
 
 

GENEL BAŞKANIMIZ ALİ BABACAN’IN 

KADIN VE ADALET EYLEM PLANI 

TOPLANTI KONUŞMASI 

 

 

Kıymetli basın mensupları, 

 

Ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen değerli 

vatandaşlarımız, 

 

Hepinizi saygıyla selamlıyor, partimizin kadın ve adalet eylem planını 

açıklayacağımız basın toplantısına hoş geldiniz diyorum. 

 

Bugün konumuz kadın ve hukuk. Ancak sabah saatlerinde aldığımız bir haber 

üzerine kısaca birkaç hususa değindikten sonra asıl konumuza gelmek 

istiyorum.  

 

Biliyorsunuz partimizin kurucularından Metin Gürcan’ın bugün sabah 

saatlerinde ikametine Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğinin kararı üzerine bir ev 

araması yapıldı. Aynı zamanda kendisi şu anda gözaltında. Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığı’nın 2020 yılındaki bir soruşturmasına dayanarak bu işlemin 

yapıldığı bilgisini almış durumdayız. Ve söz konusu soruşturmayla ilgili bizim 

hukukçu arkadaşlarımız konuyu çok yakından takip ediyor.  

 

Ben eşiyle Senem Hanım’la telefonda görüştüm. Geçmiş olsun dileklerimi 

ilettim. Hem ailesine olan desteğimiz hem de Metin Bey’e olan hukuki 

desteğimiz şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu sürecin tamamen 

hukuki bir mecrada ilerlemesi gerektiğinin son derece önemli olduğunu burada 

özellikle altını çizerek vurgulamak istiyorum. Ve bu hukuki süreçte de partimizin 

hukukçu arkadaşlarının Metin Bey’e sonuna kadar en güçlü desteği vereceğini 

de özellikle ifade etmek istiyorum.  

 

Konuyla, dosyayla ilgili daha detaylı bilgilere sahip olduktan sonra kuşkusuz 

kamuoyuna bu konuyla ilgili daha detaylı bilgileri vereceğiz. Ama şu anda 

elimizdeki bilgiler son derece sınırlı. Konu çok yeni olduğu için henüz detaylı 

bilgiye sahip değiliz ama hukukçu arkadaşlarımız meselenin üzerinde.  

 

Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bugünkü bu gelişme eğer siyasi bir 

nitelikteyse eğer hedef partimize yönelik bir tutumsa veya hedef ülkenin bu 



 
ağır ekonomik kriz gündeminin üzerini örtmekse şunu ifade etmek istiyorum 

ki; bu tür olaylar bu tür girişimler DEVA kadrolarını asla yıldıramaz, DEVA 

kadrolarını asla yolundan alıkoyamaz. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum.  

 

Eğer bunun arkasında bir siyasi niyet varsa siyasi motivasyonla yapılan bir işse 

ki bu tür gelişmeler de olabiliyor biliyorsunuz. Buradan o mesajı da açık açık 

vermek istiyorum. Biz yolumuza devam ediyoruz. DEVA kadrolarını asla 

yıldıramazlar. Metin Gürcan Bey’in de sonuna kadar hukuki desteğimizle 

beraber yanında olacağız.  

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Biliyorsunuz bizim uzunca bir süredir Kadın Politikaları Başkanlığımızla, Hukuk 

ve Adalet Politikaları Başkanlığımızın ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma vardı. Bu 

konuyla ilgili çalıştay yapıldı, uzmanların görüşleri alındı. Ve nihayetinde bir 

raporla beraber bir eylem planı hazırlandı. Bugün işte size bu Kadın ve Adalet 

Eylem Planımızı açıklamak üzere bu basın toplantımız düzenlemiş oluyoruz. 

 

Biliyorsunuz siyasi tarihimizde bir ilk olarak DEVA Partisi her konuda detaylı 

eylem planları hazırlıyor. Eylem planı şu demek? Seçimlerden sonra kurulacak 

hükûmetin ilk 90 gününde ilk 360 gününde takvime bağlanmış bir şekilde neler 

yapılacağının açıklanması demek. 

 

Bugüne kadar tarım konusunda eylem planı açıkladık biliyorsunuz. Afet 

yönetimiyle ilgili eylem planı açıkladık. Sosyal politikalarla ilgili eylem planımızı 

açıkladık. Dijital dönüşüm ve teknolojiyle ilgili eylem planımızı açıkladık. 

Yakında doğa hakları ve çevreyle ilgili eylem planımızı açıklayacağız. Ayrıca 

parlamenter sistemle ilgili güçlendirilmiş eylem planımızı açıkladık.  

