dırmasına bağlıdır.
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti grup
larınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapıla
maz ve karar alınamaz.
ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ ÖNERİ
MADDE:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalış
malarındaki oy ve sözlerinden, Meclis'te ileri sürdükleri
düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanı'nın teklifi
üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları
Meclis dışındaki tekrarlamak ve açığa vurmaktan hiç bir
şekilde sorumlu tutulamazlar. İçtüzük gereğince verile
cek disiplin cezaları saklıdır.
Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri
sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutula
maz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.
Bir milletvekili hakkında seçimden önce veya sonra veril
miş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, milletvekilliğinin
sona ermesine bırakılır. Tekrarseçilen milletvekili hakkın
da soruşturma ve kovuşturma, Meclis'in yeniden dokunul
mazlığını kaldırmasına bağlıdır.
Dokunulmazlık süresince dava ve ceza zama
naşımı işlemez.
Şu kadar ki, ağır cezayı gerektiren cürümlerde
suçüstü hali ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
dolanlı iflas, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlar
da fesat karıştırma cürümlerinden dolayı bir milletve
kilinin sorguya çekilmesi ve yargılanması İçin Mecli
sin kararı aranmaz. Bu hallerde Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı, durumu hemen ve dorudan doğruya Türki
ye Büyük Millet Meclisi'ne bildirmek zorundadır. Ancak
bu hallerde de suç işlediği ileri sürülen milletvekili, ağır
cezayı gerektiren cürümlerde suçüstü hali veya Mec
lis kararı olmadıkça tutulamaz ve tutuklanamaz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi parti grup
larınca yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapıla
maz ve karar alınamaz.
Milletvekilleri hakkındaki ceza davaları Yargı
tay'da görülür. Bu davalarla ilgili hazırlık soruşturma
larının yürütülmesi, kamu davasının açılması, hük
mün temyizi ve diğer yargılama esasları kanunla dü
zenlenir."
TBMM Danışma Kurulu, Genel Kurul gündemine
geren teklifi öncelikle görüşme kararı aldı. Anayasanın
175 inci maddesine göre, teklif Genel Kurul'da iki kez
görüşülecek. Teklifinin kabul edilmesi için Meclis'in üye
tam sayısının beşte üçünün oy çoğunluğu aranacak. Gizli
yapılacak bu oylama biçimine göre, değişikliğin kabulü için
330 milletvekilinin kabul yönünde oy kullanması gerekiyor.
Cumhurbaşkanı kanunu geri gönderirse, Meclis yine beşte
üç çoğunlukla kararında ısrar edebilecek. 330 ile 366
arasında bir oyla benimsenirse Cumhurbaşkanı kanunu
halkoyuna sunacak. Üçte ikiden fazla oyla kabul edilirse,
bu kez Cumhurbaşkanı isterse halk oyuna sunabilecek.

Demokrat Türkiye
Partisi Meclis'te
TBMM'de temsil edilen partilere ocak ayında bir yenisi
daha eklendi. TBMM eski Başkanı ve DYP eski milletve
kili Hüsamettin Cindoruk Başkanlığında 7 Ocak 1997
günü kurulan Demokrat Türkiye Partisi (DTP) 6 üye ile
TBMM'de temsil edilmeye başladı.
13 Ocak 1997 günü, Aydın Milletvekili İsmet Sezgin,
Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar, Gaziantep
Milletvekili Mehmet Batallı, istanbul Milletvekili Necdet
Menzir, İzmir Milletvekili Rıfat Serdaroğlu, Ordu
Milletvekili Refaiddin Şahin, DTP'de kurucu üye olarak
yer aldılar.
Böylece TBMM'de temsil edilen siyasi parti sayısı 7'ye
yükseldi. Bunlardan 5'inin grubu bulunuyor.
Şubat ayı boyunca da DYP ve DSP'ye mensup üç
milletvekili partilerinden ayrıldılar.
18 Şubat'ta, DYP Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz
partisinden istifa etti.
26 Şubat'ta ise, DSP Bilecik Milletvekili Şerif Çim ile, Ça
nakkale Milletvekili Hikmet Aydın partilerinden istifa
ettiler.
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