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ÖZET 

Son dönemde web 2.0 teknolojilerinin gelişmesi ve kullanıcıların da artık birer içerik 
üreticisi haline geldiği yeni medya ortamlarında yalan haberler artık daha sık karşımıza 
çıkmaktadır. Yeni medya platformlarının getirdiği, küreselleşme ve hız özellikleri sayesinde hızlı 
bir şekilde yayılma da gösteren yalan haberler, önemli bir etik sorun yaratmaktadır.  Bu durum, 
özellikle sosyal medyada dijital okuryazarlığın önemini daha da fazla ortaya koymaktadır. Dijital 
çağda dezenformasyon ve yalan haberle, insanların farklı konulara ilişkin görüşleri manipüle 
edilmeye çalışılmakta, üretilmiş yalan içerikler, yeni medya kullanıcıları arasında hızla gerçeğin 
yerini almaya başlamaktadır. Özellikle filtre balonu, yankı fanusu gibi kavramlarla kullanıcıların 
ideolojik olarak kendi görüşlerine uygun içeriklerle beslenme ve bu içeriklerdeki yalan 
haberlere inanma eğiliminin daha fazla olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca; sahte, bot ve troll 
hesaplarla da yalan haberlerin dolaşım hızı da artmakta ve etki alanı genişlemektedir. Bu tezde, 
yalan haberin yayılmasının engellenmesi ve dijital okuryazarlığın geliştirilmesi bağlamında 
doğrulama platformlarının yapısı ve işleyişi incelenmiştir. Çalışma, Teyit.org adlı doğrulama 
platformunun 1 Ocak 2018 -31 Aralık 2018 tarihleri arasında yaptığı doğrulama faaliyetlerine 
ilişkin içerik analizine ve platform ekibi ile yapılan derinlemesine görüşmeye dayanmaktadır. 
Çalışmada; haberlerin doğrulama süreçleri, yalan haberin sosyal ağlardaki yayılımı, aldığı 
etkileşim sayısı, yalan haberlerin içerik türleri ve yalan haberle mücadele yöntemleri ortaya 
konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Yalan Haber, Doğrulama, Teyit.org 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Recep ÜNAL, Mersin Üniversitesi, Radyo ve Televizyon Anabilim Dalı, 
Mersin. 
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ABSTRACT 

With the recent development of web 2.0 technologies and new media environments 
where users are now becoming content producers, fake news has become more common. 
Thanks to the globalization and speed features brought by the new media platforms, fake news 
that is spreading rapidly creates a serious ethical problem. This situation further highlights the 
importance of digital literacy, especially in social media. In the digital age, fake news has been 
published to try to manipulate people's views on many issues, and fake content is quickly 
becoming a reality among new media users. Especially, by using methods such as filter bubble 
and echo chamber, it is stated that users are more likely to encounter content that suits their 
views and to believe in fake news in these contents. In addition, with fake, bot and troll 
accounts, the circulation rate of the news is increasing and the domain is expanding. In this 
thesis, the structure and functioning of the verification platforms have been examined in the 
context of preventing fake news spread and developing digital literacy. The study is based on 
the content analysis of the verification platform Teyit.org between January 1, 2018 and 
December 31, 2018, and the in-depth interview with the platform team. In this study; validation 
processes of news, the spread of fake news in social networks, the number of interactions 
received, the types of content of fake news and methods of protecting from fake news were 
examined. 

Keywords: New Media, Fake News, Verification, Teyit.org 

Advisor: Dr. Öğr. Üyesi Recep ÜNAL, Department of Radio and Television, University of Mersin, 
Mersin. 
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1. GİRİŞ 

 

Haber; insanları bilgilendiren, belirli bir zaman içerisinde olan olayları, sorunları ya da 

fikirleri aktaran yazılardır. Matbaanın icadı ile birlikte, gazetelerin kitleselleşmesi bu yazıların 

yayılma hızını ve etki alanlarını genişletmiştir. Böylelikle politik ve ekonomik içeriklerin yer 

aldığı birçok gazete piyasaya çıkmıştır. Medya ve özellikle de gazetelerin bu gücü; medyayı ve 

gazeteleri büyük şirketlerin ve politikacıların kullandıkları bir araç haline getirmiştir. Şirketler 

kâr elde etmek, politikacılar ise kendi ideolojilerini yaymak amacıyla medyayı kullanmış, 

gerektiğinde de vatandaşları bu amaçları uğruna manipüle etmekten çekinmemişlerdir.  

İletişim ve İnternet teknolojilerinin gelişimi ise, medyayı ve haberciliği daha farklı 

noktalara taşımıştır. İnternetin zaman ve mekândan bağımsız olma gücü, hızı ve kolaylığı 

haberlerin üretilip, dolaşıma sokulmasına kadarki tüm süreçleri değiştirmiştir. Web 2.0 

teknolojisinin de ortaya çıkması ile birlikte, sadece tüketici konumundaki kullanıcıların artık 

birer içerik üreticisi haline gelmesi ise başka bir dönüm noktası oluşturmuştur. Artık 

kullanıcılar kendi fotoğraflarını, videolarını, yazılarını hazırlayıp paylaşabilmektedirler. 

Televizyon, radyo ve gazeteden oluşan geleneksel medyanın yanı sıra, artık kullanıcıların da 

içerik üretimine dâhil olduğu ‘yeni medya’ kavramı ortaya çıkmıştır.  

Yeni medya ile birlikte değişen haber üretim ve tüketim pratikleri; geleneksel medyaya 

oranla farklı seslerin duyulmasına daha çok imkân sağlaması gibi nedenlerle, demokrasi 

açısından önemli bir fayda sağlamış olsa da bu dönemde ortaya bazı etik problemler de 

çıkarmıştır. Yalan haberler, yeni medyada en önemli etik problemlerin arasında 

gösterilmektedir. İnternet ortamında üretilen bilgilerin/haberlerin yayılma hızı artmış, her gün 

daha fazla kullanıcı bilgiye erişmek için İnternet ortamını tercih eder hale gelmiştir. İşte bu güç; 

geleneksel medyayı kendi çıkarları için kullanan büyük şirketler ve politikacıların dikkatinden 

kaçmayarak, bu araçları hem ideolojik hem de maddi kazanç elde etmek için kullanmaya 

başlamışlarına neden olmuştur. Kullanıcılara sahte başlıklar, fotoğraflar, videolar, haber 

metinleri gibi birçok içerikle ulaşılmaya ve kitleler manipüle edilmeye başlamıştır. İşte böyle bir 

ortamda yalan haber kavramı, 2016 yılında gerçekleştirilen ABD Başkanlık Seçimleri ve Birleşik 

Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinde (BREXIT) daha da popülerleşmiştir. Her iki 

olayda da yalan haberler, seçmenlerin kararlarını etkileme amacıyla kullanılmıştır. 

Bu çalışmanın temel amacı; yeni medya platformlarında dolaşıma sokulan şüpheli 

bilgilerin doğrulanması bağlamında, Türkiye’de faaliyet gösteren doğrulama platformu 

Teyit.org’un yapısı ve işlevini inceleyerek, platformun incelediği şüpheli bilgilerin en çok hangi 

kategoride, medya ortamında (fotoğraf, video vb.) ve hangi yeni medya araçlarında dolaşıma 

sokulduğunu, ne kadar etkileşim alıp yayıldığını ortaya koymak ve ortaya konan bulgular 
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sonucunda ise yeni medya ortamlarında yalan haber ile nasıl mücadele edilebilir sorusuna 

cevap oluşturmaktır. 

Bu araştırma; Türkiye’deki ilk haber doğrulama platformu olması ve Uluslararası 

Doğruluk Kontrolü Ağı (International Fact-Checking Network) tarafından yayınlanan İlkeler 

Kılavuzu’nun (Code of Principles) imzacısı olması nedeniyle araştırma için tercih edilen, 

Teyit.org’un 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiği doğrulama 

analizlerini kapsamaktadır. Araştırmada, belirtilen tarih aralığındaki yanlış, doğru, karma ve 

belirsiz etiketine sahip tüm analizler incelenmiştir. Araştırmada, dolaşıma sokulan şüpheli 

bilgilerin etkileşim sayıları da ele alınmıştır. Ancak, dolaşıma sokulan şüpheli bilgilerin, yeni 

medya ortamlarındaki etkileşim sayıları her gün değişebilmektedir ve bu da araştırmaya bir 

takım sınırlılıklar getirmektedir. Bu nedenle, bulgularının daha sağlıklı bir şekilde ortaya 

çıkarılabilmesi için, Teyit.org’un her bir analiz sonucunu duyurduğu tarih temel alınarak; 

Twitter’daki beğeni, yorum ve retweet, Facebook’daki beğeni, yorum, paylaşım ve izlenme, 

Instagram’daki yorum ve beğeni, YouTube’daki beğeni, beğenmeme, izlenme ve yorum sayıları 

hesaplanarak şüpheli bilgilerin aldığı etkileşim sayıları ortaya konulmuştur 

Araştırmada, belirtilen amaç doğrultusunda aşağıdaki belirtilen sorulara yanıt 

aranacaktır. 

1. Yeni medya teknolojileri ile haber kavramı nasıl bir değişime uğramıştır ve yeni 

medya teknolojilerinin beraberinde getirdiği özelliklerin yalan haberlerin üretilip, 

dolaşıma sokulmasındaki etkileri nelerdir? 

2. Yeni medya ortamlarında dolaşıma sokulan şüpheli bilgilerin, doğrulanması 

bağlamında faaliyet gösteren Teyit.org internet sitesinin yapısı ve işlevi nasıldır ve 

haber doğrulama süreci nasıl işlemektedir? 

3. Yeni medya ortamlarında dolaşıma sokulan şüpheli bilgiler en çok hangi sosyal 

medya platformlarında, ne şekilde ve ne kadar etkileşim sayısı alarak yayılmaktadır? 

4. Dolaşıma sokulan şüpheli bilgilerin doğrulanması ve yalan haberin önüne geçilmesi 

için neler yapılabilir?  

Araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri, çoklu yöntem olarak birlikte 

kullanılacaktır. Literatür taraması yöntemiyle, araştırma konusu ile ilgili daha önce yapılmış 

kuramsal ve ampirik çalışmalar ışığında, kavramlar yeniden ele alınmaya çalışılacaktır. 

Derinlemesine görüşme ve katılımcı gözlem yöntemleriyle, Teyit.org ekibinin görüşleri de 

alınıp,  araştırmada elde edilen bulgularla veriler anlamlandırılacak ve bir haber doğrulama 

sürecinin nasıl gerçekleştiği yerinde izlenecektir.  

Bu çalışmada kullanılacak diğer teknik ise, bir metnin öğelerinin önceden saptanmış 

bulunan kategorilere göre sınıflandırılmasına dayanan (Duvarger, 1989:144) bir araştırma 

yöntemi olan içerik analizidir. İçerik analizi tekniği kullanılarak, Teyit.org’un incelediği şüpheli 
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bilgilerin hangi kategoride olduğu, içeriklerinin ne olduğu (fotoğraf, video, sosyal medya iletisi, 

haber), hangi yeni medya araçlarında dolaşıma sokulduğu, bu haberlerin sosyal medya 

platformlarında aldığı etkileşim sayıları ve analiz sonuçlarının (doğru, yanlış, karma, belirsiz) ne 

olduğu belirlenecek ve elde edilen bulgular ile yeni medya ortamlarında etik bir problem olarak 

karşımıza çıkan ‘yalan haber’ olgusu üzerine değerlendirme yapılıp, yalan habere karşı neler 

yapılabilir sorusunun cevabı aranacaktır. 

Araştırmada incelenen 337 adet doğrulama analizi, Teyit.org internet sitesinden 

alınmıştır. Teyit.org internet sitesi, kurulduğu tarihten itibaren incelediği tüm haberleri, ‘Analiz’ 

başlığı altında kronolojik olarak yayınlamaktadır. 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri 

arasındaki içerikler, ‘Analiz’ başlığı altında seçilerek kaydedilmiş ve araştırma yönteminde 

belirtildiği şekilde değerlendirilmiştir.  

Çalışmanın ikinci bölümünde; yeni medya ve İnternet kavramlarının tanımlamaları 

yapılacak; İnternet’in dünyada ve Türkiye’deki doğuş ve gelişim süreçleri aktarılacaktır. Daha 

sonrasında, sosyal medya ve sosyal ağlara değinilerek bu ağların yapılarına ve kullanım 

oranlarına bakılmasının ardından, yeni medyada haber üzerine yaşanan etik problemlere 

değinilecek ve bireylerin özellikle habere ulaşma süreçlerinde karşılaştıkları etik problemler 

anlatılacaktır.  

Çalışmanın üçüncü bölümünde yeni medya ile birlikte değişen haber üretimi, tüketimi, 

paylaşımı konusu tartışılacaktır. Yaşanan değişim ve dönüşüm süreci aktarıldıktan sonra; yeni 

medya ile birlikte artan bir oranda ortaya çıkan ‘yalan haber’ kavramı incelenecektir. Bu 

bölümde, yalan haberin, eski dönemlerden günümüz dijital çağına kadarki tarihinden 

bahsedilecek ve yalan haber üzerine gerçekleştirilen literatür taramasının sonuçlarına yer 

verilecektir. Literatür taraması ile anlatılacak yalan haberlerin üretilip yayılmasındaki insan 

faktörleriyle; ‘yankı fanusları’, ‘filtre balonları’, ‘bot, sahte ve troll hesaplar’ gibi diğer faktörlerin 

bu süreçteki etkileri tartışılacaktır. 

Çalışmanın dördüncü bölümünde; yalan haberlerin doğrulanması bağlamında ortaya 

çıkan doğrulama platformlarının doğuşu, gelişimi ve bu platformlara yönelik eleştiriler ele 

alınacak, daha sonrasında ise Türkiye’deki doğrulama platformlarının yapısı ve işlevleri 

aktarılacaktır. Daha sonrasındaki beşinci bölümde ise; araştırmanın bulguları ortaya konarak, 

bu bulgular üzerinden değerlendirmeler yapılacaktır. 
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2. İNTERNET VE YENİ MEDYA 

 

2.1. Yeni Medya Kavramı 

 

1970’li yıllarda bilgi işlemleri ve bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelerin, iletişim 

alanında kullanılmaya başlaması ile birlikte yeni medya kavramı şekillenmeye başlamıştır. 

İçerisine geleneksel medyanın da özelliklerini alan, bunun yanı sıra kendisini de internet 

üzerinden yeniden şekillendirme yeteneğine sahip yeni medya kavramı, internet bağlantısı 

özelliği sayesinde zaman ve mekândan bağımsız olma özelliğiyle, enformasyon ve bilgi 

bombardımanına maruz kaldığımız yenidünyada çok önemli bir noktada kendisine yer 

edinmektedir.  

                   Yeni medya kavramı ile ilgili akla gelebilecek ilk tanım; internet ve internet 

teknolojisinin getirdiği özellikler sayesinde, bilgiye erişmedeki yaşanan hız ve kolaylık ile farklı 

şekillerde hayatımıza giren yeni iletişim teknolojileri ve sosyal medya platformlarıdır. Ancak 

yeni medyanın, bu tanımın da ötesinde daha geniş ve kapsayıcı bir açıklamaya sahip olması 

gerekir.  

 Bu bağlamda; yeni medyayı Manovich’in ortaya koyduğu temel prensiplerle açıklamak 

ve yeni medyanın geleneksel medyadan ayrışan yönlerine vurgu yapmak daha kapsayıcı bir 

kavramsallaştırma yapabilmek adına önemlidir. Bu prensiplere göre (Manovich, 2001:27-48) 

yeni medya, sayısal temsil, modülerlik, değişkenlik, otomasyon ve kod çevrimi ışığında 

tanımlanmıştır.  

Sayısal temsil, yeni medyanın sayısal olarak ifade edilebilmesine olanak sağlamış, bu 

durum onun programlanabilir hale gelmesi sonucunu doğurmuştur. Modülerlik, yeni medyanın 

parçalı yapısına vurgu yapmaktadır. İmaj, ses, şekil vb. medya unsurları, kendi özelliklerini 

kaybetmeden daha geniş bir bütünün parçası olabilmektedir. Örneğin bir HTML dokümanı her 

biri bir kodla ifade edilen çok sayıda farklı konulardan oluşabilir ve bunlardan istenilen birini 

silmek ya da bütünü bozmadan onun yerine bir yenisini eklemek mümkündür. Sayısal temsil ve 

modülerlik, yeni medyada otomasyonu mümkün kılmaktadır. Farklı yazılımlar, kullanıcıların 

üretim sürecinin en azından bir kısmında dışında kalmalarına ve otomasyon sayesinde istenilen 

işlemin yapılabilmesine imkân sağlamaktadır. Değişkenlik, yeni medyayı statik bir yapıdan 

kurtarır ve istenildiği anda yeni bir forma sokabilir. Ayrıca bu özellik, kullanıcıyı da yeni medya 

ürünü üzerinde yeniden yaratma sürecine dâhil ederek hiper ortam (hypermedia) oluşturur. 

Kod çevrimi ise protokoller arası dönüştürülebilirliği ifade etmektedir (Manovich, 2001:49-66). 

Lister vd. (2009:13), Manovich’ten ayrılır ve yeni medya kavramını tanımlarken, yeni 

medyanın temel yapıtaşlarını sayısal, etkileşimli, hipermetinsel, sanal, ağsal ve simülasyon 

şekilde sıralar. Van Dijk ise (2016) yeni medyanın etkileşim ve entegre olma ile sayısal yapı 
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özellikleri üzerine yoğunlaşmıştır. Sayısal yapı prensbi, yeni medya alanında yapılan diğer 

çalışmalardan farklılık göstererek ayrılmaktadır. Van Dijk (2016), etkileşimsellik özelliğini, 

etkileşimin 3 farklı seviysi ile hayata geçtiğini iddia eder: Bunlar; sırasıyla düşük etkileşim, 

eşzamanlılık ve yüksek etkileşimsellikdir (Dijk, 2016:10).  

Yeni medyanın en belirgin 3 özelliğini etkileşim, kitlesizleştirme ve eş zamansızlık 

olarak sıralayan Rogers ise (1986:5-7); özellikle etkileşim kavramına dikkat çekmektedir. Buna 

göre, yeni medyanın etkileşim yetenekleri geleneksel medyayı dönüştürerek, iletişimin kaynağı 

ile hedefi arasında mesajı manipüle edecek bir iletişim düzeyine ulaşır. Rogers (1986), 

kitlesizleştirme özelliği ile de, bütün bir kitleye hitaben içerik üretimi yerine, bireylerin 

kendilerine özgü özelliklerine yönelik içerik üretebilme imkânına sahip olduğunu aktarır. 

Rogers’ın üzerinde durduğu son özellik olan eş zamansızlık özelliği ise, kaynak ve hedefin 

etkileşimlerinin farklı zaman ve mekânlarda da sürdürebilme yeteneğini ifade etmektedir 

(Rogers, 1986).   

Bazı çalışmalarda ise, yeni medyanın özelliklerini kategorik olarak değil, tanımlar 

üzerinden okumak mümkündür. Binark’ın (2007:5) yeni medya tanımlamasında; içerisinde 

dijital kodların yer aldığı, kaynak ve hedefin birbirleri ile etkileşimleri üzerine temellenen ve 

sağlanan bu etkileşimin de hızlı ve multimedya öğelerle bezenip gerçekleşmesi durumunda 

ortaya çıkan medya biçimi anlatılmaktadır. 

Barber (2008) ise; yeni medyayı geleneksel medyadan ayıran en temel özelliğin, 

kullanıcıya ‘’yeni ekran’’ sunması olduğunu ifade eder ve bu şekilde de etkileşimi daha farklı 

boyuta taşıdığını aktarır. Van Dijk’in (2016), kişilerarası iletişimin artık doğrudan doğruya 

olmadığı, Lister vd.’nin de (2009) görsel unsurların yeni medyada değerli olduğu söylemleri, 

Barber’in “yeni ekran” kavramını destekler niteliktedir.  

Yeni medya içeriği, nitelik ve nicelik bakımından geleneksel medyaya göre ciddi bir 

değişim de yaratmıştır. Van Dijk (2016) bu değişimi şu başlıklar altında aktarmaktadır: 

• Veri ve enformasyon miktarında patlama: Yeni medyayla, kullanıcıların erişebildiği 

verilerde ve enformasyon miktarlarında önemli artışlar gerçekleşmiştir. 

• Enformasyon yüklenmesi: Enformasyondaki artışın, pozitif bir etki yaratması 

beklentisi, yerini artıştan kaynaklanan sorunlara bırakmıştır. Artış gösteren enformasyon ile 

birlikte, kullanıcıların bilgiyle olan ilişki niteliği düşüşe geçmiştir.  

• İletişim yüklenmesi: Yeni medyayla, kullanıcılar için mesaj alıp, gönderme işlemleri 

kolaylaşmıştır. Bu durum, sürekli ve aşırı miktarda aktif bir iletişim ortamı meydana getirmiştir. 

Artık, insanların tüketebileceklerinden çok daha fazla enformasyon vardır. 

• Enformasyon aracıları: Enformasyon miktarındaki fazlalık ve iletişimin artan 

aktifliği; arama motorları ya da içeriklerin düzenlenmesine katkı sunan algoritmalar gibi 

araçları iletişim sürecinin içerisine katmıştır. Bunun, kullanıcılar için riskleri vardır. Kullanıcılar, 
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bu araçlardan sürekli yararlanarak, kendi becerilerinin zayıflamasına ve karşılaşacakları birçok 

farklı kaynağa erişmede sıkıntı yaşayabilirler. 

• İçeriğin niteliği: Böylesine artış gösteren enformasyon verileri içerisinde, nitelikli 

bilgiye ulaşmak da zorlaşmıştır. Kullanıcılar için, iyi ve nitelikli bilgiye ulaşmada sorunlar 

meydana gelmektedir (Van Dijk, 2016:301-307). 

Özetle ‘yeni medya’; bilgisayar ve internet teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte ortaya 

çıkan; bilgisayarlar vasıtasıyla eski medya biçimlerinin dijitalleşerek ortak değerlere 

dönüştürülmesi sonucunda medyayı programlanabilir bir konuma getiren bir kavram olarak 

tanımlanabilir. Bunun yanı sıra; yeni medya, telekomünikasyonu ve kitle iletişim sürecini bir 

araya getirir; içerisinde entegrasyon özelliğini bulundurur ve bu özellik sayesinde de interaktif 

iletişim imkanı tanır. Veriye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşma, veri üzerinde oynamalar 

yapabilme ve paylaşımda bulunma gibi sayısız fırsatı kullanıcılara veren yeni medya; farklı yer 

ve zamanlarda kullanılabilen ve birçok işlemin bir arada yürümesine olanak sağlayan, 

hipermetinsellik özelliği ile farklı veriler arasında bağların oluşmasına olanak tanıyan, zaman ve 

mekân kavramlarının değişikliğe uğramasına neden olan, iletişim ortamı ve araçlarını temsil 

eden bir kavram olarak tanımlanabilir (Güney, 2014:56). 

 

2.2. İnternetin Tarihsel Gelişimi 

 

İnternet, İngilizce “international” (uluslararası) ve “network” (ağ yapısı) sözcüklerinin 

birleşmesiyle oluşmuş birleşik bir sözcüktür. İnternet kelimesi, inter (arasında) ve net (ağ) 

kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. İnternet de ‘’ağlar arası ağ’’ anlamında 

kullanılmaktadır (Taşdemir, 2015:22). 

İnternet, dijital enformasyon için dünya çapında bir dağıtım sistemi olarak çalışan ve 

birbirlerine bağlı bilgisayarlardan oluşan geniş bir ağdır. İnternetin öncelikli görevi, çift yönlü 

bilgi aktarımını sağlamaktır. Bu görev sayesinde internete erişimi olan bir kullanıcı, kendisinin 

yetkisi olduğu takdirde İnternet’e bağlı diğer herhangi bir bilgisayara bağlanmak suretiyle, 

bilgisayardaki diğer bilgilere erişme şansına sahiptir. Yine aynı şekilde, kullanıcı kendisindeki 

bilgilerin karşı taraftaki kullanıcının da erişimine izin verebilir ve böylelikle en basit şekilde çift 

yönlü bir bilgi aktarımı sağlanabilir. 

İnternet iki ilkeye göre çalışır. İlk olarak, merkezsiz ve ‘’dağıtılmış bir ağdır’’, böylece 

eğer bir bilgisayar (veya bağlantı noktası) çökecek olursa, bir bütün olarak ağın bağlantısı 

enformasyonun çöken bağlantının çevresinden bir rota çizerek ilerlemesi ile korunabilir. 

İkinci olarak, enformasyonun kendisi belirli protokollere göre ayrı ayrı adres verilen, 

gönderilen ve alınan ‘’paketlere’’ bölünmüştür (Chandler ve Munday, 2018:211). 
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İnternet, birden çok iletişim ağının (network) bir araya gelerek oluşturdukları bir 

iletişim ortamıdır. Bu iletişim ağları bilgisayar ile oluşmaktadır. Başka bir ifade ile internet, 

birbirlerine bağlı bilgisayarlar arasında kurulan bir haberleşme ağıdır. ABD Yüksek 

Mahkemesi’nin kararına göre internet şöyle tarif edilir: “İnternet birbiri ile bağlı bulunan 

bilgisayarlardan oluşan uluslararası ağdır. Kullanıcıların dünya çapında haberleşmesine 

olanak sağlayan, tamamen benzeri olmayan yeni bir ortamdır” (Okumuş, 2014:76). 

İnsanlar, İnternette yeni nesil teknolojiler ile daha aktif olabilmektedir. Hatta 

kendilerinin içerik oluşturduğu internet ortamında daha çok bulunmaya başlamışlardır. 

Birçok konuda bloglar ve sosyal ağ sitelerinden, grupların yer aldığı internet ortamından bilgi 

ve görüşlerini paylaşarak geçmişte bulundukları pasif konumdan çıkmışlardır. Artık 

gelişmeler karşısında aktif bir şekilde yer alabilmekte, haber, olay ve gelişmelere tepki ve 

fikirlerini etkin bir şekilde paylaşabilmektedirler (Bulunmaz, 2011:34). 

Yeni iletişim teknolojileri açısından bakıldığında ise internet, araç ve ortam 

alternatiflerini bir arada bulunduran yapıdır. İnternet, gerek profesyoneller gerekse de 

‘’sıradan’’ kullanıcılar için alternatif bir iletişim şeklini oluşturmuş ve habercilik için önemli 

bir araç konumuna gelmiştir. 

İnternetin özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir: 

• İnternet ucuzlayan bir teknolojidir, 

• İnternet sansür edilmesi zor bir teknolojidir, 

• Hem eş zamanlı hem de ayrı zamanlarda kullanılabilir, 

• Bildiğimiz anlamdaki sahiplik konusunu ortadan kaldırmaktadır, 

• Alternatif kullanım olanakları bulunmaktadır (Atabek, 2005:69-77). 

“İnternet teknolojisi ve kullanıcılara sunduğu yeni sanal dünya, fiziksel dünyanın 

bedensel, mekânsal ve zamansal sınır çizgilerinden bağımsız bir alan kurgusu üstünde 

kurulmuştur” (Alemdaroğlu ve Demirtaş, 2004:206).  

Hızla gelişen internetin doğuşu 1960’lı yıllara kadar uzanmaktadır. Rusların 1957’de 

Sputnik’le uzaya çıkmaları, Amerika Birleşik Devletleri için gerçek bir tehdit olarak 

algılanmıştır. Dönemin ABD Başkanı Eisenhower’ın emri sonrasında, Ruslar ile uzay 

çalışmalarındaki mesafeyi kapatmak ve ABD’yi yeniden uzay teknolojileri alanında ilk sıraya 

yükseltmek için; 1962 yılında J.C.R. Licklider’in Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) 

tartışmaya açtığı "Galaktik Ağ" kavramı önem arz etmektedir. Licklider, ‘’Galaktik Ağ’’ 

kavramıyla, küresel çapta birbirlerine bağlanmış olan bir sistemde, isteyen herkesin zaman ve 

mekân fark etmeksizin istediği verilere ve programlara erişebilmesini anlatmaktadır. Daha 

sonra ise Licklider; Ekim 1962’de Amerikan askeri araştırma projesi olan ‘’İleri Savunma 

Araştırma Projesi’’ (DARPA-Defense Advanced Research Project Agency) bilgisayar araştırma 

bölümünün baş koltuğuna geçmiştir (Dereli, 2006:39). 
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MIT’de araştırmacı olarak görev alan Lawrence Roberts ile Thomas Merrill ise, 1965 

yılında bilgisayarların birbirleri ile iletişime geçmesini sağlamıştır. 1966 yılının sonunda 

Roberts, DARPA’da görev almaya başlamış ve "ARPANET" isminde bir proje önerisi sunmuştur. 

Birinci kuşak paket yönlendirmeli bilgisayar ağı olarak ARPANET işte bu şekilde kurulmuştu 

(Işık, 2004:52). 

Çeşitli noktalardaki ARPA projeleri ve birbirinden farklı çalışmalar sürdüren merkezler 

arasında bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla bir iletişim ağı oluşturulmuştur. 1969 yılında Los 

Angeles ve Santa Barbara’daki California Üniversiteleri, Stanford Araştırma Enstitüsü ve Utah 

Üniversiteleri arasında bir iletişim ağı kurulmuştur. Bu ağ 16 ay içerisinde 10 merkezi kapsayan 

ve 2 binden fazla kullanıcıyı birbirine bağlayan bir iletişim sistemi haline dönüşmüştür 

(Karabulut, 2009:110). 

1970’lerde telefon hattı üzerinden bilgi aktarımını sağlayan modemin bulunması ve 

kişisel bilgisayarlardaki gelişmeler, bilgisayar kullanıcılarının BBS (Bulletin Board System) adı 

verilen sunucularda ve USENET adı verilen elektronik tartışma platformlarında bilgi paylaşımını 

mümkün kılmıştır. 1971 yılına gelindiğinde ise Ağ Kontrol Protokolü NCP (Network Control 

Protocol) isimli bir protokol ile çalışmaya başlanmıştır. 1972 yılının Ekim ayında, ARPANET ve 

NCP bir anlaşma gerçekleştirmiştir. Bu anlaşma, Uluslararası Bilgisayar İletişim Konferansı ICCC 

(International Computer Communications Conference) isimli konferansta gerçekleşmiştir. Yine 

bu yıl içinde elektronik posta (e-mail) ilk defa ARPANET içinde kullanılmaya başlanmıştır 

(Geray, 2003:83). 

ARPANET 1990’ların başı itibarıyla ortadan kalkmış ve ‘İnternet’ adı altında önce 

ABD’deki üniversitelere, daha sonrasında ise genel kullanıcıların hizmetine açılmıştır. 

1980’lerden önce ARPA-INTERNET adı verilen sonra internet denen ağların ağı, 1990’larda 

tamamen özelleştirilse de, toplumun geneline yayılması internet sitelerini içeriklerine göre değil 

bilgiye göre düzenleyen, sonra da kullanıcılara istedikleri bilgiyi bulabilmeleri için kolay bir 

arama sistemi sunan “World Wide Web”in (Dünya Çapındaki Ağ) tasarlanmasıyla mümkün 

olmuştur (Castells, 2005:58-67). World Wide Web, ayrı bir network sistemine sahip değildir. 

‘’Hypertext Transfer Protocol’’ (HTTP) sistemi ile kullanılmaktadır. www, bilgi görüntülemek 

için ‘’Hyper Text Markup Language’’ (HTML) kullanmaktadır. Türkçe karşılığı “Hiper metin 

işaretleme dili” olan HTML sayesinde metinler farklı şekillerde ekranda yer alabilmekte, 

sayfalara resim ve ses eklenebilmektedir (Balcı, 2010:55). 

Bugün dünya üzerinde milyarlarca insan internete bağlanabilmekte ve özelliklerinden 

faydalanabilmektedir. “Amerika’da radyonun 60 milyon insana ulaşması 30 yıl alırken; 

televizyonun bu yayılma seviyesine ulaşması 15 yıl almıştır. İnternet ise, dünya çapında 

bilgisayar ağının gelişmesini izleyen ilk üç yıl içerisinde bunu başarmıştır” (Castells, 2000:382).  
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Dijital medya platformu “HootSuite” ve küresel dijital medya ajansı “We Are Social” 

tarafından yayınlanan "Digital in 2018" raporuna göre; 2017 yılında dünyada 4 milyardan fazla 

insan internet bağlantısına sahiptir ve bu rakam geçen yıla göre 250 milyon daha fazladır. 

 

 

Şekil 1. Dünyada Dijitalin Görünümü (We Are Social, 2018) 

 

2.2.1. Türkiye’de İnternetin Gelişimi 

 

İnternetin Türkiye’ye gelişi 1990’lı yılların başında olmuştur. 12 Nisan 1993’de 

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu) ile ODTÜ (Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi-TR-NET) işbirliği ile DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) projesi çerçevesinde Türkiye 

internete bağlanmıştır. İleriki süreçte, ağın hat kapasitesinin yetersiz oluşu ve teknolojik 

anlamda kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle, 1991 yılı sonlarına doğru ODTÜ 

ve TÜBİTAK ortak bir şekilde, internet teknoloji ve özelliklerini kullanabilen yeni bir ağ 

üretilmesi konusunda bir proje başlatmışlardır. Bu kapsamda, ilk deneme bağlantısı Ekim 

1992’de Hollanda’ya yapılmıştır. 1992 yılında PTT’ye yapılan başvuru sonucunda ise, 12 Nisan 

1993 tarihinde 64 Kbps hıza sahip kiralık hatla, ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem 

salonundaki yönlendiricilerin kullanılmasıyla, ABD’de NSFNet’e (National Science Foundation 

Network) TCP/IP protokolü üzerinden Türkiye’nin ilk internet bağlantısı gerçekleştirilmiştir 

(Saka, 2009:958). Bu kiralık hat, uzun yıllar boyunca, ODTÜ’den ülkenin tek çıkış noktası 

olmuştur. Daha sonra Ege Üniversitesi (1994), Bilkent (1995), Boğaziçi (1995), İTÜ (1996) 

bağlantıları gerçekleştirilmiştir (Karaduman, 2003:146).  

İnternet bağlantısının vatandaşlara açılması 1996’da başlayacaktır. Aynı yıl TÜBİTAK 

ULAKBİM’i (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) oluşturmuş, bu merkez kurduğu ULAKNET 

ağıyla bilgi hizmeti vermiştir. 1998 yılında ise, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı olacak şekilde 

‘İnternet Üst Kurulu’ kurulmuştur. Ancak ileriki yıllarda kurumun ismi değiştirilmiş ve ‘İnternet 

Kurulu’ ismi ile görevini yerine getirmeye devam etmiştir. 
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İnternet kullanımı çok kısa bir sürede tüm ülkede yayılmış ve bilgiye kolay ve hızlı bir 

şekilde ulaşma imkânı yaratması nedeniyle, önemli bir iletişim aracı haline gelmiştir. İlk 

başlarda internet askeri amaçlı olsa da günümüzde insanlığın bilgi paylaşımı için başvurduğu en 

önemli kaynak halini almıştır (Okumuş, 2014:81).  

                  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım 

Araştırması’na göre; Türkiye’de internet kullanan bireylerin oranı %72.9 olmuştur (TÜİK, 

2018). 

 

 

Şekil 2. Türkiye’de İnternet Kullanımı (TÜİK, 2018) 

 

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre 2018 yılı Nisan 

ayında hanelerin %83,8’i evden İnternete erişim imkânına sahiptir. Bilgisayar ve İnternet 

kullanımı 2018 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla %59,6 ve %72,9 olurken, 

genişbant ile İnternete erişim sağlayan hanelerin oranı 2018 yılı Nisan ayında %82,5 olarak 

belirtilmiştir. 

 

2.3. Sosyal Medya Kavramı 

 

Coğrafi olarak aynı yerde olsunlar veya olmasınlar, birbirlerini tanısınlar veya 

tanımasınlar bir grup insan arasında sosyal etkileşimi mümkün kılan ya da bu etkileşime neden 

olan iletişim medyasının bir türü veya geniş bir kategorisi (Chandler ve Munday, 2018:372) 

olarak tanımlanan sosyal medya, yeni medya ortamlarının en çok kullanılan türlerinden bir 

tanesidir. Sosyal medya, bireyler veya topluluklar tarafından üretilen içeriğin paylaşıldığı, 

tartışıldığı ve üzerinde oynanarak değiştirilebildiği yüksek etkileşim sayısına sahip platformlar 
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oluşturabilmek için mobil ve web tabanlı teknolojileri kullanmaktadır (Kietzman, 2011:242). 

Bugün sosyal medya olarak isimlendirdiğimiz olgunun geçmişi 1979 tarihine uzanmaktadır. 

Uluslararası çapta fikir paylaşımının yapılabildiği Usenet isimli bir forum ve ondan yaklaşık 10 

yıl sonra da çevrimiçi günlük yazarlarından oluşan bir topluluk olan ‘Open Diary’ sosyal medya 

olgusunun ilk örneklerindendir. (Kaplan ve Haenlein, 2010:61). Bu tanımlamaların yanında 

literatürde, sosyal medyanın farklı özelliklerine göre yapılmış birçok tanım olduğunu görmek 

mümkündür. 

