


2 —  

“İstanbul Deprem Erken Uyarı Sistemi Kabloları 
Balıkçılar Tarafından Koparıldı, Sistem Çalışmıyor” 
İddiaları

”Çadırlara Bağlanan Sayaçlar 1 Haziran’dan İtibaren 
Geçmişe Dönük Okunacak ve Haziran Ayından Sonra 
6 Ay Boyunca Her Ay Faturalara Bu Tutar da Ek Olarak 
Yansıtılacak” İddiası 

“Atatürk Havalimanı Pistine Cami Yapılıyor” İddiası 

“AFAD Personeli Bir Depremzedeye Taciz İçerikli Mesajlar 
Gönderdi” İddiası 

Kilis ve Gaziantep’te “Süper Hücre Fırtınası” İddiasıyla 
Paylaşılan Görüntüler

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Tarafından 
Yayımlanan Dezenformasyon Bülteni
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“İstanbul Deprem 
Erken Uyarı Sistemi 
Kabloları Balıkçılar 
Tarafından 
Koparıldı, Sistem 
Çalışmıyor” İddiaları
Bazı basın yayın organlarında 
yer alan, “İstanbul Deprem Erken 
Uyarı Sistemi kabloları balıkçılar 
tarafından koparıldı, sistem 
çalışmıyor” iddiaları doğru değildir.
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HAKİKAT | Kandilli Rasathanesi 
tarafından işletilmekte olan İstanbul 
Deprem Erken Uyarı Sistemi (İDEUS), sağlıklı 
bir şekilde çalışmaktadır.

Öte yandan İDEUS, ‘halka yönelik’ Deprem 
erken uyarı sinyaliyle bir radyo istasyonu 
gibi yayın yapan bir sistem değildir. Böyle 
bir erken uyarı sinyali de maalesef yoktur.

İDEUS, meydana gelen bir deprem 
sonrasında ikincil afetlerin (doğal gaz 
kaynaklı patlamaların önlenmesi, elektrik 
üretim tesislerinin devre dışı bırakılması, 
ulaşım sistemlerinin güvenli bir şekilde 
durdurulması vb.) önlenmesine yönelik 
hizmet vermektedir.
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Ülkemizde Kandilli Rasathanesi tarafından 
çalıştırılan İstanbul Deprem Erken Uyarı 
Sistemi, 2001 yılında Kuzey Anadolu Fay 
Zonu yakınlarında, kıyı şeridi boyunca 
ve Prens adaları olmak üzere 10 farklı 
konuma yerleştirilen ‘kuvvetli yer hareketi’ 
istasyonlarıyla kurulmuştur.  
 
Bu 10 adet kuvvetli yer hareketi istasyonu 
yanında, 5 adet deniz dibi sismograf 
sistemi kurulmuş; ayrıca, Marmara Denizi 
çevresinde günümüzde deprem erken uyarı 
amacıyla kullanılabilen çok sayıda kuvvetli 
ve zayıf yer hareketi istasyonu kurulmuştur. 
Böylece, Marmara bölgesinde erken uyarı 
amacıyla kullanılabilecek kuvvetli ve zayıf 
yer hareketi istasyon sayısı 100’e ulaşmıştır. 
 
Bu kapsamda, deprem erken uyarı 
sistemindeki istasyonlar gerçek zamanlı 
olarak sürekli izlenmektedir. Aynı zamanda, 
deprem erken uyarı sistemindeki 
veri akışı sürekli denetlenmekte ve 
gerekli durumlarda anında teknik 
müdahaleler yapılmaktadır. Veri akışının 
sürekliliğini sağlamak için yedeklilik 
prensibi uygulanmaktadır. Mevcut 
sistemin işleyişinde herhangi bir sorun 
bulunmamaktadır.
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“Çadırlara 
Bağlanan Sayaçlar 
1 Haziran’dan 
İtibaren Geçmişe 
Dönük Okunacak 
ve Haziran Ayından 
Sonra 6 Ay Boyunca 
Her Ay Faturalara Bu 
Tutar da Ek Olarak 
Yansıtılacak” İddiası
Bazı sosyal medya hesaplarından 
paylaşılan, “Çadırlara bağlanan 
sayaçlar 1 Haziran’dan itibaren 
geçmişe dönük okunacak ve 
haziran ayından sonra 6 ay 
boyunca her ay faturalara bu tutar 
da ek olarak yansıtılacak” iddiası 
doğru değildir.
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HAKİKAT | Afetzedeler için AFAD 
koordinesinde kamu kurum ve kuruluşları, 
STK’lar ve vatandaşlarımız tarafından 
kurulan çadır/konteyner gibi geçici 
barınma alanlarına takılan sayaçlardan 
ölçülen elektrik tüketimi, tamamen elektrik 
şebekesinin takibi ve işletilmesi amacına 
yöneliktir. 
 
Depremzedelere yönelik herhangi bir 
faturalandırma yapılması hiçbir şekilde söz 
konusu değildir.
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“Atatürk Havalimanı 
Pistine Cami 
Yapılıyor” İddiası
Bazı basın yayın organlarında, 
“Atatürk Havalimanı pistine 
cami yapılıyor” iddiasıyla 
paylaşılan görüntüler, gerçeği 
yansıtmamaktadır.
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HAKİKAT | İddiaya konu görüntülerdeki 
yapı cami değil, İstanbul Atatürk Havalimanı 
Millet Bahçesi proje alanında yapılacak 
külliye konseptindeki alanın girişini 
göstermektedir. 

Kuzey ve güney yerleşkede atölye, sergi 
salonları, lokanta, çarşı, millet kıraathanesi, 
aşevi gibi donatıların yer aldığı alanda, 
külliye konseptiyle geleneksel yaşam biçimi 
yeniden canlandırılacaktır.
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“AFAD Personeli Bir 
Depremzedeye Taciz 
İçerikli Mesajlar 
Gönderdi” İddiası 
Bazı sosyal medya hesaplarından 
paylaşılan, “AFAD personeli bir 
depremzedeye taciz içerikli 
mesajlar gönderdi” iddiası doğru 
değildir.
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HAKİKAT | İddiada ‘AFAD personeli’ 
olarak anılan şahısla ilgili gerekli tüm 
incelemeler yapılmış, bu incelemeler 
neticesinde ismi geçen şahsın AFAD 
personeli olmadığı, bir üniversite öğrencisi 
olduğu tespit edilmiştir.
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Kilis ve Gaziantep’te 
“Süper Hücre 
Fırtınası” İddiasıyla 
Paylaşılan 
Görüntüler
Bazı sosyal medya hesaplarından 
17 Mart 2023’te paylaşılan 
görüntülerle ilgili, “Kilis’te ve 
Gaziantep’in bazı bölgelerinde 
süper hücre fırtınası yaşandı” 
iddiası doğru değildir.
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HAKİKAT | İddiaya konu görüntülerin, 
Eylül 2022’de bazı Rus ve Fransız kullanıcılar 
tarafından paylaşıldığı tespit edilmiştir. 
Kullanıcılar, görüntülerin “Fransa’nın 
Montpellier kentinde çekildiğini” belirtmiştir.


