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7.628 
mesaj

teyit.org’u kurarken hareket noktamız kriz 
anlarında şüphenin ve korkunun yayılması, 

insanların güvenilir bilgi ihtiyacını karşılayacak 
kaynağın ise yetersiz olmasıydı.

26 Ekim 2016’da yayın hayatına başlarken 
“Pinokyolar Çağı’nda teyit.org” başlığıyla  
bir yazı yayınlamış ve medyaya güvenin  
azaldığı, sosyal medyanın haberleşme için  
git gide önem kazandığı bir dönemde  
yanlış bilgiyle mücadele etmenin önemli  
bir sorumluluk olduğunun altını çizmiştik.

teyit.org’u kurarken hareket noktamız,  
kriz anlarında şüphenin ve korkunun  
yayılması, insanların güvenilir bilgi ihtiyacını 
karşılayacak kaynağın ise yetersiz olmasıydı.  

Bu nedenle teyit.org’un, kullanıcıların şüphe 
ettiği içerikleri sorabileceği bir referans 
noktası olması için ilk günden itibaren çalıştık, 
haberi internetten alan okurun şüpheli 
gördüğü bilgiyi bize iletmesini istedik.

Bu rapor, teyit.org takipçilerinin bize 
doğruluğundan emin olamadığı, yanlış 
olduğunu düşündüğü veya gerçeğinin  
ne olduğunu bilmek istediği yani  
şüphelendiği için gönderdiği 7.628 mesajın 
verisiyle hazırlandı. teyit.org kullanıcılarının,  
genel internet kullanıcısı profilini tam  
anlamıyla yansıttığını söylemek bu aşamada  
mümkün olmasa da, rapor kullanıcıların, 
internette hangi iddialardan, hangi türdeki 
içeriklerden şüphe ettiklerine ve şüphelenilen  
içerikleri göndermek için hangi mecraları  
kullandıklarına dair temel içgörüler taşıyor.

Bu şüphelerin hangi dönemlerde yükseldiği, 
hangi olaylar ve değişimler tarafından 
tetiklendiği, kurumların kuşku ve korkuya 
karşı verdikleri tepkilerin kullanıcı nezdinde 
nasıl yankı bulduğu bu raporun temelde  
ele aldığı diğer konular arasında.

Ayrıca rapor, özellikle kriz anlarında neden  
daha fazla yanlış bilgi ve şüpheli içeriğin 
dolaşıma girdiğine dair cevaplar sağlarken, 
kutuplaşma ve gündelik kaygıların, haber 
tüketimi üzerindeki izlerini takip ediyor. 

teyit.org editörlerinin bir senelik deneyimlerinden yola çıkarak  
hazırlanan bu içgörülerin, alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına, 
kamu kurumları ile uluslararası örgütlere, medya kuruluşlarına ve 
interneti iletişim stratejisinin vazgeçilmez bir parçası haline getirmiş 
tüm kurumlara faydalı olacağını umuyoruz.
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metod
oloji

Bir yıl içerisinde teyit.org’a 
gönderilen tüm şüpheli içeriklerin 
verisi belli kriterler göz önünde 
bulundurularak düzenlendi.  
Bu bölümde, teyit.org’a gelen 
şüpheli içerikler üzerinden 
kullanıcıların internette 
karşılaştıkları hangi içeriklerden 
şüphelendiklerini inceleyen  
bu raporda kullanılan verinin 
nasıl düzenlendiğini bulacaksınız.



 teyit.org bir haber sitesi değildir. Her doğru haber yayınlanmaz.
Ancak sonucu doğru çıkan şüpheli içeriklerin yayınlanmasında

bazı istisnalar bulunur.

teyit.org editörleri, teyit.org’a doğrulanması 
için iletilen şüpheli haberler arasında 
önceliklendirme yapabilmek için bir filtre 
kullanıyor. Bu filtre üç temel unsurdan oluşuyor;

Bu filtrelerin ilki aciliyet. Özellikle patlamalar, 
terör saldırıları, doğal afetler, savaş ve çatışma 
durumları gibi anlık olaylarla ilgili doğru 
enformasyonun henüz güvenilir kaynaklar 
tarafından açıklanamadığı kriz zamanlarında 
devreye giren bu filtre, hayati risklere yol açma 
ihtimali olan şüpheli haberlerin daha öncelikli 
olarak incelenmesini gerekli kılıyor.

Diğer filtre yaygınlık. teyit.org editörleri 
karşılaştıkları şüpheli içerikleri incelerken 
içeriğin yaygın olup olmadığını iki aşamada 
değerlendiriyor. İçerik eğer internette virüs gibi 
yayılıyor ve birçok kişiye ulaşıyorsa yaygınlık 
filtresi, o şüpheli içeriğin önceliklendirilmesini 
gerekli kılıyor. İçeriğin viral olmadığı zaman 

teyit.org’a iletilen şüpheli içerikler arasından 
seçilen ya da editörlerin fark ettiği şüpheli 
içerikler incelenirken çalışma prensipleri ve 
yayın politikası da değerlendirilir. 

İki kişinin ya da bir grubun aralarında 
konuştukları iddia edilen ve konuşma 
esnasında orada bulunmadıkça doğruluğunun 
tespit edilmesi mümkün olmayan konularla 
ilgili kişiler ulaşılabilir olsa bile bu şüpheli 
haberler incelemeye alınmaz. Ayrıca iddia, 
yorum içermeyen, doğrulanabilir somut 
verilere dayalı olmalıdır.

devreye giren ikinci aşamada ise, şüpheli 
içeriğin zaman zaman tekrar ortaya çıkan bir 
şehir efsanesi olup olmadığı kontrol ediliyor. 
Eğer bir şüpheli içerik gündem belirleyecek 
kadar sarsıcıysa, bir kişiyi ya da bir grubu 
zan altında bırakıyorsa, bir haber sitesi, 
siyasetçi, gazeteci ya da farklı fanuslara 
ulaşma ihtimali olan eşik bekçileri tarafından 
yaygınlaştırılmışsa önem filtresi, o şüpheli 
içeriğin incelenmesini gerektiriyor. Şüpheli 
içerik yeterince yaygın değilse bile, iddiayı 
ortaya atan aktörün ulaşabileceği kişi sayısı 
göz önünde tutularak önem kriteri  
devreye alınabiliyor.

Bu kriterlerden en az birini karşılayan şüpheli 
içerik, öncelikli olarak teyit.org editörlerinin 
gündemine alınıyor. Bunlar dışında kalan 
ihbarlar ise daha sonra incelenmek üzere 
arşivleniyor. (Arşivlenen içeriklerin bir kısmı 
daha sonra doğrulanarak yayınlanmıştır.) 

İddiaları doğrularken, şüpheli içeriğin 
sonuçlandırılmasını sağlayacak en az iki delil 
olmasına, bu delillerin kamuya açık, herkesin 
tekrar inceleyebildiği, arayarak bulabildiği 
şeyler olmasına dikkat edilir. Bulunan iki ve 
üstü delilin ayrı ayrı doğrulanmış olması ve 
birbirini doğruluyor olması gerekir.

Hazırlanan her analiz en az iki diğer editör 
tarafından tekrar incelenir. Diğer editörlerin 
kontrolü sırasındaki inceleme iki aşamalıdır. 
İlk aşamada, delillerin kontrolü, delillerin 
doğruluğunun kontrolü, delillerin uyumunun 

Şüpheli içeriklerin önceliklendirilmesi

teyit.org çalışma prensipleri ve yayın politikası
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kontrolüne bakılır. İkinci aşamada, anlatımın 
sadeliğine, geri tepme etkisini en aza indirecek 
şekilde anlatımın kurgulanıp kurgulanmadığına 
ve imlaya bakılır.

teyit.org bir haber sitesi değildir. Her doğru 
haber yayınlanmaz. Ancak sonucu doğru  
çıkan şüpheli içeriklerin yayınlanmasında  
bazı istisnalar bulunur. 

Kullanıcı üretimi içerikler teyit.org tarafından 
değerlendirilir, doğruysa virallik sınırıyla 
birlikte tekrar incelenir. Eski ve doğru bir 
haberin üzerinde hala şaibe bulunuyorsa ve 
farklı dönemlerde tekrar ortaya çıkıyorsa, 
doğru olmasına rağmen hakkında “yanlış” 
olduğuna dair bilgiler dolaşımdaysa bu  
içerikler yayınlanabilir. Ayrıca, haber siteleri  
bir iddiayı ele almış olsa da farklı deliller  
ortaya konabiliyorsa, haberin içeriğine  
ilişkin haber sitelerinin bahsetmediği  
noktalara değiniliyorsa sonucu doğru  
çıkan içerik yayınlanır. Sosyal medyada ayrımcılığın yaygınlaşmasına 

sebep olan içerikleri değerlendirirken hassas 
davranır. Özel hayatın gizliliğini ihlal eden şüpheli 
haberler incelenmeye alınmaz, yayınlanmaz. 
“Herkese açık” olarak paylaşılmayan sosyal 
medya gönderileri, bir Facebook sayfasına 
bırakılan yorumlardaki kişilerin isimleri ve 
profil fotoğrafları yayınlanmaz, kişilerin sosyal 
medyadaki gizlilik tercihlerine saygı gösterilir.

teyit.org polis ya da olay yeri 
inceleme ekibi gibi hareket etmez. 
Bu yüzden adli vakalar, güvenlik 
güçlerinin takip etmesini gerektiren 
süreçler, toplanması yalnızca 
emniyetin yetki alanında olan 
deliller, incelemelerin dışındadır.

teyit.org istihbarat örgütü değildir. 
Yalnızca istihbarat faaliyetleriyle 
toplanabilecek deliller ve devletlerin 
gizli faaliyetleri bilinmeden 
çözülemeyecek vakalar teyit.org’un 
kapsama alanı dışındadır.

teyit.org mahkeme değildir. Yargılanma 
gerektiren, hüküm verilene kadar şüpheli 
kalacak olan, delilleri ancak mahkeme  
kararıyla toplanabilecek şüpheli  
haberler kapsama alanı dışındadır.

Silahlı örgütlere oksijen verecek içerikler 
yayınlanmaz, teyit.org bu örgütlerin 
propagandalarının yaygınlaşmasına alet 
olmamaya dikkat eder. 

teyit.org nefret söyleminin, nefret suçuna 
dönüşme ihtimali olduğu durumlarda temkinli 
davranır, nefreti büyütmeye sebep olacak bir 
yayın yapmaz. Sosyal medyada ayrımcılığın 
yaygınlaşmasına sebep olan içerikleri 
değerlendirirken hassas davranır. 

teyit.org kriz anlarında yanlış 
bilginin yayılma eğilimindeki  
artış nedeniyle, insani krizlerin 
önüne geçmek, masum insanların 
etkilenmesini engellemek için 
daha yüksek performansla, daha 
dikkatli çalışır. Kriz anlarında 
ortaya çıkan “doğru” fotoğraflar 
ve videolar - üzerlerinde şaibe 
olmadıkça - travma etkisini 
artırmamak için yayınlanmaz. 
Burada “haber sitesi olmama” 
kriterine uygun hareket edilir.

teyit.org nefret söyleminin, 

nefret suçuna dönüşme ihtimali 

olduğu durumlarda temkinli 

davranır, nefreti büyütmeye 

sebep olacak bir yayın yapmaz.
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teyit.org’a doğrulanması talebiyle gönderilen 
şüpheli içerikler 17 konu başlığı kullanılarak 
kategorize edildi. Bu başlıklar; “Politika”,  
“Bilim-Teknoloji”, “Din”, “Eğitim”, “Ekonomi”, 
“Enerji”, “Kent-Çevre”, “Magazin”, “Sağlık”, 
“Sanat”, “Şehir Efsanesi”, “Spor”, “Tarih”, “Uzay”, 
“Yargı”, “Yaşam” ve “Kriz” olarak belirlendi. 

Konu başlıklarının belirlenmesinde, 
dünyanın önde gelen haber ajansları 
tarafından oluşturulan International Press 
Telecommunications Council’ın (IPTC) hazırladığı 
konu başlıkları standartlarından yararlanıldı. 

Aynı anda iki ya da daha fazla konu başlığını 
karşılayan içeriklerde atama, konu başlıkları 
arasında sıralama yapılarak ve içeriğe  
en uygun öncelikli ana konu başlığı  
belirlenerek gerçekleştirildi.

Örneğin; “Çaykur’un Katarlı bir şirkete satıldığı 
iddiası” hem hükümetin bir işlemi hem de 
ekonomik bir faaliyet söz konusu olduğu için 
bu iddianın konu başlığının belirlenmesinde 
“Politika” ve “Ekonomi” seçeneklerinden 
biri tercih edildi. Bu örnekte atama, iddia 
“ekonomik bir faaliyetin politik yansımasını” 
içerdiği için “Ekonomi” konu başlığına yapıldı.

Bir diğer örnekte ise “Suriyeliler istedikleri 
üniversiteye hiçbir koşul olmadan girebiliyor 
iddiası” hem üniversitelere dair yapılan bir 
düzenlemeyi işaret ettiği için “Eğitim” konu 
başlığına hem de Suriyeli sığınmacılarla ilgili 
olduğu için “Politika” konu başlığına uygun 
gözükmektedir. İddia öncelikli olarak Suriyeli 
sığınmacılarla ilgili bir düzenlemeyi içerdiği için 
“Politika“ konu başlığı atanarak incelendi.

Şüpheli içeriklerin konu başlıklarının belirlenmesi

 teyit.org metodolojisine göre, suç, hukuk ve adalet ile ilgili içerikler ve 
terör örgütü propagandaları içeren içerikler incelemeye alınmamıştır.

Bu rapor içerisinde şüpheli haberin teyit 
edilip edilmediğini belirten “Sonuçlandı”, 
“Sonuçlanmadı”, “Arşiv” ya da “İncelemeye 
alınmadı” ifadeleri yukarıdaki metodolojiye 
göre belirlenmiştir. teyit.org metodolojisine 
göre doğrulanarak yayınlanmış şüpheli  
içerikler “Sonuçlandı” olarak işaretlenmiştir.  
Yeterli delile ulaşılamaması ya da 
doğrulandığı halde yayın politikası 

sebebiyle yayınlanmayan şüpheli içerikler 
“Sonuçlanmadı” olarak işaretlenmiştir.  
teyit.org metodolojisine uygun olmasına 
rağmen öncelik kriterlerini geçemeyen 
şüpheli içerikler“ Arşiv” olarak işaretlenmiştir. 
Son olarak teyit.org metodolojisine göre, 
suç, hukuk ve adalet ile ilgili içerikler ve 
silahlı örgüt propagandası içeren içerikler 
incelemeye alınmamıştır.