Geray’a göre (2003:121); sosyal medya; en genel tanımla yeni nesil internet 

teknolojilerinin kullanıcıya getirmiş olduğu kolaylık ve iletişim hızıyla yakalanmış olan ve eş 

zamanlı olarak bilgi alışverişinin sağlandığı dijital platformdur. Bir başka tanıma göre ise sosyal 

medya; bireylerin ve toplulukların ortak içerik oluşturması, paylaşması, tartışması, değiştirmesi 

için mobil ve web tabanlı teknolojiler ile oluşturulan yüksek etkileşimli platformlar için 

kullanılan bir terimdir (Vural ve Bat, 2010).  

 Parr (2008); sosyal medyayı internetin ve elektronik cihazların (bilgisayar, akıllı telefon 

vs.) enformasyon ve deneyimleri diğer kullanıcılarla paylaşmak ve tartışmak için 

kullanılabilecek etkili yollarI olarak tanımlamaktadır. Daha çok kullanıcı türevli içeriğe vurgu 

yapan bir başka ifadeyle sosyal medya; “bireylerin ve toplulukların kullanıcı tarafından 

oluşturulan içerikleri paylaşabileceği, oluşturabileceği, tartışabileceği ve değiştirebileceği, son 

derece etkileşimli platformlar oluşturmuş, web tabanlı ve mobil teknolojilerdir” (Kietzmann vd., 

2011). Ticari açıdan bakılan diğer tanıma göre ise sosyal medya; “tüketicilerin bir ürün, marka, 

hizmete dair bir sorun ya deneyim hakkında birbirlerini eğitmek üzere yine tüketiciler 

tarafından oluşturulan, dolaşıma sokulan ve kullanılan çeşitli çevrimiçi bilgi kaynaklarıdır” 

(Blackshaw ve Nazzaro, 2006).  

Van Dijk (2016) ise; sosyal medyayı ağ toplumunun yansıması olarak görür ve sosyal 

medyanın bireysel ve kitlesel/toplumsal etkilerini şöyle sıralar: 

 Hayat ve iletişim arasındaki sınır çizgilerinin belirsizleşmesi 

 Özel hayatın gizliliği ve kimliğin ifşa olması ikilemi 

 Bağlanabilirlik ve sosyalleşebilirliğin yaşadığı artış 

 Yaygınlaşma ve eşit olmama durumu 

 Kurumların baskı altında olmaları 

 Enformasyondaki artış ve iletişim fazlalığı 

 Sosyal baskı bağımlılık 

 Belirsiz davranış şekilleri (Van Dijk, 2016:253). 

                   Sosyal medyanın tanımlanmasındaki en yaygın yaklaşımın, sosyal medyanın 

geleneksel medyadan farklarını ortaya koyan ifadeler olduğu görülmektedir. Böylelikle, kendisi 



Alp Şahin Çiçeklioğlu, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

12 

yeni medya platformu olan sosyal medya kavramının, kullanıcılara yeni olarak ne sunduğu 

anlatılmak istenmektedir.  

                   Bir platformun sosyal medya platformu olup olmadığı, aşağıda sıralanan 

özelliklerinden anlaşılabilmektedir: 

 Kişisel Kullanıcı Hesapları: Bir site, ziyaretçilerin giriş yapabilecekleri kendi 

hesaplarını oluşturmalarına izin veriyorsa, bu bir tür kullanıcı tabanlı etkileşim için, belki de 

sosyal etkileşim için kullanılabileceğinin iyi bir ilk işaretidir. Anonim olarak çevrimiçi bilgi 

paylaşmak veya başkalarıyla etkileşimde bulunmak mümkün olsa da, önce bir tür kullanıcı 

hesabı oluşturmak zorunda olmak daha yaygındır ve sosyal medya için standart bir şeydir. 

 Profil sayfaları: Sosyal medya tamamen iletişim ile ilgili olduğu için, bir bireyi temsil 

etmek ve kendi kişisel markalarını yaratmalarına yer açmak için genellikle bir profil sayfası 

gerekir. Profil fotoğrafı, biyografi, web sitesi, son gönderilerin yayınlanması, öneriler, son 

etkinlik ve daha fazlası gibi kişisel kullanıcı hakkında genellikle bilgi içerir. 

 Arkadaşlar, takipçiler, gruplar, hashtag'ler vb.: Bireyler hesaplarını diğer 

kullanıcılarla bağlantı kurmak için kullanırlar. Belirli bilgi türlerine abone olmak için bunları 

kullanabilirler. 

 Haber yayınları: Kullanıcılar diğer kullanıcılarla sosyal medyada bağlantı 

kurduğunda, temelde "Bu insanlardan bilgi almak istiyorum" demektedirdler. Bu bilgi, kendi 

haber bültenleri aracılığıyla gerçek zamanlı olarak güncellenir. 

 Kişiselleştirme: Sosyal medya platformları genellikle kullanıcılarına kullanıcı 

ayarlarını yapılandırma, profillerini belirli bir şekilde görünmeleri için kişiselleştirme, 

arkadaşlarını veya takipçilerini düzenleme, haber akışlarında gördükleri bilgileri yönetme ve 

hatta ne yaptıkları veya yapmadıkları hakkında geri bildirim verme esnekliği sağlar. 

 Bildirimler: Bir sitenin kullanıcıları belirli bir enformasyona ulaştırıyor olması onun 

sosyal medya aracı ya da uygulaması olduğunun bir işareti olabilir. Bildirimler özelleştirilebilir. 

Kullanıcılar bu bildirimler üzerinde tam kontrole sahiptir ve istedikleri bildirim türlerini almayı 

seçebilirler. 

 Bilgi güncelleme, kaydetme veya gönderme: Bir site veya uygulama, bir kullanıcı 

hesabı olsun veya olmasın kesinlikle bir şey göndermenize izin veriyorsa, o zaman sosyal olur! 

Basit bir metin tabanlı mesaj, bir fotoğraf yükleme, bir YouTube videosu, bir makalenin 

bağlantısı veya başka herhangi bir şey olabilir. 

 Beğeni ve yorum butonları: Sosyal medyada etkileşime geçmenin en yaygın 

yollarından ikisi, düşüncelerimizi paylaşabileceğimiz 'beğen' ve yorum bölümlerini temsil eden 

butonlardır. 

 İnceleme, derecelendirme veya oylama sistemleri: Beğenme ve yorum yapmanın 

yanı sıra, birçok sosyal medya sitesi ve uygulaması topluluğun bildikleri veya kullandıkları 
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bilgileri gözden geçirme, derecelendirme ve oylama için ortak çaba göstermesine dayanır 

(Nations, 2019). 

Yukarıda ifade edilen özellikler ile birlikte, sosyal medyanın imkân verdiği etkileşim ve 

paylaşma olanakları, birer yeni medya özellikleri olarak da kabul edilebilir. Tüm bu özelliklerine 

ve imkânlarına rağmen, sosyal medya sadece hayran olduğumuz ünlüleri, sevdiğimiz markaları 

veya arkadaşlarımızı takip etmek için kullanılmaktadır. Sosyal medya platformlarının çözülmesi 

gereken bazı sorunları da bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

 Spam: Sosyal medya; hem gerçek insanlar hem de botlar gibi spam gönderenlerin 

diğer insanlara ulaşmasını kolaylaştırır. Bir Twitter hesabınız varsa, muhtemelen birkaç 

spam/bot takip edersiniz veya etkileşimler alırsınız. Aynı şekilde, bir WordPress blogu 

çalıştırıyorsanız, bir spam yorumu veya spam filtreniz tarafından yakalanan iki yorum almış 

olabilirsiniz. 

 Siber Zorbalık: Çocuklar ve gençler, siber zorbalığa özellikle duyarlıdır, çünkü 

kendilerini sosyal medyada yayınlanma konusunda daha cüretkârlardır. Şimdi hepimiz de 

sosyal medya üzerinden mobil cihazlarımızla etkileşime geçtiğimize göre, çoğu büyük sosyal 

medya platformuna konumlarımızı paylaşmayı açarak, siber tacirlerin bizi hedeflemesine kapı 

açıyoruz. 

 Kendi kendini imaj manipülasyonu: Bir kullanıcının sosyal medyada kendileriyle 

ilgili yayınladığı şey yaşamlarının sadece küçük bir bölümünü temsil eder. Takipçiler, sosyal 

medyadaki yayınları aracılığıyla mutlu ve yaşayan birini karşılaştırarak kendilerini sıkıcı ya da 

yetersiz hissedebilir. 

 Bilgi yüklemesi: 200'den fazla Facebook arkadaşınız olması ya da binden fazla 

kullanıcının Twitter hesabınızı takip etmesi alışılmadık bir durum değil. İzlenecek çok sayıda 

hesap ve çok sayıda insanın yeni içerik göndermesi sayesinde, bu içeriklere yetişmek neredeyse 

imkânsızdır. 

 Yalan haberler: Web siteleri, tıklanma sayılarını arttırabilmek için sosyal medyada 

tamamen yanlış olan haber öykülerine yönlendiren bağlantılar sunmaktadır. Çoğu kullanıcı, bu 

bağlantıların yalan haber içerdiğinden haberi olmaksızın bu bağlantılara tıklamaktadır. 

 Gizlilik / Güvenlik: Pek çok sosyal medya platformu, yerinde iyi güvenlik önlemleri 

alınmasına rağmen, zaman zaman hala saldırıya uğramaktadır. Bazıları, kullanıcıların bilgilerini 

istedikleri kadar gizli tutmaları için gereken tüm gizlilik seçeneklerini bile sunmaz (Nations, 

2019). 

En öz şekilde tanımlamak gerekirse sosyal medya; dünya üzerindeki internet tabanlı 

ağları birbirine bağlayarak, kullanıcıların farklı bireylerle sanal ortam üzerinden buluşmasına 

imkân sağlayan bir mecradır. Geniş anlamda ise, kullanıcıların belirli sınırlarla çerçevelenmiş, 

açık veya yarı açık şekilde kendilerine ait profil oluşturmalarına izin verip, içerik 
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oluşturmalarını mümkün kılan, anlık olarak yazılı veya görüntülü olarak iletişim kurmalarına 

imkan veren dijital tabanlı ortamlardır. 

Sosyal medya, birbirinden farklı özellikleri ve içerik türlerini içerisinde barındıran 

‘sosyal ağ’lardan oluşmaktadır. Bireylerin sınırları belli bir sistem içinde halka yarı/açık profil 

oluşturmasına, bağlantıda olduğu diğer kullanıcıların listesini açıkça vermesine, bu diğer 

kullanıcılara ait listelenmiş bağlantılarını sistem üzerinden görmesine ve aralarında 

gezinmesine izin veren web tabanlı hizmetlerin tümüne ‘sosyal ağlar’ denmektedir 

(Büyükşener, 2009:19). 

Sosyal ağlar, başta ortak ilgi alanları olmak üzere çeşitli faaliyetler sağlayarak 

kullanıcıların birbirleriyle bağlantıda olmalarına olanak sağlar. Sosyal medya platformlarında 

bulunan içerikler, kullanıcıların kendileri tarafından yayınlanmış olan içeriklerdir. Bu bağlamda 

içeriğini kullanıcılarının oluşturduğu platformlara genel olarak bu ad verilmektedir. Sosyal 

ağlar, sunmuş olduğu hizmet ve özellikler bakımından birbirlerinden farklılık 

gösterebilmektedir. Bu nedenle, bazı sosyal ağlar anlık iletişim sağlarken, bazıları fotoğraf, 

video, resim vb. çeşitli içeriklerin paylaşılmasını sağlamaktadır. Bu farklı özelliklerden dolayı, 

kullanıcıların birden çok sosyal ağ platformunu takip edip, kullanması mümkündür.  

Sosyal ağlar farklı zamanlarda farklı nedenlerle kullanılabilir. Sosyalleşmek, eğlenmek 

ve bilgiye erişmek amacıyla kullanılan sosyal ağlar bazı durumlarda önemli bir iletişim aracı 

olarak karşımıza çıkabilmektedir (Altınbaş, 2015:11). Sosyal ağlar kullanıcılarına özgür ve hızlı 

bir şekilde içerik oluşturma imkânı sağlasa da; oluşturulan bu içeriklerin her zaman doğru 

olduğuna yönelik durum söz konusu değildir. Sadece içerik üretimi değil, oluşturulan profillerin 

de gerçek olmadığı durumlar da olabilmektedir. Gerçek kimliğini gizlemek isteyen kişiler sahte 

isim, sahte profil resmi ve sahte kişisel bilgiler kullanarak hesap oluşturabilmektedir. Ortaya 

çıkan bu durum, özellikle sosyal medya platformlarında oluşan bilgi kirliliği ve yalan haber gibi 

önemli etik problemlere yol açabilmektedir.  

 

 
Şekil 3.  Dünyada En Çok Kullanılan Sosyal Medya ve Haberleşme/Chat Platformları (We Are 

Social, 2018) 
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We Are Social (2018) sosyal medya kullanım istatistiklerine göre Facebook 2.23 milyar 

kullanıcı ile birinci sırada yer almaktadır. 1.5 milyar kullanıcı ile en çok kullanılan ikinci 

platform olan Youtube‘u, 813 milyon kullanıcı ile Instagram takip etmektedir. Tumblr’ı 794 

milyon kullanıcı kullanırken, Twitter’ı 330 milyon kullanıcı kullanmaktadır.  

 

Şekil 4. Türkiye’deki Sosyal Medya Kullanımı İstatistikleri (We Are Social, 2018) 

 

We Are Social’in (2018) raporuna göre; Türkiye’de 51 milyon sosyal medya platformu 

kullanıcısı bulunmaktadır. Bu oran, ülke nüfusunun % 63’üne denk gelmektedir. Sosyal medya 

platformlarına mobil cihazlardan erişen kullanıcı sayısının ise 44 milyon olduğu görülmektedir. 

Bu oran, ülke nüfusunun % 54’üne denk gelmektedir.        

 

 

Şekil 5. Türkiye’de En Çok Kullanılan Sosyal Medya Platformları (We Are Social, 2018) 
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We Are Social’in (2018) raporuna göre; Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya 

platformlarında birinci sırayı % 55 ile YouTube alırken, Facebook % 53 ile ikinci, Whatsapp % 

50 ile üçüncü, Instagram % 46 ile dördüncü, Facebook Messenger % 37 ile beşinci, Twitter ise % 

36 ile altıncı sırada yer almaktadır. Diğer yandan Google+, Linkedin, Pinterest ve Tumblr 

platformları da en fazla kullanılan sosyal ağlar arasında yer almaktadır. Bu platformlar sunmuş 

oldukları hizmet ve hedefledikleri kitleler bakımından birbirinden farklılık gösterdiğinden 

ötürü, sosyal medya kullanıcıları günlük hayatlarında bu platformların bir veya birkaçını 

kullanabilmektedirler.  

 

2.4. Yeni Medyada Etik Problemler 

 

Yeni medya ortamlarında gerçekleşen etik problemlere değinmeden önce, etik 

kelimesinin ne olduğunu iyi kavramak gerekmektedir. Bu kavramın kökeni ve anlamı anlaşılır 

kılındıktan sonra, yeni medya ortamlarındaki etik problemlere değinmek daha doğru olacaktır. 

Yunanca kökenli olan “etik” kelimesi, “ethos” sözcüğünden gelmektedir ve iki anlamı vardır. İlk 

anlamı töre, alışkanlık olan kelime; toplumdaki törelere uygun şekilde hareket eden ve genel 

kabul gören ahlak yasalarına karşı gelmeyen bireyin davranışları şeklindedir. Dar anlamda etik 

ise, genel kabul gören ahlaki yasaları sorgulayan ve iyiliğe ulaşabilmek için bireylerin temel ilke 

olarak erdemli olmayı bir tavır olarak benimsemesidir. Türk Dil Kurumu web sayfasındaki 

Büyük Türkçe Sözlük’te ise etik kelimesi “1. Töre bilimi. 2. Çeşitli meslek kolları arasında 

tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü. 3. Etik bilimi. 4. sf. Ahlaki, ahlakla 

ilgili” olarak tanımlanmıştır (Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük, 2019). 

 Etik, toplumsal yaşamda insanların bir arada yaşayabilmeleri için yol gösterici 

normlardır. Bu nedenle etik; ahlaki açıdan kabul edilebilir bireysel, kurumsal ve toplumsal 

değerlerin tanımlanması ve bu değerlerin insan davranışını değerlendirmenin temel kıstası 

olarak kullanılması olarak tanımlanabilir (Demir, 2006:25). 

Felsefe Terimleri Sözlüğü’nde etik kavramı şu şekilde tanımlamaktadır: ‘’Felsefenin, 

ödev, yükümlülük, sorumluluk, gereklilik, erdem gibi kavramları analiz eden, doğruluk ya da 

yanlışlıkla iyi ve kötüyle ilgili ahlaki yargıyı ele alan, ahlaki eylemin doğasını soruşturan ve iyi 

bir yaşamın nasıl olması gerektiğini açıklamaya çalışan dalı’’ (Cevizci, 2000:121). 

İletişim teknolojilerinin artan kullanımı ve giderek yaygınlaşması ile birlikte, diğer tüm 

teknolojik gelişmelerde olduğu gibi, yeni medyanın da etik problemlerle karşı karşıya kalması 

kaçınılmazdır. Yeni medyanın özellikleri ve kullanıcılarına sunduğu imkânlar, etik meselesinden 

bağımsız düşünülemez. Kullanıcıların gündelik yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olan akıllı cep 

telefonları, tabletler ve bilgisayarların etki alanları da aynı oranda artmaktadır. Yeni medya 

ortamlarının sürekli kendisini yenilemesi ve hızlı bir şekilde yayılma özellikleri ise, bu etki 
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alanının takip edilmesini gittikçe zorlaştırmaktadır. Tüm bunlar, yeni medya ortamlarındaki 

işlemlerin, etik konusu bakımından ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Yeni medya ortamlarındaki etik ihlaller aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 Özel yaşamın gizliliği 

 Telif/Patent hakları 

 İçeriğin asıl kaynağının gösterilmemesi 

 Üretilen içeriklerin olgunlaşmadan ve doğruluğunun teyit edilmeden yayılması 

 Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmaması 

 Veri madenciliği 

 Dijital Gözetim 

 Haber ve ticari enformasyon sınırlarının belirsizleşmesi 

 Yeni medya ortamındaki yoğun reklam içeriği 

 Nefret söylemi 

 Bireyin yeni medya ortamında sadece tüketici olarak konumlandırılması (Binark 

ve Bayraktutan, 2013:38-39).    

 



Alp Şahin Çiçeklioğlu, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

18 

3. YENİ MEDYA İLE DEĞİŞEN HABER ÜRETİMİ VE YALAN HABER KAVRAMI 

 

3.1. Yeni Medyada Haber Üretimi 

 

19. yüzyılda, matbaanın bulunmasının ardından; telefon, telgraf, daktilo ve fotoğraflar da 

gazetecilik alanında kullanılmıştır. 20. yüzyıl ise iletişim ve bilişim teknolojilerinin geliştiği ve 

gazeteciliğin de bu gelişmeler ışığında farklı bir boyut kazandığı dönem olmuştur (Toruk, 

2008:72). 21. yüzyılda ise küreselleşme başlamış, geleneksel medya platformları internet ve 

bilişim teknolojileri ile biraraya gelmiş ve üretilen içerikler, gelişen teknolojinin getirdiği farklı 

araçlarla, farklı şekillerde dolaşıma sokulmaya başlanmıştır (Örs, 2016:173).  

Günümüzde, basılı medyanın tüketimi giderek gerilerken, habercilik alanı artık dijital 

platformlara doğru kaymaktadır. Reuters 2019 Dijital Haberler Raporu’na (2019) göre; basılı 

haber tüketiminin kullanıcıların son tercihi olduğu görülmektedir. Yapılan araştırmada, 

okurlara habere ulaştıkları ana kaynak sorulduğunda, sosyal medyanın da dâhil olduğu internet 

% 87 ile ilk sırada yer alırken, televizyon % 74, sadece sosyal medya % 59, basılı medya ise % 

46’lık kullanım oranına sahiptir. Habere erişmek için ise; kullanıcıların % 71’i akıllı telefonu, % 

52’si dizüstü bilgisayarları, % 27’si ise tabletleri tercih etmektedir. 

 

 

Şekil 6. Habere Ulaşmada Kullanıcıların Başvurduğu Ana Kaynaklar ve Cihazlar (Reuters Dijital 

Haber Raporu, 2019) 

 

Gündelik hayatımızda kullanmış olduğumuz akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü 

bilgisayarlar artık birer iletişim aracı haline gelmiştir. Bu teknolojik aletlerin kullanım 

oranlarının artması, geleneksel medya kuruluşları da artık bu değişime ayak uydurmak zorunda 

kalmışlardır. Gazeteler; internet haber siteleri, akıllı telefon ve tablet uygulamaları ile 

kullanıcılarını kaybetmemeyi amaçlamaktadırlar.  

Dünyada ve Türkiye’de bazı gazeteler kâğıda basılı yayın hayatlarına son verip sadece 

internet ortamında yayın hayatlarına devam etmektedirler. Ülkemizde bu duruma örnek olarak; 
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Radikal Gazetesi 28 Haziran 2014, Habertürk Gazetesi 5 Temmuz 2018, Vatan Gazetesi ise 1 

Kasım 2018 tarihinde son baskılarını gerçekleştirerek basılı yayın hayatlarına son vermişlerdir. 

Hiç şüphesiz ki bu durum, kullanıcıların artık basılı medyayı tercih etmemesinden kaynaklı 

olarak, gazetelere sahip olan şirketlerin bu durumdan ekonomik olarak zarar etmesinin de 

etkisi çok büyüktür. 

Kamuoyunu doğru bilgilendirme ve haber verme rolleri üzerine inşa edilmesi gereken 

gazeteciliğin, ekonomik nedenlerle kâra yönelik hamlelere yönelmesi beraberinde birçok 

sorunu da getirmiştir. Haberi tıklatmanın/okutmanın haberin içeriği ve kamuoyuna verdiği 

yarardan daha önemli hale gelmiş olması ve kâr amacı güdülerek yapılıyor olması, haber 

değerlerinin yok sayıldığı bir medya ortamını oluşturmaktadır. Yeni medya ortamlarında da, 

kullanıcı haber linkine ne kadar çok tıklarsa, haberin değeri artık o oranda artmaktadır.  

İnternet haber sitelerine yüklenen haberlerin her an ve saniye güncellenebilir olması, en 

hızlı şekilde kullanıcılara son dakika haberleri sunabilme imkânını yaratmaktadır. Bu durumda, 

rekabet de artık kaçınılmaz olmuştur. Hızın ve rekabetin bu denli arttığı yeni medya 

ortamlarında, haberin doğruluğu, kesinliği, objektifliği gibi unsurları da tartışmaya açık bir hale 

gelmiştir. 

Haber ve reklam ayrımının azaldığı, eğlence ile bilginin birbirine karıştığı bu çevrimiçi 

ortamlarda, gazeteciliğin halkı doğru ve tarafsız bilgilendirmesi de sekteye uğrayabilmektedir. 

İnternet haber sitelerinde veya bu sitelerin mobil uygulamalarında zaman geçiren kullanıcıların, 

hangi konudaki haberleri daha çok okudukları, paylaştıkları, yorum veya beğeni yaptıkları gibi 

veriler, kuruluşların eline geçmekte ve bu veriler ışığında kuruluşlar ticari kâr elde etmek için 

yeni stratejiler geliştirmektedir. Bunun sonucunda ise, kaçınılmaz olarak internet ortamında 

yayınlanan haberler de bu ticari gelişmelerden etkilenmektedir.  

Haber değer ilkeleri beş grupta toplanmaktadır. Bunlar; zamanlılık, yakınlık, önemlilik, 

sonuç, insanın ilgisini çekmedir (Tokgöz, 1981:63). Haber değer ilkeleri aynı şekilde dururken, 

haber kaynakları ise; günümüzde hızlı bir şekilde değişmektedir. Yeni medya teknolojilerinin 

gelişimi, akıllı cep telefonlarının yaygın kullanımı ‘kullanıcı türevli içerik’ kavramının ortaya 

çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu kavram, haberin üretimi noktasında yeni medya 

platformlarının getirdiği en önemli özellik konumundadır. Haber alanında ‘kullanıcı türevli 

içerik’ olarak da adlandırılan yurttaş gazeteciliği için, ‘katılımcı gazetecilik’, ‘açık kaynak’, 

‘taban’, ‘ağ, dağıtık’ ve ‘vatandaş gazeteciliği’ kavramları da kullanılmaktadır (Tomaioulo’dan 

akt. Yanardağoğlu, 2015:252). Bu kavramların hepsinin ortak noktası ise, haberin yayılması için 

internet ve yeni medya ortamlarının kullanılmasıdır. 

Yeni medya ortamları, olması gereken haber değeri ilkeleri yerine kullanıcıların 

kendilerini istedikleri gibi gösterdikleri, içerik üretebilip bu içerikleri de rahat bir şekilde 

yayabildiği bir ortam halini almaktadır. Doğru haber ve içeriklerin dolaşıma sokulmasında, bu 
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nedenle sorunlar yaşanmaktadır. Sosyal paylaşım ağları, sık sık yanlış ve yanıltıcı bilgilerin 

yayıldığı platformlar olarak, etik değerlerin çok da fazla gözetilmediği ve haberin doğruluğunun 

kanıtlanamadığı, trol ve bot hesaplarla anonim kimliklerin öne çıktığı yeni nesil haber 

yayınlama platformları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu platformlar, her ne kadar habere ve 

haber kaynaklarına ulaşımı hızlandırıp, kolaylaştırsa da, haber değeri ve haber etiği temel 

gazetecilik unsurlarını içinde barındırmaması nedeniyle, yanlış enformasyonların yayıldığı 

platformlar olarak da ortaya çıkmış durumdadılar. 

Yeni medya; gazetecilik ve medyanın hedef kitlesi ile olan ilişkisi gibi birçok konuda 

önemli değişimlerin yaşanmasına sebep olmuştur. Haberin her an yenilenebilmesi, zaman ve 

mekân fark etmeksizin habere erişme imkânı gibi özellikler geleneksel medyanın aksine 7/24 

güncel ve yaşayan bir haber ortamını oluşturmuştur. Geleneksel medyanın aksine, kullanıcılar 

sadece haberi tüketen konumunda olmaktan çıkmış; haberlere yorum yapabilen, beğenebilen 

hatta haberin kendisini üretebilen bir pozisyona gelmiştir. İşte bu durum, yeni medyadaki haber 

üretimini geleneksel medyada ayıran en önemli özelliktir.  

Demokrasi açısından bakıldığında, bu durumun daha eşitlikçi olduğu söylenebilir. Ancak 

bu özellik gazetecilik ve haber değerleri açısından incelendiğinde; haber değeri taşımayan, 

profesyonel olmayan, doğruluğu ve kesinliği açısından sıkıntılı olan içeriklerin üretilmesi gibi 

sorunları da beraberinde getirmektedir. Özellikle yeni medya haberciliği ile birlikte, haberin 

içeriğinin ve kalitesinin daha düşük olduğu, daha fazla tıklanma adına haberin içeriği ile alakasız 

haber başlıklarının kullanıldığı bir internet haberciliği karşımıza çıkmaktadır.  

Günümüzdeki süreçte; haberlerin üretilmesi, toplanması ve yayılması konusunda 

merkez konumuna gelen internette, haberlerin içerikleri üç aşamada üretilip 

yapılandırılmaktadır. İlk aşamada, medya kuruluşlarından alınan içerikler yeni medya 

ortamlarına uygun olacak şekilde yeniden üretilip, yayınlanır. İkinci aşamada, orijinal içerikler 

üretilir ve haber sitelerinin büyük çoğunluğu dizayn edilmektedir. Diğer haber sitelerine erişimi 

sağlayan hiper bağlar sayesinde, kullanıcı farklı içerik türlerini de seçebilmekte ve kullanıcılar 

kendi haber kategorilerini kendisi oluşturmaktadır. Üçüncü aşamaya ise; çok az sayıdaki 

internet sitesi geçebilmiştir. Bu aşamada; kullanıcının haberin içerisine girebilmesi 

sağlanmaktadır (Pavlik, 2013:70-71). 

Yeni medyada haber üretiminde rol oynayan birçok grup yer almaktadır. Bu gruplardan 

ilki; geleneksel medyanın çevrimiçi tarafı ile birlikte, çevrimiçi medya ve onun geleneksel 

mevkidaşıdır. Bu grup; haber nelerden oluşur, kim hazırlar ve ne zaman hazır olur gibi soruları 

şekillendirirler. İkinci grup, reklam ve pazarlama personelidir. Bunlar bütçe ayırma ve konu 

seçimi ile haber kapsamını etkileyebilirler. Üçüncü grup olan teknik ve tasarım personeli ise; 

görsel ara yüz, interaktif ve multimedya araçlar kullanarak haberin nasıl yazıldığı ile ilgili bilgi 

verirler. Dördüncü olarak, yeni medya ortamlarında; forumlarda ve konuşma odalarında 
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kullanıcıların kendi düşüncelerini ifade ettiği sayfalara onların kişisel blog ve ana sayfalarına 

linkler verilir. Kullanıcıların, neleri haber değeri olarak gördükleri, kimin konu hakkında 

iletişime geçeceği ve kapsamının nasıl olacağı gibi konuları şekillendirdikleri görülür 

(Boczkowski, 2005:183-184). 

Yeni medya ile birlikte haber formu da değişime uğramıştır. Pavlik’e (2013:11-39) göre 

bu form değişiminin temel boyutları aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

 İletişim Yöntemleri: Haberler, yeni medya ortamında metin, ses, video, grafik, 

animasyon, 360 derece video gibi yöntemlerin hepsinden yararlanabilmektedir. Bu 

da gazetecilerin geleneksel medyadaki sınırlı olanaklara bağlı kalmadan hikâyelerini 

anlatmalarını sağlamaktadır. Online gazetecilik, yavaş yavaş çoklu medya 

ekipmanlarını bünyesinde bulundurmaya başlasa da içerik oluşturmakta bir kültür 

ve kaynağa gereksinim duymaktadırlar. Basın kuruluşları için geleneksel medya 

araçlarını tümleştirmek ve birbirine entegre etmek zaman alacak bir süreçtir. Eserin 

yayınlandığı yıllarda henüz bu dönüşüm yeni başlamış ve hatta birçok yazılı basın 

kuruluşu yazıya ses ve görüntünün entegrasyonu konusunda soru işaretleri ile 

uğraşmıştır. Bunun yanında henüz bu yetkinlikleri bünyesinde barındıran kalifiye 

çalışan sayısının azlığı da dikkat çeken diğer bir unsurdur. 

 Hipermedya: Gazeteciliğin en önemli form değişim unsurlarından biri 

hipermetinler olarak ifade edilen büyük ve bağlantılı bir bilgi ağı oluşturmasıdır. 

İnternette dolaşan kişi birbiri ile ilişkili içeriklere bu bağlantılar yoluyla geçiş 

yapabilmektedir. Kullanıcılar haberi medyada olabilecek en kısa sürede görmek 

istemektedirler. Bu da haberin gelişimini seyretmeleri için önceki gelişmeleri ve 

ilintili bağlantılara birkaç tık ile ulaşmaları açısından hipermetinlerin dinamikliği ile 

daha doyurucu bir hal alarak aktif medya katılımı sağlamaktadır. 

 Okuyucu Kitlenin Katılımı: İnternetin geleneksel medyaya kıyasla pasif değil aktif 

bir araç olmasından hareketle kullanıcı kitlenin çevrimiçi katılma olasılığının 

yüksekliğini ifade etmektedir. 

 Dinamik içerik: Haber içeriği, çevrimiçi ortamda daha akıcı ve dinamik olduğundan 

olay ve durumların gerçek hayatta daha iyi temsil edilmesine olanak tanımaktadır. 

Haberi tüketenler önemli bir gelişme için akşam haberlerini ya da ertesi günkü 

gazeteyi beklemek istememektedirler. Yeni iletişim ortamlarında güncel haber 

sağlamak gazeteciler için zor bir durumdur. 

 Uyarlama: Geleneksel medyanın olanak vermediği şekilde yeni medyadaki haberleri 

almanın kişiselleştirilebileceğini ifade etmektedir. Tüketici haberleri nasıl almak 

istediğini belirleyip ilgi alanlarına göre gruplandırarak kişiselleştirebilmektedir. 
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2000’li yılların başından itibaren dünya genelinde kullanımı daha da yaygınlaşan yeni 

medya ve yeni medya teknolojilerini kullanan cihazlar (mobil telefonlar gibi), ikili iletişim 

sağlamanın çok daha ötesine geçmiş, toplumlarda ekonomik, siyasal, bireysel bir takım 

değişimlerin yaşanmasına da ortam hazırlamıştır. Yaşanan bu değişim, toplum dinamiklerinden 

beslenen haberciliği de elbette etkilemiştir. Günlük hayatın vazgeçilmezi olan akıllı mobil 

cihazların her an her yerde olma özelliği,  haber üretim, dağıtım ve tüketim biçimlerinde önemli 

değişimler yaşanmasına neden olmuştur (Ünal, 2011:62). 

Yeni medya platformlarının artan kullanımı sonucunda, anaakım medyada 

izleyiciler/okuyucular arasında ilişki de bir değişim ve dönüşüm geçirmeye başlamıştır. 

Gazeteciliğin, diğer meslek türlerinden ayırt edici özellikleri üzerinde yeniden düşünülmesinin 

de önünü açan bu değişim sürecinde, gazeteciliğin mali yapısı, örgütlenme biçim ve gazetecilik 

mesleğinin demokrasi ve kamusal alan ile ilgili olan ilişkilerinin de tekrardan sorgulanması söz 

konusudur (Stewart ve Charles’den akt. Yanardağoğlu, 2015). 

Yeni medya ile farklılaşan habercilik özelliklerine baktığımızda şu özellikleri söylemek 

mümkündür: Anındalık, iki yönlü, etkileşimli olması, kolaylık, küresellik, kitlesel nitelikte kişinin 

‘çevrimiçi’ olması, yeni medyanın yöndeşmeyi desteklemesi (Dedeoğlu, 2016).  

Akıllı telefonlar ve tabletler gibi mobil cihazların kullanım oranlarının artarak 

yaygınlaşması; kamera ve kayıt imkânlarının da yaygınlaşmasına neden olmuştur. Gazeteler de, 

her yere muhabir göndererek maliyetlerini artırmak yerine kullanıcıların kendilerinin 

kaydettiği görüntüleri kullanmaya başlamışlardır. Ancak, gazetecilik güvenilirlik barındırması 

gereken bir meslektir ve herkesin gazeteci olması beklenemez. Böylesine yoğun bilgi 

bombardımanının içerisinde, doğru ve güvenilir bilgiyi seçip, kamuoyuna sunması gerekenler 

yine profesyonel gazeteciler olacaktır.  

Yeni iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ve yeni medya platformlarının artan 

kullanımı, gazeteciliği de derinden etkilemiştir. Bu çağda, gazeteciliğin değişmeyen teknik ve 

yöntemlerle yapılması da mümkün değildir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmekle yükümlü olan 

gazeteciler, haber üretim süreçlerinde bu yükümlülüklerini yerine getirebilmek için yaşanan 

değişime ayak uydurmalıdır.  

Dönüşen bu habercilik ve gazetecilik ortamında, gazetecilerin yeni medya ortamlarında 

üç farklı beceri kazanması gerekliliğinden söz edilmektedir (Ayten, 2012:112-113). Bunlar şu 

şekilde sıralanabilir: birincisi, bilgi toplamak ile ilgili becerilerdir. Etkin araştırma stratejilerinin 

ve internet arama motorlarının nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili beceridir. İnternet varoluşu 

ile birlikte gazeteciler için vazgeçilmez bir bilgi kaynağı olmuştur. Bu bilgi kaynağından 

faydalanırken gazetecinin bilgiye kısa sürede ulaşmasını sağlayacak arama ölçütlerini 

oluşturması, elde edilen bilginin doğruluğunun araştırılması ve konu ile ilişkilendirilmesinin 
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sağlanması, edinilen fazla bilgi içerisinde haber değeri taşıyacak unsurların ayrıştırılması gibi 

becerilere sahip olması beklenmektedir. 

İkinci olarak, yeni medya araçlarının çoğunu yazılımsal ve donanımsal olarak 

kullanabilme becerisidir. Yeni dönemde habercinin haberi yazan kişi olmasının yanı sıra haberi 

toplarken kameraman, foto muhabiri gibi görüntü - ses toplayabilen, bu materyalleri 

kurgulayabilen bir kurgu elemanı olması beklenmektedir. Bu beceriler haberciyi aynı zamanda 

çoklu ortam içerik üreticisi yapmaktadır. Çoklu ortam gazetecisi olarak haberciden proje 

yöneticisi, animasyon ve grafik tasarımcısı gibi çoklu beceriler beklenmektedir. Her ne kadar 

haberci bu beceriler ile fazla iş sorumluluğu yükleniyor olsa da haberin birçok açıdan 

beslenmesiyle haberciye daha iyi bir bakış açısı kazandırdığı yadsınamaz. 

Üçüncüsü ise, ürettiği içeriği dijital ortamlarda yayınlayabilmek için edineceği web 

tasarımcılığı ve programlama dilleri gibi yazılımları kullanabilme becerisidir. Bu beceriler 

sayesinde, tıpkı bir gazete sayfası tasarlıyor gibi web sitesi tasarlanabilir ve üretilen içerikler 

rahatlıkla kullanıcıya sunulabilir. 

