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23 Ekim 2014 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 18.16
BAŞKAN: Başkan Vekili Öznur ÇALIK (Malatya)
BAŞKAN VEKİLİ: Binnaz TOPRAK (İstanbul)
SÖZCÜ: Tülay KAYNARCA (İstanbul)
KÂTİP: Mesut DEDEOĞLU (Kahramanmaraş)
---0--BAŞKAN – Arkadaşlar, çok özür diliyorum on beş dakikalık rötar ve gecikme için.
Değerli başkanlarım, çok kıymetli milletvekili arkadaşlarım; ben hepinizi saygıyla
selamlıyorum ve toplantımızın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonumuzun ve tüm partilerimizin değerli
milletvekilleri, yeter sayımız var, 24’üncü Dönem 31’inci toplantıyı müsaadelerinizle açmak
istiyorum.
Bugün gündemimiz: Komisyon Başkanımız Değerli Başkanım Azize Sibel Gönül’ün
Komisyon Başkanlığından istifa etmesi nedeniyle boşalan Komisyon Başkanlığına yeni bir
Komisyon Başkanı seçmek için, Allah nasip ederse, bir aradayız.
Öncelikle ben, değerli Başkanım Azize Sibel Gönül’ü yeni görevinden dolayı
hassaten kutluyorum. Teşkilatın içerisinden gelmiş... Aslında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
Komisyonunun en önemli özelliği, kadınların yönetim kademesindeki sayısını artırmak.
Bence bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi de siyasette, yerelde siyaset yaparken
milletvekili seçilip sonra Mecliste Komisyon Başkanlığı, sonrasında da iktidar partisinin
Başkanlık Divanında ve en önemli yerde Sayın Genel Başkanla beraber yol almak. Ben
Azize Sibel Gönül Değerli Başkanımı bütün Komisyon üyesi arkadaşlarım adına canı
gönülden kutluyorum.
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Bu Komisyon, bakanlar, başkanlar çıkardı, çok bereketli bir Komisyon. İnşallah, daha
güzel başarılara da imza atacağına olan inancım tamdır.
İç Tüzük’ümüzün 24’üncü maddesi uyarınca, bu Başkanlık seçimimizi, müsaadeniz
olursa, gizli oyla yapalım istiyoruz ve bu prosedürden sizleri kısaca bilgilendirmek istiyoruz.
Önce, Komisyonumuzun 2 üyesini Tasnif Komisyonu üyesi olarak seçmek ve belirlemek
istiyoruz. Daha sonra, başkan adaylarımızı belirleyeceğiz. Üyelerimiz kendilerini veya diğer
Komisyon üyelerini bu görev için aday gösterebilecekler. Komisyon Başkanlığı için belirlenen
adayları ben sizlere tekraren ilan edeceğim. Sonra, dağıtılan oy pusulalarında başkan olması
istenilen adayın adı görevin karşısına yazılarak pusula zarfa konacak ve Komisyonumuzun
görevlileri tarafından toplanacak. Tasnif Komisyonumuz oyları tasnif edecek ve adayların
aldıkları oyları bir tutanak hâlinde Komisyon Başkanlığımıza iletecek. Ben de Komisyon
Başkan Vekili olarak sonucu sizlere ilan edeceğim. Komisyonun bu kararını da Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir yazıyla, inşallah, ileteceğiz.
Değerli başkanlarım, adaylarımızı belirlemek üzere, varsa aday olduklarını beyan eden ya da
önerileri ve teklifleri varsa onları sözlü ya da yazılı olarak bize verebilirler, ifade edebilirler,
adaylarımızla ilgili.
Üyelerimizden kendisi aday olanlar ya da aday göstermek isteyen üyelerimiz yazılı
veya sözlü teklif... Ben ısrarla birkaç kez söyleyeyim, hani demokrasimizin gereği... Önce
Komisyona on beş dakika geç gelip şimdi de ısrarla aday istiyorum.
Bu prosedür çerçevesinde seçim işlemine müsaadenizle geçmek istiyorum. Öncelikle
Tasnif Komisyonunu oluşturalım. Meclisimizin en genç milletvekillerinden Sayın Nurcan
Dalbudak değerli Denizli Milletvekili arkadaşım ile Meclisin 2’nci genç milletvekili -soyadı da
Enç ama biz ona genç diyoruz- Gökçen Özdoğan Enç; Tasnif Komisyonu için -2 en genç
üyeyi- görevlendiriyoruz prosedür gereği. Prosedürümüz çerçevesinde de müsaadenizle en
genç 2 üyeyi koltuklarına oturmaları için rica ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyelim.
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Komisyon Başkanlık Divanında boş olan üyeliklere adaylık konusunda bir adet
önergemiz var, okutuyorum:
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına
Komisyon başkanlığına Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ü aday gösteriyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Canan Candemir Çelik

