
 
18. İl Başkanları Toplantısı 

 
 
Çok değerli il başkanlarımız,  
 
DEVA Partisi’nin değerli genel merkez kurul üyeleri, 
 
Basınımızın kıymetli temsilcileri,  
 
Ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen değerli 
dostlarımız, 
 
Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyor, 
 
Deprem Özel gündemiyle gerçekleştireceğimiz İl Başkanları toplantımıza hoş 
geldiniz diyorum.  
 
***** 
 
Değerli arkadaşlar, 
 
Çok büyük bir afet yaşadık. Hafızalarımızdan asla silinmeyecek bir acının hep 
beraber tam ortasındayız.  
 
Bir kez daha tüm ülkemizin başı sağ olsun. 
 
Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. 
 
Aramızda afetin yaşandığı 11 ilimizin il başkanları da bulunuyor.  
 
Depremin merkezi, Kahramanmaraş’tı biliyorsunuz... 
 
Kahramanmaraş il başkanımız İrfan Karatutlu’ya, 
 
Yıkımın en ağır gerçekleştiği yerlerden Adıyaman il başkanımız Suat Tekin’e, 
 
Bu afetle adeta yerle bir olan Hatay’ımızın il başkanı İlker Eker’e, 
 
Yine çok ciddi can kaybının ve maddi hasarın olduğu Malatyamızın il başkanı 
Onur Güneş’e, 
 
Nurdağı ve İslâhiye ilçelerinin neredeyse tamamen yıkıldığı Gaziantep ilimizin 
başkanı Ertuğrul Kaya’ya, 
 
Adana il başkanımız Sadullah Kısacık’a, 
 



 
Osmaniye il başkanımız Abdullah Göktürk Mercanlı’ya, 
 
Diyarbakır il başkanımız Cihan Ülsen’e, 
 
Şanlıurfa il başkanımız Ahmet Tüysüz’e, 
 
Elâzığ il başkanımız Mehmet Kangal’a, 
 
Ve Kilis il başkanımız Mustafa Yavuz’a; 
 
Huzurlarınızda bir kez daha hem geçmiş olsun diyor hem de teşekkür 
ediyorum.   
 
Teşekkür ediyorum çünkü, şu an bu il başkanlarımız teşkilatlarıyla beraber 
kendi şehirlerinde büyük bir yardım ağının koordinasyonunu yürütüyor. 
 
Depremin ilk saatlerinden itibaren, kendilerinin de bir depremzede olduğunu 
umursamayıp vatandaşlarımızın imdadına yetiştiler. 
 
Bu 11 il başkanımız, inanılmaz bir basiretle ve metanetle, son derece başarılı 
bir yardımlaşma ve dayanışma sistemi kurdular.  
 
Değerli arkadaşlarım, bu 11 il başkanımıza sesleniyorum, yaptıklarınız her 
türlü takdirin üstünde… 
 
Yine, Türkiye’nin her köşesindeki teşkilat mensuplarımıza ve geri kalan 70 il 
başkanımıza da şükranlarımı sunmak istiyorum.  
 
Afetin ilk anından itibaren, benden veya genel merkez yönetimindeki 
arkadaşlarımızdan herhangi bir talimat veya talep olmadan anında deprem 
bölgesi için seferber oldular. 
 
Deprem bölgesinde ziyaret ettiğimiz pek çok yerde teşkilat mensuplarımızla 
karşılaştım.  
 
Bu 11 ilin dışından gelen teşkilat mensuplarımızla karşılaştım. 
 
Huzurunuzda onlara da her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
 
Ve yitirdiğimiz yol arkadaşlarımız… 
 
Geçtiğimiz Çarşamba bir anma gecesi düzenlemiştik. İsimlerini bir kez daha 
huzurlarınızda zikretmek istiyorum: 
 
Adıyaman Tut İlçe Başkanımız Mehmet Baykara’yı 8 kişilik ailesiyle birlikte 
maalesef kaybettik.  



 
 
Adıyaman!da il yönetim kurulu üyelerimiz Sami Özel’i, Süheyla Dicle!yi ve  
Hasari Yenice’yi aileleriyle birlikte kaybettik. Allah hepsine gani gani rahmet 
eylesin.  
 
Kahramanmaraş… Kalbimizi dağlayan diğer şehrimiz… 
 
Dulkadiroğlu ilçe başkanımız Salih Dökme’nin iki evladını İsmail ve Elif’i 
kaybettik.  
 
Yine Dulkadiroğlu ilçe başkan yardımcımız Yavuz Büyükçapar’ı eşi ve yeni 
doğmuş bebeğiyle beraber kaybettik.  
 
Dulkadiroğlu ilçesinden yönetim kurulu üyemiz Gürkan Aydemir’i annesi ve 
kardeşiyle beraber maalesef kaybettik.  
 
İl yönetim kurulundan Mustafa Erbaşlı’yı eşi ve genç kızıyla birlikte kaybettik. 
 
Hatay’da kalbimiz paramparça oldu.  
 
Biliyorsunuz, Hatay yakın çalışma arkadaşım Sadullah Ergin!in memleketi. 
Sadullah Bey’in kardeşi dahil 16 aile üyesini kaybettik. 
 
İl yönetimimizden Yusuf Yurdal’ı, Seher Aslan’ı, Kenan Gün’ü aileleriyle 
birlikte maalesef kaybettik. 
 
Hassa ilçemizden Aysel Bolat’ı evlatlarıyla birlikte kaybettik.  
 
Ben kaybettiğimiz her bir arkadaşımızla tanışmış, çalışmış, ülkemiz için 
mücadele etmiş olmaktan onur duyuyorum. 
 
Biz hepsinden razıydık. Allah da her birinden razı olsun. 
 
Allah her birine gani gani rahmet eylesin.  
 
Ailelerine, sevenlerine ve partili arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum, sabır 
diliyorum… 
 
Ülkece çok canımızı yitirdik. 
 
Bir kere daha tüm ülkemizin başı sağ olsun diyorum. 
 
Bu depremde vefat eden bütün vatandaşlarımızın ruhları şad olsun.  
 
***** 
 



 
Değerli arkadaşlar, 
 
Ben de bu büyük felaketin ardından deprem bölgesine gittim. 
 
Her hafta afet bölgesindeydim. 
 
8 Şubat’ta Hatay ve ilçeleri, 9 Şubat’ta Adana, Osmaniye ve Gaziantep’in 
ilçeleri İslâhiye ve Nurdağı’ndaydım. 
 
Ardından Adıyaman’a, Kahramanmaraş’a gittim. 
 
Depremde ağır yıkım görmüş ilçeleri ve şehir merkezlerini gördüm. 
 
Tüm bu seyahatlerimi kara yolundan yaptığım için olabildiğince fazla 
insanımızla görüştüm. Olabildiğince fazla insanımızı dinledim. 
 
15 Şubat’ta ikinci büyük depremin merkez üssü Elbistan’a gittim. 
 
Ardından Malatya merkezi ile ilçeleri Akçadağ ̆, Doğanşehir, ve Yeşilyurt Örnek 
köyüne gittim. 
 
Ertesi gün, Diyarbakır’a geçtim. Çadır kentte vatandaşlarımızı dinledim. 
Sonrasında, Şanlıurfa’ya geçtim.  
 
Ardından, Gaziantep’e gittim. Hatta Gaziantep’te iktidara sorularımızı 
yönelttiğim bir basın toplantısı düzenledim. 
 
Sahada vatandaşlarımızın feryatlarla sorduğu, cevabını beklediği soruları tek 
tek ülkeye yönetenlere yönelttim.  
 
Sonra Kilis’teydim. Oradan da Hatay’ın Hassa ilçesine geçtim.  
 
Geçtiğimiz hafta içinde yani depremden sonra 3. hafta içinde yine Gaziantep 
Nurdağı’nın mahalleleri Gökçedere ve Sakçaözü’ne gittim. Ardından yıkımın 
büyük olduğu İslâhiye, Altınüzüm. Oradan Hassa Aktepe’ye geçtim. 
 
3. hafta biraz daha kırsala da eğilen kırsaldaki durumu da izleyen sorunlara 
çare üretmeye çalışan bir çalışmamız oldu.  
 
Peşinden Hatay Kırıkhan’a gittim. 
 
İçim paramparça ola ola, büyük yıkımın sokaklarına girdim. 
 
Ertesi gün, İskenderun’daydım. Oradan Defne ilçesine, Bostancık’a gittim. 
Yayladağı Şenköy’ü ziyaret ettim. 
 