 

3.2. Yöndeşmenin Haber Üretimine Etkisi 

 

Teknolojideki ve iletişim alanındaki gelişmelerin artmasıyla, sosyal ve kültürel anlamda 

birçok değişiklik yaşanmıştır. Medya da bu değişimlerden etkilenmiş ve iletişim araçlarının 

bilgisayar ve internet sistemleri ile yöndeşmesi sayesinde birçok değişim yaşanmıştır. Yaşanan 

bu yöndeşme sayesinde, iletişim araçlarında hızlanma yaşanmış, verileri depolama ve daha 

etkin şekilde kullanma gibi özellikler ortaya çıkmıştır. Bu özelliklerle; haberlerin üretilmesine, 

sunumuna ve paylaşılmasına dair yenilikler gerçekleşmiştir. Tüm bu gelişmeler ışığında, 

gazetecilik pratikleri de dönüşüme uğramıştır. 

Dijitalleşme, enformasyonun farklı iletişim araçları arasındaki dolaşımının çok kolay ve 

hızlı hale gelmesini sağlamıştır. Televizyon, radyo, gazete gibi geleneksel medya araçlarının 

sunduğu içeriklerin hepsi, artık tek bir iletişim aracının içerisinde bulunabilmektedir. Bu, yeni 

medyanın ‘yöndeşme’ ya da  ‘yakınsama’ özellikleri sayesinde gerçekleşmektedir. Yurdigül’e 

göre, yöndeşme teknolojik, ekonomik ve de toplumsal gelişmeler sonucunda kitle iletişimini 

değiştirmekte, bilginin çok yönlü üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamaktadır (Yurdigül, 

2013:107-109).   

Medya kuruluşlarının çalışmalarında üç farklı faaliyet yer almaktadır. Bunlar; bilgileri 

toplamak, haberleri üretmek/kurgulamak ve üretilen bu haberleri dağıtmaktır. Gazete, 

televizyon ve radyo gibi iletişim araçlarında bu faaliyetler için ayrı birimler kurulmaktadır. 

Ancak, yöndeşmeyle birlikte çoklu ortam haber merkezleri ve farklı medya kuruluşlarının haber 

merkezleri arasında ortaklıklar gelişmiştir (Deuze, 2004:140). 
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Geleneksel medya haber bürolarından, yeni çoklu ortam haber merkezlerine doğru 

yaşanan bu geçiş; kültürel yapı, üretim ve tüketim ekseninde kademe kademe 

gerçekleşmektedir. 1990 yıllarının sonlarına doğru birçok gazete, internet gazeteciliğine geçiş 

yaptığında, genel olarak gazetede basılan içeriklerin yeni medya ortamlarında uyarlanmasını 

hedefleyen haber odaları kurmuşlardır (Deuze 1999, Bockzowski 2005). 

Medya kuruluşlarında yaşanan bu yöndeşme, birbirinden bağımsız birçok farklı birimi 

içerisinde barındırır. Yöndeşmenin, medya platformları için önemli bir konuma geldiğini 

aktaran Dennis (2006:24-25), medya platformlarının yöndeşmesinde üç farklı yol olduğunu 

aktarır. Bunlar sırasıyla şu şekildedir: 

 Üretim altyapısının dijitalleşmesi süreci 

 Üretilen eski içeriklerin yerine, yeni içeriklerin tasarlandığı çapraz platformların 

kurulması 

 İzleyici, okuyucu, dinleyici yani kullanıcının taleplerine göre içerik üretilmesi. 

Dailey vd. (2005:150-168), medya platformlarında haber merkezlerinde iç içe geçmiş 

‘Devam Eden Yöndeşme’ olduğunu aktarmışlardır. Bunlar; ‘çapraz tanıtım, klonlama, iş birliği, 

içerik paylaşımı ve tam yöndeşme’dir. Çapraz tanıtım; geleneksel medya platformları ile yeni 

medya platformlarının ortak olarak çalıştıkları ve birbirlerini tanıttıkları içerikler üretmesi 

anlamına gelmektedir. Klonlama; her iki medyanın da ürettikleri haberlerin üzerinde bir 

değişiklik yapmadan yayınlamasıdır. İş birliği; ortak olarak çalışan iki medyanın da 

belirledikleri konularda içerik üretmelerini ve gerekirse de rekabet içerisinde yeni içerikler 

üretme süreçlerini ifade eder. İçerik paylaşımı; iki medyanın belirli aralıklar bir araya gelip, 

içerik üretme süreçlerini ifade eder. Tam yöndeşme ise; ortak medyaların bir tanesinin 

geliştirdiği içeriğin, ortakların güçlü yönlerini kullanarak tamamlamalarıdır. 

Medyanın yöndeşmesi ile ilgili alan çalışmalarında yöndeşmenin başarılı kabul edilmesi 

için birtakım unsurların göz önünde bulundurulması gerekmektedir (Ayten, 2012:100). Bu 

unsurlar şu şekildedir: 

 İletişim: Medya kuruluşlarında görev alanların her bir kademesindeki kişiler 

birbirleri ile iletişim halindedirler. Yöndeşme, bu farklı kademelerdeki çalışanların iş 

yapma şekillerine etki edecek şekilde açık olmalıdır. Medya çalışanları, yöndeşmeyi 

mutlaka gerçekleştirilmesi gereken bir görev olarak görmeli ve tartışmalıdırlar.  

 Taahhüt: Medya örgütlerine göre yöndeşme; bir misyon ve felsefe olarak kabul 

edilmelidir. 

 İş birliği: Yöndeşmenin en verimli şekilde gerçekleşmesi için, çalışanların tamamı 

özgür bir şekilde fikirlerini beyan edebilmeli ve yöneticiler de bu fikirlerle geleceğe 

dönük kararlar alabilmelidir. 
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 Tazminat: Medya yöneticileri, çalışanlarının yöndeşmeye uyumlarını sağlamak 

adına maddi harcama yapmaya istekli olmalıdır.  

 Kültür: Yöndeşmenin bir kurumda kalıcı olması için, her medya kuruluşunun bir 

kurum kültürü mutlaka olmalı, yoksa oluşturulmalıdır.  

 Rekabet: Yeni medyada ortamlarında, varlığını kabul ettirebilmek açısından 

rekabette bulunulmalı ve bunun için farklı yol ve yöntemler uygulanmalıdır. 

 Müşteri/Tüketici: Yeni medya ortamlarında, kullanıcı istediği içeriğe istediği 

zaman erişme olanağına sahiptir. Bu nedenle, medya kuruluşları bu duruma uygun 

bir şekilde, en iyi içeriği üretecek şekilde yöndeşmeyi sağlamalıdır. 

Yöndeşmenin; haber içeriklerinin üretilmesi, sunumu ve dağıtımında neden olduğu 

değişiklikler, haberleri üreten gazeteciler üzerinde de bir takım değişikliklere neden olmuştur. 

Pierce ve Miller (2006), yöndeşme sayesinde değişime uğrayan haber üreticilerinin özelliklerini 

şu şekilde sıralamaktadır: 

 Gazete, televizyon gibi farklı medya platformları için, birbirinden farklı konular 

hakkında içerikler yazabilmek.  

 Gazeteciliğin temel değerleri ve özellikleri hakkında bilgili olmak.  

 Önyargılardan bağımsız bir şekilde, yabancı kişilerle röportaj yapabilecek düzeyde 

nesnel bir karaktere sahip olabilmek. 

 Gazetecilik alanındaki hukuki süreçlerle ilgili yetkin olmak.  

 Haberin konusuyla ilgili olarak fotoğraf ve video çekebilme yeteneğine sahip olmak. 

 Hikâyeleri anlatabilecek ve canlı yayın gerçekleştirebilecek konuşma yeteneğine 

sahip olmak.  

 Basılı veya elektronik ortamlar için haberleri yazabilecek kadar teknoloji ve 

bilgisayar kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 

Yaşanan yöndeşme süreci ile birlikte, gazetecilikteki gelişmeler ve yeni özellikler ise şu 

şekildedir (Yıldırım, 2010:235-236): 

Tek Yönlü İletişimden Tartışmaya: Yaşanan yeni gelişmeler sonucunda, gazetecinin 

tek taraflı olan etkinliği kırılmış, okuyucuların hem kendi aralarında hem de haberin kaynakları 

ile iletişim kurma imkânları artmıştır. Böylelikle, kullanıcılar artık haberlerin üretim 

aşamalarında rol almaya başlamışlardır. 

Amatörlüğün Yükselişi: Kullanıcılar; gelişen teknolojiler ile birlikte cep telefonları, 

tabletleri veya video kayıt cihazlarıyla, gördükleri olayları kaydederek istedikleri takdirde kendi 

sayfalarında yayınlayabilir ya da medya platformlarına verebilmektedir.  

Artık Herkes Dağıtımcı: Yeni medya platformları sayesinde kullanıcılar, ürettikleri 

içerikleri kendi sayfalarında yayınlama imkânlarının yanı sıra, medya platformları da 
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kendilerinin ürettikleri haber içeriklerini çeşitli yeni medya platformlarında (Twitter, Facebook, 

YouTube, Instagram vb.) dağıtabilmektedir.  

RSS Teknolojisinin Kullanımı: Rich Site Summary (Zengin İçerikli Site Özeti) olarak 

Türkçeye çevrilen RSS; habercilik sektöründe faydalanılan önemli bir teknolojidir. Sistem, 

güncel içeriklerin, zahmetsiz bir şekilde takip edilmesine olanak sağlamayı amaçlamaktadır. 

Sistem, web sitesindeki içeriklerin özetlerini veya başlıklarını kullanıcıya sunar. Kullanıcı ise, 

erişmek istediği içeriğe ait linke tıklayarak içeriğe ulaşır. 

Haritalandırma:  İçerikte sunulan haberin, bulunduğu konum ya da çeşitli verilerin 

görselleştirilmesini ifade eder. Haritalandırma yöntemiyle, haber içeriği daha zengin bir hal 

alırken, haberin daha net bir şekilde anlaşılması sağlanmaktadır. 

Dağıtımın Küreselleşmesi: İnternet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, gazeteler 

haberlerini dağıtmak için herhangi bir sınıra maruz kalmamaktadır ve haberler internet 

erişimine sahip olan herkese, her yerde ulaşılabilir bir konuma gelmiştir. 

Veritabanları: Uzun süren araştırmalar sonucunda elde edilen veriler, artık internet 

teknolojileri sayesinde kolaylıkla toplanabilip, elde edilebilmektedir. 

Ölçülebilirlik: İnternet haber sitelerinde ya da sosyal medya platformlarında en çok 

etkileşim alan haberler tespit edilebilir ve bu sayede içerikler kullanıcıların ilgilerine göre 

hazırlanabilir. 

Multimedya: Yöndeşmeyle birlikte, bütün medya ortamları (ses, video, fotoğraf, metin) 

bir arada kullanılabilir ve içeriklerin etkisi arttırabilir. 

Mobilite/Hareketlilik: Gelişen teknoloji ile birlikte, bireysel kullanıcıların ya da 

gazetecilerin bir merkeze bağlı kalmadan içerik üretimi yapmaları mümkün hale gelmiştir. 

Haber toplama araçları (ses kayıt cihazı, fotoğraf makinası, video kamera vb.) artık taşınabilir 

halde hatta tek bir cihazda bile bir araya gelebilmektedir. Bu durumda, içerik üreticiler 

istedikleri alanda haberlerini üretebilecek ve internet teknolojileri sayesinde içeriklerini 

dolaşıma sokabileceklerdir. 

Güncellenebilirlik - “7/24” habercilik: İletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte, 

internetteki haberlerin içerikleri her an yenilenebilme imkânına kavuşmuştur. 

Etkileşim: Bu özellik, internet haberciliği için çok önemlidir. Gazeteciler, ürettikleri 

içerikler hakkında kullanıcıların yorumlarını okuyabilir ve bu yorumlar üzerinden çıkarımlar 

yapabilmektedir. Bu sayede; kullanıcıların haber üretim süreçlerine dahil olması da 

kolaylaşmaktadır. 

Hypertext (Metinlerarasılık/Yardımcı Metin): İçeriklerde yer alan ve konu hakkında 

derinlemesine bilgi veren ya da konuyla ilgili farklı noktalara erişebilmek için, kullanıcıya 

sunulan yardımcı metinler bulunmaktadır. 
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Arşivleme: İnternet teknolojilerinin sağladığı imkânlarla veriler depolanabilmektedir. 

Bu da geçmiş dönemde üretilen içeriklerin her zaman ulaşılabilir olmasına imkân tanımaktadır. 

Bu özellik sayesinde, içeriği üreten gazeteci istenilen zaman ulaşılabilen haberi için, her zaman 

sorumluluk hissetmektedir.  

Kişiselleştirme: İnternet sitelerinin içeriklerine göre kategorilere ayrılması ile, 

okuyucular istedikleri kategorideki içeriklere ulaşabilmektedir. Bunun yanı sıra; medya 

platformları, kullanıcıların isteklerine göre içerik de üretilebilmektedir.  

Ulaşılabilirlik: Kullanıcılar, haberlere istedikleri zaman, istedikleri yerde 

erişebilmektedir. 

 

3.3. Yeni Medya Ortamlarında Haber Üzerine Yaşanan Etik Problemler ve Yalan Haber 

 

‘’İnsanların en zayıf tarafları, sormadan, araştırmadan, düşünmeden, kafalarını 

patlatmadan inanmak hususundaki hayret verici temayülleridir.’’ 

Sabahattin Ali, İçimizdeki Şeytan 

Web 2.0 teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte, kullanıcıların da artık birer içerik üreticisi 

haline geldiği yeni medya ortamlarında; tarih boyunca da birçok nedenle kullanılan yalan 

haberler1 (fake news) artık daha sık karşımıza çıkmaktadır. Yeni medya platformlarının 

getirdiği, küreselleşme, hipermetinsellik ve hız gibi özellikleri sayesinde hızlı bir şekilde yayılma 

da gösteren yalan haberler, önemli bir etik sorun yaratmaktadır. Bu bölümde; öncelikle yeni 

medya ortamlarında haber üzerine yaşanan etik sorunlar tartışılacaktır. Daha sonrasında, yalan 

haberin tarihine değinilecek ve yalan haberin ne olduğu, nasıl tanımlandığı ve yalan haberlerin 

dolaşıma sokulması ve yayılmasının altında yatan nedenler tartışılacaktır. 

İlk olarak haber kâğıtlarında daha sonrasında da gazetelerde yerini alan haber metinleri, 

gelişen teknoloji ile birlikte bir dönüşüm içerisine girmiştir. Radyonun icadı ile birlikte, haberin 

işitsel boyutta ulaşılabilirliği sağlanırken, televizyonun icadıyla birlikte artık görüntü de haberin 

içerisine dâhil olmuştur. Televizyonun icadı sonrası, yazılı basının öneminin artacağına dair 

düşünceler olsa da süreç, her iki kaynağın birbirinden beslendiğini ortaya koymuştur. Ancak 

internetin ortaya çıkması ve daha sonrasında gelişen yeni medya platformları ile birlikte hem 

iletişim hem de habercilik anlamında büyük çaplı değişimler ve gelişimler yaşanmıştır. 

Bu dönemde, bireyin haberin kaynağına ulaşma imkânı doğmuş ve kolaylaşmıştır. 

Bireyler; kameralar, cep telefonları, tabletler vb. teknolojik gereçlerle tanıklık ettikleri olayları 

kendileri kaydedip, kendi kişisel sayfalarında paylaşarak haber üretim sürecine dâhil olmaya 

başlamışlardır. Dolayısıyla, habere ulaşmada da üretmede de kolaylıklar ortaya çıkmıştır. 

                                                      
1 Fake news, “sahte haber”, “uydurma haber” ya da “düzmece haber” terimleriyle de karşılanabilmektedir. Ancak; 
“yalan haber” kavramı en yaygın adlandırma şekli olduğu için, bu kavram kullanılmaktadır. 



Alp Şahin Çiçeklioğlu, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

28 

Üstelik kullanıcı tarafından üretilen bu haber yeni medya teknolojilerinin özellikleri sayesinde, 

dakikalar içerisinde binlerce kullanıcıya ulaşabilme gücüne de sahip olarak, haberin yayılma 

sürecine de önemli ölçüde etki etmektedir. Kullanıcının tüm bu süreçlerde, zamandan ve 

mekândan bağımsız olarak hareket etme şansı da özellikle haber üretim ve dağıtım süreçlerinde 

mobiliteyi artırarak, haberciliğin hızlanmasını sağlamıştır.  

Tüm bu özellikler nedeniyle yeni medya platformları, kullanıcıların habere ulaşmasında 

önemli bir yere konumlanmaktadır. Ancak, yeni medya platformları habercilik bağlamında bir 

takım etik ihlalleri içerisinde barındırmaktadır (Yurtoğlu, 2018). Bunlar şu şekilde 

sıralanmaktadır: 

 Tık Tuzağı (Clickbait): Sosyal medya ve internet haber sitelerinin haber 

başlıklarında  dikkat çekmek ve insanları belirli web sitelerinin linklerine tıklamak için teşvik 

eden makaleler, fotoğraflar, videolar vb. 

 Bildirim Gazeteciliği (Glancejournalism): Akıllı mobil cihazlardaki, mobil haber 

uygulamalarına düşen kısa haber başlıklarıdır. Mobil cihazlara gelen haber bildirimleri de yine 

‘clikbait’e neden olabilmektedir.  

 Yapısal Sorunlardan Kaynaklı Yasal Problemler: Yeni medyanın sürekli kendini 

yenilemesi sonucunda, var olan kanunlar sorun çıkan konu hakkında bir hüküm getirmemekte 

ve bu da birtakım problemlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Örnek olarak ise; 2008 

yılında, Atatürk’e hakaret içeren video nedeniyle YouTube’un tamamen erişime kapanması 

gösterilebilir.  

 Editoryal Problemler: Yeni medya platformlarında, içerikleri her zaman yetkin kişiler 

yapmamaktadır. Bu durum hem içerik hem de editoryal olarak sorunlara neden olmaktadır.  

 Teyit Konusunda Sıkıntılı İçerikler: Gazeteciliğin temel ilkelerine uyulmayan 

durumlarda, en temel doğrulama işlemlerinin bile yapılmayıp, sitenin tıklanma sayısını 

artırmak veya sosyal medyada daha fazla etkileşim almak için üretilen haberler, ciddi sorun 

oluşturmaktadır. 

 Sponsorlu İçerik ve Reklam Problemi: Yeni medya platformlarında da, geleneksel 

medyada olduğu gibi ekonomik bir ihtiyaç söz konusudur. Bu ekonomik ihtiyaç, yeni medya 

platformlarında reklamlardan karşılanmaktadır. Kullanıcı bir haberi okurken; karşısına aniden 

reklamlar, videolar, fotoğraflar çıkabilmektedir. Veya internet sitesinin içerisine konan bir linke 

tıklandığında, habere ulaşmak yerine kullanıcıyı reklamlara yönlendiren içerikler ve pop-up 

reklamlar kullanıcı açısından problemler oluşturmaktadır.   

 Telifsiz Kullanım ve Kopyala-Yapıştır Kullanımı: Yeni medya platformlarındaki en 

temel sorunlardan birisi de telif konusudur. Kullanıcılar, başkalarının ürettiği içerikleri 

kendilerininmiş gibi izinsiz bir şekilde kullanabilmektedir.  
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 Sıradan Kullanıcıların da Haber Üretim Sürecine Katılması: Yeni medya 

platformlarında, kullanıcıların kendisi de haber üretimine dâhil olmuşlardır. Bu durum, 

profesyonel gazeteciler dışındaki kişilerin ürettikleri içeriklerin doğruluğu ve tarafsızlığı 

konusunda şüphe uyandırmaktadır. Üstelik temel haber değerlerinin ne olduğunu bilmeyen 

kullanıcılar, ürettikleri haberler ile haberciliğe ve haber üretim süreçlerine de zarar 

vermektedir.  

 Nefret Söylemi ve Küfürlü İçeriklerin Paylaşımı: Özellikle sosyal medya 

platformları üzerinden gerçekleştirilen haber sunumlarında, kullanıcılar anlık yorumlar 

yapabilmektedir. Bu yorumlar gerekli kontroller yapılmadığı takdirde, görünür kalmakta ve 

kişilere, kurumlara küfür/hakaret içerikleri problem oluşturmaktadır. Bu durumun getireceği 

asıl problem ise; kullanıcıların bu hakaret içerikli mesajlara/yorumlara karşı duyarsızlaşıp, 

normal bir durummuş gibi görmeleridir. 

 Algoritmalara Göre Yönlendirme: Yeni medya platformlarında, kullanıcılara hangi 

içeriğin sunulacağı veya öne çıkarılacağı belirlenen algoritmalarla hazırlanmaktadır. 

Kullanıcının haber akışına bu denli müdahale edilmesi, ciddi bir etik problem olarak karışımıza 

çıkmaktadır.  

Geleneksel medyadan yeni medyaya değişen haber etiği sorunları ise şu şekilde 

gösterilebilir:  

 

Tablo 1. Geleneksel Medya ve Yeni Medyadaki Haberde Yaşanan Etik Sorunlar (Medya Derneği, 
2011) 
Geleneksel Medya Haberciliğinde  
Etik Sorunlar 

 Gerçek ve doğru olmayan haber içeriği 
 Tarafsızlık ve adil olmamak 
 Özel yaşamın gizliliği 
 Ayrımcılık ve nefret söylemi 
 Kadın ve çocuk temsillerinin sorunlu 

olması  
 Kaynakların yanlış kullanımı 
 Televizyon haberciliğinin en önemli 

etik sorunu ise ‘görüntü kullanımının 
doğru uygulanmaması’ şeklinde 
karşımıza çıkmaktadır (Medya Derneği, 
2011). 

 Televizyon haberciliğinde, diğer 
geleneksel medya araçlarından farklı 
olarak ‘hız’ özelliği de etik sorunlara yol 
açmaktadır. 

Yeni Medya Haberciliğinde Etik Sorunlar   
 Anındalık-hız 
 Etkileşimsellik 
 Profesyonel olmayan içerik 

oluşturucular 
 Kolay erişimin yarattığı sorunlar 
 Kopyala-yapıştır sorunu (Dedeoğlu, 

2016). 
 İçeriğin asıl kaynağının gösterilmemesi 

ve içeriklerin doğrulunun teyit 
edilmeden sunulması 

 Troll olgusu 
 Yanıltıcı etiket ve başlık (Binark ve 

Bayraktutan, 2013:9). 
 Haber ve ticari bilginin sınırlarının 

belirsizleşmesi ve yeni medya 
ortamındaki yoğun reklam içeriği 
(Kalan, 2016:78-81). 

Yeni medyadan sonra dönüşen geleneksel medyada oluşan yeni etik sorunlar: 
 Sosyal medyanın gündem belirlemesi 
 Whatsapp ihbar hattı, akıllı telefonların kamera görüntüleri gibi yeni medya 

uygulamalarının habere dâhil olması 
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3.3.1. Yalan Haber Tarihi 

 

Yeni medya araçlarının artan kullanımı sonucu, ortaya çıkan etik bir sorun olan yalan 

haberle günümüzde sıkça karşılaşsak ve bu kavram bize yeni gibi gelse de, aslında yalan haberin 

tarihi çok daha eskilere dayanmaktadır. Taş, kil ve papirüs gibi malzemeler üzerine yazılmış 

yazı biçimleri birkaç bin yıl önce ortaya çıkmıştır. Bu yazılardaki bilgiler genellikle grubun 

liderleri (imparatorlar, firavunlar, dini ve askeri liderler vb.) ile sınırlıydı. Bilgiyi ve bilgiyi 

yayma araçlarını kontrol edenler, gruptaki diğer kişilerin sahip olmadıkları imtiyazlarla grup 

liderleri olurlar. Hayatta kalan, taşa oyulmuş ya da tabletlerde pişirilmiş ya da piktogramlarda 

çizilen bilginin bir kısmı, liderlerin gücünün de ötesine geçmiştir. Çoğunlukla bu mesajlar, halkın 

hayatlarını kontrol ettiği ortak insanlara hatırlatıcılardı. Diğerleri, büyük bir liderlik, savaştaki 

başarısı ya da büyük liderlik becerileri nedeniyle bireysel bir liderin hatırlanmasını sağlamak 

için hazırlanmıştı. 

İşte böyle bir ortamda, tapınaklar ve kamu binalarının duvarlarını, ülke tarihine ilişkin 

öykülerin aktarıldığı bir tür "gazete" olarak kullanan Mısırlı taş ustaları günümüzden yaklaşık 

3300 yıl önce Karnak'ta medya tarihinin bilinen ilk "yalan haber"ine Firavun 2. Ramses'in 

emriyle imza atmışlardı (Güven, 2003). 33 asır önce, Asi Irmağı kıyısındaki Kadeş şehrini, 

Hititler'in elinden geri almayı planlayan 2. Ramses bu plan doğrultusunda, emri altındaki dört 

tümenden oluşan birliğini ve diğer yardımcı kuvvetler ile birlikte Suriye'yi işgal etmiştir. 

Ordusunu, Kadeş Tepesi’nin arkasına gizleyen Hitit Kralı Mutavalli ise, bu sırada 2. Ramses'in 

ajanlarının gezdiği şehre "dezenformasyon" yaymak üzere emri altındaki ajanlarını yollamıştır 

(Güven, 2003). 

Ordunun, Halep yakınlarında yer aldığı şeklinde yalan haberler yayan ajanlar, çok 

geçmeden amaçlarına ulaşırlar. Yayılan bu asılsız bilgiler Mısırlı ajanlar aracılığıyla 2. Ramses’e 

hemen iletilmiştir. Ancak pusuyu fark etmekte geç kalan Ramses, savaştan mağlup ayrılır. 

Yenilgiden büyük bir utanç duyan Ramses, Mısır’a döndüğünde başta Karnak Tapınağı olmak 

üzere, diğer önemli dinsel yapıların üzerine savaşı kazanmışçasına hiyeroglifler nakşettirir. 

Yüzlerce yıl sonra dahi bu duvar gazetelerini okuyanlar, bu yalan haberleri gerçek sanmaya 

devam etmişlerdir.  
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Şekil 7. Karnak’taki Hiyeroglif Örneği 
Kaynak:https://cdn.pixabay.com/photo/2010/11/30/egypt-489_960_720.jpg 

 

Matbaa’nın bulunmasından önce Batı dünyasında bilgiye ulaşmak zordu. O dönemde, 

elde edilen bilgiler genellikle derilerin üzerine veya kâğıtlara kaydedilmekteydi.  ‘’Bilgilerin 

çoğaltım süreci de genellikle manastırlarda keşişlerce icra edilirdi ve ortaya çıkan şey zanaatin 

de ötesinde bir sanat eseri olmakla birlikte, kullanılan malzeme görece pahalı olduğundan, 

bilgiler genellikle soylu veya zengin tüccar sınıfından insanlarda bulunurdu’’ (Şener, 

2019). Matbaanın icadı ve okuryazarlığın eşzamanlı yayılması, bilgiyi daha yaygın bir şekilde 

yaymayı mümkün kılmıştır. ‘‘Kitap, sadece soylu ve tüccarların sahip olabildiği lüks bir meta 

olmaktan çıkarak, çok daha yaygın kesimlerin, özellikle de kentli ‘orta sınıfın’ (evinde en 

azından bir İncil olması şeklinde) görece kolay erişilebildiği bir enformasyon aracına 

dönüşmüştür’’ (Şener, 2019). Okuryazar olanlar, okuryazar olmayanlara bilgi işlemek için bu 

yeteneği kolaylıkla kullanmaya başlamışlardır. Daha fazla insan okuryazar hale geldikçe, 

yazılanları yanlış temsil ederek yanıltmak daha da zorlaşmıştır. Okuryazarlık oranları arttıkça, 

bilgiyi basmak ve satmak ekonomik olarak mümkün hale gelmiştir. Bu, bir konuya ikna edici ve 

otoriter bir şekilde güçlü bir beceri yazma yeteneği kazandırmıştır. Liderler, her zaman 

yetenekli yazarlara işlerinde sahip olmayı ve hangi bilgilerin üretildiğini kontrol etmeyi 

istemektedirler. Basılı bilgiler, farklı formatlarda ve farklı kaynaklardan elde edilmiştir. Kitaplar, 

gazeteler, dergiler ve karikatürler sıklıkla parasal teşvik sahibi olan yazarlar tarafından 

hazırlanmıştır. Bazılarının maliyeti, gerçek haberleri sağlamak için bir yayıncı tarafından 

karşılanırken, bazıları ise; işverenlerinin kazanç sağlamaları amacıyla hazırlanan haberlerin 

yazılması için karşılanmıştır.  

1522'de, İtalyan yazar ve hicivci Pietro Aretino, bir kitapçık ve oyun yazmıştır. Eski 

dostlarının ve patronlarının ağzından İtalya’nın soylularına yazılmış gibi mektuplar hazırlayıp 

bunları yayınlamıştır. Yazıları hicivli olsa da, İtalya'daki iktidardaki insanlar hakkında 

okuyucularının zihninde şüphe tohumlarını dikmiş ve zamanın karmaşık politik gerçekliğini 

şekillendirmeye yardımcı olmuştur (Burkhardt, 2017:6). 1844 yılında Amerikalı yazar Edgar 

Allan Poe, bir baloncunun Atlantik'i sadece üç gün içinde sıcak hava balonunda geçtiğini iddia 

eden bir aldatmaca gazete yazısı yazdı. Bilimsel ayrıntılara ve fikrin makul olduğuna dikkati, 



Alp Şahin Çiçeklioğlu, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

32 

muhabirlerin balonu veya baloncuyu bulana kadar pek çok kişinin hesaba inanmasına neden 

olmuştur. Hikâye, yayımlandıktan dört gün sonra geri çekilmiştir (Burkhardt, 2017:6). 

Tarihteki bir diğer yalan haber örneği ise; 1867 yılındaki The New York Sun gazetesinin 

Ay’da bir hayat bulunduğuna dair gerçekleştirdiği yazı dizisidir (Young, 2017). Bu yazı dizisi 

sonucunda söz konusu gazete tirajlarını 7'ye katlamıştır. 3 sene sonra ise gazetenin sahibi, bu 

yazı dizisinin bir yalandan ibaret olduğunu itiraf etmiştir. Gazete, 20 yıl daha yayın hayatına 

devam etse de; Ay'da hayat var konulu yazı dizisi, insanlarda büyük bir tepkiye, şaşkınlığa ve 

toplumsal tepkiye yer açmıştır.  

 

 

Şekil 8. The New York Sun Gazetesinin Kullandığı Haber Görselleri 
Kaynaklar: http://hoaxes.org/images/hoaxdata/1835_sun_beavers.jpg 

http://hoaxes.org/images/hoaxdata/1835_sun_moonscene.jpg 
 

Peder Ronald Arbuthnott Knox, Ocak 1926'da BBC radyosunda “Barikatların 

Yayınlanması” adlı yalan bir haber yayınlamıştır. Bu yayında Knox, Londra'nın Komünistler 

tarafından saldırıya uğradığını, Parlamentonun kuşatma altında olduğunu ve Savoy Oteli ile Big 

Ben'in havaya uçtuğunu iddia etmiştir. İngiltere'deki Genel Grev'den sadece birkaç ay sonra 

gerçekleşen bu dramatik haber, hikâyenin yalan olduğu ortaya çıkana kadar küçük bir paniğe 

neden olmuştur (Burkhardt, 2017:6). 

Amerikalı sanatçı Orson Welles, ABD’de 30 Ekim 1938’de, Marslıların dünyaya 

saldırdığına dair bir radyo tiyatrosu yayınlamıştır. Radyoda “olayı” duyanlar bunu gerçek sanıp 

sokağa çıkmış ve ülke çapında büyük bir panik yaşanmıştır. Sonradan yapılan hesaplara göre 6 

milyon kişi radyo tiyatrosunu dinlemiştir (Öymen, 2015). 

Büyük Yalan Teorisi’yle, Nazi Almanyası’nın en önemli simgelerinden birisi olarak 

Nazilerin propaganda bakanı Dr. Paul Joseph Goebbels de yalan haber tarihi açısından önemli 

bir yerde bulunmaktadır. Temel felsefesi; "öyle bir büyük yalan söyle ki herkes ona inansın" 

olan Goebbels, kendi düşüncelerini gizleme konusunda çok ustadır. Büyük Yalan teorisinin en 

önemli aşaması olan, kandırma ve uyutma taktiğini ustalık ve büyük bir başarı ile 

gerçekleştirmiştir. Goebbels, Büyük Yalan Teorisi’ni şu temel ilkeler üzerine şekillendirmiştir: 

 İnsanların, beyinlerinin tembelliğine dayanarak ilerleyin.  

http://hoaxes.org/images/hoaxdata/1835_sun_beavers.jpg
http://hoaxes.org/images/hoaxdata/1835_sun_moonscene.jpg
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 Bir söylemi, sürekli tekrarlayarak halka o söylemin nereden geldiğini 

unutturursunuz ve halk o söylemi kendi fikriymiş gibi benimser. 

 Söylenen yalanlar ne denli büyük olursa, etki alanı da o kadar genişler ve büyük 

olur. 

 Halk, küçük yalanlardansa büyük yalanlara daha hızlı inanır. 

 Yanlış içerisinde olduğunuzu, hata yaptığınızı kesinlikle kabul etmeyin. 

 Yalan yeter ki söylensin, mutlaka inananlar olacaktır. 

 Kabahat ve suç üstlenmek kesinlikle yapılmamalıdır. 

 Kendinizi savunmayın, karşıdaki kişiyi kendini savunmak zorunda bırakın. 

 Rakibinize yoğunlaşın ve kötü ilerleyen bir durumu onun üzerine yıkın. 

 Aydınlar önemli değildir, asıl önemli olan kitlelerdir. Çünkü kitleleri kandırmak 

daha kolaydır (Bayer, 2014). 

Yukarıda açıklanan birkaç örnekten de anlaşılacağı gibi, yalan haberlerin etkileri, 

eğlenceden ölüme kadar geniş çapta değişmiştir. Yalan haberlerin bazı yazarlarının muhtemelen 

onu üretmek için iyi niyetleri vardır. Diğerleri ise; bireylere, ailelere veya hükümetlere zarar 

vermeyi amaçlamış görünmektedir. İnternet öncesi dönemdeki yalan haberlerin amaçlanan ve 

kasıtsız sonuçları, zaman için derin ve geniş kapsamlıdır. Yalan haberlerin yayılma aracı 

arttıkça, sonuçlar giderek daha ciddi hale gelmiştir. Bunu da sağlayan hiç şüphesiz internet ve 

yeni medyanın getirdiği özellikler olmuştur. 

Yirminci yüzyılın sonlarında, internet, yalan haberleri büyük ölçüde artırılmış bir 

ölçekte yaymak için yeni araçlar sağlamıştır. İnternet kamuya açık hale getirildiğinde, bir 

bilgisayara erişimi olan herkes için habere ulaşmak artık mümkün olmuştur. Aynı zamanda 

bilgisayarlardaki yenilikler, haberleri ortalama bir kişiye göre uygun hale getirmiştir. İnternette 

bilgi vermek; ürünleri tanıtmanın ve aynı zamanda herkese anında bilgi sunmanın yeni bir yolu 

olmuştur.  

Yaşanan bu teknolojik gelişmeler, bilginin yayılmasını artırmış ve tüketimini küresel 

olarak demokratikleştirmiştir. Bilgiye anlık erişimle; bilgilerin yayılması, fikirlerin paylaşılması 

ve önceden erişilemeyen bölgelere de bilgilerin aktarımı sağlanabilmektedir. Bu imkânlar, aynı 

zamanda birçok farklı bakış açısı için de bir platform sağlar. Bununla birlikte, reklamların 

desteklediği ve yönlendirdiği büyük ölçüde düzensiz bir medya ve internet ortamında para 

kazanma teşviki ağır basmış ve bu üretilen içeriklerin gerçekliği üzerinde kötü etkiler 

bırakmıştır. Yalan haberlerin çoğalması bir sonuçtur ve bu haberlerin varlığı yeni olmasa da, 

seyahat ettiği hız ve onu yayabilecek teknolojinin küresel erişimin eşi benzeri görülmemektedir. 

Sorun ise, sahte olan ve gerçek olanı ayırt etmek gibi görünmektedir.  
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3.3.2. Yalan Haber Kavramı Üzerine Literatür İncelemesi 

 

Gelişen yeni medya platformları ve bu teknolojilerin habere ulaşmada ve yaymada 

önemli bir etkisi olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Günümüzde, internet ve bilgisayara erişim 

sağlama imkânına sahip herhangi bir kişinin kolayca bir web sitesi kurabildiği, kendi adına veya 

bot hesaplar da denilen kendisine ait olmayan sahte hesaplar açabildiği bir mecrada ‘haber’ 

kavramı da bu etik ihlallerden nasibini almaktadır.  İşte bu etik ihlallerden birisi olan yalan 

haberlerle ilgili tartışmalar ise, 2016 ABD başkanlık seçimleri ve İngiltere'nin Avrupa 

Birliği'nden çıkması anlamına gelen Brexit referandumundan sonra yoğunlaşmıştır. Benzer 

tartışmalar dünyanın dört bir yanındaki farklı ülkelerdeki platformlar, politikacılar ve haber 

medyasının ana gündemlerinden birisi haline gelmiştir. Bu tartışmalarda sıklıkla vurgulanan ve 

Türkçe’ye “hakikat sonrası/ötesi” olarak çevirebileceğimiz “post truth” kavramı Oxford Sözlüğü 

tarafından 2016’da yılın kelimesi seçilmiştir (Oxford, 2016).   

