ATANANLAR

HALİM ARAS'IN YEMEĞİ — TBMM Başkanve
kili ve Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı A. Ha
lim Aras, 23 Nisan kutlamalarında görev alan
milletvekilleri ile personele Ankara Kulübü Loka
linde yemek verdi. Yemeğe katılanlar hem yorgun
luklarını attılar hem de neşeli bir akşam geçerdiler...

BMM PERSONELİ VE EMEKLİLERİ
DERNEĞİ İLK KONGRESİNİ YAPTI
DERNEK BAŞKANLIĞINA
KAZIM ÖZTÜRK SEÇİLDİ
Bir süre önce kurulan Büyük
Millet Meclisi Personeli ve Emekli
leri Demeği, ilk olağanüstü genel ku
rul toplantısını yaptı. Dernek Baş
kanlığına Kazım öztürk seçildi.
26 Mayıs günü yapılan genel
kurul toplantısında konuşan Dernek
Başkanı Kazım öztürk. derneğin ka
yıtlı 168 üyesi bulunduğunu bunlar
dan 94'ünün personel üye, 74'ünün
de emekli personelden oluştuğunu
açıkladı. Kazım Öztürk konuşmasın
da şöyle dedi:
"Maddî ve manevî desteğin, bu
hızla, yeterli hale gelerek amaçları
mızın tahakkuk edeceğini iddia ede
meyiz. Bu nedenle. Yönetim Kurulu
başta olmak üzere, üye olsun veya
olmasın, bilumum mensuplarımızın
kuruluşumuzun gelişmesine, güçlen
mesine el ve gönül birliğiyle yardım
cı olmalarını ön şart olarak görmek

teyiz. Kuruluşumuzun bizlere hizmet
sunacak düzeye gelmesi için her ça
bayı göstereceğiz, yasal her yolu de
neyeceğiz ve her kapıyı çalacağız.
Bu girişimin başarısına katkıda bu
lunacak tüm kişi ve kuruluşlara min
net ve şükran borcumuz olacaktır.
İcra ve Yargı Organları başta ol
mak üzere bütün kurum ve kuruluş
mensuplarının yıllar önce, sahip ol
duğu sosyal, kültürel ve meslekî te
sisler ile dinlenme, eğlenme ve spor
tif faaliyet alanlarından mensubu ol
maktan gurur duyduğumuz bu tek ve
yüce kuruluşa hizmet veren bizlerin
yoksun bulunması girişimimizin te
melini oluşturdu.
Çözümün, hepimizin birlik, be
raberlik, yardımlaşma ve dayanışma
içerisinde olmasına bağlı bulunduğu
nun yüksek taktirlerinizden kaçmıyacağı inancındayız."

• Orhan Sağcı 2.5.1991 'de,
Haluk Ezgeç 10.5.1991'de, Ha
san Altay 5.6.1991'de Danış
man olarak,
Nihat
Bük
16.5.1991'de Basın Danışmanı
olarak göreve başladılar.
• Sivil Savunma Uzmanı Abdülkadir Sert 11.6.1991 "de gö
reve başladı.
• Yusuf Özkan ve Halil Kuyubaşı şoför olarak 3.5.1991 'de,
Nilgün Enercan ve Ayşe Çetiner
memur olarak 6.5.1991 'de, İbra
him Adalı
şoför
olarak
6.5.1991'de, Gül Yosunkaya,
Serpil Musapaşaoğlu ve Semra
Sağdıç memur, Tayyar Cengiz
şoför olarak 7.5.1991 'de göre
ve başladılar.
• Mahmut Köroğlu ve Tur
gut Başbozkurt 8.5.1991 'de şo
för, Mine Pasinli 9.5.1991'de
memur olarak atandılar.
• Mustafa Özdağ 15.5.1991'
de, Gürsel Deli 16.5.1991'de
şoför olarak göreve başladılar.
• ismail Yaylaönü, Bayram
Ekizceli, Sebahattin Yalman ve
Recep Demirtaş 31.5.1991'de
şoför olarak atandılar...
Arkadaşlarımıza yeni görev
lerinde başarılar diliyoruz...

AYRILANLAR
• Galip özcan 2.5.1991 'de,
Kazım Ceylan 15.5.1991'de,
Müveddet Tezdiyar 16.5.1991'
de, M. ihsan Okan 17.6.1991'de
emekli oldular.
Emekli olan arkadaşlarımıza
yeni yaşamlarında sağlık ve mut
luluk diliyoruz...

Büyük Millet Meclisi Personeli
ve Emeklileri Derneğinin kongresin
de yeni yönetim kurulu üyeleri de
belirlendi. Buna göre Kazım öztürk
başkanlığa, Sabahattin Demirel İkin
ci başkanlığa. Hasan Dreniz genel
sekreterliğe seçildiler. Mustafa Dolmacı'nın genel sayman olduğu yöne
tim kurulunda Engin Karapınar, Ay
dın Işıksal ve Bedia Yağız da üye ola
rak görev aldılar.
TBMM BÜLTENİ • 31