 
Ve nihayetinde iki haftadan sonra tekrar Antakya... 
 
Kadim Antakya’da, toz bulutu içinde şehirden geri kalanları aradım. Fazla bir 
şey bulamadım. 
 
Benim gibi, genel merkezden pek çok arkadaşımız bu son üç hafta içinde 
deprem bölgesini hiç boş bırakmadılar. Heyetler halinde hep sahada oldular.  
 
Ve bir yandan vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları yerinde tespit etmek acıları 
paylaşmak bir yandan da ihtiyaçlarla imkanları buluşturmak için hep beraber 
genel merkez ve teşkilatlarımız olarak yoğun bir gayret içerisinde bulunduk. 
 
***** 
 
Değerli arkadaşlar,  
 
Biz deprem bölgesini ziyaret ederken, birileri gibi helikopterle, uçakla nokta 
atış programlar yapmadık.  
 
Benzin kuyruklarında bekledik. Ve o karanlık sokaklarda elektriğin olmadığı 
sokaklarda gece -17 -18 derecede vatandaşlarımızın zor yaşam şartlarına 
tanık olduk.  
 
Ateşin düştüğü yerleri gördük. Acıyla kahrolmuş sokaklarda yürüdük.  
 
Yakınlarını yitirenlerle ağlaştık. Yasını dahi yaşayamadan hayat mücadelesinin 
ortasına düşmüş insanlarımızı dinledik. 
 
Ankara’daki konforlu evinden, özel uçakla deprem bölgesine giden, orada da 
önceden planlanmış, bir iki görüntü verip dönenler bunu anlamaz. Bu 
depremin boyutunu da göremez.  
 
Çünkü o televizyon ekranlarından küçücük cep telefonu ekranlarından 
anlaşılamayacak kadar büyük bir felaketle karşı karşıyayız.  
 
İşte görüyoruz, hakaret ve küfür dışında bir şey bilmiyor onlar. 
 
Ben izlerken gerçekten utanıyorum. İzlerken ülkem adına milletin adına hicap 
duyuyorum.  
 
Bir ülkenin Cumhurbaşkanı cumhurla milletle kavgaya tuştur mu?   
 
Hem de böylesi bir afetin ortasında, acının ortasında, vatandaşına hakaretler 
sıralar mı?  
 
Bakın anayasa, Cumhurbaşkanının görevlerini sıralarken ne diyor: 



 
 
“Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk 
Milletinin birliğini temsil eder” diyor. 
 
Aynen anayasadaki ifade.  
 
Peki, Sayın Erdoğan ne yaptı? Daha ilk günden öfke ve nefret dili kullandı. İlk 
açıklamasını 15- 16 dakikalık ilk açıklaması vardı.  
 
Bir yüz ifadesine bakın bir ruh haline bakın.  
 
İnsanları ilk günden tehdit etmeye başladı. Ardından hakaretler yağdırmaya 
başladı.  
 
Ve bunun dozu da sürekli arta arta gitti.  
 
Daha ilk günlerde ne dediler? “Cumhur İttifakı” olarak çalışıyoruz dediler.  
 
Ya sizin göreviniz milletin birliğini sağlamak, anayasada yazıyor.  
 
Böyle bir deprem anında felaket anında nasıl siz şu ittifak bu ittifak diye 
hemen ilk günlerde ayrıştırarak yönetirsiniz?  
 
Böyle bir şey olur mu? 
 
Muhalefet belediyeleriyle ilk günden kavgaya tutuştular.  
 
Yok falanca havaalanının pistini şu belediye mi yapmış bu bakanlık mi 
yapmış...  
 
Ne fark edecek?  
 
En küçük belediyenin bir tane küçük kamyonu olsa katın sisteme dahil edin 
koordine edin, o da yapacağını yapsın.  
 
Nedir bu?  
 
Bu afet döneminde bile ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı üsluplarından asla 
vazgeçmediler.  
 
Milli birlik ve beraberliğimizin en güçlü olması gereken günlerde, ülkeyi 
bölerek yönetmeye devam ettiler.  
 
Daha evvel söylemiştim tekrar ediyorum: 
 



 
Hem sayın Erdoğan’ın hem de Bahçeli’nin konuşmaları yayınlanmadan evvel 
televizyon kanalları uyarı işaretleri koymalı.  
 
Evde çocuklarımız var, gençlerimiz var… Bu küfür ve hakaretlerden, bu 
aşağılayıcı konuşmalardan, bu ucuz kavgalardan çoluk çocuğumuzu 
koruyabilmemiz lazım.  
 
Ve bir kere daha RTÜK’e de sesleniyorum: 
 
Bu İktidarın hem küçük ortağının hem büyük ortağının yayınlarına 18 yaş 
sınırı konsun. Çocuklarımız evde bu bağırış çağırışa, bu çirkin görüntülere 
maruz bırakılmasın. 
 
Böylesine acı ortamda böylesine büyük bir insanlık faciasının yaşandığı bir 
anda çocuklarımız ülkeyi yönetenlerin bu öfke nefret kusmasına şahit olmasın. 
 
***** 
 
Ve arkadaşlar, 
 
Ben daha dün deprem bölgesinden geldim.  
 
Sorumluluk makamındakiler bu ülkenin vatandaşlarına laf edeceklerine, kavga 
edeceklerine, bağırıp çağıracaklarına, bu bağırma çağırma ve gürültüyle 
sorunlarını çözeceklerini zannedeceklerine şu görüntünün cevabını versinler. 
 
Arkadaşlar burası Defne. Defne Kaymakamlığının önü.  
 
Bu kuyruk ne kuyruğu biliyor musunuz? Çadır kuyruğu.  
 
Biz bizzat Defne’deyken kendi ekibimizdeki arkadaşlarımız tarafından çekildi 
bu görüntü.  
 
Bizzat gözlerimizle şahit olduğumuz bir görüntü bu.  
 
Hani partili medyada diyorlar ya, herkes hayatından memnun, çadırlar 
genişmiş, yok antresi varmış, kileri varmış şuymuş buymuş. Herkese 
dağıtılıyormuş falan filan. 
 
Biz gittik bütün şehir merkezlerinde gördük. Bütün ilçelerde köylerde gördük.  
 
Hani “hiçbir devlet vatandaşına bu imkân vermez” diye manşetler atıyorlar 
ya. 
 
İşte Cumhur ittifakının vatandaşına verdiği “imkân” bu. 
 



 
İnsanlar yakınlarını kaybetti, yetmedi. Sokakları yıkıldı, evleri yıkıldı. 
 
İşleri, güçleri her şeyleri yok oldu, yetmedi.  
 
Bir de devlet kapısında süründürülüyorlar. 
 
Ha bu kuyruğu bekleyince sıra gelince çadır alacaklar zannetmeyin. 4 saat 5 
saat bekliyorlar sıra bitiyor çadır yok.  
 
Çünkü daha sonra arkadaşlar geldi bu mekâna bütün süreci orada izlediler.  
 
Bu görüntülerden bir süre sonra dediler ki bitti.  
 
Ne yapacaklar? Tekrar daha sonra yeni bir kuyruğa girecekler.  
 
Böyle şey olur mu? Böyle yönetim olur mu? 
  
Yahu, vatandaş evsiz kalmışken, başını sokacak bir çadır için böyle 
kuyruklarda süründürülür mü yahu? 
 
Onurlu yaşam hakkı nerede? 
 
İnsanımızın her vatandaşımızın bir onurlu yaşam hakkı var.  
 
Bakın arkadaşlar depremin üzerinden tam 20 gün geçti. 20. Gün bugün. Yarın 
sabah tam 3 haftayı tamamlıyoruz.  
 
20 günün sonunda hâlâ böyle görüntüler olmasını kimse açıklayamaz. Kimse 
izah edemez. 
 
Bizim vatandaşlarımız, bizim insanlarımız bunu hak etmiyor. 
 
Bu gösterdiğim sadece bir örnek. Karış karış pek çok sokağa girmiş biri olarak 
söylüyorum: 
 
Deprem bölgesinin tamamında hâlâ en acil ihtiyaç çadır. Çadır çadır çadır… 
 
Acilen barınma sorununun çözülmesi gerekiyor. 
 
Geceleri gerçekten çok soğuk oluyor. Hala kış mevsimindeyiz. Ve insanlar 
geceleri ateş yakıyor battaniyeye sarılıyor o ateşin etrafından sabahlıyorlar.  
 