Politika Din Eğitim Ekonomi Enerji

Kent-ÇevreMagazin Sağlık 

Yargı Tarih Kriz

YaşamUzay 

Spor

Sanat

Bilim-Teknoloji 

Şehir Efsanesi
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teyit.org’a gönderilen şüpheli içerikler “Görsel”, 
“Video”, “Ses Kaydı”, “Sosyal Medya İçeriği”, 
“Haber” ve “Diğer” olmak üzere 6 içerik türünde 
kategorize edildi. Bu içerik türleri belirlenirken, 
içeriğin teyit.org’a bildirilme şekli değil, doğrudan 
şüphelenilen içeriğin kendisi dikkate alındı. 

Örneğin, iddiayı teyit.org’a ileten kişi bir 
Facebook paylaşımı gönderiyorsa, iddiada 
şüphelenilen unsura bakıldı ve şüphelenilen 
şey bir fotoğraf ya da görsel ise türü “Görsel” 
olarak belirlendi. Eğer bu paylaşımda yer alan  
bir metin şüphe taşıyorsa tür “Sosyal Medya 
İçeriği” olarak belirlendi. Mesajı gönderen kullanıcı 

herhangi bir içeriğe işaret etmeden yalnızca  
soru soruyorsa türü “Diğer” olarak belirlendi.

Örneğin; “Gülen ve Kılıçdaroğlu’nun 1994’te  
bir araya geldiğini gösteren fotoğraf iddiası”  
için bildirilmiş olan bir sosyal medya içeriği 
olmasına rağmen, şüpheli unsur fotoğraf  
olduğu için içerik türü “Görsel” olarak kaydedildi.

“Zimbabve’de suyun üzerinde yürümeye çalışan 
papazı timsahların yediği iddiası” için bildirilen 
bir haber sitesinin sosyal medya içeriği 
olmasına rağmen içerik haber sitesi kaynaklı 
olduğu için içerik türü “Haber” olarak belirlendi.

Şüpheli içeriklerin türlerinin belirlenmesi

Teyit edilerek teyit.org’da yayınlanan her şüpheli içerik için Google, Yandex, Crowdtangle ve 
Tweetdeck gibi araçlar kullanılarak, içeriğin üretildiği ve yaygınlaştığı yerin tespiti yapıldı.  
Şüpheli içeriğin üretildiği ve yaygınlaştığı yere dair bu araçlar kullanılarak yapılan tespit,  
teyit.org analizlerinde belirtildi. 

Yayınlanan içeriklerin üretildiği ve yayıldığı yerin tespiti
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kullanıcıların 
internette 

şüphelendiği
içeriklere 

genel 
bakış
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Kullanıcılardan, internette  
gördükleri içeriği paylaşmadan, 
doğrusunu öğrenmek üzere  
teyit.org’a göndermelerini istemek, 
hem yanlış bilginin yayılmasının 
önüne geçebilmek hem de  
teyit.org editörlerinin ulaşamadıkları 
yankı fanuslarında dolaşan şüpheli  
haberlerin tespitini yapabilmek  
için önemliydi.

26 Ekim 2016 - 1 Ekim 2017 tarihleri arasında teyit.org’a,  
tüm sosyal medya mecralarından toplam 7 bin 628 mesaj iletildi.

Bu mesajlarla şüpheli olduğu düşünülen 3 bin 820 tekil içerik bildirildi.

teyit.org Ekim 2016’da yayın hayatına başlarken, kullanıcıların internette şüpheli 
buldukları içerikleri gönderebilecekleri ihbar hatlarını da takipçilerine açtı. 

7.628
İletilen toplam 

mesaj sayısı Bildirilen şüpheli 
haber sayısı

3.820

Şüphelenilen içerik sayısının, 
gönderilen toplam mesaj sayısı içindeki payı

Takipçi sayısı

185.710

75.347.568
Görüntülenme

34.697 web
sitesi

10.832.963
Görüntülenme

6.002.643
Görüntülenme

Takipçi sayısı
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En az iki kez ihbar 
göndermiş kişi sayısı

İhbar gönderen 
kişi sayısı

Bildirilen şüpheli içeriklerin yaklaşık  
yüzde 26’sı için en az iki kez ihbar geldi.

İhbar gönderen toplam 5 bin 652 farklı kişinin 
yaklaşık beşte biri en az iki kez ihbar gönderdi.

5.652 3.620

1.119 966

Toplam 
şüpheli içerik

En az iki kez gelmiş
şüpheli içerik

Hakkında en az iki kez ihbar gönderilen  
şüpheli içeriklerin, iletilen toplam şüpheli  
içerik sayısı içindeki payı

Aynı ihbar hattını birden fazla kullanan 
kişi sayısının, ihbar gönderen toplam 
kişi sayısı içindeki payı

teyit.org’un takipçi sayısı da göz önüne alındığında en fazla ihbar gönderilen ayların patlamalar ve 
terör saldırılarının arka arkaya yaşandığı Aralık ayı olduğu görülüyor. 

Aylara göre şüpheli haber dağılımı ve Twitter takipçi artışı İhbar sayısı Takipçi sayısı

teyit.org’un yayın hayatına başlamasından 
yaklaşık bir ay sonra, Aralık ayı başında  
teyit.org’u Twitter’da 18 bin kişi takip  
etmesine rağmen, iletilen ihbar sayısı  
794’e ulaştı. Benzer şekilde Anayasa 
değişikliği referandumunun gerçekleştiği 
Nisan ayında da ihbar sayısında ciddi bir  
artış gözlendi. Son olarak Temmuz ayında  

15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe  
girişiminin yıl dönümü sebebiyle 15 Temmuz’a 
dair ihbarların ve Suriyeli hamile bir kadına 
tecavüz edildiği iddiası üzerine yayılmaya 
başlayan Suriyelilere dair iddialar Temmuz 
ayının 999 ihbarla en çok ihbar iletilen ay 
olmasını sağladı. Bu sırada teyit.org’u  
Twitter’da 115 binden fazla kişi takip ediyordu.
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teyit.org’a şüpheli içerik göndermek 
için en çok kullanılan kanal ise %54,16 
oranıyla teyit.org’un yaklaşık 200 bin 

takipçisinin olduğu Twitter. 

teyit.org’a şüpheli içerik iletmek için Twitter’ın 
diğer mecralara göre çok daha fazla kullanılması, 
kullanıcıların bu mecrada daha fazla politik 
gündemle karşılaştığı bilgisiyle anlaşılabilir. 
Twitter özellikle politikacıların, aktivistlerin ve 
gazetecilerin fazlasıyla kullandığı bir platform. 
Özellikle politik söylem üretme ve etiket 
kampanyalarıyla aktivizm yapılabilir hale 
gelmesiyle politize olmuş bir mecra olarak  
öne çıkıyor. Öyle ki Twitter 2016 yılına kadar  

“sosyal ağ” olan tanımını “haber kaynağı”  
olarak değiştirdi. Araştırmalar gösteriyor ki, 
Twitter her konunun kolayca politize olabildiği 
en önemli mecralardan biri. 

Özellikle politikacıların ve aktivist grupların 
Twitter’da botları seferber ederek 
kampanyalarını öne çıkarma çabaları 
Twitter’daki gündemi sunileştirirken, trollerin 
ya da karşıt grupların bu kampanyaları 
hüsrana uğratmak ya da çarpıtmak amaçlı 
girişimleriyle birçok yanlış içeriğin yayılmasında 
da etkili oluyor. Ayrıca Twitter’da anonim 
kalabilmek buradaki politik tartışmaların 
içerisinde sorumluluk almadan konuşabilmek 
ve verilmek istenen mesajın herhangi bir delile 
dayanmadan yayılmasına sebep olabiliyor.

teyit.org’a şüpheli içerik bildirmek için kullanılan mecralar

Kampanya alanı olarak Twitter

İletilen tüm ihbarlar içinde “Politika” konu başlığındaki içerikler yüzde 51 ile en büyük payı kaplıyor.

teyit.org’a iletilen ihbarların konu başlıklarına göre dağılımı
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teyit.org’a gönderilen ihbarların yüzde 16,12’si 
teyit.org web sitesinde ya da sosyal medyada 
DİKKAT başlığıyla yayınlanarak sonuçlandırıldı. 
Önem, aciliyet ve yaygınlık öncelikleri sebebiyle 
yüzde 10,76’sı arşive alındı, yüzde 62,5’i ise 
yeterli veriye ulaşılamadığı, veriler güvenilir 
olmadığı ya da haber sitelerinden farklı bir delil 
eklenemediği için yayınlanmadı. Yüzde 8,36’sı 
ise teyit.org yayın politikasına ve metodolojisine 
göre incelemeye alınmadı.

7.628 
mesaj

%16,12

%10,76

%8,36

Sonuçlanmadı

Arşiv

Sonuçlandı

İncelemeye alınmadı

teyit.org’a iletilen ihbarların  
incelenme ve yayınlanma oranları

Caps ve ekran görüntülerinin manipülasyon gücü

Öyle gözüküyor ki, sosyal medyada yaygınlaşan 
şüpheli içerikler caps veya ekran görüntüleri 
aracılığıyla çok daha hızlı yayılabiliyor. İnternet 
kullanıcılarının vermek istedikleri mesajı 
görsellerle çok daha kolay anlatabilmesi,  
bu anlatımın hızla yayılma potansiyeli,  
capslerin ve ekran görüntülerinin manipülasyon 
yaratmak için de kullanılmasına sebep oluyor. 
Ayrıca resmiyet taşıdığı iddiasıyla dolaşıma giren 
belgelerin de görsel formatla desteklenmesi,  
bu iddiaların kolayca yaygınlaşmasında  

etkili oluyor. Bu durum ihbar gönderen 
kullanıcıların şüphe ettikleri içeriklerin 
yüzde 42,11’inin “Görsel” türünde teyit.org’a 
iletilmesinden de anlaşılabilir. 

Capsler kültürel değerlere ve duygusal tepkilere 
eğlenceli bir bakış getirdiği sürece çok hızlı viral 
olabiliyor. Herhangi bir link barındırmamaları 
ve kaynaklarına dair dijital ayak izlerini her 
paylaşımda korumamaları, capslerin takip 
edilmesini ve tanımlanmasını da zorlaştırıyor. 

Türlerine göre şüphelenilen içerik sayısı

%64,75
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Olay yerinden oldukları doğru olmasına 
rağmen yayın politikasındaki “haber sitesi 
olmama” maddesi nedeniyle yayınlanmadı.

İddiayla birlikte 
dolaşımda olan iki 

fotoğraftan yalnızca 
biri doğrulanabildiği, 

diğerine dair delil 
elde edilemediği için 
sonuçlandırılamadı.

teyit.org 
metodolojisine göre 
incelemeye alınmadı.

teyit.org 
metodolojisine göre 

incelemeye alınmadı.

Emniyet Genel Müdürlüğü içerisindeki kaynaklardan 
doğru olduğuna dair bilgi edinilse de, tüm kullanıcılar 
tarafından tekrar edilerek doğrulanabilecek iki veya daha 
fazla delil ortaya konamadığı için sonuçlandırılamadı.

Hakkında en çok ihbar gönderilen 15 şüpheli içeriğin aylara göre dağılımı

IŞİD’in,  
iki Türk askerini 
yaktığı iddiası 

(22 Aralık 2016)

Beşiktaş’ta gerçekleşen 
patlamalardan olduğu 

iddiasıyla paylaşılan 
fotoğraflar 

(10 Aralık 2017)

Doğu Halep’in  
tahliyesi sırasında 

çekildiği iddia  
edilen fotoğraflar
(11 Aralık 2016)

ÖSYM’nin bütünleme 
sınavlarını kaldırdığı iddiası

(13 Ocak 2017)

Başbakanlık’ın  
“Hayırlı” kelimesinin 
kullanımı yasaklayan 

genelge yayınladığı iddiası 
(3 Şubat 2017)

Diyarbakır’da “Her Evet 
Şeyh Sait ve Arkadaşlarına 

Bir Fatiha’dır” pankartı 
asıldığı iddiası
(24 Mart 2017)

Ankara Emniyet Müdürlüğü 
tarafından Ankara’da yapılabilecek 

bir terör saldırısına ilişkin  
belge yayınlandığı iddiası

(8 Kasım 2016)

İstanbul Atatürk Havalimanı 
Devlet Konukevi’nin önündeki 
direğe Irak Kürdistan Bölgesel 

Yönetimi bayrağı asıldığı iddiası
(26 Şubat 2017)

114
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Ekim
 2016
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 2016
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Şubat 2
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M
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31
31

52

31

40

37

IŞİD’in propaganda  
görselleri içerisinde  

İstanbul’u işaret eden  
afişlerin bulunduğu iddiası

(1 Ocak 2017)

41
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Merkez Bankası’ndan bilgi edinme başvurusu 
cevabıyla yalanlanmış olsa da, dolaşımda olan 
görselin montajsız haline ulaşılamadığı ve 
“olmayan bir olayın kanıtlanmasındaki zorluk” 
nedeniyle de sonuçlandırılamadı.

Videonun kaynağına 
videoyu doğrulayabilecek 
daha fazla bilgi ve 
lokasyona ulaşılamaması, 
pusulaların gerçek 
olup olmadığının 
öğrenilememesi, kısaca 
delil yetersizliği nedeniyle 
sonuçlandırılamadı.