Safiye Seymenoğlu

Bursa

Trabzon

BAŞKAN – Değerli üyelerimiz, Komisyon Başkanlığı için Aksaray’ımızda yine
yerelden siyaset yapıp, teşkilatların içerisinde çok önemli çalışmalar yapıp Kadın Kolları
Başkanlığında görev almış ve siyaseti yerelde yapmanın ne kadar zor olduğunu bilen ve bu
konuda da Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonumuza çok ciddi katkı sunacağını
düşündüğüm

İlknur

İnceöz

Komisyon

Başkanlığı

için

arkadaşlarımızın

imzasıyla

Komisyonumuza verilen önergeyle aday gösterilmiştir, ben de sizlerin bilgisine sunuyorum.
Oylama işlemine müsaadenizle geçmek istiyorum.
Kemalettin Bey, Fazilet Hanım hoş geldiniz. Sedef Hanım, Hülya Hocam, Nedret
Hanım, beyefendi milletvekillerim duymasın da muhalefet ve iktidar vekili beyefendiler, çok
ciddi manada kadın desteği var görüyorsunuz İlknur Hanım’ın arkasında. Meclisimizde de 2
kadın komisyon başkanı var: Oya Eronat icracı bir komisyonun başında üstelik Bayındırlık,
Ulaştırma, İmar ve Turizm Komisyon Başkanımız; Gönül Hanım Dilekçe Komisyon
Başkanımız. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dilekçe ne
ararsanız var. Bir de uluslararası bir komisyonda Başkanlık yapan arkadaşımız Fazilet Dağcı
Çığlık var. Zeynep Karahan Uslu da Akdeniz Parlamenter Asamblesinin Başkanlığını yapıyor
ama sayılarımızın artması gerektiği konusunda sizinle hemfikiriz.
Buyurun.
KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) – Söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
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Öncelikle sizin genel merkezdeki Genel Başkan Yardımcılığı görevinizi, Sibel
Hanım’ın yine genel merkezde Kadın Kolları Başkanlığı görevini, sizlerden sonra da bizim
Komisyonumuzda -sonuçlar açıklandığında belki netleşecek ama -gönlümüzde layıkıyla
yapacağına inandığımız İlknur Hanım’ın da Komisyon Başkanlığını yürekten tebrik ediyoruz
erkekler olarak. Temennilerinize de erkekler olarak katılıyoruz, sayılarınızın daha artmasını,
en kısa zamanda bürokraside olsun, sivil toplumda olsun, diğer alanlarda olsun tüm
kademelerde kadınlar ile erkeklerin bu eşitliği sağlamasını, hatta Cumhuriyet Halk Partisinde
olduğu gibi Bilim Komisyonunda kadınların daha ağırlıklı olarak erkek kontenjanı kullanılması
gibi bir duruma Türkiye'nin gitmesini de arzu ederiz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Kemalettin Bey’e çok teşekkür ederim, iyi temennileri ve dilekleri için.
Ben de genel merkezde çok erkek egemen olan bir alanda sivil toplum örgütleri,
sendikalar, gönüllü teşekküllerden sorumlu, halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı oldum. O yüzden Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu çok bereketli bir
Komisyon ve maşallah tüm görev yapan arkadaşlarımızın hepsi çok güzel yerlerde ve
inşallah daha da güzel yerlerde olur. Bunu tabii muhalefet milletvekili arkadaşlarım için de
temenni ediyorum, hele de kendi iç parti yönetim kademelerinde, parti meclislerinde olsunlar
arzu ediyoruz, beyefendiler içinde aynı dilek ve temennileri iletiyorum.
Tülay Hanım, buyurun...
TÜLAY KAYNARCA (İstanbul) – Ben de sonuca geçmeden birkaç cümle söylemek
istiyorum. Bir de Komisyonumuzu temsilen iki gün önce Nedret Hoca’yla birlikte İslam İşbirliği
Teşkilatındaydık, gündem kapanmadan onunla ilgili de bir iki not ifade etmek istiyorum.