Hâlâ tuvalet ve banyo sorunu var. Vatandaşlarımız 20 gündür sokakta, 2-3 
parça kıyafetiyle, yıkanamadan duruyor. Üstünü başını yıkama imkânı dahi 
bulamıyor… 
 



 
Arkadaşlar, en çok üzüldüğüm nokta ne biliyor musunuz?  
 
Bu beceriksizlik göz göre göre geldi.  
 
Sonucun bu denli ağır olmasına sebep olan beceriksizlik göz göre göre geldi. 
 
Biliyorsunuz biz söz vardır kaza geliyorum demez diye. Bu deprem geliyorum 
dedi. Geliyorum dedi. Yaklaşık zaman aralığı bile belliydi. 
 
Ha şu gün şu saat olacak, bunu bilmek mümkün değil. Belli bir zaman 
içerisinde bu büyüklükteki depremin olacağı bilinen bir şeydi.  
 
Düşünebiliyor musunuz; böylesine büyük bir felaketin ortasında AFAD’la 
Kızılay’ın rekabet ettiği bir beceriksizlikten söz ediyorum.  
 
Kızılay’ın âdeta sahadan izlerinin silindiği bir beceriksizlikten bahsediyorum.  
 
AFAD’ın 81 il müdürünün 15’i bile mesleki eğitim olarak afet yönetimi ile ilgili 
kişiler değil. Uzmanlık alanları bu değil. 81 ilin 15’inde bile yok. Kahir 
ekseriyetinde yok. Böyle bir liyakatsizlikten söz ediyorum. 
 
Bırakın il müdürlerini, AFAD başkanının dahi bu görevin gerektirdiği bir 
formasyona sahip olmadığını görüyoruz. 
 
İşte böyle bir iş bilmezlikten bahsediyorum. 
 
İşte ehliyetin liyakatin tamamen kenara itildiği bir yönetim anlayışından 
bahsediyorum.  
 
2023 yılında, Cumhuriyetin 100. Yılında vatandaşımıza layık olan yaşam bu 
mu? 
 
Cumhuriyetimizin 100. Yılında vatandaşımıza layık olan bu çadır kuyrukları 
olamaz.  
 
AFAD’ın da bağlı olduğu biri var, hatırlayalım: Pek o ilişki fazla basında 
kurulmuyor ama AFAD’ın bağlı olduğu bir bakan var. Hele ilk günler pek 
ortada görülmedi.  
 
Hatırlayalım iki sene evvel, yine ona buna sözüm ona meydan okurken ne 
demişti? “Burası çadır devleti değil” demişti.  
 
Gerçi kendisi bir çadır devletinin dahi bakanı olamaz ama normal şartlarda o 
ayrı mesele. 
 



 
Nihayetinde bu yönetim, bir çadır organizasyonunu dahi beceremedi. İşte size 
görüntü, işte gerçekte olanlar. 
 
Sayın Erdoğan’a da sesleniyorum: 
 
Çadır temini için derhal bir takvim açıklayın. Kaç çadıra ihtiyaç var ve siz kaç 
gün içinde bu ihtiyacı karşılayacaksınız? 
 
Bunu bir açıklayın.  
 
TOKİ konutları için bir takvim verdiniz. Ama çok ileriye bir tarih ileriye bir 
umut attınız tamam ama şu anda acil olan ihtiyaç çadır. 
 
Çadır temini için de acilen bir takvim gerekiyor. Bunu bilmek 
vatandaşlarımızın hakkı. 
 
Ne zaman elde edeceğini bilmeden ne zaman elinden geçeceğini bilmeden her 
gün saatlerce kuyruk beklemek bu ülkenin vatandaşına yakışmıyor.  
 
Onları bekletmek bu ülkenin yönetenlerine gerçekten ağır bir aslında eleştiri.  
 
Bir planınızın, programınız olması lazım. 20 gün geçti 20 gün.  
 
Kaç tane çadır talebi var? Günde kaç tane çadır mal edebiliyorsunuz ya da 
dışarıdan getiriyorsunuz? Bunların sayılarını artık bilmeniz lazım.  
 
Deyin ki şu kadar bin çadıra ihtiyacımız var, biz bir günde şu kadar çadır 
temin edebiliyoruz 3 günde 5 günde neyse şu kadar zamanda bu işi 
bitireceğiz diye çıkın bir açıklayın da insanları bekletmeyin.  
 
Sonra bu çadırların dağıtımında adil bir mekanizma kurun. Bu çadır 
dağıtımında da adalet yok arkadaşlar.  
 
Kime ne zaman nasıl dağıtıldığıyla ilgili hiçbir kural yok.  
 
Bir sürü de dedikodular geliyor sahadan. Bunları buradan ifade etmek belki 
sağlam olay tespitleri olmadan doğru değil ama pek çok dedikodu geliyor.  
 
Çadırı kim alıyor kim alamıyor. 
 
Ama objektif adil kriterler lazım. Bir sıralama planı lazım. Bir takvim lazım 
takvim.  
 
Eğer 3 haftada hala bir plan yapamadıysanız, gerçekten yazıklar olsun! 
 
Bu arada partili medyaya da sesleniyorum: 



 
 
Birazcık bu millete bağlılığınız kaldıysa, gerçekleri örtmeyin. Hakikati 
gizlemeyin.  
 
Ülkemiz tarihin en büyük afetini yaşarken, yıkımın yaşandığı şehirlerdeki 
insanımızın sesi olun.  
 
Bu vicdansızlığın vebalini daha fazla taşımayın! 
 
***** 
 
Değerli arkadaşlar, 
 
Biliyorsunuz 10 gün evvel Gaziantep’te iktidara sorularımızı sordum.  
O sorular sadece benim veya DEVA Partisi’nin soruları değildi.  
 
O sorular, benim deprem bölgesinde konuştuğum, gördüğüm 
vatandaşlarımızın sorularıydı. 
 
İnsanlar, enkazların ortasında feryatlarla sordular bunları. 
 
Daha sonra biz bunları Gaziantep basın toplantımızdan sonra milletvekilimiz 
Mustafa Yeneroğlu aracılığıyla meclise de soru önergeleri haline getirdik. İlgili 
bakanlara tam 74 tane soru yönelttik.   
 
İlgili bakan diyoruz, yürütmenin başında tek kişi var.   
 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde bütün yürütme erki tek kişide 
toplanmış durumda. Bakanlar sekreter görevi görüyor.  
 
Talimat gelmeden harekete geçecek insanlar değil bunların çoğu. İnsiyatif 
alan, özgüven olan... Çoğu öyle değil.  
 
Aslında bu soruları yürütmenin başına, Sayın Erdoğan’a sorduk. Soruyoruz 
sormaya da devam edeceğim.  
 
Şimdi hepsini tekrar etmeyeceğim. Ama en önemli soruyu her gün sormaya 
devam edeceğim.  
 
Bu sorunun cevabını alana kadar da vatandaşlarımızla beraber hakikat 
arayışımız durmayacak: 
 
İlk 48 saatte ne yaptınız? İlk 48 saatte ne oldu ne yaptınız ne yapmadınız 
niye yapmadınız?  
 



 
Ben Pazarcık’a gittim, Gölbaşına gittim, Elbistan’a gittim. 1. Ve 2. Merkezin 
biliyorsunuz merkezleri bunlar. Hassa’ya gittim. Antakya’ya gittim. Her yere 
ama her yere gittim. 
 
Herkesin ortak sorusu “İlk 48 saat devlet neredeydi?” Bazı yerlerde bu süre 
72 saat. Bazı yerlerde 4 gün. Kimi yerlerde 5 gün. 
 
Merkezlerden uzaklaştıkça süre uzuyor. Hele böyle küçük bir köy ücra bir 
beldeyse 4 gün 5 gün hiçbir çalışma yok. 
 
Dile kolay, ama yüreğe çok ağır bu. 
 
Yahu bir insanı, evladının olduğu bir enkazın başında, günlerce niçin tek 
başına bıraktınız? 
 
Ne oldu da ilk 48 saat yaşamsal önemdeyken, vatandaşımızı ellerini parçalaya 
parçalaya moloz kaldırmak zorunda bıraktınız? 
 
Vatandaşımız soruyor ya ilk 48 saat devlet neredeydi diye… 
 
İşte buradan anayasanın verdiği görevle Devlet Başkanı sıfatı taşıyan, 
Başkomutan sıfatı taşıyan yani askerlerinde başı olan Sayın Erdoğan’a 
sesleniyorum.  
 
