
 
GENEL BAŞKANIMIZ ALİ BABACAN’IN  

“EŞİTLİKÇİ KENTLER” PROJESİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMASI 
 
Saygı değer basın mensupları, öncelikle genel merkezimize hoş geldiniz. 
 
Bugün bu salonda beraber olduğumuz değerli basın mensupları olduğu gibi 
dijital ortamdan da bizi izleyen basın mensuplarımız var. 
 
Bugün, DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanlığı ile partimizin Yerel Yönetimler 
ve Şehircilik Başkanlığı!nın ortaklaşa çalışarak ürettiği bir çalışma üzerine 
sizlere bilgi vermek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 
 
Toplantımızın başlığı ”Eşitlikçi Kentler” 
 
Öncelikle Kadın Politikaları Başkanı Sayın Elif Esen!e, Yerel Yönetimler ve 
Şehircilik Başkanımız Sayın Candan Karlıtekin!e ve bu görevi Candan Bey’e 
geçtiğimiz haftalar içerisinde devreden bir önceki başkanımız, Sayın Mehmet 
Emin Ekmen’e yaptıkları bu çalışma için teşekkür etmek istiyorum. 
 
Partimiz, biliyorsunuz her alanda çözüm odaklı çalışmalar yapıyor. Sadece 
bugünkü sorunları tespit etmekle kalmıyoruz, bu sorunların nasıl çözüleceği ile 
ilgili de açık yol haritasını pek çok konuda ortaya koyuyoruz. 
 
***** 
Politika başkanlıklarımız, son derece yaşamsal bir sorunu meydana getiren ve 
bu sorunlara çözüm üreten bir çalışmayı geçtiğimiz aylarda yoğun bir şekilde 
gerçekleştirdi. 
 
Şehirlerimizi eşitlikçi, adil, kapsayıcı bir anlayışla yeniden inşa etmek hedefiyle 
titizlikle çalıştılar.  
 
Çünkü biz, DEVA Partisi olarak, siyaseti her alanda insanların hayatının 
kolaylaştırılması için çalışan bir alan olarak görüyoruz. Sadece laf üretmeyen, 
aynı zamanda iş üreten bir alan olarak görüyoruz siyaseti ve tüm 
çalışmalarımızda da bu çözüm perspektifimizi koruyoruz. 
 
Bu nedenle, yerel yönetimler eliyle şehirlerimizi sadece çöplerden değil, cinsiyet 
temelli ayrımcılıktan da temizlememiz gerektiğini düşünüyoruz. Sosyal hayatı 
paylaşan insanlar arasındaki ayrımcılığın her türlüsünü de reddediyoruz. 
 



 
Bu kapsamda, yerel yönetimlere düşen sorumluluğun farkındayız. Ve yerel 
yönetim denilince aklına hemen imar rantı düşenlerin zihniyetini en kısa 
zamanda tarihin tozlu raflarına kaldırmakta kararlıyız.  
 
***** 
 
Değerli basın mensupları, 
 
Eşitlikçi kentler kurma umuduyla tasarladığımız planımız; tüm bireylerine karşı 
eşit ve adil yaklaşan bir şehir yaşamını öngörüyor. 
 
Bu kapsamda atacağımız bazı adımları sizlerle paylaşmak istiyorum. 
 
Ben sadece kısa bir başlangıç yapacağım, arkasından Candan Bey ve Elif Hanım 
sizlerle çalışmanın detaylarını paylaşacak. 
 
Yaşanabilir şehirlerden konuşmaya yaşam hakkından başlamak gerekiyor. 
 
“Önce İnsan” diyen DEVA Partisi olarak "Eşitlikçi Kentler’ projesi sayesinde, 
yerel yönetimlerin kapasitesini de etkin kullanarak, kadına yönelik şiddetle 
mücadeleyi, kararlıkla sürdüreceğiz. 
 
