Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurları Meclis'te
süresi içinde 37 ülkeye ziyarette bulunduğunu,
bunlar arasında Meclis Başkanı olarak ilk kez gittiği
ülkeler olduğunu hatırlattı. 15 Ocak'ta gittiği Su
dan'ın bu ülkeler arasında bulunduğuna dikkati çe
ken Annç, "Türkiye, Sudan'ı ilk tanıyan ülke ve
geçmişten gelen ilişkileri olmasına rağmen buraya
2007 yılı Ocak ayında gidebildik" dedi.

Dünyanın dört bir yanında, en uç noktalarda
bile Türkiye'nin temsil edildiğini ve bayrağı
nın dalgalandığını anlatan Armç, ülkenin
tanıtımının, yurt dışındaki
temsilciliklerde,
başta büyükelçiler olmak üzere Dışişleri men
supları tarafından yapıldığını
kaydetti.
Meclis Bülteni- TBMM Başkanı Bülent Armç, Dışiş
leri Bakanlığı aday meslek memurlarını 25 Ocak'ta
kabul etti. Konuklarıyla öğle yemeği de yiyen
Armç, burada yaptığı konuşmada, Dışişleri Bakanlı
ğının aday meslek memurlarının her yıl Meclisi zi
yaret ettiğini, kendilerine parlamenter diplomasi
alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veril
diğini söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti vurgulayan
Armç, Türkiye'nin iyi üniversitelerinden yetişen ve
"fevkalade zor bir sınavı veren" 43 aday meslek
memurunun Temmuz ayında eğitimlerini tamamla
yıp göreve başlayacaklarını belirtti ve meslek hayat
larında başarılı olacaklarına olan inancını dile getir
di. "Türkiye güçlü bir devlettir" diyen Armç, bu
sözlerinin hamaset değil, gerçek olduğunu vurgula
dı. Dünyanın dört bir yanında, en uç noktalarda bi
le Türkiye'nin temsil edildiğini ve bayrağının dal
galandığını anlatan Armç, ülkenin tamtımmın, yurt
dışındaki temsilciliklerde, başta büyükelçiler olmak
üzere Dışişleri mensupları tarafından yapıldığını
kaydetti.
TBMM'nin, "milletin temsil yeri, siyasetin kalbi" olduğuna işaret eden Armç,
parlamenter diplomasinin
önemine dikkati çekti. Görev
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Anayasa'nın TBMM'ye yasama ve denetim yet
kisi verdiğini belirten Bozkurt, Meclis'in bugüne
kadar 14 binden fazla kanun çıkardığını ve
özellikle son dönemde AB mevzuatına uyum
sağlamak amacıyla birçok farklı kanunu çıkar
dığını söyledi.

Hizmet İçi Eğitim Programı
TBMM Genel Sekreteri Rauf Bozkurt, Hizmet içi
eğitim kapsamında TBMM'de bulunan Dışişleri Ba
kanlığı Aday memurlarına Meclis'i tanıtıcı bir ko
nuşma yaptı. TBMM Küçük Grup Salonu'nda ger
çekleştirilen ve 50'ye yakın aday memur katıldığı
programda kendisinin de TBMM'de Yasama Uzman
yardımcısı olarak göreve başladığım söyleyen Boz
kurt, 36 yıl sonra TBMM'de Genel sekreter olarak
görev yaptığını ifade etti.
Anayasa'nın TBMM'ye yasama ve denetim yetkisi
verdiğini belirten Bozkurt, Meclis'in bugüne kadar
14 binden fazla kanun çıkardığını ve özellikle son
dönemde AB mevzuatına uyum sağlamak amacıyla
bir çok farklı kanunu çıkardığını söyledi.
Meclis'in yaptığı en önemli denetim işlevlerinden
birinin de Bütçe Kanunu olduğunu ifade eden Boz
kurt "Hükümetin 1 yıllık gelir
ve gideri denetlenir. Benim
inancıma göre TBMM'nin ira-

