MECLİS BÜLTENİ

Muhalefetin itirazına karşılık 2. tur

Akıncı Anayasa Mahkemesinin yeni

seçimleri yenilendi.

üyesi oldu. Oylamada diğer adaylar

Tekrarlanan ikinci tur oylamadan da
sonuç alınamaması üzerine üçüncü tur
oylamaya geçildi ve 3 6 5 milletvekilinin
katıldığı bu tur sonucunda Hicabi
Dursun 256 oy ile Anayasa

Ali Dilber 5, Sait Sever 29 oy aldı;

I TB/VI/VI Genel

Kurulunun

I3 Ekim'de yapılan

3 oy geçersiz sayıldı, 58 oy da boş

toplantısında,

Türkiye

çıktı. Böylece ikinci turda Anayasal

Barolar Birliği

tarafından

düzenlemenin öngördüğü 2 7 6 oy
çoğunluğu sağlandığı için Akıncı

Anayasa

Mahkemesi

üçüncü tura gerek kalmaksızın bu

üyeliği için önerilen üç aday

oylamada seçildi.

için oylama yapıldı. Oylama

Değiştirilen 146'ıncı
Maddeye Göre Oylama Usulü

sonucunda Anayasa
Mahkemesi

üye unvanına da sahip oldu.

Anayasa değişikliği ile Anayasa

Afyonkarahisar

Barosu

13 Ekim'de İkinci Üye Seçildi

Mahkemesinin üye sayısı 17'ye

Başkanı Celal

Mümtaz

T B M M Genel Kurulunda, Anayasa

Sayıştay üyelerinden, l'i de serbest

Mahkemesi üyeliğine, baro

avukatlar arasından olmak üzere

başkanlarının avukatlar arasından

Anayasa Mahkemesi'nin 3 üyesini

M a h k e m e s i n i n 15'inci üyesi oldu. Bu
turda Güleç'e 6 oy çıkarken, 2 oy boş
çıktı 1 oy da geçersiz sayıldı. Böylece
Hicabi Dursun, Anayasa Mahkemesi
üyeliğine T B M M tarafından seçilen ilk

çıkartılırken, T B M M nin 2'si

gösterdiği adaylardan Celal Mümtaz

seçmesi hükme bağlandı. Anayasaya

Akıncı seçildi. Genel Kurulda yapılan

eklenen geçici madde ile de Meclis'te

ilk tur oylamada, baro başkanlarının

üyelik seçimlerinin 3 tur üzerinden

avukatlar arasından gösterdiği

gerçekleştirilmesi, ilk turda bir adayın

adaylardan Celal Mümtaz Akıncı

Anayasa Mahkemesi üyesi seçilebilmesi

( 2 4 2 ) , Ali Dilber (9) ile Sait Sever (61

için 367, 2. turda 2 7 6 oy alması, bu iki

) oy aldı. 353 milletvekilinin katıldığı

oylamada da hiçbir adayın gerekli oy

oylamada 16 oy boş çıktı, 25 oy da

desteğini bulamaması durumunda,

geçersiz sayıldı.

2. turda en çok oyu alan 2 adayın

İkinci tur oylamada, kullanılan 385

gireceği 3. turda Anayasa Mahkemesi

oyun 290'ını alan Afyonkarahisar

üyesinin oylamaya katılanların salt

Barosu Başkanı Celal Mümtaz

çoğunluğuyla belirlenmesi öngörüldü.

• Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM)
Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın

üyeliğine

Akıncı seçildi.

Başkanı ve AK Parti Antalya

Milletvekili

Kharkov şehrindeki '20 i 0 Avrupa Ödülü' törenine

katıldı.
AKPM'nin ortak bir Avrupa ideali, yönetim anlayışı ve

aracılığıyla, yerel yönetimlerin Avrupa hareketine ö n e m

çağdaş uygulamalar gerçekleştiren belediyelere verdiği

atfettiğini göstermek olduğunu söyledi.

4 ayrı ödülün en büyüğü olan "Avrupa Ödülü'ne bu yıl
Ukrayna'nın Kharkov şehri layık görüldü.
Aynı ödüle geçtiğimiz yıl Ankara layık görülmüştü. Ödül

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Bugün burada
temsil ettiğim Avrupa Konseyi ve onun Parlamenter
Meclisi, 1989 yılından sonra hızlı bir genişlemeye gitmiştir.

törenlerine Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra, ödülü bir

1989 yılından önce 23 üyesi olan A K P M bugün 47 üye ile

önceki yıl kazanan şehrin belediye başkanı olması nedeniyle

Avrupa'da 8 0 0 milyon insanı temsil eder hâle gelmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkam Melih Gökçek de
katıldı.

Avrupa Konseyinin temel değerleri olan demokrasi ve
insan haklarının Avrupa'nın tamamında yerleşmesini ve
gelişmesini sağlamak ulusal düzeyde sadece bakanlar ve

25 Ağııstos'taki törende Kharkov Belediye Başkanı

parlamenterlerin görevi değildir. Bu değerlerin yerleşip

Gennadiy Kernes'in ödülünü A K P M Başkanı Mevlüt

gelişmesi için yerel yöneticilere de önemli sorumluluklar

Çavuşoğlu takdim etti. Çavuşoğlu burada gerçekleştirdiği

düşmektedir. Bu nedenle bu ödül Kharkov şehri ve temsil

konuşmasında, 1955 yılından bu yana verilen Avrupa

ettiğiniz değerler açısından çok büyük bir başarı anlamına

Ödülü nün temel hedefinin AKPM'nin bir siyasi karar

gelmektedir"

Haber
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