Bu hususta #tek kapı” sistemine geçeceğiz. Böylece merkezi hükümet; 
belediyeler, sivil toplum, İŞKUR, şiddet önleme ve izleme merkezleri, barolar 
ve ilgili diğer kurumların eşgüdüm halinde çalışmalarını sağlayacağız. 
 
Biliyorsunuz, pek çok kurumun bu konuyla ilgili devrede olması bazen ciddi 
koordinasyon problemine sebep oluyor ve şiddet gören kadınların nereye, nasıl 
müracaat edeceğini, kendilerini nasıl koruyacağını bilmekte bazen güçlük 
çektiklerini görüyoruz. Dolayısıyla tek kapı sistemini uygulamaya başlayacağız. 
 
Şiddet anında, yerel yönetimlerin hizmetlerine hızla ulaşılmasını sağlayacağız. 
Bakanlıklarla koordineli yürütülecek 7/24 yardım merkeziyle, çok dilli destek 
faaliyeti sürdüreceğiz. Böylece şiddetle mücadelede ana dili engelini 
kaldıracağız. 
 
Şiddetin yaygın yaşandığı bölgelerde panik butonu, mobil güvenlik 
uygulamaları, etkin kamera sistemleri gibi teknolojik önlemler alacağız. 
 



 
Şiddet mağduru kadınlara istihdam kolaylığı sağlayacak tedbirleri de 
gerçekleştireceğiz. 
 
Bu amaçla, yerel yönetimlerde ‘mor bayrak’ politikasını hayata geçireceğiz. $%&'
()*')+ politikasıyla şiddet mağduru kadınları, çalışma hayatına dahil ederek, 
ayakta durmalarına destek olacağız. 
 
***** 
 
Değerli arkadaşlar, 
 
Tasarladığımız eşitlikçi kentler, özgürlük ve güvenliği garanti altına alan 
şehirlerdir. Kadınların hak ve özgürlüklerini kullanırken, kendilerini rahat ve 
güvende hissedeceği kentlerdir. 
 
Şehirlerimizde güçlü aydınlatma sistemleri oluşturarak, kadınların güven içinde 
özgür olmalarını destek olacağız. 
 
Yine bu bağlamda, toplu taşıma hizmetinde de bir uygulama başlatacağız: 
kadının güvenliğini sağlamak amacıyla, gecenin belirli saatlerinde durak dışında 
da yolcu indirme hizmetini hayata geçireceğiz. 
 
 
 
Kadının yaşamını kolaylaştırma yönünde atacağımız adımlar bunlarla sınırlı 
değil. 
 
Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını, öncelikle yerel yönetimler 
aracılığıyla temin edeceğimizi ifade etmek istiyorum. 
 
Kadınların ekonomik durumlarını ve sosyal konumlarını güçlendirmek amacıyla; 
 
Kamu kaynaklarının kullanımında hakkaniyetli davranacağız. Bütçelemeyi 
(parti programımızda da belirttiğimiz gibi) kadına duyarlı bir anlayışla yeniden 
yapılandıracağız. 
 
Kent yoksulluğunu, kısa vadede sosyal yardımlar, orta ve uzun vadede ise 
istihdam ve girişimcilik uygulamalarıyla asgariye indireceğiz. 
 



 
Yerel yönetimlerin satın alma işlemlerinde, kadın girişimcilere destek olacak 
modeller uygulayacağız. 
 
Kadının ürettiklerini satabileceği pazar alanlarını, kooperatifçilik çalışmalarını 
ve ilgili dijital platformları yaygınlaştırmak için gerekli her türlü desteği 
vereceğiz. 
 
Ayrıca; halk eğitim merkezleri gibi eğitim destek mekanizmalarıyla, kadınların 
çağımızın ihtiyaçlarına yönelik beceri ve bilgilerini de artıracağız.  
 
