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Depremin ilk gününden itibaren
Afet Koordinasyon Merkezi kurarak

vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını anbean
karşılamaya gayret ettik.

Bu ağır süreçte yardım depoları açarak
ihtiyacı olan vatandaşlarımıza

ihtiyaçlarını ulaştırdık.

Dayanışma ruhuyla çalışarak
yaralarımızı sarmaya

devam edeceğiz.
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 
deprem bölgesinde

ALİ BABACAN
DEVA PARTİSİ
GENEL BAŞKANI 

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep’te düzenlediği basın 
toplantısında 6 Şubat’ta on bir şehirde büyük yıkıma yol açan depreme ilişkin sorular 
sordu. Vatandaşların sorduğu soruları iktidara yönelttiğini söyleyen Babacan, “Gün, 
bu soruları sorma zamanıdır. Gün, şeffaf şekilde sorularla yüzleşme zamanıdır. Gün, 

vatandaşımıza gerçekte ne olduğunu anlatma zamanıdır” dedi. Depreme hazırlık 
senaryolarını, raporları, eylem planlarını, depremden sonra arama kurtarma ve 
yardımlaşma çalışmalarındaki gecikmeyi masaya yatıran Babacan depremzede 

vatandaşların sorularını iktidara yöneltti: Gecikme ve yetersizlik sebebiyle kaç kişi 
hayatını kaybetti? Madenciler arama kurtarma çalışmalarına niçin geç dahil edildi? 
İmar aflarından yararlanarak Yapı Kayıt Belgesi alan kaç yapı yıkıldı? AFAD lojistik 

depolarında kaç çadır vardı? Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı’na ne oldu? 
2019’daki tatbikatın raporu nerede?
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV’de deprem gündemine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. 
Seçim tarihi tartışmalarında Anayasa’yı işaret eden Babacan, DEVA Partisi’nin depremin ekonomik ve sosyal 
etkileriyle ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Babacan şu ifadeleri kullandı:

“‘Seçimi konuşmanın şimdi zamanı değil’ söylemi tehlikeli, kolayca ‘Seçimin zamanı 
değil’e evirilebilir”
“Diyorlar ki; ‘Seçimi konuşmanın şimdi zamanı değil’. Bu, tehlikeli bir söylem. Bir süre sonra bu söylem şuna 
kolayca evirilebilir: ‘Seçimin zamanı değil’. Evirip işi o noktaya getirebilirler. Asla. Anayasa hükümleri çok açık. 
Burası, Kurtuluş Savaşı’nın ortasında TBMM’yi işleten topraklar. Bu kadar teknolojinin ilerlediği, bu kadar adrese 
kayıtlı nüfus sisteminin olduğu, T.C. numarasıyla bütün vatandaşın kaydının bir şekilde bir yerlerde olduğu bir 
ülkede siz neyin bahanesini arıyorsunuz? Kurtuluş Savaşı’nın ortasında hukuk diyen, meclisi çalıştıran ülke 
afet zamanında ne hukuktan ne anayasadan sapmalı. Asla kimse buna cesaret etmesin. Anayasa çiğneme, 
tanımama gibi bir cesareti kimse kendinde görmesin. Çünkü hukuku, anayasayı çiğnemenin affı olmaz.”

‘Sektör sektör bir çalışmayı yoğun bir şekilde hazırlıyoruz’
“Bu afetten çıkış için çok iyi bir çalışma gerekiyor. Biz, konusunda uzman pek çok insanla ve kendi bünyemizdeki 
her alanda yetkin arkadaşlarımızla beraber kapsamlı bir çıkış planı hazırlıyoruz. Makroekonomik dengeleri, 
finansı dikkate alan ama aynı zamanda mikro bazda, sektör sektör konuyu inceleyen, işin sosyal boyutunu da 
kapsamlı bir şekilde ele alan bir çalışmayı şu an yoğun bir şekilde hazırlıyoruz.”
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“Biliyorsunuz, 2001-2002 krizinden çıkışı, 2008-2009 krizinden çıkışı gerçekleştiren ekip şu an bizlerle. 1999 
depreminin ekonomik etkileriyle ilgili referans niteliğinde raporlar hazırlandı. DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) 
DPT iken hazırlayan arkadaşlarımızın çalışmasıdır. Şimdi o raporlara da bakarak depremin etkilerini, bu ülkenin 
bu ağır yükü nasıl kaldıracağıyla ilgili çalışmalarda yapıyoruz. Bunların hepsini zamanı geldiğinde açıklayacağız. 
Çok geniş katılımla olması gerekiyor bunun.”

‘Helikopterle inip, helikoptere binip bölgeden gitmedik’
“Biz tamamen karayoluyla hareket ettik. Benzin kuyruklarında bekledik, trafiğin tıkandığı yerde biz de tıkandık. 
Vatandaşın yaşadığını yaşadık. Özel uçakla, helikopterle inip de durum tespiti yapıp tekrar helikoptere, uçağa 
binip bölgeden gitmedik. Karayoluyla adım adım, köyleri ve ilçeleri göre göre, vatandaşlarla orada sohbet ede 
ede bölgeyi geziyoruz. Tüm sahayı görüyoruz.”

Ülkenin bu ağır yükü nasıl kaldıracağıyla 
ilgili çalışmalarda yapıyoruz
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‘Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi hantallaştırdı’
“Öyle bir yönetim anlayışı oluştu ki merkezden talimat almayınca hiç kimse hareket edemiyor, kimse kılını 
kıpırdatmıyor. Merkezde de talimat veren bir kişi var. Ondan talimatı duymayınca bütün sistem kilitleniyor. 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin özellikle afet döneminde nasıl hantallaştırdığını, sistemin yürümesine 
nasıl engel olduğunu maalesef çok acı bir faturayla, çok büyük bir insani bedelle ödemiş durumdayız.”