Keyes (2017), “Hakikat Sonrası Çağ” olarak isimlendirdiği bu dönemde aldatmanın 

modern yaşamın artık her aşamasında sıradan bir olay haline geldiğini ifade eder. Ona göre 

İnternet,  gerçek bilgiymiş gibi sunulan yalan haberlerin, kullanıcıları aldatmaya yönelik 

reklamların, kötü niyet içeren söylentileri içeren dönemin dikkat çekici bir aracıdır. Verilerin, 

hızlı bir şekilde üretilip dağıtılması açısından güçlü olan internet, bu verilerin güvenliği 

açısından ele alındığında ise son derece zayıftır (Keyes, 2017:266). Hakikatin önemsizleştiği bu 

post-truth çağıyla birlikte artık kitleler, kendi önyargıları, görüşleri ve kanaatleriyle uyumlu 

olduğu sürece, yalanın farkında olsa dahi, onları hakikatmiş gibi kabul edebilmektedirler. Yalan 

olduğu açık bir şekilde ortada olan söylemler karşısında kitleler, yalanları sanki 

doğruymuşçasına kabul etmekte ve savunmaktadırlar (Alpay, 2017:29).   

Lee (2019) ise; hakikat sonrasını, hakikat kavramını önemseyen ve onun bir saldırı 

altında olduğunu düşünen insanlar tarafından kullanılan bir ifade olarak tanımlar ve sadece bir 

kelime ile (Trump) anlaşılacak kadar basit olmadığını ifade eder. Ona göre hakikat sonrası 

çağına özgü olan şey, gerçekliği bilme duygusunun değil; doğrudan gerçeğin varlığının yok 

sayılmasıdır. Hakikat sonrasının yarattığı tehlikelerden de bahseden Lee (2019), olgu ya da 

hakikat olarak düşündüğümüz şeylerin şekillenmesinde kanaatlerimizin ve hislerimizin rol 

oynamasına müsaade etmemizin değil, böyle yaparak gerçekliğin kendisine yabancılaşma 

riskini almamızın asıl tehlike olduğunu aktarır. Bu tehlikeden kurtulmak için bir yol olduğunu 

da aktaran Lee (2019); ‘’Biz müsaade etmediğimiz sürece, ne hakikat-sonrası ne hakikat-

öncesinde bulunmak zorundayız. Hakikat-sonrası, gerçekliğin kendisiyle alakalı bir şey değildir; 

insanların gerçekliğe nasıl tepki verdikleriyle alakalıdır. Bilişşel önyargılarımızın farkına 

vardıkça, onları tersine çevirmek için elimiz güçlenecektir.’’ demektedir (Lee, 2019:153). 
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2017 yılında, Collins Sözlüğü, Türkçe’ye ‘’yalan haber’’ olarak çevrilen ‘’fake news’’ 

kelimesini yılın kelimesi seçmiştir (Collins, 2017). 2018 yılına gelindiğinde ise; dictionary.com 

tarafından Türkçe’ye ‘eksik haber’ olarak çevirebileceğimiz ‘’misinformation’’ kelimesi yılın 

kelimesi seçilmiştir (dictionary.com, 2018). Amerika ve İngiltere’de yaşanan bu sürecin 

sonunda ve sözlüklerin bu kelimeleri yılın kelimeleri olarak ilan etmesi, bu alandaki akademik 

çalışmaların yoğunlaşmasına neden olmuştur. 

İşte böyle bir ortamda ise; yalan haberin tanımının ne olduğu ve neden paylaşıldığı 

soruları gündeme gelmektedir. Bu sorulara cevap arayan, Reuters Gazetecilik Araştırma 

Enstitüsü, 11 Şubat 2017 tarihinde, yalan haberlerin yayılmasıyla ilgili güncel sorunları 

değerlendirmek için bir grup editör, araştırmacı ve endüstri uzmanını bir araya getirmiştir. 

Çalıştaya katılan katılımcılar yalan haberi; ‘’Bilinçli olarak, belirli stratejik amaçlarla (siyasi veya 

ticari) dolaştırılan sahte bilgilerdir’’ şeklinde tanımlamışlardır.  

Lazer vd. (2017), ise; mevcut sosyal medya sistemlerinin, yanlış bilgilendirmenin 

yayılması için verimli bir zemin oluşturduğunu belirtmektedir. Bu, demokratik bir toplumda 

siyasi tartışmalar için özellikle tehlikelidir. Sosyal medya platformları, takipçileri cezbeden 

herkese bir konuşma alanı sağlar. Bu yeni güç yapısı, teknik, sosyal veya politik bilgi birikimi ile 

silahlanmış az sayıdaki kişinin büyük miktarda dezenformasyon veya "yalan haberler" 

dağıtmasına olanak tanımaktadır.  

Platform fark etmeksizin yalan haberlerin, neredeyse hiçbir platformda 

engellenememesinin birkaç yapısal sebebi bulunmaktadır. Bu yapısal sebepler 3’e 

ayrılmaktadır. 

 Bunlardan ilki, ‘’dijital laissez-faire’’ olarak adlandırabilecek denetimsizlik 

ideolojisidir. Örneği, çocuk istismarı gibi açık olarak suç sayılan görsel içeriklerin 

kaldırılması ve kontrolü kolay olsa da, bunların dışında paylaşılan hatalı veya 

yanıltıcı içeriklerin denetimi çok zordur. 

 İkinci yapısal sebep ise teknik sorunlardır. Dezenformasyon, hele ki otomatik 

hesapları (botlar) tarafından yayıldığında, ne kadar geniş olursa olsun tek bir içerik 

kürasyonu ve denetim ekibi tarafından kontrol edilemez hale gelmektedir.  

 Üçüncü ve belki de en önemli sebep de kapital ve rant üretim mekanizmalarıdır. Her 

dijital platform için reklam öncelikli gelir kaynağıdır ve yine her platform, 

bünyesindeki üye, içerik ve etkileşim (beğeni, yorum veya paylaşım) rakamları 

üzerinden gelir alır (Ünver, 2018). 

7 Mart 2017'de Floyd Abrams İfade Özgürlüğü Enstitüsü, yalan haberler tanımlamak ve 

olası çözümlerin uygulanabilirliğini ve arzulanabilirliğini tartışmak amacıyla sürmekte olan 

çabaları keşfetmeye yönelik ‘’Fighting Fake News Workshop’’ isimli bir çalıştaya ev sahipliği 

yapmıştır. Tartışma, yalan haberlerle ilgili özel zararları tanımlama girişimlerini kapsamaktadır.  
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Çalıştayın ikinci oturumunda katılımcılar, yanlış bilginin neden yayıldığına dair yapısal 

sorunları şu şekilde belirlediler: 

 Sosyal medya platformları ve dijital içerik üretim teknolojileri (Photoshop gibi) 

sayesinde bilgi alışverişi artık demokratikleşti. Herkes artık yüksek kaliteli bilgi ile 

ayırt etmesi zor olan güvenilir "gürültü" üretebilir. 

 "Yalan haberler" için talep, daha hızlı haber akışı sağladığı için artmış olabilir. 

 "Yalan haberler" olduğuna dair genel bir farkındalık olmasına rağmen, "yalan haber’’ 

içerikleri arasında yaygın bir anlaşmazlık var. Sadece bir şeyi "yalan haberler" olarak 

etiketlemek, bir propaganda olarak algılanabilir. 

 Mevcut editörlerin, kamuya açık bir hizmet sunmaktan çok, bir ticaret şirketi olarak 

haber üretimini ve yayılmasını görme olasılığı daha yüksektir. Buna ek olarak, kitle 

iletişim araçlarını kurumsal, kâr odaklı bir varlık olarak algılaması otoritesini daha 

da azaltmıştır. 

 Yeni, saygın ve güvenilir eşik bekçileri henüz kurumlarda çalışmamaktadır. 

Katılımcılar ayrıca; insanların çoğu zaman retweet sayısını veya paylaşım sayısını 

güvenilirlik için bir vekil olarak kullandığını belirtmişlerdir. Bot hesapların da yanlışlıkla bir 

haberi teşvik etmek için kullanabileceğini belirten katılımcılar, çeşitli kaynaklardan stratejik 

olarak belirli bir haber parçasını dağıtarak yanlış bilgilendirmenin yayılmasına yardımcı olan bu 

hesapların, ‘yalan haberlerin’’ daha da popüler olmasını sağladığını belirtmişlerdir. 

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Vosoughi, Roy ve Aral (2018), 

çalışmalarında yalan haberlerin sosyal medyada 6 kat daha hızla yayıldığını ortaya 

koymuşlardır. Araştırma, doğru olmayan haberlerin, doğru haberlere nazaran Twitter'da yüzde 

70 oranda daha fazla şekilde yayıldığını ortaya çıkarmıştır. Çalışma, 2006 ve 2017 yılları 

arasındaki Twitter'da paylaşılan 126 binden fazla haberi kapsarken, toplamda 4.5 milyondan 

fazla tweet ve retweet incelemeye dâhil edilmiştir. Araştırmada yalan haberlerin, doğru 

haberlere kıyasla Twitter'da çok daha hızlı yayıldığı ve çok daha uzak coğrafyalara ulaşabildiği 

görülmüştür. Bot olarak da adlandırılan sahte hesaplar incelemeye dâhil edilmezken, araştırma 

'bot’'lar denklemde olmadan da yalan bilginin ne kadar hızlıca yayıldığını ortaya koyması 

bakımından önemlidir. 

En geniş anlamıyla yalan haberler, fabrikasyon raporları, aldatmacalar, söylentiler, 

komplo teorileri, tıkırtı başlıkları ve hiciv gibi her türlü yalancı veya yanıltıcı içeriği ifade eder 

(Shao, Ciampaglia, Varol, Flammini & Menczer, 2017). Bu tanımın aksine, dar bir açıdan ele alan 

Silverman ise (2017), yalan haberleri “finansal kazanç için yaratılmış tamamen yanlış bilgi” 

olarak tanımlamaktadır. Yalan haber terimi, genellikle bir politikacıyı olumsuz yönde 

yönlendiren veya tasvir eden olgusal bir gazeteciliğe gönderme yapmak için kullanılır. Örneğin, 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, haber kapsamını eleştirirken, kendisine 
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karşı olumsuz olduğunu düşündüğü zaman bu terimi kullanır (Wang, 2017). Karlova ve Fisher 

(2013), insanların, yalan haberlere inanmadıkları durumlarda bile, sosyal ağlar üzerinden bilgi 

paylaşma keyfini yaşadıklarını göstermiştir. Bir başka araştırmada ise, genç kuşakların daha çok 

“otantik” hikâyelerle ilgilendikleri ve yalan haberlerin, ihtiyaca uygun anlatılar sundukları için, 

kanaat önderlerine veya yalan haberlere çokça inanma eğiliminde olduklarını göstermektedir 

(Marchi, 2012). 

Araştırmacılar, bilginin açık bir şekilde anlaşılmasa bile, insanların mevcut inançlarını 

doğrulayacak şekilde bilgi alma eğilimine dikkat çekmektedir (Flynn, Nyhan ve Reifler, 2017). 

Bireylerin, hangi bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunu değerlendirmek için, bilişsel bir sezgiyi 

ya da politik figürlerin algılanan güvenilirliği gibi bir kısa yolu kullanma eğiliminde olduklarını 

göstermektedir (Swire, Berinsky, Lewandowsky ve Ecker, 2017). Dahası, gerçek haber gibi 

görünmeye çalışan yalan haberlerin gerçekliğinden ötürü, insanlar genellikle yalan haberleri 

gerçek haberlerden ayırt edemezler (Tandoc vd., 2018).  

Yukarıda da tartışıldığı gibi şimdiye kadar, akademik ilgi, yalan haberlerin gerçek 

dünyadaki olası sonuçları, özellikle de bireyler ve seçimler üzerindeki etkisi üzerinde ve 

insanların hangi durumlarda yalan haber mesajlarına daha duyarlı olduklarına odaklanmıştır. 

Ancak, yalan haberlerin gerçek dünyadaki yansımalara sahip olup olmadığı sorusu henüz tam 

anlamı ile cevaplanamamıştır. 

Bazı akademisyenler, sadece yalan haberlere maruz kalmanın yalan haberlerin etkisini 

garanti etmesinden değil, aynı zamanda yalan haberlerin seçimler gibi gerçek dünya olaylarına 

olan etkisine dair çok az deneye dayalı kanıt olduğu için, yalan haberlerin gerçek sonuçlarından 

şüphelenmektedirler. Yine de, yalan haberlerin olası olumsuz etkileri konusunda güncel 

endişeleri göz önünde bulundurarak, insanların yalan haberlerin gücünü olumsuz yönde 

algıladıkları oldukça açıktır. Gerçekten de, anketler Amerikalıların çoğunluğunun (% 64) yalan 

haberleri, gerçekler hakkında büyük bir kafa karışıklığına neden olduğunu ortaya çıkarmıştır 

(Barthel ve ark., 2016) ve Amerikalıların çoğu (% 88) yalan haberlerin demokrasiye ciddi bir 

tehdit oluşturduğuna inanmaktadır (Knight Vakfı, 2018). Yalan haberlerin, haber medyasının 

güven düzeyini tehlikeye atmış olması, vatandaşlarını bilgilendirmek için yoğun biçimde 

medyaya dayanan demokrasilerdeki güven düzeylerinde ve siyasi karar vermede sorunlara yol 

açmaktadır (Jones, 2004; Balmas, 2014). 

Endişe verici bir şekilde, yalan haber makalelerinin yanlış olduğu keşfedildikten sonra 

bile bir kişi üzerinde kalıcı bir etkisi vardır (Polage, 2012). Yalan haberlerin arkasındaki gerçeği 

araştıran Ho ve diğerlerine göre; bir kişi haberleri ne kadar çok okursa, habere o kadar güvenir. 

İkincisi, bir haber kaynağının itibarı, bir haber makalesinin inandırılabilir olup olmadığına karar 

vermede en önemli faktördür. Üçüncüsü, insanlar sosyal medyada bir haber kaynağı olarak 

daha düşük güven seviyelerine sahip olsalar da, sosyal medyayı diğer kaynaklara haber kaynağı 
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olarak seçip, uygunluk ve katılım sebeplerinin buna neden olduğunu öne sürdüler. Dördüncü 

olarak ise; “gelenekselci” ve “modernist” olmak üzere iki tür haber okuyucusu tanımlayan Ho ve 

diğerleri, “modernist” doğrulama yöntemlerinin yüksek eğitimli bireyler arasında bile yaygın 

olarak benimsendiği görülmesine rağmen, bu yöntemlerin bir haberin ne kadar güvenilir 

olduğuna dair nesnel bir işaret vermediğini, buna karşılık, “gelenekselci” yöntemler 

ingüvenilirliğe dair objektif bir göstergeler verse de, daha az kişi tarafından benimsendiğini 

belirtmişlerdir. 

Aldatmayı öngören ve tespit eden çalışmalarında Rubin vd. (2015) ise; üç tür yalan 

habere odaklanmışlardır: 

 Sahte raporlama, sarı basım ve doğrulanmamış bilgiler sunan ve göze çarpan 

manşetlerden (“tıklamalar”) faydalanan, abartıları, skandalları ya da 

sansasyonizmi kâr elde etme acıyla kullanan ciddi haberler. 

 Ana akım ya da sosyal medyada, izleyicileri aldatma girişimlerinin toplanıp 

yanlış bir şekilde onaylanıp, geleneksel haber kaynakları (örneğin, #Columbian 

Chemical plant hoax) tarafından yükseltilebileceği başka bir kasıtlı üretim veya 

tahrifat türü olan aldatmaca. 

 Okuyucuların mizahi niyetin farkında olduğu ve bilgiyi gerçek değerinde alması 

muhtemel olmayan, fabrikasyon haberlerden farklı olan mizahi sahte ürünler.  

 

Tablo 2. Yalan ve Gerçek Haber Arasındaki Farklar (Keohane, 2017)                

Yalan Haber Gerçek Haber 
*Şüpheli bir etki alanı veya URL'si var. 
*Yalnızca bir kaynak gösterir veya hiç 
yok. 
*Hikayeler, spekülasyon etrafında 
formüle edilmiştir. 
*Hikâyeler, hikâyenin tüm taraflarından 
ziyade, tek bir görüş etrafında formüle 
edilir. 
*Dil sansasyonel ve / veya süslenmiştir. 
*Devletlerin komplo teorileri. 
*Ağır partizan önyargısı. 
*Başka bir haber kanalı tarafından 
bildirilmemiştir. 
*Daha eski bir yayın tarihi ve saati hiç 
yoktur. 
*Başlık içeriğe uymuyor - clikbait. 

* Farklı bakış açılarından çoklu kaynakları 
alıntılar. 
* Dil basittir. 
*Gerçekler, raporlarla veya istatistiklerle 
kanıtlanmıştır. 
* Alternatif gerçekleri göstermez. 
* Başlık doğrudur ve hikâyeyi yansıtır. 
*Bir hikâyenin tüm öğelerini içerir - yalnızca 
seçici bileşenler değil. 
*Minimal partizan önyargısı. 
*Gazeteci, adil hikâyeler için saygın bir 
geçmişe sahiptir. 
* Yayın tarihi ve saati vardır. 

 

Bakir ve McStay (2017), güncel yalan haber olgusunun, dijital medya ekolojisinin 

aşağıdaki beş özelliğinin bir sonucu olduğunu belirtmişlerdir; 
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 Birincisi, gazetecilik on yıldan fazla bir süredir azalan okur kitlesinin ve dolayısıyla 

gelirin azalmasından muzdaripti. Seyirciler eski haber markalarına sadakatsizlik 

etmekte ve çevrimiçi olarak ücretsiz haberlerin yayılmasıyla ilgili haberler için para 

ödemeye daha az istekli hale gelmiştir. 

 Yalan haberleri destekleyen dijital medya kültürünün ikinci özelliği, aciliyettir. Artık 

24 saat boyunca süre gelen haber döngüsü içerisinde, haberi ilk veren olma çabası, 

yalan haberlerin de üretilmesi ve yayılmasına zemin hazırlamaktadır. 

 Dijital medya ekolojisinin üçüncü bir özelliği, (a) yanlış bilgilendirme (yanlış 

bilgilerin yanlışlıkla çevrimiçi paylaşılması) ve (b) kullanıcı tarafından oluşturulan 

içerik aracılığıyla hızla dolaşan ve yanlış bilgi (yanlış olduğu bilinen bilgilerin kasten 

oluşturulması ve paylaşılması) miktarıdır. 

 Çağdaş medyanın dördüncü bir özelliği, giderek daha duygusal hale gelmesidir 

(Richards, 2007). Bu özellikle çevrimiçidir, çünkü anonim hesap oluşturma imkânı 

dâhil olmak üzere çeşitli nedenlerle, insanlar çevrimiçi ortamda daha az engellenir. 

Bu, duygusal tepkiler uyandırmayı hedefleyen medya içeriğinin ve haber içeriğinin 

yükselişi için verimli bir zemindir. 

 Çağdaş dijital medya ekolojisinin beşinci özelliği, çevrimiçi davranışsal 

reklamcılıktan yararlanan artan insan sayısıdır. Onlar için, yalan haberler tıklatma 

görevi görür. Kalite ve doğruluk pahasına dikkat ve çevrimiçi reklam geliri elde 

etmek için tasarlanmış web içeriği, tıklama ve paylaşımları çekmek için sansasyonel 

manşetlerle veya göz alıcı resimlerle donatılabilmektedir. 

Tüm bu tanımlamaların ve yalan haberin altında yatan nedenlerin açıklanması 

kapsamında yapılan araştırmaların aksine; ‘’yalan haber’’ teriminin, yaşanan sorunu 

tanımlamaya yeterli olmadığını belirten çalışmalar da bulunmaktadır. 

Wardle (2017), yalan haber teriminin aslında yeterince açık ve kapsayıcı olmadığını 

vurgulamaktadır. Çünkü bu sorun, salt olarak haberin kendisinden daha da fazlası, bütün 

enformasyon sistemini de içine alan bir durumdur. Ayrıca ona göre misenformasyon (kasıt 

olmaksızın sahte bilginin paylaşılması) ve dezenformasyonun (sahte olduğu bilinen bilgilerin 

bilinçli olarak yaratılması ve paylaşılması) farklı türleri, sadece yalan haber terimi ile 

açıklanamaz. 

Mevcut enformasyon sistemini anlamak için farklı şekillerde üretilen ve paylaşılan içerik 

türlerini, bu içerikleri yaratanların hangi amaçla bu içerikleri ürettiklerini ve bu üretilen 

içeriklerin yayılma tarzlarının ayrı ayrı ele alınması gerektiğini belirten Wardle, insanların 

bilmeden paylaşıp dolaşıma soktukları yalan haberlerden ziyade, sistematik bir şekilde ortaya 

konulan dezenformasyon kampanyalarının daha tehlikeli olduğunu ifade eder.  
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Şekil 9. Yanlış ve Eksik Bilgilendirmenin 7 Şekli (Wardle, 2017). 

 

Wardle ve Derakhshan, (2017)’e göre ‘’yalan haber’’ terimi, bilgi kirliliği fenomenini 

tanımlamak için kesinlikle yetersizdir. Bu nedenle, bilgi bozukluklarını incelemek ve üç farklı 

türü tanımlamak için yeni bir kavramsal çerçeve sunan araştırmacılar, zarar ve yanlışlığın 

boyutlarını kullanarak, üç bilgi türü arasındaki farkları şu şekilde tarif etmektedir: 

 Mis-information (Eksik Haber): Yanlış bilgi + Hata (İyi Niyet) 

 Dis-information (Yanlış Haber): Yanlış Bilgi + Zarar Verme Amacı (Kötü Niyet) 

 Mal-information (Kötücül Haber): Doğru Bilgi + Zarar Verme Amacı (Kötü Niyet) 

 

 

Şekil 10. Bilgi Bozukluğu Türleri (Wardle ve Derakhshan, 2017) 
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3.3.3. Yalan Haberin Üretimi ve Paylaşılmasındaki İki Önemli Motivasyon: Politik ve 

Ekonomik Kazanç 

 

Allcott ve Gentzkow (2017),  Amerika Birleşik Devletleri’nde 2016 yılında yapılan 

başkanlık seçimlerini inceledikleri çalışmalarında yalan haberlerin üretilmesi ve 

paylaşılmasında iki ana motivasyonun etkili olduğunu belirtmişlerdir. Bunlardan birincisi; 

ekonomik kazançtır. Bir internet sitesinde veya sosyal medya hesabında ticari gelir elde etmek 

isteyen kişi veya kurumlar; yalan haberler, paylaşımlar ve çeşitli içerikler üreterek, 

kullanıcıların üretilen bağlantılara tıklaması, paylaşımları beğenmesi veya abone olması ile 

ekonomik kazanç elde edebilirler. Bir internet sitesi ne kadar çok tıklama alırsa, bir sosyal 

medya platformu hesabı ne kadar çok takipçi, abone ve beğeni alırsa o kadar fazla reklam geliri 

elde etme şansına sahip olmaktadır. Ekonomik kazancı amaç edinen yalan haberler; sosyal 

medya platformlarının veya internet sitelerinin reklamdan elde edecekleri kazancı arttırmak ve 

tıklanma sayısını yükseltmeyi hedefleyen içeriklerden oluşmaktadır (Tandoc vd., 2018:138). 

Ekonomik kazanç odaklı yalan haberlerin üretilmesindeki diğer bir etken ise; üretilen 

haberlerin telif hakkına girecek içeriklerden oluşmasıdır. Bunun yaşandığı durumlarda; yalan 

haberlere yapılan eklemelerle, kullanıcıya farklı içeriklerin olduğu haber sunuluyormuş gibi 

gösterilmektedir. (Rubin vd, 2015). 

Yalan haberlerin üretilmesi ve paylaşılmasındaki ikinci ana motivasyon ise; politik 

kazanç elde etmektir. İktidar ya da iktidar karşıtı fark etmeksizin; kendi ideolojisini yaymak 

veya sağlamlaştırmak, karşısındaki kitleyi yalan haberlerle manipüle ederek kendisine çekmeyi 

amaçlayan kişiler, partiler vb. yapılar yalan haberleri gerçekmiş gibi paylaşmaktan 

çekinmemektedirler. Bu kapsamda yalan haberler, günümüz çağında politik kazanç elde etmek 

için de kullanılan ve politikacıların rakiplerinin itibarlarını düşürme ve karalamak gibi birçok 

uygulamayı devreye soktuğu bir araç haline gelmiştir (Farkas ve Schou, 2018:298-300). Bu 

kapsamda bir araç olarak kullanılan yalan haberler; kitleleri ya bir olay üzerine yoğunlaştırmak 

ya da bir olaydan uzaklaştırma amaçlı olarak; gündem oluşturma, propaganda ve provakasyon 

oluşturmayı hedefleyen içeriklerden oluşabilmektedir (Korkmaz, 2014:29-30). 

 

3.3.4. Yalan Haberde İnsan Psikolojisi Faktörü 

 

Her gün bireylerle karşı karşıya kalan bilgi bombardımanı göz önüne alındığında, 

insanlar her türlü bilgiyi doğru şekilde değerlendiremezler. Bunun yerine, karşılaştıkları 

bilgileri değerlendirmek için sezgisel ve sosyal ipuçlarına güvenmektedirler. Sezgisel bilgi 

işlemede insanlar, bilgi kaynağının algılanan güvenilirliği ve çekiciliği, bireysel geçmiş 

deneyimleri ve başkalarının ne düşündüğü gibi bilişsel kısa yollara güvenirler. Sonuç olarak, 
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bireyler tipik olarak bilgiyi rasyonel, tarafsız ve nesnel bir şekilde yorumlamaz, ancak 

karşılaştıkları bilgileri işlerken kendi önyargılarına dayanırlar (Flanagin ve Medders, 2010; Lau 

ve Redlawsk, 2001). 

Psikolojik araştırmalar, yanlış bilgiye tekrar tekrar maruz kalmanın insanları bir 

yanlışlığın doğru olduğuna inanmalarını etkileyebileceğini de göstermiştir (Arkes, Hackett ve 

Boehm, 1989; Polage, 2012). Araştırmacılar “makul bir ifadenin tekrarlanmasının bir kişinin bu 

ifadenin referans geçerliliği veya gerçeğine olan inancını arttırdığı” sonucuna varmıştır (Hasher, 

Goldstein ve Toppino, 1977:111).  

2016 ABD Başkanlık Seçimleri sırasında sosyal medyada yalan haberlerle ilgili daha 

yakın tarihli bir çalışma, inanç derecesi yalan haberlere maruz kalma sıklığı ile arttıkça, sahte 

gerçeğin etkisinin yalan haberlerin sosyal medyaya yayılmasında bir faktör olduğunu da ortaya 

koymuştur (Goodwin-Ortiz de Leon, 2017). Kümülatif olarak bu araştırma bulguları, insanların 

yanlış bilgiye maruz kalmasının, bilişsel işlemlerinde sezgisel olarak tanıdık olmalarına 

güvendikleri için yanlış bilgiye olan inancı artıracağını göstermektedir. Tekrarlanan yanlış 

bilgiler, bir kişinin zaten bildiği şeye aykırı olsa bile, daha tanıdık ve daha doğru hissettirir. 

İnsanların yanlış bilgiye olan inancına karşı koymak veya düzeltmek için kullanılan 

standart önlem, gerçekleri kontrol etme, kanıt ve tartışma yoluyla ikna etmektir. Bununla 

birlikte, insanların yanlış bilgiye olan inancını düzeltmeye yönelik başa çıkma girişimleri, bazen 

insanların sadece gerçekler karşısında fikirlerini değiştirmekte değil, yanlış bilgi konusunda 

daha da kararlı hale gelmelerine neden olan bir geri tepme etkisini tetikleyebilir (Lewandowsky 

ve ark. , 2012; Nyhan, Reifler ve Ubel, 2013). Bu, yanlış ifadeleri kontrol etme gibi düzeltmelerin 

denenmesinin, kişilerin yanlış algılarını daha da güçlü bir şekilde onaylamalarına neden 

olabileceğini göstermektedir. 

Duygular da, insanların yanlış bilgiyi işleme biçiminde kilit bir rol oynar. Araştırmalar, 

öfke ve kaygı gibi duyguların insanların yanlış bilgiye inanıp inanmamaları üzerinde farklı 

etkileri olduğunu göstermiştir. Weeks (2015), yanlış bilgi karşısında öfkenin insanları partizanlı 

bir şekilde işlemeye teşvik ettiğini ve bu kişilerin parti ilişkilerini güçlendiren inançlara yol 

açtığını keşfetmiştir. Öte yandan endişe, bilgi işleme sırasında ve daha çok bilgi ortamına 

katılımda taraflığa daha az güven duyulmasını teşvik etmekte, bunun yerine insanların siyasi 

inançlarının dışındaki görüşlere daha açık bir şekilde bakmaları sağlanmaktadır.  

Araştırmalar ayrıca, genel olarak olumsuz duyguları uyandıran bilgilerin, olumlu 

duyguları uyandıran bilgiden daha güçlü bir etkiye sahip olduğu olumsuzluk önyargısına dair 

kanıtlar bulmuştur. Araştırmalar, olumsuz duyguları uyandıran bilgilerin daha ayrıntılı bir 

şekilde işlendiğini, daha güçlü bir izlenim bıraktığını ve ayrıca olumlu duyguları uyandıran 

bilgilere göre onaylanmaya karşı daha dirençli olduğunu göstermiştir (Baumeister vd., 2001; Ito 

vd., 1998).  
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Duygular ayrıca bilgilerin paylaşımını ve yayılmasını da etkiler. Bir bilginin 

inandırılabilirliği, paylaşılıp paylaşılmayacağının belirleyici bir etken olmasına karşın, 

araştırmalar, duygusal bir yanıt uyandıran bilgilerin, inanılırlığına bakılmaksızın 

paylaşılmasının ve aktarılmasının daha muhtemel olduğunu bulmuştur (Berger, 2011). 

Olumsuzluk yanlılığı fenomeni için bilginin paylaşılması ve aktarılmasında da kanıtlar 

bulunmuştur. Bebbington vd. (2017), olumsuzluk yanlılığının, açıkça olumsuz olanlara göre 

açıkça olumsuz olan hikâye olaylarının sosyal olarak aktarılmasını desteklediğini bulmuştur. 

Pennycook ve Rand (2018) ise; insanların yalan habere inanma eğilimlerinin sebebinin 

politik yanlılık değil, tembellik olduğunu belirtmişlerdir. 3.446 kişi ile gerçekleştirilen çalışma 

sonuçlarına göre; politik yanlılıklarından sıyrılarak düşünebilen kişiler, bunu yapamayan 

insanlara göre yalan haberlere daha az inanmaktadır. Bilgi bombardımanlarının içerisinde, 

insanlar bir söylentiye inanma eğilimindedir, çünkü çok sayıda insan buna inanmaktadır. 

İnsanlar kendi bilgilerinden yoksun olduğunda, başkalarının sözlerine, görüşlerine ve 

gerçeklerinin geçerli bir kanıtı olarak yaptıklarına güvenmeye meyillidirler (Price, Nir ve 

Cappella, 2006). Kısacası, başkalarının da inandığı görülüyorsa veya bir gruba üyeliğini 

kanıtlamak ve göstermek için kendi şüpheciliklerini gözden kaçırmak istiyorlarsa, insanlar 

yanlış bilgiye inanmaya daha duyarlı olabilmektedirler.  

 

3.4. Yalan Haberin Yayılmasına Neden Olan Etmenler 

 

3.4.1. Algoritmalar ve Yankı Fanusları  

 

Türk Dil Kurumu tarafından ‘’Orta Çağda ondalık sayı sistemine göre, son zamanlarda 

ise iyi tanımlanmış kuralların ve işlemlerin adım adım uygulanmasıyla bir sorunun giderilmesi 

veya sonuca en hızlı biçimde ulaşılması işlemi, Harezmi yolu’’ (Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe 

Sözlük, 2019b) olarak tanımlanan algoritma terimi, bir problemin çözülmesi için izlenecek yolu 

ifade etmektedir. ‘’İlk algoritma, El-Harezmi’nin ‘Hisab-el Cebir ve El Mukabala’ kitabında 

sunulmuştur ve algoritma kelimesi de El-Harezmi’nin isminden gelmiştir. Algoritma terimi 

genellikle matematikte ve bilgisayar bilimlerinde karşımıza çıkmaktadır’’ (Semiz, 2017).  

Problemlerin çözülmesi için var olan algoritmalar, her zaman bu amaçla 

kullanılmamaktadır. Kullanıcılarının platformlarında daha çok vakit geçirmelerini ve daha fazla 

etkileşimde bulunmasını amaçlayan, kâr elde etmek amacı taşıyan ekonomi politik yapıları 

nedeniyle, bu amaç doğrultusunda tasarlanan sosyal medya platformları ve internet siteleri; 

kullanıcılarından aldıkları veriler ışığında düzenledikleri algoritmalarla bu amaçlarına 

ulaşmaktadırlar. Bir kullanıcının; en çok hangi sayfayı beğendiği, ne tarz videolar izlediği, hangi 

yemekleri sevdiği gibi birçok kişisel verilerini toplayıp, o kullanıcıya özel sayfalar, haberler ve 
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videolar sunan algoritmalar sayesinde kullanıcı, sosyal medya platformunda daha çok vakit 

geçirmekte ve platforma daha çok maddi kazanç sağlamaktadır.  

Temelinde ticari kâr elde etmek için tasarlanan algoritmalar; komplo teorilerinin, şehir 

efsanelerinin ve yalan haberlerin yayılmasına da neden olmaktadır. ‘’Kullanıcıların gerçekten 

habere erişip erişemedikleri bu algoritmalar ve onları tasarlayanlar için önemsizdir. Önemli 

olan etkileşim almak, kullanıcının (okurun değil) orada daha fazla zaman geçirmesini 

sağlamaktır. Bu da kaçınılmaz olarak sansasyonel haberlerin, komplo teorilerinin ve yalan 

haberlerin öne çıkmasına neden olmaktadır’’ (Sabancı, 2018). 

Yeni iletişim teknolojileri ve artan yeni medya platformlarının kullanımı sonucunda, 

kullanıcıları enformasyon bombardımanından kurtarmayı vaat eden haber tavsiye teknolojileri 

sayesinde, kullanıcılar artık sadece kendilerine özgü haber kategorileri, köşe yazarları, fotoğraf 

veya videoları izleyebilmektedir. Bu filtreleme sistemleri sayesinde, kullanıcılar ilgilerini çeken 

veya çekmeyen enformasyonları kolayca ayırt edebilmektedir. Bu filtreleme özelliğinin amacı, 

sürekli ve yoğun bir şekilde enformasyon bombardımanına maruz kalan kullanıcıları, bu 

yoğunluktan kurtarmak olsa da her zaman olumlu sonuçlar doğurmamaktadır. Aslında 

bakıldığında bu filtreleme sitemi, ilk bakışta çok verimli bir uygulama gibi görünse de sonuçları 

her zaman olumlu olmamaktadır. Kullanıcılar, oluşturdukları filtrelerle kendi ön yargılarını 

aşabilecek enformasyonlarla hiç karşılaşmamakta, sadece kendi düşünce ve inançlarına yakın 

olan haberlerle karşılaşmaktadır. Sadece kendilerininkine benzer görüşlerin girebildiği partizan 

gruplara ve balonlara hapsolmuş insanlar, ortak hakikat algılarını ve sosyal/dini çizgiler arası 

iletişim kurabilme yeteneklerini yitirirken, milliyetçilik, kabilecilik, göç, sosyal değişme ilişkin 

korku ve farklı olana nefret bir kez daha yükselişe geçmiş durumdadır (Kakutani, 2019). 

Bazı araştırmacılar, kullanıcılara sunulan filtreleme özelliğinin yaygınlaşması nedeniyle, 

kullanıcıların doğru bilgelere ulaşmada sorun yaşayacakları endişelerini taşımaktadırlar. 

Böylelikle, internetteki haber ortamının, bir "yankı odası"na dönüşeceği düşünmektedirler. Bu 

bağlamda, yankı odası terimi; belirli bilgilerin, düşüncelerin, kanaatlerin veya inançların 

kullanıcıların dijital medya platformlarında, tekrarlanarak karşılarına çıkması durumunu 

anlatan metaforik bir terimdir. Yankı odası etkisine göre, internet siteleri kullanıcılara filtreleme 

özelliklerini kullanmalarını sağlar ve kendi yankı odalarını oluşturmalarına imkân tanır. 

