MECLIS BÜLTENI

K A M U KURUMLARININ H U K U K
B I R I M L E R I TBMM'DE B I R A R A Y A G E L D I

ı TBMM Genel Sekreteri Dr. Neziroğlu,"Herhangi bir konuda bilginin paylaşımı ve kaynağından doğrudan temin
edilmesinin işimizi kolaylaştırmanın ötesinde zaruret olduğu gerçeğini de bilmekteyiz. Bu sayede kurumların
karşılaştığı bazı olaylarda diğer kamu kurumlarının hukuk birimlerinin görüşlerini almak elbette zenginlik
kaynağı olacaktır."
T B M M Genel Sekreteri Dr. İrfan
Neziroğlu başkanlığında, T B M M
Hukuk Hizmetleri Başkanlığı ve kamu
kurumu hukuk birimlerinin bir araya
geldiği kahvaltılı istişare toplantısı 16
Ocak'ta TBMM'de yapıldı.
T B M M Genel Sekreteri Dr. İrfan
Neziroğlu, toplantıda yaptığı
konuşmada T B M M Başkanlığı,
Başbakanlık ve bakanlıkların hukuk
birim amirlerinin katılımlarıyla bir
tanışma kahvaltısı düzenlediklerini
belirterek sözlerinde şunları kaydetti:
"Kurumlar arasında koordinasyonun
ve işbirliğinin sağlanması ve sorunların
halli konusunda her konuda olduğu
gibi kamu kurumları arasında
hukukçuların da işbirliği yapmaları,
TBMM'nin ve diğer kurumların zaman
zaman karşılaştığı hukukî sorunların
aşılmasında zaman ve emek tasarrufu
sağlayacaktır.

Herhangi bir konuda bilginin paylaşımı
ve kaynağından doğrudan temin
edilmesinin işimizi kolaylaştırmanın
ötesinde zaruret olduğu gerçeğini de
bilmekteyiz. Bu sayede kurumların
karşılaştığı bazı olaylarda diğer kamu
kurumlarının hukuk birimlerinin
görüşlerini almak elbette zenginlik
kaynağı olacaktır. İşlerin kaynağından
ve çabucak çözülmesine vesile
olacaktır. Bu anlamda haberleşmenin
ve dayanışmanın önemini takdir
etmekteyiz. Bu gibi toplantılar, bilgi
paylaşımını artıracak, kurumları
birbirine yaklaştıracaktır.
'E-POSTA H A V U Z U
OLUŞTURULMALı'

Bugün T B M M Hukuk Hizmetleri
Başkanlığının öncülüğünde yapılan
bu toplantının özellikle çalıştay ve
sempozyumlar şeklinde devamını
bekliyoruz. Bu konuda hukukçuların
kurumsal ve sosyal duyuruları da

paylaşarak koordinasyonun oluşmasına
katkı yapmak üzere e-posta havuzu
oluşturarak birbirleri ile iletişim
kurmalarında da fayda görmekteyiz.
Biz başlangıç yaptık. Yine bizlerin
ev sahipliğinde olabileceği gibi
başka kurumların da ev sahipliğinde
yapılacak bu toplantıların devamını
temenni ediyoruz."
Toplantıda ayrıca T B M M Hukuk
Hizmetleri Başkan Vekili Yıldız
Bezginli tarafından 659 sayılı KHK'nin
yürürlüğe girmesiyle adli davalara
kurumların da bakabilecekleri
düşüncesinden yola çıkılarak
kamudaki hukuk birimlerinde görev
yapanların daha düzenli, etkili ve
verimli olabilmeleri için işbirliği yapma
ve koordinasyon sağlama gerekliliği
üzerinde duruldu. Kurumlar arası
iletişim kurmanın, temaslarda ve bilgi
paylaşımında bulunmanın verimli
sonuçların alınmasına neden olacağı ve
iş yükünü azaltacağı vurgulandı.