‘Senaryo çalışmaları neden uygulamaya sokulamadı?’
“Kaza ‘Geliyorum’ demez ama deprem ‘Geliyorum’ diyor. Bunu bile bile tedbir almamak gerçekten çok büyük 
bir zafiyet. Ama depremden sonraki ilk birkaç gün niye gecikildi? Ne oldu? Niye sistem işlemedi? Bu kadar 
senaryo çalışmaları varken neden bunlar uygulamaya sokulamadı? Bunların ayrıca masaya yatırılması gerekiyor 
gerçekten.”

‘Hızlı hareket etmek yerinden yönetim anlayışıyla mümkün’
“Özellikle 2017 sistem değişikliğiyle, 2018’den bu yana kurumlar çok zayıfladı. Kurumların kendi başına 
inisiyatif alma özellikleri zayıfladı. Kurumların başındaki insanlar, talimat almadan, kendi kendine hareket etme 
kabiliyetlerini yitirdiler. Merkezden talimat almadan hiç kimse hiçbir şey yapamaz hale geldi. Dolayısıyla hızlı 
hareket etmek ancak ve ancak yerinden yönetim anlayışıyla mümkün.”

“Bu inşaat sektöründeki rant var ya rant… Ben hep söylüyordum ‘Ekonomiye çok büyük darbe vuruyor diyor’ 
diye. Aynı rant şimdi insanların canına çok büyük darbe vurmuş oldu. Allah aşkına, fay hattının üzerinde 15 
katlı, 20 katlı binalara siz niye izin verirsiniz ya? Niye izin verirsiniz? Burası fay hattının üstü. Şöyle bir haritayı 
açın, bakın. Bütün dünyada yayınlanan deprem haritalarında bu bölge fay hattının üstü. Fay hattının üzerine 
siz niye yüksek kata izin verirsiniz? Düşük katlı yapılanma şart. 2 kat, bilemediniz 3 kat. Ama aynı arsaya 10 kat, 
20 kat yaptığınızda burada büyük bir rant oluşuyor. Bu yüksek yapıların oluşturduğu rant şu anda Türkiye’nin 
ekonomisine nasıl büyük bir bedel ödettiyse bu depremde de çok büyük bir insani bedel ödetti maalesef.”

‘Her ne pahasına olursa olsun sorumluların tespit edilmesi lazım’
“İnşaat sektöründeki, özellikle konut üretimindeki rantın ülkeye çok büyük maliyetleri oldu. Bir an önce masaya 
yatırılması lazım. Her ne pahasına olursa olsun önce sorumluların tespit edilmesi lazım. Bunların tekrar etmemesi 
çok katı tedbirlerin alınması lazım. Yazık. On binlerce insanımızı kaybettik.”

‘Ciddi bir şekilde masaya yatırılması gereken işler var’
“Burada işin bir ihmal boyutu var. Yeteri kadar tedbir alınmaması var. Deprem öncesindeki tedbirlerle alakalı 
ciddi bir şekilde masaya yatırılması gereken işler var. Bir de deprem olduktan sonra kamunun ve özel sektörün 
kapasitesinin, iş makinelerinin, Silahlı Kuvvetler personelinin, arama kurtarma ekiplerinin harekete geçirilmesi… 
Bütün bunlar çok çok geç başladı. İlk 48 saat neredeyse hiçbir ilde doğru düzgün bir çalışma olmadı. İlk 48 saat 
neredeyse bütün sistem felçti. Ancak üçüncü günden itibaren çalışmalar yoğunlaştırılabildi.”

Rant insanların canına 
çok büyük darbe vurdu
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‘Tedbir bizden takdir Allah’tan’
“Bizim bildiğimiz çok önemli bir yaklaşım var: Tedbir bizden, takdir Allah’tan. Önce tedbir. Din alimlerinin bu tür 
durumlarda devreye girip vatandaşımızı aydınlatması lazım ama insanları o kadar sindirdiler ki Türkiye’yi din 
alimlerinin doğruları söylemesinin imkânsız olduğu bir ülke haline getirdiler.”

“Bu kadar büyük bir yıkım karşısında arama kurtarma kapasitesi son derece zayıf. Sivil inisiyatif çok ön planda. 
Dün gördüğümüz arama kurtarma ekiplerinin önemli bir kısmı gönüllü insanlar. İzmir’den gelmişler İslahiye’ye. 
Mersin’den gelmişler Nurdağı’na. Bunu görmek, ülkemizdeki birlik beraberliğin ne kadar kuvvetli olduğunu 
yerinde gözlemek ayrıca insanı çok çok etkiliyor.”

‘Türkiye bu yükün altından ehil, dürüst, yetişmiş insanlarla kalkabilir’
“Ülkemiz her açıdan ağır bir yükün altında. İnsani yükün altında. Aynı zamanda büyük bir maddi yükün altında. 
Altından kalkmak çok iyi bir organizasyon meselesi olacak. Çok iyi insan kaynağı gerecek. Ehil, dürüst, yetişmiş 
insanlarla Türkiye ancak bu yükün altından kalkabilir.”

