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15 Aralık 2011 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 11.30
BAŞKAN: Azize Sibel GÖNÜL (Kocaeli)
BAŞKAN VEKİLİ: Binnaz TOPRAK (İstanbul)
BAŞKAN VEKİLİ: Öznur ÇALIK (Malatya)
SÖZCÜ: Tülay KAYNARCA (İstanbul)
KÂTİP: Mesut DEDEOĞLU (Kahramanmaraş)
-----0----BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, 24’ üncü Dönem İkinci Yasama Yılı 4’üncü toplantımıza hoş geldiniz.
Toplantı yeter sayımız vardır, toplantımızı başlatıyorum.
Gündemimizin 1’ inci maddesinde Başkanlık sunumları var.
Bugün -biliyorsunuz- Genel Kurulun gündemi de yoğun olduğu için çok uzun bir toplantı planlamadık. Bugün, toplantımızda
UNDP’ yle birlikte başlatmış olduğumuz Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Ortamların Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan
projenin bir protokol imzası var PTT’ yle yapacağımız. Bu kampanyada PTT bize destek verecek. Onlar saat 12.00’ de toplantımıza
katılacaklar. Toplantımızın 12.00’ ye kadar olan bölümüyle ilgili olarak da siz değerli Komisyon üyesi arkadaşlarımızın görüşl erine yer
vereceğiz.
Değerli milletvekilleri, öncelikle şunu söylemek isterim: 9 Aralık 2011 tarihinde Komisyonumuza üye olarak seçilen Sayın
Sebahat Tuncel’ in -bugün kendisi katılmayacağını söyledi ama - biz kendisine de başarılar diliyoruz, hayırlı olsun diyoruz, hoş geldiniz
diyoruz.
Ve bildiğiniz üzere İzmir Karabağlar ilçesinde beş ay önce götürüldüğü karakolda 2 polis tarafından yere yatırılarak
kelepçelendikten sonra şiddete maruz kalan Fevziye Cengiz’ in görüntüleri kamuoyuna yansımıştı. Bu üzücü olay hiç şüphesiz ki
hepimizi derinden yaralamıştır. Bir insanın, hele hele bir kadının hem de bir polis karakolunda bu şekilde şiddete maruz kalması hiç
kimsenin asla kabul edemeyeceği bir husustur. Bu şiddeti uygulayan polislerin hiçbir mazereti ya da itirazı bu şiddeti mazur gösteremez.
Kadına yönelik şiddet konusunda kadınlarımıza en çok yardım etmesi gereken, ilk başvuru yeri olan karakollarımızda, gerek emniyet
müdürlüğümüzde gerekse Kadının Statüsü Genel Müdürlüğümüz tarafından polislere verilen eğitimlerin sonrasında böyle bir olayın
yaşanması bu konuda hassasiyetin daha da fazla olması gerektiğini göstermiştir ancak şunu vurgulamam gerekir ki karakollardaki kapalı
devre sistemiyle yirmi dört saat boyunca izlenmesi bu tarz olayların ortaya çıkarılması ve üzerinin örtülememesi açısından çok önemli,
çok olumlu bir gelişmedir.
Bununla birlikte olayın ortaya çıkmasından hemen sonra gerek İzmir Valiliğinin, Emniyet Müdürlüğünün, İçişleri
Bakanlığının, sayın milletvekillerinin ve kamuoyunun gösterdikleri reaksiyon sadece kadına yönelik değil cinsiyet, din, dil, ırk ayırt
etmeksizin tüm insanlara yönelik insani olmayan müdahalelerin ve muamelelerin artık toplumumuzca kabul edilmediğinin ve artık bu tür
hak ihlallerine sıfır tolerans gösterileceğinin en önemli göstergesidir.
Burada dikkat çekmek istediğim diğer bir husus da her kurumda olabileceği gibi ülkemizin güzide kuruluşlarından biri olan
polis teşkilatımızda kanun, kural tanımayan, vicdan ve akıl nimetlerinden yoksun kişiler olabilmektedir. Bu insanların fiilleriyle
kurumların karalanması, yıpratılması doğru sonuçlar doğurmayacaktır. Bu tür insanların ayıklanıp kurumlarımızın istenilen, beklenilen
seviyeye getirilmesi bu alandaki görevlilerin başlıca vazifesidir.
