Erdem:
Laiklik, insan
hakları ve temel
özgürlüklerin
güvencesidir'

T B M M Başkanlık Divanı toplandı

Grubu bulunmayan partilere
oda ve sekreter verilecek
TBMM Başkanlık Divanı 28 Şu
bat günü toplanarak TBMM'de gru
bu bulunmayan siyasi partilerin hiz
mete yönelik talepleri ile Meclis per
sonelinin özlük haklarına ilişkin ko
nuları görüştü.
TBMM Başkanı Kaya Erdem'in
başkanlığında Başkanvekilleri Aytekin Kotil ve Yıldırım Avcı, Divan ka
tipleri Mümin Kahraman, ismail Üğdül, Kadir Demir, idare Amirleri M.
Uğur Ener ve Kazım Özev'in katılı
mıyla yapılan toplantıda grubu bulun
mayan partilerin bazı taleplerinin kar
şılanmasına karar verildi. Buna gö
re, TBMM'de grup kuramayan ancak
grup kurma sayısının yarısından faz

28 ŞUBAT 1991'DE
MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI
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Şubat ayı içinde TBMM'deki
milletvekili dağılımında değişiklik
olmadı.
2 • TBMM BÜLTENİ

la milletvekili bulunan siyasî partile
re Halkla ilişkiler binasında, toplana
bilecekleri bir oda ve bir sekreter,
ayrıca akaryakıt giderleri ile şoförü
partilerince karşılanmak üzere bir
adet hizmet aracı tahsis edilecek.
Grup kurma sayısının yarısın
dan az milletvekili bulunan siyasî
partilere ise olanaklar ölçüsünde
oda ve sekreter tahsis edilebilecek.
Başkanlık Divanı toplantısında
TBMM İdarî Teşkilatı mensuplarının
özlük hakları ile ilgili olarak 1991 yı
lı kadro düzenlemeleri de 1 Ocak
1991 tarihinden geçerli olmak üze
re onaylandı.

Millî Savunma Bakanı
Hüsnü Doğan
görevinden alındı,
yerine Mehmet Yazar
atandı
Millî Savunma Bakanı Hüsnü
Doğan görevinden alınarak yerine
Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü
Mehmet Yazar atandı.
Bakan Hüsnü Doğan'ın görevi
ne 22 Şubat 1991 günü Başbakan
Yıldırım Akbulut'un isteği ile Cum-

TBMM Başkanı Kaya Erdem,la
ikliğin insan hakları ve temel özgür
lüklerin güvencesini oluşturduğunu
söyledi.
Erdem, laiklik ilkesinin anayasa
da yer alışının 54 üncü yıldönümü
dolayısıyla 5 Şubat günü TRT'ye
yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Yüzlerce yıl dini temele daya
nan bir toplum yaşamının, çok kısa
süre içinde sosyal, hukuk ve eğitim
kurumlarıyla birlikte çağdaş ve laik
bir düzene geçirilmesi elbette çok
önemli tarihsel bir olgudur.
Düşünce ve inanç özgürlüğü
olan laiklik ilkesi, her türlü tutuculu
ğa ve baskıcı anlayışa karşı çıkan ni
teliği ile, çoğulcu demokratik bir top
lumsal ve siyasal düzenin temel ve
vazgeçilmez gereğidir. Laik anlayışın
en büyük özelliği, insan kişiliğine du
yulan saygı ve güvendir. Bu yönüy
le de insan hakları ve temel özgür
lüklerin güvencesini teşkil eder.
Yaklaşık 70 yıllık Cumhuriyet ta
rihimizde, milletimizin hızla sürdürdü
ğü çağdaşlaşma ve kalkınma ham
lelerinde laiklik ilkesinin çok önemli
rolü bulunduğu şüphesizdir.
Bu nedenle, Cumhuriyetimizi
kuran Büyük Atatürk'ün bize emanet
ettiği temel ve vazgeçilmez anlayışı
korumakta kararlı olduğumuzu her
fırsatta göstermeliyiz."

hurbaşkanı Turgut Özal tarafından
son verildi. Anayasanın, Cumhur
başkanının yetkilerini belirleyen 104
üncü maddesine göre Cumhurbaş
kanı Başbakanın isteği üzerine bir
bakanı görevinden alabiliyor.
1 Mart günü Millî Savunma Ba
kanlığına atanan Mehmet Yazar Hüs
nü Doğan'ın bakanlıktan alınmasın
dan sonra bu göreve vekalet ediyor
du.

