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Almanya Federal Cumhuriyeti
Meclisinin TBMM’yi Ziyareti

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı
Mehmet Daniş, Almanya Dilekçe
Komisyonu Başkan Vekili Gero
Starjohann ve beraberindeki heyet ile
görüştü.
Daniş, 10 Ekim’deki görüşmede yaptığı
konuşmada, Türkiye ve Almanya’nın
iki dost ülke olduğunu vurguladı.
Komisyon ve çalışmaları hakkında bilgi
veren Daniş, Türkiye’de ikamet eden
ve turist olarak gelen yabancıların da
komisyonlarına başvurduğunu söyledi.
Komisyonlarına 2012 yılında 9 bin
806 başvuru yapıldığını belirten Daniş,
bunların 78’inin de Almanya’dan
olduğunu ifade etti. Daniş, geçen
yasama döneminde 11 alt komisyon
kurarak çalışmalarını sürdürdüklerini
kaydetti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat
Eşitliği Komisyonunu Ziyaret
Ettiler
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
Komisyonu Başkanı Azize Sibel Gönül,
aynı gün konuk heyeti kabul etti.
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
Komisyonunun, diğer komisyonlardan
farklı olarak geniş yetkilerle donatılmış
olduğunu vurgulayan Gönül,
Komisyonun yasama faaliyetlerinin
yanı sıra, eşitsizliğe yönelik dilekçe
ve şikâyetleri kabul ederek çözüme
kavuşturduğunu belirtti.

Almanya ile ilişkilerin çok yönlü ve
kapsamlı olduğunu ifade eden Gönül,
parlamentolararası ilişkilerin bu
anlamda önemli olduğunu vurguladı.

Gönül, Komisyon
Çalışmalarıyla İlgili Bilgi
Verdi
Komisyon çalışmaları hakkında da
bilgi veren Gönül, şunları söyledi:
“Türkiye’de eşitsizliğe yol açan algıların
ve değerlerin değişmesi farkındalık
yaratılması amacıyla düzenlemeler
ve kanunlar yapıldı. Anayasada da
eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla
pozitif ayrımcılık getirildi ve güvenceye
alındı. Türkiye, kadına yönelik
şiddetin önlenmesine ilişkin İstanbul
sözleşmesine ilk imza koyan ülkedir.
Üzerinde çalışılan yeni anayasada
toplumsal cinsiyet eşitliğinin yer alması
amacıyla rapor hazırladık.”
Türkiye ile fikir alışverişinin önemli
olduğunu belirten Almanya Federal
Cumhuriyeti Meclisi Dilekçe
Komisyonu Başkanvekili Gero
Storjohann ise şöyle konuştu: “Tüm
dünyada hükümetler ve iktidarlar
vardır ancak her birinde meclis yoktur.
Bu nedenle Meclis çalışmaları çok
önemlidir. Biz de 25 üyeli Dilekçe
Komisyonu olarak yıllık 15-20 bin
dilekçeyi inceliyoruz. 2009’da kurulan
komisyonunuzun da önemli bir görevi
yerine getirdiğini düşünüyoruz.”
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