


2 —  

“DASK’ı Olmayan Depremzedeler, Devletin Yapacağı 
Konutlar İçin Hak Sahibi Olamayacak” İddiaları 

“Türkiye’de Deprem Enkazında Bulduğu 500 Bin Doları 
Çalan Rus Arama Kurtarma Personeli” İddiası 

Hatay’da Gıda, Su ve Hijyen Koşulları Nedeniyle Büyük 
Bir Salgın Yaşandığı İddiası 

“KHK’lılar Deprem Yardımlarından Faydalanamıyor, 
Yurtlarda Kalmalarına İzin Verilmiyor” İddiaları

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Tarafından 
Yayımlanan Dezenformasyon Bülteni

˿

˿

˿

˿

Dezenformasyon 
Bülteni

17 - 18 Mart 2023



3 —  

“DASK’ı Olmayan 
Depremzedeler, 
Devletin Yapacağı 
Konutlar İçin Hak 
Sahibi Olamayacak” 
İddiaları 
Bazı sosyal medya hesaplarından 
paylaşılan ve basın yayın 
organlarında habere konu olan, 
“DASK’ı olmayan depremzedeler, 
devletin yapacağı konutlar için hak 
sahibi olamayacak” iddiaları doğru 
değildir.
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HAKİKAT | 7269 Sayılı Kanunun Geçici 
26’ncı Madde düzenlemesiyle, genel hayata 
etkili afet bölgesi kabul edilen alanlarda 
DASK ile ilgili muafiyet getirilmekte 
ve afetzede vatandaşlarımız mağdur 
edilmemektedir.
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“Türkiye’de Deprem 
Enkazında Bulduğu 
500 Bin Doları Çalan 
Rus Arama 
Kurtarma Personeli” 
İddiası
Bazı sosyal medya hesaplarından 
paylaşılan, “Türkiye’de deprem 
enkazında bulduğu 500 bin doları 
çalan bir Rus arama kurtarma 
personeli, Moskova’daki evine polis 
baskın yapınca evdeki paraları 
pencereden dışarı attı” iddiası 
doğru değildir.
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HAKİKAT | Rus medyasında yer alan 
haberlere göre, Federal Güvenlik Servisi 
(FSB) ile Askeri Soruşturma Dairesi birimleri 
‘çok gizli’ olarak işaretlenen bir soruşturma 
kapsamında Moskova’daki Rusakovskaya 
Caddesi’nde bulunan bir eve baskın 
düzenlemiştir. Baskının düzenlendiği evden, 
100 dolar ve 500 avroluk banknotlarla dolu 
bir çanta pencereden sokağa atılmıştır. 
Güvenlik birimleri evdeki şahıs/şahısları 
gözaltına alırken, sokağa saçılan parayı da 
toplamıştır. 
 
Herhangi bir kaynakta gözaltılar ile 
ilgili, ‘Türkiye’den para çalan arama 
kurtarma personeli’ şeklinde bir iddiaya 
rastlanılmamış, Rus makamlarınca da böyle 
bir açıklama yapılmamıştır.
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“Hatay’da Gıda, Su 
ve Hijyen Koşulları 
Nedeniyle Büyük 
Bir Salgın Yaşandığı 
İddiası
Hatay’da gıda, su ve hijyen 
koşulları nedeniyle büyük bir 
salgın yaşandığı iddiası doğru 
değildir.
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HAKİKAT | Hatay genelinde yaşam 
alanlarının tamamına su verilmektedir. 
Şebekeye verilen sularda şok klorlama 
işlemleri düzenli olarak yapılmaktadır. 
Ayrıca enkaz alanlarının yoğun olduğu 
yerlerde de suya erişimin kolaylıkla 
sağlanması için 448 adet çeşmenin yapımı 
tamamlanmış, bugüne kadar 616 Tır 
(yaklaşık 15 milyon litre) su dağıtımı da 
yapılmış olup su dağıtımlarına devam 
edilmektedir. 
 
Hatay genelindeki çadırkent ve konteyner 
kentlerde 3 bin 159 WC, bin 434 duş 
konteyneri kurulmuş, bu alanların temizliği 
için 163 personel görevlendirilmiştir. 
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Bunun yanı sıra geçici barınma alanlarında 
vidanjör, arazöz, tanker ve benzeri 
araçlarla temizlik çalışmalarına destek 
sağlanmaktadır. Hatay genelinde 80 araç ve 
237 personel ile ilaçlama ve dezenfeksiyon 
çalışmaları yapılmaktadır. 

Hatay’da gıda güvenliği ve hijyenin 
sağlanması amacıyla gerekli tüm 
çalışmalar titizlikle yerine getirilmektedir. 
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı 
koordinasyonunda, uzman ekiplerce; şahit 
numuneler düzenli olarak alınmakta ve bu 
numuneler frigolu araçlarda 3 gün boyunca 
muhafaza edilmektedir. 
 
Öte yandan Hatay’da il düzeyinde görülen 
hasta vaka sayıları geçen yılın sayıları ile 
benzer düzeydedir. Dolayısıyla bir salgın söz 
konusu değildir.
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“KHK’lılar Deprem 
Yardımlarından 
Faydalanamıyor, 
Yurtlarda 
Kalmalarına İzin 
Verilmiyor” İddiaları
Bazı basın yayın organlarında 
yer alan, “KHK’lılar deprem 
yardımlarından faydalanamıyor, 
yurtlarda kalmalarına izin 
verilmiyor” iddiaları doğru değildir. 
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HAKİKAT | Deprem bölgesindeki 
afetzedelere tanınan hak ve gönderilen 
yardımlarda herhangi bir ayrım 
gözetilmemektedir. Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, AFAD 
ve ilgili kurumların afetzedelerin yurtlarda 
kalmaması veya yardım almamasına ilişkin 
biz düzenleme veya tebliği kesinlikle söz 
konusu değildir.


