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Proje ve Öneriler
Ödüllendirildi

TBMM  Baþşkanýı  Çiçek,  
“Burada  sadece  
yasama  faaliyetinde  
bulunmuyoruz,  kanun  
çýıkarmýıyoruz,  denetim  
yapmýıyoruz.  Bunun  
dýıþşýında  ülkemizin,  
halkýımýızýın  yararýına  olan  
birçok  projeye  de  ev  
sahipliðği  yapýıyor,  destek  
veriyor,  toplantýılarýına  
katýılýıyoruz.”

TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan
Neziroğlu tarafından 14 Mart’ta
yapılan açıklamayla Meclis personeline
duyurulan “Bir Projem Var! Bir
Önerim Var!” projesinin ödül töreni 17
Ekim’de yapıldı. Ödül törenine TBMM
Başkanı Cemil Çiçek, Meclis Başkanlık
divanı üyeleri, TBMM bürokratları ve
personeli katıldı.
Ödül töreninde konuşan TBMM
Başkanı Cemil Çiçek, bugün Türkiye’de
en çok ziyaret edilen, vatandaşın en
rahat ilişki kurduğu, en rahat gelip
gittiği, ulaşabildiği yerin TBMM
olduğunu, buna karşın en az bilgi sahibi
olduğu kurumun da TBMM olduğunu
dile getirdi.
Çiçek, parlamentoyu vatandaşa daha iyi
tanıtmaları ve hizmet, davranış, halkla
ilişkiler açısından TBMM’nin örnek
kuruluş olması gerektiğini vurguladı.
Burada en öncelikli görevin çalışanlara
düştüğünü anlatan Çiçek, bir Meclis’in
sadece yasama faaliyetiyle kendisini
tanıtamayacağını söyledi.
Birçok projeye destek vermeye,
bazılarına öncülük etmeye, bazılarına
maddi, manevi katkı vermeye
çalıştıklarını belirten Çiçek, “Halkla
bütünleşmek ve parlamentomuzun
imajını daha iyi noktaya getirmek
bakımından buna ihtiyaç da var.
Burada sadece yasama faaliyetinde
bulunmuyoruz, kanun çıkarmıyoruz,

denetim yapmıyoruz; bunun dışında
ülkemizin, halkımızın yararına
olan birçok projeye de ev sahipliği
yapıyor, destek veriyor, toplantılarına
katılıyoruz” dedi.
Çiçek, statik, alışılagelen, klasik kalıplar
içinde bir parlamento çalışmasını
yürütemeyeceklerini belirterek bunun
kendilerini, taleplerin ve vatandaşın
gerisinde bırakacağını söyledi. Çiçek,
vatandaşların beklentilerini karşılayan,
yükümlülüklerini yerine getirmede
dinamik bir çabanın içinde olmaları
gerektiğini kaydetti.

Değerlendirme Kurulu
Oluşturuldu
TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan
Neziroğlu ise yaptığı konuşmada,
TBMM İdari Teşkilatı olarak
amaçlarının her bakımdan örnek ve
en iyi kurum olma çabası içerisinde
olduklarını söyledi.
TBMM İdari Teşkilatı olarak birçok
faaliyetlerde bulunduklarını dile getiren
Neziroğlu, şunları söyledi:
“Amacımız çalışan arkadaşlarımızın
idari karar alma süreçlerine daha
etkin katılımlarını sağlamak, onları
yeni şeyler üretmeye teşvik etmektir.
Nitekim o tarihten itibaren çok sayıda
personelimiz intranet sayfamızdan
proje ve önerilerini kayda geçirdiler.5

