Yasama Enstitüsü Kurulmasına Dair
İşbirliği Protokolü İmzalandı

I TBMM Başkanı Ç/çek, "A/ledf's bürokras/s/n/n bundan sonra uzmanlaşmasf, kendis/n/
ge//şt/rmes/, yet/şt/rmesZ ve bu konuda başkayauna da bu tecrübe/; artirabZ/ecek hem lasal
hem kurumsal yapıla sah/p olmas; /cap ediyor. Bu neden/e bugün Z/k defa b/r ün/vers/te //e
böyle b/r /şb/r//ğ/n/ yapf/oruz. /nşallah bu programlar ü/kem/z ve Mec/ZsZmZz ZçZn fdidalf olur."
T B M M Başkanlığı ve Gazi Üniversitesi
Rektörlüğü arasında "Yasama Enstitüsü
Kurulması ve Verilecek Eğitime
Dair İşbirliği" protokolü 5 Mart'ta
imzalandı.

yeterince imkân vermediğini dile
getiren T B M M Başkanı Çiçek, "Onun
için hizmetin kalitesini artırabilmenin
yolu, eğitimin kalitesini artırmaktan
geçiyor" diye konuştu.

İmza törenine katılan T B M M Başkanı
Cemil Çiçek, şöyle konuştu:

Meclis bürokrasisini biraz daha
artırmamak için yasama enstitüsü
kurulmasını düşündüklerini ifade eden
Çiçek, şunları kaydetti:

"Meclis bürokrasisi bu alanda ne kadar
bilgili, deneyimli ve kaliteli olursa,
yasama faaliyetlerini daha kaliteli bir
şekilde sürdürebiliriz, denetimi daha
etkin ve verimli yapabiliriz. Diplomatik
alanda da önemli bir çabayı göstermiş
oluruz. Her alanda şüphesiz eğitim,
deneyim önemli ama parlamento
açısından bunun önemi daha da açık
ve ortadadır."
Lisans bilgisinin, karşılaşılan sorunları
çözmeye, hedeflenen noktaya ulaşmaya

"Yasama enstitüsü şeklinde biz bu işi
üniversitelerimizle götürelim dedik.
Bu konuda her zaman üniversite
bünyesinde şu an görev yapan
arkadaşlarımızın kanun yapımında
çok önemli desteklerini gördük.
Türkiye'nin en yaygın üniversitesi,
en önde gelen üniversitesi, güçlü bir
eğitim öğretim kadrosu var. Ben de
fahri olarak bu üniversitenin mensubu
olduğuma göre, dolayısıyla Gazi

Üniversitesi ile yasama enstitüsünü
birlikte kurarak, çalıştırarak bu hizmeti
alabilir miyiz diye rektörümüzle
konuştuk. Bu faaliyeti bugün bir
protokole bağlamış olacağız. Belli k i
bu faaliyette yapacağımız iş, az önce
söylediğim alanlarla ilgili olarak bu
enstitü bünyesinde ortak bir çalışma
yapacağız."
' K A N U N YAPMAK S I R A D A N BİR
İŞ DEĞİL'
Kanun yapmanın sıradan bir iş
olmadığına vurgu yapan T B M M
Başkanı Cemil Çiçek:
"Meclise aldığımız personelin
eğitiminin en üst düzeyde olması
için lisansüstü, hangi dereceye kadar
olacaksa enstitü bünyesinde bu
faaliyetlerin sürdürülmesini istiyoruz.