Birlik beraberliği yerinde gözlemek 
insanı çok etkiliyor
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‘Rezidans, AVM inşaatları dursun, acelesi yok’
“Türkiye’nin şantiye imkanının ne var ne yoksa buralara sevk edilmesi lazım. Türkiye’de şu anda hiçbir inşaatın 
acelesi yok. Türkiye madem inşaatta çok güçlü, madem şantiye imkanları çok güçlü, madem çok sayıda iş 
makinesi var… Övünüyoruz değil mi? ‘Bütün bu coğrafyanın en büyük inşaat sektörü bizde’ diyoruz. İşte o 
büyük imkânların diğer bütün projeleri durdurup buralara kullandırılması lazım. Şu an acelesi yok hiçbir inşaatın 
Allah aşkına. Varsın dursun. Rezidans binaları dursun, AVM inşaatları dursun. Acelesi yok. Türkiye’nin inşaat ve 
şantiye kapasitesi ne var ne yoksa acilen bu bölgeye yönlendirilmeli. Can söz konusu, can. Türkiye’nin imkânları 
acilen buraya yönlendirilmeli. Başka hiçbir önceliği yok şu anda bu memleketin.”

‘Tüm sivil girişimlere teşekkür ediyorum’
“Kamu veya özel, bireysel çabasıyla da olsa bu kurtarma çalışmalarına katılan tüm arkadaşlarımıza, 
vatandaşlarımıza özellikle şükranlarımı iletmek istiyorum. Türkiye’nin her yerinden kendi çabasıyla çırpınarak 
buralara ulaşan, kendi elleriyle toprağı, betonu kazıyarak insanlara ulaşmaya çalışan binlerce gönüllü 
vatandaşımız var. Hepsine tek tek şükranlarımı iletiyorum. Bunu kurumsal olarak düzenli bir şekilde yapmaya 
çalışan tüm sivil girişimlere teşekkür ediyorum. Kamu, belediye, merkezî hükûmet birimlerinden bu arama 
kurtarma faaliyetlerine katılan herkese de Allah’tan kolaylık diliyorum. Tekrar milletçe başımız sağ olsun.”

“Sayın Cumhurbaşkanı’na da seslenmek istiyorum. Dün ve bugün kullandığı öfke ve nefret dili bugünlere 
yakışan bir dil değil. Bugünlerde ülke olarak metanetli olmamız gereken bir dönemde öfke ve nefret dili 
kullanamazsınız. İnsanları şununla bununla tehdit edemezsiniz. Bu ülkenin yönetim sorumluluğunu üstlenenler, 
sağduyuyla, aklıselimle yönetmek zorunda. Öfkeyle, nefretle, dışlayıcı bir dille, hele hele tehdit diliyle böyle bir 
felaket yönetilmez. Duygu kontrolü, öfke kontrolü böyle dönemde devleti yönetenlerin sahip olması gereken 
en önemli meziyetlerden bir tanesidir.”

Tehdit diliyle böyle bir 
felaket yönetilmez
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Ali Babacan’dan iktidara deprem soruları: 
‘İlk 48 saatte kaç enkaza müdahale edildi?’

GENEL BAŞKANDAN

Babacan, depremzede vatandaşların sorularını iktidara yöneltti: Gecikme ve yetersizlik sebebiyle kaç kişi 
hayatını kaybetti? Madenciler arama kurtarma çalışmalarına niçin geç dahil edildi? İmar aflarından yararlanarak 
Yapı Kayıt Belgesi alan kaç yapı yıkıldı? AFAD lojistik depolarında kaç çadır vardı? Ulusal Deprem Stratejisi 
Eylem Planı’na ne oldu? 2019’daki tatbikatın raporu nerede?

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/ali-babacandan-iktidara-deprem-sorular-ilk-48-saatte-kac-enkaza-
mudahale-edildi
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Ali Babacan’dan depremin ardından yardım çağrısı: 
‘Ayrılıklarımızı bir kenara bırakalım, dayanışma 
içinde olalım’

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye’nin birçok şehrini derinden etkileyen depremlerin ardından 
kan bağışı, temel gıda ve giyim maddelerinin afet bölgesine ulaştırılması ve barınma ihtiyacının karşılanması için 
vatandaşlara yardım çağrısında bulundu. Babacan, “Ayrılıklarımızı, farklılıklarımızı bir kenara bırakalım. Ülkemizi 
düzlüğe çıkarabilmek için, bu büyük afetin yaralarını sarabilmek için dayanışma içinde olalım” diye konuştu.

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/ali-babacandan-depremin-ardndan-yardm-cagrs-ayrlklarmz-bir-
kenara-brakalm-dayansma-icinde-olalm
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AFAD Başkanlığı’na giderek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 
AFAD Başkanı Yunus Sezer’den deprem bölgesiyle ilgili bilgi aldı. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan 
Babacan, yarın (8 Şubat) deprem bölgesine gideceğini söyledi.

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/ali-babacan-afadda-fuat-oktayla-gorustu-devletin-mutlaka-yerel-
yonetimlerle-ve-sivil-inisiyatiflerle-beraber-calsmas-gerekiyor

Ali Babacan AFAD’da Fuat Oktay’la görüştü: 
‘Devletin mutlaka yerel yönetimlerle ve sivil 
inisiyatiflerle beraber çalışması gerekiyor’

GENEL BAŞKANDAN
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Babacan’dan Erdoğan’a: ‘Tehdit
diliyle böyle bir felaket yönetilmez’

GENEL BAŞKANDAN

Deprem bölgesi Hatay’da incelemelerde bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 
“Yıkılan 100 binanın belki 1 tanesinde kurtarma faaliyeti var” dedi. Kamunun afet yönetme 
ve yardım kapasitesinin çok zayıf kaldığına dikkat çeken Babacan, hükûmete acilen sosyal 
medyayı açma çağrısında bulundu. Babacan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Tehdit diliyle böyle 
bir felaket yönetilmez” diye seslendi.