Videonun Referandum  
sırasında bir okulda pusulalara 

arka arkaya “Evet” oyu 
basıldığını gösterdiği iddiası 

(16 Nisan 2017)

Fotoğrafın 
Avusturya’da 

vatandaşlıktan  
çıkma kuyruğunu  
gösterdiği iddiası
(24 Nisan 2017)

Orhan Miroğlu’nun Referandum 
kampanyası için üzerinde “Rojava’nın 

geleceği için ‘Evet’ diyorum.” yazan 
broşür bastırdığı iddiası

(10 Nisan 2017)

Üzerinde Erdoğan’ın fotoğrafı 
bulunan 500 TL’lik banknotlar 

bastırıldığı ve darphanede 
bekletildiği iddiası
 (12 Mayıs 2017)

Sedat Peker’in 
“Homoseksüalite” nedeniyle 

askerliğini yapmadığını 
gösteren sağlık raporu

(6 Eylül 2017)

Arakan’da yaşayan 
Müslümanlar’a yönelik 
şiddeti gösterdiği iddia 

edilen fotoğraflar 
(30 Ağustos 2017)

59

49

37

33

Nisan 2017

Haziran 2017

*Temmuz 2017

Ağustos 2017

Eylül 2
017

M
ayıs 2017

31

65

FotoğrafSonuçlandırıldı

Sonuçlandırılmadı

Görsel türü

Video

Görsel Belge

İhbar sayısı

*Yukarıda sıralanan şüpheli içerikler dışında Temmuz ayında 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz’a ilişkin iddiaların ve Suriyeli hamile  
bir kadına tecavüz edildiği iddiasının ortaya atılmasıyla Suriyelilerle ilgili diğer iddiaların yeniden canlanması, ortalamanın üzerinde ihbar gelmesinde etkili olmuştur.
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İçgörü raporu:
İnternette nelerden şüphe ediyoruz?



konu başlıklarına göre 

şüphe
edilen 
içerikler

Raporun bu bölümünde tüm 
mesajların yüzde 71’ini oluşturan 
Politika, Eğitim, Kriz ve Kent-Çevre 
konu başlıklarında ayrılan ihbarlara 
dair içgörüleri bulabilirsiniz.



POLİTİKA

İnternette şüpheli bulunan ve teyit.org’a doğrulanması için gönderilen içerikler içerisinden yüzde 
51,61 oranıyla en fazla bildirilen konu başlığı “Politika” oldu. Bu konu başlığındaki ihbarlar, hükümet 
faaliyetleri, milletvekilleri ve siyasetçilerle bağlantılı olaylar, dış politika, seçimler, politik tartışmalar 
ve insan haklarıyla bağlantılı alt başlıkları içermektedir.

16 Nisan Anayasa değişikliği referandumu,  
15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yıl dönümü,  
Olağan Üstü Hal (OHAL) ve OHAL’de çıkan Kanun  
Hükmünde Kararnameler (KHK), Türkiye dış  
politikası, Suriye’de devam eden iç savaş, Suriyeli 
sığınmacıların Türkiye’deki durumları, bu konu 
başlığının ilk sıraya yerleşmesinde etkili oldu. 

Türkiye’de günlük hayatta da etkisini  
hissettirmeye başlayan kutuplaşma, 16 Nisan 
Anayasa değişikliği referandumuyla farklı bir 
boyuta taşındı. Son üç yılda 1 halk oylaması ve  
4 seçim, hükümet sisteminin değişmesi,  

arka arkaya yaşanan krizler, AK Parti  
hükümetinin iç ve dış politikada sertleşen  
tutumu, kutuplaşmayı derinleştirdi.

15 Temmuz Darbe Girişimi ardından başlayan 
ve bir yıldan uzun süredir devam eden OHAL, 
çıkarılan KHK’lar ile yapılan düzenlemeler ve 
FETÖ davaları gündemin belirleyici unsurları 
oldu. Dokunulmazlıklarının kaldırılmasını takiben 
tutuklanan milletvekilleri, ByLock operasyonları, 
FETÖ ile ilişkili olduğu iddiasıyla yargılanan 
gazeteciler, Politika konu başlığına giren şüpheli 
bilgilerin daha çok yayılmasına sebep oldu.

Politika konu başlığının tüm konu başlıkları içerisindeki oranı

Politika konu başlığında gönderilen şüpheli içerik  
ihbarlarının aylara göre dağılımı ve Twitter takipçi artışı

Toplam  
ihbar sayısı

Politika konu 
başlığında gelen 

toplam ihbar sayısı

7.628 3.937
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Son olarak Suriye’de 6 yıldır devam eden  
iç savaş, bölgedeki IŞİD tehdidi, Irak Kürdistan 
Bölgesel Yönetimi’nin gerçekleştirdiği 
referandum da gündemde belirleyici oldu.  
Ayrıca bölgedeki savaş nedeniyle Türkiye’ye 
sığınan 3 milyondan fazla Suriyeli sığınmacı da 
geçtiğimiz sene boyunca Türkiye’de  
en çok konuşulan konular arasındaydı.

teyit.org takipçilerinin tüm bu yaşananlar 
sırasında internette şüpheli bulduğu ve 
doğrulanması için teyit.org’a gönderdiği 
mesajların 3 bin 937 tanesi Politika konu  
başlığı içerisinde yer aldı. 

Toplam bin 933 tekil şüpheli içeriği işaret 
eden bu mesajların yüzde 17’si doğrulandı ve 
analizi hazırlanarak web sitesinde yayınlandı 
ya da “DİKKAT” başlığıyla teyit.org’un sosyal 
medya hesaplarında paylaşıldı. Bu mesajların 
yüzde 8’i teyit.org’un metodolojisine göre 
incelemeye alınmadı, yüzde 5’i ise öncelik 
kriterlerini geçemediği için arşivlendi. 

3.937

%17,04

%4,62

%7,72

Politika konu başlığında gönderilen şüpheli 
içeriklerin sonuçlandırılma oranı

Politika konu başlığında hakkında en çok ihbar gönderilen 5 şüpheli içerik

%70,61

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından Ankara’da yapılabilecek  
bir terör saldırısına ilişkin belge yayınlandığı iddiası

İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nin önündeki direğe  
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağı asıldığı iddiası

Videonun Referandum sırasında bir okulda pusulalara  
arka arkaya “Evet” oyu basıldığını gösterdiği iddiası 

Başbakanlık’ın “Hayırlı” kelimesinin kullanımı yasaklayan  
genelge yayınladığı iddiası 

Fotoğrafın Avusturya’da vatandaşlıktan çıkma  
kuyruğunu gösterdiği iddiası

Sonuçlanmadı

ArşivSonuçlandı

İncelemeye alınmadı

8 Kasım 2016

16 Nisan 2017

26 Şubat 2017

24 Nisan 2017

3 Şubat 2017
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Sonuçlandırılmış tüm şüpheli içerik ihbarları içerisinde Politika konu başlığının oranı

teyit.org’a gönderilen tüm şüpheli içerikler arasından Politika konu başlığındakilerin 
gönderilirken kullanıldığı mecra

Politika konu başlığındaki şüpheli içeriğin türü

1.230 %54,55

%51 %52%53 %50%50
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EĞİTİM

teyit.org’a doğrulanması için gönderilen şüpheli içerikler arasında yüzde 6,78 ile “Eğitim”  
ikinci sırada yer aldı. Bu konu başlığında bulunan ihbarlar müfredat değişikliklerinden,  
eğitim sistemiyle ilgili düzenlemelere ve üniversitelerle ilgili içeriklere kadar çeşitlilik gösteriyor.

15 yılda hiçbir öğrencinin başladığı sistemle 
ve müfredatla mezun olamadığı gerçeği göz 
önünde bulundurulduğunda, eğitim sistemiyle 
ilgili tüm düzenlemeler ve değişikliklerin 
belirsizliğe yol açtığını söylemek mümkün.  
Bu belirsizlik, sene içerisinde hem aileler 
hem de öğrenciler için, açıklamalar resmi 

Özellikle 2017’nin Eylül ayı ile birlikte 
müfredatta, sınav sistemlerinde yapılan 
değişiklikler ve MEB tarafından basılan 
kitapların içeriklerine dair paylaşımlar sıklıkla 
şüpheli bulunarak teyit.org’a bildirildi.

Bunlar arasında değişen müfredatlar 15 
Temmuz Darbe Girişimi’nin eklenmesi ve 
okullarda 15 Temmuz müsamereleri, okullarda 
kutlanan belirli gün ve haftalarda yapılan 
değişiklikler en çok üstünde durulan konular 
arasında yer aldı. Ayrıca evrim konusunun 
müfredattan çıkarılması bilim çevrelerinde 
de yankı buldu. Son olarak öğrencilerin İmam 
Hatip Liseleri’ne yönlendirildiği iddiaları ve 
müfredatta din vurgusunun artmasına yönelik 
endişe bu karmaşıklığın ve şüphenin ortaya 

çıkmasına sebep oldu. Yanı sıra, bu endişeden 
yararlanan kullanıcılar sosyal medyada 
benzer birçok yanlış iddianın ve içeriğin  
ortaya çıkmasına sebep oldu.

Geçen bir yılda 209 tekil şüpheli içeriği  
işaret etmek üzere teyit.org’a gönderilen  
515 ihbar “Eğitim” konu başlığında yer aldı. 
Eğitim kategorisinde gelen şüpheli haberlerin 
yüzde 14’ü doğrulanarak analiz yazıldı ve  
teyit.org web sitesinde yayınlandı ya da  
teyit.org’un sosyal medya hesaplarında 
“DİKKAT” başlığıyla paylaşıldı. Mesajların 
yüzde 2’si teyit.org’un metodolojisine ve  
yayın politikasına göre incelemeye alınmadı.  
Yüzde 7’si ise öncelik kriterlerini geçemediği 
için arşivlendi. 

kurumlardan gelse dahi yeni kurallara  
şüpheyle yaklaşılmasına sebep oldu.  
Öyle ki ÖSYM’nin resmi web sitesinde  
açıklanan LYS sonuçlarının duyurusu  
doğrudan ÖSYM web sitesi linkiyle  
teyit.org’a gönderilerek içeriğin doğru  
olup olmadığının sorulduğu dahi oldu.

Eğitim konu başlığının tüm konu başlıkları içindeki oranı

Toplam  
ihbar sayısı

Eğitim konu 
başlığında gelen 

toplam ihbar sayısı

7.628 515

Müfredat değişikliklerinin yarattığı karmaşa
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Eğitim konu başlığında gönderilen şüpheli içerik ihbarlarının  
aylara göre dağılımı ve Twitter takipçi artışı

Eğitim konu başlığında gönderilen şüpheli 
içeriklerin sonuçlandırılma oranı

%13,59

%1,55

%78,06

%6,80

515
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Eğitim konu başlığında hakkında en çok 
ihbar gönderilen 5 şüpheli içerik

Ege Üniversitesi internet sitesinde Prof. Dr. Gökalp Kahraman’ın  
belli kuruluşlara 100 lira bağış yapılması karşılığında öğrencileri  

100 puan ile geçireceğini duyurduğu iddiası

İbn Haldun Üniversitesi açılış töreni için hazırlanan  
afişte “İbn” yerine “İbne” yazıldığı iddiası 

ÖSYM’nin bütünleme 
sınavlarını kaldırdığı iddiası

 Belirli gün ve haftalar listesinde 
 23 Nisan, 29 Ekim ve 19 Mayıs 
tarihlerinin bulunmadığı iddiası 

İlkokul 4’üncü sınıf kitabında 
karşılaşılan kişiye “Günaydın” 

denmesinin yanlış davranış olarak 
gösterildiği iddiası.

1 Temmuz 2017

13 Ocak 2017

15 Eylül 2017

6 Eylül 2017

13 Mayıs 2017

Sonuçlanmadı

ArşivSonuçlandı

İncelemeye alınmadı

İhbar sayısı Takipçi sayısı
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İçgörü raporu:
İnternette nelerden şüphe ediyoruz?



teyit.org’a gönderilen tüm şüpheli içerikler arasından Eğitim konu başlığındakilerin 
gönderilirken kullanıldığı mecra

Eğitim konu başlığında şüphelenilen içeriğin türü

%6,34 %4,65%5,39 %7,24%4,38

233 2787 9078

Sonuçlandırılmış tüm şüpheli içerik ihbarları içerisinde Eğitim konu başlığının oranı

1.230

%5,69
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KRİZ

teyit.org’a doğrulanması için gönderilen şüpheli içerikler arasında yüzde 6,27 ile “Kriz” konu 
başlığı üçüncü sırada yer aldı. Bu konu başlığındaki mesajlar, silahlı, bombalı saldırılar sonrasında 
internette dolaşmaya başlayan fotoğraf ve videolardan, Suriye’deki iç savaştan olduğu iddia edilen 
görüntülere ve Arakan’daki trajediye kadar çeşitlilik gösteriyor. 

2016 Türkiye açısından travmatik bir yıl 
oldu. 12 Ocak’ta Sultanahmet Meydanı’nda 
gerçekleşen patlamayla başlayan yıl, 31 Aralık 
gecesi Reina gece kulübünde gerçekleşen 
silahlı saldırıyla sona erdi. Türkiye’nin farklı 
yerlerinde toplamda yirmiden fazla patlama  
ve silahlı saldırı gerçekleşti.  

teyit.org yayın hayatına başladıktan  
10 gün sonra, 4 Kasım 2016’da Diyarbakır’da 
gerçekleşen ve Emniyet Müdürlüğü’nü  
hedef alan saldırıda Twitter kullanıcıları,  
kriz anında ortaya çıkan şüpheli bilgilerin  
teyit.org aracılığıyla doğrulanabileceği  
bilgisini edinmiş oldu.
 
10 Aralık 2016’da İstanbul Beşiktaş’ta 
gerçekleşen patlamalar, 17 Aralık 2016’da 
Kayseri’de gerçekleşen bombalı saldırı,  
19 Aralık 2016’da Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi 
Andrey Karlov’a düzenlenen suikast,  

Doğu Halep’teki muhaliflerin tahliyesi 
sırasında çıkan olaylar, IŞİD’in, iki Türk 
askerinin yakıldığını gösterdiği iddiasıyla 
yayınladığı video ve son olarak 31 Aralık 
2016 gecesi Reina gece kulübünde 
gerçekleşen silahlı saldırı Aralık ayında  
teyit.org’a doğrulanması için gönderilen 
şüpheli haber sayısını da gözle görülür 
şekilde artırdı. Aralık ayında, bir önceki  
aya göre yüzde 250 daha fazla şüpheli  
içerik iletildi. Aralık ayı başında 18 bin  
olan teyit.org’un Twitter takipçi sayısı  
Aralık sonunda 41 bine ulaştı. 

Bu saldırılarda çok sayıda insan hayatını  
kaybetti. 15 Temmuz 2016’da Türk Silahlı 
Kuvvetleri içinde bir grup askerin  
gerçekleştirdiği darbe girişimi gerilimin ve 
travmanın daha da tırmanmasına yol açtı.  
Bu tarihten sonra ilan edilen OHAL de  
güvensizlik ve gerilim ortamını pekiştirdi.