Yine olay ortaya çıktıktan sonra gerek İçişleri Bakanlığının yani yürütmenin refleksinin çok hızlı ve çok doğru olduğunu…
Bu konuda hem İçişleri Bakanlığımıza hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza hem Cumhurbaşkanımıza hem basın
mensuplarımıza, bu konuya duyarlılık gösteren tüm kamuoyuna teşekkür ediyoruz.
Biz Komisyon olarak da bu konuyla ilgili emniyet müdürlüğümüze, İzmir Valiliğimize yazılarımızı yazdık, olayın da
takipçisiyiz. Bu hafta içerisinde en kısa sürede bu tür olayların ne gerekiyorsa cezalandırılması ve bu konudaki başlatılan incelemelerin
de en kısa sürede sonuçlanmasını istiyoruz. Bu konuyla ilgili olarak biliyorsunuz her alanda, her nerede yaşanırsa yaşansın şiddete her
zaman karşı olduğumuzu ve toplumda da bu tür duyarlılığı oluşturma konusunda hepimize görev düşmekte. Her nerede olursa olsun
diyoruz, kadına, erkeğin erkeğe uyguladığı, çocuğa, sporda, trafikte, ailede her nerede olursa olsun şiddete hayır diyoruz ve bu konudaki
duyarlılığımızı her zaman göstermek istiyoruz.
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Bu konuda söylemek istediğiniz bir şey, söz almak isteyen arkadaşlarımız varsa ben sözü onlara verip daha sonra
Komisyonun projeyle ilgili çalışmaları hakkında görüşlerinizi almak istiyorum.
Buyurun.
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum.
Özellikle, sizin bahsetmiş olduğunuz Fevziye Cengiz’ le ilgili İzmir Karabağlar Karakolu’ nda yaşanılan hadise gerçekten
tüyler ürpertici bir hadisedir. Biz yaklaşık on yıldan beri kadına karşı uygulanan şiddeti ortadan kaldırmak için çok ciddi mücadele
ederken, yasalarla, Anayasa’ yla, yönetmeliklerle bunları düzenlemeye çalışırken ve 4320 sayılı Yasa’ nın yeni bir taslağının hazırlarken
ve Avrupa Konseyinin İstanbul Sözleşmesi’ ni ilk imzalayan ülke olduğumuzu beyan ederken böyle bir görüntünün televizyonlara,
kameralara yansımış olması hepimizi çok canı gönülden rahatsız etmiş ve üzmüştür ve burası söylenecek sözün bittiği yerdir ama
binlerce kere şükürler olsun ki bu konuda kurumlarımız başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere Kadın ve Aileden Sorumlu
Bakanlığımız dâhil olmak üzere en hızlı şekilde orada bu konuda mağduru, kadını o hâle getiren polislerimizle ilgili işlemler hemen
başlatılmış ve bu konuda da polislerle ilgili işlemler, görevden el çektirmeler çok hızlı bir şekilde devam etmiştir. Sizin de belirtmiş
olduğunuz gibi özellikle karakollarımızdaki bu kamera sistemi ve ülkenin her yerinde var olan bu sistem bir şekliyle koruma tedbirleri
açısından çok önemlidir.
Bir kez daha Fevziye Cengiz’ in yaşamış olduğu şiddeti şiddetle kınıyoruz ve şiddetin her türlüsüne fiziksel, cinsel taciz de
dâhil olmak üzere hepsine hayır diyoruz. Şimdi, Avrupa Konseyinin İstanbul Sözleşmesi, son imzaladığımız sözleşmeden itibaren
geriye dönerek bakıyoruz ve bu şiddetin ortadan kaldırılması için Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak sizin yapmış olduğunuz
açıklamaya bir kez daha teşekkür ediyorum ve tüm Türkiye'nin erkeğiyle, kadınıyla, toplumuyla bu vakayı kınaması gerektiğini
düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Buyurun.
KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) – Sayın Başkan, teşekkür ederim.
Ben önce sözlerime, daha önce Komisyonumuzun ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın ortak yürüttüğü erkeklerin
kadına karşı şiddete hayır dediği kampanyaya Salı günü Sayın Cumhurbaşkanımızın da imza altmış olduğunu arkadaşlarla paylaşıp,
memnuniyetimizi ve kendilerine olan teşekkür ve şükranımızı huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Kendisi de bir erkek olarak ve bu
ülkenin en üst noktasındaki kişi olarak kadına karşı şiddete biz erkekler olarak hayır dediğimiz bildirgeye imza attığı günlerde yine bir
kamu görevlisinin kadına karşı şiddet uyguladığı görüntülerinin yer alması üzücü.