Buradan tüm Beştepe’ye sesleniyorum. 
 
Afet koordinasyonunda görevli tüm kurumlarıyla beraber, herkes ilk 48 saatte 
ne yaptığını ne yapmadığını niçin yapmadığını niçin yapamadığını çıkıp 
anlatsın. 
 
Bunun cevabını vermek zorundasınız.  
 
İlk 48 saatte: 
 
Niçin İHA’larla, helikopterle, uçaklarla şehirlerdeki durumun tespiti yapılmadı? 
Niçin tüm ülkeyle paylaşılmadı? 
 
İlk 48 saatte: 
 
Niçin Türkiye’deki tüm iş makineleri bölgeye sevk edilmedi? Bırakın 
Türkiye’deki iş makineleri bu şehirlerde olan iş makineleri niye çalışmadı ilk 
48 saat?  
 
Sabah-akşam yaptığı inşaatlarla övünen bir iktidar bunun cevabını hala niye 
veremedi?  
 



 
Bir yanda iş makineleri yatıyor bir yanda da enkaz altında can çekişen 
insanların feryadı orada.  
 
İlk 48 saatte: 
 
Niçin tüm arama-kurtarma personeli, madenciler, askerler gönüllülerle birlikte 
koordinasyon içerisinde afet bölgesinde çalışmalara başlamadı? 
 
İlk 48 saatte ve hatta ilk 72 saatte: 
 
Kaç adet yıkılan binaya arama kurtarma amacıyla acaba müdahale edilebildi. 
 
Niçin haberleşme sistemi çöktü? İletişimin hayat kurtaracağı ilk saatlerde 
nasıl oldu da tüm haberleşme ağı kesildi.  
 
Üçüncü gün niçin sosyal medya kısıtlandı? 
 
Bir yandan yardıma ihtiyacı olanların yazıp çizdiği bir yandan imkânı olanların 
onlarla buluştuğu sosyal medya platformlarını siz niye kısıtladınız o 3. Gün.  
 
Tüm bu soruların cevabını sadece yaşadığımız bu afet için değil, aynı 
zamanda önümüzdeki muhtemel afetlerde aynı hataların tekrar edilmemesi 
için aramak bu soruların cevabını bulmak zorundayız.  
 
Bizim yok yere kaybedecek tek bir canımız yok. 
 
Sayın Erdoğan da ilk birkaç günde aksaklıklar oldu diyor. 
 
Ha şunu bileydin. Birkaç kere tekrar etti biliyorsunuz. İlk birkaç gün 
aksaklıklar olmasına rağmen...  
 
Bir dakika bir dakika bir dakika. Öyle ilk birkaç gün aksaklıklar olmasına 
rağmen deyip devam edemezsiniz. Bir dakika.  
 
Zaten ölümlerin çoğu o ilk birkaç günde oldu. Zaten biz binlerce canı o ilk 
günlerdeki aksamalar yüzünden kaybettik.  
 
Madem o ilk birkaç gün aksaklıklar oldu diyorsunuz çıkın o aksaklıkların niye 
olduğunu neden olduğunu nasıl olduğunu anlatın da millet öğrensin.  
 
Acaba gereken talimatları vermediniz mi?  
 
Acaba oluşturduğunuz kadro talimat almadan hareket edemeyen, özgüveni 
olmayan ehliyeti liyakati olmayan bir kadro muydu? 
 
Ne oldu o ilk 48 saat ne oldu?  



 
 
Aksaklıklar oldu dediğiniz 48 saat bizim binlerce canımıza mal oldu. 
 
Soruyoruz, sürekli soracağız. Cevabı alana kadar soracağız. 
 
Vermezlerse de cevabını seçimden sonra açacağız kayıtlara şahit olan herkesi 
çağırıp dinleyip o ilk 48 saati saniye saniye çözeceğiz.  
 
Çözeceğiz ki bu millet bir daha böyle acılar görmesin.  
 
Siz ne diyordunuz 2017'de referandum kampanyasında? 2018 seçim 
kampanyasında ne diyordunuz? 'bana yetki verin bakın devlet nasıl hızlı 
çalışacak' demiyor muydunuz? 
 
'Bana engel olanlar var, beni tutanlar var. Bana tek yetki verin bakın nasıl 
başaracağım' demiyor muydunuz? Ne oldu?  
 
Şu anda elinizi tutan kim? Yapmak isteyip de yapamadığımız ne var bu 
ülkede? 
 
OHAL dediniz OHAL. Ne demek OHAL? Gerektiğinde anayasayı bile tanımam 
demek arkadaşlar. Öyle o hal halk arasındaki sohbetlerde belki olağanüstü bir 
durum var. Olağanüstü gibi anlaşılıyor ama öyle değil bakın.  
 
Hukuki açıdan OHAL anayasanın sınırlarını bile aşıp temel hak ve özgürlükleri 
kısıtlayıp gerçekten bir kişinin tam anlamıyla keyfi bir şekilde ülkeyi idare 
etmesi demektir. Ve sonuç ortada. Bütün yetki elinizde OHAL yetkisi elinizde.  
 
Şunu bir açıklayın. Millet çadır istiyor bu çadır ihtiyacını kaç gün içerisinde 
bitireceksiniz? Kaç gün içerisinde bu çadır ihtiyacını karşılayacaksınız bir 
söyleyin de bilelim.  
 
Bir planlama programlama kapasiteniz var mı bir görelim. 
 
Arkadaşlar, biz bu acılara alışmayacağız. Bu ölümlere, “kader planı” deyip 
geçmeyeceğiz. Normalleştirmeyeceğiz. 
 
Gerçekten bu depremden sonra ilk defa bazı din alimlerimiz de çıktı bu kader 
meselesi nedir ne değildir açıkladılar. Sağ olsunlar.  
 
Normalde onların üzerinde bile çok büyük baskı var biliyorsunuz. 
Konuşamıyorlar anlatamıyorlar. Depremin ortasında meal toplama süreci 
başlattılar. Şimdi sırası mı, aciliyet bu mu? Niye? Niye yapıyorlar bunu bir 
düşünün? Bugün oralar girme zamanı değil. Ayrıca onları da masaya 
yatıracağız.  
 



 
Ama değerli arkadaşlar bizim, gerekli tedbirler alınmadığı için veya geç 
müdahale edildiği için, yani önlenebilir ölümler için kaybedecek tek bir 
insanımız yok.  
 
İşte uzmanlar uyarıyor. Bingöl diyor, Adana diyor. İzmir diyor. Hakkâri diyor. 
İstanbul diyor.  Senelerdir Marmara depremi ile ilgili büyük uyarılar yapıyor.  

Bakın daha yepyeni bir siyasi parti olarak ortaya koyduk Afet eylem planımızı.  

Ne zaman? 17 Ağustos depreminin yıldönümünde.  

Bundan bir buçuk sene önce afet eylem planımızı ortaya koyduk.  

Gün gün ay ay neler yapılması gerekir ortaya koyduk.  

Açıklarken dedik ki, hükümete sesleniyoruz seçimi falan beklemeye gerek 
yok. Kopya veriyoruz alın şunları hemen uygulamaya başlayın dedik. 

Yoksa bu işin maliyeti Türkiye'ye ülkemize milletimize büyük olacak dedik. 
 
Afetle ilgili basın toplantılarında yaptığım konuşmalar hariç, sadece benim 
direkt olarak yani özel basın toplantıları haricinde doğrudan deprem uyarısı 
yaptığım 9-10 tane konuşma var arkadaşlar.   
 
Yani partimiz kuruldu kurulalı ortalama ayda 1 kere gündem etmişiz.  
 
Önerilerimizi sıralamışız. “Derhal yapılsın” diye feryat etmişiz.  
 
İşte Kahramanmaraş il başkanımız. Gitti özel basını davet etti. Bu uyarıları 
yaptı zamanında. Tıp doktorudur kendisi işi bilen bir insan.  
 
Ve tık yok ses yok.  
 
