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TBMM Genel Sekreteri Neziroğlu,
Uluslararası Hukuk Eğitimi Programı Kapsamında
Ankara’ya Gelen Heyeti Kabul Etti

TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan
Neziroğlu, “VI. Uluslararası Hukuk
Eğitimi Programı” kapsamında
TBMM’ye gelen heyeti TBMM Genel
Sekreterlik Toplantı Salonu’nda kabul
etti.

Neziroğlu, bu tür eğitim programlarını
çok önemsediklerini de belirterek,
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı’na bu tür eğitim
programlarına verdikleri katkılardan
dolayı teşekkür etti.

TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan
Neziroğlu, kabulde gerçekleştirdiği
konuşmasında Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
tarafından düzenlenen ve yurtdışında
yaşayan hukukçuların hukuk
deneyimlerini arttırmaya yönelik “VI.
Uluslararası Hukuk Eğitimi Programı”
kapsamında Türkiye’ye gelen heyeti
TBMM’de görmekten ve ağırlamaktan
dolayı memnuniyet duyduğunu ifade
etti.

TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan
Neziroğlu, kabulde gerçekleştirdiği
konuşmasına şöyle devam etti:

TBMM olarak bütün bilgi, birikim ve
tecrübelerini diğer kamu kurum ve
kuruluşlarıyla paylaşmaya çalıştıklarını
belirten Neziroğlu, çifte vatandaşlık
konusunun önemine değindi.
Yurtdışında yaşayan vatandaşların
yaşadıkları topluma entegre
olmalarının Türkiye için çok önemli
olduğuna dikkat çeken Neziroğlu, “Biz
yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın
yaşadıkları toplumların kurumlarında
iyi görevlerde bulunmalarını ve
parlamentolarında milletvekili
olmalarını çok arzu ediyoruz.” dedi

“Burasının diğer kamu kurumlarından
farkı, burasının halkın meclisi
olmasıdır. Her siyasi parti ve her siyasi
görüşün temsil edildiği bir kurum. Sizin
meclisiniz. Dolayısıyla bu ziyaretiniz ve
programınız bizim için çok önemli. Bu
programla ilgili aslında biz daha önceki
yıllarda Avrupa’da üniversitelerde
okuyan Türk öğrenci arkadaşlarımıza ve
kardeşlerimize birkaç defa yasama stajı
yaptırdık. Meclisin kurumsal yapısı
nedir, yasama ve denetim süreçleri
nasıl işler, kanunlar nasıl yapılır,
komisyonlar nasıl çalışır, bu konulara
dair öğrenci arkadaşlarımıza staj yapma
imkânı sunduk.
Biz TBMM olarak Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı’mızla
da zaman zaman gerçekleştirdiğimiz
görüşmelerde bu konuları gündeme
getirdik. Sizlerde belki bu görüşmeleri
takip etmişsinizdir. Sonraki yıllarda
bu konularla ilgili, yasama konuları

ile ilgili daha ağırlıklı programlar
gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum.
Yurtdışında yaşayan gençlerimizin
orada yükseköğrenim görmeleri ve
kamu kurumlarında özellikle iyi
görevlerde bulunmaları bizim için
son derece önemli. Biz bir kurumu
tamamen bu işlere baksın diye
tahsis ettik. Yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımızın sıkıntıları ve
sorunlarını tespit etsin ve çözsün
diye bu kurum var. Görüyoruz ki bu
kurumumuz şu anda da olduğu gibi
güzel programlar yapıyor. Ben TBMM
Genel Sekreteri olarak Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na
bu tür eğitim programlarına verdikleri
katkılardan dolayı ayrıca huzurlarınızda
teşekkür ediyorum. Bu tür
programların mutlaka devam etmesi
gerekir. Bu tür eğitim programları çok
önemli ve faydalıdır.”
Çifte vatandaşlık konusunun önemine
de değinen TBMM Genel Sekreteri Dr.
İrfan Neziroğlu, sözlerine şöyle devam
etti:
“Benim de akrabalarım Almanya’da
yaşıyorlar. Çifte vatandaşlık konusu
uzun yıllar önce ilk gündeme geldiğinde
Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızda
yanlış bir algı oluşmuştu. Almanya
vatandaşlığına geçmek sanki