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/babacandan-erdogana-tehdit-diliyle-boyle-bir-felaket-yonetilmez
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Babacan deprem bölgesinde: ‘Türkiye’nin her 
yerinden binlerce gönüllü, betonu elleriyle kazıyor’

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan afet bölgesinde depremzedelerin acısını paylaşmaya devam ediyor. 
Adana Çukurova’daki Yurt Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Babacan, “Türkiye’nin her yerinden kendi 
çabasıyla çırpınarak buralara ulaşan, kendi elleriyle toprağı, betonu kazıyarak insanlara ulaşmaya çalışan 
binlerce gönüllü vatandaşımız var. Hepsine tek tek şükranlarımı iletiyorum” dedi. ,

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/babacan-deprem-bolgesinde-turkiyenin-her-yerinden-binlerce-
gonullu-betonu-elleriyle-kazyor
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan deprem bölgesi Osmaniye’den FOX TV’ye bağlanarak, “Şu anda 
hiçbir inşaatın acelesi yok. Rezidans binaları dursun, AVM inşaatları dursun. Acelesi yok. Türkiye’nin inşaat ve 
şantiye kapasitesi ne var ne yoksa acilen bu bölgeye yönlendirilmeli” dedi.

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/ali-babacan-deprem-bolgesinde-turkiyenin-imkanlar-acilen-buraya-
yonlendirilmeli

Ali Babacan deprem bölgesinde: ‘Türkiye’nin 
imkânları acilen buraya yönlendirilmeli’

GENEL BAŞKANDAN
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Ali Babacan deprem bölgesinde: ‘Karşılaştığımız 
kurtarma ekiplerinin yüzde 80’i gönüllü’

GENEL BAŞKANDAN

Gaziantep Nurdağı’nda deprem bölgesini inceleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ilçedeki binaların 
yüzde 90’ının oturulamaz hale geldiği bilgisini paylaştı. Babacan, kamera ışıklarını kapattırarak afet bölgesinde 
aydınlatma sorununun sürmesine dikkat çekti.

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/ali-babacan-deprem-bolgesinde-karslastgmz-kurtarma-ekiplerinin-
yuzde-80i-gonullu
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Ali Babacan Kahramanmaraş’ta: 
‘İlk 48 saat neredeyse bütün sistem felçti’

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, deprem bölgesi Kahramanmaraş’tan Tele 1 canlı yayınına bağlandı. İlk 
48 saat sistemin felç olduğunu söyleyen Babacan bölgenin ihtiyaçlarını anlattı. 

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/ali-babacan-kahramanmarasta-ilk-48-saat-neredeyse-butun-sistem-
felcti
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Ali Babacan’dan deprem bölgesine ayni bağış 
çağrısı: ‘Devlet önce kendi ayırdığı parayı 
harcasın, hemen IBAN vermesin’

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Adıyaman’dan gazeteciler Cüneyt Özdemir ile Fatih Portakal’ın 
YouTube yayınlarına ve KRT TV’ye bağlanarak deprem bölgesinden görüşlerini paylaştı. Babacan şu ifadeleri 
kullandı: “Önemli olan acil ayni bağış. Nakdi bağış vatandaşlarımızın daha kolayına gelebilir ama bir apartmanda 
oturan komşular toplansın, 100 tane, 500 tane battaniye mi alabiliyorlar? Bunları ayni şekilde yapmaları çok 
daha iyi. Çünkü bu nakdi bağışların şu anda doğru olarak yönetileceğine inanamıyorum. Kaotik ortam var. Zaten 
devletin ‘100 milyar lira kaynak ayırdık’ diye ifadesi var, değil mi? Devlet önce kendi ayırdığı parayı harcasın. 
Millete hemen IBAN numarası vermesin. Cumhurbaşkanı ‘100 milyar ayırdık’ demedi mi? Harcasın bakalım. 
Ondan sonra ihtiyacı olursa, bu cömert millet gene yardım eder.”

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/ali-babacandan-deprem-bolgesine-ayni-bags-cagrs-devlet-once-
kendi-ayrdg-paray-harcasn-hemen-iban-vermesin



363#HEPİMİZİNDEVASI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, depremin beşinci gününün akşamında afet bölgesi Adıyaman’dan 
Halk TV’ye bağlanarak durum değerlendirmesi yaptı. Üç gündür deprem bölgesinde bulunan Babacan, inşaat 
sektöründe oluşan ranta sert tepki gösterdi. 

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/ali-babacandan-insaat-rantna-sert-tepki-fay-hattnn-uzerinde-15-katl-
binalara-niye-izin-verirsiniz-niye

Ali Babacan’dan inşaat rantına sert tepki: 
‘Fay hattının üzerinde 15 katlı binalara niye 
izin verirsiniz, niye?’

GENEL BAŞKANDAN
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365#HEPİMİZİNDEVASI
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Ali Babacan, Elbistan’da: DEVA Partisi, depremin 
yaralarını sarmak için eylem planı hazırlığında

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yeniden deprem bölgesine gitti. Kahramanmaraş’ın Elbistan 
ilçesinde incelemelerini sürdüren Babacan burada KRT TV’ye bağlandı. Babacan, daha önce eylem planlarını 
tamamladığını açıklayan partisinin depremin yaralarını sarmak amacıyla yeni bir eylem planı hazırladığını 
duyurdu.