Hatta ve hatta size bir video göstermek istiyorum. Tarih 13 Temmuz 2021. 
Partimizi kuralı daha 1,5 yıl olmuş. Yani afet eylem planından 1 ay önce 
Kahramanmaraş İl Kongremizde ne demişim: 
 
VİDEO Kahramanmaraş İl Kongresi 
 
“Değerli arkadaşlarım, uzmanlar uyarıyor. ‘Doğu Anadolu Fayı’nın Maraş 
bölümünde 500 yıldır birikmiş enerji var’ diyorlar. Maraş’ın birçok ilçesi ve 
özellikle merkezinin güneyi alüvyonal zemine sahip. Burada ‘sıvılaşma’ 
denilen ciddi bir tehdit daha var. Bölgeyle ilgili bir “deprem acil eylem 
planı”nın derhal oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu işin şakası yok. Bu 
işin “sonra bakarız”ı yok. Kahramanmaraş’ın kentsel dönüşüme acil ihtiyacı 
var. Hem konut sorununun çözülmesi için hem de afetlere karşı önlem 
alabilmek için kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Tabii kentsel dönüşüm dediysek, 
bu yönetimin yaptığı gibi rantı önceleyen bir dönüşümden bahsetmiyoruz 
elbette. Kentsel dönüşümün adil olması gerekiyor, şehrimizin ihtiyacına göre 



 
planlanması gerekiyor. Kentlerimizi, içinde yaşayan insanların güvenliklerini, 
mutluluklarını hedefleyerek ve tarihi dokuyu koruyarak dönüştürmek 
gerektiğine inanıyoruz.” 
 
Benim bu uyarıyı yaptığım otel yıkıldı biliyor musunuz?  
 
İl Başkanımız burada. O otelden canlı çıkan oldu mu? 
 
Otel’in enkazına da gittik.  
 
Üstelik bu otel, 2019 yılında yapılan şu Pazarcık merkezli deprem tatbikatı var 
ya epey yazıldı çizildi o Pazarcık merkezli deprem senaryosunda adı geçen 
otel. O senaryoda da yıkılacağı öngörülen otel. 
 
Buradan Sayın Erdoğan’a tekrar tekrar soruyorum: 
 
2019 tatbikatında elde ettiğiniz sonuçlar nelerdi? Bunların gereğini yaptınız 
mı? Soruyorum, sormaya devam edeceğim.  
 
Hiç cevap yok. Tık yok.  
 
Ayrıca yıl 2012. Bir ulusal deprem stratejisi ve eylem planı hazırlandı o 
zaman. 2023'e kadar yapılması gerekenlerle alakalı. 
 
2012-2013'ü hatırlayalım. Ülkenin zirve yılları. Her alanda gerçekten zirve 
yaptığı yıllar ve ileriye özgüvenle baktığımız yıllar.  
 
O günlerde bu hazırlandı ve ilan edildi.  
 
Resmî gazetede de yayınlandı.  
 
Burada 2017 yılına kadar şu şu şu binaların depreme dayanıklılığı test 
edilecek bunlar belirlenecek gereği yapılacak vesaire vesaire.  
 
Pek çok şey yazıyor. Yapıldı mı bu yapılmadı mı?  
 
10 yıl geçmiş. 2012'den 2017'ye 5 yılda süre verilmiş. Hani o sürede biter 
diye.  
 
Yapıldı mı yapılmadı mı diye soruyorum. 
 
Resmî gazetede yayınlanan bir strateji belgesi eylem planı bu.  
 
2019 tatbikatından sonra elde edilen sonuçlar nelerdi? Bunların gereği yapıldı 
mı? 
  



 
Sakın ha demeyin ki biz DEVA Partisi’nin Ali Babacan’ın sorularını duymadık. 
 
Bilmiyoruz haberimiz yoktu. Sakın ha böyle bir şey demeyin.   
 
Hatırlayalım depremden önce benim iki saatlik bir televizyon programında 
kullandığım tek bir kelimeyi ağzına dolayan ve kaç tane televizyon 
programında konuşmasında dillendiren bir Cumhurbaşkanından söz ediyoruz. 
 
Öyle duymadık bilmedik öyle bir şey yok. 
 
Gayet iyi duyuyorsunuz gayet iyi dinliyorsunuz. Bu soruları dinliyorsunuz. 
Cevap verin.  
 
Arkadaşlar, bu benim tek açıklamam da değil. Ama örnek olsun diye, 
senelerdir neler söylediğimizi hatırlatmak için bu videoyu izledik beraber.  
 
Bu afet, göz göre göre geldi. Deprem “geliyorum” dedi. 
 
Herkes biliyordu diye göstermek istedim. Onun için izlettim.  
 
***** 
 
Değerli arkadaşlar, biz gerçekten her fırsatta uyarmışız, her fırsatta 
önerilerimizi sıralamışız. “Derhal yapılsın” diye feryat etmişiz.  
 
Bırakın bu son dönemi benim hükümette olduğum dönemlerde dahi kaç kere 
kaç kere kaç kere dedik ki bu dikey yapılaşma yanlış. Yatay yapılaşma olması 
lazım. Dikey yapılaşma bu ülkenin ekonomisini mahvediyor, haksız kazanç 
sağlıyor. Bu haksız elde edilen imar rantı ekonominin bitin dengelerini 
bozuyor.  
 
Büyük bir risk oluşturuyor.  
 
Söyledik, söyledik, söyledik. 
  
Yanlış iş bu dedik. 
 
Şimdi bu rant uğruna merkezdeki arazi 10 kat yerine 20 kat yaptığında oo 
acayip para kazanılıyor. Tamam.  
 
İnanın bu rant gözleri kör etti.  
 
Ve ben bunlarla mücadele ettiğimiz dönemde bana kendisi ne dedi biliyor 
musunuz? ‘Bu dediklerini yaparsam ben il başkanı ilçe başkanı bulamam’ 
dedi. 
 



 
Siyasetten anlayanlar bunun ne anlama geldiğini gayet iyi bilir. 
 
Şimdi ortaya çıkıyor işte. O yıkılan binaların müttehitleri ile siyaset arasında 
özellikle iktidar ve bazı belediyeler arasında nasıl karmaşık ilişkiler olduğunu 
teker teker teker ortaya çıkarıyorlar. Görüyorsunuz duyuyorsunuz. 
 
Şimdi de kaygılıyız arkadaşlar kaygılıyız. Bingöl için, Adana için, İzmir için, 
Hakkâri için, İstanbul için kaygılıyız. 
 
Taa 2019 yılında Pazarcık merkezli bir deprem tatbikatı yapılmış olmasına 
rağmen, aradan tam 4 sene geçmiş olmasına rağmen, hakiki depremde 
böylesine çuvallayan bir hükümet var başta unutmayalım. 
 
Allah muhafaza etsin, bundan sonra kim bilir neler neleer bekler bizi bu 
hükümet başta kalmaya devam ederse.   
 
En büyük imtihan oldu değil mi? Büyük bir sınav gerçekleşti.  
 
Ve bu sınavda çaktılar kimse kusura bakmasın. Olmadı. 
 
Kimse süslü videolarla, süslü afiş çalışmalarıyla gerçekleri örtmeye kalkmasın. 
 
Afetin süsü püsü olmaz. Afetin büyük acısı olur. Afet sonrasında da gayret 
olur hızlı bir şekilde yarları sarma çabası olur.  
 
“Asrın felaketi” deyip sorumluluktan kaçamazsınız.  
 
Çünkü bu büyüklükte bir depremin olacağı bilinen bir şeydi.  
 
‘Ya öyle büyük bir deprem oldu. Biz hazırlıksızdık ne yapalım ‘değil. Bal gibi 
senaryo da 2019’un senaryosunda diyor ki Pazarcık merkez diyor. 7,5 
şiddetinde deprem diyor.  
 
Yani öyle asrın afeti deyip de ‘ya ne yapalım o kadar büyük bir şey oldu ki biz 
bu kadarını beklemiyorduk. Onun için altından kalkamadık’ havasına da kimse 
sokmasın bunu.  
 
Bu gayet de beklenen bilinen ve bilim insanlarının ortaya koyduğu yıllarca da 
uyardığı bir depremden bahsediyoruz.  
 
Her türlü felakete, her türlü afete hazır olmak zorundasınız. 
 
Bu millet vakti zamanında onun için destek verdi size. 
 



 
Bu millet bizim ülke olarak güvenliğimizi sağlayın huzurumuzu sağlayın, 
gerekli ne kadar tedbir varsa alın diye size bu yetkiyi verdi. Olağanüstü 
yetkileri verdi.  
 
Tek bir imzayla aklına gelen gelmeyen her şeyi yapabileceğiniz bir yetki verdi 
bu millet size.  
 