Kriz konu başlığının tüm konu başlıkları içindeki oranı

Toplam  
ihbar sayısı

Kriz konu başlığında 
gelen toplam ihbar sayısı

7.628 478

Saldırılarla geçen zorlu bir yıl: 2016
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Kriz konu başlığında gönderilen şüpheli içerik
ihbarlarının aylara göre dağılımı ve Twitter takipçi artışı

Geçen sene, Kriz konu başlığında teyit.org’a 
tekil 71 şüpheli içerikle ilgili 478 mesaj iletildi. 
Kriz konu başlığında gönderilen şüpheli 
haberlerin yüzde 15’i doğrulanarak analiz 
haline getirildi ve teyit.org web sitesinde 
yayınlandı ya da teyit.org’un sosyal medya 
hesaplarında “DİKKAT” başlığıyla paylaşıldı.  
Kriz konu başlığındaki mesajların  

yüzde 35’i teyit.org’un metodolojisine göre  
incelemeye alınmadı. 

Kriz konu başlığındaki bir şüpheli haber başına 
ortalama 6 mesaj iletildi. Diğer konu başlıklarında 
2 olan bu ortalama, özellikle kriz anlarında 
insanların daha fazla doğru bilgi arayışına 
girdiğini göstermesi açısından çok önemli. 

Beşiktaş’ta gerçekleşen patlamalardan olduğu iddiasıyla  
paylaşılan fotoğraflar

Doğu Halep’in tahliyesi sırasında çekildiği iddia edilen fotoğraflar

Video paylaşım platformlarında yayınlanan bir videonun iki Türk askerinin  
IŞİD tarafından yakılarak öldürüldüğünü gösterdiği iddia edildi.

Arakan’da yaşayan Müslümanlar’a yönelik şiddeti gösterdiği  
iddia edilen fotoğraflar 

 IŞİD’in propaganda görselleri içerisinde İstanbul’u  
işaret eden afişlerin bulunduğu iddiası

22 Aralık 2016

Kriz konu başlığında hakkında en çok ihbar gönderilen 5 şüpheli içerik

30 Ağustos 2017

1 Ocak 2017

10 Aralık 2016

11 Aralık 2017

İhbar sayısı Takipçi sayısı
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teyit.org’a gönderilen tüm şüpheli içerikler arasından Kriz konu başlığındakilerin 
gönderilirken kullanıldığı mecra

Sonuçlandırılmış tüm şüpheli içeriklerin 
ihbarlar içerisinde Kriz konu başlığına oranı

Kriz konu başlığında gönderilen şüpheli 
içeriklerin sonuçlandırılma oranı

%35,01

%15,30

%49,69

477

SonuçlanmadıSonuçlandı
İncelemeye 
alınmadı

1.230

%5,93

%6,02 %0,86%6,38 %6,76%8,53

174 5103 84111

Kriz konu başlığında şüphelenilen içeriğin türü

0

50

100

150

200

Ses Kaydı Video Diğer Haber Sosyal Medya İçeriği Görsel

@

189

29

İçgörü raporu:
İnternette nelerden şüphe ediyoruz?



KENT-ÇEVRE

teyit.org’a iletilen şüpheli içerikler arasında en çok ihbar gönderilen bir diğer konu başlığı yüzde 
6.20 ile “Kent-Çevre” oldu. Bu konu başlığındaki mesajlar, enerji politikalarından, doğal alanların 
imara açılmasına, hayvan haklarına ve hava kirliliğine uzanan bir yelpazede çeşitlilik gösteriyor. 

İhbarlara dair verilere baktığımızda Kent-Çevre 
konu başlığında gelen içeriklerin diğer konu 
başlıkları arasında öne çıkması dikkat çekti. 

2013 yılında Emek Sineması ve Taksim’deki 
Gezi Parkı’nın yıkılması kararlarının ardından 
başlayan toplumsal olaylar, kentlerdeki 
geri dönüşsüz değişimlerin ve yaşam alanı 
tartışmalarının gündeme gelmesini sağladı.

Kent ve doğal alanlardaki imar politikaları, 
Anıtkabir’in etrafının imara açılması,  
2016 yılında Sürmene’de çıkan yangın,  
Topkapı Sarayı’nın restorasyonu, İstanbul’a 
yapılan 3. Köprü ve 3. Havalimanı’nın  
Kuzey Ormanları’nda yarattığı tahribat,  
2016 ve 2017’de Kent-Çevre konu başlığındaki  
şüpheli içeriklerin kaynağını oluşturdu.

Kent-Çevre konu başlığının tüm konu başlıkları içindeki oranı

Toplam  
ihbar sayısı

Kent-Çevre konu 
başlığında gelen 

toplam ihbar sayısı

7.628 459

Kentler ve doğal alanlar için alınan kararlara duyulan güvensizlik

Kent-Çevre konu başlığında gönderilen şüpheli içerik  
ihbarlarının aylara göre dağılımı ve Twitter takipçi artışı
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İhbar sayısı Takipçi sayısı
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Temmuz 2017’de İmar Yönetmeliği’nin 
değişmesi, yaz aylarında inşaatların 
yoğunlaşması, çeşitli belediye meclislerinde 
imar planlarının kabul edilmesi, 17 Ağustos 
depreminin yıl dönümünde deprem sonrası 
toplanma alanlarının tartışmaya açılması ve  
orman yangınlarının sayısındaki artış nedeniyle 
bu konu başlığındaki ihbarlar yaz aylarında  
artış gösterdi.

teyit.org’a gönderilen şüpheli içeriklerin  
imar değişiklikleri ve tarihi alanlarda  
yapılması planlanan projelerle ilgili  
başlıklarda toplandığını söylemek mümkün.

Geçen sene, Kent-Çevre konu başlığında  
teyit.org’a tekil 215 şüpheli içeriği işaret eden 
459 mesaj iletildi. Kent-Çevre konu başlığında 
gönderilen şüpheli içeriklerin yüzde 9’u 
doğrulanarak analiz haline getirildi ve  
teyit.org web sitesinde yayınlandı ya da  
teyit.org’un sosyal medya hesaplarında  
“DİKKAT” başlığıyla paylaşıldı. Bu mesajların 
yüzde 1’i teyit.org’un metodolojisine göre 
incelemeye alınmadı, yüzde 17’si ise öncelik 
kriterlerini karşılamadığı için arşivlendi.

Kent-Çevre konu başlığında en çok iletilen 
şüpheli 20 içeriğin (bu kategoride gelmiş  
tüm şüpheli içeriklerin yarısını oluşturuyor)  
yüzde 75’i doğru oldukları için analiz  
olarak yayınlanmadı.

Kent-Çevre konu başlığında gönderilen 
şüpheli içeriklerin sonuçlandırılma oranı.

%0,65

%16,56 %8,93

%73,86

459

Hasankeyf’te 12 bin yıllık kayaların  
dinamit kullanılarak patlatıldığı iddiası

3. Havalimanı inşaatını gösterdiği iddia edilen fotoğraflar

Anıtkabir’in çevresindeki alanın imara açıldığı iddiası

 Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 
ABD Büyükelçiliği’ne satıldığı iddiası

 Efes Antik Kenti’nde sünnet düğünü yapıldığı iddiası

Kent-Çevre konu başlığında hakkında en çok ihbar gönderilen 5 şüpheli içerik

28 Haziran 2017

14 Ağustos 2017

17 Temmuz 2017

15 Ağustos 2017

02 Ağustos 2017

Sonuçlanmadı

ArşivSonuçlandı

İncelemeye alınmadı
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İçgörü raporu:
İnternette nelerden şüphe ediyoruz?



%3,33

teyit.org’a gönderilen tüm şüpheli içerikler arasından Kent-Çevre konu başlığındakilerin 
gönderilirken kullanıldığı mecra

Kent-Çevre konu başlığında şüphelenilen içeriğin türü

%6,34 %7,57%5,39 %8,21%4,38

4487183 10257

Sonuçlandırılmış tüm şüpheli içeriklerin ihbarları içerisinde Kent-Çevre konu başlığının oranı.

1.230
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Analiz 
ler
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İnternette nelerden şüphe ediyoruz?
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“Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 dakika önce 
Beşiktaş saldırısının gerçekleştiği alandan geçti”

Sabah gazetesi Özel İstihbarat Müdürü 
Abdurrahman Şimşek, 10 Aralık 2016’da  
Beşiktaş’ta yaşanan saldırının ardından A Haber’de 
katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın olaydan 15 dakika önce 
stadyumun yakınından geçtiğini iddia etti. 

İddianın ortaya atılmasıyla, saldırının 
gerçek hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan 
olduğuna yönelik yanlış bir inanış ortaya 
çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Aralık 
günü İstanbul’da üç farklı programa katılmış, 
patlamadan önce katıldığı son program olan 
Necip Fazıl Kısakürek Ödül Töreni’nden ayrılmış 
ve Tarabya’daki Huber Köşkü’ne gitmişti. 

Cumhurbaşkanlığı muhabirlerinden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dönüş 
güzergahında Beşiktaş’ın bulunmadığını 
öğrenmek oldukça basitti. Ancak saldırının, 
doğrudan Cumhurbaşkanı’nı hedeflemek 
istediğini iddia eden komplo teorisyenleri için 
bir bilgiyi doğrulamaya çalışmaktan ziyade, 
“büyük oyunu” görmek çok daha kolaydı.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’taki bombalı saldırı, 2015’ten o güne  
kadar arka arkaya yaşanan bir dizi saldırının  
son halkasıydı. Bu saldırıların en büyüklerinden 
bir diğeri ise 2016 yılının Haziran ayında İstanbul 
Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen ve 42 kişinin 
hayatını kaybetmesine sebep olan silahlı saldırıydı.

Saldırının Beşiktaş gibi merkezi bir konumda,  
maç sonrası yaşanmış olması şüphe ve korku 
ortamını besledi. İstihbarat zafiyetlerinin  
tartışıldığı sıralarda bazı gruplar saldırıların 
arkasında dış güçleri ararken, bazıları  
komplo teorileri ile saldırıların hedefini  
bulmaya çalışıyordu. 

Komplo teorilerini konu alan araştırmalar,  
kontrol algısında bir düşüş yaşanmasının  
insanların komplo teorilerine daha fazla 
inanmasına neden olduğunu gösteriyor.  
Böylece insanlar düzen ve olaylara yönelik  
hislerini komplo teorileriyle yeniden inşa 
edebildiğini düşünüyor. 

Geçtiğimiz iki yıl, Türkiye’nin yeni saldırı 
haberleriyle sarsıldığı ve güvenlik önlemlerine 
ilişkin şüpheye düştüğü bir dönemdi. Artık 
saldırıların her yerde gerçekleşebileceği ve 
kimsenin güvende olmadığı yönündeki his,  
2016 yılı boyunca komplo teorilerini  
beslemeye devam etti.

10 Aralık 2016 gecesi İstanbul Beşiktaş’ta 
bulunan Vodafone Park stadyumunun 
yakınında, Beşiktaş ile Bursaspor arasında 
oynanan futbol maçı sonrasında iki bombalı 
saldırı gerçekleşti. Stadyumun çevresinde 
bekleyen polislere yönelik saldırıda 39’u 
polis, 7’si sivil 46 kişi hayatını kaybetti, 
200’ün üzerinde kişi yaralandı.
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İçgörü raporu:
İnternette nelerden şüphe ediyoruz?

Teyit takip

Gündemde ne vardı?

Teyit takip Cumhurbaşkanı’nın saldırının gerçekleştiği yerden geçtiğini 
belirten Meryem Gayberi gibi gazeteciler iddianın doğru olmadığını 
belirterek tweetlerini sildi. 

Erdoğan’ın kullandığı güzergah üzerinde bir saldırı olduğu iddiası, saldırının vahametini 
gölgeleyecek kadar yayılmadan engellenebildi.

İçişleri Bakanlığı, 11 ilde yürütülen operasyonlarda, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu 
ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 235 kişinin gözaltına 
alındığını bildirdi. Başbakan Yıldırım, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Bahçeli ile terör 
saldırılarını ele almak üzere bir araya geldi. Beşiktaş’taki saldırıyı sosyal medyada öven 4 kişi 
tutuklandı. Suriye ordusu, Halep’te resmi olarak zafer ilan etti. Erdoğan, “tüm terör örgütlerine 
karşı milli bir seferberlik ilan ediyorum” dedi.

Veriler: 11.12.2016

Facebook erişim

Twitter 
görüntülenme

Web sitesi 
görüntülenme

Aralık ayı 
ortalaması

Aralık ayı 
ortalaması

Aralık ayı 
ortalaması

24.875

196.029

4.199

32.955

206.100

11.115
Tekzip / özür: A Haber 
haberini düzeltti. Haber 
Yeni Akit’in internet 
sitesinden kaldırılmadı.

Aralık ayı ortalaması

Web sitesi

Aralık ayı ortalaması

Twitter görüntülenme

Aralık ayı ortalaması

Facebook Erişim

Aralık ayı ortalaması

Web sitesi

Aralık ayı ortalaması

Twitter görüntülenme

Aralık ayı ortalaması

Facebook Erişim

Aralık ayı ortalaması

Web sitesi

Aralık ayı ortalaması

Twitter görüntülenme

Aralık ayı ortalaması

Facebook Erişim

Beşiktaş 
saldırısıyla 
ilgili toplam 
ihbar sayısı: 

45
İddianın ortaya atıldığı A Haber 
programında da patlamanın 
yaşandığı bölgede iddia edildiği 
gibi bir protokol geçişinin 
olmadığı programın ilerleyen 
dakikalarında ifade edildi. 



“BBC, Beşiktaş patlamasından 3 dakika sonra canlı yayın yaptı”

Beşiktaş’ta gerçekleşen bombalı saldırıların 
ardından, dönemin Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Melih Gökçek bir tweet 
atarak, BBC muhabirinin patlamanın yaşandığı 
yeri görebilecek bir otel odası kiraladığı ve 
Beşiktaş’taki patlamadan 3 dakika sonra 
hemen canlı yayına girdiğini iddia etti.
Saldırı, resmi açıklamalara göre Türkiye saatiyle 
22.29’da meydana gelmişti ve iddialara göre 
BBC 22.32’de saldırının gerçekleştiği yere  
yakın bir otel odasında canlı yayına girmişti.

teyit.org ekibi iddianın ortaya atılmasının 
ardından bir BBC çalışanının yardımıyla  
Dünya Bülteni programının kayıtlarına ulaştı. 
BBC Haber Merkezi’nden alınan kayıtlar 
22.29’da Beşiktaş’ta gerçekleşen patlamaya 
ilişkin ilk yayının, patlamadan yarım saat  
sonra yani saat 23.00.23’de Londra 
stüdyosundan ajans bilgilerine dayanılarak 
yapıldığını ortaya koyuyordu. 

