RP kapandı, bağımsız milletvekillerinin büyük çoğunluğu FP'ye geçti

TBMM'de yeni grup:
Fazilet Partisi
*
Refah Partisi'nin kapatılmasına
ilişkin Anayasa
Mahkemesi
k a r a r ı 21
Şubatı 998'de yürürlüğe girdi. Kapatılan RP'nin 147 milletvekili bağımsız kaldı.
Bunlardan büyük çoğunluğu daha önce kurulmuş olan Fazilet Partisine geçti.
* E r b a k a n , K a z a n , T e k d a l , Y ı l m a z , C e y l a n ve Ç e l i k ' i n m i l l e t v e k i l l i k l e r i d ü ş t ü .
Böylece M e c l i s ' t e k i boş sandalye sayısı 8'e y ü k s e l d i . Yeni partinin
Genel
Başkanı İsmail Alptekin parlamenter olmadığı için yapılan seçimde, FP'nin Grup
Başkanlığına Ankara Milletvekili Recai Kutan seçildi.
Refah Partisi'nin kapatılmasına
ilişkin Anayasa Mahkemesinin gerek
çeli kararının yayımlanmasının ardın
dan bağımsız kalan milletvekilleri, da
ha önce kurulmuş olan Fazilet Partisi'ne geçtiler. Böylece Fazilet Partisi
TBMM'de en çok üye ile temsil edilen
parti konumuna geldi.
Anayasa Mahkemesi'nin 16 Ocak
1998 tarihinde verdiği RP'nin kapa
tılmasına ilişkin kararının gerekçesi
nin yazımı 21 Şubat'ta tamamlandı
ve gerekçeli karar Resmi Gazete'nin
22 Şubat 1998 tarih ve 23266 sayılı
nüshasında yayımlandı.
Gerekçeli kararın yayımlanması
üzerine Refah Partisi'nin yasal varlı
ğı sona erdi, RP Milletvekilleri Nec
mettin Erbakan (Konya), Şevket

Ankara Milletvekili Recai Kutan, Fazilet
Partisi'nin Grup Başkanlığını yürütecek.

Kazan (Kocaeli) ve Ahmet Tekdal
(Ankara) ile Hasan Hüseyin Cey
lan (Ankara), Şevki Yılmaz (Rize)
ve İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa)'nın milletvekillikleri düştü. Bu altı
kişiyle Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Şükrü Karatepe beş yıl sü
reyle siyaset yapamayacaklar, her
hangi bir siyasi parti içinde yer ala
mayacaklar. Diğer RP milletvekilleri
bağımsız kaldılar. Kazan ve Tekdal
dışındaki üyeliği düşen diğer dört
milletvekili hakkındaki toplam 49 ay
rı davaya ilişkin Meclis'te bulunan
fezlekeler Başbakanlığa gönderildi
ve Erbakan, Ceylan, Yılmaz ve Çe
lik için yargılama yolu açıldı.
Kapatmaya ilişkin gerekçeli kara
rın TBMM'ye ulaşmasının hemen ar
dından bağımsız kalan milletvekille
ri, geçen yıl içinde kurulan Fazilet
Partisi'ne geçmeye başladılar. Kara
rın Meclis'e ulaştığı Pazartesi günü
57 eski RP milletvekili FP'ye geçti.
28 Şubat'ta bu sayı 133'e yükseldi.
Genel Başkanlığını Avukat İsmail
Alptekin'in yaptığı Fazilet Partisi
böylece Meclis'te grup kurdu.
Fazilet Partisi ilk grup toplantısını
24 Şubat'ta Aksaray Milletvekili
Mehmet Altınsoy'un açış konuşma
sıyla yaptı. Milletvekili olmayan Ge
nel Başkan İsmail Alptekin'in de
katıldığı Grup toplantısında yapılan
seçimde Malatya Milletvekili Recai
Kutan Grup Başkanı seçildi.
TBMM Başkanvekilliği için de
RP'nin Meclis Başkanvekili Çorum
Milletvekili Yasin Hatiboğlu aday
gösterildi. Ertesi gün yapılan ikinci
grup toplantısında ise Grup Başkan-

iz

Fazilet Partisi Genel Başkanlığını
Avukat
ismail Alptekin
yürütüyor.

vekilliklerine Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener, Erzurum Milletvekili
Lütfi Esengün ve Kayseri Milletve
kili Salih Kapusuz seçildiler. TBMM
Başkanlık
Divanı'ndaki
FP'ye
düşecek üyeliklere ise Kemalettin
Göktaş (İdare Amiri), Ahmet Derin,
Hüseyin Yıldız ve Abdülhaluk
Mutlu (Katip Üye) aday gösterildi.
Divan üyeliğine aday gösterilenler
aynı hafta içinde TBMM Genel
Kurulunda yapılan oylamada bu
görevlere seçildiler.
Fazilet Partisi'nin TBMM'de temsil
edilen en büyük grup olmasından
sonra, Başkanlık Divanı'nın yanısıra
tüm komisyonlardaki üyeliklerin
gruplara dağılımı da yeniden düzen
lenecek. RP'lilere ait olan sandal
yelerin FP'ye geçmesi bekleniyor. /
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