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/ali-babacan-elbistanda-deva-partisi-depremin-yaralarn-sarmak-icin-
eylem-plan-hazrlgnda



367#HEPİMİZİNDEVASI
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369#HEPİMİZİNDEVASI

On ili etkileyen depremlerin ardından yeniden afet bölgesine giden Babacan, Malatya’da “Hep beraber bu 
zorlukları aşacağız” mesajı verdi. Babacan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan şikâyet eden bir vatandaşa, 
TMMOB sertifikalı mühendislerle de çalışma önerisini AFAD’a sunduğunu söyledi.

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/ali-babacan-malatyada-zorluklar-hep-beraber-asacagz

Ali Babacan Malatya’da: ‘Zorlukları hep 
beraber aşacağız’

GENEL BAŞKANDAN
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371#HEPİMİZİNDEVASI



3 DEVA BÜLTEN · 32. SAYI72



373#HEPİMİZİNDEVASI
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375#HEPİMİZİNDEVASI
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379#HEPİMİZİNDEVASI
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Ali Babacan: ‘Gerçekleri yaşatacağız ki 
Türkiye yaşasın’

GENEL BAŞKANDAN

Katıldığı canlı yayında “Anladığımız kadarıyla özellikle televizyon yayınlarıyla ilgili bir kısıtlama niyeti var. İnşallah 
akıllarından geçen kötü şey gerçekleşmez” diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Gerçekleri 
yaşatacağız ki Türkiye yaşasın” dedi. Babacan, “Burası, savaşın ortasında seçim yapmış bir ülkedir” diye konuştu.

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/ali-babacan-yarn-sorular-soracagz



381#HEPİMİZİNDEVASI
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385#HEPİMİZİNDEVASI
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387#HEPİMİZİNDEVASI
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389#HEPİMİZİNDEVASI
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Ali Babacan’dan seçim tarihi sorusuna yanıt: 
‘Anayasayı çiğnemenin affı olmaz’

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV’de deprem gündemine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. 
Seçim tarihi tartışmalarında Anayasa’yı işaret eden Babacan, DEVA Partisi’nin depremin ekonomik ve sosyal 
etkileriyle ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Babacan ‘Anayasa hükümleri çok açık. Burası, 
Kurtuluş Savaşı’nın ortasında TBMM’yi işleten topraklar. Bu kadar teknolojinin ilerlediği, bu kadar adrese kayıtlı 
nüfus sisteminin olduğu, T.C. numarasıyla bütün vatandaşın kaydının bir şekilde bir yerlerde olduğu bir ülkede siz 
neyin bahanesini arıyorsunuz? Kurtuluş Savaşı’nın ortasında hukuk diyen, meclisi çalıştıran ülke afet zamanında 
ne hukuktan ne anayasadan sapmalı. Asla kimse buna cesaret etmesin. Anayasa çiğneme, tanımama gibi bir 
cesareti kimse kendinde görmesin. Çünkü hukuku, anayasayı çiğnemenin affı olmaz.” ifadelerini kullandı.

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/ali-babacandan-secim-tarihi-sorusuna-yant-anayasay-cignemenin-
aff-olmaz



391#HEPİMİZİNDEVASI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan deprem bölgesi Kilis’te yaptığı basın açıklamasında “Kamunun kamuya 
bağış yapması diye bir şey olmaz. Kimse kimseye milletin parasıyla caka satmasın” dedi. “Türkiye Tek Yürek” 
kampanyasında kamu kurumlarının bağış yapmasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Babacan, kamu bankalarıyla 
ilgili “Daha dün kaynağa ihtiyaçları vardı. Hazine, onlara sermaye takviyesi yapacağını ilan etti. Siz ilk önce kendi 
sermayenizi güçlü tutun” ifadelerini kullandı.

Kilis’te İHH İnsani Yardım Vakfı’nın lojistik merkezine uğradıktan sonra Hatay’ın Hassa ilçesine geçen Babacan 
buralarda açıklamalarda bulundu. 

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/ali-babacan-kimse-kimseye-milletin-parasyla-caka-satmasn

Ali Babacan: “Kimse kimseye milletin 
parasıyla caka satmasın”

GENEL BAŞKANDAN
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395#HEPİMİZİNDEVASI
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397#HEPİMİZİNDEVASI
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399#HEPİMİZİNDEVASI
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DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada “Seçimi YSK da erteleyemez, 
Sayın Cumhurbaşkanı da. Ortada Anayasa varken, YSK’nın veya herhangi bir başka yapının iradesinin hiçbir 
hükmü yoktur” dedi.

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/deva-partisi-secimleri-ysk-da-cumhurbaskan-da-erteleyemez

DEVA Partisi: ‘Seçimleri YSK da 
Cumhurbaşkanı da erteleyemez’

PARTİ SÖZCÜSÜNDEN

İDRİS ŞAHİN
DEVA PARTİSİ SÖZCÜSÜ



3101#HEPİMİZİNDEVASI

DEVA Partisi’nden afet yönetimine 
ilişkin 7 öneri 

PARTİ SÖZCÜSÜNDEN

Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunan DEVA 
Sözcüsü İdris Şahin, “Bu tür afet zamanları; kamu görevlilerinden sivil topluma, siyasetçisinden medyasına 
kadar herkesin koordinasyon içerisinde, akıl ve vicdanla hareket etmesi gereken zamanlardır” diye konuştu. 
Birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı veren Şahin hükûmete afet yönetimine ilişkin yedi öneride bulundu.