Üzücü olmakla beraber bir şeyin de altını çizmek de yarar görüyorum. Özellikle hükûmetlerimizin ilk kurulduğu zamanda
yasalaştırılan Bilgi Edinme Kanunu ve şeffaf toplum gereği bunlar sıfıra yakın bir duruma ulaşmıştı. Özellikle karakollarda, ben yaştaki
herkes bilir ki ciddi oranda işkencesiz karakol yoktu. Oralardan bugünlere gelip bugün münferit de olsa tekli vakaların Türki ye
gündemini sarsacak olması bu geçtiğimiz on yıl içerisinde Hükûmetimizin özellikle şeffaf toplum anlamında neler yaptığının göstergesi.
Tabii ki sıfır arzu ederken bir olmasını da “ Çok azdır.” diyerek tolere etmemiz mümkün değil. Sayın Başbakanımızın ve Sayın M eclis
Başkanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın erkek olarak biz erkekler olarak da şiddete karşıyız kampanyasında yer aldığı bir yerde
umarım ve dilerim ki toplumdaki tüm erkeklerin özellikle kamusal alanda, vatandaşın muhtaç ve ihtiyaçlı olduğu zaman devletin kapısı
diye gittiği alan da başta olmak üzere kadına değil tüm herkese çocuğa, erkeğe, erişkine, bu toplumu oluşturan tüm katmanların
bireylerine şefkatli ellerini açıp şiddetten uzak bir yaşam sürmelerini ve şiddetten uzak bir çalışma ortamı sağlamalarını ve hizmet
etmelerini diliyorum.
Toplumun bu refleksinin en üst kademeden en alt kademeye kadar oluşundan da memnuniyet duyuyorum. Bu refleksin
bugünkü kampanyanın çoğaltılmasıyla beraber de yayılarak Türkiye’ de yaşayan herkese yansımasını, sirayet etmesini, etkilemesini ve
davranış kalıplarını değiştirmesini diliyorum.
İyi çalışmalar diliyorum sizlere.
BAŞKAN – Biz de teşekkür ediyoruz.
Buyurun.
CANAN CANDEMİR ÇELİK (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yaşanan olay gerçekten hepimizi derinden
üzmüştür özelikle Komisyon olarak. Mevzuat anlamında gerek Anayasa gerek yasalar gerek yönetmelikler ve gerek Sayın
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Başbakanımızın bizzat üzerinde çok durduğu genelgelerle çok önemli düzenlemeler yapıldı. Tabii, bu düzenlemelerin hepsi hayata
geçirildi. Hepsinin hayata geçirilmesi için hep birlikte çalışıyoruz, ki bu konuyu partiler üstü, siyaset üstü bir konu olarak her zaman ele
aldık, Sayın Bakanımız da bunu her zaman vurguladı ama burada şunu da görüyoruz: İnsan unsurunun yasaları uygulamasında ne kadar
önemli olduğunu görüyoruz ve bu toplumsal refleksin gelişmesi, farkındalığın artırılmasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Sıfır
toleransla çıktığımız yolda bu farkındalık noktasında, toplumsal duyarlılık noktasında büyük bir mesafe katedildiğini memnuniyetle
görüyoruz. Özellikle kurumlarımızın, bakanlıklarımızın bu konudaki toplumun önünde giden refleksleri çok yerinde olmuştur.
Biz bakanlıklarımıza da kurumlarımıza da yürekten teşekkür ediyoruz. Şiddet olaylarının sıfır düzeyine inmesi arzusuyla
tekrar bu olayı hepimiz şiddetsiz kınıyoruz.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Buyurun.
AYŞE NEDRET AKOVA (Balıkesir) – Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; tabii, İzmir’ deki olayı şiddetle
kınıyoruz. Arkadaşımız “ Şiddet lafını kullanmayalım.” diyor ama şiddetle kınıyoruz.
Şimdi, ben diyorum ki, uluslararası sözleşmelere imza atıyoruz, hakikaten ilk imzalayan ülkeyiz, bunu da iftiharla
söylüyoruz, uygulama yasalarının bir an önce çıkmasını istiyoruz. Yalnız yasaları ne kadar iyi yaparsak yapalım zihniyetleri
değiştirmediğimiz takdirde bunun önüne geçilmeyeceğini de kabul etmemiz lazım.