İddialarda “BBC’nin kiraladığı otel odası” 
denilen yer ise gerçekte BBC’nin Beşiktaş’taki 
ofisiydi. BBC muhabiri Mark Lowen’ın ofisten 
yaptığı canlı yayının saati ise 00.01.25’ti. 
Yani canlı yayın, iddialarda aktarıldığı gibi 
patlamadan 3 dakika sonra değil, patlama 
gerçekleştikten 1 buçuk saat sonra yapılmıştı.

Uzun süredir, BBC, CNN gibi uluslararası  
medya kuruluşlarının ajanlıkla, çalışanlarının 
ise dış güçlerin maşası olmakla suçlanması,  

saldırının ardından ortaya atılan komplo 
teorisinin yayılmasına uygun ortamı sağladı.

Saldırıdan BBC’nin haberi olduğuna 
ilişkin yanlış bilgi, BBC çalışanlarının can 
güvenliğinin tehdit edilmesine neden oldu. 
Bu bilgiye inanan sosyal medya kullanıcıları, 
paylaşımlarında BBC’nin Türkiye’den yayın 
yapmaması gerektiğini ifade ediyor, BBC 
muhabirine yönelik hakaretler yağdırıyorlardı.
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Teyit takip

Bu iddianın yer aldığı paylaşımlar, Melih Gökçek’in tweetleri de dahil sosyal medyadan silinmedi. 
BBC Türkçe editörü Murat Nişancıoğlu ve BBC Türkçe çalışanları da konuya ilişkin açıklamalarda 
bulundu. BBC’nin yayın akışını teyit.org’a ileten BBC çalışanı, daha sonra bu nedenle uyarı 
aldığını ifade etti.

Veriler: 14.12.2016 | İhbar sayısı:1

Facebook erişim

Twitter 
görüntülenme

Web sitesi 
görüntülenme

Aralık ayı 
ortalaması

Aralık ayı 
ortalaması

Aralık ayı 
ortalaması

14.514

161.203

7.999

32.955

206.100

11.115

Tekzip / özür: Melih Gökçek 
tweetini silmedi veya düzeltmedi. 
İddianın ortaya çıktığı Türkiye 
Haber Merkezi isimli site haberini 
kaldırmadı veya özür dilemedi.
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İçgörü raporu:
İnternette nelerden şüphe ediyoruz?
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2017’nin ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy’deki 
Reina isimli gece kulübüne yapılan silahlı 
saldırı sonrası 39 kişi hayatını kaybetmiş, 
65 kişi yaralanmıştı. IŞİD üyesi olduğu 
belirtilen ve saldırıdan bir gün sonra Emniyet 
Genel Müdürlüğü tarafından fotoğrafları 
yayınlanan saldırgan Abdulkadir Masharipov  
17 Ocak’ta yakalanabilmişti.

Masharipov’un yakalanmasına kadar geçen  
17 günde, olayla ilgisi olmayan üç kişinin 
pasaport kuyruğunda çekilen fotoğrafları, 
bir kişinin ise pasaport fotoğrafı internette 
yayılmış, yine olayla alakası olmayan bir kişi 
saldırgana benzediği iddiasıyla İstanbul’un 
Pendik ilçesinde linç edilmişti.

39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının, bir 
hayat tarzını hedef alıyor olması, saldırganın 
uzun süre yakalanamaması, saldırının 
bilindiğine ancak önlem alınmadığına 
yönelik iddialarla birleşince güvensizlik ve 
korkunun toplumdaki yaygınlığının önüne 
geçilememesine neden oldu. Bu durum, 
internet ve medyada doğrulanmadan yayılan 
fotoğrafların da etkisiyle hedefi, failden olayla 
ilgisi olmayan kişilere saptırdı.

Reina saldırısının ardından masum kişilerin 
olayla yanlış bir şekilde ilişkilendirilmesi 
gösteriyor ki; kriz anlarında güvenilir bilgiye 
ulaşmanın zorluğu, yetkililerin muğlak 
açıklamaları ve belirsizlikten kaynaklanan 
güvensizlik, yanlış kişilerin kolaylıkla hedef 
gösterilmesine sebep olabiliyor. 

REINA

Reina 
saldırısıyla 
ilgili toplam 
mesaj sayısı 

65
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İçgörü raporu:
İnternette nelerden şüphe ediyoruz?

Zeytinburnu’nda esnaflık yapan Kazakistan 
uyruklu R.İ. Reina saldırısının gerçekleştiği  
1 Ocak 2017 günü akşam saat 20.30’da  
pasaport kuyruğunda çekilen bir fotoğrafının 
sosyal medyada “Reina saldırganının fotoğrafı” 
olduğu iddiasıyla paylaşıldığını gördü. 

İlk olarak Superhaber.tv tarafından yayınlanan, 
pasaport kontrolü sırasında, kontrol 
noktasındaki güvenlik kamerasından alınan 
ve yalnızca güvenlik güçlerinde bulunması 
gereken fotoğraf, böylece internette hızla 
yayılmaya başladı.

Saldırgan olduğu iddiasıyla fotoğrafı paylaşılan 
R.İ., yine pasaport kontrolünde çekilen 
fotoğrafları internete sızan arkadaşları M.A. 
ve N.S. ile birlikte Zeytinburnu Emniyet 
Müdürlüğü’ne giderek saldırgan olmadığına 
dair ifade vermek zorunda kaldı.

Emniyet Müdürlüğü’nde çektikleri 
fotoğraflarını Facebook’ta yayınlamalarının 
ardından, Superhaber.tv özür dileyerek, 
haberini kaldırdı. Ancak Emniyet Genel 
Müdürlüğü saldırganın gerçek fotoğraflarını 
basına servis edene kadar, R.İ.’nin pasaport 
kuyruğundaki görüntüleri internette  
yayılmaya devam etti. 

İddiayı incelerken Superhaber.tv yetkilileriyle 
görüşen teyit.org editörleri, fotoğrafların bir 
terör uzmanı tarafından güvenlik güçlerinden 
edinildiğini ardından web sitesinin sahibine 
iletildiğini öğrendi. Masum kişilere ait 
fotoğrafların internette dolaşıma girmesinin 
arkasındaki ihmaller zincirinin ilk halkası 
güvenlik güçleriydi. 

Pasaport kuyruğunda çekilen fotoğrafları paylaşılan kişiler



Fotoğrafın medyaya servis edilmesiyle ilgisi olan kişi ya da kişilerin kim olduklarına dair herhangi 
bir bilgi hala bulunmuyor. Fotoğrafların yayılmasında ihmali bulunan yetkililerle ilgili bilinen bir 
soruşturma yok. Bilindiği kadarıyla fotoğrafları yayılan kişiler Zeytinburnu’nda yaşamaya devam 
ediyor. Saldırıdan sonra uzun süre kapalı kalan Reina gece kulübü ise Mayıs 2017’de yıkıldı.

1 Ocak 2017’de Türkiye’de siyasetin ve toplumun gündemi Reina gece kulübüne yapılan saldırıydı. 
Olayı takip eden birkaç günde, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü’ne roketatarlı  
saldırı gerçekleşmiş, Türkiye ve Rusya’ya ait jetler IŞİD hedeflerini vurmuş ve Başbakan Binali  
Yıldırım, IŞİD’le “yalnızca Türkiye’nin mücadelede ettiğini” ifade etmişti. 

Teyit takip

Pasaport fotoğrafı paylaşılan Kırgızistan vatandaşı

Gündemde ne vardı?

Veriler: 01.01.2017 | İhbar sayısı: 5

Facebook erişim

Twitter 
görüntülenme

Web sitesi 
görüntülenme

Ocak ayı 
ortalaması

Ocak ayı 
ortalaması

Ocak ayı 
ortalaması

70.303

337.972

2.418

28.580

211.700

7.192

Tekzip / özür: 
İddianın ortaya 
çıktığı Superhaber.tv 
haberini kaldırdı ve 
özür diledi.

Reina saldırısının ardından, saldırganın yakalanamamasının yarattığı güvensizlik, bir 
başka masum kişinin daha hedef gösterilmesine sebep oldu. Sosyal medyada yayılan 
paylaşımlarda ve TRT World, Cumhuriyet, Posta, Aydınlık, Duvar gibi haber sitelerinde 
saldırganın Kırgızistan’a kaçtığı iddia edildi.
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Teyit takip

Veriler: 03.01.2017 | İhbar sayısı: 5

Facebook erişim

Twitter 
görüntülenme

Web sitesi 
görüntülenme

Ocak ayı 
ortalaması

Ocak ayı 
ortalaması

Ocak ayı 
ortalaması

55.242

111.070

3.268

28.580

211.700

7.192

Tekzip / özür: 
Cumhuriyet ve Duvar haber siteleri haberlerini düzeltti. Posta haberini 

internet sitesinden kaldırmazken, Aydınlık haberi kaldırdı.  
Düzeltmelere dair herhangi bir duyuru ya da özür yayınlanmadı.

Mashrapov, Kırgızistan’daki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mashrapov’un arandığını ya 
da saldırganın Kırgızistan’a kaçtığını yazan haber siteleri haber içeriklerini değiştirirken herhangi 
bir özür dilemedi. Mashrapov’un İstanbul’daki sorgusunun ardından sosyal medyada yayılan 
pasaport fotoğrafının kim tarafından çekildiği, internete nasıl yüklendiği bilinmiyor.

Aslında pasaport fotoğrafı yayılan Kırgızistan 
vatandaşı Iakhe Mashrapov’un tek suçu 
saldırıdan iki gün sonra, ticaret için geldiği 
Türkiye’den Kırgızistan’a seyahat etmesi ve 
gerçek saldırganla olan isim benzerliğiydi.

Saldırının yaşandığı 1 Ocak 2017’de Türkiye’ye 
gelen Mashrapov, 3 Ocak’ta Kırgızistan’a 
dönerken İstanbul’da polis tarafından sorguya 
alınmış, sonra da serbest bırakılmıştı.
Mashrapov Kırgızistan’a döndüğünde  
Kırgız Ulusal Güvenlik ekipleri evine geldi. 

Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine Kırgızistan’da tekrar ifadesi alındı. Mashrapov ifadesinde 
2011’den beri ticaret için İstanbul’a gidip geldiğini, saldırının yaşandığı 31 Aralık gecesi 
Kırgızistan’da olduğunu belirterek, pasaportundaki giriş ve çıkış damgalarını basınla paylaştı.
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İçgörü raporu:
İnternette nelerden şüphe ediyoruz?
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2015’in Haziran ayından itibaren İstanbul, 
Ankara, Diyarbakır, Kayseri, Mardin, Bursa, 
İzmir, Bingöl, Gaziantep başta olmak üzere 
Türkiye’nin büyükşehirlerinde gerçekleşen 
IŞİD ve TAK’ın üstlendiği yirminin üzerinde 
saldırı, 500’den fazla insanın hayatını 
kaybetmesine sebep oldu.

Saldırılar, Türkiye’nin travma ve korku 
sarmalının içine düşmesine yol açarken,  
yayın yasakları, adli süreçlerin yeterince  
şeffaf olmaması, kurumların muğlak 
açıklamaları, her yeni saldırıda farklı  
yanlış bilgilerin yayılmasına da uygun  
bir ortam sağladı.

Son iki yılda, ABD Konsolosluğu’nun 
Türkiye’de yaşayan vatandaşları için 
yayınladığı uyarılar başta olmak üzere, saldırı 
olabileceği iddiasıyla ortaya atılan bilgiler, 
sosyal medya ve WhatsApp gibi mesajlaşma 
uygulamalarında teyit.org’a gelen ihbarlar 
içerisinde en çok konuşulan içerikler arasında 
yerini aldı.

Vatandaşların birbirlerine yardım edebilmek 
ve saldırılardan korunabilmek için bu uyarıları 
tanıdıklarıyla paylaşması, uyarıların çoğu 
zaman hatalı, eksik ya da eski olmasına 
rağmen, bilginin kaynağı olduğu iddia edilen 
kamu kurumları ve uluslararası kurumların 
sessizliklerini koruması nedeniyle internette 
yayılmaya devam etti.

Sosyal medyada dolaşan birçok saldırı 
 uyarısı içeren belgenin aksine Birleşmiş 
Milletler’in (BM) 2016’nın Aralık ayı başlarında  
Türkiye’deki çalışanlarına gönderdiği  
uyarı mesajı doğrulanabildi.

BM, gönderdiği bu kısa mesajla, çalışanlarına, 
12-16 Aralık 2016 tarihleri arasında olası bir 
terör saldırısının yaşanma ihtimaline karşılık 
Ankara’nın belli bölgelerinden uzak durmayı 
tavsiye ediyordu. 

Yakınlarını korumak isteyen BM çalışanları  
bu kısa mesajın ekran görüntüsünü paylaşarak, 
uyarının yaygınlaşmasını sağladı.  

teyit.org editörlerinin mesajı doğrulamak için 
görüştüğü birçok BM çalışanı aynı kısa mesajın 
kendisine geldiğini belirtirken, BM Güvenlik 
Departmanı’nın teyit.org’a yaklaşımı  
bir hayli ilginçti.

teyit.org editörlerinin telefonda görüştüğü 
yetkili, söz konusu mesajı doğruladığı 
konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“(Mesajı) Attıysak attık, size bunun 
doğrulamasını yapamam, bu numaraları bir 
daha aramayın. Biz uluslararası bir örgütüz, 
gidin polisi arayın. Sizi (teyit.org’u) tanımıyoruz. 
Ne yaptığınızı (doğrulama) anlamadık.”

Birleşmiş Milletler’in Türkiye’deki  
çalışanlarına gönderdiği uyarı mesajı

SALDIRI
UYARILARI
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İçgörü raporu:
İnternette nelerden şüphe ediyoruz?

Teyit takip

Kısa mesajda belirtilen tarihlerde herhangi bir olay yaşanmadı. 
BM’nin mesajı dayandırdığı istihbarat çerçevesinde herhangi 
bir şüphelinin yakalanıp yakalanmadığına dair bir açıklama 
yapılmadı. BM, gönderdiği kısa mesaja veya teyit.org’a yaptığı 
açıklamaya dair resmi bir beyan sunmazken, çalışanların bu 
tarz uyarı mesajlarının kamuoyuyla paylaşılmaması gerektiğine 
dair uyarıldığı öğrenildi.

