13. Genç İletişimciler Yarışması Ödül törenine İzgi de katıldı
f »

B a ğ ı m s ı z ve özgür basın,
demokratik rejimlerin
olmazsa olmazıdır."

TBMM Başkanı Ömer İzgi, "Bağımsız ve özgür
basın, demokratik rejimlerin olmazsa olmazıdır." dedi.
Aydın Doğan Vakfı nın nitelikli medya mensubu
yetişmesine katkı sağlamak amacıyla iletişim Fakülteleri
arasında düzenlediği "13. Genç İletişimciler Yarışmasfnın Hürriyet Medya Towers'da 24 Ocak'taki ödül
töreninde konuşan İzgi, insan onuruna en yaraşan yöne
tim biçiminin demokrasi olduğunu ifade ederek, "Bağım
sız ve özgür basın demokratik rejimlerin olmazsa ol
mazıdır." dedi.
Demokrasi kültürünün yerleşip gelişmesi ve giderek
bir yaşam biçimi halinde tüm yurttaşlar tarafından özümsenmesinin, bağımsız ve özgür basın ile olanaklı ol
duğunu belirten Ömer İzgi, basının özgür olmadığı, san
sür edildiği veya kısıtlamalara tabi tutulduğu ülkelerde
demokrasiden, özgürlüklerden ve insan haklarından söz
edilemeyeceğini kaydetti. İzgi, bu nedenlerle basının
siyaset bilimciler tarafından yasama, yürütme ve yargının
yanında 4. güç olarak nitelendirildiğini vurgulayarak,
şunları söyledi:
"Bu anlayışın omurgasını, kamuoyunu bilgilendirme
ve bilinçlendirme gibi yaşamsal işlevi nedeniyle, basının
görevini yerine getirme sorumluluk bilinciyle hareket et
mesi oluşturur. Devlet basının çoğulcu, katılımcı ve yan
sız yayıncılık yapabilmesi için gerekli önlemleri almalı.
Basın da sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi titizlikle
korumalıdır. Başka bir deyişle basın, eleştiri özgürlüğünü

sonuna kadar kullanmalı. Fakat devleti ve demokrasiyi
tahrip edecek kişileri ve kurumların saygınlığına gölge
düşürecek, temel hak ve özgürlükleri zedeleyecek yayın
lardan kaçınırsa ülke için, ülkede yaşayanlar için, mes
lektaşları ve kendileri için daha yararlı bir hizmet gerçek
leştirmiş olur."
İzgi, basın mensuplarının özgürlüklerini kullanırken
bilime, birey haklarına ve ülke çıkarlarına ters düşmeden,
siyasal görüşlerinin etkili olup olaylara o gözlükle bakma
körlüğünden uzak kalabilmelerinin, o basın mensuplarının
ülkeleri için bulunmaz bir hazine olduğunu kaydetti.
TBMM Başkanı İzgi, "Sevincimiz odur ki, Türk basını
yurttaşlarımızın gözü, kulağı ve sesi olma görevini
bugüne kadar başarıyla yerine getirmiştir. Özgür, ilkeli,
tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde bundan
böyle de sürdüreceğinden kuşku da duymuyorum." diye
konuştu.
6 dalda düzenlenen yarışmaya 564 öğrencinin katıl
dığı ve 166 öğrenci başarı belgesi almaya hak kazandı.
Törende, konuşmaların ardından yazılı, görsel, işit
sel, reklam, halkla ilişkiler ve İnternet yayıncılığı dalların
da düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri,
TBMM Başkanı Ömer İzgi, Devlet Bakanları Nejat Arseven ve Şükrü Sina Gürel, istanbul Valisi Erol Çakır,
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Aydın Doğan Vakfı Başkan Vekili Sema Doğan ile
diğer konuklar tarafından verildi.

TBMM'de 2001 böyle geçti
- Genel Kurul bir yılda 733 saat çalıştı.
-140 birleşimden 9 1 ' i için fazla çalışma kararı alındı.
- Genel Kurul birleşimlerinin en kısası (31 Ocak ve 1
Şubat) bir dakika, en uzunu ise (6 Haziran) 13 saat 30
dakika sürdü.
- 116 yasa kabul edildi. Cumhurbaşkanı Sezer 4
yasayı veto etti.
- Anayasa'nın 35 maddesi değiştirildi, milletvekil
lerinin özlük haklarında değişiklik yapan madde
Cumhurbaşkanı Sezer'in referandum kararı üzerine
yeniden düzenlendi.
-1926 yılından bu yana yürürlükte olan Türk Medeni
Yasası değiştirildi.
- Meclis, hükümet' e yurt dışına asker gönderme iz
ni verdi.
- Muhalefet 18 gensoru, 4 soruşturma önergesi ver
di.
- 12'si Başbakan Ecevlt hakkında verilen gensoru
önergelerinden hiçbiri kabul edilmedi.

- 3 soruşturma önergesi reddedilirken, sadece
Koray Aydın hakkında verilen önerge kabul edildi.
- Tekstil sektörü, Bitlis'in Ahlat ilçesinin tarihi ve
turistik değerleri ile ülkenin su kaynaklarının araştırıl
ması için komisyon kuruldu.
- Milletvekilleri, Başbakan ve Bakanlara 525 sözlü,
1882 yazılı soru sordu.
-23 milletvekili partisinden istifa etti
-2001 'e 5 partiyle başlayan TBMM'deki grup sayısı
6'ya çıktı.
-Parti politikalarına muhalif olan bazı milletvekilleri
partilerinden istifa ederken, FP'nin kapatılmasının ar
dından bağımsız kalan milletvekilleri yeni kurulan SP
ve AK Parti'ye katıldı.
- DYP Şanlıurfa Milletvekili Şıhanlıoğlu, Genel
Kurul'da, kalp krizi geçirerek öldü.
-Yıl içinde 4 milletvekili (Turan Bilge, Fevzi Şıhan
lıoğlu, Ali Rıza Septioğlu ve Namık Kemal Atanan)
aramızdan ayrıldı.
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