TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SİVİL TOPLUM
ORTAK ÇALIŞMA GRUPLARI GİRİŞİMİ
TBMM OÇG Girişiminin, esas itibariyle TBMM OÇG ve Yerel Forum OÇG şeklinde
iki platform olarak faaliyette bulunduğu görülmektedir. Girişimin amacı, çalışma
biçimi ve yöntemleri, faaliyetleri http://www.tbmmocg.net İnternet adresinden
görülebilir.
Söz konusu İnternet Sitesinde TBMM OÇG, milletvekillerinden oluşan konu temelli
çalışma grupları olarak tanımlanmaktadır.
Yerel FORUM OÇG ise illerde oluşturulan, o ildeki her rengi taşıması ve her ay o ilin
milletvekilleriyle birlikte toplanması amaçlanan, 20 – 25 kişilik (en az 15, en çok 30) sivil
gruplar şeklinde tanımlanmaktadır.
Aşağıda, Girişimin İnternet Sitesinden alıntılanan sivil toplum katılımını ilgilendiren bilgiler
yer almaktadır.
“TBMM Ortak Çalışma Grupları nedir, ne değildir?
Parti farkı gözetmeksizin, belli bir konuda ortak görüşe sahip milletvekillerinin aralarında
dirsek teması ve eşgüdüm sağlamalarını, aynı zamanda o konuda uzmanlaşmış sivil
toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olmalarını öngören yeni bir çalışma biçimidir. Bu
grupların başkanları, grup başkan vekilleri, toplantı salonları, düzenli toplantıları filan
yoktur. İşbirliğine katılan STK'lar, katılan milletvekillerini sürekli olarak bilgi ve belgelerle
destekleyerek onların konuyu TBMM gündemine getirmelerine, fırsat olduğunda
TBMM'deki ilgili komisyonların çalışmalarına gözlemci olarak katılarak gerekli yasal ve
idari önlemlerin alınması ve yasal değişikliklerin daha hızlı ve içerikli olarak yapılması
sürecinde etkin olabilirler.
Bir TBMM OÇG oluştuktan sonra o konuda çalışan STK’ları hangi işler bekliyor?
1. Kendi konularındaki OÇG’lere katılan milletvekilleri ile daha yakın ilişkiler kurmak,
2. Mümkünse STK’lar arası platformlar oluşturarak eşgüdüm içinde çalışmak,
3. Milletvekillerini sürekli olarak bilgi ve belge ile beslemek,
4. Onların da desteğiyle, ilgili TBMM komisyonu üyeleri ile tek tek bağlantılar kurmak,
5. Onları da, aynı şekilde bilgi ve belge ile beslemek,
6. Yasa değişikliği gerekiyorsa bunların hazırlanıp meclise sevki için her kademede
milletvekillerine yardımcı olmak,
7. Yasa önerisi genel kuruldan ilgili komisyona gönderildiğinde (bu süreçleri web sitesinde
de duyurmalıyız) komisyon çalışmalarına gözlemci olarak katılmak,
8. Tasarı genel kurula gelirken bu kez tüm milletvekillerine yönelik bilgilendirme
çalışmaları yapmak,
9. Bütün bu süreç boyunca konunun medyada tartışılmasını sağlamak, toplantılar,
konferans, panel, sempozyumlar düzenlemek, kamuoyu oluşturmak.”