Gündemde ne vardı? 

Veriler: 13.12.2016 | İhbar sayısı: 15

Facebook erişim

Twitter 
görüntülenme

Web sitesi 
görüntülenme

Aralık ayı 
ortalaması

Aralık ayı 
ortalaması

Aralık ayı 
ortalaması

12.550

283.270

12.40811.115

32.955

206.100

BM’nin gönderdiği kısa mesajın yayılmasından bir gün önce 10 Aralık 2016’da Beşiktaş’ta TAK’ın 
üstlendiği bir saldırı gerçekleşmiş 38’i emniyet personeli 48 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı 
izleyen birkaç gün içerisinde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terörü övdüğü iddiasıyla  
235 kişi gözaltına alınmıştı. 

Saldırı 
uyarılarıyla 
ilgili toplam 
mesaj sayısı:

111



Ocak 2017’de özellikle WhatsApp mesajları ile 
yayılan bir yazıya göre Fransa Başkonsolosluğu 
bir uyarı yayınlamış ve İstanbul’da 19 yere bomba 
yerleştirildiğini belirtmişti. Bu yerlerin isimlerinin 
de sayıldığı mesajda, ayrıca Monaco Prensliği’nin 
temsilcisi Hülya Biren tarafından mesajın 
yaygınlaştırılmasının istendiği de ifade ediliyordu.

Gerçekte, ne Fransa Başkonsolosluğu  
ne de Hülya Biren’in bu mesajla bir ilgisi 
vardı. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen 
ardından ortaya çıkan bu mesaj, 2016 yılı 
boyunca yayıldı. Ocak 2017’de tekrar dolaşıma 
girmesinin ardından Fransa Başkonsolosluğu 
bir açıklama yayınlayarak mesajın kendileri 
tarafından gönderilmediğini belirtti. 

Mesajda ismi geçen Hülya Biren de mesajın 
kendisiyle ilgisinin olmadığını ifade ederek, 
iddiayı ortaya atanlara dava açacağını açıkladı.

Darbe girişiminin ardından ortaya çıkan 
ve Reina saldırısından 10 gün sonra tekrar 
yayılmaya başlayan bu mesaj gösteriyor ki; 
kuşku ve tedirginliğin hakim olduğu zamanlar, 
yanlış bilginin yeşerebileceği en uygun 
atmosferi sağlıyor.

Ayrıca, iddiada adı geçen kurumun sorumluluk 
alması ve bir açıklama yaparak mesajın 
kendilerine ait olmadığını ifade etmesi, 
örnekte olduğu gibi fısıltının önüne  
geçmeyi sağlayabiliyor.

İstanbul’da 19 yere bomba yerleştirildiği iddiası 
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Fransa Başkonsolosluğu’nun açıklaması ve teyit.org’da analizin yayınlanmasının ardından 
mesajın yayılmaya devam ettiğine dair kayda değer bir bilgiye rastlanmadı.

Fransa Konsolosluğu’ndan geldiği iddiasıyla paylaşılan uyarı mesajının yayıldığı günlerde Reina 
saldırganı hala yakalanamamıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ise anayasa değişiklik teklifinin 
maddeleri oylanıyordu. 

Teyit takip

Gündemde ne vardı?

Veriler: 11.01.2017 | İhbar sayısı: 20

Facebook erişim

Twitter 
görüntülenme

Web sitesi 
görüntülenme

Ocak ayı 
ortalaması

Ocak ayı 
ortalaması

Ocak ayı 
ortalaması

21.447

98.597 

2.7737.192

28.580

211.700
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İnternette nelerden şüphe ediyoruz?
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16 Nisan 2017’de gerçekleşen ve 
Türkiye’nin hükümet sisteminde başkanlık 
modelinin uygulanmasını sağlayacak 
Anayasa değişikliği referandumu, 
Türkiye’de süregelen kutuplaşmayı 
derinleştirerek, toplumu “Evetçiler” ve 
“Hayırcılar” olmak üzere iki kampa ayırdı.

Referandum yapılacağı söylentilerinden, 
referandum sonrasında Yüksek Seçim 
Kurulu’nun (YSK) mühürsüz oyların geçerli 

sayılmasına dair verdiği karara kadar tüm 
sürecin tartışmalar ve şüphelerle dolu 
olduğunu söylemek mümkün.
Ocak ayından itibaren referandumla 
ilgili internette dile getirilen ve açıklığa 
kavuşturulması istenen sorunlar 
incelendiğinde, tartışmaların başkanlık 
sisteminin içeriğinden çok değişikliğin 
oylanma süreci ve başkanlık sisteminin nasıl 
savunulduğu etrafında şekillendiği görülüyor. 

Bu sorunlar, referanduma şaibe 
karıştırılmasından, şaibe olursa nasıl 
ortaya çıkacağına, partilerin “Evet” veya 
“Hayır” kampanyalarında rastlanan ilginç 
hadiselerden, kimin “Evetçi” kimin “Hayırcı” 
olduğuna ve siyasi figürlerin Başkanlık 
sistemi hakkında geçmiş yıllarda bildirdikleri 
görüşlere kadar değişiklik gösteriyordu.

Referandum sırasında nasıl oy kullanılacağı, 
oy pusulasına mührün nasıl basılacağı, 
öğrencilerin oy verecekleri yerin belirlenmesi 
için ikametgahlarını en son ne zamana 
kadar değiştirebilecekleri, sahte oy kullanılıp 
kullanılmadığı, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin 
oy kullanıp kullanmayacağı gibi konuların, 
başkanlık sisteminin içeriğinden daha çok 
konuşulması, Türkiye’de demokrasinin 
işleyişine dair çok temel ipuçları barındırıyor.

REFERANDUM

Referandumla 
ilgili toplam 
mesaj sayısı

447
Fotoğraf: Güray Ervin
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İçgörü raporu:
İnternette nelerden şüphe ediyoruz?

Tercih mührü “Hayır” yazısının üstüne basılırsa  
oyun geçersiz sayılacağı iddiası

Sosyal medyada 16 Nisan referandumundan 
bir hafta önce paylaşılmaya başlanan bir  
görsel ile yayılan iddiaya göre, 16 Nisan 2017 
Anayasa değişikliği referandumunda oy 
kullanılırken, “Tercih” yazan mührün “Hayır” 
yazısının üstüne gelmesi, oyun geçersiz 
sayılmasına sebep olacaktı.

Mührün ilgili kısımda nereye basıldığı fark 
etmeksizin geçerli olacağı bilgisi, geçmiş 
seçim deneyimlerinden yola çıkılarak da 
hatırlanabilecekken, internette “oyların 
çalınması” ya da “Hayır oylarının bir şekilde 

geçersiz sayılma ihtimali” gibi şüphe ve 
endişeler bu yanlış bilginin hızla yayılmasına 
sebep oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Oy ve Ötesi gibi 
kuruluşlar mührün “Hayır” yazısının üstüne 
gelmesinin, oyun geçersiz sayılmasına yol 
açmayacağını açıklasa da yanlış bilginin 
yayılmasının önüne geçmek kolay olmadı.

teyit.org’da bu bilginin doğru olmadığının 
belirtildiği analiz, referandum sürecinde  
en çok okunan yazı oldu.

Kurumların açıklamaları ve teyit.org’un analizinin ardından doğru bilginin, yanlış bilgiden daha 
fazla yaygınlaşması sağlandı. 16 Nisan günü bu iddiayla tekrar karşılaşılmadı. Ancak YSK’nın 
mühürsüz oyları geçerli kılan kararı nedeniyle seçim güvenliğine ilişkin şüpheler sürdü.

İddianın yayıldığı sıralarda Türkiye referanduma hazırlanıyordu. Partiler kampanyalarını 
sürdürürken, basında başkanlık sistemi tartışılıyordu.

Teyit takip

Gündemde ne vardı? 



Veriler: 09.04.2017 | İhbar sayısı: 13

Facebook erişim

Twitter 
görüntülenme

Web sitesi 
görüntülenme

Ocak ayı 
ortalaması

Ocak ayı 
ortalaması

Ocak ayı 
ortalaması

287.916

576.550

172.399

36.558

224.300

15.021
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Veriler: 03.02.2017 | İhbar sayısı: 52

Facebook erişim

Twitter 
görüntülenme

Web sitesi 
görüntülenme

Şubat ayı 
ortalaması

Şubat ayı 
ortalaması

Şubat ayı 
ortalaması

43.797

164.660

52.501

22.795

143.700

9.423

16 Nisan Anayasa değişikliği referandumu için 
henüz iki aydan fazla zaman varken, internette 
ortaya çıkan bir genelge fotoğrafıyla paylaşılan 
iddiaya göre Başbakanlık, kamu kurumlarında 
“Hayırlı cumalar” “Hayırlı işler” “Hayırlı 
sabahlar” gibi içerisinde “Hayır” sözcüğü geçen 
cümlelerin kullanılmasını yasaklamıştı.

İddianın bir belge şeklinde ortaya çıkması, 
benzer bir iddianın 2010 yılında gerçekleşen 
referandumda ortaya çıkmasına ve belgenin 
sahte olduğuna dair birçok ipucu taşımasına 
rağmen, internette uzun süre yayıldı. İddianın 
bu kadar yayılmasının arkasındaki kullanıcı 

tepkisinin; yaşanması pek muhtemel olmayan 
birçok olayın arka arkaya gerçekleşmesi 
nedeniyle, bu iddianın da doğru olabileceğine 
yönelik kolaycı bir inanıştan kaynaklandığını 
söylemek mümkün.

Üzerinde resmi bir evrak görüntüsünü 
çağrıştıracak sayı ve numaralar bulunan bu 
tarz belge görsellerinin her zaman internet 
kullanıcıları için daha inandırıcı gözüktüğü 
söylenebilir. İçeriğinin gerçek olma ihtimaline 
bakılmaksızın, şablonun gerçeğe yakın 
gözükmesi, belgenin içeriğinin de gerçek 
olacağına yönelik bir hissiyat oluşturuyor.

Kamu kurumlarında “Hayırlı” kelimesinin 
kullanımını yasaklayan genelge

teyit.org’da iddianın yanlış olduğunu belirten analizin yayınlanmasından saatler sonra Başbakan 
Binali Yıldırım bir açıklama yaparak belgenin gerçek olmadığını ifade etti.

İddianın sosyal medyada dolaştığı günlerde siyasetin gündeminde Varlık Fonu vardı. Aynı 
günlerde, haberleşme faturası nedeniyle eleştirilen CHP milletvekili Elif Türkmen’in yanı sıra, 
enflasyon ve ÖTV zammı konuşuluyordu.

Teyit takip

Gündemde ne vardı? 
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İçgörü raporu:
İnternette nelerden şüphe ediyoruz?



Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın 
ardından Türkiye’ye gelen ve zaman 
içerisinde sayıları 3 milyonu geçen 
Suriyeli sığınmacılar, geçen yıl medya ve 
sosyal medyanın en önemli konularından 
biriydi. Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin 
sık sık gündeme gelmesindeki en önemli 
etkenlerin başında ise Türkiye’nin 
dış politikası ile bunun iç politikadaki 
yansımaları geliyordu.

Suriyelilerin vatandaş olacağı, seçimlere 
katılacağı, sağlık ve eğitim hizmetlerinden 
koşulsuz yararlanacakları iddiaları 
sığınmacılara yönelik kuşkuları ve endişeleri 
artırdı. Türkiye’de yaşayan Suriyeliler için 
üretilen politikaların nasıl ilerlediğine yönelik 
yeterli ekonomik ve siyasi şeffaflık taşımayan 
bu süreç, şiddete varan gerilimlerin  
önünü açtı. 

Suriyelilere yönelik nefret söylemi ve ayrımcı 
tutum sosyal medyada da kolaylıkla yerleşti. 
Aynı şekilde medya kuruluşlarındaki olumsuz 
temsiller de ayrımcılık sorununu büyüttü. 
Savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek 
Türkiye’ye gelen Suriyelilerin devlet tarafından 
kayırıldığı, devletin kendi işsiz vatandaşı 
yerine Suriyeliyi tercih ettiği, veriler aksini 
gösterse bile Suriyelilerin kriminal olaylara 
daha çok karıştığı, toplumsal yaşam içerisinde 
huzursuzluk yarattığı düşüncesi hakim oldu. 

Ankara’da 4 Temmuz’da Demetevler’de 
yaşanan olay bunun en çarpıcı örneklerinden 
biriydi. Demetevler’de Suriyelilerin bir çocuğa 
tecavüz ettiği iddiası doğru olmamasına 
rağmen sosyal medyada yayıldı ve mahalle 
sakinlerinin sokağa dökülmesine neden oldu. 
Demetevler’deki olaylar polisin müdahalesi 
ve valilik açıklamasıyla son buldu. Ardından 
bir kişi sosyal medya paylaşımı nedeniyle 
gözaltına alındı. 

SURİYELİLER

Suriyelilerle 
ilgili toplam 
mesaj sayısı:

280
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Suriyeliler hakkında yanlış bilgilerin yayılmasındaki en önemli etkenlerin başında süreçlere 
dair yeterince bilgi aktarımının olmaması yer alıyor. Avrupa Birliği’nden alınan ödeneğin nasıl 
kullanıldığı, hangi yardımların devletin kasasından çıktığı, hangilerinin Birleşmiş Milletler 
tarafından yapıldığı gibi bilgilerin açıkça paylaşılmaması, gerilimlerin önüne geçmeyi zorlaştırıyor.

51

İçgörü raporu:
İnternette nelerden şüphe ediyoruz?



Sosyal medyada farklı şehirlerden, farklı 
iddialarla paylaşılan ve Suriyelilerin maaş almak 
için PTT önlerinde sıraya girdiklerini gösterdiği 
belirtilen paylaşımlar, kullanıcılar için geçen 
senenin en şüpheli içerikleri arasında yer aldı.

Suriyelilere ekonomik ayrıcalık tanındığına yönelik 
bir inançla paylaşılan içeriklerde, Suriyelilerin 
aldıkları iddia edilen maaşlar farklı miktarlarla 
belirtiliyor veya maaş süresine dair bilgiler yer 
almıyordu. En önemlisi ise içeriklerde maaşları 
kimin verdiğine dair bir netlik bulunmuyordu. 
Paylaşımlar çoğunlukla Suriyelilere karşılıksız 
yardım yapıldığı bunların da devlet tarafından 
karşılandığına yönelik bir algıyla yapılıyordu.