Sevgili arkadaşlarım, kral çıplak. Ben avukatım. Ben karı koca şiddet gördüğünde.. Şimdi, bir gerçeği kabul edelim. Aile içi
şiddet ve cinayetler maalesef yüzde 1.400 artmıştır. Şimdi, nedir? Dediğim gibi baştan, zihniyetleri değiştirmeden bunun önüne
geçmemiz mümkün değildir. Bu çok kapsamlı bir çalışma gerektiren bir konudur. Karakollara gidildiğinde “ Karı koca ilişkisidir, biz
bununla ilgilenemeyiz, yarın barışırsınız” zihniyeti bir kere evvelemirde çok yanlıştır, bunun önüne hakikaten geçilmesi lazım. Bu olay
belki işin vahametini gösterdi yani bilinen bir olayı su yüzüne çıkardı. Bu nedenle de bizim, hepimizin önümüze şapkamızı koyup çok
düşünmemiz ve zihniyetleri değiştirip yasaların nasıl uygulanacağını, yasa çıkarmanın yeterli olmadığını kabul edip çalışmalarımızı o
yönde yapmamız gerektiğine inanıyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Buyurun.
MESUT DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
İzmir’ deki bu olay gerçekten toplumumuzda çok büyük bir üzüntüye sebebiyet vermiştir. Temenni ediyoruz ki bundan sonra
böyle olaylar olmaz. Bunun suçluları mutlaka cezasını alacaktır, gerekenler yapılacaktır, temennimiz bu yöndedir ve bundan sonra da
böyle olaylar olmasın. Yine ben de aynı şeyi yineleyerek söylüyorum: Bütün toplumumuzda yaşanan her türlü şiddet aile içerisinde
olsun, çocuğa olsun, kadına olsun böyle şiddetlerin bir daha olmaması temennisiyle.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Buyurun.
HÜLYA GÜVEN (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın milletvekilleri, şimdi, bu İzmir’ deki olay tabii ki, tek değil ve bu konuda eksik olan bir noktamız daha var. Sayın
Bakanımız polislerin ve hâkimlerin bu konuda, kadına şiddet konusunda özellikle eğitim aldıklarından bahsetmişti ve daha da bu eğitim
yelpazesini genişleteceğinden bahsetmişti, aslında bunların bir an önce başlaması gerekiyor ve aile hâkimlerinin de bazı eksiklikleri var
biliyorsunuz, yanlış kararlar verebiliyorlar. Tecavüz konusunda özellikle yanlış kararları gördük medyada. Bütün bunların önlenmesi için
bizlerin hep birlikte çalışması gerektiğine inanıyorum ve bu süreci de yaşayacağımıza inanıyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Güven.
Buyurun.
ZEYNEP KARAHAN USLU (Şanlıurfa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Öncelikle, bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın imza attığı bildirgeden ötürü kendilerine teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.
Türkiye’ de zihniyet dönüşümünün en üst makamdan aslında bu son olayda da görmüş olduğumuz gibi en aşağıya kadar uzanabildiğini
görüyoruz ve bu çerçevede Türkiye'nin nasıl bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadığını da bu olay örneğinde müşahede etmiş
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bulunuyoruz. Bugüne kadar pek çok olumsuzluğun pek çok kez üstünün örtüldüğünü, görmezden gelindiğini, yok sayıldığını hepimiz
çeşitli biçimlerde deneyimledik ama bugün gelinen noktada artık hiçbir olayın üstünün örtülmediğini, en net bir biçimde de tavır
alındığını görebiliyoruz.
