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SUNUŞ
Yasama Derneği, 2003 yılında yolculuğuna başlarken daha katılımcı ve etkin bir
yasama sürecine hizmet etmeyi, yasama tekniğinin geliştirilmesine katkı sağlamayı, ulusal ve uluslararası seviyede yasama sürecinde rol alan kişiler arasındaki
iletişimin güçlendirilmesine yardımcı olmayı ve sivil toplumun yasama sürecine
katılımını destekleyerek ülkemiz demokrasisinin gelişimine katkı yapmayı amaçlamıştı. Dernek olarak bugünden geriye baktığımızda aradan geçen on altı yıl içinde
bu amaçlar doğrultusunda önemli bir birikim oluşturmanın gururunu yaşıyoruz.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin demokratik siyasal yaşamımızın
önünde yeni pencereler açtığının bilinciyle, bu yeni dönemde yasama sürecinin
niteliğinin geliştirilmesi amacı doğrultusundaki çalışmalarımızı büyük bir heyecanla sürdürme kararlılığındayız. Bu çerçevede Derneğimiz, 2018 yılında İçişleri
Bakanlığına başvurarak Siyasallılar Vakfı ile birlikte “Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sisteminde Yasama ve Denetim Fonksiyonu” başlıklı bir proje yürütme talebinde
bulunmuş ve bu proje Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe konmuştur.
Projemizin temel amacı, 2017 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonucunda
yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde TBMM’nin yasama ve
denetim fonksiyonlarının üniversite gençliğine tanıtılması ve bu alanda akademik çalışmaların artırılmasıdır. Proje kapsamında Yasama Derneği üyesi yasama
uzmanlarınca Erciyes Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve
Bursa Uludağ Üniversitesinde bir dizi seminer düzenlenmiş, yüzlerce üniversite
öğrencisi ile öğretim elemanlarına yeni hükümet sisteminde yasama ve denetim
süreçlerinin işleyişini anlatan sunumlar yapılmış, katılımcı bir anlayışla kurgulanan
model parlamento çalışmalarıyla yasama sürecinin öğrenciler tarafından canlandırıldığı uygulamalar gerçekleştirilmiştir.
Bu seminerlerin yanında, Derneğimizin hakemli ve akademik yayını olan Yasama Dergisi, sayfalarını yeni siyasal sisteme ilişkin akademik çalışmalara açmıştır.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin birinci yıl dönümünde Dergimizin
39’uncu sayısı, aynı proje kapsamında yayımlanmaktadır. Aralık 2019’da aynı
perspektifle bir sayısı daha yayımlanacak olan Yasama Dergimizin, Derneğimizin amaçlarını somutlaştıracak bir anlayışla, yeni hükümet sisteminin demokratik
özünün pekiştirilmesi, paydaşlarca içselleştirilmesi ve sivil toplumun katılımı ekseninde yasama işlevinin güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda akademinin ve
sivil toplumun sisteme dönük yapıcı katkılarını katılımcı bir anlayışla birleştiren
bir platform işlevi göreceğini, bu bağlamda Türk demokrasisine mütevazı bir katkı
sunacağını umuyorum.
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