Suriyelilerin yoğun yaşadığı illerde PTT önünde 
oluşan kuyrukların sebebi, gerçekte Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) 
tarafından ihtiyacı olan sığınmacılara sağlanan 
kış yardımıydı. BM, resmi web sitesinde yardım 
için 50 bin 948 PTT kartı dağıtıldığını ve 254 bin 
740 kişiye ulaşıldığını açıklamıştı. PTT aracılığıyla 
bu kartlara tek seferlik 600 ila 900 TL arasında 
değişen miktarlarda kış yardımı yatırılıyordu. 

teyit.org editörlerinin AFAD ve Uluslararası Af 
Örgütü’nden aldığı detaylı bilgilerle, PTT önündeki 
kuyrukların sebebi ortaya çıkarılabildi. Konuyla 
ilgili BM ise Suriyelilere yapılan yardımlar ve 
diğer iddialarla ilgili olarak iş birliğine gitmedi 
ve bu yardımların sınırları konusunda gerekli 
açıklamalar elde edilemedi.

PTT önündeki kuyruklar ve Suriyelilerin maaş aldığı iddiası 

Teyit takip

Suriyelilerin devletten maaş aldığı yönündeki iddialar hala gündemde ve farklı biçimlerde sosyal 
medyada sirkülasyonda.
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Gündemde ne vardı?

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 80 bin Suriyeliye vatandaşlık verilmesi üzerine açıklamada  
bulundu. BM gözetiminde Suriye konulu görüşmeler Cenevre’de başladı. Gelir Vergisi Kanunu 
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri,  
16 Nisan’daki referandumunun ardından başkanlık sistemine geçilirse üyelik sürecinin  
yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Veriler: 09.03.2017 | İhbar sayısı: 10

Facebook erişim

Twitter 
görüntülenme

Web sitesi 
görüntülenme

Mart ayı 
ortalaması

Mart ayı 
ortalaması

Mart ayı 
ortalaması

35.414

167.926

10.295

42.967

239.500

11.814

Tekzip / özür: 
İddiaları ortaya atan birkaç kaynaktan biri olan balikligol.com haberini kaldırmadı.
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İçgörü raporu:
İnternette nelerden şüphe ediyoruz?



Sosyal medyada yer alan paylaşımlarla, 
Bursa’da 7 Eylül 2017 gecesi iki Suriyelinin, 
iş çıkışı evine giden Serpil Yıldırım isimli 
bir kadını kaçırıp, tecavüz ettikten sonra 
öldürdüğü iddia edildi. 
 
Oysa paylaşımlarda kullanılan fotoğraf  
2013 yılında gerçekleşen başka bir olaya aitti.  
Bu fotoğraf, boşandığı eşi tarafından 
İstanbul’da öldürülen Gülşan Sarcan’a aitti. 
 
teyit.org editörleri Bursa İl Emniyet Müdürlüğü 
Cinayet Büro Amirliği’ni arayarak böyle bir 
olayın gerçekleşip gerçekleşmediğini sordu. 
Yetkililerinin açıklamaları buna benzer herhangi 
bir olayın yaşanmadığını doğruluyordu. 

Sosyal medyada bu paylaşımı yaptığı iddia edilen kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce göz 
altına alındı. Hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan işlem yapıldı ve 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Bu iddia adi suçların, toplum içerisinde 
dışlanan gruplarla özdeşleştirildiğini 
göstermesi açısından önemli. İçişleri Bakanlığı 
verilerine göre Suriyelilerin Türkiye’deki suç 
oranı yüzde 1.32. Veriler, Suriyelilerin, iddia 
edildiği gibi kriminal olaylarda artışa sebep 
olduğu iddiasını da çürütüyor.
 
İstatistikler, Suriyelilerin Türkiye’ye 
gelmesinden çok önce Türkiye’de kadınlara 
yönelik şiddet, taciz ve tecavüz olaylarının 
yüksek olduğunu gözler önünse serse de,  
bu suçların Suriyelilerin Türkiye’de yaşamaya 
başlamasıyla artığı ya da bu suçların yalnızca 
Suriyeliler tarafından işlenebileceğine yönelik 
yanlış bir algı hala zihinlerdeki yerini koruyor.

İki Suriyelinin Bursa’da bir kadını kaçırıp tecavüz ettiği iddiası

Teyit takip
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet Arakanlı 
Müslümanları ziyaret etmek amacıyla Bangladeş’e gitti. ABD’de eski Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan’a dava açıldı.

Gündemde ne vardı?

Veriler: 09.09.2017 | İhbar sayısı: 2

Facebook erişim

Twitter 
görüntülenme

Web sitesi 
görüntülenme

Eylül ayı 
ortalaması

Eylül ayı 
ortalaması

Eylül ayı 
ortalaması

62.038

249.900

34.828

31.727

229.306

43.893

Tekzip / özür: 
İddiayı ortaya atan Facebook içerikleri kaldırıldı.
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İçgörü raporu:
İnternette nelerden şüphe ediyoruz?
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Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı, 
para politikalarının anlık olarak değiştiği 
Türkiye gibi ülkelerde yaşayan insanlar 
için ekonomi hayati bir öneme sahip. Dört 
kişilik bir ailenin açlık sınırının bin 500 TL 
olması, asgari ücretin ise bin 404 TL’nin 
üzerine çıkamaması, işsizlik oranlarının 
yüzde 10’larda seyretmesi ekonomik 
endişeyi arttıran temel faktörler.

Hal böyle olunca ekonomik kaygılarla hareket 
eden sosyal medya kullanıcıları ekonomi 
haberlerini ya da ekonomi kökenli iddiaları 
yakından izliyor. Bu durum kötü niyetli internet 
kullanıcılarının veya yanlış bilgi yaymak isteyen 
mecraların dikkatinden kaçmıyor. 

Türkiye’de enflasyon rakamlarının her zaman 
önem taşıdığı ve ilgiyle takip edildiği aşikar. 
Şubat 2017’de Varlık Fonu’nun kurulmasıyla 
birçok devlet kuruluşunun bu fona 
devredilmesi ayrıca bir gündem oluşmasına da 
sebep oldu. Gündeme bağlı olarak dolardaki 
ani artışlar da geçen yılın en çok konuşulan 
konuları arasındaydı.

Örneğin sosyal medyada ortaya çıkan bir 
iddiada 2 Temmuz 2017’de sigara fiyatlarının 
zamlanacağı belirtildi. Kısa sürede yankı 
bulan iddia kullanıcılar tarafından paylaşıldı. 
Güncellenmiş sigara fiyatlarını gösterdiği 
iddia edilen bir görsel üzerinden yayılan iddia 
ekonomik korkuları veya hassasiyetleri olan 
kullanıcıların durumunu özetlemesi açısından 
dikkati çekici. Türkiye’de vergilerin ödenme 
sıklığının 6 aylık periyotlarla artması, Ocak ve 
Haziran gibi aylarda kullanıcıların bu konulara 
olan ilgisini artırıyor.

Sonuç olarak, ekonomik korku ve kaygılar 
üzerinden ortaya atılan iddiaların kullanıcıları 
daha çabuk etkilediği rahatlıkla görülüyor. 
İnsanların ekonomik belirsizlikler içerisine 
sürüklenmesi, fakirleşme korkusu ve vergilerin 
çoğalacağına dair inançları yanlış bilgilerin 
ortaya çıkmasına, çıkan yanlış bilgilerin de 
ekonomik kaygılarla hareket eden kullanıcılar 
tarafından hızlı bir şekilde paylaşılmasına 
sebep olduğu söylenebilir. 

EKONOMİ

Ekonomi 
kategorisinde 
toplam mesaj 

sayısı:

276
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İçgörü raporu:
İnternette nelerden şüphe ediyoruz?

Çipli kimlik kartlarının 2 Ocak 2017 tarihinde 
kullanılmaya başlanması sosyal medyada bazı 
yanlış haber ve görsellerin de yayılmasına 
sebep oldu. Üzerinde mikroçip barındıran 
yeni kimlik kartlar için yıllık 90 TL aidat 
ödeneceğine dair bir iddia bunların en çok 
konuşulanları arasındaydı. 

Milliyet ve BirGün gibi haber siteleri 
tarafından da haberleştirilen iddia doğru 
değildi. Aslında 90 TL’lik ücret yeni kimlik 
kartlar için değil, isteyen kullanıcıların 
kimliklerine tanımlayabilecekleri elektronik 
imzalar için beklenen ücreti ifade ediyordu. 

Çipli kimlik kartlarının yıllık aidatının 90 TL olduğuna dair ortaya çıkan iddialar yanlışlandıktan 
sonra bu sefer de söz konusu çipli kimlik kartlarının 2017 yılının sonuna kadar alınması gerektiği 
iddiaları ortaya atıldı. Ancak bu iddia da gerçeği yansıtmıyordu, yetkililerin yaptığı açıklamalara 
göre yeni kimlik kartını almak için 2020 yılına kadar başvuru yapılabiliyor. Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğü’nün 22 Eylül 2017’de yaptığı bir açıklamaya göre ise 11 milyon insan yeni 
kimlik kartlarını edindi.

Türkiye’nin Şubat’ın ilk haftasındaki gündemi ise yeni kurulan Varlık Fonu, gerileme gösteren 
Dolar kuru, beyaz eşya fiyatlarındaki ÖTV düzenlemesi ve Ocak ayı enflasyon rakamları olarak 
dikkati çekiyor. Bunlara ek olarak, gündemde Amerikan Başkanı Trump’ın İran hakkında yaptığı 
açıklamalar, yine Trump tarafından getirilen ve bazı ülke vatandaşlarının Amerika’ya girmelerini 
engelleyen vize yasağının federal bir yargıç tarafından iptal edilmesi yer alıyordu.

Yeni kimlikler için yıllık 90 TL aidat ödeneceği iddiası

Teyit takip

Türkiye’nin gündemi

Kimlik kartları, ehliyetler ve pasaportların sık sık değişikliğe uğraması, vatandaşlar üzerinde “yeni bir 
ücret talebi” beklentisinin sıkıntısını yaratıyor. Bu da her değişikliğin daha büyük maliyetlere sebep 
olacağı gibi her zaman doğru olmayan iddiaların ortaya çıkmasına yol açabiliyor.



Veriler: 06.02.2017 | İhbar sayısı: 11

Facebook erişim

Twitter 
görüntülenme

Web sitesi 
görüntülenme

Şubat ayı 
ortalaması

Şubat ayı 
ortalaması

Şubat ayı 
ortalaması

17.762

201.849

36.236

22.795

143.700

9.423

Mayıs 2017’de sosyal medyada ortaya atılan bir iddiada TBMM’de 90 TL vatandaşlık aidatı alınmasına 
ilişkin kanunun kabul edildiği belirtildi. Aslında bu iddia yeni sayılmazdı, ilk olarak 3 Temmuz 2016 
tarihinde Yeni Alanya gazetesinde ortaya çıkmıştı. 

TBMM’nin takvimine göre iddianın yeniden ortaya atıldığı 8 Mayıs 2017’de Genel Kurul olmadığı 
görülebiliyordu. Son Genel Kurul’un 4 Mayıs’ta yapıldığı, bu Genel Kurul’da veya bundan öncekilerde 
de böyle bir kanun teklifinin görüşülmediği TBMM tutanaklarından tespit edilebiliyordu. 

TBMM’de 90 TL vatandaşlık aidatı alınmasına ilişkin  
kanun kabul edildi iddiası
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Veriler: 09.05.2017 | İhbar sayısı: 2

Facebook erişim

Twitter 
görüntülenme

Web sitesi 
görüntülenme

Mayıs ayı 
ortalaması

Mayıs ayı 
ortalaması

Mayıs ayı 
ortalaması

18.632

178.259

96.523

21.296

149.400

12.837

İddia her ne kadar yanlış olduğunun sinyallerini verse de, politik, siyasi ve ekonomik belirsizliklerin 
yaşandığı, OHAL nedeniyle Kanun Hükmünde Kararnamelerle yasaların kolayca değişip uygulanabildiği 
bir ortamda, kullanıcıların bu tarz iddialara inanması da kolaylaşıyor. 

Ayrıca daha önce yaşanmış bazı olaylar, bu tarz iddialarla karşılaşıldığında tekrar hafızalara gelebiliyor. 
Örneğin 29 Kasım 2016’da Adana’nın Aladağ ilçesindeki öğrenci yurdu yangını gündemdeyken mecliste 
akademisyen milletvekillerinin maaşlarına yapılacak zammın oylanması hatırlanabilir. 

TBMM’de 90 TL vatandaşlık aidatı alındığına dair ilişkin kanunun kabul edildiğini ortaya atan 
Yeni Alanya gazetesi iddianın yalanlanmasına rağmen haberini kaldırmadı. Yalanlanan iddia 
güncel olmamasına rağmen halen internette bulunabiliyor.

Mayıs ayının ilk haftasında Türkiye’nin gündeminde Reina saldırganı Masharipov’a 40 kez 
ağırlaştırılmış müebbet istemi, HDP’li Nursel Aydoğan’ın Milletvekilliğinin düşürülmesi, şarkıcı 
İbrahim Erkal’ın vefatı, Derin Tarih isimli televizyon programında Atatürk’e hakaret ettiği 
gerekçesiyle Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından açılan soruşturmaların yer aldığı görülebiliyor.

Teyit takip

Gündemde ne vardı?
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sonuç
teyit.org’u yayına alırken kriz anlarında 
doğrulanmış bilgiye daha çok ihtiyaç olacağı 
yönündeki varsayımımız, son bir senede 
topladığımız şüpheli haber verileriyle büyük 
oranda doğrulanmış oldu. 

teyit.org’a doğrulanması talebiyle gönderilen 
şüpheli içeriklerin sayısında, özellikle kriz 
anlarında ortalamanın çok üstünde artışlarla 
karşılaşmak beklediğimiz ve karşılamayı 
umduğumuz bir talepti. 

Tüm ihbarlar ve şüpheli içerikler arasında 
sonuçlandırılabilen iddia sayısının yüksek 
olmaması ise, kapasitemizin farkında olmamız 
ve mümkün olduğunca iddiaları öncelik 
sırasına ayırmamızdan kaynaklanıyordu.