Bu çerçevede biraz önce ifade edilen kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddet vakalarının yüksek oranda artışı da aslında
doğru bir okuma yaptığımızda tersine merkezî yönetimin nasıl sorunlarla yüzleştiğini, açıklıkla konuyu sahiplendiğini, hiçbir şeyin
üstünü örtemeden, istatistiklere açık yüreklilikle yansıtarak sorunu doğru bir biçimde ve en geniş bir yaklaşımla ortaya koyduğunu da
bize göstermektedir. Yoksa zaten sosyolojik olarak baktığımızda da bir ülkede herhangi bir sosyal olgunun bir sene içerisinde işte,
minimal seviyelerden yüzde 1.400 artışa ulaşması mümkün değildir yani dünyada böyle bir örnek yok ama bu şunu gösteriyor: Evet,
demek ki istenirse doğru istatistik oluşturulabiliyor ve evet, eğer istenirse işte, herhangi bir karakoldaki münferit bir şiddet olayı da en
ciddi bir biçimde anındalık ilkesiyle en üst makam tarafından müdahale edilmek suretiyle cezalandırılabiliyor ve yine evet, bir önceki yıl
40 bin polisi eğiten bir İçişleri Bakanlığı, ki bütün bunlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tamamı için bir ilktir ve bu ilkin de devamını
geliştirerek güçlendirmekte rahatlıkla tutum alınabiliyor. Bütün bunlar da Türkiye'nin kadın erkek eşitliği konusunda nasıl bir hızlı
gelişim ve dönüşüm yaşadığını bize göstermektedir. Bu açıdan da böyle bir tutumun ülkemizde sergileniyor olmasından büyük bir
mutluluk duyuyorum ve teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Ben teşekkür ederim.
Sayın Çalık.
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Sayın Başkanım, Nedret Hanım’ ın yapmış olduğu açıklamaya bir düzeltme yapmak için söz
aldım.
Yüzde 1.400 kadın cinayetlerinde artışın var olduğunu söylüyor. Bu evet, daha önce Mecliste 23’üncü Dönemdeki sorulan
bir soruya verilen cevaba istinadendir fakat şunu çok net bilmemiz gerekir ki daha önceki kadına yapılan şiddet maalesef resmî kayıtlar
altına alınmıyor ve tutulmuyordu. Şimdi, tüm, seksen bir ilden gelen resmî kayıtlar kayıt altına alınarak kadına uygulanan şiddet hem
Sağlık Bakanlığı hem karakollar hem de diğer birimler tarafından hangi, nerede, nasıl şiddet uygulanıyorsa bunlar kayıt altına alınıyor ve
bu oranlara yansıtılıyor. Daha önce de kadına şiddet çok daha fazla ve çok daha yoğun şekilde yapılıyordu. Kadın kocasından dayak
yiyor, hastaneye geliyor, “ Kapı çarptı.” diyor ya da “ Balkondan düştüm.” diyordu. Şimdi, artık devletin, Hükûmetin yapmış olduğu yasal
çalışmalara istinaden o güvenceyi hissederek kocasından, eşinden, ağabeyinden ya da herhangi birisinden maruz kaldığı şiddeti çok net
ifade edebiliyor, dile getirebiliyor ve resmî rakamlara bu vesileyle çok daha rahat yansıyor. Yoksa muhalefetin çok net dile getirmiş
olduğu AK PARTİ İktidarı döneminde kadına şiddet yüzde 1.400 artmıştır söyleminin ne derece yanlış olduğunu ifade etmek için söz
aldım.
Çok teşekkür ediyorum, sağ olun Sayın Başkan.
BAŞKAN – Sayın Kaynarca.
TÜLAY KAYNARCA (İstanbul) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.
Ben sadece bir cümle ilave etmek istiyorum destekleme adına. Sadece İçişleri Bakanlığında 40 bin polisimiz değil aynı
zamanda Diyanetten sağlık teşkilatına, adliyeye kadar bu kurumların, öğretmenlere kadar her bakanlıkta kadına yönelik şiddetle ilgili
eğitimlerin verildiği bir dönem yaşadık bir önceki Hükûmetimiz dönemine. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla birlikte bu eğitim
süreci devam edecek ancak bu İzmir’ deki Fevziye Cengiz olayında açık ve net ortadadır ki ne tür yasal düzenlemeler yaparsanız yapın,
ki biz kadına yönelik şiddette 22 ve 23’üncü Hükûmet dönemlerinde gerek İş Kanunu’nda gerek Medeni Kanun’ da gerek anayasal
düzenlemelerde birçok kanuni düzenlemeleri yapıyor olmamıza rağmen uygulamada yaşanan ya da bu örnekte olduğu gibi toplumsal
zihniyet değişiminin ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz.
