güne işaret eden Meclis Başkanı Armç, "Geçtiğimiz
Başkanlık Divanı toplantısında 1-1,5 yıldan beri ha
zırlıklarını sürdürdüğümüz Yasama Uzmanlığı Y ö
netmeliğini de kararlaştırdık. Burada Yasama uz
manlığı tarif ediliyor; Nasıl seçilecekleri hangi göre
vi yapacakları, hangi eğitim alacakları, yurtdışı li
san öğrenme, master doktora çalışmalarını nasıl ya
pacakları gösterildi. Şimdi Yasama Uzman Yardım
cılığı yönetmeliği yürürlüğe girdi. Arkadaşlarımızın
hepsi belki lisan öğrenmeleri için Avrupa ülkelerine
gönderilecek. Master ve doktora çalışmalarını da
yurt dışında yerine getirebilmeleri imkan altına alı
nacak" dedi.
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Meclis'te çalışmanın gurur ve şeref verici olduğunu
belirterek uzman yardımcılarına tavsiyelerde bulu
nan TBMM Başkanı Armç, "Meclis'te çalışmak, mil
let iradesinin temsil edildiği, 72 milyon insanın gö
zünü diktiği bir kurumda çalışmak herkese gurur
veren bir imkandır. Bunu hiçbir zaman unutmayın.
Her zaman özel hayatımızda bile Meclis'te çalışıyor
olmanın vakarım mutlaka göz önünde tutalım. Bu
bizim üzerimizde bizi her zaman koruyan kuşatan,
bir özellik olmalıdır" dedi.

Danışmanlara
Kişisel Gelişim Eğitimi
Milletvekili danış
manlarına, akade
misyenler ve uz
manlar tarafın
dan, kişisel geli
şim ve mevzuat
bilgi sistemi hak
kında eğitim veri
liyor. Eğitim süre
cinde iletişim ve zaman yönetimi gibi konularda
bilgilendirilen danışmanlara ayrıca 'Mevzuat Bilgi
Sistemi' eğitimi de veriliyor. Üç haftalık eğitim sü
resince danışmanlara, TBMM Genel Sekreterliği ta
rafından gerçekleştirilen ve yürürlükteki kanun,
kanun hükmündeki kararname ve TBMM kararla
rına bilgisayar üzerinden ulaşma imkanı sağlayan
Mevzuat Bilgi Sistemi hakkında bilgi veriliyor.
Eğitim programında iletişim Prof. Dr. Şule Erçetin,
Beden Dili Yrd. Doç. Dr. Necati Cemaloğlu, Zaman
Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Sevil Filiz ve Mevzuat Bilgi
Sistemi konuları ise Sistem Analisti Taşkın Irmak
ile Yasama Uzmanı Volkan Has tarafından verili
yor. TBMM Küçük Grup Salonu'nda 29 Ocak'ta
başlayan eğitim programı 19
Mart'ta sona erecek.

Mitli Savunma Komisyonu Başkanı

"En Büyük Güvencemiz Olan
TSK Her Şeye Layıktır"
Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Tasarısı
görüşmeleri sırasında komisyon üyesi bazı mil
letvekillerinin konuşmalarının
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basma yansıması

üzerine Milli Savunma Komisyonu Başkanı Cengiz
Kaptanoğlu yazılı bir açıklama yaptı.
Meclis Bülteni- Türk
Silahlı Kuvvetleri
Besleme Kanunu Ta
sarısı'mn görüşmele
ri sırasmda komis
yon üyesi bazı mil
letvekillerinin ko
nuşmalarının basma
yansıması üzerine
yazılı bir açıklama
yapan Milli Savun
ma Komisyonu Baş
kam Cengiz Kapta
noğlu, "TSK her şeye
layıktır" dedi.
Kaptanoğlu açıkla
masında, Komisyonunun 18 Ocak 2007 tarihinde
yaptığı olağan toplantısında, Mecliste grubu bulu
nan tüm siyasi parti temsilcilerinin müştereken ver
dikleri bir önergenin de dikkate alındığını ve Türk
Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Tasarısı'nın oy
birliğiyle kabul edildiğini belirtti.
Bugün bazı basın organlarında, Karaman Milletve
kili Yüksel Çavuşoğlu'nun toplantı sırasında, "As
ker yiyor da götürüyor da" yönünde bir ifadesinin
olduğu haberlerinin yer aldığını belirten Kaptanoğ
lu, Komisyon toplantısı esnasında bütün Komisyo
nu kapsayacak şekilde bu tür bir resmi beyanın ya
pılmasının ve tartışılmasının söz konusu olmadığını
ifade etti. Kaptanoğlu yaptığı yazılı açıklamasında
şu görüşlere yer verdi:
"TBMM Millî Savunma Komisyonu, Türk Silahlı
Kuvvetleri'ni ilgilendiren konulardaki hassasiyet, ti
tizlik ve işbirliğini bugüne kadar olduğu gibi bun
dan sonra da devam ettirecektir. Türk Milletinin
bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, dün oldu
ğu gibi bugün ve gelecekte de
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hepimizin en büyük güvence
si olup, her şeye layıktır."
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Kaptanoğlu:
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