Bununla birlikte, bazı delillerin kamu 
kurumlarından edinilememesi, haber 
kaynaklarının iş birliği yapmaya yanaşmaması 
gibi sebeplerle de pek çok iddia delil 
yetersizliği nedeniyle arşive kaldırıldı. teyit.
org’un bir haber sitesine dönüşmesinin önüne 
geçmek için yayın politikasında belirlediğimiz 
kriterler nedeniyle her “doğru haberi” 
yayınlamamamız da oranın düşük çıkmasına 
sebep oldu.

Kullanıcıların şüphelendiği daha fazla iddiayı 
incelemek için teyit.org’un kapasitesini 
artırmayı planlıyoruz. Ayrıca bilgi edinme 
hakkını savunan kuruluşlar ile medya 
araştırmaları için çaba sarf eden kurumlarla 
ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz.

60

İç
gö

rü
 r

ap
or

u:
İn

te
rn

et
te

 n
el

er
de

n 
şü

ph
e 

ed
iy

or
uz

?



Bu raporun arkasından gelecek içgörü raporlarıyla geleneksel medyanın  
yanlış haberleri yayma konusunda sosyal medyadan neden farklı olmadığını, 
bu iki tür medyanın birbirini nasıl beslediğini, kullanıcılar kadar markalar, 
devletler ve uluslararası örgütlerin de yanlış haber ve komplo teorileri 
karşısında nasıl çaresiz kaldığını, farklı yankı fanuslarının neden  
geçirgen olamadığını ve bunun ardındaki psikolojik faktörleri de  
aydınlatmayı umuyoruz.

Türkiye’de kutuplaşmayı, ayrıştırmayı 
ve bunun internet kullanıcısı nezdindeki 
yansımalarını anlamak için yolun çok 
başındayız. Medya üzerine yapılan 
araştırmaların oldukça az olması, çoğu 
araştırmanın, araştırmacının yanlılığı ya da 
teyit yanılgısı nedeniyle sonuçları çarpıtması 
daha güvenilir araştırmaların yapılmasını 
zorunlu kılıyor.

Kullanıcıların internette nelerden 
şüphelendiğini anlamak için tek başına 
teyit.org’a gönderilen ihbarların yeterli 
olmayacağının farkında olsak da, kullanıcı 
davranışını ve yanlış bilgiyi yaymadaki 
motivasyonu anlamaya odaklanacağımız 
takip raporlarıyla birleştiğinde, bu ilk içgörü 
raporunun çok daha anlamlı bir noktayı  
işaret edeceğine inanıyoruz. 

Ayrıca teyit.org’da yayınladığımız analizlerin, 
yanlış haberin kendisi kadar yayılıp yayılmadığı, 
yanlış haberi tüketen kullanıcıya ulaşıp 
ulaşmadığı bilgisine geliştirmekte olduğumuz 
yazılımlarla ulaşmayı hedefliyoruz. Bu raporda 
ele alınan analizlerde de görülebileceği gibi, 
ilgili paylaşım sosyal medyada ortalamanın 

altında görüntülense de web sitesindeki 
görüntülenmesi Google aramalarının da 
katkısıyla ortalamanın çok üstüne çıkabiliyor. 
Bu görüntülenmelerin, yanlış haberle  
karşılaşan kişilerle ne derece örtüştüğüne  
dair bilgi, gelecek dönemde teyit.org’un  
etkisini ölçebilmek için takip edeceğimiz 
verilerden biri olacak. 

Bu zamana kadar incelediğimiz ve burada 
içgörülerini paylaştığımız vakalar ile onların 
verileri gösteriyor ki, önümüzdeki yıllarda da 
politika, eğitim ve kent-çevre başlıca gündem 
maddelerimiz arasında yer alacak. Türkiye’de 
yaşayan Suriyelilerle ilgili yanlış bilgilerin  
önüne geçmek için daha fazla kurumun 
harekete geçmesi gerektiğini, aksi halde 
dezenformasyon ile yaratılan düşmanlık 
ortamının daha fazla çatışma riskine yol 
açacağını söylemekte de fayda var.

Ne kadar bir daha aynı günlere dönmeyi 
temenni etmesek de yaşanması muhtemel 
krizler için de önceden hazırlıklı olmalı, 
kullanıcılar için medya okuryazarlığını 
yaygınlaştırmayı, kurumlara sorumluluklarını 
hatırlatmayı sürdürmeliyiz.
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teyit.org

terimler
sözlüğü
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Eşik bekçisi: 

İletişim biliminde, kaynağın ilettiği mesajı, 
alıcıya ulaşmadan önce denetleyen ve alıcının 
şartlarına uygun hale getirmek için değiştiren 
inisiyatifi açıklar. Sosyal medyada, çok takipçisi 
olan veya belli bir yankı fanusuna hitap etme 
gücü olan ünlüler, siyasetçiler, gazeteciler, 
troller teyit.org için bu kategoridedir.

Filtre balonları:

Eli Pariser tarafından 2011 yılında ortaya 
atılan filter bubbles (filtre balonları) kavramı, 
platformların algoritmalar sayesinde,  
kullanıcıların alışkanlıklarını bildiği ve internette 
yalnızca karşılaşmak istedikleri içerikleri 
görmesini sağladığı bir durumu tanımlıyor. 

Geri tepme etkisi:

İlk defa Brendan Nyhan ve Jason Reifler 
tarafından terim olarak kullanılan backfire 
effect (geri tepme etkisi) terimi, inançlarına 
aykırı bir kanıt ile karşılaşan bireylerin bu kanıtı 
reddederek inançlarına daha da sıkı bir şekilde 
bağlanmalarını ifade eden bilişsel bir yanlılık 
anlamına geliyor.

Hakikat sonrası: 

Brexit, Avrupa’daki seçimler, Donald Trump’ın 
ABD başkanlığı kampanyası sonrası gündeme 
gelen ‘post-truth’ (hakikat sonrası) kavramı 
Oxford Dictionary tarafından 2016 yılının 
kelimesi seçildi. ‘Post-truth’ bir sıfat olarak, 
‘nesnel hakikatlerin belirli bir konu üzerinde 
kamuoyunu belirlemede duygulardan ve  
kişisel kanaatlerden daha az etkili olması 
durumu’ şeklinde tanımlanıyor.

Seçim yanlılığı (Selection bias): 

Analize konu olan bir örneklemin 
belirlenmesinde rastgele davranmamayı, 
varsayımı doğrulayacak belli bir örneklemle 
çalışmayı ifade eder.

Teyit yanlılığı (Confirmation bias): 

Bireylerin sahip olduğu, inandığı ya da öyle 
olmasını umduğu fikirleri, inançları ya da 
kanaatleri desteklemek için bazı kanıtları, 
somut durumları seçmeci biçimde dikkate 
aldığı durumu tanımlar.

Yankı fanusları: 

Sosyal medyada kullanıcıların yalnızca kendi 
görüşlerinin yankılandığı ve farklı düşüncelerle 
karşılaşmanın neredeyse imkansız olduğu 
bir gerçekliği tanımlayan echo-chamber 
(yankı fanusu) internetin bugünkü doğasının 
anlaşılmasında kullanılan kavramlardan biri.
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 • Üç liderden ortak açıklama - HaberTürk TV | http://www.haberturk.tv/gundem/haber/1336429-uc-liderden-ortak-

aciklama
 • Beşiktaş’taki hain saldırıyı sosyal medyada öven 4 kişi tutuklandı - Gazete Vatan | http://www.gazetevatan.com/

besiktas-taki-hain-saldiriyi-sosyal-medyada-oven-4-kisi-tutukland-1017592-gundem/
 • Erdoğan: “Milli seferberlik ilan ediyorum” | http://www.ntv.com.tr/turkiye/erdogan-milli-seferberlik-ilan-

ediyorum,VjUHk2py-UC1_Arj4duW2A
 • BBC Türkçe’den Beşiktaş saldırısıyla ilgili suçlamalara sert yanıt - Cumhuriyet | http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/

turkiye/645177/BBC_Turkce_den_Besiktas_saldirisiyla_ilgili_suclamalara_sert_yanit.html
 • Beşiktaş’taki saldırıların ardından yayılan 3 yanlış bilgi - teyit.org | https://teyit.org/besiktastaki-saldirilarin-ardindan-

yayilan-3-yanlis-bilgi/

Reina / Genel
 • Reina saldırganına benziyor diye linç ettiler - Hürriyet | http://www.hurriyet.com.tr/reina-saldirganina-benziyor-diye-

linc-ettiler-40326587

Pasaport kuyruğunda çekilen fotoğrafları paylaşılan kişiler
 • Superhaber.tv Tekzip ve Özür | https://archive.is/rrGch
 • Fotoğrafın Reina saldırganına ait olduğu iddiası doğru değil - teyit.org | https://teyit.org/fotografin-reina-saldirganina-

ait-oldugu-iddiasi-dogru-degil/

Pasaport fotoğrafı paylaşılan Kırgızistan vatandaşı
 • Iakhe Mashrapov denies any involvement in Istanbul night club shooting (interview) - AKIpress | https://archive.is/EQx3m
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 • Pasaport fotoğrafı yayılan Iakhe Mashrapov Reina saldırısının faili değil - teyit.org https://teyit.org/pasaport-fotografi-
yayilan-iakhe-mashrapov-reina-saldirisinin-faili-degil/

Birleşmiş Milletler’in Türkiye’deki çalışanlarına gönderdiği uyarı mesajı
 • Ankara’da saldırı olacağına dair uyarılar yapıldığı doğru mu? - teyit.org | https://teyit.org/ankarada-saldiri-olacagina-

dair-uyarilar-yapildigi-dogru-mu/

İstanbul’da 19 yere bomba yerleştirildiği iddiası 
 • Fransa İstanbul Başkonsolosluğu - Facebook | https://www.facebook.com/consulatfrance.istanbul/

posts/1245613815517002
 • Fransa Konsolosluğu’nun 19 yere bomba konduğuna dair uyarı mesajı gönderdiği doğru değil - teyit.org | https://teyit.

org/fransa-konsoloslugunun-19-yere-bomba-konduguna-dair-uyari-mesaji-gonderdigi-dogru-degil/
 • Hülya Biren - Instagram | https://archive.is/qEOTR

Tercih mührü “Hayır” yazısının üstüne basılırsa oyun geçersiz sayılacağı iddiası
 • “Tercih” mührü “Hayır” yazısının üzerine basılırsa oy geçersiz sayılacak iddiası - teyit.org | https://teyit.org/tercih-

muhru-hayir-yazisinin-ustune-gelirse-oy-gecersiz-sayilacak-iddiasi/

Kamu kurumlarında “Hayırlı” kelimesinin kullanımını yasaklayan genelge
 • Başbakan Yıldırım’dan ‘Genelge iddiasına’ yalanlama - Sabah | http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/02/04/

basbakan-yildirimdan-genelge-iddiasina-yalanlama
 • Başbakanlık’ın “hayırlı” kelimesinin kullanımını yasaklayan genelge yayınladığı iddiası - teyit.org | https://teyit.org/

basbakanlikin-hayirli-kelimesinin-kullanimini-yasaklayan-genelge-yayinladigi-iddiasi/

Suriyeliler / Genel
 • Syria: The story of the conflict - BBC | http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868
 • Ankara’da Suriyelilerle vatandaşlar arasında gerginlik - Hürriyet | http://www.hurriyet.com.tr/ankarada-suriyelilerle-

vatandaslar-arasinda-gerginlik-40508566

PTT önündeki kuyruklar ve Suriyelilerin maaş aldığı iddiası 
 • Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Facebook sayfası | https://www.facebook.com/TURKEYUNHCR/

posts/1150373108377700
 • İlk etapta 80 bin Suriyeli vatandaşlık için soruşturulacak - Hürriyet | http://www.hurriyet.com.tr/ilk-etapta-80-bin-

suriyeli-vatandaslik-icin-sorusturulacak-40375533

İki Suriyelinin Bursa’da bir kadını kaçırıp tecavüz ettiği iddiası
 • İstanbul’da vahşet - Habertürk | http://www.haberturk.com/gundem/haber/808161-istanbulda-vahset
 • O yalan haberi paylaşana gözaltı - Oda TV | http://odatv.com/o-yalan-haberi-paylasana-gozalti-1109171200.html
 • İçişleri Bakanlığı: Suriyelilerin Türkiye’deki suç oranı yüzde 1.32 - Sputnik Türkiye | https://tr.sputniknews.com/

turkiye/201707051029138269-icisleri-bakanligi-suriyeliler-turkiye-suc-orani/

Ekonomi / Genel
 • Sigara fiyatlarına 2 Temmuz 2017 itibariyle zam geleceği iddiası - teyit.org | https://teyit.org/sigara-fiyatlarina-2-

temmuz-2017-itibariyle-zam-gelecegi-iddiasi/
 • Haberleşme faturası en yüksek 10 milletvekili - Habertürk | http://www.haberturk.com/gundem/haber/1377690-

haberlesme-faturasi-en-yuksek-10-milletvekili

Yeni kimlikler için yıllık 90 TL aidat ödeneceği iddiası
 • Enflasyon rakamları açıklandı - AA | http://aa.com.tr/tr/ekonomi/enflasyon-rakamlari-aciklandi/740565
 • Federal yargıçtan Trump’ın vize yasağına geçici durdurma - Karar | http://www.karar.com/dunya-haberleri/federal-

yargictan-trumpin-vize-yasagina-gecici-durdurma-377709
 • Yeni kimlikler için yıllık 90 TL aidat ödeneceği iddiası - teyit.org | https://teyit.org/yeni-kimlikler-icin-yillik-90-tl-aidat-

odenecegi-iddiasi/

TBMM’de 90 TL vatandaşlık aidatı alınmasına ilişkin kanun kabul edildi iddiası
 • Akademisyen milletvekillerine çift maaş öngören tasarıya CHP ve HDP’den tepki - T24 | http://t24.com.tr/haber/

akademisyen-milletvekillerine-cift-maas-ongoren-tasariya-chp-ve-hdpden-tepki,374062
 • TBMM’de 90 TL vatandaşlık aidatı alınmasına ilişkin kanun kabul edildi iddiası | https://teyit.org/tbmmde-90-tl-

vatandaslik-aidati-alinmasina-iliskin-kanun-kabul-edildi-iddiasi/
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İçgörü raporu:
İnternette nelerden şüphe ediyoruz?
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