Dolayısıyla Hükûmetimizin, dönemin ilgili Bakanlığının yaptığı eğitim süreci çok doğru bir süreçtir ve belli ki bu dönemde
de devam ediyor olması oldukça etkili olacaktır. Bu anlamda, ki inşallah bir daha böyle bir şey yaşanmasın diliyoruz ve bu kınama
sürecinde bir de şuna özellikle işaret etmek istiyorum: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Şahin’ in olaya direkt müdahil
olması, o gün yapılan çalışmalar, valiliğin görevden alma süreci yani bu çok hızlı olan sürecin toplumsal o vicdanı da nasıl etkilediğini,
çünkü çok çirkin bir süreç, gereğinin hemen yapılıyor olması da o anlamda çok iyi olmuştur. İnşallah bundan sonra böyle çirkin,
münferit olayları yaşamayız diyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
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Değerli vekillerimiz, şimdi, tabii, bu zihinsel dönüşüme önemli bir katkı yapacağına inandığımız UNDP’ yle ortaklaşa
gerçekleştirmekte olduğumuz proje ve Daha Adil Bir Dünya İçin Yanımda Ol Kampanyası. Bununla ilgili biliyorsunuz 25 Kasım 2011
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek’ in katılımıyla bir tanıtım toplantısı düzenlemiştik. Bu toplantı
vesilesiyle sizlere ve kamuoyuna duyurmuştuk. Proje afişlerini, diğer dokümanları toplumda konuyla ilgili bilinç oluşturması açısından
ve bunların tüm bölgelere, illere ulaştırılmasıyla ilgili çalışmalar başladı. Bununla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum.
Öncelikle illerin nüfus yoğunluklarına göre 1/5.000 oranında afiş ve broşür hazırlığı yaptık, bunları il il ayırdık ve illere de
Komisyon olarak, bir bütün olarak yine, katılmak isteyen vekil arkadaşlarımız, bu konuda hassasiyet gösteren vekillerimizle birlikte
kalkınma bölgeleri şeklinde bir bölge, arazi çalışması bence bu bilinç dönüşümünde bir katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla bunun
hazırlığına başladık. İlk programa İstanbul’ da başlayacağız o çünkü tek başına bir bölge. Ondan sonra bu bölgelerde bu toplantıları
gerçekleştirmek arzusundayız. Bu proje kapsamında… Biliyorsunuz 1 milyon dolarlık bütçeli bir kampanya bu. Ulusal ve toplumsal
cinsiyet mekanizmasını güçlendirecek, kadın için daha fazla yanıt verilebilir, elverişli ortamın oluşmasına katkı sağlayacak
mekanizmanın, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyetin yasa yapma ve karar verme süreçlerine dâhil edilmesi ,
mükellef bir şekilde uygulanması, düzenli olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda yeniden düzenlemeyi sağlanması
amaçlanmaktadır. Bugün buradan söylediğimiz şeyin Türkiye'nin herhangi bir yerinde karşılık bulabilmesi, oradaki algıyı algıl amak
açısından da alan çalışması, saha çalışması da çok önemli olacaktır. Dolayısıyla bu bölgelere gitmek, o bölgelerdeki yapıları, duyarlılığı,
hassasiyeti, oradaki bilinci görmek ve orada ne tür çalışmalar yapmak gerekliliği açısından çok önemli.
Bu kampanyanın tanıtımı, toplumun konuyla ilgili bilinçlendirilmesi amacıyla yapılacak faaliyetlerin bir ayağında da PTT
yer alacaktır. Bugün Genel Müdürümüz aramızda, yapacağımız protokol doğrultusunda kampanya için hazırlanan broşür, afişleri tüm iş
yerlerinde sergileyecekler. İş yerlerinde kurulu bulunan ücret ödeme makinelerinde, makinelerden geçen, gönderilen üzerinde
kampanyayı tanıtıcı flam uygulayacaklar. Yine UNDP ve Komisyonumuz tarafından hazırlanan kısa film PTT merkezlerinde yer alan
kapalı devre yayın sisteminde yayınlanacak. Kampanya logosu ve sloganını taşıyan objeleri 2012 emisyonunda sürekli pul olarak
çıkarılacak ve tüm yıl boyunca posta gönderilerinde kullanılması sağlanacak. Kampanya için hazırlanan el broşürlerinin ücretsiz
dağıtımını sağlayacak, PTT iş yerlerinde şikâyet ve yakınmalarla ilgili bir kutucuk oluşturulacak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla
birlikte hazırladığımız “ Biz de varız” bildirgesini İnternet ve intranet sayfalarında koyarak tüm PTT personelinin ve müşterilerinin
bildirgeyi onaylamasını sağlayacaklar.
