Yeniden Akbulut
O TBMM'nin 22 nci Başkanlığına ANAP Ankara Milletvekili
Yıldırım Akbulut, son turda
Somuncuoğlu'nun 191 oyuna
karşılık 332 oyla seçildi.
O Bu göreve üçüncü kez seçilen ikinci TBMM Başkanı olan
Akbulut "Meclis'in saygınlığının zedelenmesine fırsat ver
meyeceğim." dedi.
yasa ve içtüzük gereği TBMM çalışmalarına 10 gün ara
verildi. 10 günlük aday başvuru süresinin son günü
DSP'den Ankara Milletvekili Uluç Gürkan, MHP'den Aksa
ray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu, FP'den istanbul Millet
vekili Nevzat Yalçıntaş, ANAP'dan Ankara Milletvekili Yıl
dırım Akbulut ve DYP'den Amasya Milletvekili Ahmet iyimaya TBMM Başkanlığı için aday oldular.
Anayasa'nın 94'üncü maddesine göre 10 günlük aday
başvuru süresinin ardından gizli oyla yapılacak başkanlık
seçimi 10 gün içinde tamamlanmak zorunda. Bu süre
içinde yapılacak dört tur oylamanın ilk iki turunda adaylar
dan birisinin seçilebilmesi için üye tam sayısının üçte iki
sinin oyunu alması gerekiyor. Üçüncü tur oylamada ise
başkan seçilebilmek için üye tam sayısının salt çoğunun
oyunu almak yeterli oluyor. Bu turda da hiç bir aday yeter
li oyu sağlayamazsa son tur oylama yapılıyor ve bu tura
bir önceki turda en çok oy alan iki aday katılıyor. En çok
oyu alan aday başkan seçiliyor.
TURLAR
BAŞLIYOR
Buna göre, TBMM Başkanlığı için ilk iki tur oylama 12
Mayıs Çarşamba günü yapıldı. 542 milletvekilinin katıldığı
ilk turda Somuncuoğlu 135, Gürkan 133, Yalçıntaş 90,
Akbulut 83 ve iyimaya 74 oy aldı. 24 oy geçersiz sayıldı,
bir oy da boş çıktı.
535 oyun kullanıldığı bir sonraki turda Gürkan oylarını
141'e çıkarırken, Somuncuoğlu 137, Yalçıntaş 98, Akbulut
34 ve iyimaya 70 oy aldılar; dört oy geçersiz sayıldı.
Mustafa Kemal Atatürk'den bu yana Türkiye Buyuk
Millet Meclisi'nin 22 nci Başkanlığına Anavatan Partisi An
kara Milletvekili Yıldırım Akbulut seçildi. Ferruh Bozbeyli'den sonra TBMM Başkanlığına üçüncü kez seçilen ikin
ci başkan olan Akbulut 1987-89 yılları arasında da iki dö
nem için TBMM Başkanlığına seçilmişti.
18 Nisan 1999 Pazar günü yapılan Milletvekili Genel
Seçimi sonucunda oluşan 21 inci Dönem Meclisi ilk top
lantısını 2 Mayıs 1999 Pazar günü yaptı ve bu toplantıda
milletvekilleri yemin ettiler.
Yemin işleminin tamamlanmasının ardından TBMM
Başkanlığı için başvuruların yapılabilmesi amacıyla Ana
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Başkanlık için üçüncü tur oylama 18 Mayıs Salı günü
yapıldı. 542 oyun kullanıldığı bu turda beş aday da yeterli
salt çoğunluğu sağlayamadılar. Akbulut 171, Somuncuoğ
lu 152, Gürkan, 142, iyimaya 59 ve Yalçıntaş 10 oy aldı.
6 oy da geçersiz sayıldı. Böylece Yıldırım Akbulut ve Sadi
Somuncuoğlu dördüncü tur oylamaya katılmaya hak ka
zandılar.
20 Mayıs Perşembe günü yapılan son tura katılan 541
milletvekilinden 332'si Yıldırım Akbulut'tan, 191'l de Sadi
Somuncuoğlu'ndan yana oy kullandı. Böylece Akbulut
TBMM'nin 22 nci Başkanı seçildi. Son turda 11 oy boş çık
tı, 7 oy da geçersiz sayıldı.