 

Ve bu eylem planlarında atacağımız her adımın mutlaka bütçesini hesap 

ediyoruz. Atacağımız her adımı da bir takvime bağlıyoruz. Yani bütçesi 

hesaplanmamış ve takvime bağlanmamış hiçbir taahhüde girmiyoruz.  

 

Her eylem planımız ortalama 50 eylemden oluşuyor. Az ya da çok olabiliyor 

duruma göre. Ve topladığımızda bunların nihayetinde 20 ayrı alanda yaklaşık 

bin tane eylemden oluşan bir külliyat oluşacak. Bu siyasi tarihimizde bir ilk. Hiç 

kimse bu kadar detaylı bir çalışmayı böyle seçimlerden çok önce bugüne kadar 

yapamamıştı. Ben kaç tane hükûmet programının yazılışını koordine eden 



 
ekibin başında oldum. Hiçbir hükûmet programı da bugüne kadar Türkiye’de bu 

kadar detaylı hazırlanmamıştı. Böylesine güzel, detaylı bir hazırlık yapıyoruz. 

 

Yani eski alışkanlıklar gibi, “yaparız”, “bakarız”, “ya söyleyelim de sonra günü 

gelince bakarız” türü bir yaklaşım bizde asla yok.  

 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Ülkemizdeki mevcut yönetim krizinin belki de en ağır maliyetini şu anda 

kadınlar ödüyor, bunu çok iyi biliyoruz. Her hanenin geçim yükünü üstlenenler; 

kadınlar. Yokluğu, yoksulluğu en derinden fiilen yaşayan yine kadınlar. 

Demokrasi kriziyle, eşitliğe aykırı muameleyle en çok muhatap olan, maruz 

kalan kadınlar. Hukuk kriziyle, her alanda hukuksuzluğu iliklerine kadar 

yaşayanlar yine onlar. Hakkını ararken dahi ‘başında örtü var’, ‘kılığına 

kıyafetine bak’, ‘o saatte ne işi varmış’ gibi her türlü haksız ve hadsiz 

müdahaleyle karşı karşıya olanlar yine kadınlar. Tüm bu krizlerin bedelini bazen 

maalesef canlarıyla ödeyenler yine kadınlar. 

 

Kadınların yaşadığı sorunun derinliğini bilen bizler, tüm politika alanlarında, 

kadınlar için çözümü belirleyecek çalıştaylar düzenliyoruz. 

 

Bildiğiniz gibi daha önce Şehircilik ve Yerel Yönetimler Politika Başkanlığımızla 

Kadın Politikaları Başkanlığımızın beraberce çalıştığı bir eylem planını 

açıklamıştık. Kadın Politika Başkanlığımız diğer politika başkanlıklarımızla da 

kesişen konuları, kadın konusunu yatay kesen ne var ne yoksa bütün politika 

başkanlıklarımızla beraber çalışıyor.  Ve bugün de işte sizlere bu çalışmalardan 

bir yenisini açıklamak üzere bu basın toplantısını düzenledik. 

 

Peki niye bugün? Çünkü biliyorsunuz dün kadına yönelik şiddete karşı 

uluslararası mücadele günüydü. Bütün dünyada bu konunun farkındalığını 

artırmak ve hükûmetlere bu konuda ilave tedbirler, ilave kararlar aldırtmak 

üzere düzenlenmiş bir gün biliyorsunuz. İşte bu vesileyle de karşınızdayız.  

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 



 
Partimizin programında da açıkça yazdık. Toplumsal cinsiyet eşitliğine çok 

önem veren bir siyasi partiyiz. Kadınların her alanda eşit hak ve şartlarda 

olması gerektiğine ve bunun için de birlikte çalışmanın zorunluluk olduğuna 

inanıyoruz. Bu nedenle; partimizde ayrı bir kadın örgütü yok. Bizim 

partimizde kadınlar ana gövdenin bir parçası.  

 

Her türlü karar mekanizmasında asli unsur. Ve biz kadınları siyasette 

‘yardımcı güç’ ya da ‘yedek kuvvet’ olarak görmüyoruz. Fiilen ana gövdede 

hep beraber yan yana çalışıyoruz. Çünkü biz tüm karar mercilerinde 

kadınların söz sahibi olması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu sağlamak için de 

biliyorsunuz partimiz Türkiye’de en yüksek cinsiyet kotasına sahip olan bir 

parti. Pariteyi hedefliyoruz. Ama en az yüzde 35 diyoruz. Ve biz kadın erkek 

yan yana yürümedikten sonra siyasetin başarı üretemeyeceğini, siyasetin bu 

ülkenin sorunlarına çözüm getiremeyeceğine inanıyoruz. 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Birazdan arkadaşlarım detaylarını paylaşacaklar, o nedenle ben sadece kısa 

başlıkları belirtmekle yetineceğim. Sonra sözü Elif Hanım’a bırakacağım. 

