TBMM Uzman Yardımcılığı Eğitim Programı yapıldı.
Programın açılışında konuşan Alptekin, TBMM personelini uyardı:

"70 milyonun gözü üzerinizde"
T B M M Uzman Yardımcılığı Eğitim
Programı, Meclis Başkanvekilleri İsmail
Alptekin ve Sadık Yakut, Başkanlık
Divanı Üyesi Mevlüt Ak gün, Genel
Sekreter Hayati Şener ile Genel Sek
reter Yardımcıları Ali O s m a n Koca ve
R a u f Bozkurt'un katıldığı bir toplantı ile
Şubat ayı sonunda yapıldı.

kin bir hizmet vereceğiz. Hem de kesin
likle verimli olacağız. Verdiğimizden az
şey harcayarak hizmet vereceğiz. Mil
letimiz hakikaten bize çok şeyler veriyor,
vermek istiyor. Bunun karşılığını millet
ten aldığımızdan, çok daha fazla bir gay
ret içerisinde vermemiz lazım."
HİZMETİÇİ EĞİTİMİN ÖNEMİ
Meclis Genel Sekreteri H a y a t i
Şener de yaptığı konuşmada, verimliliği
arttırmak ve personeli üst düzey göreve
hazırlamak amacıyla uygulanan hizmet
içi programının konulanna işaret etti.
TBMM idari teşkilatı personelinin bir
program dahilinde, hizmet içi eğitime

latılmış olacaktır. Bu programın konuları
T C . Anayasası ve T B M M İçtüzüğü
yazılı ve sözlü iletişim, araştırma ve öğ
renme becerisi ve görev alanıyla ilgili
mevzuatın öğretilmesidir. Aynca prog
ramın bir bölümünde de teşkilatımızın
tüm birimlerinin görevlerini makro
düzeyde incelemek ve tanımak amacıyla
staj düzenlenecektir. Yıllık hizmet içi
eğitim programı çerçevesinde kurumu
muzun diğer personeli de yıl içinde hiz
met içi eğitime tabi tutulacaktır"

Meclis Genel Sekreterliği 2003
Eğitim Programı'nın da tanıtıldığı top
lantıda konuşan Meclis Başkanvekili İs
mail Alptekin T B M M d e çalışan her
Toplantının açılış
konuşmasını
kesin 70 milyonun gözü önünde ol
yapan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Os
duğunu söyledi. Etkin ve verimli hiz
m a n Koca ise yasama organında çalışan
metin önemini vurgulayan A l p t e k i n
personelin niteliği ile verdiği
"Eğitimin yaşı yok. Eğitimin saati,
hizmetin kalitesinin önemine
zamanı da yok. Her zaman öğren
dikkati çekti. Koca, şunları söy
mek hepimiz için ihtiyaçtır. Ama
ledi:
değişen teknoloji, gelişen dünya
"Programda, öncelikli ih
şartlan içerisinde günün şartlarına
tiyaçlar
gözönünde tutulmuş ve
ve dünya şartlanna göre en iyi bil
personelin
daha etkin ve verim
giyle teşhis edilmek başarılı ol
li
bir
biçimde
hizmet sunmasını
manın da ön ş a r t l a r ı n d a n biridir"
sağlamak
amaçlanmıştır.
diye konuştu. A l p t e k i n , şöyle
TBMM idari teşkilatında norm
devam etti:
kadro uygulaması ile gerekli
"Bu çalışmanın sadece uzman
kanuni düzenlemeler yapılması
yardımcılığı ve uzman seviyesin
durumunda ortaya çıkacak ih
de
değil,
TBMMnin
her
tiyaçlara
göre; yeni eğitim
kademesinde ve değişik görevler
programlan
da yine
uy
de çalışan personelimiz için
gulamaya
konulabilecektir.
düşünüldüğünü Genel Sekrete
Bunlann yanı sıra personelin
rimizden ve Genel Sekreter Yar
mesleki bilgilerini geliştir
dımcımızdan duymuş olmak da
melerine yönelik kurum dışın
beni aynca memnun etti. Çünkü,
da, dernek, vakıf ve diğer kamu
TC'nin, milli iradenin tecelli ettiği
kuruluşlarınca düzenlenen bil
T B M M n i n kapısında duran polis
gisayar,
sağlık
hizmetleri,
memuru arkadaşımızdan, bu mec
TBMM Başkanvtkili hmoü Alptekin utman yardımcılığı eğitim
yabancı dil gibi çeşitli alanlar
lisi yöneten T B M M Başkanına
programında bir konuşma yaptı
da, personelimizin içinden bu
kadar herkes, 70 milyonun gözet
eğitim programlarına katılım sağlanmak
tabi tutmak üzere her yıl olduğu gibi bu
lediği, takip ettiği, incelediği ve değer
tadır.
yılda yıllık eğitim programı hazırladık
lendirdiği insanlar. Bu bakımdan biz
Aynca Sayın Meclis Başkanımızın
larını anlatan Şener, şunları söyledi:
değişik olmak durumundayız. Ayncalıkve Başkanlık Divanı'nın kararlan doğrul
"Bu programın her bölümünde
lı olmak durumunda değiliz. Ama
bugün başlatacağımız uzman yardım tusunda sayın milletvekillerimiz için de
değişik şartlarda, değişik iç hizmetleri
yabancı dil eğitim kursu düzenlenecektir."
cılığı hizmet içi eğitim programı ile baş
vermek durumundayız. Bundan sonra et

TBMM BÜLTENİ
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