Böylelikle, kullanıcılar sanal âlemde kendilerinden olmayan karşıt görüşlerle karşılaşmamakta; 

homojen gruplar oluşturarak, sadece kendi görüşlerine yakın/uygun hesapları ve internet 

kaynaklarını takip etmektedirler. (Colleoni ve ark. 2014:319). İlk bakışta daha kullanışlı ve 

verimli gözüken seçici maruz kalma, zaman içerisinde “grup kutuplaşması”na (Sunstein, 

2004:59) neden olmaktadır. Kısacası internet, kutuplaşmayı daha da körükleyecek bir ortamı 

kullanıcılara sunabilmektedir. Böylelikle insanlar sadece benzer görüşleri paylaşan diğer 

kişilerle etkileşime geçebileceklerdir (Liao ve Fu 2014:184).  
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Yankı odası etkisi, kullanıcının kendi dünya görüşünü daha da sağlamlaştırırken, diğer 

yandan da kendi dünya görüşlerini evrensel ve daha doğru olarak kabul etmek gibi bir yanılgıya 

düşürmektedir. Bu kapsamda yankı odası etkisi, internet ortamında karşıt görüşlerin dolaşıma 

girdiği ve yeni medyanın kamusal alanın bir taşıyıcısı olduğuna dair iyimser görüşlere yönelik 

bir eleştiri niteliğindedir (Narin, 2018:240). Facebook’taki yankı odalarının dinamiklerini 

inceleyen (Quattrociocchi vd., 2016), 1.2 milyon kullanıcının gönderilerini inceledikten sonra, 

ana akım ve komplo teori haberlerinin, Facebook'taki gruplar tarafından nasıl tüketildiğini ve 

şekillendirildiğini analiz etmiştir. Kutuplaştırılmış toplulukların farklı içerik türleri etrafında 

ortaya çıktığını ve komplo haberi tüketicilerinin iklim değişikliği gibi belirli konulara 

yoğunlaşma eğiliminde olduklarını bulmuşlardır.  

 

3.4.2. Filtre Balonları 

 

Yalan haberlerin üretilip, paylaşılmasında etkili olan etmenlerden birisi de filtre 

balonlarıdır. Pariser (2011), çevrimiçi kişiselleştirmenin kullanıcıların çeşitli bakış açılarından 

veya içeriklerden kendilerini soyutlamalarını ifade etmek için bu terimi kullanan ilk kişidir. 

Filtre balonu kavramı, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarındaki kullanıcıların 

kendi siyasi eğilimleri ile uyumlu kişilerle etkileşim içerisinde olduğunu anlatmaktadır (Hess 

2017). Araştırmacılar, kendi filtre baloncukları içerisinde yaşayan kullanıcıları farklı fikir ve 

düşüncelere kapalı olarak yaşamalarından oluşabilecek yanlış fikirlerden de endişe etmektedir 

(Resnick ve ark. 2013:95). 

Başka bir deyişle, kullanıcılar, kendileri için oluşturulmuş olan filtre balonlarından da 

haberdar olmayabilir ve bu yüzden de, filtre balonlarının dışarısında neler olup bittiğini 

kaçırabilir (Resnick ve ark 2013:96).  Pariser’e göre, filtre balonunun üç özelliği vardır: “1. 

Belirli bir balonda bulunan tek kişi sizsinizdir; 2. Bu balonu göremezsiniz; 3. Bu balona girmek 

sizin tercihiniz değildi(r)” (aktaran van Dijk, 2016:321). Maccatrozzo’ya (2012:391-392) göre 

ise ‘’filtre balonu’’ kavramı, kullanıcılar tarafından kişiselleştirilmiş hale getirilen içeriklerin 

kullanıcılar için görünmez bir bariyer oluşturduğu ve kullanıcının profili ile uyuşmayan 

içeriklerin kullanıcılardan uzak tutulduğu görüşünü ifade etmektedir. 

Temel sorun, “filtre balonlarının” kendi çevrimiçi yankı odalarımızda yaşamaya izin 

vererek ve bizi kendi fikirlerimizi sorgulamak yerine doğrulayan fikirlerle bırakarak 

kutuplaşmayı daha da kötüleştirmesidir. Filtre balonları, benzer düşünceler arasındaki 

tartışmaların çoğu zaman yanlış söylentiler gibi yanlış bilgi aldıkları grup kutuplaşmasını da 

artırabilir (Allport ve Postman, 1947; Sunstein, 2014). Sosyal medyadaki yanlış bilgilendirme, 

iki nedenden dolayı özellikle güçlü ve tehlikelidir: Birinci olarak, bol miktarda kaynaklar ve 

ikinci olarak ise yankı odaları yaratılması (Lazer vd, 2017). Sosyal medyayla ilgili bilgilerin 
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güvenilirliğini değerlendirmek, bu bilgilere eşlik eden güvenilmez sosyal ipuçlarıyla ağırlaşan 

bilgi kaynaklarının çoğalması nedeniyle gittikçe zorlanmaktadır. İnsanların aynı görüşlü 

insanlara yönelme eğilimi, kutuplaşmayı artıran yankı odaları ve filtre balonlarının 

yaratılmasına yol açar ve bu durum sosyal medyadaki yanlış bilgilendirmenin ve yalan 

haberlerin yayılmasının tehlikelerini daha da büyük hale getirmektedir. Kısaca özetlemek 

gerekirse; ‘’filtre balonu’’ terimi; tüketim alışkanlıklarımızdan, politik düşüncelerimize kadar 

bizlere çizilen sınırlar içerisinde olanlar dışında kalanların var olmadıklarına bizleri ikna etmek 

anlamına gelmektedir (Oğuz, 2018). 

Bazı araştırmalar ise, filtre balonu ve yankı fanusu kavramlarının fazlaca abartıldığını 

aktarmaktadır. Bu yaklaşımlara göre, haber okurları dar görüşlü eşik bekçilerine maruz 

kalmaktadır. Şimdi ise kullanıcılar kendi tercihlerine göre okumayı tercih ettikleri haberleri 

seçici olarak filtreleyerek, haber endüstrisi içerisinde yer alan geleneksel eşik bekçileri eliyle 

sınırlandırılan kontrollerini kendileri sağlayabilmektedir (Beam, 2013:1020). Yedi ülkeden 

14.000 internet kullanıcısı ile yapılan bir anket çalışması, çok sayıda internet kullanıcısının 

arama motorlarından en iyi enformasyonu bulacak, diğer kaynaklara erişecek, filtre 

baloncuklarını patlatabilecek ve yankı odalarını açabilecek şekilde yararlandığını ortaya 

koymaktadır (Dutton ve vd.’den akt. Narin, 2018:243).  

Amerika’da 406’sı kişiselleştirilmiş haber akışı kullanan, 1208’i ise kullanmayan 

internet haber okurları ile yapılan karşılaştırmalı bir başka çalışmanın sonucunda da 

kişiselleştirilmiş haber içeriği kullananlarla diğerlerinin okuma pratikleri arasında anlamlı bir 

fark bulunamamıştır. Araştırmada kişiselleştirilmiş haber kullanıcılarının haber kaynaklarını 

daraltmadıkları saptanmıştır. Haber okurları farklı görüşlerden enformasyon içeren nesnel 

haber kaynaklarını tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bu araştırmanın sonunda iletişim 

teknolojileri dolayımıyla kişiselleştirilmiş enformasyon kullanımının, sanılanın aksine 

haberlerle olan artan katılım sayesinde olumlu demokratik sonuçları teşvik edebileceği 

sonucuna varılmıştır (Beam ve Kosicki’den akt. Narin, 2018:244). 

 

3.4.3. Sahte Hesaplar  

 

İnternet teknolojilerini kullanarak iletişim kurabildiğimiz, içerik üretebildiğimiz ve bilgi 

paylaşımı yapabildiğimiz sosyal medya platformlarında, profil oluştururken gerçek kimliğimizle 

hesap açma zorunluluğumuz yoktur. Bu durum, kullanıcıların anonim olarak sosyal medya 

platformlarında yer bulması anlamına gelmektedir. Kullanıcılar, bu durumdan faydalanarak, 

yalan haber üretimi ve paylaşılması konusunda oldukça rahat olabilmektedir. Sosyal medya 

platformları içerisinde, bu şekilde yer alan hesaplara ‘’sahte hesap’’ denilmektedir. Sahte 

hesaplar, kullanıcının kendi ismi ile hesap açmaması şeklinde olduğu gibi, başka hesapları taklit 
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etmesi ile de olabilir. Bu durum, eğlence amacıyla yapılabileceği gibi kandırmak veya zarar 

vermek amacıyla da yapılabilir (Kayaoğlu, 2013). 

Sosyal medya platformlarının, en büyük problemlerinden birisi haline gelen sahte 

hesaplarla paylaşım yapmak; haber içeriklerinin değiştirilmesi, kamuoyunun doğru 

bilgilendirilmemesi, haber ve habercinin saygınlığını yitirmesi gibi konularda önemli sorunlar 

yaratabilmektedir. Sosyal medya platformlarında, kullanıcıların sahte hesap açma nedenleri 

farklı ve çeşitli olsa da, genel olarak güven duygusunun eksikliği, başkalarından duyulan korku 

nedeniyle gizlenme, dolaşıma sokulacak önemli bilgi veya haberlerin doğuracağı zararlardan 

kaçınma, elde edilmek istenen verilere gizli yollardan ulaşmak, özel hayatta bir takım 

heyecanlar yaşama, sansasyon yaparak kişi veya toplumları kargaşaya itme, fesat çıkarma gibi 

nedenlerden ötürü başvurduklarını söylemek mümkündür (Genel, 2016). Kullanıcıların ne 

kadarının ve varsa neden sahte hesap açtıklarını ortaya koyan yeteri kadar çalışma olmasa da, 

İnsan ve Toplum Derneği ile İstanbul Üniversitesi’nin ortaklaşa olarak 38 farklı üniversite ve 

1088 öğrenci ile yaptığı çalışma, sahte hesaplar ve kullanım nedenleri ile ilgili önemli veriler 

sunmaktadır.  

 

 

Şekil 11. Kullanıcıların Sahte Hesap Kullanım Oranları (İnsan, Toplum ve Teknoloji Derneği, 

2016) 
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Tabloda da görüldüğü üzere, sosyal medya kullanıcılarının neredeyse 4’te 1 sahte hesap 

kullandığını belirtirken, yüzde 3,2’si ise sahte hesap açmayı düşünmediğini belirtmektedir. 

Kullanıcıların yüzde 71.1’i ise sahte hesabı olmadığını belirtmiştir.  

 

 

Şekil 12. Kullanıcıların Hangi Sosyal Medya Platformlarında Sahte Hesabı Var? (İnsan, Toplum 

ve Teknoloji Derneği, 2016) 

 

Rapora göre, kullanıcılar sırasıyla yüzde 58 ile Facebook, yüzde 46 ile Twitter ve yüzde 

44.1 ile Instagram’da sahte hesap kullanmaktadır. 
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Şekil 13. Kullanıcıların Sosyal Ağlarda Sahte Hesap Kullanma Nedenleri. Kaynak: (İnsan, 

Toplum ve Teknoloji Derneği, 2016) 

            

 Sonuçlara bakıldığında; kullanıcılar en çok eski sevgilisini daha rahat takip edebilmek 

için sahte hesap kullanmaktadır. Daha sonrasındaki ilk beş neden ise sırasıyla; sevmediği veya 

bozuştuğu kişileri rahat takip etmek, aileleri veya akrabalarından gizlenmek, siyasi görüşlerini 

daha rahat bir şekilde ifade edebilmek, küfür edebilmek için kendisini gizlemek, ticari bir 

kazanç elde etmek olarak görülmektedir. 

 

3.4.4. Bot Hesaplar 

 

İngilizce robot kelimesinin kısaltılmış hali olan bot, internet/bilişim dünyasında sık 

kullanılan bir terimdir (Ünver vd., 2011). Aslında bot programlar, kullanıcıların kişisel 

bilgisayarlarına girerek, onların özel bilgilerini (dosyalar, şifreler, vb.) ele geçirmek için 

kurulmuş yazılımlardır. Ancak sosyal medya platformlarında kullanılan bot hesaplar; zaman ve 

mekân fark etmeksizin herhangi bir lokasyonda oluşturulmuş, gerçek hesap görünümünde olan 

ancak bir sistem tarafından yönlendirilen sahte takipçi olarak kullanılır (Wmaracı, 2017). En 

dar tanımıyla, sosyal botlar kullanıcıların yerine getirmesi gereken faaliyetleri onların yerine 

getiren oluşturulmuş yazılımlardır. Bu faaliyetler şu şekilde sıralanabilir: 

 Sanki bir insan tarafından yazılmış gibi görünen, anlamlı gönderiler oluşturmak. 
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 Başka gönderileri, fotoğrafları, durum bildirimlerini veya güncellemelerini yeniden 

göndermek (reposting) 

 Yapılan gönderilere yorum yapmak veya beğenide bulunmak. 

 Ağdaki diğer kişiler veya sayfalarla, bir kullanıcı gibi bağlantı kurmak (Karataş ve 

Şahin, 2018). 

Bu faaliyetlerin, sosyal medya kullanıcıları için farklı olarak artı ve eksileri 

bulunmaktadır. Bu durum, sosyal botları iyi ya da kötü kullanım alanlarının olduğunu bizlere 

göstermektedir. Sosyal botların kötü niyetli kullanımlarından birisi de, kuvvetli bir yanlış 

bilgilendirme yayıcısı olarak kullanılmasıdır. Buna örnek olarak, 2013 yılında Suriye Elektronik 

Ordusu’nun, ABD merkezli haber ajansı olan Associated Press’in Twitter hesabını ele geçirmesi 

örnek gösterilebilir. Ele geçirilen hesaptan, Beyaz Saray’ın saldırıya uğradığı ve dönemin ABD 

Başkanı Obama’nın yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı.  

Bu yalan haber, kısa süreli olarak ülkede panik oluştursa da, borsada 136.5 milyar dolar 

gibi bir kayba yol açmıştır (Mail, 2013). Sosyal botlar aracılığı ile yapılan başka bir kötü niyet 

taşıyan faaliyet ise propaganda faaliyetidir.  Literatürde, “suni kamuoyu oluşturma” 

(astroturfing) olarak adlandırılan bu propaganda faaliyeti ile, politikacılar kendileri lehine 

propaganda imkanına sahip olmaktadır. Bu durum, başka bir deyişle; bir politikayı, bireyi, ya da 

ürün kampanyasını desteklemek için kamuoyu üzerinde sahte bir izlenim verme girişimidir 

(Bienkov, 2012).  

Tüm sosyal medya platformlarında bot hesaplar bulunmakla birlikte, Twitter’da bot 

hesapların varlığı ve etkisi daha fazladır. Twitter üzerine yapılan bir araştırmada, link içeren 

tweetlerin yaklaşık üçte ikisinin bot hesaplar tarafından gönderildiği tespit edilmiştir (Wojcik 

vd., 2018). Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey de platformdaki bot hesaplarla mücadele ettiklerini 

ve bu kapsamda 10 milyondan fazla bot hesabın platformdan kaldırıldığını ve kendisinin de 

takipçi sayısının 200 bin düştüğünü belirtmiştir (Dorsey, 2018). 

 

3.4.5. Troller 

 

Sosyal medya platformları, bloglar, forumlar ve diğer tüm çevrimiçi ortamlarda, 

kullanıcılar birbirleri ile etkileşim kurmakta, içerik üretmekte, haberler paylaşmaktadır. 

Günümüzde, bu çevrimiçi ortamlarda sıkça kullanılan terim ise ‘’troll’’ kelimesidir. Twitter başta 

olmak üzere, hemen hemen bütün sosyal medya platformlarında yer alan troller, yanlış 

bilgilerin, fotoğrafların veya videoların paylaşımı ile yalan haberlerin dolaşıma sokulması ve 

yayılmasında önemli bir yer edinmektedir. Çevrimiçi platformların artan kullanım oranları, 

diğer kullanıcıları tahrik ederek onları duygusal tepkiler vermeye zorlamak için kışkırtmak 

anlamına gelen “trollük” kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur (Mercimek vd., 2016). 
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Trol sözcüğünün eylem haline geçmiş durumuna ise trollük denmektedir. Trol, kelime 

anlamı olarak Türk Dil Kurumu (2019) tarafından, ‘’Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek 

çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı.’’ olarak tanımlanmaktadır. Balıkların dikkatini 

çekerek, onların avlanmasını ifade eden trol sözcüğü, çevrimiçi ortamlarda kullanıcıların 

dikkatlerini çekerek onların ilgilerinden beslenen bireyleri tanımlamaktadır. Sözcük anlamının 

dışında, internet ortamında yeni bir anlama da bürünen trol kelimesi farklı biçimlerde 

tanımlanmaktadır. Trollük, internet ve bilgisayar tabanlı iletişim süreçlerindeki, bilinçli olarak 

muhalif ya da saldırgan olma durumu olarak ifade edilmektedir (Hardaker, 2013). Trol 

kavramını akademik olarak ilk tanımlayanlardan biri olan Judith Donath ise trollük “kimlik 

aldatmacası üzerine bir oyundur” demektedir (Donath’tan akt. Karataş&Binark, 2016:429). 

Taiwo (2014), trollüğü başka kişilerin duygusal bir tepki vermeleri yönünde provoke etme 

amacı taşıyan, kışkırtma içeren davranışlar olarak ifade etmektedir. Troller genel olarak, 

provokatif söylemlerde bulunup, cinsiyetçi, ırkçı ve yıkıcı bir yazım biçimini tercih ederler 

(Özsoy, 2015). Schwartz (2008), trolleri internet ortamlarında çılgınca şeyler yapan normal 

insanlar olarak tanımlarken ve trolleri gelişmekte olan bir alt kültür olarak görmektedir. 

Trollük, farklı platformlarda farklı şekillerde gerçekleşebilmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 

trollerin kullanmış olduğu stratejiler altı farklı gruba ayrılmaktadır (Hardaker, 2013). Bunlar şu 

şekildedir: 

 Konuyu dağıtma: Tartışmayı amacından uzaklaştırarak konuyu dağıtma biçiminde 

gerçekleşebilmektedir. Fikir ayrılığına neden olacak, hassas konular (inançlar, cinsel tercihler, 

etnik kökenler vb.), bu bağlamda oldukça fazla kullanılmaktadır. 

 (Aşırı) eleştirme: Özellikle bireyleri eleştirirken düşmanca davranma ve aşırı tepki 

gösterme biçiminde gerçekleşebilmektedir. Mesajın içeriğinden çok dilbilgisi ve yazım hatalarını 

sorgulayanlar, bu grupta yer almaktadır. 

 Antipatik durma: Provokasyon amaçlı hassas konularda ya da düşmanca 

paylaşımların açıkça belirtilmeden yapılması biçiminde gerçekleşebilmektedir. Bu tarzdaki 

troller, karşıdaki kişi veya grupların duygusal tepki vermelerini amaçlayan faaliyetler 

içerisindedir. 

 Tehlikeye atma: İletişim ortamlarında yardım ya da öneri isteme rolü yaparak 

gerçekleştirilebilmekte ve zarar verme ya da başkalarını yanıt vermeye zorlama ile 

sonuçlanabilmektedir. Bu grubun içerisindeki troller, kullanıcıları tehlikeye sokan davranışları 

özendirirler. 

 Şok etme: Din, ölüm, politika, insan hakları, hayvanları koruma gibi hassas ya da tabu 

olan konularda açıkça duyarsız davranma biçiminde gerçekleşebilmektedir. Yaşamını kaybeden 

kişileri anmak amacıyla oluşturulmuş web sitelerinde saldırgan ifadeler veya espriler yapan 

troller bu grubun içerisinde yer almaktadır. 
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 Saldırma: Açıkça ve kasıtlı olarak saldırgan söylemlerde bulunma biçiminde 

gerçekleşebilmektedir. Karşıdaki kullanıcıya hakarette bulunma, tehdit içeren paylaşımlarda 

bulunma bu ifadeleri içermektedir. 

Trollerin amacı, kullanıcıların sinirlerini bozmak, onların rahatını bozmak, insanlara 

zarar verecek olan haberleri yaymak, kişilerin ünlerini ve kamuoyundaki itibarlarını zarara 

uğratmaktır (Coleman, 2014:19). Bishop (2014), trolleri iki farklı kategori içerisinde ele 

almaktadır. Bunlar; ‘’Klasik trollük=Eğlence Trollüğü’’ ve ‘’Anonim Trollük=Kışkırtıcı 

Trollük’’’dür. Maltby vd. (2015) ise trollerin; kendisine güveni az, saldırgan tutumlu, eğitimsiz, 

dikkat çekme amacı yüksek ve eğlenceli karakter özelliklerine sahip bireyler olduklarını ifade 

eder. Trollük davranışı ve bu davranışın sonuçları Hardaker (2013) tarafından şu şekilde 

açıklanmaktadır: 

 Trollük niyeti ifade edilmiş; fakat çevrimiçi kullanıcılar cevap vermeleri yönünde 

provoke edilmemişse amacına ulaşmamış, 

 Trollük niyeti ifade edilmiş; fakat başarısı engellenmişse önlenmiş, 

 Trollük niyeti ifade edilmemiş ve çevrimiçi kullanıcılar cevap vermeleri yönünde 

provoke edilmemişse başarısız, 

 Çevrimiçi kullanıcılar samimi biçimde cevap vermeleri yönünde provoke edilmişse 

başarılı olarak nitelendirilmektedir.  

Troller ve trollük ile nasıl mücadele edileceğini aktaran (Herring vd., 2002) ise; 

mesajların filtrelenerek engellenmesini sağlayacak bir sistem kurulması, trollerin çevrimiçi 

ortamlardaki davranışları konusunda kullanıcıları bilgilendirilmesi ve merkezi bir yerden 

yönetilen sıkı bir moderasyon ekibinin olması gerektiğini ifade etmiştir.  
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4. YALAN HABERLE MÜCADELE BAĞLAMINDA DOĞRULAMA PLATFORMLARI 

 

4.1. Doğrulama Platformlarının Tarihsel Gelişimi 

 

Yeni medya araçlarının ve özellikle de sosyal medya platformlarının da etkisiyle, yalan 

haberin üretilmesi ve gerçeğin üzerini kapatarak, kamuoyunu yanlış bilgilendirmesi ve bunun 

ciddi sonuçlarının olması, yeni medya ortamlarındaki yalan haberle mücadele edilmesi 

gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.  

İnternet doğrulama platformları, 2000’li yılların başında, ABD’deki şüpheli görünen 

siyasi demeçlerin ve dolaşıma sokulan haberlerin teyitlenip doğrulanması bağlamında 

kurulmuştur (Graves ve Cherubini, 2016:6). Başka bir kaynağa göre doğrulama platformlarının 

tarihini 1980’lere Ronald Reagan’ın ABD başkanlık kampanyasına dek geri götürmek 

mümkündür (Lowrey, 2015:377). Aldatma ya da eğlence amacıyla, asılsız bilgileri doğrulamak 

hedefiyle 1990’ların başında ortaya çıkan ve ‘hoax-busting’ (palavra-avcısı) olarak adlandırılan 

internet siteleri de, bu alandaki ilk örnekler arasında anılmaktadır (Lowrey, 2015:377). Genel 

tabirle, “birincil ve ikincil kaynakların araştırılması aracılığıyla, kamuya yönelik 

bilgilendirmelerde yer alan iddiaların kontrolüne” yönelik hizmetler sunan platformlar olarak 

tanımlayabileceğimiz internet haber doğrulama platformları, bu ihtiyacı karşılamak üzere 

ortaya çıkan yapılanmalardan biridir. (Brandtzaeg ve Folstad, 2017:65).  Doğrulama 

platformları ABD’de popülerleşmesi ve yaygınlaşmasına paralel olarak Avrupa’da da 2000’li 

yılların ortalarında faaliyete geçmeye başlamışlardır. Avrupa kıtasındaki ilk doğrulama 

platformu, Birleşik Krallık’taki yapılacak genel seçimleri takip etmek amacıyla kurulmuştur. Bu 

girişimin ardından, 2008 yılında benzer platformlar Hollanda ve Fransa’da da faaliyete 

geçmiştir. Avrupa’daki doğrulama platformları, kısa süre içerisinde sadece seçim süreçlerini 

değil, diğer gündemleri de takip eden bir hale gelmiştir (Graves ve Cherubini). 

Günümüzde de, bağımsız veya herhangi bir sivil toplum kuruluşuna bağlı olarak yayın 

hayatını sürdüren doğrulama platformları bulunmaktadır. Doğrulama platformlarını ilgi 

alanlarına göre üç kategori altında incelemek mümkündür (Brandtzaeg ve Folstad, 2017:65).  

1. Çevrimiçi söylenti ve asılsız haber ya da hikayelere odaklananlar (örn. Snopes.com., 

Hoax-Slayer, HoaxBusters, ThruthOrFiction.com., Viralgranskaren-Metro) 

2. Politik ve kamusal beyanlara odaklananlar (örn. FactCheck.org, PolitiFact, The 

Washington Post Checker, CNN Reality Check, Full Fact) 

3. Belirli konularda ya da belirli çalışmalar üzerine odaklananlar (örn, #RefugeeCheck, 

Climate Feedback, StopeFake, TruthBe Told)  

Doğrulama platformlarının çalışmaları yalnızca yazı üzerinden değil, paylaşılan 

fotoğraflar ve videolar üzerinden de yapılmaktadır. Yalan haber ya da demeçleri başlıklar 
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altında toplarsak doğrulama yapılan konulara da ulaşmamız mümkündür. Bunlar şöyle 

sıralanabilir (Şener, 2019:490); 

 Doğruluğu konusunda şüphe uyandıran haberler  

 Manipüle edilmiş fotoğraflar ya da bağlamından kopartılarak dolaşıma sokulan 

fotoğraflar  

  Farklı bir olayı yansıtan ve yeni bir bağlam içinde sunulan videolar  

 Siyasetçilerle ilgili haberlerde siyasetçilerin demeçleri  

 Kriz anlarında (terör eylemi, afet, deprem, sel vb.) sosyal ağ hesaplarından 

yaygınlaşan kullanıcının ürettiği içerikleri doğrulamak. 

ABD ve Avrupa’da doğan doğrulama platformları, yalan haberlerin dolaşıma girme sayısı 

ve hızlarına paralel olarak sayısal anlamda da artış yaşamıştır. Sayısal olarak bakıldığında, 

dünya üzerinde şu an aktif olarak 188 adet doğrulama platformu bulunmaktadır (Reporters 

Lab, 2019). 

 

 
Şekil 14. Dünya Üzerindeki Doğrulama Platformları Sayısı (Reporterslab.org, 2019) 

 

 
Şekil 15. Dünya Üzerindeki Doğrulama Platformları Olan Ülkeleri Gösteren Harita  

Kaynak: https://www.poynter.org/wp-content/uploads/2017/02/Screen-Shot-2017-02-28-
at-10.21.53-AM.png 

https://www.poynter.org/wp-content/uploads/2017/02/Screen-Shot-2017-02-28-at-10.21.53-AM.png
https://www.poynter.org/wp-content/uploads/2017/02/Screen-Shot-2017-02-28-at-10.21.53-AM.png
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4.2. Doğrulama Platformlarına Yönelik Tartışmalar 

 

İnternet doğrulama platformlarına yönelik tartışmalarda, öne çıkan ilk problem 

‘güvenilirlik sorunu’ olarak görünmektedir. Bu tür platformların, halk arasında ne derece yararlı 

ve güvenli olduğunu ölçmeyi amaçlayan çalışmayı gerçekleştiren (Brandtzaeg ve Folstad, 2017), 

doğrulama platformlarının yararlı olduğunu ancak halkta güvenilirlik anlamında eksiklik olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Araştırmada, doğrulama platformlarının güvenilirlik konusunda dört 

faktörün etkili olduğu belirtilmektedir. Bu faktörler: 

1. Sahiplik Yapısı (Kime Ait Olduğu) 

2. Finansal Kaynağı 

3. Organizasyon Yapısı ve Amacı 

4. Teyit Sürecini Ne Denli Şeffaf Yürüttüğü şeklindedir.  

İnternet doğrulama platformlarına, çekince ile yaklaşılmasının temelinde ‘politik 

yanlılığa’ sahip olabileceklerine dair endişelerin neden olduğu ortaya çıkmıştır. Geçmişte, 

partizan tutumlar sergileyen doğrulama platformlarının varlığı ve bu platformların özellikle 

siyasi seçim süreçlerinde, rakip siyasi adaylara ve partilerine yönelik tutumları ‘politik yanlılık’ 

endişelerinin oluşmasına zemin sağlamıştır (Dobbs 2012:11). 

Doğrulama platformlarına ilişkin diğer bir çekince konusu ise bu oluşumların -tarafsız 

olsa dahi- yaptıkları doğrulama işleminin, doğası gereği geleneksel habercilikteki ‘objektiflik 

kriteri’ni (haberdeki taraflara dengeli yer verme, eşit mesafede durma) sağlayamayacağına 

dairdir (Kavaklı, 2019:401). Yalan haberle mücadelede bağlamında, doğrulama platformlarına 

dair diğer bir çekimser görüş ise, bu oluşumların insan emeğine ve dikkatine bağımlı yapılar 

olmasıdır. Teyit işlemi, çok dikkat gerektiren ve hassas konular olduğundan dolayı yavaş işleyen 

bir süreçtir. Dolayısıyla, teyit edilen bilgi ya da haberin teyitleme işleminin bitmesi ve 

duyurulması zaman almaktadır. Ancak, tüm bu işlemler sırasında geçen zaman esnasında 

dolaşıma sokulan yalan haber hızla yayılmakta ve zararı ciddi şekilde artmaktadır. Yalan 

haberlerin, doğru bilgiden çok daha hızlı bir şekilde yayıldığını gösteren araştırmalar da 

(Silverman, 2016; Brandtzaeg ve Folstad, 2017; Gottfried ve Shearer, 2016) bu çekimser 

görüşün ciddiyetini ortaya koymaktadır.  

Doğrulama platformlarına yönelik bir diğer çekimser düşüncedeyse, yalan habere 

inanma konusunda meyilli olan kullanıcılara, doğrulama platformlarının yetersiz kalacağıdır. 

Kullanıcıların, sahip olduğu inançlarının yalnız yalan haberlere inanmalarına değil, 

doğrulanması gerçekleştirilmiş haberler karışışında da seçim yaparak, sadece kendi inanç ve 

doğrularına uygun teyitli haberleri paylaşmalarına yol açtığı da (Shin ve Thorson, 2017), 

düşünüldüğünde, bu çekimser görüşün ciddiye alınması gereklidir. 
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4.2.1. Doğrulama Platformları İçin Temel İlkeler 

 

Kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi hedefleyen doğrulama platformlarının, objektifliği, 

şeffaflığı, açıklık ve güvenilirliği konusunda şüphe barındırmamaları gerekmektedir. Bu 

kapsamda, dünya çapında sayıları hızla artan doğrulama platformlarını bir araya getirmeyi 

amaçlayan ve 2015’de Poynter Entitüsü bünyesinde kurulan Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı 

(The International Fact-Checking Network) doğrulama platformlarının güvenilirliğini sağlamak 

için bazı temel ilkeler belirlemiştir (Poynter, 2019).  

 

4.2.1.1. Tarafsızlık ve Hakkaniyetli Davranma İlkesine Bağlılık 

 

Doğrulamayı yapan kişi veya kişiler; herhangi bir politik görüşün tarafında olmamalı ve 

her analizde aynı kontrol süreçlerini işletmeli ve ortaya çıkan kanıtların kendisini sonuca 

götürmesine dikkat etmelidir. Analizi gerçekleştirilenler, incelenen konu hakkında yargıda 

bulunmaz ve herhangi bir siyasi pozisyon almamalıdır.  

 

4.2.1.2. Kaynakların Şeffaflığı İlkesine Bağlılık 

 

Doğrulamayı yapan kişi veya kişiler; takipçilerinin gerçekleştirdiği analiz süreçlerini 

kontrol edebilmesine olanak tanımalıdır. Doğrulayıcı, eğer kullanıcılar isterse analiz sürecinde 

yararlandığı kaynakları detaylı bir şekilde vermelidir. Vereceği kaynağın can güvenliği tehlikeye 

girecek durumda olursa da, elinden geldiğince detaylı bir şekilde açıklama yapmalıdır.  

 

4.2.1.3. Finansal ve Organizasyonel Yapının Şeffaflığı İlkesine Bağlılık 

 

Doğrulayıcılar, finansal kaynakları şeffaf bir şekilde açıklamalıdır. Analiz sonuçlarına 

herhangi bir müdahalede bulunmamak şartıyla, kuruluşlardan fon kabul edilebilir. Doğrulama 

süreçlerinde görev alan herkesin, profesyonel geçmişleri ve platformların organizasyon yapıları 

açık bir şekilde yayınlanmalıdır. Okuyucuların, platformlara her zaman ulaşabilecekleri bir 

kanalın olması gerekmektedir.  

 

 4.2.1.4. Yöntemin Şeffaflığı İlkesine Bağlılık 

 

Doğrulayıcılar, incelenecek iddiaların seçilmesi, araştırılması, analizlerin yazım 

süreçlerini, yapılan düzenlemeleri, kamuoyuna duyurulmasını ve gerektiği takdirde yapılan 
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düzeltme işlemlerini detaylı bir şekilde açıklamalıdır. Doğrulayıcılar, kullanıcıların kendileri ile 

iletişime geçmelerini teşvik ederek, gündemdeki iddiaların takibini birlikte gerçekleştirmelidir. 

 

4.2.1.5. Analizlerin Açık ve Güvenilir Düzeltilmesi İlkesine Bağlılık 

 

Doğrulayıcılar, gerçekleştirilen analizlerde düzeltme politikalarını önceden duyururlar 

ve duyurdukları bu politikayı özenle takip etmelidir. Gerektiği takdirde yapılan bu 

düzenlemeleri, duyurduğu politikaya göre yapmalı ve düzeltilmiş analize takipçilerinin 

ulaşmasını sağlamalıdır. 

 

4.3. Türkiye’deki Doğrulama Platformları 

 

Türkiye’de habere ulaşmada internet ve sosyal medya platformlarının kullanımının 

artması ile haberlere duyulan güven oranının düşüklüğü, dolaşıma sokulan ve hızlı bir şekilde 

yayılan şüpheli içeriklerin doğrulanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda 

Türkiye’de doğrulama faaliyeti yürüten platformlar şu şekildedir: 

1. Yalansavar.org (www.yalansavar.org) 

2. Dogrulukpayi.com (www.dogrulukpayi.com) 

3. Dogrula.org (www.dogrula.org) 

4. Gununyalanlari.com (www.gununyalanlari.com) 

5. Factcheckingturkey.com (www.factcheckingturkey.com)  

6. Malumatfurus.org (www.malumatfurus.org) 

7. Teyit.org (www.teyit.org) 

 

 

 

 

 

http://www.dogrulukpayi.com/
http://www.gununyalanlari.com/
http://www.factcheckingturkey.com/
http://www.teyit.org/
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Tablo 3. 12.06.2019 Tarihli Türkiye’deki Doğrulama Platformlarının Karşılaştırılması 
 

Platform Adı 
Poynter 

Kriterleri 
Uygunluğu 

Sosyal Medya 
Hesapları, 

Takipçi/Abone 
Sayıları 

Yayınlanan Rapor ve 
Kitaplar 

Düzenlenen Etkinlikler İnceleme Başlıkları 

Teyit.org 
 

✔ 

 
Twitter: 440.000 
Facebook: 60.869 
YouTube: 13.849 

Instagram: 85.300 

İnternette Nelerden 
Şüphe Ediyoruz? 
Doğrulama El Kitabı 1-2 
Medya Kullanımı ve 
Haber Tüketimi Raporu 

 
 
 

Factory’19 
 

 
 
 

Analiz, Dosya, İçgörü, #teyitpedia 

Dogrulukpayi.com ✔ 

 
 

Twitter:150.000 
Facebook: 112.732 
YouTube: 15.604 

Instagram: 15.500 

x 

Türkiye’de fact checking: 
Medyanın Kamuoyunu 
Bilgilendirme Sorumluluğu 
 
Kamuoyunu Doğru 
Bilgilendirme Sorumluluğu 

Sanayi, Ticaret Ve Finans, Savunma Ve 
Güvenlik, Eğitim, Enerji, Mali Politikalar, 
Uluslararası İlişkiler, Adalet, Sosyal 
Politikalar, Bayındırlık, İmar Ve Şehircilik, 
Teknoloji, Genel Politika, İç Politika, Çevre, 
Tarım, Orman Ve Köyişleri, Sağlık 

Dogrula.org x 

Twitter: 11.900 
Facebook: 2.365 

YouTube: 18 
Instagram: 22.900 

x x 

Araştırma, Bilim Ve Teknoloji, Çevre, 
Eğitim, Ekonomi, Kültür Sanat, 
Oyun/Animasyon, Politika, Sağlık, Şehir 
Efsaneleri, Spor, Tarih, Versus (Vs) 

Yalansavar.org x 

Twitter: 37.100 
Facebook: 26.754 
YouTube: 4.489 
Instagram: 266 

x x 

 
 

Belirtilmemiş 

Factcheckingturkey.com x 

Twitter: 4.155 
Facebook: 258 

YouTube: 0 
Instagram: 0 

x x 

Başarısız Darbe, İç Politika, Dış Politika, 
Ekonomi, Sosyal Konular, Haber 

Malumatfurus.org 
 
 

x 

Twitter: 9.862 
Facebook: 801 

YouTube: 0 
Instagram: 0 

x x 

 
Köşe Yazıları, Şehir Efsaneleri 

Gununyalanlari.com 
 
 

x 

 
Twitter: 48.800 

Facebook: 12.653 
YouTube: 0 

Instagram: 180 

 
x 

 
x 

Son Yalanlar, Popüler Yalanlar, Sık Yalanlar, 
Dış Basın Yalanları 
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4.3.1. Yalansavar.org 

 

Bilgi doğrulama konusunda Türkiye’deki ilk girişim, eleştirel düşünce ve bilim 

tutkunlarının bir araya gelerek oluşturduğu gönüllü bir platform olan ‘’Yalansavar’’ adlı internet 

sitesidir. Amaçlarını, ‘’sağlıklı bir toplum için elzem olan eleştirel düşünce alışkanlığını yaymaya 

katkıda bulunmak ve muhtelif asılsız iddiaları irdelemek’’ (Yalansavar.org, 2019) olarak belirten 

platform, kendi alanlarında uzmanlaşmış 11 gönüllü tarafından gönüllülük esasına dayanarak 

çalışmaktadır. İnternet sitesinin tüm masraflarını, bu 11 gönüllü tarafından karşılayan platform, 

yürüttüğü aktivitelerden de hiçbir kazanç elde etmediğini belirtmektedir (Yalansavar.org). 