 

Öncelikle bizim ülkemizde, hatta bu şehirde imzalanmış, adını vererek 

imzalanmış olan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına, yürürlüğünün 

durdurulmasına biz şiddetle karşıyız. Çok yanlış bir adım olduğuna inanıyoruz. 

Bu sözleşmeyi savunmaya devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’ni savunmaya 

devam edeceğiz. 

 

Çünkü kadına yönelik şiddetin öncelikle bir zihniyet sorunu olduğunu biliyoruz, 

hukuk kuşkusuz önemli. Yasalar, kurallar kuşkusuz önemli. Ama şu da var ki 

ülkedeki genel siyasi iklim, ülkeyi yöneten zihniyet bu meseleye nasıl bakıyor? 

Hükûmetin kadroları bu meseleye nasıl bakıyor? Bunlar da çok önemli. 

 

Çünkü hükûmetteki bu toleranslı davranış, problemli bakış aşağıda uygulamayı 

çok çok olumsuz etkiliyor ve fiilen sahada, sokakta her türlü yanlışı 

görebiliyoruz.  

 

Şunu özellikle vurgulamak istiyoruz ki; kadına şiddet konusunda bu eğilimde 

olanları, bu psikolojide olanları yüreklendirecek, cesaretlendirecek ne var ne 



 
yoksa önüne set çekmek lazım. Sağlam bir siyasi irade ortaya koymak lazım. 

Ve topyekûn bir zihniyet değişikliği lazım. Bu konunun çözüme ulaşması için.  

 

Ayrıca, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla pek çok yasal düzenleme 

var Türkiye’de. Zamanında iyi niyetle yapılmış, kısmen doğru olduğunu 

düşündüğümüz yasal düzenlemeler de var. Bir; bu yasal düzenlemelerin daha 

da kuvvetlendirilmesi gerekiyor. İçindeki yanlışların, eksiklerin giderilmesi 

gerekiyor. Ama her şeyden önce yasanın uygulanması gerekiyor. Çünkü fiiliyat, 

uygulama yasasın kendisi kadar çok çok önemli. 

 

İşte bu nedenle bu sorunları ortadan kaldırmak üzere gerekli biz her türlü 

tedbiri alacağız, yasal düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. 

 

Yasaların önleyici gücünü ortaya çıkaracağız. Çünkü aslolan şiddet olaylarının 

gerçekleşmesini önlemek. Yasanın caydırıcılığıyla, fiili uygulamanın 

caydırıcılığıyla olayların olmasını önlemek. Olaylar olduktan sonra ceza kuşkusu 

önemli ama cezanın amacı biliyorsunuz asıl caydırıcılık. Dolayısıyla yasaların ve 

düzenlemelerin caydırıcı gücünü de son derece önemsiyoruz. Caydırıcı gücün 

de siyasi zihniyet ve meselelere hükûmetin bakışıyla da son derece yakından 

ilgili olduğunu düşünüyoruz. 

 

Uygulamada haksız sonuçlara yol açan “iyi hal indirimi” gibi düzenlemelerinin 

de mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Bir kez daha buradan, senelerdir yılmadan, baskılara aldırmadan mücadelesine 

devam eden kadın hareketine, bu ülkenin bir vatandaşı olarak teşekkür 

ediyorum. 

 

Şimdi sözü eylem planının bir miktar detayını açıklamak üzere arkadaşlarıma 

devredeceğim ama son olarak bir teşekkür etmek de vazifemiz. Bu süreçte çok 

yoğun bir emek ortaya koyan Kadın Politikaları Başkanımız Sayın Elif Esen’e ve 

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanımız Sayın Mustafa Yeneroğlu’na 

teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Büyük bir emekle çok geniş bir istişare ve 

katılımla bu çalışmayı hazırladılar. Bugün Mustafa Bey, Ankara’daki Meclis 

çalışmaları sebebiyle aramızda değil. Ancak aramızda İstanbul Hukuk ve Adalet 

Çalışmaları Başkanımız Avukat Sayın Zerrin Baysal var. Mustafa Bey’i temsilen. 

Planımızı anlatmak üzere sözü şimdi Elif Hanım’a bırakıyorum. 

 


