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TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Yönetim
Sistemi Görevlileri Değerlendirme Toplantısı
kurum yapacağız, hem Türkiye’de
hem de dünyada. Amacımız bu. Bir
değişim olacaksa buradan başlayacak.
İyi örnekler buradan başlayacak. Bizden
başlayacak. Biz yapacağız, göstereceğiz,
diğer kurumlar da yapılabilir olduğunu
görecekler. TBMM’ye yakışan da
budur.” dedi.

‘Örnek Olma Hedefi, Altı Boş
Bir Hedef Değil’

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı
yönetim sistemi görevlileri
değerlendirme toplantısı 7
Kasım’da yapıldı. İç Kontrol ve
Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları
kapsamında yapılan değerlendirme
toplantısı iç tetkik faaliyetlerini
değerlendirmek, birimlerde iç kontrol
ve kalite yönetim sisteminin işleyişini
mükemmelleştirmek için öneriler

geliştirmek ve 2014 yılı çalışmalarını
planlamak üzere gerçekleştirildi.
TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan
Neziroğlu, yaptığı konuşmada
toplantının önemine vurgu yaptıktan
sonra katılan görevlilerin “kendi
karnelerinin iyi olması için gayret
ettiklerini” belirtti. İki yıldır aynı
şeye vurgu yapıldığını ifade eden
Neziroğlu, “Biz TBMM’yi örnek bir

Yürütülen projelerin hem kamu
kurumlarında hem de vatandaş
üzerinde olumlu tesir ettiğini ifade
eden Neziroğlu, özellikle sosyal
projelerin önemine ve etkisine değindi.
Neziroğlu, olumlu etkileri açısından
“örnek olma hedefinin” altı boş bir
hedef olmadığını, buna yüzde yüz
inandığını belirtti.
Neziroğlu, projelere birimlerden
katılımların artması için toplantıya
katılan yönetim sistemi görevlilerinin
projeleri sahiplenmesi gerektiğini
vurguladı.

Kamu Kurumlarının Arşiv
Yöneticileri Toplantı Yaptı
‘Arşivler Çözüm Bekliyor’

Kamu kurumlarının arşiv yöneticileri
8 Kasım’da TBMM’de bir araya geldi.
Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri
Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen
organizasyona TBMM Genel Sekreter
Yardımcısı Dr. Kemal Kaya, Kütüphane
ve Arşiv Hizmetleri Başkanı Mehmet
Toprak, çeşitli kamu kurum ve
kuruluşları, üniversite ve sivil toplum
kuruluşlarından davet edilen 41
yönetici katıldı.

TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan
Neziroğlu, “Biz her türlü imkanımızı
kamu kurumlarımızla paylaşmaya
çalışıyoruz.” dedi. Neziroğlu, iki yıldır
TBMM’de farklı projeler yapıldığını;
kamu kurum ve kuruluşları ile
TBMM’nin diyaloğunu güçlendirmek
ve kurumlar arası diyaloğun
geliştirilmesine katkı sağlamak
amacıyla kurum toplantılarının önemli
olduğunu söyledi.

Arşiv hizmetlerindeki sıkıntılara
değinen Neziroğlu, Arşiv Kanunu’nun
olmadığına dikkat çekti. Neziroğlu
şunları söyledi: “Bu ciddi bir eksiklik.
Bu toplantılar sayesinde böyle bir
kanunun oluşmasına, TBMM’den
geçmesine vesile olursa çok büyük
bir başarı olur. Arşivde ciddi
sıkıntılarımız var. Bazen bir evrak
arıyorsunuz, arşivlemeden kaynaklanan
sıkıntılardan dolayı bulamıyorsunuz.”
Neziroğlu, “Biz kurum olarak bu ekibin
çalışmalarına elimizden geldiği kadar
katkı yapmaya hazırız.” dedi.
Organizasyonun tanışma ve bundan
sonrası için irade oluşturma anlamı
taşıdığını belirten TBMM Kütüphane
ve Arşiv Hizmetleri Başkanı Mehmet
Toprak ise arşiv ile ilgili çözüm
bekleyen problemler olduğunu söyledi.