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/deva-partisinden-afet-yonetimine-iliskin-7-oneri
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DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, deprem felaketinin ikinci gününde partisinin genel merkezinde açıklamalarda 
bulundu. “Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’taki durumun vahametine dikkat çekmek istiyoruz” diyen 
Şahin, OHAL ilanını “Kararın gecikmeli de olsa doğru olduğunu düşünüyoruz. TBMM’de DEVA Partisi olarak 
destek olacağımızı bildiriyoruz” ifadelerini kullandı. 

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/deva-partisi-sozcusu-idris-sahin-adyaman-hatay-ve-
kahramanmarasta-ciddi-trajedi-yasanyor

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin: ‘Adıyaman, Hatay 
ve Kahramanmaraş’ta ciddi trajedi yaşanıyor’

PARTİ SÖZCÜSÜNDEN



3103#HEPİMİZİNDEVASI

İbrahim Çanakcı: ‘Borsayı kapatma 
kararındaki gecikme soruşturulsun’

İBRAHİM ÇANAKCI’DAN

İBRAHİM ÇANAKCI
DEVA PARTİSİ
EKONOMİ VE FİNANS
POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, Türkiye, deprem felaketiyle sarsılırken 
Borsa İstanbul’un üç gün açık kalmasına tepki gösterdi. Gecikme hakkında bağımsız bir soruşturma yürütülmesi 
gerektiğini söyleyen Çanakcı, yatırımcıların gecikme nedeniyle oluşan zararlarının tazmin edilmesini istedi.

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/ibrahim-canakc-borsay-kapatma-kararndaki-gecikme-sorusturulsun
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DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, Türkiye’yi sarsan depremin ardından kadın ve çocukların 
korunması için iktidarı önlem almaya çağırdı. Yaşamsal ihtiyaçlara ve bölgedeki hastalıkların artma riskine 
dikkat çeken Esen, temel insan haklarının afet dönemlerinde ertelenemeyeceğini söyledi.

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/deva-partisinden-depremzede-kadn-ve-cocuklar-icin-acil-cagr-elif-
esen-temel-insan-haklar-afetlerde-ertelenemez

ELİF ESEN

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
KADIN POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partisi’nden depremzede kadın ve çocuklar 
için acil çağrı: Elif Esen: “Temel insan hakları 
afetlerde ertelenemez”



3105#HEPİMİZİNDEVASI

SANEM OKTAR

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
KURUMSAL İLETİŞİM VE TANITIM BAŞKANI

Sanem Oktar’dan RTÜK’e: 
‘Gerçekleri sakın karartmayın’

RTÜK’ün halka gerçekleri gösteren televizyon yayınlarla ilgili toplanacağını söyleyen Oktar şunları söyledi: 
“RTÜK’e çağrı yapıyorum. İnsanların gerçekleri bilmesini, öğrenmesini engelleyecek caydırıcı bir niyet varsa 
bundan vazgeçin. Ceza dosyaları ile haber alma özgürlüğünü kısıtlamayın. Gerçekleri sakın karartmayın. 
Gerçekleri toprağın altına gömmeyin. İnsanların acılarını, deprem sürecindeki soru işaretlerini, ülkemizi bu 
acıların tekrar etmesinden kurtaracak olan özgür tartışma ortamını gizlemenin sorumluluğu bir ömür boyu 
peşinizi bırakmaz. Gerçeği karartmanın vebali çok ağırdır. Haberler ve fikirler cezalandırılamaz.”

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/sanem-oktardan-rtuke-gercekleri-sakn-karartmayn
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DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ergen, depremzede temel eğitim öğrencilerinin nasıl 
yerleştirileceğinin belirsiz olduğuna dikkat çekti. Normal süreçte olduğu gibi işlemler yapılması gerektiğini ifade 
eden Ergen “Örneğin, Fen lisesinde okuyan depremzede bir öğrencinin, Ankara’daki bir fen lisesine misafir 
kabul edilebilmesi için öğrencinin puanının, “okul taban puanı” ile aynı ya da yüksek olması gerekmektedir. 
Halbuki MEB bakanı, “eşdeğer okullara öğrencilerimizi kabul edeceğiz” beyanatı vermişti. Bu nedenle, 420 
puanla yerleştiği okuluna, misafir öğrenci olarak 421 taban puanlı olan fen lisesine gidemiyor,” diye konuştu. 

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/deva-partisinden-temel-egitime-destek-cagrs-okul-mudurluklerine-
tam-yetki-verilerek-surec-lokalden-yonetilmeli

21 Haziran 2021 tarihinde açıkladığımız Telafi Eğitimi Yol Haritası

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/devadan-telafi-egitimi-yol-haritas

17 Ağustos 2021 tarihinde açıkladığımız Afet Eylem Planı

https://cdn.devapartisi.org/belgeler/eylem-planlari/afet.pdf

MUSTAFA ERGEN

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
EĞİTİM POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partisi’nden Temel Eğitime Destek Çağrısı: 
“Okul müdürlüklerine tam yetki verilerek süreç 
lokalden yönetilmeli”



3107#HEPİMİZİNDEVASI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA Partisi’nden afet döneminde kesintisiz eğitim çağrısı: 
‘Deprem bölgesinde temel eğitim konteyner ve kış çadırlarında 
sürsün, üniversiteliler diğer okullara yerleştirilsin’

DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen, depremin ardından uzaktan eğitim kararına 
dönülmesine tepki gösterdi. “Kesintisiz eğitim ve öğretime ekmek gibi, su gibi muhtacız” diyen Ergen, okulları 
açık tutacak önerilerini sıraladı. Ergen, misafir öğrenci kabul edecek üniversitelerin depremzede öğrencilerin 
tercihine sunulmasını önerdi. 