Daha neyin bahanesini üretiyorsunuz Allah aşkına neyin bahanesini 
üretiyorsunuz? 
 
Bu millet bunun için vergi veriyor. 
 
Tüm bu olası depremler için hangi planları yaptınız, ne hazırlıkları yaptınız? 
Nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz? 
 
6 Şubat felaketindeki ihmallerin sorumlularını tespit ettiniz mi, tekrar 
etmemesi için hangi önlemleri aldınız? 
 
Sadece bu inşaatları yapan müttehitleri değil o inşaatları kontrol etmekle 
denetlemekle sorumlu olan kamu çalışanları ile ilgili niye hiçbir adım 
atmıyorsunuz?  
 
Bu inşaatın müttehitti belli de o inşaatı yapım öncesinde yapım sırasında ve 
sonrasında denetlemeyle ilgili sorumlu olan kamu yöneticilerinin isimleri belli 
değil mi?  
 
Niye onlarla ilgili hiçbir adım atmıyorsunuz?  
 
Çünkü o denetlemeyle sorumlu olanlar var ya bakıyorsunuz o ona bağlı o ona 
bağlı hepsi Cumhurbaşkanının kendisine bağlı.  
 
Çünkü niye? Aynı o el örgülerinde ilmeği tutarsın sökülür gider ya ondan 
korktukları için bugüne kadar kamu yöneticileriyle ilgili fazla bir adım 
atmıyorlar atamıyorlar.  
 
Onun için istifa sistemi çalışmıyor çalışamıyor. 
 
Çünkü alt kademede o ilmeğin ucunu tuttuğunuz çektiğiniz anda sistem 
çözülecek ve ucunun nereye doğru gittiğini de herkes görecek.  
 
Ben bunları sormaya devam edeceğim arkadaşlar.  
 
Ayrıca; deprem bölgesini de yalnız bırakmayacağız. 
 
Tüm teşkilatımızla beraber vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için elimizden 
geleni yapmaya devam edeceğiz.  



 
 
Nasıl ilk 3 hafta hep beraber sahadaysak bundan sonra da hep beraber 
deprem bölgesinde olmak zorundayız.  
 
Oradaki hayata tutunmaya çalışan vatandaşlarımızla beraber olmak 
zorundayız.  
 
Oradaki ihtiyaçlarla ülkenin imkanlarını buluşturmak için çaba göstermeye 
devam etmek zorundayız. 
 
***** 
 
Değerli arkadaşlar, 
 
Bu kapsamda şu an itibariyle atılması gereken acil adımları da sizlerle 
paylaşmak istiyorum.  
 
Bu adımların aslında kaynağı bizim Afet Eylem Planımız.  
  
Bunların hızla, derhal hayata geçirilmesi ülkemiz için çok çok önemli. Belki 
yüzlerce madde var sıralayabileceğim, ama sadece önemli bazılarına 
değinmek istiyorum.  
 

1) Afet risklerinin ve afetlerin yönetilmesini bölgesel ve yerel 
kademelendirmeyle ‘yerinden yönetim’ ilkesine uygun olarak yeniden 
ele almak zorundayız. Afetler ancak yerinden yönetim ilkesiyle yönetilir.  

 
Hele hele Türkiye gibi 85 milyonluk Avrupa’nın en büyük ve en genç nüfusuna 
sahip olan bir ülkenin, Avrupa’nın en büyük topraklarına sahip olan bir ülkenin 
tek bir kişinin dağarcığına sığmayacak kadar büyük bir ülke olduğunu önce 
idrak etmek gerekiyor. 

 
Muhtarlara kadar yetki vermek gerekiyor. Burada yazdık. Muhtarların bile afet 
anında yetkisinin ve imkanının olması gerekir dedik.  Önceden bunların 
hepsinin planlaması programlaması eğitiminin yapılması gerekiyor.  
 
İşte gördük. Merkezden emir gelmeden, yerelde tek bir kalem kıpırdamadı. 
Bu böyle yürümez, yürüyemez.  
 

2) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD’ı, merkezi ve yerel 
düzeyde yeniden yapılandırmak zorundayız.  

AFAD sadece ve sadece bir koordinasyon kurumu olmak zorunda arkadaşlar. 
Kamunun, STK’ların, gönüllülerin yani ülkenin bütün kaynaklarının seferber 
edilmesinde bir koordinasyon kurumu.  

 



 
Ama siz AFAD’ı çadırların üzerindeki Kızılay logosunu söküp yerine AFAD 
logosu koymaktan ibaret olarak görürseniz bu böyle yürümez.  
 
Düzgün çalışmadığında AFAD’ın etkisiz ve hatta sahada işleri zorlaştıran bir 
kurum olduğunu gördük maalesef ilk günlerde. Hala da görmeye devam 
ediyoruz. 
 
Yardımlara el koyuyorlar. Kamyonlara tırlara el koyuyorlar. Neymiş? Yardım 
dağıtılacaksa onu da biz yaparız. Yapamıyorsunuz, olmuyor. 
 
Afet Müdahale Sistemini yeniden düzenleyeceğiz. 
 
Deprem ve doğal afet riskinin yüksek olduğu tüm kentlerde güçlendirme ve 
yeniden inşa projeleri yapacağız. Bu çok acil bir ihtiyaç.  
 
Ülkemiz fay hatlarının üstünde, pek çok afet riskiyle bir arada yaşıyoruz. Bu 
nedenle bunu derhal yapmak zorundayız. 
 

3) Deprem bölgelerinde, deprem raporu olmayan yapıların deprem 
raporları hazırlanmasını, olası depremlerde ne kadar hasar 
alabileceğinin simülasyonlarını yapmak zorundayız. 
 

Bu depreme karşı hazırlık illa binaları yıkalım yeniden yapalım değil. 
Güçlendirme denen bir teknik var. Malzeme bilimi bu konuda çok ilerledi.  
 
Yani hemen illa yıkalım yenisini yapalım. Yıkalım yeni yapılanlardan rant. Öyle 
değil. Mevcut iyi incelendiğinde teknik çalışmalar iyi yapıldığında mevcutun 
makul kaynaklarla depreme karşı güçlendirilmesi de mümkün.  
 
Bu yolların da iyi incelenmesi gerekiyor.  
 

4) Deprem bölgelerinde mikro planlamalar yapacak, zemin etüt 
sonuçlarına göre imar planlarını revize etmek zorundayız. 
 

Şehirlerde gördük. Aynı bölge fay hattına uzaklık aynı, yan yana iki mahalle 
biri yıkılmış biri yıkılmamış.  
 
E zemin. Zemin farklı. Zemin etüdünün mikro planlamaya göre yapmak 
zorundasınız.  Bu bölge olduğu gibi şöyle böyle diyemezsiniz.  
 
Çünkü coğrafi yapının farklı farklı çeşitleri var. Bir noktada bu bitip başka 
noktada zemin oluşabiliyor.  
 

5) Deprem tehdidi altındaki bölgelerde, ivedilikle yeterli deprem toplanma 
alanı mutlaka olmalı ve bu alanların imara açılması kesinlikle 
yasaklanmalı.  



 
 

İşte İstanbul’da. Kaç tane deprem toplama alanı. Bakıyorlar oo burası iyi para 
eder. Depremde insanlar toplanacakmış nereden nereye. Hemen geçir imarı 
ver emsali bitir.  
 
Hele hele arkadaşlar şu Kanal İstanbul var ya Kanal İstanbul o kadar tehlikeli 
proje ki bakın.  
 
Bir, İstanbul’un depreme güçlendirilmesi ile ilgili gerekecek kaynakları siz 
tutup rant var diye oraya harcayacaksınız.  
 
Asıl deprem için gereken kaynaklar oralara gidecek.  
 
Niye? Boğazda bir daire şu kadar para ediyor, İstanbul’a 2. Boğaz yapsam 
aman Allah’ım ne kadar çok para kazanırız.  
 
Rantı düşünün rant. Gözlerde dolar işareti oluşuyor. Türk lirası da değil dolar 
işareti oluşuyor. Üstelik Kanal İstanbul, İstanbul’un Avrupa Yakasını bir ada 
haline getiriyor.  
 
İşte depremin birkaç günü bazı bölgelere yıkılan binalar yolları kapattığı için 
ulaşılamadı.  
 
Bir de düşünün ki bir taraftan 3 köprüyle öbür taraftan da 5-6 köprü ile 
dünyanın geri kalanına bağlanan bir Avrupa yakası adası ortaya 
çıkarıyorsunuz.  
 
