TBMM'nin 71. açılış yıldönümünü kutlama çalışmaları başladı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
71 inci Açılış Yıldönümünü kutlama
çalışmalarına başlandı. TBMM'nin
71 inci yılı nedeniyle çok sayıda ya
bancı parlamenter Türkiye'ye davet
edilecek, insan hakları konulu ulus
lararası bir sempozyum ile bilimsel
toplantılar düzenlenecek. Bu arada
Millî Egemenlik konusunu işleyen
beş adet belgesel film hazırlanacak
ve 23 Nisan Millî Egemenlik Gaze
tesi çıkarılacak. Ayrıca kültür ve sa
nat ağırlıklı yarışmalar düzenlene
cek.
TBMM'nin 71 inci yılını kutlama
programının hazırlıkları ve organizas
yonu, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın
Kurulu tarafından yoğun biçimde
sürdürülüyor. Buna göre düzenlene
cek uluslararası sempozyum ile bi
limsel toplantıların konuları ve yer
leri, bazı parlamenterlerin davet edi
leceği ülkeler ve hazırlanacak belge
sel filmlerin konuları belirlendi.
DAVETLİ ÜLKELER
TBMM Kültür, Sanat ve Yayın
Kurulu, davet edilecek ülkelerden
35'ini belirledi. Bu ülkelerden birer
parlamenter eşleri ile birlikte Türki
ye'ye gelecekler ve hazırlanan prog
ram çerçevesinde etkinliklere katıla
caklar. Belirlenen 35 ülke şunlar: Al
manya, Fransa, Belçika, ingiltere,
Danimarka, Lüksemburg, italya,
ispanya. Portekiz, Mollanda, irlanda,
Yunanistan, Pakistan, Bangladeş.
Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, Hirdistan. Malezya. Güney Kore, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macarıstar,
Çekoslovakya, Romanya, Polonya,
Bulgaristan, SSCB'den Rusya, Ka
zakistan, Türkmenistan ve Azerbay
can Cumhuriyetleri, ABD, Kanada,
Mısır. Suriye. Kuveyt, Ürdün.
ULUSLARARASI SEMPOZYUM
TBMM'nin 71 inci Açılış Yıldö
nümünde ağırlık insan hakları konu
suna verilecek. Bu amaçla düzenle
nen "İnsan Haklarının Uluslararası
Korunması ve T B M M " konulu ulus
lararası sempozyum 4-5 Ekim tarih
lerinde Antalya'da yapılacak. Sem
pozyuma uluslararası kuruluşların
temsilcileri konuşmacı olarak katıla
caklar.
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BİLİMSEL TOPLANTILAR
1991 yılı boyunca çeşitli illerde
de Millî Egemenlik konusuna ağırlık
veren bilimsel toplantılar düzenlene
cek. "Millî Mücadelede Büyük Za
fer ve Millî Egemenlik" konulu top
lantı Konya'da, "Büyük Zafer ve Kur
tuluş Günü Programı" konulu toplan
tı Afyon'da, "Millî Mücadelede Bur
sa, Mudanya Mütarekesi ve Millî
Egemenlik" konulu toplantı Bursa'da, "Millî Mücadelede Kars ve Millî
Egemenlik" konulu toplantı Kars'ta
yapılacak. Bu toplantılardan bazıla
rının açış konuşmasını TBMM Baş
kanı Kaya Erdem yapacak.
FİLMLER
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
71 inci yılında, TBMM'yi yurt içinde
ve dışında tanıtmak, millî egemenlik
ilkesini geniş halk kitlelerine yaygın
laştırarak benimsetmek amacıyla
beş adet de belgesel film hazırlana
cak Millî Mücadelenin aşamalarını,
bağımsız Türk Devletinin kuruluş ça
lışmalarını, TBMM'nin açılışını, Cum
huriyetin ilanına kadar geçen süreci
anlatan filmler "Samsun'a Uzanan
Yol", "Amasya'da Yaşanan Tarih",
"Erzurum'dan Gelen Ses", "Sivas
Bayraklaşırken" ve "Millî irade için"
adlarını taşıyor. Söz konusu filmlerin
finansmanı ise Türkiye iş Bankası.
TC Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar
Bankası ve Türkiye Emlak Bankası
tarafından karşılanacak.
GAZETE
71 inci yılı kutlama programı
çerçevesinde geçen yıllarda çıkarı
lan "23 Nisan Millî Egemenlik
Gazetesi" bu yıl da çıkarılacak
TBMM ve istanbul Gazeteciler Cemıyeti'nin işbirliği ile çıkarılacak olan
gazete bu kez son dönem Meclis ça
lışmalarını konu alacak. Bu doğrul
tuda bu yıl çıkan yasalar, Başkanlık
Divanı kararları, komisyon çalışma
ları, olağanüstü toplantılar ve TBMM
bünyesinde verilen hizmetler gibi ko
nuları kapsayacak olan gazete 700
bin adet bastırılacak. Gazete Hürri
yet Gazetesi ile birlikte parasız ola
rak dağıtılacak ayrıca bir miktar da
piyasada satılacak.

TRT İLE İŞBİRLİĞİ
Yıl boyunca ve Millî Egemenlik
Haftasında yapılacak etkinliklerin du
yurulmasında TRT ile işbirliği yapıla
cak. Bu çerçevede, Meclis Başkanı
Kaya Erdem'in bilimsel toplantılarda
yaptığı konuşmalar, hazırlanan bel
gesel filmler TRT tarafından yayınla
nacak Ayrıca düzenlenen uluslara
rası sempozyumun açış konuşması
nın da Cumhurbaşkanı tarafından ya
pılması ve tümüyle TV'den yayınlan
ması bekleniyor.
YARIŞMALAR
TBMM'nin kuruluş yıldönümle
rinde düzenlenen kültür ve sanat
ağırlıklı yarışmalar bu yıl da tekrar
lanacak. Yarışmaların ayrıntıları,
ödül miktarları ve jürilerin oluşturul
ması konusundaki çalışmalar devam
ediyor.
PARLAMENTO
MUHABİRLERİNE ÖDÜL
Bu yılki kutlamalar sırasında,
Meclis çalışmalarını basına en iyi ve
doğru şekilde yansıtan Parlamento
Muhabirlerine, sözkonusu çalışma
larından dolayı ödül verilmesi de ön
görülüyor.
Bu
konudaki
düzenlemeleri yapmak üzere oluştu
rulan komite çalışmalarına başladı.
KURUL ÜYELERİ
TBMM'nin açılış yıldönümünü
kutlama çalışmaları TBMM Kültür,
Sanat ve Yayın Kurulu tarafından
sürdürülüyor. TBMM Başkanı Kaya
Erdem'in Tabii Başkanı olduğu Ku
rulun Başkanlığını TBMM Başkanvekili Halim Aras yapıyor. TBMM
Başkanlık Divanı üyesi İsmail Üğdül'ün Genel Koordinatörü olduğu
Kuruldaki diğer üyeler şunlar: Baş
kanlık Divanı üyesi Ertuğrul Ünlü,
idare Amiri M. Uğur Ener, Kırklareli
Milletvekili Cemal Özbilen, Eskişe
hir Milletvekili Zeki Ünal. Zonguldak
Milletvekili Koksal Toptan, Ankara
Milletvekili Göksel Kalaycıoğlu ve
Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Onur.

