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“Afet Bölgelerindeki Arama Kurtarma Çalışmalarında 
TSK Devreye Girmedi” İddiası

“TÜBİTAK Depremin Meydana Geldiği Bölgeyle İlgili 
Projeyi Reddetti” İddiası 

“Depremde Hasar Gören Mersin Şehir Hastanesi 
Boşaltılıyor” İddiası

Sosyal Medya ve WhatsApp Gruplarında “AFAD Uyarısı” 
Başlığıyla Paylaşılan Bazı İddialar 

“Osmaniye’de Deprem Felaketi Yaşanırken MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisinin Yıldönümünü 
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“Afet 
Bölgelerindeki 
Arama Kurtarma 
Çalışmalarında 
TSK Devreye 
Girmedi” İddiası
Bazı sosyal medya hesaplarından 
paylaşılan ve basın yayın 
organlarında yer alan, “Afet 
bölgesindeki arama kurtarma 
çalışmalarında TSK devreye 
girmedi” iddiası gerçek dışıdır. 



4 —  

HAKİKAT | Türk Silah Kuvvetleri’nin 
afet bölgesindeki çalışmalarının bir kısmı 
şöyledir: 
 
Arama kurtarma çalışmalarına destek 
sağlayan binlerce askerimiz aynı zamanda 
arama kurtarma ekiplerinin daha iyi 
çalışabilmeleri için ihtiyaç duyulan 
noktalarda asayişi sağlama görevi 
gerçekleştirmektedir. 
 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İnsani Yardım 
Tugayı, Malatya’daki enkazda arama-
kurtarma çalışmalarına aralıksız devam 
etmektedir. 
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konuşlu 
bulunan 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı 
personeli, arama kurtarma çalışmalarına 
destek için Mersin’e gelerek deprem 
bölgesine intikal etmektedir. 
 
Hatay Kırıkhan’daki arama kurtarma 
faaliyetlerine destek sağlayan 5’inci 
Kolordu İstihkam Alayı Doğal Afetler Arama 
Kurtarma Timi’nin çalışmaları sürmektedir.
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41’inci Komando Tugay Komutanlığında 
görevli Mehmetçikler, arama tarama 
faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. 
 
TSK, kurduğu hava koridoru aracılığıyla 
A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 
37 hava aracı ile arama kurtarma ekiplerini 
ve yardım malzemelerini taşımakta, yaralı 
vatandaşlarımızı tahliye etmektedir.

TSK’nın envanterindeki CH-47 ve AS-532 tipi 
helikopterler sisli ve karlı havaya rağmen 
deprem bölgelerindeki çalışmalara başarılı 
bir şekilde destek vermektedir. 
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Deniz Kuvvetlerine ait TCG SANCAKTAR, TCG 
BAYRAKTAR ve TCG OSMANGAZİ gemileri, 
deprem bölgesine uyku tulumu, battaniye, 
çadır ısıtıcısı, jeneratör, gıda malzemeleri ve 
arama kurtarma teçhizatlarının yanı sıra iş 
makinaları taşımaktadır. 
 
İskenderun Limanı’na demirleyen TCG 
İskenderun gemisi, afet bölgesindeki 
yaralıları Mersin’deki hastanelere taşımak 
için görevlendirilmiştir.
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“TÜBİTAK 
Depremin 
Meydana Geldiği 
Bölgeyle İlgili 
Projeyi Reddetti” 
İddiası
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün 
Kahramanmaraş’ta meydana 
gelen depremlerle ilgili, “Depreme 
ilişkin proje hazırladık. Harita 
Genel Müdürlüğü ile valiliklerle, 
belediyelerle proje hazırladık. 
Devlet Planlamaya, TÜBİTAK’a 
sunduk reddedildi” açıklaması 
manipülasyon içermektedir.
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HAKİKAT | 2010 yılında sunulan iddiaya 
konu 110G101 numaralı ve “Doğu Anadolu 
Fay Zonu Boyunca Güncel Deformasyonun 
Ölçülmesi ve Bu Zonda Yer Alan Yerleşim 
Alanları İçin Tehlike Analizlerinin Yapılması 
(DAFTAP)” başlıklı TÜBİTAK Kamu 
Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) 1007 
projesi için revize verilmiştir.

Söz konusu projede müşteri kurumlar 
olarak Elazığ Valiliği, Elazığ Belediye 
Başkanlığı, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediye 
Başkanlığı, Malatya Belediye Başkanlığı, 
Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş 
Belediye Başkanlığı yer almaktadır.

Dünyada benzer görevi yerine getiren 
muadil kuruluşlar gibi TÜBİTAK da proje 
değerlendirme ve destek süreçlerini 
yazılı ve açık usul ve esaslar çerçevesinde 
yürütmektedir. Projeye, “Valilikler ve/veya 
belediyeler, kendi sorumluluk alanı dışında, 
ülkenin diğer bölgelerini de ilgilendiren 
sorun ve ihtiyaçlara ilişkin projelerde tek 
başına müşteri kurum olamaz” koşulunu 
yerine getirmediği için revize verilmiştir.
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İade sonrası 2010 yılından bu yana herhangi 
bir düzeltme veya yeniden başvuruda 
bulunulmamıştır.

Ayrıca, Prof. Dr. Naci Görür bugüne kadar 
TÜBİTAK’a yürütücü ya da araştırmacı 
olarak 1992-2012 yılları arasında 17 proje 
sunmuştur. Bu 17 projeden 13 tanesi 
desteklenmiştir. Görür’ün yürütücü ve 
araştırmacı olarak yer aldığı ve sonuçlanan 
10 projesine 2023 sabit fiyatlarıyla yaklaşık 
11 milyon TL ödenek aktarılmıştır.