 

4.3.2. Dogrulukpayi.com 

 

20 Haziran 2014 tarihinde, daha çok siyasetçilerin açıklamalarının doğruluğu 

bağlamında incelemeler yapmakta ve siyasal okuryazarlığı artırmayı hedeflemek amacıyla 

faaliyete geçen Dogrulukpayi.com, İzlemedeyiz Derneği’nin bir girişimidir. 2014 yılının Haziran 

ayından itibaren faaliyete geçen platfom, siyasilerin ifadelerini ve vaadlerini takip ederek, 

internet sitesinden ve sosyal medya platformlarında bu söylemlerin doğru olup olmadığını 

kullanıcılara duyurmaktadır. Teyit.org ile birlikte Poynter Enstitüsü tarafından ev sahipliği 

yapılan Uluslararası Gerçek Kontrol Ağının yönetim kurulu üyesi ve İlkeler Yasası’nın 

Türkiye’deki iki imzacısından birisi olan platform,  Uluslararası Şeffaflık Derneği ve Sabancı 

Vakfı tarafından verilen  “En İyi Vatandaş Girişimi” ve “Fark Yaratanları” ödüllerine de lâyık 

görülmüştür. 

Platformun bağlı olduğu İzlemedeyiz Derneği’nin Merkezi İstanbul’dadır ve Türkiye’nin 

yönetişim kapasitesinin gelişmesi için veri temelli sosyal yayıncılık ve kapasite geliştirme 

faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Dernek, daha demokratik ve şeffaf bir Türkiye amacıyla, 

Türkiye’nin tek doğruluk kontrolü çalışması olan Doğruluk Payı aracılığıyla, iddia ve vaat 

kontrolleri, veri madenciliği ve kapasite artırımı gibi çalışmalarla faaliyetlerini yürütmektedir.  

Platform, değerlendirilecek iddiaların belirlenmesindeki kriterlerini şu şekilde 

açıklamaktadır: 

 İddia doğrulanabilir/yanlışlanabilir nitelikte olmalıdır 

 İddia görece olarak tartışılan ve önemli bir konu olmalıdır 

 İddiadaki verilerin, kamuya açık olan verilerle uyuşmalıdır 

 Elde edilen verilerin, doğrulandığı/yanlışlandığı kaynaklar kaliteli olmalıdır 

 İddianın söylemi ile bağlamı birbirinden ayrı olmamalıdır. 
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Platform, incelenecek iddiaları seçtikten sonra, bu iddiaların doğrulanması sürecinde 

beş farklı seviyeden oluşan doğruluk payı kadranını kullanmaktadır. Bu kadranlar ve 

açıklamaları şu şekildedir: 

 Doğruluk Payı Yoktur: İddiada kullanılan verilerin tamamı yanlıştır ve amacı ile 

bağlamı arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. Bu nedenle de, seçmeleri yanlış 

yönlendirecek bilgiler içermektedir.  

 Büyük Oranda Doğruluk Payı Yoktur: İddiada kullanılan verilerle kamuya açık 

olan veriler kısmen uyuşmaktadır ancak, amaç ve bağlam arasında uyumsuzluk 

vardır. Bu nedenle de, seçmenleri yanlış yönlendirecek abartı ve yanıltıcı öğeler 

içermektedir.  

 Kısmen Doğruluk Payı Vardır: İddiada kullanılan verilerle kamuya açık olan 

veriler neredeyse tamamen uyuşmaktadır ancak, amaç ve bağlam arasında dikkat 

çekici problemler yer almaktadır. İddia kapsamındaki veriler, açık kaynak 

üzerindeki veriler ile örtüşmektedir ama kaynağın kalitesinde veya iddianın amacı 

ve bağlamı arasında sorunlar bulunmaktadır. Bu nedenle de, seçmenleri yanlış 

yönlendirecek abartı ve yanıltıcı öğeler içermektedir.  

 Kayda Değer Oranda Doğruluk Payı Vardır: İddiada kullanılan verilerle kamuya 

açık olan veriler büyük oranda uyuşmaktadır ancak, bir takım sorunlar içermektedir. 

İddiada seçmenleri yanlış yönlendirecek abartı ve yanıltıcı öğeler yer almamaktadır. 

 Doğruluk Payı Vardır: İddiada kullanılan verilerle kamuya açık olan veriler 

tamamen uyuşmaktadır. Amaç ve bağlam arasında da tam bir uyu vardır. İddiada 

seçmenleri yanlış yönlendirecek abartı ve yanıltıcı öğeler yer almamaktadır. 

Dogrulukpayi.org’da iddialar; 18 farklı kategori altında incelenmektedir. Ekonomik 

şeffaflık ilkesi gereğince, yıllık bütçelerini de kamuoyu ile paylaşan platform, yıllık gelirlerinin 

360.039.60 TL olarak açıklarken, giderlerini ise 319.146.53 TL olarak açıklamıştır. 

 

 

Şekil 16. Dogrulukpayi.com’un bağlı olduğu İzlemedeyiz Derneği’nin Hesap Özeti 

(Dogrulukpayi, 2019) 
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4.3.3. Dogrula.org 

 

Türkiye’de çalışmalar yapan diğer doğrulama platformlarının bazılarının sunduğu 

veriler, politikleşmeleri sebebiyle her zaman gerçeği yansıtmadığını iddia edip, politikleşmeden 

çalışan yeni doğrulama platformlarının kurulması ihtiyacı üzerine kurulduklarını belirten 

platform 19.06.2017 tarihinde yayın hayatında başlamıştır. Platform çalışma prensiplerini ise 

(doğrula.org), ‘’Tarafsızlık, Dürüstlük, Yalınlık ve Açıklık, Güncelleme politikası (değişiklik 

yapma)’’ olarak belirlemiştir. 

Platformun internet sitesinde, kategoriler kısmında Araştırma, Bilim Ve Teknoloji, 

Çevre, Eğitim, Ekonomi, Kültür Sanat, Oyun / Animasyon, Politika, Sağlık, Şehir Efsaneleri, Spor, 

Tarih, Versus (Vs), kategorileri bulunmaktadır. Platforma gelen ihbarlar veya haberler bu 

kategoriler başlığında değerlendirilerek incelemeye alınmaktadır.   

Şüpheli haberler ise, aşağıdaki yöntemler aracılığı ile incelenmektedir: 

 İncelenecek bilgi içeriklerini, geleneksel gazetecilik yöntemlerini kullanarak 

araştırmak. 

 Araştırma sonucunda elde edilen veriler ile ilgili derinlemesine web 

araştırması yapmak. 

 Ortaya çıkarılan verilerden, raporlamaya uygun olanları ayıklayarak, birer 

metin haline getirmek. 

 Verileri ait görseller, şablonlar ve listeler oluşturmak.  

 Son olarak, hazırlanan içeriği okuyucuya sunmak için hazırlamak.  

Platformun, ne-dir.org adında bir kardeş sitesi de bulunmaktadır. ‘’Bilgi Bilgidir’’ sloganı 

ile, Bilim, Din, Genel, Hukuk, Kültür/Sanat, Sağlık, Siyaset, Spor ve Tarih/Edebiyat kategorileri 

altında, bu kategorilere özgü kelimelerin anlamları paylaşılmaktadır. Platform, Poynter 

Enstitüsü tarafından ev sahipliği yapılan Uluslararası Gerçek Kontrol Ağının yönetim kurulu 

üyesi ve İlkeler Yasası’nın imzacıları arasında değildir. Bu açıdan, gerek ekonomik, gerekse de 

çalışan ekip kapsamında şeffaflık söz konusu değildir. Platformun destekçileri, yıllık bütçeleri, 

iletişim adresi ve numarası sitede bulunmamaktadır. Aynı zamanda, platformun ekibi hakkında 

da bir şeffaflık söz konusu değildir. İçerikleri hazırlayan ve düzenleyen ekibin kimler olduğu 

bilinmemektedir.  

Platform, incelediği iddiaları kendi internet sitesi olan dogrula.org ve sosyal medya 

hesapları, facebook.com/dogrula.org, instagram.com/dogrula_org, twitter.com/dogrula_org 

üzerinden kamuoyu ile paylaşmaktadır. Platform aynı zamanda, incelediği haberlerin haftalık 

olarak bültenlerini de yayınlamaktadır. 
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Şekil 17. Dogrula.Org’un 27-29 Mart 2019 Arasındaki Haftalık Bülteni.  

Kaynak: https://twitter.com/dogrula_org/status/1113721212683857920 

 

4.3.4. Gununyalanlari.com 

 

Kendilerini, yazılı ve görsel medyada yapılan haberleri, politikacıların dile getirdiği 

iddiaları ve sosyal medyada dolaşan şüpheli bilgilerin doğruluğunu araştıran bir platform olarak 

tanımlayan gununyalanlari.com, Boğaziçi Küresel projesi olarak yayın hayatına devam 

etmektedir.  

Gununyalanlari.com doğrulama platformunun internet sitesinde, teker teker konu 

temelli kategoriler bulunmamaktadır. Bunun yerine, Son Yalanlar, Popüler Yalanlar, Sık Yalanlar 

ve Dış Basın Yalanları başlıkları altında, şüpheli görülen haberler incelenmektedir. Platform, 

incelediği haberleri kamuoyu ile hem internet sitesi olan gununyalanlari.com, hem de sosyal 

medya platformları olan facebook.com/gununyalanlari ve twitter.com/gununyalanlari 

üzerinden paylaşmaktadır.  

Platform, Poynter Enstitüsü tarafından ev sahipliği yapılan Uluslararası Gerçek Kontrol 

Ağının yönetim kurulu üyesi ve İlkeler Yasası’nın imzacıları arasında değildir. Ve bu açıdan, 

gerek ekonomik, gerekse de çalışan ekip kapsamında şeffaflık söz konusu değildir. Platformun 

gelir ve giderleri, içerikleri hazırlayan ve düzenleyen ekibin kimler tarafından oluştuğu ve 

içerikleri hangi yöntemlere göre hazırladıkları belirtilmemiştir. 

 

 

 

https://twitter.com/dogrula_org/status/1113721212683857920
https://twitter.com/gununyalanlari
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4.3.5. Factcheckinturkey.com 

 

Gununyalanlari.com gibi, Boğaziçi Küresel projesi olarak yayın hayatına devam 

etmektedir. Platform, Türkiye ile ilgili dolaşıma sokulan haberlerin doğruluğunu araştırırken 

bunları, Türkçe ve İngilizce gazetelerden/haber ajanslarından gelen haberleri, politikacıların 

açıklamalarını, haberleri, röportajları, basın bültenlerini ve AB, BM ve diğer uluslararası 

kuruluşların raporlarını inceleyerek gerçekleştirmektedir (factchekingturkey.com). Platform, 

incelediği şüpheli haberlerinin teyitleme sonuçlarıını internet sitesi, Facebook ve Twitter 

hesaplarından duyurmaktadır. 

 

4.3.6. Malumatfurus.org 

 

Bir köşe yazarı yanlışlama girişimi olan platform, köşe yazılarında yapılan “hatalara, 

gaflara, atlanılan gerçeklere, yanlış yönlendirmelere” odaklanmaktadır. Gazete tirajlarının ve 

köşe yazarının popülaritesinin, incelenecek olan köşe yazısını seçmede etkili olduğu 

vurgulanmaktadır (Malumatfurus.org). 

 

4.3.7. İnternetteki Şüpheli Bilgileri İnceleyen Doğrulama Platformu: Teyit.org 

 

Kendisini, yaygın bilinen yanlışlardan, sosyal medyanın gündemine oturan şüpheli 

bilgilere, medyanın gündeme getirdiği iddialardan, şehir efsanelerine birçok alanda doğrulama 

yaparak internet kullanıcılarının doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için çalışan bir platform 

olarak tanımlayan Teyit.org gazeteci Mehmet Atakan Foça tarafından 26 Ekim 2016 tarihinde 

erişime açılmıştır. 

Mehmet Atakan Foça bu süreci şu şekilde anlatmaktadır: 

2015-16 yılları döneminde, çok fazla patlama kriz anı vardı. Kullanıcılar o yıllarda haber 

tüketmek için kullandığı mecra Twitter’dı. Kriz zamanlarda her şey oradaydı. Kriz anında, 

kullanıcıların doğru ile yanlışı ayırt etmede zorluk yaşadıklarını gördük. İnsanlar birbirlerine 

yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Ben de, kullanıcılara her gördüklerinin doğru olmadığını kendi 

kişisel sayfamda göstermeye çalışıyordum ama yeterli olmuyordu. Çok insana ulaşamıyorduk. 

Ama ben doğrulama yöntemlerini sağda solda anlatmaya başlamıştım. Profesyonel hale getirip, 

bunu daha çok insana ulaştırmayı hedefledik (Foça, 2019). 

Teyit.org kendisini, sosyal etki odaklı, elde ettiği geliri dağıtmayan, kâr amacı gütmeyen 

bir sosyal girişimi olarak tanımlamaktadır. Türkiye’de sosyal girişimler için uygun bir kurumsal 

altyapı bulunmadığı için çalışmalar birden fazla kurumsal yapının çatısı altında 

sürdürülmektedir. Medya ve sosyal medya üzerine yapılan araştırmalar, Teyit.org adına Teyit 

Medya Araştırmaları Derneği tarafından yürütülürken, teknoloji ve eğitim geliştirme çalışmaları 
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ise Teyit.org adına Dubium Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından 

gerçekleştirilmektedir.  

Teyit.org 10 kişilik bir ekipten oluşmaktadır (Atakan ve Gülin, 2019). Bu 10 kişilik ekip, 

3 gruba ayrılmaktadır (Atakan, 2019). Bunlar;  

1. İçerik Ekibi 

2. Proje Ekibi 

3. Video Ekibi’dir. 

Bu 3 gruba ayrılan 10 kişilik ekibin başında ise, Teyit.org’un kurucusu Mehmet Atakan 

Foça bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 18. Teyit.org Ekibi Kendilerine Ait Ofislerinde Çalışırken (13 Şubat 2019) 

 

4.3.7.1. Teyit.org’un Haber Doğrulama Süreci 

 

Platformun web sitesinde yer alan “metodoloji ve ilkeler” bölümünde 4 farklı aşamadan 

oluşan doğrulama süreci yürütüldüğü aktarılmıştır.  

 

4.3.7.1.1. Tarama 

 

Teyit.org’da görev alan editörler, her gün güncel haberleri ve sosyal medyada gündeme 

gelmiş konuları takip ve kontrol etmektedirler. Aynı zamanda, kullanıcıların sosyal medyada, 

internet haber sitelerinde, mesajlaşma uygulamalarında veya geleneksel medya araçları olan 

televizyon, gazete ve radyoda karşılaştıkları şüpheli bilgileri Teyit.org’a ihbar olarak 
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göndermektedirler. Bu iki sürece, yaygın olarak doğru bilinen yanlışlar ve şehir efsaneleri gibi 

konularda tarama kapsamına dâhil edilmektedir. Tüm bu süreçlerin ardından, toplanan veriler 

ise ‘Dubito’ adı verilen bir yönetim panelinde toplanmaktadır. 

 

Şekil 19. Teyit.org Tarama Sürecini Anlatan İnfografik (Foça, 2018) 

 

4.3.7.1.2. Seçme ve Önceliklendirme 

 

Tarama kısmındaki süreçlerde elde edilen şüpheli bilgilerin sayısı düşünüldüğünde 

Teyit.org editörlerinin, bu kadar çok sayıdaki şüpheli içeriği önceliklendirmesi gerekmektedir. 

Bu önceliklendirmenin öncesinde ise, incelenecek şüpheli bilginin doğrulanabilir olup olmadığı 

kontrol edilmektedir. Doğrulanabilir durumdaki hangi şüpheli içeriğin önceliklendirileceği ise, 

yaygınlık, önem ve aciliyet unsurlarından en az birisinin bu içeriklerde olmasına göre 

seçilmektedir.   

Viral içerikler, içeriğin insan hayatını etkileyecek düzeyde olması ya da çatışma 

çıkaracak boyutta olması, platformun belirlenen içeriği incelemesi açısından yeterli sebepleri 

oluşturmaktadır. Teyit.org editörü Gülin Çavuş, teyitlenecek haberlerin nasıl seçildiğini şu 

şekilde açıklamaktadır: 
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Gelen ihbarların yanı sıra, editörlerimiz ile yazarlarımız gündemi inceleyerek şüpheli 
haberleri tarıyor. Süreç aslında gönüllülükle ilerliyor. İş bölümü yapıyoruz ve haberleri 
önceliklendiriyoruz. Kim neyle ilgilenecek iş bölümü yapıyoruz. Doğrulamanın kendisi 
birçok süreç içeriyor tabi. Saatlerce video izlenebiliyor ya da kütüphanelerde kitaplar 
inceleniyor. Dijital araçlar kullanılıyor. Mesele, neyden nasıl şüpheleneceğimizi bilmemiz 
gerekiyor. Bir video içerisindeki yazı da teknik bir bilgi de sizi farklı yerlere götürebilir. 
Uzman görüşleri de doğrulama sürecinde yardımcı olabilir. Asıl mesele; şüphelenecek bir 
bilgi bulmak ve onun peşinden gitmek (Çavuş, 2019). 

İnsanların, neye inanıp neye inanmayacağı konusunda fikir üretmenin zor olduğunu 

belirten Mehmet Atakan Foça ise süreci; ‘’Önceleklendirme meselesinde kritik olan şey virallik. 

Biz insanların neye inanıp, neye inanmayacağını kestirmeye çalışıyoruz. Bunun bir dedektörü 

yok. En çok paylaşılan, en çok beğeni alan şüpheli bilgileri incelemeye yetiyor’’ (Foça, 2019), 

şeklinde açıklamaktadır. 

 

 

Şekil 20. Teyit.org Seçilen Şüpheli Bilgileri Önceliklendirme İnfografiği (Foça, 2018) 
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4.3.7.1.3. Araştırma ve Yayın 

 

Tarama ve önceliklendirme süreçlerinin ardından, seçilen şüpheli bilginin araştırılması 

ve son olarak da yayınlanması aşamasına geçilmektedir. Bu kısımda, incelenen şüpheli bilginin 

doğruluğuna ya da yanlışlığına dair en az iki adet delil çıkarılabiliyor, ortaya çıkarılan deliller 

doğrulanabiliyor ve tüm kullanıcıların ulaşabileceği kaynaklarda bulunabiliyorsa şüpheli 

bilginin analizine geçilmektedir. Araştırma kısmında incelenecek şüpheli bilgilerin geçtiği 

konumun doğruluğu Google Haritalar’dan kontrol ediliyor, varsa konu ile ilgili açıklamalar veya 

haberler internet üzerinden taranıyor, şüpheli bilgiye konu olan kurum veya kişilere ulaşılarak 

doğru bilgi alınmaya çalışılmaktadır (Arabacı, 2019). 

Analiz kısmında, ekibin bulduğu tüm delillere yer verilmektedir. Bu sayade, kullanıcı 

gerçekleşen analiz sürecini takip edebilmekte ve varsa eksik veya hatalı kısımları platforma 

iletebilme şansını yakalamaktadır. 

       Tüm aşamalar bittikten sonra, incelenen iddialar için 4 farklı sonuca ulaşılmaktadır. 

Bu sonuçlar şu şekildedir: 

1. Doğru: İncelenen iddianın, doğruluğuna dair veriler elde edilmektedir. 

2. Yanlış: İncelenen iddianın, yanış olduğuna dair veriler elde edilmektedir.. 

3. Karma: İncelenen iddianın yanlış ve doğru olduğuna dair ortak veriler elde 

edilmektedir. 

4. Belirsiz; İncelenen iddia için veriler elde edilmektedir ancak elde edilen bu veriler 

iddianın doğru ya da yanlış olduğuna dair bir sonuç vermemektedir.  

 

 

Şekil 21. Teyit.org’un İncelediği İddiaların Sonuç Kategorileri 
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Şekil 22. Teyit.org Araştırma Sürecini Anlatan İnfografik (Foça, 2018) 

 

Platform, şüpheli bilgilerin doğrulanması süreci bittikten sonra bu haberleri 

teyit.org, facebook.com/teyitorg, twitter.com/teyitorg, instagram.com/teyit.org ve 

youtube.com/teyitorg adreslerinden kamuoyu ile paylaşmaktadır. Ayrıca, kullanıcılar Teyit.org 

üzerinden mail listesine abone olduklarında haftalık bültenlere de ulaşabilme imkânına sahip 

olmaktadır.  

 

4.3.7.1.4.  Etki Takibi 

 

İncelenen şüpheli bilginin analizi bitip, Teyit.org ve platformun sosyal medya 

hesaplarında duyurulduktan sonra, yanlış bilgiyi dolaşıma sokan hesaplar veya haber siteleri 

düzenli olarak kontrol edilmektedir. Yanlış bilgiyi düzelten ya da kaldıran bir mecra olduğunda 

ise platform, Twitter hesabında ‘teyit takip’ başlığı altında bu durumu kullanıcılarına 

duyurmaktadır. 

https://twitter.com/teyitorg
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Şekil 23. Teyit.org Sonuç ve Etki Takibi Sürecini Anlatan İnfografik (Foça, 2018) 

 

Platform, ekonomik şeffaflık ilkesi gereğince Teyit.org destekçilerini ‘’Destekçilerimiz’’, 

yıllık bütçesini ise ‘’Kurumsal Yapı’’  başlığı altında açıklamaktadır. Teyit.org çeşitli sivil toplum 

kuruluşlarından fon desteği, ayni yardım gibi destekler almıştır. Ayrıca bireysel destek almak 

için Şubat 2018 tarihinden itibaren Patreon platformu üzerinden kullanıcıların desteğini alarak 

kitlesel fonlama imkânlarından da yararlanmıştır. Ayrıca yapılan çeşitli işbirlikleri de Teyit.org’a 

gelir sağlamaktadır. Teyit.org Mayıs 2018’de Facebook ile sözleşme imzalayarak, Facebook’taki 

asılsız haberleri işaretlemeye başlamıştır. Böylelikle Teyit.org’da analizi yapılan içerik ile 

Facebook kullanıcılarının asılsız haberlere kullanımını azalatmak hedeflenmiştir 

(https://teyit.org/about/). 

https://teyit.org/about/
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Şekil 24. Teyit.org Tarafından Açıklanan Destekçiler Listesi. (Kaynak: https://teyit.org/nedir/) 

 

Platform, kullanıcılarının ve toplumun bilgilenmesini sağlamanın yanı sıra, kendi 

faaliyetlerini de aktarma imkânı buldukları raporlar da yayınlamaktadır. Bunlar, ‘’İnternette 

Nelerden Şüphe Ediyoruz?’’ , ‘’ Doğrulama El Kitabı: Kriz Anlarında Dijital Verilerin 

Doğrulanması İçin Rehber’’ , ‘’ Doğrulama El Kitabı: Araştırmacı Gazetecilik İçin / Kullanıcı 

Üretimi İçerik ve Açık Kaynak Bilgi Araştırmalarında Online Arama ve Araştırma Teknikleri İçin 

Rehber’’ ve ‘’Medya Kullanımı ve Haber Tüketimi: Güven, Doğrulama, Siyasi Kutuplaşmalar’’ 

isimli raporlardır. Bu raporların amacı da, platformun varsayımlarını doğrulamak ve insanlar 

haber tüketiyor mu, nasıl tüketiyor, nasıl okuyor, nasıl doğrulama yapıyor bunları ortaya 

koymaktır (Foça, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://teyit.org/nedir/


Alp Şahin Çiçeklioğlu, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

71 

5. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

 

Bu bölümde, Teyit.org’un 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında, doğrulama 

süreçlerini tamamlayıp yayına aldığı şüpheli bilgiler, farklı kategoriler üzerinden 

değerlendirilecek ve ortaya çıkarılan veriler yorumlanacaktır.  

Çalışmada, Teyit.org’un incelediği şüpheli bilgileri en çok hangi kategoriye ait iddialar 

olduğu, bu iddiaların içerik türlerinin neler olduğu (fotoğraf, video, haber metni, sosyal medya 

iletisi), şüpheli bilgilerin en çok hangi platformlarda dolaşıma sokulup ne kadar etkileşim 

sayısına ulaştığı, içerik türleri ve şüpheli bilgilerin dolaşıma sokulduğu platformlardaki 

inceleme sonuçlarının (doğru, yanlış, karma, belirsiz) ne olduğu sorularına yanıt aranacaktır. 

 

5.1. Teyit.org’un İncelediği Bilgilerin Analiz Sonuçlarına Göre Değerlendirilmesi 

 

 Teyit.org, 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında toplamda 337 adet şüpheli 

bilgiyi analiz edip, sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmıştır. İncelenen tarih aralığındaki şüpheli 

bilgilere ait analiz sonuçlarında, yanlış etiketine sahip bilgiler 266 (%78.9), doğru etiketine 

sahip bilgiler 36 (%10.6), karma etiketine sahip bilgiler 32 (%9.4), belirsiz etiketine sahip 

bilgiler ise 3 adet (%0.8) olarak bulunmuştur.  

 

Tablo 4. İncelenen Şüpheli Bilgilerin Analiz Sonuçları 
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5.2. Teyit.org’un İncelediği Şüpheli Bilgilerin Kategorilerine Göre Değerlendirilmesi 

 

Bu süre zarfında en çok şüpheli bilgi, 186 adet (%55.1) ile ‘Politika’ kategorisinde 

incelenmiştir. İncelenen diğer kategorilere ait şüpheli bilgilerin, Yaşam 97 (%28.7), Sağlık 21 

(%6.2), Bilim 9 (%2.6), Spor 7 (%2), Ekonomi 4 (%1.1), Sanat 3 (%0.8), Teknoloji 3 (%0.8), 

Şehir Efsanesi 3 (%0.8), Magazin 2 (%0.5) ve Eğitim 1 adet (%0.2) olarak sıralandığı 

görülmüştür. 

 

Tablo 5. İncelenen Şüpheli Bilgilerin Kategorileri 

 

 

Doğrulama süreçleri sonrasında politika kategorisindeki şüpheli bilgilerden 148’inin 

(%79.5) yanlış bilgi içerdiği tespit edilmiştir. İnceleme sonucu 19 bilginin doğru olduğu, 19 

(%10.2) bilginin ise hem doğru hem yanlış bilgiden oluşan karma yapıda olduğu görülmüştür. 

Yaşam haberleri 79 (%81.4) yanlış, 12 (%12.3) doğru, 5  (% 5.1) karma ve 1  (%1)  belirsiz bilgi 

içermektedir.  Sağlık haberlerinden 16’sı  (%76.1) yanlış, 3’ü  (%14.2)  doğru, 2’si  (%9.5) karma 

bilgi içermektedir. Bilim kategorisindeki haberlerde 6  (%66.6) yanlış, 1’er  (%11.1)  doğru ve 

karma bilgi yer almaktadır. Spor haberleri 7 (%100), şehir efsanesi 3 (%100), sanat 3 (%100), 

magazin haberlerinin ise 2 (%100) yanlış bilgi içerdiği görülmüştür. İncelenen teknoloji 

kategorisindeki haberlerinde 2 (%66.6) karma ve 1 (%33.3) yanlış bilgi, ekonomi haberlerinde 

3 (%75) yanlış ve 1 (%25)  doğru bilgi yer alırken, eğitim kategorisindeki tek haberin de 

(%100) sonucunun karma olduğu belirlenmiştir.  
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Tablo 6. Doğrulama Sürecindeki İncelenen Kategorilerin Analiz Sonuçları 

Kategori Yanlış Doğru Karma Belirsiz 
Politika 148 19 19 - 
Yaşam 79 12 5 1 
Sağlık 16 3 2 - 
Bilim 6 1 1 1 
Spor 7 - - - 
Şehir Efsanesi 3 - - - 
Magazin 2 - - - 
Teknoloji 1 - 2 - 
Ekonomi 3 1 - - 
Sanat 3 - - - 
Eğitim - - 1 - 
 

5.3. Teyit.org’un İncelediği Bilgilerin İçerik Türlerine Göre Değerlendirilmesi 

 

Teyit.org tarafından yapılan incelemelerde web siteleri ve sosyal ağlarda şüpheli olduğu 

düşünülen bilgilerin en çok fotoğraf ve videolardan oluştuğu belirlenmiştir. İncelenen dönemde 

155 (%45.9) fotoğraf, 79 (%23.4) video, 57 (%16.9) sosyal medya iletisi, 46 (%13.6) haber 

metni şüpheli bilgi olarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

 

Tablo 7. İncelenen Şüpheli Bilgilerin Türleri 

 

İncelenen fotoğraflardan 128’inin (%82.5) yanlış, 16’sının (%10.3) doğru, 11’inin (%7) 

ise karma olduğu belirlenmiştir. Videolarda 69 (%87.3) yanlış, 6 (%7.5) doğru ve 4 (%5) karma 

bilgi yer almaktadır. Sosyal medya iletilerinde ise toplamda 37 (%64.9) yanlış, 10 (%17.5)  

doğru, 9 (%15.7) karma, 1’de (%1.7) belirsiz bilgi yer almaktadır. İncelenen haberlerde ise 32 
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(%69.5) yanlış, 8 (%17.3) karma, 5 (%10.8) doğru ve 1 (%2.1) adet belirsiz bilgi olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

Tablo 8. Doğrulama Sürecindeki İncelenen Türlerin Analiz Sonuçları 

İçerik Türü Yanlış Doğru Karma Belirsiz 
Fotoğraf 128 16 11 - 
Video 69 6 4 - 
Sosyal Medya İletisi 37 10 9 1 
Haber 32 5 8 1 
 

5.4. Teyit.org’un İncelediği Bilgilerin Yayıldığı Ortamlara Göre Değerlendirilmesi 

 

Televizyon kanallarında yayınlanan 7 içerik ve gazetede yer alan bir köşe yazısı 

değerlendirilmiş olsa da Teyit.org tarafından yapılan incelemelerin büyük çoğunlukla yeni 

medya ortamlarında yayılan şüpheli bilgilerden oluştuğu görülmüştür. Kimi şüpheli bilgiler ise 

aynı anda farklı sosyal ağlarda dolaşıma sokulmuştur. Facebook 208, Twitter 205, İnternet 

Haber Siteleri 106, Instagram 12 yalan haber ve yanlış bilginin en sık görüldüğü ortamlardır. 

Ayrıca Whatsapp üzerinden yayılan 10 içerik ve 6 YouTube videosu da yine editörler tarafından 

incelenmiştir.  

 

Tablo 9. İncelenen Şüpheli Bilgilerin Yayıldığı Ortamlar 

 

İncelenen şüpheli bilgilerin yayıldığı ortamlardaki analiz sonuçları incelendiğinde ise, en 

çok Facebook ve Twitter’da yanlış bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir. Facebook’da 172 

(%82.6) yanlış, 18 (%8.6) karma, 16 (%7.6) doğru, 2 de (%0.96) belirsiz bilgi içeren içerik 

bulunmaktadır. Twitter’da 157 (%76.5) yanlış, 28 (%13.6) doğru, 20 (%9.7) karma; İnternet 
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Haber Sitelerinde 85 (%80.1) yanlış, 10 (%9.4) doğru, 10 (%9.4) karma ve 1 adet (%0.94) 

belirsiz bilgi yer almaktadır. Instagram’da 12 (%100), Televizyon Kanallarında 7 (%100), 

YouTube’da ki ise 6 (%100) içeriğin tamamı yanlış olarak belirlenmiştir. Anlık mesajlaşma 

uygulaması Whatsapp’da ise 6 (%60) yanlış, 2’şer (%20) doğru ve karma bilgi yer almaktadır. 

İncelenen 1 adet (%100) köşe yazısının analiz sonucu ise yanlış olarak belirlenmiştir. 

 

Tablo 10. İncelenen Şüpheli Bilgilerin Yayıldığı Ortamlardaki Analiz Sonuçları 

Yayıldığı Ortam Yanlış Doğru Karma Belirsiz 
Facebook 172 16 18 2 
Twitter 157 28 20 - 
İnternet Haber Siteleri 85 10 10 1 
Instagram 12 - - - 
Tv Kanalları 7 - - - 
YouTube 6 - - - 
Whatsapp 6 2 2 - 
Köşe Yazısı 1 - - - 
 

5.5. Teyit.org’un İncelediği Bilgilerin Sonuçlarının Aldığı Etkileşim Sayılarına Göre 

Değerlendirilmesi 

 

12 aylık süreç içerisinde incelenen şüpheli bilgilere ait toplam etkileşim sayısı 

72.348.302 olmuştur. Sonucu ‘yanlış’ olan analizlere ait olan etkileşim sayısı; 67.222.469 

(%92.9), sonucu ‘karma’ olan analizlere ait olan etkileşim sayısı; 1.802.872 (%2.4), sonucu 

‘belirsiz’ olan analizlere ait olan etkileşim sayısı 21.801 (%0.03) olarak bulunmuştur. Sonucu 

‘doğru’ olan analizlere ait olan etkileşim sayısının ise; 3.305.374 (%4.56) olduğu tespit 

edilmiştir.  
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Tablo 11. İncelenen Şüpheli Bilgilerin Sonuçlarına Göre Aldığı Etkileşim Sayıları 

 

 

5.6. Yalan Haberle Mücadelede İçin Öneriler 

 

Artan yeni medya platformları kullanımı ve enformasyon bombardımanı içerisinde 

yaşadığımız günümüz çağında doğru bilgiyi yanlışından ayırt etmek, yalan haberlere maruz 

kalmak, bilerek ya da bilmeyerek paylaşmak önemli bir etik sorun haline gelmiştir. Yukarıdaki 

bulgularda da görüldüğü üzere; yalan haberler en çok Facebook ve Twitter’da dolaşıma 

sokulmaktadır. Dolaşıma sokulan bu haberlerin, içeriklerini ise en çok fotoğraf ve videolar 

oluşturmaktadır. Ortaya çıkan bu etik problem ile mücadele noktasında ise elbette bazı yollar 

mevcuttur.  

Öncelikle, yeni medya platformları kullanıcılarının yalan haberleri, yanlış veya eksik 

bilgi içeren bilgileri paylaşmaması için yapmaları gereken ilk şey haberdeki içeriklerin sahte 

olabileceğine dair şüphe duymaktır. Tablo 7’de de görüldüğü üzere, dolaşıma sokulan şüpheli 

bilgilerde, en çok içerik fotoğraflardan oluşmaktadır. Bu nedenle, kullanıcı bir fotoğrafı 

paylaşmadan önce mutlaka doğruluğunu kontrol etmelidir.  

Bir fotoğrafın doğruluğunu kontrol emek için en basit yol, fotoğrafın üstüne sağ tıklayıp, 

‘Google görsellerde ara’ seçeneğini tıklamak ve dolaşıma sokulan fotoğrafın, haber ile uyumlu 

olup olmadığı veya eski bir fotoğraf olup olmadığı öğrenmektir. Dolaşıma sokulan görselleri 

doğrulamak için kullanılabilecek diğer faydalı araçlar ise şunlardır;  

 Findexif.com: Görselin EXIF bilgilerini çıkarmaya yarar. 
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 Foto Forensics: EXIF bilgilerini bulur. Aynı zamanda ELA şeklinde kısaltılan 

görselin hata seviyesini sunar. Montajlanmış bir görseli anlamak için iyi bir yöntem 

sağlar. 

 Jeffrey’s Exif Viewer: Dijital ortamdaki bir fotoğrafın çekildiği lokasyonu, tarihini ve 

fotoğrafın çekildiği cihazı bulmaya yarar.  

 JPEGSnoop: Sadece Windows işletim sisteminde aktif olan ve fotorğafın neresinde 

oynama yapıldığını gösteren program. 

 TinEye: Bir diğer tersine görsel arama motoru. 

 Görselleri doğrulamak için kullanılan araçlar her gün gelişmeye devam etse de, bu 

süreçteki 4 temel ilke ise şu şekildedir; 

1. Fotoğrafı çeken kişiyle irtibat kur. 

2. Fotoğrafın çekildiği yer, tarih ve tahmini saate olur ver. 

3. Fotoğrafın, iddia edilen görseli aktardığını doğrula. 

4. Fotoğrafı kullanmak için çeken kişiden onay al (Barot, 2015:36). 

Yine tablo 7’de görüleceği üzere, dolaşıma sokulan şüpheli bilgilerdeki en çok kullanılan 

ikinci içerik türü ise videolardır. Farklı videolar birleştirilmiş, kırpılmış ya da tıpkı fotoğraflarda 

olduğu gibi bağlamından koparılmış olabilir. Burada önemli olan, videonun kullanıcıya 

göstermek istediği şeyi destekleyecek veya çürütecek gerçekleri bulmaktır. Dolaşıma sokulan 

videoları doğrulamak için aşağıdaki süreçler izlenebilir; 

 Videonun kaynağını saptayıp, doğrulamak 

 Videonun geçtiği konumu bulmak 

 Videonun tarihini doğrulamak ve 

 Videonun bağlamından koparılıp koparılmadığına bakmak (Browne, 2015:48-54). 