Bu konuyla ilgili şimdi burada kampanyamız için bize çok önemli destek sunacak olan PTT Genel Müdürümüz Sayın Osman
Tural’ a söz vermek istiyorum. Bu konuyla ilgili öncelikle teşekkür ediyoruz ve söz sizin diyoruz.
Buyurun Sayın Tural.
PTT GENEL MÜDÜRÜ OSMAN TURAL – Sayın Başkan, sayın üyeler; biz, PTT Genel Müdürlüğü olarak öncelikle böyle
önemli bir konuda Komisyonumuzla ortak bir proje üretmenin, böyle ortak bir projede yer almanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz.
Çok önemli bir konu. PTT Genel Müdürlüğü olarak biz de yüz yetmiş bir yıldır bu memleketin hizmetinde olan,
memleketimizin en ücra köşesine kadar hizmet sunan bir kuruluşuz. Dolayısıyla o yerlere, her ücraya, her köşeye ulaşabilmek adına bu
projede yer alırsak katkımızın olacağı düşüncesiyle yola çıktık, bu anlamda elimizden gelen her şeyi PTT’ nin imkânlarını kullanmak
adına, kullandırmak adına, siz Komisyonumuzun hizmetine sunmak adına çalışmalarımızı başlattık.
Sayın Başkanımız yapacak olduğunuz şeylerle ilgili bilgiler verdiler, ben onları duplikasyon olmaması adına vermek
istemiyorum ama kısaca şöyle özetleyebiliriz: Biz PTT’ yi bu anlamda, kadına yönelik şiddetin engellenmesi adına PTT olarak “ Biz de
varız.” diyoruz ve PTT’ nin her türlü imkânını Komisyonumuzun, dolayısıyla da kadınlarımızın hizmetine sunuyoruz diyorum ve burada
kesiyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyoruz.
Bununla ilgili sunumu isterseniz…
KEMALLETTİN AYDIN (Gümüşhane) – Sunumu baştan itibaren kısaca bir tanımlarsanız.
PTT GENEL MÜDÜRÜ OSMAN TURAL – Tamam.
Biz bir kere PTT olarak “ Biz de varız.” diyoruz. “ Biz de varız” ı nasıl diyoruz, ona beraberce bakacak olursak: Öncelikle
Komisyonumuzca karar verilen afişlerin tamamını iş yerlerimizde asacağız ve bu afişlerin Türkiye çapında dağıtılmasını
gerçekleştireceğiz birlikte.

5

Yine bizim gönderilerimizin tamamının üzerine flam uygulaması diye, adını “ flam” olarak koymuş olduğumuz bir uygulama
var. Mektupların gönderisini, ücreti kabul edildi damgasını bu flamla yapıyoruz. Tüm mektupların üzerine bunlar bir sene boyunca
basılacak. “ Dolayısıyla Daha Adil Bir Dünya için Yanımda Ol” sloganı tüm evlerimize, ki artık en azından kişisel mektup olmasa bile
banka hesap ekstrası veya diğer şeylerle mektuplarımız giriyor, yıllık 1 milyar tane mektup giriyor yani dolayısıyla 1 milyar tane reklam
veya bu şeyi sergileyen gönderiyi göndermiş olacağız.
Yine biz PTT’ lerimizin tamamında, büyük PTT’ lerimizde yedi yüz kırk tane LCD televizyonumuz var, iç reklam yapmak
üzere veya kendi yayınlarımızı yapmak üzere sizin hazırlayacak olduğunuz, Komisyonumuzca hazırlanacak olan filmlerin tamamı
PTT’ ye ait zamanlarda belli zaman aralıklarıyla buralarda dönecek. Dolayısıyla burası da önemli bir rakam, her ay bizim PTT’ lere gelip
buralardan hizmet alan kişi sayısı 17 milyon. Yani 17 milyon kişi PTT’ lerde bekleyerek, çünkü bekleme yönü belki PTT’ nin hizmet
anlayışına birazcık şey ama mecburen bekliyoruz orada insanlar hizmetlerini alırken on dakika, bazen yarım saat olan sürelerde
bekliyorlar, dolayısıyla bu televizyonlardan da bunları yapacaklar.