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/deva-partisinden-afet-doneminde-kesintisiz-egitim-cagrs-deprem-
bolgesinde-temel-egitim-konteyner-ve-ks-cadrlarnda-sursun-universiteliler-diger-okullara-yerlestirilsin

9 Ocak 2023 tarihinde açıkladığımız Eğitim Eylem Planı

https://cdn.devapartisi.org/belgeler/eylem-planlari/egitim-10.pdf

MUSTAFA ERGEN
DEVA PARTİSİ
EĞİTİM POLİTİKALARI BAŞKANI
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DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen, Türkiye’yi sarsan depremin ardından afet bölgesinde 
eğitime ilişkin önerilerini paylaştı. Eğitimin umut duygusunu güçlendirdiğini vurgulayan Ergen, okullarda psiko-
sosyal eğitime ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/deva-partisinden-deprem-bolgesinde-psikososyal-egitim-cagrs-
egitim-surmeli-cocuklara-hayat-kurtaran-bilgiler-verilmeli

MUSTAFA ERGEN

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
EĞİTİM POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partisi’nden deprem bölgesinde psikososyal 
eğitim çağrısı: ‘Eğitim sürmeli, çocuklara hayat 
kurtaran bilgiler verilmeli’



3109#HEPİMİZİNDEVASI

DEVA Partisi, depremden dolayı dağılmış ailelerin, arama ve kurtarma ekiplerinin birbirlerini takip etmesi için 
bir konum takip yazılımı geliştirdi.

Mobil haberleşme üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa 
Ergen, grup üyelerinin bu uygulama üzerinden birbirlerini takip edebileceklerini söyledi.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerine gitmek zorunda kalan depremzede ailelerin konum.saydik.bizadresine tıklamaları 
yeterli.

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/deva-partisi-depremzedeler-icin-mobil-uygulama-gelistirdi-daglms-
gruplar-birbirlerini-takip-edebilecek

DEVA Partisi depremzedeler için mobil uygulama 
geliştirdi: Dağılmış gruplar birbirlerini takip edebilecek
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DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cem Avşar, Türkiye’yi 
sarsan deprem felaketinin ardından alınması gereken acil önlemleri sıraladı.

• Çadır tedariki hızlandırılmalı, enerji tesisleri onarılmalı

• Salgın için tedbir alınmalı

• Yağmacılar adli mercilere teslim edilmeli

• Hasar tespitte İMO ve JMO mühendislerinden yararlanılmalı

• Afetzede yardım birimleri kurulmalı

• Kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları öncelenmeli

• Trafo ve şebeke tesisleri yeniden devreye alınmalı

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/devadan-afet-bolgesi-icin-oneri-seti-kayp-yaknlar-icin-internet-
sitesi-aclmal-yagmaclar-adli-mercilere-teslim-edilmeli-hasar-tespitte-muhendis-odalarndan-yararlanlmal

CEM AVŞAR

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ 
YEREL YÖNETİMLER VE ŞEHİRCİLİK 
POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA’dan afet bölgesi için öneri seti: “Kayıp yakınları için 
internet sitesi açılmalı, yağmacılar adli mercilere teslim 
edilmeli, hasar tespitte mühendis odalarından yararlanılmalı”



3111#HEPİMİZİNDEVASI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

Düzce Depremi Raporu: ‘Devlet, depreme 
hazır değil, raporu okurken isyan ettim’

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 23 Kasım 2022’de meydana gelen Düzce depremine 
ilişkin hazırladığı Etki Analizi Raporu’nda başarılı bir afet yönetimi yapamadığını açıkladı. DEVA Partisi Yerel 
Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cem Avşar, rapordaki eksikliklere dikkat çekti. Devletin depreme 
hazır olmadığını savunan Avşar raporu okurken isyan ettiğini söyledi. 

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/duzce-depremi-raporu-devlet-depreme-hazr-degil-raporu-okurken-
isyan-ettim

CEM AVŞAR
DEVA PARTİSİ 
YEREL YÖNETİMLER VE ŞEHİRCİLİK 
POLİTİKALARI BAŞKANI
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Türkiye olarak kenetlendik. 
Dualarımız deprem bölgesindeki tüm 

vatandaşlarımız için



3113#HEPİMİZİNDEVASI

Halkımız müsterih olsun!

Bizler hızlı, sağlıklı ve kalıcı 
çözümlerimizle insanca yaşam 

standartlarına uygun yaşanabilir 
şehirler inşa etmekte kararlıyız. 

Aç ve açıkta tek bir insanımızı dahi 
bırakmayacağız!

Acılarımızı hep beraber paylaşacak,
maddi ve manevi yaralarımızı hep 

birlikte saracağız.

Altı Siyasi Parti Genel Başkanının
Ortak Açıklaması

(Ankara, 18 Şubat 2023)
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3115#HEPİMİZİNDEVASI

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim 
Çanakcı, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı 

Cem Avşar, Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu, 
GMYK üyesi İbrahim Gezer, Malatya İl Başkanı Onur Güneş ve 

ekibi deprem bölgesi Malatya’da...
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3117#HEPİMİZİNDEVASI

DEVA Partisi Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı 
Münevver Helün Fırat,  Genel Başkanlık Dışişleri ve Güvenlik 

Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç, Kurucu Üye 
Kerem Altun,  Demokrasi ve Atılım Partisi Adıyaman il Başkanı 

Suat Tekin ve ekibi deprem bölgesi Adıyaman’da...
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DEVA Partisi Genel Sekreter Medeni Yılmaz, GMYK ve 
Kurucular Kurulu Üyesi Ali İhsan Merdanoğlu, Diyarbakır İl 

Başkanı Cihan Ülsen ve ekibi deprem bölgesi Diyarbakır’da...