TÜBİTAK, deprem konusunu öncelikli 
alan olarak değerlendirerek yapılan proje 
başvurularını titizlikle dikkate almakta 
ve başvuru yapılması konusunu teşvik 
etmektedir.
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“Depremde Hasar 
Gören Mersin 
Şehir Hastanesi 
Boşaltılıyor” 
İddiası
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 
depremin ardından bazı sosyal 
medya hesaplarından paylaşılan, 
“Mersin Şehir Hastanesi yeni 
yapılmasına rağmen şehirde 
çatlayan tek bina o oldu” ve 
“Mersin Şehir Hastanesi ciddi 
hasar gördü, boşaltılıyor” iddiaları 
tamamen asılsızdır.
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HAKİKAT | Deprem nedeniyle Mersin 
Şehir Hastanesi’nin dış cephesindeki fayans 
kaplamalarında ufak tefek kırıklar meydana 
gelmiştir. Hastane hizmet vermeye 
devam etmektedir. Hasta kabulüyle ilgili 
herhangi bir sorun yaşanmamaktadır 
ve yatan hastaların odalarında tedavileri 
sürmektedir. 

Herhangi bir hasar veya tahliye söz konusu 
değildir.
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Sosyal Medya 
ve WhatsApp 
Gruplarında “AFAD 
Uyarısı” Başlığıyla 
Paylaşılan Bazı 
İddialar
Bazı sosyal medya hesapları ve 
WhatsApp gruplarında paylaşılan 
“AFAD’dan uyarı” başlıklı iddialar 
gerçek dışıdır.
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HAKİKAT | Söz konusu paylaşımlarda, 
“AFAD ve dış ülkelerin kuruluşlarının 
yaptıkları açıklamalara göre, fay hatlarının 
Türkiye’ye gittikçe yayıldığı görülüyor 
vatandaşlarımızın güvenlik amacıyla bugün 
dışarıda kalmaları önemle rica olunur. 
Malatya - Ankara, Eskişehir - Afyon, İzmir - 
Uşak, Manisa - Çanakkale, İzmit - İstanbul... 
Bu illerde yaşayan vatandaşlar gerekli 
güvenlik önlemlerini lütfen alsın, özellikle 
İzmir ve İstanbul’da yaşayan vatandaşlar 
dikkatli olsun” şeklinde yanıltıcı bilgiler yer 
almaktadır.

Kahramanmaraş’taki depremler, ‘Doğu 
Anadolu Fay Hattı’nda meydana gelmiştir. 
Bahsi geçen şehirler, bu fay hattı üzerinde 
bulunmamaktadır ve bu fay hattına oldukça 
uzaktadırlar. “Fay hattı yayıldı” şeklindeki 
ifadeler de hiçbir bilimsel dayanağı 
bulunmayan yanıltıcı ifadelerdir.

Öte yandan ne AFAD ne de herhangi bir 
uluslararası kuruluşun, bu şekilde bir 
açıklaması bulunmamaktadır. Kriz anlarında 
resmi açıklamaları takip etmek, sağlıklı 
bilgi akışının temel yoludur. Lütfen teyitsiz 
bilgilere itibar etmeyiniz.
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”Osmaniye’de 
Deprem Felaketi 
Yaşanırken MHP 
Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli 
Partisinin 
Yıldönümünü 
Kutluyor” İddiası
Bazı sosyal medya hesaplarından 
paylaşılan, “Memleketi Osmaniye 
depremde yerle bir olan Devlet 
Bahçeli, partisinin kuruluş 
yıldönümünü kutluyor.” iddiası 
toplumun acısını istismar ederek 
yapılan açık bir manipülasyondur.
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HAKİKAT | Milliyetçi Hareket Partisi 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM Grup 
Toplantısındaki konuşmasında, yegane 
gündemlerinin deprem olduğunu belirtmiş 
ve toplantının büyük bir bölümünde 
Türkiye’deki deprem felaketiyle ilgili 
meseleleri konuşmuştur.

Bahçeli, MHP’nin 54’üncü kuruluş yıldönümü 
ile ilgili, “Partimizin 54’üncü yıl dönümünü, 
yaşadığımız felaketlerden dolayı buruk 
bir vicdanla kutluyor, daha nice yıllarda 
üç hilalin var olmasını Allah’tan niyaz 
ediyorum.” ifadelerini kullanmıştır.

Bahçeli’nin tüm konuşması incelendiğinde, 
“Deprem felaketi önemsenmeden kutlama 
yapıldı” algısı oluşturmak için yapılan 
paylaşımların kasıtlı manipülasyon içerdiği 
tespit edilmiştir.
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”Deprem 
Sonrasında 
Atatürk Barajı’nda 
Çatlaklar Oluştu” 
İddiası
Bazı sosyal medya hesaplarında 
yer alan “Deprem sonrasında 
Atatürk Barajı’nda çatlaklar oluştu” 
iddiası doğru değildir.
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HAKİKAT | Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, depremin ardından yaptığı 
açıklamada tüm barajlarımızla alakalı 
bölgenin tamamının kontrolden geçirildiğini 
ve Malatya Sultansuyu Barajı dışında 
herhangi bir barajda sorun yaşanmadığını 
ifade etmiştir.

Bölgedeki diğer barajlarda herhangi bir 
sorun yaşanmadığıyla ilgili de Şanlıurfa 
Valiliği, Malatya Valiliği ve Birecik 
Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesapları 
üzerinden açıklamalarda bulunmuştur.