Bu adadan dışarı tahliye nasıl olacak? Bu adaya yardım imkanları nasıl 
ulaşacak? Bunların hiçbirinin hesabı yapılmıyor inanın hiçbirisini.  
 
Kaç kere dedik, şu Kanal İstanbul’la ilgili bir etki planı yapın dedik bir etki 
analizi yapın dedik.  
 
Bir çevre etki analizi, acil durum etki analizi, deprem etki analizi, Allah 
korusun güvenlik savaş etki analizi. Bunların hepsini yapın dedik. Yok.  
 
Ne diyor?  
 
İnadına yapacağım diyor değil mi inadına. Kullandığı ifade bu.  
 
Neyine inadı ya. Sen kiminle neyi inatlaşmasına giriyorsun böylesine hayati 
bir meselede.  
 
Onun için biz ne diyoruz hayat İstanbul diyoruz Kanal İstanbul değil hayat 
İstanbul diyoruz. Burada yazıyor. 
 



 
7) Atama ve görevlendirmeleri liyakat esasına göre yapmak zorundayız. 
 
Hak etmeyen insanların atandığı kurumlar, çalışmıyor, çalışamıyor. Afetlerde 
uzman olmayan kişilerin görev aldığı kurumlar işe yaramıyor afet olduğunda 
gördük.   
 
Afet çerçeve kanunu çıkaracağız. Afet mevzuatını bütün yönleriyle yeniden 
düzenleyeceğiz.  
 
İmar affı çıkarılmasına son vereceğiz çünkü her af ileriye doğru aynı hataların 
aynı yanlışların aynı suçların devam etmesinin önünü açıyor. 
 
2018 de en büyük seçim kampanyası malzemesiydi değil mi imar affı. Şu 
kadar bin yüz bin 300 bin kişiye imar affı.  
 
Ne oldu? Buradan yine soruyorum; bu imar affı tanıdığınız yapılardan deprem 
bölgesinde kaç tanesi çöktü. O imar affı tanıdığınız yapıların altındaki 
enkazlardan kaç cenaze çıktı? Buradan soruyorum. Hepsi belli parsel belli 
hepsi belli. Uydu fotoğraflarından imar affı uygulaması var. Aynı uydu 
fotoğraflarından bakıyorsunuz çökmüş. Aynı binadan şu kadar cenaze çıkmış. 
Soruyorum…   
 
10) Belediyelere değerli arkadaşlar yerel afet tehlikesi ve risk haritalarının 
hazırlaması ile ilgili yükümlülüğü getirmek zorundayız. Bu yerelde yapılacak. 
Risk Azaltma Hedefi koymak zorunda belediyeler.  
 
11) Yapı denetim sistemini, yetkin mühendisliğe dayalı, imar ve yapılaşma 
sisteminin bir parçası olarak yeniden yapılandırmak zorundayız. Kamu binaları 
da dahil olmak üzere tüm binaları yapı denetim kapsamına almak zorundayız. 
Ve bunların periyodik yapılması lazım. Aynı araçların muayenesi gibi. Ki biz 
burada yazmışız zamanında. Basın açıklamasıyla ortaya koymuşuz. Araç 
muayenesi gibi periyodik muayene lazım ki birileri kolon kesmiş mi?  Betonun 
kalitesi iyi mi? Kullanılan deniz kumu acaba betonun içindeki demirleri 
çürütmüş mü? Bunların periyodik kontrol edilmesi gerekiyor. 
 
12) Bir başka konu arkadaşlar; “Kentsel dönüşüm” yerine sosyal kültürel ve 
sosyoekonomik boyutları da dikkate alan bütüncül bir yaklaşımla “Kentsel 
Yenilenme” anlayışını hâkim kılacağız. 
 
13) İstanbul depremine karşı, risk azaltmayı hedefleyen HAYAT İSTANBUL 
Projesini başlatacağız. 
 
14) Köyden kente göçün azalmasına da katkı sağlayacak Köysel (Kırsal) 
Yenilenme çalışmalarını başlatacağız. Böylece yaşam yerlerinin nüfusa 
yetecek şekilde planlamasını yapacağız. 
 



 
15) Sismik izolasyon teknolojisinin kullanılmasını yaygınlaştıracağız.  
 
Burada tamamen malzeme biliminin son 20 30 yılda açtığı bir alan. Gerçekten 
yapılacak çok iş var ama bunun için bilgi gerekiyor bilim insanları gerekiyor. 
Bilgiye saygı gerekiyor. Ehliyete liyakate saygı gerekiyor. Ancak böyle 
aşılabilir bu sorun. 
 
16) Yapıların belirli dönemlerde amaç dışı kullanım, çürüme, çatlama, deplase 
olma, statik olarak taşıyıcılık özelliklerinde bozulma ve benzeri değişimler 
açısından incelenmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapacağız. Bahsettiğim 
bu periyodik muayene sistemiyle...  
 
17) DASK'ı tüm afet türlerini ve konut harici kayıpları da kapsayacak şekilde 
geliştireceğiz, genişleteceğiz.  
 
18) Afet ve Acil Durum hallerinde medyanın doğru ve güvenli bilgiye 
ulaşmasını sağlayacağız. 
 
19) Afet ve acil durumlarda devreye hızla girecek Güvenli Haberleşme 
Sistemleri kuracağız. Haberleşmenin kesilmemesini sağlamak zorundayız. 
 
Bu da arkadaşlar fiber optik hattan geçiyor. Fiber optik hatların 
yaygınlaşmasından geçiyor. Fiber optik ağları siz bütün Türkiye’ye ulaştırın 
ondan sonra haberleşmede kesilme falan olmaz.  
 
Bu yapılmadı. Biz bunu bir başka eylem planımızda dijital dönüşüm ve 
teknoloji eylem planımızda açıkladık. Büyük paralar değil inanın. Büyük 
paralar değil. Fiber optik ağları bir döşeyin tüm Türkiye'ye hiçbir yerde 
kesilmez haberleşme. 
 
Çünkü bir ucundan yakaladığınız anda yakalayın ucuna baz istasyonu takın işi 
bitirin. Ama eski sabit hatlara mahkûm bir iletişim yapınız varsa, mobil 
istasyon yapınız varsa o geliyor tıkanıyor işte. 
 
20) Arama kurtarma faaliyetlerinin bütünleyici parçası olarak İtfaiye 
teşkilatlarını merkezi ve yerel düzeyde yeniden yapılandıracağız. 
 
Yani afet anında itfaiyenin de ne yapacağı belli olacak her ilde her ilçede. Afet 
ve acil durumlarda görevli ve gönüllü arama kurtarma sayısını, itfaiye 
teşkilatıyla da ilişkilendirerek STK’lar üzerinden arttıracağız.  

Yani kamunun belli bir çekirdek kadrosu ama bunun etrafında geniş bir 
gönüllü kadrosu. Bunlar eğitilen sürekli periyodik eğitimlerden geçen ve 
deprem anında kimin nerede nasıl görev alacağının önceden belirleneceği 
gönüllüler ordusundan burada bahsediyoruz.  



 
Vatandaşlarımız koşa koşa gitti Türkiye'nin her yerinden. Daha depremin 3 
günü 4 günü 5 günü gördük. Her yerden akın akın gelmişler ama ‘ben geldim 
de ne yapabilirim acaba ne yardımım dokunabilir’ diyor. Ve koordine edecek 
birisini arıyor gözler. 
 
Havaalanına iniyorlar. ‘Biz geldik arama kurtarma ekibiyiz ne yapalım şimdi 
diyorlar’. Cevap verecek bir kişi yok. 
 
23) Toplumun her kesiminde temel afet bilinci ve afet becerisi oluşturmak için 
seferberlik ilan edeceğiz. Bu konuda herkesin bilgisinin olması oldukça önemli. 
 
Bu yaşadığımız son 3 hafta aslında toplumsal duyarlılığın ve bilincin oldukça 
yükseldiği bir dönem.  
 
Ama maalesef daha önceki depremlerden gördük ki bu bazen uzun süre 
gitmiyor. Gündemden düşüyor. Unutuluyor unutturuluyor. Onun için gerekli 
cesur adımları atmak için tam zamanı. 
 
Toplumsal duyarlılığın ve bilincin yüksek olduğu bir dönemde en önemli belki 
de en zor kararlar alıp uygulamanın tam zamanı şu anda. Hiç geciktirmeden. 
 