3121#HEPİMİZİNDEVASI



3 DEVA BÜLTEN · 32. SAYI122

DEVA Partisi Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı 
Candan Karlıtekin,  İdari ve Mali İşler Başkanı Mustafa Uçak, 
Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, DEVA Partisi Gaziantep 

Kurucu İl Başkanı Ertuğrul Kaya ve ekibi deprem bölgesi 
Gaziantep’te…



3123#HEPİMİZİNDEVASI
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ALTILI MASA 
ORTAK POLİTİKALAR

MUTABAKAT METNİ
AÇIKLADI



3125#HEPİMİZİNDEVASI

Yarının Türkiye’si için Ortak Politikalar Mutabakat Metni, altı siyasi 
parti genel başkanının katıldığı tanıtım toplantısı ile açıklandı

• Cumhurbaşkanı 7 Yıllığına Seçilecek, 85 Milyonun Cumhurbaşkanı Olacak

• Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımındaki saray, köşk ve yalıları halkın kullanımına 

açacağız.

• Enflasyonu 2 Yıl İçinde Tek Haneye İndireceğiz, Hayat Pahalılığını 

Sonlandıracağız

• Ataması Yapılmayan Öğretmen Havuzunu Eritecek, Öğretmen Atamalarında 

Mülakatı Kaldıracağız

• Kanal İstanbul Projesini Göreve Başladığımız Gün İptal Edeceğiz

• Bütün Uluslararası Sözleşmelere Geri Döneceğiz, Biliyoruz Ki İstanbul 

Sözleşmesi Yaşatır

• Dış Politikada İç Siyasi Hesaplara ve İdeolojik Yaklaşımlara Meydan 

Vermeyeceğiz

Ortak Politikalar Mutabakat Metni tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 

https://www.altilimasa.biz/temel-politikalar-ortak-calisma-grubu/calismalar-raporlar
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Ali Babacan, YouTube kanalında Selçuk Şirin’i 
ağırladı: ‘Gençler, başımıza icat çıkarın!’

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan YouTube kanalında yayınladığı “Ali Babacan ile Bi’ 
Kahve” programının yeni bölümünde New York Üniversitesi öğretim üyesi Selçuk Şirin’i 
ağırladı. Babacan ile Şirin gelir adaletsizliği, eğitim sistemi, genç işsizliği, teknoloji ve yeşil 
enerji konularını ele aldı. Şirin, yeni çıkan “Ya adalet ya sefalet” kitabının başlığını nasıl seçtiğini 
ve kitabını yazarken neye isyan ettiğini açıkladı.

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/ali-babacan-youtube-kanalnda-selcuk-sirini-agrlad-gencler-basmza-
icat-ckarn



3131#HEPİMİZİNDEVASI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV’de gazeteci İlker Karagöz’ün sorularını yanıtladı. Gündeme 
ilişkin açıklamalarda bulunan Babacan şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de orta direk çöktü. Rahmetli Özal’ın bir 
tabiri vardı, orta direk. Bir çadırı taşıyan orta direktir. O çadırın direği hem çadırın tamamının aydınlık olmasını 
sağlar hem de o çadırın direği çadırın en ücra köşelerinin bile ısınmasını sağlar. Orta direk, yani orta sınıf aynı 
zamanda demokrasi talep eder. Daha iyi şartlarda yaşamayı talep eder. Kendi sözünün, kendi iradesinin ülkenin 
nasıl yönetileceğine yansımasını ister. Zengin zaten zengin; ‘Ben işimi zaten görürüm, iş başındaki ile aramı iyi 
tutayım yeter’ diyor. Orta sınıf çöktü. Bunun kasıtlı olabileceğiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. ‘Acaba Erdoğan orta 
direği kasıtlı mı çökertti?’ diyorlar. ‘Orta direği çökerteyim, demokrasi talebi falan olmasın’. İnşallah öyle bir şey 
yoktur. Eğer varsa, bu ülkeye en büyük ihanettir orta sınıfı çökertmek.”

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/ali-babacan-orta-snf-cokertmek-bu-ulkeye-en-buyuk-ihanettir

Ali Babacan: ‘Orta sınıfı çökertmek, 
bu ülkeye en büyük ihanettir’

GENEL BAŞKANDAN
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Ali Babacan, seçim ittifakları arasındaki farkı 
ortaya koydu: ‘Biz iş odaklıyız, onlar kişi odaklı’

GENEL BAŞKANDAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV’de gazeteci İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı. Altı 
siyasi partinin Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni değerlendiren Babacan şu ifadeleri kullandı: “Adım adım 
ilerliyoruz. Temelden başladık. Temele sapasağlam bir anayasa metni koyduk. Şimdi de ortak politikalar metni 
koyduk. Sağlam temel üzerinde ortak aday ve ortak yönetim modelini oluşturacağız… Sayın Erdoğan’a ve 
Sayın Bahçeli’ye soruyorum: Bizim kapı gibi 2300 maddelik seçim beyannamemiz var. Hükûmet programımız 
var. Sizinki nerede? Kaç yıldır iktidarsınız, böyle bir hazırlığınız var mı? Türkiye’nin yarınlarıyla ilgili vizyonunuz 
ne? Yok. İnanın yapamazlar. Biz iş odaklıyız, onlar kişi odaklı.”

https://devapartisi.org/parti/e-arsiv/ali-babacan-secim-ittifaklar-arasndaki-fark-ortaya-koydu-biz-is-
odaklyz-onlar-kisi-odakl
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