Öncelikle size görevinizde hayırlı olsun diliyorum Halkla İlişkiler Başkanı, Genel
Başkan Yardımcısı olarak tabii başarılı olacağınız inancının da altını dikkatle çizerek.
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Sayın Başkanımız Azize Sibel Gönül’le de gerçekten şu süreçte çok samimi, çok
uyumlu bir çalışma dönemimiz vardır, çok teşekkür ediyoruz o süreçteki birlikteliğimiz için de,
yeni görevinin de hayırlı olmasını diliyorum.
Tek adayımız var İlknur İnceöz Aksaray Milletvekilimiz. Rabb’im hayırlı uğurlu etsin, o
güzel yüreği Komisyona da yansıyacak inşallah diyorum.
Az önce çıktı ama hacdan yeni döndü, Komisyon üyelerimizden biri de hacı oldu,
Aydın Milletvekilimiz, Ona da hayırlı olmasını diliyorum o görevin.
Biz iki gün önce Nedret Hocamla -Nedret Akova Cumhuriyet Halk Partisi- Adana
Milletvekilimiz Fatoş Gürkan’la birlikte OIC’nin 5’inci Bakanlar Konferansına katıldık
Azerbaycan Bakü’de. “İslam İşbirliği Teşkilatına Üye Devletlerin Kalkınmasında Kadının
Rolü” başlıklı projemizi sunduk.. Çok önemli bir toplantıydı. Bunun iki tane sonucu oldu. Ama
önce güzel bir müjdeyle başlayayım. Bizim talebimiz olmadan -ki Nedret Hocam da oradaydıSuudi Arabistan önermişken 2016’da 6’ncı olacak olan Bakanlar Konferansının Türkiye’de
olması kararı alındı. Yani 2016’da, biz, Türkiye olarak İslam İşbirliği Teşkilatının -“Kadın”
başlığıyla yer alan- 6’ncı Bakanlar Toplantısının Türkiye’de yapılma kararını onaylamış olduk
o günkü toplantıda.
Beraberinde diğer önemli bir başlık da… 1’inci gün bilgiler aktarıldı. “Kadının statüsü,
kalkınmada rolü”, İslam ülkelerinde yani bu 57 tane İslam İşbirliği Teşkilatına üye olan
devletlerin kalkınmasında kadın hangi rolü taşıyacak, bu başlıkta gerek “kadına şiddet” gerek
“eğitim- sağlık”, yine “karar mekanizmalarındaki kadın” başlıklı birçok sunum yapıldı. Bütün
devletler bu konudaki başlıkları ilettiler. Ertesi günse UNDP Türkiye -Sayın Başkanım da
UNDP’nin bir biriminde nüfus kalkınmayla ilgili Başkanlık yaptı uzun süre ve hâlen de devam
ediyor zannediyorum- Türkiye adına İslam İşbirliği Teşkilatında bir öneri sundu, bir proje
sundu. Bu projenin onayı Cidde’deki toplantıdaydı. Sayın Başkanımızın, Azize Sibel
Başkanımızın Cidde’de katıldığı toplantıda biz bunu öneri olarak sunmuştuk ve OIC onu
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kabul etti haziran ayında ve biz, Bakü toplantısında bu sunumu yaptık ve daha çıkmadan, iki
üç saat içerisinde 3-4 tane ülke “Evet, Türkiye’yle iş birliği hâlinde olacağız, biz Türkiye’yle
birlikte bu projeyi gerçekleştireceğiz.” dedi henüz çıkmadan. Dolayısıyla, biz Kadın Erkek
Fırsat Eşitliği Komisyon üyesi olarak, Bakanlığımızdan da temsilen Müsteşar Nesrin Hanım
katılmışlardı, işin Bakanlık ayağıyla birlikte 2016’ya kadarki o süreçte Türkiye’de yapılacak
adımlar ve o sürece kadar UNDP Türkiye’yle birlikte yapılacak çalışmaları da bir anlamda
burada hızlandırmış olacağız.
Ben teşekkür ediyorum.
Tekrar İlknur İnceöz Başkanımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rabb’im hayırlı
kılsın.
Teşekkür ederim Başkanım.
BAŞKAN – Nedret Hanım…
AYŞE NEDRET AKOVA (Balıkesir) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.
Öncelikle, tabii, sizin Genel Başkan Yardımcısı seçilmenizden dolayı sizleri
kutluyorum.
Azize Sibel Gönül Başkanımızla da hakikaten çok güzel, çok uyumlu komisyon