Bizim bu sene sürekli pul uygulamamızda, bir sene boyunca 2012 yılındaki sürekli pulumuz tamamıyla bu konuyu obje
olarak, bunu seçmiş oluyoruz. Bir senelik sürekli pullarımızda “ Biz de varız. Daha Adil Bir Dünya için Yanımda Ol” sloganıyla
pulumuzu basacağız. Tabii, bu pulla ilgili biz örnekleri yaptık, Komisyonumuzla birlikte pulun şekline şemailine daha sonra da karar
vereceğiz ama o insanların olduğundan ziyade, diğer pulculuk anlamında daha düzgün bir görüntü veriyor, birlikte onlara karar
vereceğiz.
El broşürlerinin dağıtımı: Komisyonumuz tarafından basılacak olan el broşürlerinin tamamı da PTT tarafından, zaten
postacılarımız her gün her eve gidiyorlar, dolayısıyla dağıtımını da gerçekleştirmiş olacağız.
Bir de dilek ve şikâyet kutuları iş yerlerimizin tamamına, zaten bizim dilek ve şikâyet kutularımızın yanına bu konuyla ilgili
toplumsal bilinç oluşturmak adına “ Daha Adil Bir Dünya için Yanımda Ol” dilek şikâyet kutusu şekilde, bu şekilde bir dizayna yaptık,
tabii, bunu değiştirebiliriz beraberce. Onlar asılacak, konulacak ve kadınlarımız özel bir yere şikâyet etmek yerine geldiklerinde şikâyet
edebilme veya dertlerini anlatabilme imkanına kavuşmuş olacaklar. Bugünden itibaren arkadaşlarımız zaten İnternet sitemize girdiğinde
“ Kadına Yönelik Şiddete Son” şeklinde örneğini görmüş olduğunuz flaşı görüyorlar, bu da bu şekilde devam edecek.
Ayrıca, işte burası canlı İnternet sitemiz, bizim diğer reklamlarımızla birlikte bu şekilde dönecek, bu şekilde dönüşümlü
olarak gelecek. Burada da ayrıca bizim personelimizin veya başkalarının bu kampanyaya desteğiyle ilgili tıklamak suretiyle desteklerini
ortaya koyabilecekler. Ama bunlar bugüne kadar oluşturmuş olduğumuz projeler, bundan sonra Komisyonumuzla birlikte yapacak
olduğumuz çalışmalarda, başka alanlarda da yardımcı olabileceğimiz alanlar varsa, biz seve seve bu anlamda yardımcı olmaya hazırız,
birlikte bu işi yürütmeye talibiz dedik sosyal sorumluluk projesi kapsamında.Teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN – Biz de Komisyon olarak bu desteğinizden dolayı teşekkür ediyoruz ve şimdi protokolümüzü imzalıyoruz.
(T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) arasında “ Daha Adil Bir Dünya için Yanımda Ol” Kampanyası Protokolü imzalandı)
PTT GENEL MÜDÜRÜ OSMAN TURAL – Efendim, bu imza göstergeydi yalnızca, aslında önemli olan beyinlerde
imzaların atılması, inşallah beyinlerdeki imzayı da bu çalışmayla birlikte beraberce atacağız.
BAŞKAN – Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz destekleriniz için. (Alkışlar)
Türk Patent Enstitüsü çalışanları da “ Biz de varız” kampanyasına, bildirgesine imza attı, bunu buradan duyurmak istiyorum.
Meclis güvenlik personeli bu konuda yine bu bildirgeye imza attı, onlara da teşekkür ediyoruz. Ayrıca, biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz,
siz de imza attınız, Meclis Parlamento Muhabirleri Derneği de burada bu kampanyaya destek verdi. Mecliste de tüm gruplarda imza
kampanyamız hâlen daha dolaşıyor. MHP Grubunda Mesut Bey takip ediyor, isterseniz siz de bir söz söyleyin.
MESUT DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) – Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak başta Sayın Genel Başkanımız imzayı
attı, diğer milletvekili arkadaşlarımız da imza için şu anda takip ediliyor, devam ediyor, burada olmayanlar var, yurt dışında olanlar var,
tam grup olarak eksiksiz bir imza olması adına.
BAŞKAN – Avrupa Gazeteciler Derneği de kampanyamıza destek veriyor. Gürkut Bey, siz ne yaptınız?
GÜRKUT ACAR (Antalya) – Sağ olun. Biz de gerekenleri yapıyoruz, arkadaşlarımız çalışıyorlar, biz de sonuna kadar
destekliyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Bu kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyoruz.
Kapanma Saati: 12.15
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