, 

i) Yetkili organların gizli kalmasını kararlaştırdığı bilgileri paylaşmak, 

j) Partinin, diğer birliklerin birim ve yetkilileriyle; Birliği, görevlilerini ya da 

üyelerini kötüler nitelikte iletişime geçmek; birlik içi tüzüksel karar alma 

süreçlerinin bu yolla devre dışı bırakmaya çalışmak. 

 

 

(2) Kınama Cezası Gerektiren Suçlar (Verweis) 

 

a) (1) numarada belirtilen kategorideki iki ayrı suçtan farklı zamanlarda uyarı 

almak, 

b) Aynı tutum, davranış ve eylem içinde, cezası uyarı olan birden fazla farklı suç 

işlemek. 
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(3) Üyelikten Çıkarma Cezası Gerektiren Suçlar (Ausschluss) 

 

a) Tüzük kurallarına, Genel Kurul ve yetkili organ kararlarına aykırı davranmak, 

b) Birliğin kayıt ve defterlerini gizlemek, bozmak, değiştirmek; görevi devir 

sırasında bunları teslim etmemek, 

c) Birliğin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda 

bulunmak, 

d) Genel Kurul işlemlerinin ve seçim çalışmalarının; yasa, tüzük ve yönetmelik 

kurallarına uygun olmasını engellemek, bozmak, bozdurmak amacı ile, 

bunları yetkili organlara ve kişilere karşı tüzüğe uygun itirazlar dışında her 

türlü engelleyici davranışta bulunmak, 

e) Parti çalışmalarında, Genel Kurul ve üye toplantılarında üyelere ve 

görevlilere eylemli saldırıda bulunmak, çalışmayı fiilen engellemek ya da 

engellemeye çalışmak, 

f) Partiye ait ya da parti çalışmalarına özgülenmiş ekonomik değerleri zimmete 

geçirmek,  

g) Partinin kullanımı için elde edilmiş kişisel verileri amacı dışında kullanmak, bu 

verileri yetkisiz kişilere iletmek, 

h) (1) numarada belirtilen kategorideki aynı tür suçtan ikinci kez uyarı almak, 

i) Kınama aldıktan sonra, herhangi bir suçtan uyarı almak. 

 

 

(4) Karar Alma  

Uyarı ya da kınama cezası ile ilgili kararı Yönetim Kurulu alır, Disiplin Kurulunu 

bilgilendirir. Çıkarma kararı öncesinde ise tüzüğün 4.3 maddesi uyarınca Disiplin 

Kurulu devreye sokulur ve görüşü alınır.  

 

 

(5) Disiplin Suçlarını Övme 

Yukarıda yazılı olan tutum, davranış ve eylemlerin yapılmasını alenen 

desteklemek, kolaylaştırmak ya da övmek de aynı suçu teşkil eder.  