çalışmaları sergiledik. Başkanımıza da yeni hayatında, yeni görevinde çok başarılar diliyoruz.
Kendilerine teşekkür ediyorum bundan dolayı.
Komisyonumuz hakikaten benim için çok özel bir Komisyon. Diğer komisyonlardan
biraz daha farklı görüyorum. Burada muhalefetiyle iktidarıyla her şeyi söyledik ama birbirimizi
güzel anladığımıza inanıyorum.
Yeni Başkanımız, efendim, İlknur İnceöz, her ne kadar ilan edilmedi ise de şimdiden
kutluyorum, çok başarılı olacağına inanıyorum. Yine güzel, uyumlu çalışmalarımızı birlikte
sürdüreceğimize inanıyorum.
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Sayın Başkanım, size de tekrar annenizin vefatından dolayı, tabii, biz sonra, çok geç
duyduk, yeniden başsağlığı diliyorum, Allah sabır versin diyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Efendim, Nedret Hocama çok teşekkür ediyorum.
Şöyle yapayım, müsaadeniz olursa oylamanın sonucunu açıklayayım, İlknur Hanım’ı
da resmî olarak kutlamış olalım bu vesileyle.
18 milletvekili arkadaşımızın oyuyla Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulduğu
günden itibaren 3’üncü Başkanını seçmiş vaziyette. Kurucu Genel Başkan Sayın Güldal
Akşit’ti, KEFEK’in kuruluşunda beraber emek sarf ettik. Sonrasında görevi Azize Sibel Gönül,
Değerli Başkanım, devraldı. Maşallah, hem Güldal Hanım hem Azize Hanım KEFEK’e çok
önemli katkılar sundu ve kadın konusundaki politikaları geliştirmemiz konusunda çok ciddi
manada çalışmalar yaptılar. Ben hassaten Değerli Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Şimdi,
genel merkezde de, tam politikanın üretileceği merkezde, siyaset üreteceği merkezde Kadın
Kolları Genel Başkanı oldu Azize Hanım.
3’üncü KEFEK Başkanımız olarak da 18 milletvekili arkadaşımızın tamamının oyunu
alarak Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına İlknur İnceöz oylarınızla seçilmiş
vaziyette. (Alkışlar)
Ben İlknur İnceöz Başkanımı canıgönülden kutluyorum. Müsaadenizle ilk kutlamayı
ben yapayım. Sonrasında ben halef selef iki başkanımıza da söz vereceğim ama eğer
müsaadeleriniz olursa öncelikle milletvekili arkadaşlarımın söz taleplerini… Onlar bir
konuşsunlar, son sözleri sizlere verelim.
Evet, Değerli Başkanım, söz sizde. Buyurun efendim.
MESUT DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Yaklaşık üç buçuk yıldan beri bu Komisyonumuz çalışıyor. Çok da verimli işler
yaptığına inanıyoruz, çok güzel çalışmalar ortaya koydu. Tabii ki Azize Sibel Başkanımızın
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Başkanlığında oldu ve tüm arkadaşlarımızla beraber oldu. Üç buçuk yıl bence dolu dolu
geçti. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz, yeni görevinde başarılar diliyoruz, buradaki
başarısını her daim her yerde göstersin temennisinde bulunuyoruz.
Yeni Başkanımıza da şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu komisyonun başarılı
çalışmaları inşallah kendisinin başkanlığında ve tüm arkadaşlarımızın katkılarıyla devam
eder düşüncesindeyiz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyoruz.
BAŞKAN – Ben Mesut Bey’in temennilerine de çok teşekkür ediyorum ve Kadın
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun 2’nci Başkanlığını yapan, üç buçuk yıl görevi çok güzel
bir şekilde götüren Azize Sibel Gönül Başkanıma sözü vermek istiyorum.
