başarılı yayınlarının devam etmesini diliyorum. Demok

reform niteliğinde bir çok yasama çalışması gerçekleştir

rasi adına ve Meclisle milletimizin bütünleşmesi adına,

miştir. Meclisimizin büyük bir performansla gerçekleştir

doğru haber alma hakkı adına bu televizyonda çalışan

diği faaliyetler Türkiye'nin yeni bir değişim dönemine gir

bütün arkadaşlarımı bir kez daha kutluyorum ve bunun

mekte olduğunun göstergesi olarak kabul edilmelidir.

devamının bizden sonraki nesillerde de bu anlayışla ve
şeffaflık çerçevesinde devamını diliyorum."
MESUT YILMAZ

ekonomi ve yönetim çerçevesine ulaşmaktır. Kamuoyuna

ANAP Genel Başkanı ve Devlet Bakanı, Başbakan
Yardımcısı Mesut Yılmaz da, TBMM TV'nin, Türkiye'nin
içinde bulunduğu yeni değişim sürecinin örnek kurum
larından birisi olacağını belirterek, başarılar diledi. Yıl
maz ın mesajı şöyle:
"TBMM'nin Televizyon
leri

Biriminin

8.

Hizmet

Kuruluş

Yıl

dönümünü kutluyor, birimin bütün
çalışanlarına başarılar ve kolaylıklar
Bugün dünyada, siyasi rejimler
I arasında bazı küçük farklılıklar ol-

|f ^ |
• ' . uül

•

Mesut Yılmaz

makla beraber, demokrasinin
lamenter

sunduğumuz çözüm için yeniden yapılanma programı,
bu hedefe ulaşılmasını sağlayacak bir alternatiftir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, her d ö n e m d e olduğu
gibi bugün de girdiğimiz değişim sürecinin öncüsü ve
yönlendiricisi durumundadır.
Bu sürecin başarıyla sonuçlanmasının, TBMM TV
aracılığıyla

parlamentomuzda

sağlanan

şeffaflığın,

demokrasimizin ve idaremizin tüm kurumlarını içine ala
cak şekilde genişleyeceğine inanıyorum. TBMM TV, bu

I diliyorum.
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Bu değişimin nihai hedefi, günümüzde demokrasinin
temel ölçütleri haline gelen şeffaf ve özgürlükçü siyaset,

sistemle

birlikte

par-

varol

bakımdan, yeni değişim sürecinin örnek kurumlarından
biri olacaktır. Nitekim, TBMM TV'den esinlenilerek, kimi il
ve ilçelerimizde Belediye MeclisToplantıları yerel televiz
yonlar veya radyolardan yayınlanmaya başlanmıştır.
İnşallah önümüzdeki dönemde, ülkemizde idarenin,

duğunu görüyoruz.
Kurucusu büyük Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği
Türkiye Büyük Millet Meclisi de Türk

demokrasisinin

siyasetin ve ekonominin tüm karar alma ve uygulama
mekanizmalarında şeffaflık sağlanarak, devletle

millet

temeli ve kalbidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihte

arasındaki güven yeniden ve güçlü bir şekilde oluş

eşine az rastlanacak zorlu bir Kurtuluş Savaşını yürüten

turulacaktır. Bu düşüncelerle, TBMM TV'nin 8. Kuruluş Yıl

ve başarıya ulaştıran kurumdur.

dönümünü bir kez daha kutluyorum.

Dağılmış, çökmüş bir imparatorluğun yıkıntıları üs
tünde, içinde bulunulan bütün çaresizliklere, imkansızlık
lara rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurma iradesi
ni gösteren de yine bu Meclis'tir. Türkiye Büyük Millet
Meclisi, bugüne kadar en önemli başarılarını devletin mil
lete, milletin devlete güveninin güçlü olduğu dönemlerde

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep
Tayyip Erdoğan 'Meclis TVnin 8. kuruluş yıldönümünün
ülkemize, milletimize ve Türk demokratik yaşamına hayır
lı olmasını dilediğini belirterek şu mesajı gönderdi:
"Bu vesile ile Meclis TV'nin çok önemli görevler gör

elde etmiştir.
Devletin diğer kurumlarının olduğu gibi parlamen

düğünü açıkça ifade etmek isterim ve insanlarımızın

tomuzun da milletimizle arasındaki güveni sağlıklı bir

haber alma kanallarından en önemlisi durumunda olan

zemine oturtmak, ancak Meclis çalışmalarında açıklığın

Meclis TV şu ana kadar Meclis'ten yapmış olduğu yayın

sağlanması ile mümkündür.Türkiye Büyük Millet Meclisi

larla insanımızın ve bizlerin özellikle

çalışmalarının, demokratik devletin temel unsurlarından

ilgisini çekmektedir. Haber alma öz

olan açıklık ilkesine uygun bir düzen içinde yürütülmesi,

gürlüğünün çok çok ö n e m arz ettiği

parlamentoya ve siyaset kurumuna yönelik saldırıların

bu dönemlerde Meclis TV şeffaf, ob

önüne geçebilmemizi de temin edecektir.

jektif haber verme

Parlamento faaliyetlerinin TBMM TV aracılığıyla ek
rana taşınmasını, tüm bu işlevleri yerine getiren bir atılım
olarak değerlendiriyorum. TBMM Televizyonunun, üstlen
diği görevi 8 yıldır başarıyla yerine getirdiğine inanıyo

kanalı

olması

sebebi ile milletimizin önemle üzerin
de durduğu bir kanal durumundadır
Recep Tayyip Erdoğan

v

e

bizlerde kendimizi milletimizle bir

likte aynı anda TBMM'de hissediyoruz. Meclis TV'nin tüm

rum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihinin en yoğun ve
verimli çalışma dönemlerinden birinin içindedir.
Meclisimiz

2 1 . Dönemde,

ülkemiz

bakımından

yöneticilerini ve çalışanlarını tekrar Meclis TV'nin 8. kuru
luş yıldönümünde tebrik ediyorum, başarılarınızın artarak
devamını diliyorum."
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