 Tek bir olgunun, örneğin fotoğrafın ya da bir videonun doğru olduğunu bilmek de 

yeterli değildir. Her bir içerik için ‘bu haber bu anda neden ortaya’ çıkıyor sorusunun sorulması, 

içeriğin bağlamın dışında kullanıp kullanılmadığının belirlenmesi açısından da önem arz 

etmektedir.  

İnternet üzerinde karşılaştığımız haberlerin ya da bilgilerin doğruluğunu araştırmak 

isteyen kullanıcılar ilk olarak arama motorlarını kullanmaktadır. Ancak arama yapanların büyük 

bir çoğunluğu ikinci sayfaya geçmeden, ilk sayfada çıkan sonuçları doğru kabul etmektedir. 

Burada, sonuçların sayfalara yerleştirilmesi çok önemli bir hâl almaktadır. İşte tam bu noktada, 

arama sonuçlarına doğrulama etiketi özelliği getiren Google, Türkiye’de bu faaliyeti Teyit.org ile 

gerçekleştirmektedir. Buna göre; Google üzerinden arama yapan bir kullanıcı, aradığı konu ile 

ilgili Teyit.org’un bir analizi varsa ilk olarak bu analiz ile karşılaşmaktadır.  

Kullanıcı, bir haberi paylaşmadan önce mutlaka okumalıdır. Çünkü yalan haberlerin 

yayılmasına neden olan etmenlerden birisi de kullanıcıların sadece haberin başlığını görüp, 
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içeriğini okumadan paylaşım yapmasıdır. Bu durum, yalan haberlerin yayılmasını 

hızlandırabilir, çünkü haberin başlığı içerik ile alakasız olabilir. Bir fotoğrafa veya başlığa karşı 

güçlü bir duygusal karşılık veriliyorsa, kullanıcı şüphe duymalıdır. Çünkü haberin bağlamından 

koparılmış sahte başlıklar, tam da bu duyguları yönlendirmek ve kışkırtmak için hazırlanmış 

olabilir. 

Tüm kullanıcıların kendilerine ait düşünceleri ve önyargıları vardır. Bu ön yargıları 

kabul etmek ve kendi düşüncesi ile bağdaşmayan bir bilgi ya da haber ile karşılaştığında 

sorgulama yapabilmek kullanıcı için önemlidir. Çünkü kendi filtre balonlarını/yankı fanuslarını 

yaratan kullanıcı, doğru olduğunu düşünmediği bilgileri hemen reddetmekte ve farklı görüşlere 

kendisini kapatmaktadır. Bu nedenle, yalan haberlerin yayılmasını ve paylaşılmasını önlemek 

için kullanıcılar farklı görüşlere açık olmalı, kaynakları karşılaştırmalı, bilginin de ötesine 

geçmelidir.  

Kullanıcıların filtre balonları/yankı odalarından kaçmaları için dijital araçlar da 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki ‘PolitiEcho’ isimli Google Chrome uzantısıdır. Uzantı sayesinde, 

kullanıcı Facebook arkadaşlarının ve kendi haber akışlarının politik önyargılarını 

görebilmektedir. Uzantı, kullanıcının her bir Facebook arkadaşına politik eğilimlerini tahmin 

etmesi için bir puan verir. Daha sonra kullanıcının kendi haber akışındaki politik önyargıları 

hesaplar ve bu ikisi arasındaki olası farklılıkları karşılaştırır. İkinci araç ise; ‘Flipfeed’ isimli 

Google Chrome tarayıcısıdır. Uzantı, başka birisinin Twitter akışını kullanıcının önüne getirerek, 

kullanıcının o kişinin gözünden dünyayı görmesine ve bu şekilde faklı görüşlerdeki insanların 

neler okuduğunu, düşündüğünü ve paylaştığını öğrenmesine olanak sağlar. 

Tüm bunların yanı sıra kullanıcı, girdiği internet sitelerine de dikkat etmelidir. Kullanıcı 

ilk olarak sitenin url’sine bakmalıdır. Birçok asılsız haber sitesi, url’lerde küçük değişiklikler 

yaparak, kullanıcıyı yanıltabilmektedir. Daha sonrasında, site içerisindeki yazı biçimlerine 

dikkat etmeli, çok sayıda imla hatası, bozuk sayfa düzenleri varsa bu siteden şüphelenilmelidir. 

Ayrıca, bir sitede çok sayıda pop-up veya başka türdeki reklamlar varsa bu sitede yanlış 

bilgilerin olabileceğinden şüphe edilmelidir. 

Yalan haberlerin paylaşılmasını engellemek için kurumlara da bir takım sorumluklar 

düşmektedir. Özellikle teknoloji firmaları, sosyal medya platformları ve internet siteleri 

kurumsal olarak; daha yeni ve güvenilir tasarımlar kullanarak, güvenilir içerik paylaşanları 

teşvik etmelidir. Bot hesaplar ile ilgili kısıtlamalar getirerek, bot hesapların yalan haber 

paylaşmalarını önlemek için, kullanıcının gerçek mi yoksa bot bir hesap mı olduğunu anlamayı 

hedefleyen CAPTCHA denilen sistemi kullanılması zorunlu hale gelmelidir. İnternet haber 

siteleri, kullanıcının ‘’yalan haber’’ olabilecek bir bağlantıyı paylaşmadan önce bir bağlantıya 

daha tıklamasını zorunlu kılıp, bağlantının doğruluğunu tekrar kontrol etmesini sağlayacak bir 

mekanizma kurarak yalan haber ile mücadeleye katkı sunmalıdır. 
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Devletler ya da hükümetlerin de yalan haber ile mücadelede yapabilecekleri 

bulunmaktadır. Hükümetler; araştırma komisyonları kurabilir, kamu hizmetindeki medya 

kuruluşları ile yerel medyaya olan destekleri arttırabilir, vatandaşlarına teknoloji, bilişim, siber 

güvenlik gibi konularda bilgilendirici konferanslar verebilir, medya okuryazarlığı ile dijital 

medya okuryazarlığının geliştirilmesi için çalışmalar yapabilir, müfredatları güncelleyebilir, 

eleştirel düşüncenin yaygınlaşmasını sağlayabilir. Bu sayede, birer yeni medya kullanıcısı olan 

vatandaşların, yalan haberlere, sahte içeriklere karşı farkındalıkları artacak, bu etik problem ile 

nasıl başa çıkabilecekleri konusunda bilgileri artacaktır. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Tarihi ve kullanım amaçları çok eskilere dayanan yalan haberler, günümüzde artan yeni 

medya platformları kullanımı, habere erişmede yaşanan kolaylık ve hız, kullanıcıların kendisinin 

de içerik üretebilme imkânına kavuşması gibi birçok nedenle hayatımızda daha çok yer almaya 

başlamıştır. Yaşanan bu gelişmeler, haber ve habercilere olan inancı da doğrudan etkilemiştir.  

Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü Digital Haber Raporu (2019) Türkiye Özel Sayısı’nda, 

Türkiye’de haberlere güven oranı (%46) olarak belirtilmiştir (Reuters, 2019). Hiç şüphesiz bu 

duruma neden olan etmenlerden birisi yalan haberlerdir.  

Yayılım alanları, hızı ve türleri her geçen gün artan ve değişen yalan haberlerle 

mücadele bağlamında doğrulama platformları, yaşanan bu etik sorunun çözümü noktasında 

önemli bir yer edinmektedir. Dünyada, her yıl bu doğrulama platformlarının sayısının artması 

da bu durumu doğrulamaktadır. Türkiye’de ise; doğrulama platformları henüz yeni 

yaygınlaşmaya başlamaktadır. Bu nedenle yapısal ve işleyiş bakımından eksiklikler olmasına 

rağmen, bu platformların yalan haberlere karşı çözüme katkı sundukları söylenebilir. 

Yaşanan bu etik problemin; en çok hangi haber kategorilerinde yer aldığını, bilgilerin 

içerik türlerinin ne olduğunu, en çok hangi yeni medya platformlarında yayıldığını ve bu 

bilgilerin aldığı etkileşim sayılarının ne kadar olduğunu bulmayı amaçlayan çalışmada ise; 

doğrulama platformu Teyit.org’un 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasındaki incelemiş 

olduğu 337 adet şüpheli bilgi, kategorilere ayrılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. 

Teyit.org incelediği şüpheli bilgilerin sonuçları, ‘doğru, yanlış, karma, belirsiz’ olarak 

dört farklı kategoride sonuçlandırmaktadır. Araştırma sonucunda Teyit.org tarafından 

incelenen 337 bilginin, 266’sı yanlış, 36’sı doğru, 32’si karma ve 3 tanesi belirsiz olarak 

etiketlenmiştir. Ortaya çıkan sonuç göstermektedir ki; yeni medya ortamlarındaki içerik 

üreticiler ve gazeteciler, yayınladıkları veya dolaşıma soktukları haberlere daha çok özen 

göstermeli ve habercilik etiğine bağlı kalmalıdır. Bunun yanı sıra kullanıcılar; medya ve dijital 

medya okuryazarlık yetilerini geliştirmelidir. Aksi bir durumda, yalan haberlerin üretilmesi, 

dolaşıma sokulması gibi sorunlarla mücadele etmek gittikçe zorlaşacaktır. 

Çalışma bulguları göstermiştir ki; yeni medya platformlarında dolaşıma sokulan bilgiler 

en çok politika kategorisinde yer almaktadır. İncelenen 337 bilgiden, 186’sı politika kategorisi 

içerisinde yer almaktadır. Bu sonuç; dolaşıma sokulan yalan haberlerin çoğunluğunun politik bir 

kazanç elde etmek amacıyla yeni medya platformlarında yayıldığını ortaya koymaktadır. Bu da 

yeni medya kullanıcılarının özellikle politika ile ilgili içerikleri paylaşma konusunda ne kadar 

dikkatli olmaları gerektiğini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda bu sonuç, yankı fanusları ve 

filtre balonu gibi kavramlarla ifade edilen ve kullanıcıların ağırlıklı olarak kendi düşüncelerine 
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yakın isimleri takip etmesi ve ideolojik bakımdan yakın bulduğu içeriğe inanma eğiliminin güçlü 

olduğuna ilişkin tartışmalarla da ilişkilendirilebilir.  

Yanlış bilgilerin içerik türlerine bakıldığında ise; 155 adet fotoğrafın şüpheli bilgilerin 

içerisinde yer aldığı görülmektedir. İnternet ve dijital teknolojilerinin gelişimi, artık 

fotoğrafların ve videoların üzerinde değişiklik yapma imkânını herkese sağlar duruma 

getirmiştir. Bunun sonunda kişiler veya kurumlar fotoğraflar ve videolar üzerinde oynamalar 

yaparak, kullanıcıları manipüle ederek ticari ya da ideolojik kazanç elde etmektedirler. Bunun 

önlenmesi açısından da; kullanıcılar karşılaştıkları fotoğraf ve videolara şüphe ile yaklaşmalı ve 

doğruluğunu araştırmalıdır. 

Ülkemizde YouTube’dan sonra, en çok kullanılan ikinci sosyal medya platformu olan 

Facebook’un (We Are Social, 2018), yalan haberlerin en çok dolaşıma sokulduğu platform 

olduğu yine çalışma bulgularında ortaya çıkarılmıştır. 208 adet şüpheli bilginin, Facebook’da 

dolaşıma sokulması platformun yalan haberleri önlemek için aldığı tedbirlerden ve 

işbirliklerinden yeterli kadar verim alamadığını göstermektedir. 205 adet şüpheli içeriğin yer 

aldığı Twitter’da ise durum çok da farklı değildir. Troll, bot ve sahte hesapların halen yer aldığı 

platformda, yalan haberler hızla yayılmaya devam etmektedir. Ülkemizde kullanım oranları 

yüksek olan bu iki sosyal medya platformunun yalan haberlerle mücadele etmesi konusunda 

daha çok araştırmaya ve çözüm önerilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Çalışmada elde edilen bir diğer önemli sonuç ise; şüpheli bilgilerin aldığı etkileşim 

sayılardır. Araştırmada, incelenen tarih aralığındaki yanlış etiketine sahip bilgilerin aldığı 

etkileşim sayısı 67 milyon 222 bin 469 olarak belirlenmiştir. Yeni medyanın, habere ulaşmada 

ve yayılmasındaki getirdiği hız özelliği burada karşımıza çıkmaktadır. Doğru ve güvenilir 

bilgilerin yayılması açısından önemli olan bu özellik, yalan haberlerin dolaşıma sokulması 

açısından ele alındığında ciddi bir sorun teşkil etmektedir. İçerik üreticiler tarafından ister 

ideolojik, ister ticari kazanç elde edilmek için üretilmiş olsun yalan haberlerin aldığı etkileşim 

sayısı, yaşanan bu etik problemin büyüklüğünü gözler önüne sermektedir.  

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de yalan haber önemli bir sorun 

olarak dikkat çekmektedir. Bu bağlamda doğrulama platformlarının sayılarının artarak dijital 

okuryazarlığa katkıda bulunması ve yeni medya ortamındaki yalan haber konusunda 

kullanıcıların bilgisini artırması demokrasinin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. 

Sayıları her geçen gün artsa da, yalan haberlerle mücadele kapsamında tüm yükü doğrulama 

platformlarına yüklemek sonuç getirmeyecektir. Yalan haberlerin paylaşılmasının ardında yatan 

nedenlerin araştırılması bir gereklilik arz etmektedir. Kullanıcıların eğitim düzeyi, yaşları, 

politik görüşleri gibi birçok farklı parametrelerle yapılacak araştırmalarda yalan haberlerin ilk 

çıkış noktasının neler olduğu ve neden yalan haber paylaşılmasına ihtiyaç duyulduğu ortaya 

çıkarılmalıdır.  
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Çalışma; yalan haber üzerine yapılmış sınırlı sayıdaki çalışmalardan birisi olması 

nedeniyle de önem taşımaktadır. Teknolojinin sürekli gelişip, kendisini yenilediği 21. yüzyılda; 

yalan haberlerin türleri de, içerikleri de, paylaşım nedenleri de her gün değişebilme 

potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, yapılan çalışmanın ileride yalan haberler üzerine 

gerçekleştirilecek olan diğer çalışmalara bir ışık tutması umulmaktadır. 
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EKLER 

Bu bölümde, çalışma kapsamında incelenen Teyit.org internet sitesinin analizini 

gerçekleştirdiği şüpheli bilgilere dair gerçekleştirilen içerik analizinin dökümü yer almaktadır. 

İçerik analizi kapsamında; haberlerin yayınlanma tarihleri, haberlerin başlıkları, haberlerin yer 

aldığı kategoriler, haberleri oluşturan içeriklerin türleri, haberlerin dolaşıma sokulduğu 

mecralar, her haberin sosyal medya platformları üzerinden elde ettiği etkileşim sayısı ve 

haberlerin analiz sonuçları yer almaktadır. 

EK1: İÇERİK ANALİZİ DÖKÜMÜ 

Tarih Başlık Kategori İçerik 
Türü 

Yayıldığı 
Mecra 

Etkileşim 
Sayısı 

Analiz Sonucu 

02.012018 
 

Fotoğrafın 
Şapka 
Takmadıkları 
Için CHP’nin 
Idam Ettiği 
Insanları 
Gösterdiği 
Iddiası 

Politika Fotoğraf Facebook 2.833 Yanlış 

03.01.2018 Videonun Çin’de 
Müslüman Bir 
Uygur Türküne 
Şiddet 
Uygulandığını 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Video Facebook 1.134.332 Yanlış 

04.01.2018 Videonun 
İran’da Rejimi 
Protesto 
Edenleri 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Video Facebook 241.557 Yanlış 

08.01.2018 Trump 
Hakkındaki 
Kitapta ABD 
Başkanı’nın 
Gorillerle 
Konuştuğunun 
Belirtildiği 
iddiası 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Twitter 18 Yanlış 

09.01.2018 Fotoğrafın 
Bolu’da Yaşayan 
11 Yaşındaki 
Hamile Kız 
Çocuğunu 
Gösterdiği 
İddiası 

Sağlık Fotoğraf Twitter - Yanlış 

10.01.2018 Keskinoğlu ve 
Virüslü 
Yumurtalar 
İddiası 

Sağlık Sosyal 
Medya 
İletisi 

Whatsapp - Yanlış 
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15.01.2018 Din Görevlileri, 
Boşnaklar, 
Arnavutlar ve 
Arapların 
Çanakkale’de 
Savaşmadığı 
iddiası 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Facebook 4.945 Karma 

16.01.2018 Çorabın İçinde 
Bir Dilim Soğan 
Koymanın Bazı 
Hastalıklara İyi 
Geldiği İddiası 

Sağlık Haber İnternet 
Haber 
Sitesi 

- Yanlış 

17.01.2018 Tübitak’ın 
Nohut Suyunu 
Tanesinden 
Ayıran Kaşığı 
Son 15 Yılın En 
Başarılı Projesi 
Seçtiği İddiası 

Bilim Sosyal 
Medya 
İletisi 

Facebook 4.339 Yanlış 

19.01.2018 Fotoğrafın 
Meclisin 
Önünde 
Kendisini Ateşe 
Veren Kişiye Ait 
Olduğu İddiası 

Politika Fotoğraf Instagram 51.980 Yanlış 

19.01.2018 CHP Kadın 
Kolları’nın açtığı 
bir pankartta 
‘’sevişiriz 
cenabet 
gezeriz’’ yazdığı 
İddiası 

Politika Fotoğraf Facebook 3.260 Yanlış 

21.012018 Videonun 
Afrin’deki Sıcak 
Çatışmaları 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Video İnternet 
Haber 
Sitesi 

- Yanlış 

21.01.2018 Fotoğrafın Afrin 
Harekâtı 
Sırasında 
Yaralanan Bir 
Çocuğu 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter 206 Yanlış 

21.01.2018 Videonun Afrin 
Hava 
Harekâtında 
Görevli F-
16’lara Ait 
Olduğu İddiası 

Politika Video Facebook,
Instagram 

248.131 Yanlış 

22.01.2018 Fotoğrafların 
Afrin’de TSK’ya 
ait tankların 
İmha Edildiğini 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Facebook 203 Yanlış 

21.01.2018 Fotoğrafın YPG 
Tarafından Esir 
Alınan Türk 

Politika Fotoğraf Twitter 14 Yanlış 
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Askerlerini 
Gösterdiği 
İddiası 

22.01.2018 Videonun Zeytin 
Dalı Harekâtı 
Sırasında 
Ateşlenen 
Roketleri 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Video Facebook 2.670.588 Yanlış 

23.01.2018 Videonun Afrin 
Harekâtı 
Sırasında Atılan 
Roketleri 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Video Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri, TV 
Kanalları 

1.379 Yanlış 

24.01.2018 Videonun 
Afrin’deki 
Operasyondan 
Sıcak 
Görüntüleri 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Video Facebook, 
Tv 
Kanalları, 
İntenet 
Haber 
Siteleri 

3.795 Yanlış 

24.01.2018 Fotoğrafın 
Afrin’de Esir 
Alınan Türk 
Askerlerini 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter 85 Yanlış 

26.01.2018 Trabzonspor’un 
Stadyumunda 
Fenerbahçe Marşı 
Çalındığı İddiası 

Spor Video Facebook,
Twitter 

26.528 Yanlış 

30.01.2018 Fotoğrafın 
Türkiye’ye Bağlı 
Askeri Güçlerin 
Katar’da Bir 
Sivili 
Öldürdüğünü 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Video Twitter 644 Yanlış 

30.01.2018 Videonun 
ypg’liler 
Tarafından 
Revir Olarak 
Kullanılan 
Sığınağı 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Video Facebook,
İnternet 
Haber 
Siteleri 

499.010 Karma 

02.02.2018 Uzun Dönem 
Askerlik 
Süresinin 18 
Aya Çıkartıldığı 
İddiası 

Politika Haber İnternet 
Haber 
Siteleri 

- Yanlış 

03.02.2018 Fotoğrafta 
Arkası Dönük 
Eli Belindeki 
Askerin İsmet 
İnönü Olduğu 

Politika Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

1433 Yanlış 
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İddiası 

05.02.2018 ABD’nin Kudüs 
Kararından Sonra 
Filistinlerinin 
BM’de Halay 
Çektiği İddiası 

Politika Video Twitter, 
Facebook, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

46.839 Yanlış 

05.02.2018 Robert 
Pattinson’un NY 
Times’a Verdiği 
Röportajda 
Müslüman 
Olduğunu 
Açıkladığı 
İddiası 

Magazin Haber İnternet 
Haber 
Siteleri 

- Yanlış 

06.02.2018 Erdoğan’ın Papa 
Ziyaretinde 
‘’Denk Koltuk’’ 
Krizi Yaşandığı 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

25.219 Yanlış 

06.02.2018 Mersin İl 
Müftülüğü’ne 
‘’Çocuk 
Evlendirme 
Dairesi’’ 
Pankartı 
Asıldığı İddiası 

Politika Fotoğraf Facebook 20.282 Karma 

07.02.2018 ‘’Alo’’ 
Sözcüğünün 
Graham Bell’in 
Sevgilisi 
Allessandra 
Lolita 
Oswaldo’nun 
İsminden 
Geldiği İddiası 

Şehir 
Efsanesi 

Hikâye İnternet 
Haber 
Siteleri 

- Yanlış 

08.02.2018 ‘’Vampirler 
Neden Uzun 
Yaşar?’’ İsimli 
Konferans 
iddiası 

Bilim Sosyal 
Medya 
iletisi 

Twitter 2.079 Doğru 

09.02.2018 Fotoğrafın 
Kendi Aracına 
Türkiye Bayrağı 
Yapıştıran ABD 
Askerini 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

904 Yanlış 

12.02.2018 Brezilya’dan 
İthal Edilen 
Hayvanların 
Türkiye’ye Kötü 
Koşullarda 
Getirildiği 
İddiası 

Sağlık Fotoğraf Twitter 787 Doğru 

12.02.2018 Fotoğrafın 
Suriye’de ABD 
Tarafından 
Bombalanan 

Politika Fotoğraf Twitter 81 Yanlış 
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Konvoyu 
Gösterdiği 
İddiası 

13.02.2018 Videonun 
Sarımsaktan 
Kaçan Canlı 
Kanser 
Hücresini 
Gösterdiği 
İddiası 

Sağlık Video Twitter, 
Facebook, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

2.362.744 Yanlış 

14.02.2018 Facebook’ta 
Yoruma ‘’BFF’’ 
Yazıldığında 
Yazı Yeşil 
Oluyorsa 
Hesabın 
Güvende 
Olduğu İddiası 

Teknoloji Sosyal 
Medya 
İletisi 

Facebook 80.857 Yanlış 

15.02.2018 Starbucks’un 
Kahvelerinde Fil 
Dışkısı 
Kullandığını 
Kabul Ettiği 
İddiası 

Sağlık Haber Facebook,
İnternet 
Haber 
Siteleri 

15.708 Yanlış 

16.02.2018 Adana’da Cinsel 
İstismara 
Uğradığı 
Belirtilen Kız 
Çocuğunun 
Öldüğü İddiası 

Yaşam Haber Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

5.178 Yanlış 

19.02.2018 Fotoğrafın 
Muş’taki Bir 
Temizlik 
İşçisinin 
Oluşturduğu 
Kütüphaneyi 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Twitter 6.751 Yanlış 

21.02.2018 Çiftçinin Kezzap 
Kullanarak 
Biber 
Yetiştirdiğini 
İtiraf Ettiği 
İddiası 

Bilim Video Instagram
,Tv Kanalı 

61.109 Yanlış 

22.02.2018 Markete Giren 
Silahlı Hırsızı 
Etkisiz Hale 
Getiren 
Kaykaycı 
Hırsızlar 

Yaşam Video Facebook, 
Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

173.612 Yanlış 

23.02.2018 Kaldırım 
Yapmak İçin 
Kesilen 
Ağaçların 
Türkiye’den 
Olduğu İddiası 

Politika Fotoğraf Facebook
Twitter 

6.771 Yanlış 

23.02.2018 ABD’li Sanatçının 
46 Milyon Dolara 
Satılan 

Sanat Fotoğraf Twitter, 
İnternet 

720 Yanlış 
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Tablosunun 
Ketçapla Yapıldığı 
İddiası 

Haber 
Siteleri 

24.02.2018 A Haber’in 
‘’Şeker Hastalığı 
Bitecek’’ Alt 
Bandı 
Kullandığı 
İddiası 

Sağlık Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

9701 Yanlış 

27.02.2018 Ölen Sahibinin 
Fotoğrafını 
Telefonda 
Gören Kedi 
Videosu 
 

Yaşam Video Facebook, 
İnternet 
Haber 
Siteler, Tv 
Kanalı 

10.621 Yanlış 

27.02.2018 TRT’nin Buz 
Pateni Yapan 
Kadın Sporcuyu 
Kendi 
Logosuyla 
Sansürlediği 
İddiası 

Politika Video Facebook 140.080 Yanlış 

05.03.2018 Çölde Tek 
Başına 
Yürüyerek 
Suriye’den 
Ürdün’e 
Geçmeye 
Çalışan Çocuk 

Yaşam Fotoğraf Twitter 15.374 Yanlış 

05.03.2018 Fotoğrafın Doğu 
Guta’da Kafes 
İçinde 
Gezdirilen Alevi 
Çocukları 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter 3.306 Yanlış 

06.03.2018 Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın 
Afrin’de 8 
Askerin 
Hayatını 
Kaybetmesinin 
Ardından Davul 
Çalındığı İddiası 

Politika Video Facebook 236.078 Yanlış 

08.03.2018 Birbirine 
Sarılan Yaşlı Çift 
Fotoğrafının 
Marmaray 
Üsküdar 
Durağından 
Olduğu İddiası 

Yaşam Fotoğraf Twitter 16.250 Yanlış 

12.03.2018 Show TV’nin 
‘’Kayıp 
Hizmetçinin 
Faili’’ Olduğu 
İddiasıyla 
Kullandığı 
Fotoğraf 

Yaşam Fotoğraf Tv Kanalı - Yanlış 
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12.03.2018 Fotoğrafların 
Sarıyer Spor 
Kulübü’nün 
Otobüsüne 
Yapılan Taşlı 
Saldırıyı 
Gösterdiği 
İddiası 

Spor Fotoğraf Twitter, 
Facebook, 
İnternet 
Haber 
Siteleri  

185 Yanlış 

13.03.2018 Kanadalı 
Doktorların 
Maaşlarına 
Yapılan Zammı 
Protesto Ettiği 
İddiası 

Yaşam Sosyal 
Medya 
İletisi 

Twitter 2.966 Doğru 

14.03.2018 Uzman Çavuş 
Orhan Sürmen 
ve Kanıyla 
Islandığı İddia 
Edilen Kuran-ı 
Kerim 

Politika Fotoğraf Facebook, 
Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

1.580 Yanlış 

15.03.2018 Stephan 
Hawking’in 
Vietnam Savaşı 
Karşıtı Eyleme 
Katıldığını 
Gösteren 
Fotoğraf 

Şehir 
Efsanesi 

Fotoğraf Twitter 
ve 
İnternet 
Haber 
Sitesi 

1.067 Yanlış 

15.03.2018 Baş Ağrısı 
Şikâyetiyle 
Hastaneye 
Giden Adamın 
‘’Beyinsiz’’ 
Çıktığı İddiası 

Sağlık Haber İnternet 
Haber 
Siteleri 

- Yanlış 

16.03.2018 İzmir 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Diktiği Kadın 
Heykeli İddiası 

Politika Fotoğraf Facebook,
Twitter 

2.737 Yanlış 

18.03.2018 Angela Merkel, 
Theresa May ve 
Gina Haspel’in 
Aynı Fotoğrafta 
Olduğu İddiası 

Yaşam Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

5.727 Karma 

19.03.2018 CIA Başkanı 
Gina Haspel’i 
İşkence 
Yaparken 
Gösteren 
Fotoğraf İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

3.175 Yanlış 

20.03.2018 Afrin’de 
Hristiyanlara 
Ait 
Mezarlıkların 
ÖSO Militanları 
Tarafından 
Parçalandığını 
Gösteren Video 
İddiası 

Politika Video Facebook,
İnternet 
Haber 
Sitesi 

57.672 Yanlış 
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22.03.2018 İsrail 
Devleti’nin 
Kurucusu Ben 
Gurion’un 
İstanbul 
Üniversitesi’nde 
Eğitim Gördüğü 
İddiası 

Politika Fotoğraf Facebook 28.019 Doğru 

23.03.2018 ABD 
Bankalarını 
Hackleyen 
Hamza 
BenDelladj’ın 
İdam Cezasına 
Çarptırıldığı 
İddiası 

Yargı Fotoğraf Facebook 27.173 Karma 

26.03.2018 Polonya’da Bira 
Sevenler Partisi 
Kurulduğu 
İddiası 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Twitter 4.379 Doğru 

28.03.2018 2. Abdülhamid’e 
Ait Olduğu İddia 
Edilen Ses Kaydı 

Politika Video Twitter, 
Facebook 

899.600 Yanlış 

29.03.2018 A Haber’in 
‘’Benzinde 
Tarihi Düşüş’’ 
Alt Bandı 
Kullandığı 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

6.188 Yanlış 

29.03.2018 Donald 
Trump’ın 
Mexico City 
Valisine Tokat 
Attığı İddiası 

Politika Video Facebook,
YouTube 

15.179.84
6 

Yanlış 

30.03.2018 Kürtler 
Camii’nin 
İsminin Türkler 
Olarak 
Değiştirildiği 
İddiası 

Politika Haber İnternet 
Haber 
Siteleri 

- Yanlış 

05.04.2018 Kruger Ulusal 
Parkı’ndaki Filin 
Yorulan 
Aslanlara Eşlik 
Ettiği İddiası 

Yaşam Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

19.307 Yanlış 

05.04.2018 Yeni Akit 
Gazetesi’nin 
Kara Delik 
Görselini 
Buzladığı 
İddiası 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Twitter 1.723 Yanlış 

06.04.2018 Mona Sahlin ve 
Toblerone 
Yolsuzluk 
Davası 

Politika Haber Facebook,
İnternet 
Haber 
Siteleri 

35.244 Doğru 

 
09.04.2018 

Uzayda 5 Ay 
Kalan Astronota 
1.4 Milyon 

 
Bilim 

 
Haber 

İnternet 
Haber 

 
- 

 
Yanlış 
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Dolar Telefon 
Faturası Geldiği 
İddiası 

Siteleri 

10.04.2018 Videonun 
Trump’ı 
Gördüğü İçin 
Korkudan 
Bağıran 
Çocukları 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Video İnternet 
Haber 
Siteleri, 
Twitter, 
Instagram 

151.651 Yanlış 

11.04.2018 Fotoğrafın 
Suriyelilerin 
Türkiye’ye 
Gelen Afganları 
Protesto Ettiğini 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Facebook 14.319 Yanlış 

11.04.2018 Suudi 
Arabistan’da 
Kâbe İmamının 
Katıldığı Bir 
Organizasyonda 
Kumar Oynadığı 
İddiası 

Magazin Fotoğraf İnternet 
Haber 
Siteleri 

- Yanlış 

12.04.2018 Binlerce İnsanın 
Aynı Adamı 
Rüyasında 
Gördüğü İddiası 

Yaşam Haber İnternet 
Haber 
Siteleri 

- Yanlış 

13.04.2018 Balıkların 
İçinden Çıkan 
Bezelerin 
Kansere Neden 
Olduğu İddiası 

Sağlık Fotoğraf Facebook 129.805 Yanlış 

14.04.2018 Videonun 
ABD’nin 
Suriye’ye 
Gerçekleştirdiği 
Saldırıyı 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Video Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri, 
TV 
Kanalları 

273 Yanlış 

14.04.2018 Pılitzer Ödüllü 
Gazeteci Alex 
Jones’un 
Trump’a Küfür 
Ettiği İddiası 

Politika Video Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

2.092 Yanlış 

15.04.2018 Suriye’de 
Kimyasal 
Saldırıda Öldüğü 
Söylenen Kişilerin 
Hareket Ettiğini 
Gösteren Video 

Politika Video Twitter, 
Facebook 

17.691 Yanlış 

15.04.2018 Videonun Şam’a 
Yönelik Füze 
Saldırısının 
Durdurulduğun
u Gösterdiği 
İddiası 
 

Politika Video Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

106 Yanlış 
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16.04.2018 Fotoğrafın 
Türkiye’nin 
Sahip Olacağı 
Yerli Savaş 
Gemisini 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Facebook 10.926 Yanlış 

17.04.2018 Açık öğretim 
Fakültesi 
Sınavında 
Cinsiyetçi Soru 
Sorulduğu 
İddiası 

Eğitim Fotoğraf Facebook,
Twitter, 
İntenet 
Haber 
Siteleri 

9.116 Karma 

19.04.2018 1 Nisan’ın 
Müslümanları 
Katletmek İçin 
Başvurulan 
Hileden Çıktığı 
İddiası 

Şehir 
Efsanesi 

Haber Facebook,
İnternet 
Haber 
Siteleri 

7.880 Yanlış 

19.04.2018 İyi Parti’nin 
Seçimlere 
Giremeyeceğini 
Belirten YSK 
Belgesi 

Politika Fotoğraf Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

177 Yanlış 

20.04.2018 Kadınların 
Dekolte Giyerek 
Deprem 
Yaratmaya 
Çalıştığı İddiası 

Yaşam Haber Facebook,
İnternet 
Haber 
Siteleri 

5.087 Doğru 

23.04.2018 TRT Haber’in ‘’3 
bin Yıllık Cami 
Restore Edildi’’ 
Başlıklı Haber 
Yaptırdığı İddiası 

Yaşam Fotoğraf Facebook,
Twitter 

4.996 Doğru 

23.04.2018 Annesiyle Birlikte 
Cezaevinde Kalan 
0-6 Yaş 
Çocukların Sayısı 

Yaşam Sosyal 
Medya 
İletisi 

Twitter 2.786 Karma 

25.04.2018 24 Haziran’ı 
Gösteren Bir 
Takvim 
Yaprağında 
‘’Geldikleri Gibi 
Giderler’’ 
Yazdığı İddiası 

Politika Fotoğraf Facebook,
Twitter 

5.882 Yanlış 

27.04.2018 Cumhurbaşkanl
arının CSO’yu 
Dinleme 
Sayılarına Dair 
İddiaları 

Politika Fotoğraf Facebook,
Twitter, 
İnternet 
Haber 
Sitesi 

38.397 Karma 

29.04.2018 MHP’nin Seçim 
Otobüsünde 
Erdoğan’ın 
Fotoğrafının Yer 
Aldığı İddiası 

Politika Fotoğraf Facebook 7.585 Yanlış 

30.04.2018 Ümraniye’deki 
Bir Camide 
Cuma Hutbesi 
Sırasında Seçim 

Politika Video Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

194.954 Yanlış 
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Propagandası 
Yapıldığı İddiası 

02.05.2018 Küba’nın 
Suriye’ye Sağlık 
Çalışanı ve İlaç 
Yardımı 
Gönderdiği 
İddiası 

Sağlık Haber Twitter 7.500 Karma 

02.05.2018 YSK’nın 
Cumhurbaşkanı 
Adaylığı İçin 
Diploma Şartını 
Kaldırdığı 
İddiası 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Twitter 2.979 Yanlış 

04.05.2018 Necmettin 
Erbakan’ın 
‘’CHP’ye Aldanıp 
Kuyruğuna 
Yapışma’’ 
Dediği İddiası 

Politika Video Twitter, 
Facebook 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

917.215 Yanlış 

07.05.2018 Nasreddin Hoca 
Kitabında Çok 
Eşlilikten 
Bahsedildiği 
İddiası 

Yaşam Sosyal 
Medya 
İletisi 

Twitter, 
Facebook 

23.753 Doğru 

07.05.2018 Fotoğrafın 
Meral Akşener 
Fettullah Gülen’i 
Yan Yana 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

2.948 Yanlış 

07.05.2018 Erdoğan’ın Meral 
Akşener 
Hakkında ‘’Zilli 
Meral Kemal’in 
Eteklisi’’ Dediği 
İddiası 

Politika Haber Facebook,
Köşe 
Yazısı 

6.466 Yanlış 

08.05.2018 Veriliş Tarihi 10 
yılı Geçen 
Kimliklerle 24 
Haziran’da Oy 
Kullanılmayaca
ğı İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter 871 Yanlış 

08.05.2018 Amerika’da 
Yetenek 
Yarışmasında 
İlahi Söyleyen 
Kişinin Jüriyi 
Ağlattığı İddiası 

Yaşam Video Facebook 1.392.000 Yanlış 

08.05.2018 Erdoğan’ın 
Siyonizm’in 
Kurucusu 
Theoder Herzl 
İçin Düzenlenen 
Bir Ayine 
Katıldığı İddiası 

Politika Video Facebook,
YouTube 

536.369 Yanlış 

09.05.2018 Fotoğrafın 
Muharrem 
İnce’nin Camide 

Politika Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

36.186 Yanlış 
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Halay Çektiğini 
Gösterdiği 
İddiası 

10.05.2018 Görsellerin 
TAMAM ve 
DEVAM 
Tweetlerinin 
Yurtdışından 
Atıldığını 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

