"90. YILDA 90 BELGE SERGİSİ" AÇILDI
Serginin açılış kurdelesini

TBMM

Başkanı Mehmet Ali Şahin,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
TBMM

eski Başkanları

Bülent

Arınç, Koksal Toptan, Cahit Karakaş
ve ismet Sezgin birlikte

kesti.

Şahin ile birlikte sergiyi gezen
Başbakan Erdoğan, sergi defterini
de imzaladı. Erdoğan, deftere,
•VO.Yılda 90 Belge Sergisi ile
yakın siyasi tarihimizle
Cumhuriyetimizin

buluştuk.

kuruluşunda

önemli katkıları olan başta Gazi
Mustafa Kemal olmak üzere,
tüm Parlamento üyelerini rahmet
ve minnetle anıyorum. Ruhu şad
olsun" diye yazdı.

Nisan 2010'da kutlamalarının, Mecli

görevi de yaptığına işaret eden Şahin, 1.

sin tarihteki şanlı yeriyle uyumlu

Meclisin görevi süresi içinde 91 gensoru

olmayacağını kaydetti. Şahin, kendinden

verildiğini, 60'ının işleme konulduğunu,

önceki Meclis Başkanları Bülent Arınç

733 tane yazılı ve sözlü soru önergesi

ve Koksal Toptanın, 90. yıl hazırlıklarını

sunulduğunu ifade etti. Şahin, bunların,

başlattıklarını hatırlatarak, teşekkür etti.

Meclis'in demokratik usullerle çalıştığını
göstermesi açısından önemli örnek

Şahin, T B M M Genel Evrak ve Arşiv

olduğunu vurguladı.

Müdürlüğü bünyesinde 12 milyon belge
arasında özellikle ilk Meclis dönemine
ait bazı belgelerin tarandığını, 90

"Bugün Dahi Bu Mesajı
Muhafaza Ediyorum"

tanesinin tespit edildiğini söyledi. İlk
Meclis üyelerini zor şartlar altında

Şahin, top sesleri Ankara'dan duyulurken,

"Mustafa Kemal Paşanın Osmanlı

görev yaptığına işaret eden Şahin, kağıt

Bakanlar Kurulunun TBMM'yi

Meclisi Mebusanı 4. Dönem Erzurum

bulmakta bile zorlanıldığını, kağıtların

Kayseri'ye taşıma kararı aldığını

Mebusu Olarak Seçildiğine Dair Mazba

kalitesinin de bunu gösterdiğini

hatırlatarak, "Niçin almış? Meclis ve

ta", "TBMM'nin İlk Albümü", "TBMM'de

belirtti. Şahin, ilk Meclis açıldığında,

kurulan ilk komisyonlar" gibi TBMM'nin

ışıklandırmasının çevre kahvehanelerden

kuruluşundan günümüze kadar geçen

getirilen iki gaz lambasıyla yapıldığını,

90 yılın anlatıldığı "90. Yılda 90 Belge

sıraların okullardan alındığını anlattı.

Sergisi" 5 Ocak'ta açıldı. Serginin açılış
kurdelesini T B M M Başkanı Mehmet Ali
Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
T B M M eski Başkanları Bülent Arınç,
Koksal Toptan, Cahit Karakaş ve İsmet

Bakanlar Kurulu üyeleri biliyor ki Meclis
kapanırsa, çalışamaz hale gelirse, Milli
Mücadelenin başarıya ulaşması mümkün
değildir. Meclis mutlaka açık kalmalı,
çalışmalıdır. Bu karar uygulanmamış. Bu

Şahin, Meclis'in hem cephede savaşı

kararı alan da vazgeçen de bir tek hedefi

yönettiğini hem de yasama göre

gözlemiştir; o da Meclis, mutlaka açık

vini yerine getirdiğini dile getirerek,

kalmalı, Meclis mutlaka çalışmalarına

bunları yaparken büyük devlet ciddiyeti

devam etmelidir. Ben bugün dahil, bu

görüldüğünü, her şeyin usulüne uygun

mesajı gönlümde ve kafamda, altını

yapıldığını, zabıtların usulüne uygun

çizerek muhafaza ediyorum, muhafaza

Açılışta konuşan TBMM Başkam

tutulduğunu anlattı. İlk Meclis'in sadece

etmenin gerekliliğini vurgulamak

Şahin, TBMM'nin 90. yılını sadece 23

yasama görevi değil, ciddi bir denetim

istiyorum" diye konuştu.

Sezgin birlikte kesti.

Haber
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