
# D E P R E M# D E P R E M



2 —  

“Askerler Yardım Aracındaki Kolileri Yağmalıyor” İddiası

“20 Şubat’ta meydana gelen Hatay Depremi Sırasında, 
Hatay Adliyesi’nde Duruşmalar Devam Ediyordu” İddiası

“Osmaniye’deki Karaçay Barajı Patladı” İddiası

“Hatay Valiliği, Bodrum Belediyesinin Yardım Çabalarını 
Engelledi” İddiası

Hatay’daki Deprem Anında Çekildiği İddia Edilen 
Görüntüler

“AFAD İmamoğlu İlçesi İçin Tahliye Uyarısı Yaptı” İddiası

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Tarafından Günlük 
Yayımlanan Dezenformasyon Bülteni
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“Askerler Yardım 
Aracındaki Kolileri 
Yağmalıyor” İddiası
Bazı basın yayın organlarında 
yer alan ve sosyal medya 
hesaplarından paylaşılan, “Askerler 
yardım aracındaki kolileri 
yağmalıyor” iddiasıyla paylaşılan 
görüntüler doğru değildir.
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HAKİKAT | Yapılan incelemeler 
sonucunda, görüntülerdeki askerlerimizin 
Gaziantep Valiliğinden gerekli izinleri alarak 
komutanlarının da müsaadesiyle acil yardım 
bekleyen vatandaşlarımıza, kendi araçlarını 
kullanarak yardım kolilerini ulaştırdığı tespit 
edilmiştir.

Söz konusu görüntüler 12 Şubat’ta 
Gaziantep ilinin Islahiye ilçesinde kayda 
alınmıştır.
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“20 Şubat’ta 
Meydana Gelen 
Hatay Depremi 
Sırasında, Hatay 
Adliyesi’nde 
Duruşmalar Devam 
Ediyordu” İddiası
Bazı basın yayın organlarında 
yer alan, “20 Şubat’ta yaşanan 
Hatay depremi sırasında Hatay 
Adliyesi’nde duruşmalar devam 
ediyordu.” iddiası doğru değildir.
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HAKİKAT | Hâkimler ve Savcılar 
Kurulunun 6 Şubat 2023 tarihli yazısı 
uyarınca Hatay Adalet Sarayı binasında 
duruşmalar yapılmamaktadır. Ancak 
depremler nedeniyle yıkılan ya da yapısal 
değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen 
soruşturmalar kapsamında sadece 
tutuklamaya sevk ve sorgu işlemleri 
yapılmaktadır. 

Kahramanmaraş merkezli iki depremden 
sonra yapılan teknik incelemeler sonucunda 
Hatay Adalet Sarayı Binasının sağlamlığı 
konusunda olumlu rapor verilmiştir.
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“Osmaniye’deki 
Karaçay Barajı 
Patladı” İddiası
20 Şubat’ta Hatay’da meydana 
gelen depremlerin ardından bazı 
sosyal medya hesaplarından 
paylaşılan, “Osmaniye’deki Karaçay 
Barajı patladı” iddiası doğru 
değildir.
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HAKİKAT | AFAD Genel Merkezi’nde 
açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, iddialara ilişkin, 
“Karaçay Barajıyla ilgili bir söylenti yayıldı. 
Karaçay Barajı’nı da kontrol ettik. İlgili 
bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız şu an 
itibariyle ön kontrol, ön alınan bilgiler 
çerçevesinde henüz teyit edilen herhangi 
bir risk olmadığını görmüş bulunuyoruz.” 
ifadelerini kullanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 
“Hatay merkezli iki depremin ardından DSİ 
ekiplerimiz bölgedeki barajlarımızı yerinde 
inceliyor. İlk tespitlerimize göre Hatay’daki 
Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarımızda, 
baraj güvenliğini tehdit eden bir durum 
bulunmuyor.” açıklamasıyla, iddiaları 
yalanlamıştır. Ayrıca Karaçay Barajı 
Osmaniye’de değil, Hatay’ın Samandağ 
ilçesinde yer almaktadır.
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“Hatay Valiliği, 
Bodrum 
Belediyesinin 
Yardım Çabalarını 
Engelledi” İddiası
Bazı sosyal medya hesaplarından 
paylaşılan, “İskenderun’da 
depremzedeler için Bodrum 
Belediyesi tarafından kurulan 
konteynerler, Hatay Valiliği 
tarafından kaldırılmaya çalışıldı” 
iddiası doğru değildir.
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HAKİKAT | Bodrum Belediye Başkanı 
Ahmet Aras, şahsi sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımla iddianın tamamen gerçek 
dışı olduğunu ifade etmiş ve yardımlar 
konusunda Hatay Valiliği ile işbirliği 
içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini 
açıklamıştır.
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Hatay’daki Deprem 
Anında Çekildiği 
İddia Edilen 
Görüntüler
Bazı sosyal medya hesaplarından, 
“Hatay Dörtyol’da deprem anına ait 
fotokapan görüntüsü” iddiasıyla 
paylaşılan görüntülerin, Hatay’daki 
depremle herhangi bir ilgisi 
bulunmamaktadır.
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HAKİKAT | Fotokapanla çekildiği iddia 
edilen görüntü ilk olarak, 20 Ekim 2018’de 
Daniel Holland adlı kullanıcının Twitter 
hesabından, “Quebec ormanında yer 
nefes alıyor gibi görünüyor” başlığıyla 
paylaşılmıştır.

Görüntüler incelendiğinde, kuvvetli rüzgarın 
ağaçları ileri-geri salladığı ve ağaç köklerinin 
gevşek orman zemininde hareketlere neden 
olduğu tespit edilmiştir.
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“AFAD İmamoğlu 
İlçesi İçin Tahliye 
Uyarısı Yaptı” 
İddiası
Bazı haberleşme uygulamalarından 
paylaşılan, “AFAD, Adana Aladağ 
ilçesi Yedigöze Barajı’nın 
Hatay’da yaşanan 6.4 şiddetindeki 
depremden dolayı ağır hasar 
aldığını açıkladı ve İmamoğlu 
ilçesi için tahliye duyurusu yaptı” 
iddiası doğru değildir.
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HAKİKAT | İddianın yayılması maksadıyla 
AFAD logosu kullanılsa da açıklamanın AFAD 
ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Yedigöze 
Barajı’nda da depremden dolayı herhangi 
bir hasar meydana gelmemiştir. Dolayısıyla 
AFAD’ın İmamoğlu ilçesiyle alakalı herhangi 
bir ikaz veya tahliye kararı yoktur.