AZİZE SİBEL GÖNÜL (Kocaeli) – Değerli milletvekili arkadaşlarım, Sevgili,
Saygıdeğer Başkanım; öncelikle hepinizi selamlıyorum.
Üç buçuk yıl süren birlikteliğimiz Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda yapmış
olduğumuz çalışmalarda koyduğunuz katkılardan dolayı öncelikle hepinize yürekten teşekkür
ediyorum. Gerçekten Türkiye’de önemli komisyonlardan, daha doğrusu Türkiye Büyük Millet
Meclisinin ihtisas komisyonları içerisinde en önemli komisyonlardan bir tanesi, yeni
kurulmasına rağmen, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonudur. Türkiye’deki kadınların
statüsünün yükseltilmesine dair ve kadın politikalarının, sorunlarının çözülmesine dair gerek
Parlamento ayağında yapılacak çalışmalar gerekse dünyadaki gelişmeleri takip açısından,
gerekse bölgelerin Türkiye’ye… Biliyorsunuz, geniş bir coğrafya ve Türkiye’nin her
bölgesinde kadınların aynı statüde olduğundan bahsetmek belki de çok mümkün değil.
Dolayısıyla, her bir noktasını sizlerle birlikte yaptığımız incelemeler, çalışmalar ve neticede
ortaya çıkan oradaki sorunların giderilmesine yönelik birçok çalışma içerisinde bulunduk.
Bundan sonra da Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun yine bu çalışmaları en iyi şekilde
yapacağına inanıyorum.
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Önünüzde birkaç proje olacak. Bunlardan bir tanesi, demin Tülay Hanım’ın söylediği,
belki de Doğu’nun BM’siyle Batı’nın BM’sinin bir araya geldiği ve Türkiye ortaklığında üçlü
ortaklıkta gerçektirileşecek İslam ülkelerinde kadının statüsünün güçlendirilmesine yönelik
üçlü iş birliğinde yapılan projenin devam ediyor olması. Bir ikincisi de ilk ayağını beraber
gerçekleştirdiğimiz yine UN Women’la kadının statüsünü güçlendirmeye yönelik yaptığımız
projenin ikinci ayağının devam edeceğinin müjdesini ben mayıs ayında vermiştim ama kasım
ayında zannediyorum o imzaya hazır hâle gelecek. O süreçten bu sürece onayları ve
yazılımları devam etti. Önünüzde yeni bir proje de olacak ve 2015 seçimlerine kadar da belki
hayata geçirilecek birçok taramaları yapmıştık, onların neticelerini alabilmek için yapılacak
çalışmalar olacaktır. Ben öncelikle hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Komisyonun bu
noktada çok daha ileriye çok da hızlı yürüyecek bir komisyon olmasını yürekten temenni
ediyorum. Bunu da hep birlikte başaracağınıza inanıyorum.
İlknur kardeşimiz bu Komisyonun kuruluşunda görev almış bir kardeşimiz, avukat bir
kardeşimiz. Bu Komisyonun ikinci döneminde yani benim Başkanlık ettiğim dönemde
Komisyonda belki yoktu ama sonradan Komisyona gelmesini arzu ettiğim, gerçekten hem
hukuk alanında hem de kadın çalışmaları içerisinde olmuş bir arkadaşımız. Onun için, hep
birlikte çok iyi işler yapacağınıza inanıyorum. Kendisini yürekten tebrik ediyorum, başarılar
diliyorum. Ama, ben de yine kadın politikalarıyla ilgileneceğim için sizinle birlikte devam
edeceğimi düşünüyorum. Bu konuda birbirimizi besleyeceğimize de inanıyorum. Hangi
şeyden olursak olalım nihayetinde ülkedeki kadınların sorunlarına bir nebze çare bulabilmek,
onların gerçekten statülerini iyileştirme noktasında hepimizin hedefinin aynı olduğunu
düşünüyorum. Bu açıdan da birbirimize destek oluruz diye de düşünüyorum.
Hepinize çok çok teşekkür ediyorum, hepinize Allah kolaylık versin, yolunuz açık
olsun. (Alkışlar)

