Yasama Sürecinin Güçlendirilmesi
Çalıştayı D ü z e n l e n d i
l TB//I//I Gene/ Sekreter
YordfmcfSf Dr. Bozdağ
"SZvZ/ toplum kuruluşlarfmız
lasama sürecZne etkZn
bZr şekZ/de katflabZ/Zr/erse
lasama sürecZnZn
daha güç/ü b/r şekZ/de
bZ/gZ/endZrZ/mesZ, daha
güç/ü ve kalfcf lasayarfn
üretZ/mesZnZn önünün
oçf/masf sağlanmfs
olacaktir."

"Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama
Sürecine Katılımının Güçlendirilmesi
Çalıştayı" 15-16 Mart tarihleri
arasında düzenlendi. Çalıştaym açılış
konuşmasını T B M M Yasamadan ve
Denetim Hizmetlerinden Sorumlu
Genel Sekreter Yardımcısı Dr.
Muhammed Bozdağ yaptı.
T B M M Genel Sekreter Yardımcısı
Dr. Bozdağ, katılımcılara teşekkür
ederek konuşmasına başladı. Çalıştaym
T B M M Başkanlığı ile Hollanda
hükümeti arasında 2009 yılında
başlatılan "Matra Projesi" kapsamında
gerçekleştirildiğini hatırlatan T B M M
Genel Sekreter Yardımcısı Bozdağ,
sözlerinde şunları kaydetti:

ilişkiler ihtiyacı vardır. Çıkarılacak olan
yasama ürünlerinin toplumun kolektif
çıkarlarına hizmet etmesini sağlamak
açısından iyi bir bilgilendirmeye
ihtiyaç vardır. Geleneksel olarak daha
çok bu ihtiyacı yürütme sağlamışken
giderek parlamentolar kendi içlerinde
Araştırma Merkezleri kurmak
suretiyle, kendi enformasyonlarını
üreterek burada bir adım daha
öteye geçmeye çalışmışlar ve bizim
parlamentomuzda da bu çerçevede bir
Araştırma Merkezi kurulmuştur."
ÇALIŞTAY İKİ G Ü N S Ü R D Ü

"Bu i k i gün boyunca çalıştayda,
sivil toplum kuruluşlarımızın
değerli temsilcileri olarak ve kamu
kurumlarımızın temsilcileri olarak
sizler tartışmalar yapacaksınız.
Yasama ürünlerinin amacı toplum
çıkarlarını, kolektif çıkarları, toplum
değerlerini, toplum arzularını ve
toplum ihtiyaçlarını etkili bir şekilde
gerçekleştirmek ve sağlamaktır.

Sivil toplum kuruluşlarının, toplumun
yaşadığının, soluduğunun, nefes
aldığının göstergesi olduğunu
dile getiren Bozdağ, "Sivil toplum
kuruluşlarımız yasama sürecine etkin
bir şekilde katılabilirlerse yasama
sürecinin daha güçlü bir şekilde
bilgilendirilmesi, daha güçlü ve kalıcı
yasaların üretilmesinin önünün
açılması sağlanmış olacaktır. Bu
katılımın ne şekilde olacağı da önemli
bir konudur ve katılımın nitelikli bir
katılım olmasına ihtiyacımız vardır.

Parlamentoların etkili bir biçimde
bilgilendirme ihtiyacı vardır. Halkla

Sivil toplum kuruluşlarımızın kendi
niteliklerini güçlendirmeleri ve

güçlü kılmaları, kendi donanımlarını
derinleştirmeleri, toplumu etkin bir
şekilde temsil etmeleri, kitleleri etkin
bir şekilde temsil etmeleri bu işin
önemli bir boyutudur. Diğer boyutu
da parlamentoların bu anlamda uygun
mekanizmalar, kanallar ve imkânlar
sunabilmesinin sağlanmasıdır." dedi.
Çalıştayda ne tür iletişim kanalları
kullanılabilir, nasıl bir finansmana
ihtiyaç vardır, ne tür bir şeffaflığa
ihtiyaç vardır gibi soruların cevabının
aranacağını belirten Bozdağ sözlerini
şöyle sonlandırdı:
"Bu tür tartışmaların sonucunda bir
model ortaya çıkacaktır. Bu çerçevede
yeni projeler gündeme gelecek, yeni
adımlar atılacaktır. İnanıyorum
k i sizlerin rol aldığı bu çalıştay
TBMM'nin yasama sürecinin katılımcı
ve demokratik yapısının daha güçlü
ve uzun ömürlü kanunlar çıkarılması
idealine büyük bir katkı sağlayacaktır.
Ben bu vesile ile bu projede emeği
geçen bütün arkadaşlarımızı kutluyor
ve kendilerine teşekkür ediyorum."

H. Alper DURMAZ