24) KOBİ’ler başta olmak üzere tüm sanayi işletmelerinin ve işyerlerinin başta 
deprem üzere afete hazırlanmasını sağlamak zorundayız. 
 
25) Afet sonrasında eğitim sisteminin aksamaması için AFET-EY (Afet ve Acil 
Durumda Eğitim Yönetimi) yapılanmasını kuracağız. 

Çünkü afet oldu bir afette eğitim sistemi düştü. Felaket, ayaküstü kararlar. 
Yok, yurtlar öğrenciler apar topar eşyalarını kaldırıp yurtları vatandaşları 
açacağız şöyle böyle. Üniversiteler yok yüz yüze mi olsun uzaktan mı olsun 
hibrit mi olsun? 

Bunların önceden planlanması lazım. Afet durumunda eğitim sisteminin nasıl 
işleyeceğinin önceden planlanıp programlanıp afet anında ilk gün ne 
olacağının önceden belirlenmesi lazım.  
 
Daha pek çok konu var bunun gibi. Bunların hepsini açıkladık ve İnşallah 
bunların hepsini gerçekleştireceğiz. 
 
***** 

Değerli arkadaşlar biliyorsunuz bu afetler büyük felaketler, kriz anları bununla 
ilgili öncesinde bir hazırlık olur.  

Yani tedbir dönemi olur. Afet anında o afetin yönetilmesi ile ilgili yapılması 
gerekenler olur.  

Bir de afet sonrası kriz sonrası buradan bir çıkış planlaması olur. Şu anda biz 
tam da bu çıkış planlamasını gerçekleştiriyoruz DEVA Partisi olarak. 13 



 
politika birimimizle dedik ki herkes kendi alanıyla ilgili afetten çıkış süreci ile 
alakalı hazırlığını yapsın.  

Bunları bir araya getireceğiz derleyeceğiz ve yakın bir zaman içerisinde de bu 
afetten çıkış raporumuzu eylem planımızı artık adını ne koyarsak 
açıklayacağız. 

 
Bakın bu afet ve sonrasındaki süreç doğru yönetilmezse eğer bu işin Makro 
ekonomik yönetimi, finansal yönetimi doğru yapılmazsa Allah korusun 99 
depreminden sonra nasıl ülke 2000 Kasım 2001 Şubat krizleri ile karşı karşıya 
kaldıysa bu depremden sonra bir de artçı böyle büyük ekonomik depremler 
yaşayabilir bu ülke.  
 
Ve bu hükümetinde ekonomik karnesi ortada. Bunlar düz yolda giderken 
otobüsü devirler. 2018'den bu yana kaç kere kriz yaşattılar bu ülkeye. Bizim 
kara günler için biriktirdiğimiz ak akçeleri cayır cayır harcadılar sıfırladılar.  
 
Hatırlayalım 2018'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulanmaya başladı 
2019'un ocağında birikmiş ne kadar yedek akçesi varsa Merkez Bankası’nın 
sıfırladılar. Ertesi senin Ocağında bir yılın birikenine yine sıfırladılar. Merkez 
Bankası’nın döviz rezervlerini eksiye düşürdüler.  
 
En son baktığımda -65 milyar dolardı. Bugünlerde muhtemelen daha da 
eksiye düşmüş olabilir çünkü brüt rezervlerde son dönemde 6-7 milyar birden 
sert düşüş var. Çünkü deprem sonrası yapılacak harcamalar var ya, iş 
makinesi alacaksın döviz, mazot alacaksın döviz, inşaat demiri döviz, çimento 
döviz döviz döviz.  
 
Dolayısıyla bu deprem sonrası yapılacak harcamalar ülkede cari açığı artıracak 
yani döviz ihtiyacını aynı zamanda artıracak harcamalar. Dolayısıyla bunun 
hem iç finansmanını hem dış finansmanını, makro ekonomik yönetimini çok 
sağlam bir şekilde yapmak lazım.  
 
Ama bunlar yapamaz beceremez çünkü karneleri başarısız. Karne berbat. 
2018'den bu yana bakın karnesi berbat olan bir hükümet bu depremin 
ekonomik açıdan çıkışına hazırlayacak da yapacak da yönetecek. Mümkün 
değil mümkün değil.  
 
Bu kafayla bu kadroyla mümkün değil. Yeni bina yapacağız diye ekonomiyi 
tekrar tekrar dibe vurduracak bunlar. Yapamazlar beceremezler. Biliyoruz tek 
tek insanları da tanıyoruz iş yapma kabiliyet ve becerilerini de biliyoruz.  
 
Dolayısıyla bu depremden çıkışta sapasağlam bir ekonomi ve finans yönetimi 
lazım. İnce ince planlanmış ehil ve dürüst liyakatli kadrolarla yönetilen bir 
ekonomi lazım bu dönemde ülkeye. 
 



 
***** 
 
Değerli Arkadaşlar; 
 
Kaybettiğimiz hiçbir canı geri getiremeyeceğimizi biliyorum. Yaşadığımız acıyı 
yok edemeyeceğimizi, kolay kolay azaltamayacağımızı biliyorum. 
 
Ama yüreğimizdeki bu yangınla ve sorumluluğumuzun da farkında olarak 
çalışmaya devam edeceğiz. 
 
Elimizden ne geliyorsa her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz.  
 
Dün bir çalışıyorsak bugün beş çalışacağız, on çalışacağız hep beraber.   
 
DEVA Partisi bu ülke için hayat demek. Yaşam demek. Bunun çok çok iyi 
farkındayız. 
 
Bunun için zaten DEVA Partisini kurduk bunun için 81 ilde 753 ilçede 
teşkilatlandık.  
 
Bu hükümetin bu iktidarın asla ama asla bu ülkenin sorunlarını 
çözemeyeceğini kesin olarak bildiğimizi için biz DEVA Partisi’ni kurduk yola 
çıktık. 
 
Onurlu bir yaşam için, vatandaşlarımızın insan onurunu ayağa kaldırmak için 
canla başla mücadele edeceğiz. 
 
Bir kere daha söylüyorum: Ya başaracağız ya başaracağız. Başka yol yok 
bizim için. 
 
Türkiye’nin uçurumdan aşağı yuvarlanmasına müsaade etmeyeceğiz. 
 
Bu ülke bizim bu ülke hepimizin. Ülkemize milletimize hep beraber sahip 
çıkacağız.  
 
İlk günden beri tekrar ettiğimiz gibi biz, Türkiye’nin haysiyetli insanları için 
buradayız. 
 
Türkiye’nin DEVA’sı olmak için buradayız. 
 
Eleştirildiği zaman öfkelenen, sinirlenen, hakaret eden, hemen yasaklara, 
cezalara başvuran bu devlet yönetimini ilk seçimde müsait bir yerde 
indireceğiz.  
 
Özgüvenini insanların mutluluğundan, huzurundan alan, felaketleri öngören, 
tedbir alan refah devletini hep beraber inşa edeceğiz.  



 
 
Biliyoruz, bu ülkenin insanları hükûmeti eleştirdiğinde sabah 6’da kapısında 
polis görmek istemiyor. 
 
Bu ülkenin gençleri sosyal medyadan bir paylaşımı likeledim diye ertesi sabah 
nezarethanede kendisini bulmak istemiyor.  
 
İnsanımız, devletin, hayatın her alanında, yasaklarla, cezalarla karşısına 
çıkmasına tahammül edemiyor artık.  
 
Devleti kara gününde de iyi gününde de yanında destek olarak, hizmetkâr bir 
devlet istiyor bu millet.  
 
İnsanların çok basit ve temel bir talebi var: 
 
Enkaz altında kaldığımda, zor günümde, çadıra muhtaç olduğumda, 
oturduğum binaların denetiminin de devlet yanımızda olsun diyorlar. Bu 
kadar. 
 
DEVA bu talebi duyuyor. 
 
Söz veriyoruz.  
 
Gücünü “halkını yaşatmaktan” alan bir devleti hep beraber, el ele inşa 
edeceğiz. 
 
Devlet gücünü otoriterlikten baskıdan zulümden almayacak. Devlet gücünü 
demokrasiden alacak. Devlet gücünü onurlu bir yaşam olan onurlu bir hayat 
olan toplumdan alacak.  
 
***** 
 
Bu duygu ve düşüncelerle hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 
 
Tüm gün sürecek il başkanları toplantımızın ülkemiz için hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum. 