TBMM
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : KEFEK

Giriş :

Tarih : 23/10/2014

Kayıt: KEFEK Sayfa: 10

KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) – Sizin MYK’ya geçişiniz de bir avantaj
konusudur.
BAŞKAN – Buradan bir mesaj atıyor size, Sayın Başkanım.
KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) – Bizimle irtibatınızı sürdürürseniz Komisyonun
çalışmalara MYK’da da çok katkı sağlarsınız. Bu, bir avantajdır.
AZİZE SİBEL GÖNÜL (Kocaeli) – Tabii, katkı sağlanır ve politikalara buradan direkt
etki etmenin yolu biraz daha uzundu belki, değil mi? Hükûmet kanadına ulaşmak, oradan
yukarıya ya da bizim kanun tekliflerini hazırlayıp onun denetimini yapmak ama o politikaların
direkt ağızdan söylenerek yapılması, bire bir iletişimle olması belki daha kestirme bir yol
olacaktır. Onun için, kadınlar için, Türkiye için bir faydası olacaktır diye düşünüyorum. Güç
birliğine devam.
BAŞKAN – Evet, şimdi, görevi devretmeden önce İlknur Hanım’a sözü vermek
istiyorum. Sonra, koltuğuna, inşallah, davet edeceğiz. Devir teslimi de herhâlde başkanlarım
arkasından yaparlar.
Evet, sözü Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanımıza bırakıyorum.
İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) – Çok teşekkür ediyorum.
Çok değerli başkanlarım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, Komisyonumuzun çok
değerli çalışanları; ben bugün burada gerçekleştirmiş olduğumuz seçimde hep birlik ve
beraberlik içerisinde hiç ayrılmadan vermiş olduğunuz destekten ve tam katılımınızdan dolayı
öncelikle yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum.
Sözlerime başlamadan önce 24’üncü Dönem Beşinci Yasama Yılımızın hepimize
hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah, burada benden önceki tüm konuşmacı
arkadaşlarımızın, başkanlarımızın söylediği şekilde önümüzdeki dönemde de çok Değerli
Başkanımızın bıraktığı yerden, hep birlikte istişare ederek, danışarak burada meşvereti ve
siyaseti, meşvereti ön planda tutmak suretiyle siyasetimizi kapıda… Burası böyle bir
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Komisyon. Hep birlik ve beraberlik içerisinde, inşallah, bunu bugüne kadar olduğu gibi
sürdüreceğiz.
Komisyonumuz, hepinizin de bildiği gibi, 2009 yılında kurulmuş bir komisyondu. O
dönemde Kurucu Başkanımız, Sayın Bakanımız Güldal Akşit Hanımefendi’nin ve benim de o
dönemde yine Komisyonda bulunma imkânı ve çalışma imkânı bulduğum bir dönemdi. Sayın
Değerli Başkanımın biraz evvel söylediği şekilde, 2011’den itibaren başlangıçta Komisyonda
bulunamadım ama daha sonrasında boşalmaların akabinde Komisyonda yeniden Değerli
Başkanımızla beraber çalışma imkânı buldum. Kendisinin gerçekten Komisyon Başkanlığı
döneminde Komisyonda yapmış olduğu çalışmaların çok önemli bir yolu her iki başkanımızın