#15 dakikalık kent” adını verdiğimiz #kendi kendine yeten mahalle” modelini 
çalışacağız. Parka ve sağlık ocağına, kültürel ve ticari ihtiyaçların karşılanacağı 
mekanlara yürüme mesafesini 15 dakikaya indirecek projeleri uygulamaya 
başlayacağız. 
 
Kentin yaya alt yapısı ve ulaşım araçlarında bebekli, yaşlı ve engellilerin 
hayatını kolaylaştıracağız. 
 
Mahallelere çocuk, engelli ve yaşlı bakım merkezleri açacağız.  
 
Her mahalleye nitelikli, güvenilir ve uygun fiyatlı kreş açarak, kadına ve aileye 
nefes aldıracağız. 
 
***** 
 
Değerli arkadaşlar; 
 
Ben, her alanda, demokratik ve özgürlükçü Türkiye!ye kadınların aklıyla, 
düşünceleriyle ve emeğiyle varacağımızdan şüphe duymuyorum. 
 
Bildiğiniz gibi, karar süreçlerinde de kadınların temsiliyetini yükseltmek çok 
önemli bir husus. Ve yerel yönetimlerde de kadınların temsilinin yükselmesiyle 
ilgili yoğun bir çalışmamız var şu anda.  
 
Daha sonra güçlenmiş parlamenter sistem açıklamamızla birlikte yerel 
yönetimlerde kadın temsilinin nasıl yükseltileceği ile ilgili nihai planımızı ortaya 
koymuş olacağız. 
 
 
****** 



 
 
Değerli basın mensupları, 
 
Biz, özgür ve zengin bir ülke için çalışıyoruz. Cinsiyet eşitliği ve güçlü yerel 
yönetimler ile eşit, adil ve zengin bir ülke hayalimize kavuşabileceğimizi gayet 
iyi biliyoruz. 
 
Bu nedenle Kadın Politikaları Başkanlığımızın bir süredir gerçekleştirdiği 
çalıştayların ilk basın toplantısını yerel yönetimlerle başlatmış olduk. 
 
Kadın Politikaları Başkanlığımız, Yerel Yönetimlerin dışında ayrıca Hukuk ve 
Adalet Politikaları Başkanlığımızda bir çalıştay yaptı. Kültür ve Sanat Politikaları 
Başkanlığımızla ayrı bir çalışma yaptı. Bütün bu çalışmaların sonuçları şu anda 
derleniyor toparlanıyor.  
 
Bu çalışmaları da sizlere ayrı ayrı önümüzdeki haftalar içerisinde duyuruyor 
olacağız.  
 
Kadın Politikalarıyla, Hukuk ve Adalet Politikalarının kesiştiği alanları yine Kadın 
Politikalarıyla, Kültür ve Sanat Politikalarının kesiştiği alanları arkadaşlarımız 
yoğun bir şekilde çalışıyorlar. 
 
Önümüzdeki haftalarda bu çalışmalar son noktası konulunca yine sizlerle bu 
çalışmalarımızı da paylaşmış olacağız. 
 
Değerli arkadaşlar, 
 
Biz iş başına gelelim de ondan sonra ne yapacağımızı düşünürüz diyen bir 
anlayışa sahip değiliz.  
 
Türkiye’de siyasete gerçekten yeni bir kültür ve yeni bir çalışma alışkanlığı 
kazandırıyoruz.  
 
Daha muhalefetteyken iktidar için her türlü hazırlığını yapmış, daha 
muhalefetteyken iş başına geldiği anda uygulayacağı bütün planları projeleri 
detaylı bir şekilde çalışan bir siyasi partiyiz.  
 
Her alanda çalışıyor ve çözüm önerilerimizi geliştiriyoruz.  
 
Vatandaşlarımıza gerçekçi projelerin sözünü veriyoruz.  



 
Ben tekrar bu toplantımıza iştirak ettiğiniz, bizlerle beraber olduğunuz için her 
birinize, tüm basın mensuplarımıza tek tek teşekkür ediyorum. 
 
 
  
 
 


