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Haber

üç şey söyledik. Bir tanesi, özellikle
hukuk, siyaset bilimi bölümlerinde
okuyan öğrenciler başta olmak üzere
yasamaya ilgi duyan bütün öğrenciler
gelsin, Meclis’i görsünler. Burası zaten
halkın Meclis’i. Biz mümkün olduğu
kadar vatandaşa açmaya çalışıyoruz.
Mesela bizim cumartesi günleri, halk
günü uygulamamız var. Herhangi bir
vatandaş cumartesi günü saat sabah
11’den öğleden sonra 16.00’ya kadar
gelip Meclis’i görebilir. Yine mesela
internet sayfamızda ‘Bir Önerim
Var’ diye bir uygulama başlattık.
Vatandaşlardan görüş almaya başladık.
Meclis’e ilişkin, özellikle de idari yapıya
ilişkin görüş ve önerileri varsa bizlerle
paylaşmasını istiyoruz. Onun için
üniversitelerdeki öğrenciler de mutlaka
mezun olmadan Meclis’i görsün
istiyoruz.
Bizim arkadaşlarımız zaman zaman
sunumlar yapıyorlar. Zaman zaman
hukuk, siyaset bilimi derslerinde iki
üç saat ders anlatıyorlar ve Meclis’in
yapısını öğrencilerle paylaşıyorlar.
Bizim üniversitelere söylediğimiz bir
başka şey de akademik çalışmalarda
birlikte hareket etmek. Türkiye’de
çok sayıda yüksek lisans, doktora tezi

hazırlanıyor. Gönül ister ki bunlar
kurumlarla ilgili olsun. Mesela biz
Meclis’le ilgili olsun diye arzu ediyoruz.
Böyle bir çağrı da yaptık. Yavaş yavaş
da meyvelerini almaya başlıyoruz.”
şeklinde konuştu.
Neziroğlu, bu eğitimleri çok fazla
önemsediklerini sözlerine ekleyerek,
kamu kurumlarına teşekkür
etti. Bunun aslında karşılıklı bir
eğitim olduğunu ifade etti. Tasarı
taslaklarının görüşe açılması gereğine
vurgu yapan Neziroğlu, “Ama bizim
yasama pratiğimize baktığımızda çok
sağlıklı bir yasama pratiği olduğunu
söyleyemeyiz.” dedi.
Uluslararası anlaşmaların haricinde
çıkan kanunların yüzde doksan ya
da daha fazlasının çerçeve kanun,
yani mevcut kanunlarda değişiklik
yapan kanun olduğuna dikkat çeken
Neziroğlu, Temmuz ayında Meclis’ten
çıkan bir kanunda Resmi Gazete’de
yayınlandıktan bir veya iki hafta sonra
değişiklik yapıldığını, aynı maddenin
tekrar değiştiğini örnek olarak anlattı.
Bunun bir sorun olduğunu belirten
Neziroğlu şöyle konuştu:
“Bir başka sorun da torba kanun
tasarısı, normalde yine Başbakanlığın

“Yasama Bilgilendirme Eğitimi”
Sertifika Töreni

hazırladığı mevzuat hazırlama usul
ve esasları hakkındaki yönetmeliğe
göre bu tür kanunların gelmemesi
lazım. Ama her haziran ayı içerisinde
bakıyoruz bütün bakanlıkların birikmiş
işleri tek bir torba kanun içerisine
dahil edilerek Meclis’ten geçirilmeye
çalışılıyor. Bu çok sağlıklı bir yasama
süreci değil.”
İrfan Neziroğlu, konuyla ilgili bir başka
sıkıntının da kurumlar arasındaki
iletişimsizlik olduğunu kaydetti. Bu
iletişimsizliğin devlete maliyetinin
oldukça yüksek olduğuna vurgu
yapan Neziroğlu, “Biz şunu arzu
ediyoruz. Kurumlar arasında bir sorun
olduğunda, bir telefonla çözülecek
bir mesele resmi yazıya dökülüyor.
Bazen öyle oluyor ki mesaj çok sağlıklı
gelmiyor. O yüzden istiyoruz ki
buradaki arkadaşları birebir tanıyın.
Bunu sağlamamız lazım.” şeklinde
konuştu.
Neziroğlu’nun açış konuşmasının
ardından TBMM Kanunlar ve
Kararlar Başkanı, Yasader Başkanı
Habip Kocaman, “Yasama ile İlgili
Temel Kavramlar ve Kurumlar”
konulu Yasama Bilgilendirme Eğitimi
Programının ilk dersini verdi.
TBMM’de Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının ilgili birimlerinde
görev yapan personel için düzenlenen
“Yasama Bilgilendirme Eğitimi”
sertifika töreni ile tamamlandı. Beş gün
süren eğitimin ardından katılımcılara
sertifikaları verildi.
Sertifika töreninde konuşan TBMM
Genel Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu,
eğitimin katılımcılar için faydalı
geçtiğini umut ettiğini ifade ederek, bu
programların talepler doğrultusunda
daha sık düzenlenebileceğini söyledi.
“Yasama Bilgilendirme Eğitimi”
programından beklentilerinin aslında
bir ‘yasama takımı’ oluşturmak
olduğunu dile getiren Neziroğlu,
devletin ciddi anlamda buna ihtiyaç
duyduğunu söyledi. Neziroğlu, eğitim
programına gösterdikleri ilgiliden
dolayı katılımcılara teşekkür etti.
Eğitime katılanlara sertifikalarını
TBMM Genel Sekteri Dr. İrfan
Neziroğlu, Genel Sekreter Yardımcıları
Muhammed Bozdağ, Haydar Çiftçi ve
Kemal Kaya takdim etti.