da açtığı ve kendisinin de bu yolu ve ivmeyi iyi bir noktaya getirdiği hepimizin ortak kararıdır,
hepimizin aynı düşüncede olduğundan hiç şüphemiz yok. Biraz evvelki temenniler… Ben bu
anlamda duygusal da bir yoğunluk yaşıyorum. Hakikaten, Başkanımıza bugüne kadar
göstermiş olduğu emekten, Komisyonumuza açmış olduğu yoldan dolayı teşekkür ediyoruz.
Bugün burada bir bayrak değişimi gerçekleştiriyoruz. Kendisi, Genel Merkezimizde
Kadın Kolları Genel Başkanımız olarak görev aldı ve etik olarak da burada bulunmanın zor
olacağını düşündüğü için, bir görevin kendisi için bir alanda daha faydalı olacağını
düşündüğü için de buradan ayrılmayı uygun gördü. Ben inanıyorum ki Değerli Başkanım,
Sayın Başkanım bugüne kadar burada yapmış olduğu hizmetler doğrultusunda yeni
görevinde de çok güzel işler yapacak ve biraz evvel söylediği şekilde, biz yine hep birlikte
kadın politikaları konusunda, kadının toplumsal statüsü konusunda ulusal ve uluslararası tüm
kadınlarımızın durumunu seyretmek, izlemek ve sorunlarına çözüm üretmek konusunda hem
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak birbirimizi kazan kazan… Çünkü burada
kazanan kadınımız olacak, kazanan toplumumuz olacak, dünya kadınları olacak ve dünya
toplumu olacak. Hep birlikte biz bu desteğe her zaman hazır olduğumuzu, Komisyon
üyelerimizle beraber ne katkı sunacaksak buna hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.
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Ben tüm arkadaşlarım adına da Sayın Başkanımıza bugüne kadar verdiği
hizmetlerden dolayı, çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar
diliyorum.
Aynı zamanda, yine Komisyonumuzun çok değerli üyesi Başkan Vekili Öznur Çalık
Hanımefendi de Genel Merkezimizde Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak göreve
başladı. Ben kendisine de bu yeni görevinde başarılar diliyorum.
Bugün bizleri kırmayarak aramızda bulunan çok değerli komisyon başkanlarıma,
Dilekçe Komisyonu Başkanımız Gönül Hanım’a, yine Bayındırlık Komisyonu Başkanımız Oya
Hanım’a, BAP Komisyonu Başkanımız Fazilet Hanım’a ve bizleri kırmayarak bugün bizlerle
beraber olan tüm misafirlerimize de teşekkür ediyorum, basınımızın değerli mensuplarına da
aynı şekilde.
İnşallah, Başkanımızın bıraktığı yerden bizler ekip olarak hep beraber çalışmaları
aynı ivmeyle götürmeye devam edeceğiz, tabii seçime kadar. Bu dönem son dönem ama
kısa olan zamanı en verimli şekilde hep beraber kullanmaya, değerlendirmeye gayret
göstereceğiz.
Ben, tekrar, göstermiş olduğunuz teveccühten ve destekten dolayı hepinize teşekkür
ediyorum. Hepimize güzel çalışmaların altına birlikte imza atabilmek temennisi içerisinde tüm
katılımcılara, değerli milletvekili arkadaşlarıma ve Başkanıma teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu
olsun diyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN – Ben İlknur İnceöz Başkanıma çok teşekkür ediyorum ve biraz evvel Tülay
Hanım’ın söylemiş olduğu, özellikle, İslam İşbirliği Teşkilatıyla (OIC) beraber organize edilen
programın bakanlar konferansının Türkiye'de toplanacak olmasını çok önemsiyorum.
Birleşmiş Milletlerin UNDP’nin Doğu Avrupa ve Orta Asya bölge ofisi Türkiye'de kuruluyor.
UNFPA’in ilk -çok önemli bir adımdı- Doğu Avrupa ve Orta Asya bölge ofisini de Türkiye'de
kurduk. Ve onun hemen akabinde değerli başkanlarım, bakanlarım ve arkadaşlarımızla
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beraber UN Woman’la yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde dönemin Başbakanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın katkılarıyla UN Woman, UNDP ve UNFPA Türkiye Doğu Avrupa ve
Orta Asya bölge ofisleri açılmış vaziyette. Bunlar da Birleşmiş Milletlerin bir Cenevre
oluşturması adına çok önemli bir adımdı. Ve o gün bu mücadeleyi verirken -şimdi
Başbakanımız- Dışişleri Bakanımız Sayın Davutoğlu’nun da çok önemli katkıları vardı.
Ben son konuşmamı bir teşekkürle kapatmak istiyorum. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
Komisyonundan iki başkan çıkartılmasına vesile olan Sayın Başbakanımız, hem Kadın
Kolları Genel Başkanını KEFEK’ten hem de Halkla İlişkiler Başkanını KEFEK’ten seçmiş
vaziyette, atamış vaziyette. Dolayısıyla, kadının sesi Merkez Yürütme Kurulunda iki elden
birden çıkmış olacak. Ben bu vesileyle bütün arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum
ve mikrofonu, masayı, koltuğu, hepsini İlknur Hanım’a bırakıyorum, hayırlı uğurlu olsun
diyorum.
Teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
(Oturum Başkanlığına Başkan İlknur İnceöz geçti)
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum Değerli Başkanım, sağ olun.
Buyurun Başkanım.
AZİZE SİBEL GÖNÜL (Kocaeli) – Teşekkür ederim.
Ben de tüm Komisyon üyesi arkadaşlarım adına başarılar dileyerek, yürekten tebrik
ederek bu çiçeği size takdim ediyorum, Allah yardımcınız olsun, kolaylıklar diliyorum.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederim.
Ben de aynı şekilde gerçekten sizin bugüne kadar yapmış olduğunuz işlerde ekip
olarak emeğinize, yüreğinize her şey için çok teşekkür ediyorum ve inşallah, bundan sonraki
görevinizde de çok daha başarılı olacağınızdan hiç şüphem yok. Çok önemli bir tecrübesiniz
bu anlamda. Ben de çok teşekkür ediyorum.
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AZİZE SİBEL GÖNÜL (Kocaeli) – Sağ olun, Allah kolaylık versin. Hayırlı uğurlu
olsun. (Alkışlar)
BAŞKAN – Hepinizin adına kabul ediyorum ben de.
AZİZE SİBEL GÖNÜL (Kocaeli) – Tüm Komisyon üyelerine, Komisyonumuzun
uzmanlarına, yardımcı personeline, çaycısına, tüm arkadaşlara da yürekten teşekkür
ediyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın, Allah’a emanet.
Kapanma Saati: 18.50