11.862 Yanlış 

10.05.2018 Boğaziçi 
Üniversitesi’nde
ki Bir Tabelada 
‘’Boğaziçili 
Karısını 
Paylaşmayı 
Sever’’ Yazdığı 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Twitter 7.951 Yanlış 

11.05.2018 Adalet Partisi 
Genel Başkanı 
Vecdet Öz’ün 
‘’Tayyip Size 
Müstehak’’ 
Dediği İddiası 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

2426 Yanlış 

14.05.2018 Fotoğrafın 
Muharrem 
İnce’nin Denizli 
Mitinginden 
Olduğu İddiası 

Politika Fotoğraf Facebook 35.041 Yanlış 

14.05.2018 Suriyeli 
Mültecilere 
İçinde 930 TL 
Bulunan Yardım 
Kartı Verildiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Facebook 70.031 Karma 

15.05.2018 Alman Bira 
Firmasının 
Piyasaya 
Sürdüğü Bira 
Şişesinde ‘La 
İlahe İllallah 
Yazdığı İddiası 

Yaşam Fotoğraf Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

67 Doğru 

15.05.2018 2017 
Referandumund
a 
Hesaplanmayan 
2 Milyondan 
Fazla Oy Olduğu 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter 1.847 Yanlış 

16.05.2018 Videonun 
Malezya Eski 
Başbakanı’nın 
Evinden Çıkan 
Paraları 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Video Facebook,
Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

1.842.900 Yanlış 

16.05.2018 Fotoğrafın 
İsrail’in 

Politika Fotoğraf Twitter, 410.628 Yanlış 
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Protesto 
Ederken 
Hayatını 
Kaybeden Fadi 
Abu Salah’ı 
Gösterdiği 
İddiası 

Facebook,
İnternet 
Haber 
Siteleri 

17.05.2018 Filistinliler’in 
İsrail Bayrağı 
Giydirilen Eşeği 
Yaktığını 
Gösteren 
Fotoğraf İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter, 
Instagram
,Facebook
,İnternet 
Haber 
Siteleri 

1.418 Yanlış 

18.05.2018 Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın 
‘’tamam’’ 
Kelimesini 
Kullananlar 
Hakkında Fetva 
Yayınladığı 
İddiası 

Politika Fotoğraf Facebook 18.453 Yanlış 

19.05.2018 24 Haziran’daki 
Seçimler İçin 
Hazırlanan 
Sandık 
Tutanaklarında 
Değişiklik 
Yapıldığı İddiası 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Whatsapp - Yanlış 

21.05.2018 Fotoğrafın İsrail 
Askerinin 
Filistinli Bir 
Gence Şiddet 
Uyguladığını 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Facebook 6.552 Yanlış 

22.05.2018 Fotoğraflar 
İsrail’in Son 
Saldırılarını 
Protesto Eden 
Yahudiler’i Mi 
Gösteriyor? 

Politika Fotoğraf Twitter - Yanlış 

22.05.2018 Videonun İsrail 
Askeri Üssünde 
Çıkan Yangını 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika 
 

Video 
 

Facebook 1.440.105 
 

Yanlış 
 

23.05.2018 A Haber’in Türk 
Lirası ve 
Pakistan Rupisi 
Hakkında Alt 
Bant Kullandığı 
İddiası 

Politika 
 

Fotoğraf 
 

Facebook,
Twitter 

17.447 
 

Yanlış 
 

24.05.2018 Kara Balıkçıl 
Kuşunun Sadece 
Ramazan’da Su 
İçerken Kendini 
Kapattığı İddiası 

Yaşam 
 

Video 
 

Facebook 1.795.343 Yanlış 
 



Alp Şahin Çiçeklioğlu, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

106 

 

24.05.2018 Putin Seçim 
Kazanmadan 
Önce Rublenin 
%40 Değer 
Kaybettiği 
İddiası 

Politika 
 

Sosyal 
Medya 
İletisi 

Facebook,
Twitter 

9.510 
 

Yanlış 
 

25.05.2018 NASA’nın Yapay 
Bulutla Yağmur 
Yağdırdığı 
İddiası 

Bilim 
 

Video 
 

Facebook,
YouTube,
Twitter,İn
ternet 
Haber 
Siteleri 

1.756.714 
 

Yanlış 
 

26.05.2018 Meral 
Akşener’in 
Paylaştığı Sözün 
Necip Fazıl’a Ait 
Olmadığı İddiası 

Politika 
 

Sosyal 
Medya 
İletisi 
 

Twitter 1.273 Yanlış 
 
 

28.05.2018 SOLOTÜRK’ün 
uçuşlarının 
Muharrem 
İnce’yle 
Karşılaştıktan 
Sonra İptal 
Edildiği İddiası 

Politika Haber Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

99.131 Yanlış 
 

29.05.2018 Diş Hekimi 
Füsun Kümet’e 
Ak Parti 
Milletvekili 
Aday Listesinde 
İlkokul Mezunu 
Yazdığı İddiası 

Politika 
 

Fotoğraf 
 

Twitter 14.319 Doğru 
 

29.05.2018 Fotoğrafın 
Malatya’daki Bir 
Otoyolu 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf 
 

Facebook 92.865 
 

Yanlış 

30.05.2018 Tarihteki İlk 
Savaş Uçağını 
İtalyanların 
Ürettiği ve 
Uçağın Osmanlı 
Tarafından 
Düşürüldüğü 
İddiası 

Politika 
 

Fotoğraf Facebook 12.934 Karma 
 

30.05.2018 Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 
Fettullah 
Gülen’in Elini 
Öptüğünü 
Gösteren 
Fotoğraf İddiası 

Politika 
 

Fotoğraf 
 

Facebook,
Instagram 

232.1727 
 

Yanlış 
 

01.06.2018 A Haber’in 
Muharrem İnce 
İçin 
‘’Üniversiteyi 8 

Politika 
 

Fotoğraf 
 

Twitter, 
Facebook 

9.549 Yanlış 
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Dönemde 
Bitirmiş’’ Alt 
Bandı 
Kullandığı 
İddiası 

04.06.2018 A Haber’in 
‘’ABD’yi TL 
Korkusu Sardı’’ 
Şeklinde Bir Alt 
Bant Kullandığı 
İddiası 

Politika 
 

Video 
 

Twitter&
Facebook 

724.309 
 

Doğru 
 

05.06.2018 Videonun 
Kanada’daki Bir 
Ehliyet Sınavını 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam 
 

Video Facebook,
Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

771.557 
 

Yanlış 
 

05.06.2018 İstanbul’daki 
Üçüncü 
Havalimanından 
Yurt Dışına 
Çıkanlardan 20 
Euro Alınacağı 
İddiası 

Politika 
 

Haber İnternet 
Haber 
Siteleri, 
Twitter 

5.654 
 

Doğru 
 

05.06.2018 Fotoğrafın 
Şapka 
Takmadıkları 
İçin İdam Edilen 
İnsanları 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika 
 

Fotoğraf 
 

Twitter, 
Facebook 

10.563 
 

Yanlış 
 

06.06.2018 Pankartta 
‘’Kahrolsun 
Şeriat 
Başörtüsüne 
Geçit Yok 
Yaşasın Laiklik’’ 
Yazdığı İddiası 

Politika 
 

Fotoğraf 
 

Facebook 9.198 Yanlış 
 

07.06.2018 Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın 
Örtülü 
Ödenekten 747 
Milyon Lira 
Harcadığı 
İddiası 

Politika 
 

Haber 
 

Facebook,
İnternet 
Haber 
Siteleri 

1.806 Karma 

07.06.2018 Erdoğan’ın 
Bingöl 
Mitingindeki 
Kalabalığa 
‘’Diyarbakır’’ 
Diye Seslendiği 
İddiası 

Politika 
 

Video 
 

Facebook,
Twitter 

309.368 
 

Doğru 
 

08.06.2018 Ak Parti’nin 
Afişinde ‘’Deh 
de gidelim... Çüş 
de Duralım...’’ 
Yazdığı İddiası 

Politika 
 

Fotoğraf 
 

Facebook 13.380 
 

Yanlış 
 

08.06.2018 İkinci Turda 
Kullanılacak 

Politika Haber Twitter, 3.021 Karma 
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Seçmen 
Pusulasıyla İlgili 
İddia 

  Whatsapp   

08.06.2018 Erzurum’daki 
Hasan-ı Basri 
Etrafına Toki 
Binası Yapıldığı 
İddiası 

Politika Fotoğraf 
 

Twitter, 
Facebook 

1.319 
 

Doğru 
 

11.06.2018 63 Yaşındaki 
Kadının 
Mürekkep 
Balığından 
Hamile Kaldığı 
İddiası 

Sağlık 
 

Haber 
 

İnternet 
Haber 
Siteleri 

- 
 

Yanlış 
 

11.06.2018 Bitlis’teki Cami 
Minaresine Ak 
Parti’nin Seçim 
Afişi Asıldığı 
İddiası 

Politika 
 

Fotoğraf 
 

Twitter, 
Facebook, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

6.880 
 

Doğru 
 

11.06.2018 Fotoğrafın 
Muharrem 
İnce’nin 
Kadıköy 
Mitinginden 
Olduğu İddiası 

Politika 
 

Fotoğraf 
 

Facebook 106.333 
 

Yanlış 
 

12.06.2018 İsrail 
Milletvekilleri 
Videoda 
Türkiye’deki 
Seçimleri mi 
Tartışıyor? 

Politika 
 

Video 
 

Twitter, 
Facebook, 
Whatsapp 

- 
 

Yanlış 
 

12.06.2018 2018 Dünya 
Kupası’nda 
Üzerinde Suudi 
Arabistan 
Bayrağı 
Bulunan Toplar 
Kullanılacağı 
İddiası 

Spor 
 

Fotoğraf 
 

Facebook 99.439 Yanlış 
 

12.06.2018 Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın 
Bursa 
Mitingindeki 
Kalabalığa 
‘’Sakarya’’ Diye 
Seslendiği 
İddiası 

Politika 
 

Sosyal 
Medya 
İletisi 

Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

5444 
 

Yanlış 

14.06.2018 Emeklilere 
Verilen 1000 
TL’lik Bayram 
İkramiyesinin 
Bazı Kişilere 
Eksik Yattığı 
İddiası 

Ekonomi 
 

Sosyal 
Medya 
İletisi 
 

Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

111 Doğru 
 

17.06.2018 Videonun 
Sapanca’da 
Bacakları 
Kesilen Köpeğin 

Yaşam Video Facebook 37.951 Yanlış 
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Suriyeli 
Çocuklar 
Tarafından 
İşkenceye 
Uğradığını 
Gösterdiği 
İddiası 

18.06.2018 Fotoğrafın 
Çin’deki 
Fırtınada 
Gökten Düşen 
Ahtapotu 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri, 
YouTube 

6.259 Yanlış 

19.06.2018 Erdoğan’ın 
Miting Sırasında 
Muharrem 
İnce’nin Türkü 
Söylediği 
Videoyu İzlettiği 
İddiası 

Politika Video Facebook,
Twitter 

56.817 Yanlış 

21.06.2018 Fotoğrafın 
Papa’nın 
Erdoğan’ı 
Alnından 
Öptüğünü 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Facebook 125.829 Yanlış 

21.06.2018 792 Seçmenin 
bulunduğu 
Lüksemburg’da 
9 bin 729 Oy 
Kullanıldığı 
İddiası 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Facebook 12.046 Karma 

22.06.2018 Fotoğrafın 
Muharrem 
İnce’nin Darbe 
Gecesi 
Kahvehanede 
Olduğunu 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf İnternet 
Haber 
Siteleri 

- Yanlış 

22.06.2018 Saadet Partisi 
Milletvekili Adayı 
Seçmenleri İkna 
Etmek İçin Denize 
Mi Girdi? 

Politika Fotoğraf Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

5.406 Yanlış 

23.06.2018 A Haber’in 
‘’Muharrem 
İnce’nin İzmir 
Mitingine 
Katılım Olmadı’’ 
Alt Bandı 
Kullandığı 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

16.711 Yanlış 

23.06.2018 Oy Pusulaları 
Üzerinde Oy 
Kullanılacak İlin 
İsminin Yazılı 

Politika Fotoğraf Whatsapp - Doğru 
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Olması 
Gerektiği İddiası 

23.06.2018 Fotoğraf 
Muharrem 
İnce’nin 
Maltepe 
Mitingine Ait 
Uydu Görüntüsü 
Mü? 

Politika Fotoğraf Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

2.552 Yanlış 

24.06.2018 YSK’nın 
Mühürsüz Zarf 
ve Oy 
Pusulalarını 
Geçersiz 
Sayacağı İddiası 
 

Politika Haber Facebook 13.707 Yanlış 

24.06.2018 Muharrem 
İnce’nin Oy 
Kullandığı 
Sandıktaki 
Kadının İnce’nin 
Elini Sıkmadığı 
İddiası 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Twitter 11.549 Yanlış 

24.06.2018 Diyarbakır 
Mesut Yılmaz 
İlkokulunda Boş 
Zarflarla 
Dolaşan Kişiler 
Kim? 

Politika Haber Twitter 3.302 Yanlış 

24.06.2018 İçişleri 
Bakanlığı 
Logosu Bulunan 
Seçim Görevlisi 
Kartlarıyla İlgili 
İddia 

Politika Fotoğraf  Twitter 19.184 Doğru 

24.06.2018 Cumhurbaşkanlı
ğı Külliyesi’ne 
ve YSK’ya Giden 
Yolların 
Kamyonlarla 
Kapatıldığı 
İddiası 

Politika Fotoğraf Facebook 1.734 Doğru 

27.06.2018 CHP’nin Uzun 
Süredir 
Milletvekili 
Çıkaramadığı 
İller Hakkındaki 
İddialar 

Politika Haber İnternet 
Haber 
Siteleri 

- Karma 

28.06.2018 Seçim Öncesi ve 
Sonrasında 
Sandık Sayıları 
Değişti mi? 

Politika Haber Twitter 1.447 Karma 

28.06.2018 Fotoğrafın 
Beykoz’daki 
Metro 
İstasyonunu 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Facebook 80.758 Yanlış 
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28.06.2018 Suriye Kökenli 
Muhammed 
Erdoğan’ın 
Bursa’dan 
Milletvekili 
Seçildiği İddiası 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Facebook 10.666 Yanlış 

29.06.2018 Videonun 24 
Haziran Gecesi 
İstanbul’da 
Çekildiği İddiası 

Politika Video Twitter, 
Facebook 

1.222.480 Doğru 

02.07.2018 Videonun 
Cristiano 
Ronaldo’nun 
İsrailli 
Muhabirin 
Mikrofonunu 
Suya Fırlattığı 
İddiası 

Politika Video Facebook 336.655 Yanlış 

02.07.2018 Osmanlı’da 623 
Yılda Yanlızca 2 
Tecavüz ve 27 
Hırsızlık 
Vakasının 
Yaşandığı 
İddiası 

Yaşam Sosyal 
Medya 
İletisi 

Facebook,
Twitter 

6.584 Yanlış 

03.07.2018 Fotoğrafın 
Osmanlı 
Tokadına Maruz 
Kalan Bir 
Kafatasını 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Facebook 8.889 Yanlış 

04.07.2018 Fotoğrafın 
Ağrı’da 
Kaybolan Leyla 
Aydemir’i 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Facebook 1.824 Yanlış 

04.07.2018 Fotoğrafın 
Şanlıurfa’da 
Tecavüzü 
Desteklemek 
İçin Açılan 
Pankartı 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Facebook 12.500 Yanlış 

04.07.2018 İçme Suyuna 
Özel Tüketim 
Vergisi 
Getirildiği 
İddiası 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Facebook,
Twitter 

4.207 Yanlış 

04.07.2018 Leyla 
Akdemir’in 
Katilinin Amcası 
Olduğu İddiası 

Yaşam Haber Facebook 19.542 Belirsiz 

05.07.2018 Eylül’ün 
Cinayetinden 
Tutuklu Kişinin 
Facebook’ta 

Politika Fotoğraf Facebook 3.719 Yanlış 
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İnce ve HDP’ye 
Oy Verdiğini 
Paylaştığı 
İddiası 

06.07.2018 Videonun 
Netenyahu’nun 
Türkiye 
Hakkındaki 
Konuşmasını 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Video Facebook 386.90 Yanlış 

09.07.2018 Hz. 
Muhammed’in 
Karikatürünü 
Çizen R.C’nin 
Yanarak Öldüğü 
İddiası 

Yaşam Haber Facebook 27.300 Yanlış 

10.07.2018 ODTÜ 
Mezuniyetindek
i ‘’Vajina 
Yangınına Çare 
Arıyoruz 
Bulamadık’’ 
Yazılı Pankart 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Facebook,
Twitter 

2.049 Yanlış 

11.07.2018 İngiltere 
Kraliyet Hava 
Kuvvetleri 
Uçaklarının 
Gökyüzüne ‘’Its 
Coming Home’’ 
Yazdığı İddiası 

Yaşam Video Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

1.885 Yanlış 

12.07.2018 Fotoğrafın 
Bakan Zehra 
Zümrüt Selçuk’u 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Facebook 10.032 Yanlış 

12.07.2018 Devlet 
Tiyatroları’nın 
Kapatıldığı 
İddiası 

Sanat Haber Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

35.579 Yanlış 

13.07.2018 Nevşehir’in 
Acıgöl İlçesinde 
Çöp 
Kamyonunda 
Bir Köpeğin 
Ezildiğine 
İlişkin İddialar 

Yaşam Video Twitter, 
Facebook 

489.359 Karma 

16.07.2018 Videonun 
Hırvatistan Milli 
Takımını 
Destekleyen 
Taraftarları 
Gösterdiği 
İddiası 

Spor Video Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

4.742 Yanlış 

16.07.2018 Fotoğrafın 15 
Temmuz’da 
Domuz Bağı İle 

Politika Fotoğraf Facebook,
Instagram 

1.367 Yanlış 
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Öldürülen 
Askerleri 
Gösterdiği 
İddiası 

16.07.2018 Fotoğrafların 
Hırvatistan 
Cumhurbaşkanı 
Kitarovic’in 
Bikinili Halini 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

6.309 Yanlış 

17.07.2018 Dondurulmuş 
Limonun 
Kanser 
Tedavisinde 
Kemoterapiden 
Daha Etkili 
Olduğu İddiası 

Sağlık Haber İnterner 
Haber 
Siteleri 

- Yanlış 

17.07.2018 Videonun Kendi 
Kendine Kaza 
Yapan Araçları 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Video Facebook,
Instagram 

6.460.185 Yanlış 

19.07.2018 Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı’nın 
Ambleminin 
Değiştirildiği 
İddiası 

Politika Sosyal 
Medya 
iletisi 

Twitter, 
Facebook 

6.631 Yanlış 

19.07.2018 Hırvatistan 
Teknik 
Direktörü 
Zlatko Dalic’in 
Siyasetçilere 
Yönelik Bir 
Mektup Yazdığı 
İddiası 

Politika Haber İnternet 
Haber 
Siteleri 

- Yanlış 

20.07.2018 Fotoğrafın 
Lübnanlı Bir 
Adam İle Bir 
Çocuk Gelini 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Facebook 22.486 Yanlış 

23.07.2018 Videonun Kız 
Arkadaşını 
Taciz Eden 
Kişilere Saldıran 
Adamı 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Video Facebook 905.572 Yanlış 

23.07.2018 Safiye İnci’ye 
Ait Olduğu İddia 
Edilen 
Fotoğraflar 

Politika Fotoğraf Facebook 24.171 Yanlış 

24.07.2018 Zagreb 
İtfaiyesi’nin 
Rusya-
Hırvatistan Maçı 
Sırasında 
Çekildiği iddia 

Spor Video Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

1.490 Yanlış 
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Edilen Videosu 

24.07.2018 THY’nin 85. 
Kuruluş Yıl 
Dönümü Nedeni 
İle Ücretsiz Bilet 
Verdiği İddiası 

Yaşam Haber Twitter, 
Whatsapp
,İnternet 
Haber 
Siteleri 

3 Yanlış 

26.07.2018 Fotoğrafın 
Cizre’de 
Saldırıya 
Uğrayan Bir 
Sağlık Çalışanını 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

243.257 Yanlış 

26.07.2018 Syriza Partisinin 
Yunanistan’daki 
Yangın İçin 
Bağış 
Kampanyası 
Başlattığı 
İddiası 

Politika Haber Whatsapp - Doğru 

27.07.2018 Fotoğrafın 
Türkiye’deki 
Yeni Hız 
Radarını 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Facebook 11.575 Yanlış 

30.07.2018 PTT’nin Kadir 
Mısıroğlu Adına 
Pul Bastırdığı 
İddiası 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Facebook,
Twitter 

8.430 Yanlış 

30.07.2018 Selena Gomez’in 
Kolyesindeki 
Haç TV8 
Tarafından 
Sansürlendi 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Twitter 31.022 Doğru 

31.07.2018 Fotoğrafın 
Domuzun 
Doğurduğu 
İnsana 
Benzeyen 
Bebeği 
Gösterdiği 
İddiası 

Sağlık Fotoğraf
&Video 

Twitter, 
Facebook 

47.405 Yanlış 

31.07.2018 Whatsapp Gold 
ve Martinelli 
Virisü İddiaları 

Teknoloji Sosyal 
Medya 
İletisi 

Whatsapp - Karma 

31.07.2018 Videonun 
Afrika’daki 
Pakistanlı 
Mültecilere 
Uygulanan 
Şiddeti 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Video Facebook 6.348 Yanlış 

01.08.2018 İstanbul 
Sabahattin Zaim 

Yaşam Sosyal 
Medya 

Twitter 18.255 Yanlış 
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Üniversitesi’nin 
Tanıtım 
Afişindeki 
Kitabı Ters 
Tuttuğu İddiası 

İletisi 

01.08.2018 Videonun 
İsrail’deki 
Anaokullarında 
Türk 
Düşmanlığı 
Öğretildiğini 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Video YouTube 27.511 Yanlış 

02.08.2018 Astronot Buzz 
Aldrin’in Ay’a 
Aslında Hiç 
Gitmediklerini 
İtiraf Ettiği 
İddiası 

Yaşam Haber Twitter, 
İnternet 
Haber 
Sitesi 

- Yanlış 

02.08.2018 Fotoğrafın 
Tekirdağ 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Yaptığı Yol 
Kenarı Çizgi 
Çalışmasını 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

7.979 Yanlış 

03.08.2018 Ahmed-i Şerifi 
İsimli Kişinin 
Türkler ve 
Suriyeliler 
Hakkında 
Söylediği İddia 
Edilen Sözler 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Facebook 8.542 Yanlış 

03.08.2018 Videonun 
Almanya’da 
Sokakta Kavga 
Eden 
Suriyelileri 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Video Facebook 60.581 Yanlış 

03.08.2018 Madrid’deki 
Polis 
Bildirilerinde 
Türkiye 
Bayrağının 
Yanında Arapça 
Yazdığı İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

2.573 Karma 

03.08.2018 A Haber’in ‘’A 
Haber’i 
İzleyenler Diğer 
Kanalları 
İzleyenlerden 
Daha Eyitimli’’ 
Alt Bandı 
Kullandığı 
İddiası 

Yaşam Sosyal 
Medya 
İletisi 

Twitter 2.287 Yanlış 
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06.08.2018 TRT Çocuk’taki 
Çizgi Filmde 
Eşeğe Tecavüz 
Eden Bir 
Adamın Yer 
Aldığı İddiası 

Yaşam Video Facebook 134 Yanlış 

06.08.2018 Videonun 
Donald 
Trump’ın 
‘’Allahuekber’’ 
Sesini Duyunca 
Verdiği Tepkiyi 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Video Twitter 5.584 Yanlış 

06.08.2018 Videonun Kanada 
Başbakanı 
Trudeau’nun Araç 
Konvoyunu 
Gösterdiği İddiası 

Politika Video Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

7.836 Yanlış 

07.08.2018 En Fakir 50 
Ülkeden 
32’sinin 
Müslüman 
Olduğu ve 
Liderlerinin En 
Zengin 500 Kişi 
Arasında Yer 
Aldığı İddiası 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Twitter 15.454 Karma 

07.08.2018 Fotoğrafın 
Süleyman 
Soylu’nun 
Bombanın 
Üzerine 
‘’Amerika Kim 
Lan’’ Yazdığını 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

8.874 Yanlış 

07.08.2018 CNN Türk’ün 
Attığı Tweette 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın 
Dolar 
Hakkındaki 
Açıklamasının 
Yer Aldığı 
İddiası 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Facebook, 
Twitter 

1.912 Yanlış 

08.08.2018 Kayseri Uçak 
Fabrikası ve 
Fabrikada 
Üretilen 
Uçaklarla İlgili 
İddialar 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Twitter 11.407 Karma 

08.08.2018 Fotoğrafların 
Ordu’da 
Yaşanan Sel 
Felaketinden 
Sonra Çöken 
Yolları 
Gösterdiği 

Yaşam Fotoğraf Twitter, 
Facebook, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

17.104 Yanlış 
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İddiası 

09.08.2018 PTT’nin 
Personel Alımı 
Çekilişine 
Katılmak İçin 
Paylaşılması 
Gereken Görsel 
İddiası 

Ekonomi Sosyal 
Medya 
iletisi 

Facebook 51.959 Yanlış 

09.08.2018 Fotoğrafın 
Kıbrıs Barış 
Harekâtı 
Sırasında Türk 
Askerinin 
Unutulan 
Naaşını 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Facebook 25.814 Yanlış 

10.08.2018 Almanya’da 
Huzurevinden 
Kaçan İki 
Kişinin Heavy 
Metal Konserine 
Katıldığı İddiası 

Yaşam Sosyal 
Medya 
İletisi 

Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

1.224 Yanlış 

13.08.2018 Fotoğrafın 
Cumhurbaşkanlı
ğı Araç Filosuna 
Katılan Cenaze 
Aracını 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Facebook 7.131 Yanlış 

14.08.2018 Katar Prensi’nin 
Twitter’dan 
Katar Genelinde 
Türk Mallarının 
Kullanılacağını 
Açıkladığı 
İddiası 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Twitter 45.929 Yanlış 

14.08.2018 Fotoğrafın 
Türkiye’de Bir 
Okul Gezisinde 
Kullanılan 
Otobüsün İçini 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Facebook 16.200 Yanlış 

14.08.2018 Barkod 
Numarasının 
869 İle 
Başlamasının 
Ürünün Türk 
Malı Olduğunu 
Gösterdiği 
İddiası 

Ekonomi Sosyal 
Medya 
İletisi 

Twitter 31.905 Yanlış 

15.08.2018 İçinden Plastik 
Çıkan Mars ve 
Snickers Marka 
Çikolataların 
Toplatıldığı 
İddiası 

Sağlık Sosyal 
Medya 
İletisi 

Facebook 318.634 Doğru 
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16.08.2018 Fotoğrafın 1936 
Yılında 
Berlin’de 
Düzenlenen 
Olimpiyatlarda 
Coca-Cola’nın 
Hazırladığı 
Reklam Afişini 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Twitter 3.519 Yanlış 

16.08.2018 Fotoğrafın Katar 
Emiri’nin 
Uçakla Getirdiği 
Dolarları 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter, 
Facebook, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

27.830 Yanlış 

17.08.2018 İlk Sahte 
Doların 
1900’lerin 
Başında 
Akyazı’da 
Basıldığı İddiası 

Yaşam Sosyal 
Medya 
İletisi 

Facebook, 
Twitter 

3.118 Yanlış 

20.08.2018 İnsanlı İlk 
Roketin 1633 
Yılında Türkler 
Tarafından 
Fırlatıldığı 
İddiası 

Bilim Sosyal 
Medya 
İletisi 

Facebook, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

2.259 Belirsiz 

21.08.2018 Fotoğrafın 
Yavruları İçin 
Kendini Feda 
Eden Anne 
Antilobu 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Facebook, 
Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

23.215   

21.08.2018 Yerli Tütün 
Kullanımının 14 
yıl İçinde Yüzde 
42’den Yüzde 
12’ye Gerilediği 
İddiası 

Sağlık Sosyal 
Medya 
İletisi 

Twitter 6.560 Doğru 

22.08.2018 Fotoğrafın 
Berlusconi’nin 
Yerleri 
Süpürdüğünü 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf İnternet 
Haber 
Siteleri 

- Yanlış 

23.08.2018 İnsan Hakları 
Aktivisti Esra El 
Gamham 
Hakkında Suudi 
Arabistan’da 
İdam Kararı 
Verildiği İddiası 

Politika Haber Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

37.579 Karma 

23.08.2018 Videonun Kuzey 
Kore Liderinin 
Rüşvet Yiyen 
Bakanı İnfaz 
Ettiğini 

Politika Video Facebook 1.049.352 Yanlış 



Alp Şahin Çiçeklioğlu, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

119 

Gösterdiği 
İddiası 

24.08.2018 Ateş Eden 
Maymun 
Videosu 
Maymunlar 
Cehennemi 
Filminin 
Reklamı 

Yaşam Video Facebook 1.435.985 Yanlış 

24.08.2018 Videonun Türkü 
Dinlerken 
Ağlayan Bebeği 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Video Facebook 5.840.600 Yanlış 

27.08.2018 Fotoğrafın 
Frankfurt’ta 
iPhone 
Parçaladığı İçin 
Akıl 
Hastanesine 
Gönderilen 
Kişiyi Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Facebook, 
Twitter 

8.159 Yanlış 

28.08.2018 Yeni Yasaya 
Göre 2 yıl 
Milletvekilliği 
Yapanların 
Emekli 
Sayılacağı 
İddiası 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Facebook 111.939 Yanlış 

29.08.2018 Arnold 
Schwarzenegger 
Oda Tutamadığı 
İçin Kendi 
Heykelinin 
Önünde Mi 
Yattı? 

Yaşam Sosyal 
Medya 
İletisi 

Twitter, 
Facebook, 
Instagram 

7.191 Yanlış 

30.08.2018 Loris Karius’un 
‘’Bütün 
Fenerbahçe-
Galatasaray 
Derbilerini 
İzlerim’’ Dediği 
İddiası 

Spor Sosyal 
Medya 
İletisi 

Facebook, 
Twitter 

12.112 Yanlış 

31.08.2018 İran Eski 
Cumhurbaşkanı 
Ahmedinejad’ın 
Çobanlık 
Yaptığını 
Gösteren 
Fotoğraf 

Politika Fotoğraf Facebook, 
Twitter 

12.147 Yanlış 

03.09.2018 Fotoğrafların 
Yassıada’nın 
Eski ve Yeni 
Halini 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

8.661 Doğru 

04.09.2018 Türkiye’de ve 
Avrupa’da 

Yaşam Sosyal Twitter 18.897 Doğru 
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Bulunan 
Starbucks 
Şubelerinin 
Sayıları 
Hakkındaki 
İddialar 

Medya 
İletisi 

05.09.2018 Google’ın 
Çorum’u 
Dünyanın 
Merkezi Olarak 
Belirlediği 
İddiası 

Yaşam Haber İnternet 
Haber 
Siteleri 

- Yanlış 

05.09.2018 Fotoğrafın 
Kur’an’a Basan 
Kadını 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Facebook 61.485 Yanlış 

07.09.2018 Fotoğrafın 3 
Cami 
Bulunmasına 
Rağmen Okul 
Bulunmayan 
Rize’deki Bir 
Köyü Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

61.997 Yanlış 

10.09.2018 Fotoğrafın 
Şarbon 
Yüzünden 
Hayatını 
Kaybeden 
Kişinin 
Cenazesini 
Gösterdiği 
İddiası 

Sağlık Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

6.308 Yanlış 

10.09.2018 Fotoğraf İran’da 
İdam Edilen 
Ramin Hüseyin 
Penahi’yi Mi 
Gösteriyor? 

Politika Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

25.706 Yanlış 

11.09.2018 Videonun 
Arakanlılara 
Uygulanan 
İşkenceyi 
Gösterdiği İddiası 

Politika Video Twitter, 
Facebook 

20.468 Yanlış 

11.09.2018 Fotoğrafın 
Vladamir Putin’i 
Gazeteci Kılığında 
Ajanlık Yaparken 
Gösterdiği İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

18.623 Yanlış 

13.09.2018 Bazı İsrail 
Vatandaşlarının 
Protesto İçin 
Topluca Arapça 
Dersi Almaya 
Başladığı İddiası 
 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

365 Doğru 

14.09.2018 Şarbon Tespit 
Edildiği 
Belirtilen 
‘’Tepecik Acil’’ 

Sağlık Haber İnternet 
Haber 
Siteleri, 

- Yanlış 
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iddiaları 
 

Facebook, 
Whatsapp 

14.09.2018 Fotoğrafın 
Caddebostan’da 
Şarbon Hastalığı 
Taşıyan Sahile 
Vurmuş Ölü Bir 
İneği Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Facebook 2.818 Yanlış 

14.09.2018 Fotoğrafın 
Florence 
Kasırgası’nda 
Vegan Ürünleri 
Kimsenin 
Almadığını 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

72 Yanlış 

17.09.2018 Ronaldo’nun 
Pakistan’daki 
Baraj İçin 15 
Milyon Sterlin 
Bağışladığı 
İddiası 

Yaşam Haber Twitter, 
Facebook, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

11.573 Yanlış 

17.09.2018 Fotoğrafın 5 
Liretlik Yağ 
Şişelerinin 
Eksik 
Doldurulduğun
u Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

124.380 Yanlış 

18.09.2018 İskandinav 
Ülkelerinde 
İnsanları 
Güvenilir 
Bulanların 
Türkiye’den Çok 
Daha Fazla 
Olduğu İddiası 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Twitter 735 Karma 

18.09.2018 Videonun 
Mangkhut 
Tayfunu 
Sırasında Ters 
Dönen Uçağı 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Video Twitter, 
Facebook, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

253.352 Yanlış 

19.09.2018 Fotoğrafın 
Filistin’deki Bir 
Kampta 
Bulunan Deniz 
Gezmiş’i 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

3.846 Yanlış 

19.09.2018 Süt ve Süt 
Ürünlerinden 
Şarbon Bulaştığı 
ve Süt 
Tüketilmemesi 
Gerektiği İddiası 

Sağlık Haber İnternet 
Haber 
Siteleri, 
Facebook, 
Whatsapp 

- Yanlış 
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20.09.2018 Fotoğrafın 10 
TL’ye İbadet 
Edilebilen 
Adıyaman’daki 
Seyyar Kabe’yi 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Facebook, 
Twitter 

11.560 Yanlış 

21.09.2018 Spider-Man 
Oyununda 
Türbanlı 
Kadının Spider-
Man’e 
Sarılmadığı 
İddiası 

Teknoloji Video Twitter 29.487 Karma 

21.09.2018 Fotoğrafın 
Zonguldak’taki 
Okul Müdürüne 
Ait ‘’Kral 
Dairesini’’ 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

4.920 Yanlış 

24.09.2018 Fotoğrafın 
Cumhurbaşkanlı
ğı’na Alınan 
Mercedes 
Limuzini 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

4.943 Karma 

25.09.2018 Cumhurbaşkanlı
ğı Külliyesi’nin 
İçini Gösterdiği 
İddia Edilen 
Fotoğraflar 

Politika Fotoğraf Twitter, 
Instagram
,Facebook
,İnternet 
Haber 
Siteleri 

10.460 Yanlış 

25.09.2018 Türkiye’de Son 
6 Ayda 225 Bin 
Suriyelinin 
Doğum Yaptığı 
İddiası 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Twitter, 
Facebook 

15.567 Yanlış 

26.09.2018 Fotoğrafın 
Yüzme 
Eğitmenliği 
Yapan Tesla’yı 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf İnternet 
Haber 
Siteleri 

- Yanlış 

27.09.2018 Fotoğrafın 
Afganistan’da 
9 Yaşında Para 
Karşılığı 
Satılan Kız 
Çocuğunu 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

1.677 Yanlış 

01.10.2018 Erdoğan’ın 
Almanya 
Ziyaretinde 
Yeşiller 

Politika Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

8.639 Yanlış 
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Partisi’nden 
Cem Özdemir’le 
El Sıkışmadığı 
İddiası 

02.10.2018 Nasa’nın Yüzey 
Aracı New York 
Sokaklarında 
Dolaştırıldı 
İddiası 

Bilim Video Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

11.103 Karma 

04.10.2018 Newton’un 
Başına Elma 
Düştü Mü? 

Bilim - - - Belirsiz 

05.10.2018 Adnan Oktar’ın 
New Scientist 
Dergisi 
Tarafından 
Övüldüğü 
İddiası 

Yaşam Sosyal 
Medya 
İletisi 

Twitter 162 Yanlış 

08.10.2018 Fotoğrafın 
İsmet İnönü’yü 
Sadece ABD 
Bayrağını 
Tutarken 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf İnternet 
Haber 
Siteleri, 
TV 
Yayınları 

- Yanlış 

09.10.2018 Fotoğrafın Şehit 
Cenazesinde 
Poz Veren 
Kemal 
Kılıçdaroğlu’nu 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

3.776 Karma 

10.10.2018 Görüntülerin 
İstanbul’daki 
Üçüncü 
Havalimanının 
Tanıtım 
Videosundan 
Olduğu İddiası 

Yaşam Video Twitter, 
Facebook 

372.170 Yanlış 

11.10.2018 İnegöl 
Muratbey’deki 
Caminin 
Samanlık Olarak 
Kullanıldığı 
İddiası 

Politika Haber Twitter, 
Facebook,
İnternet 
Haber 
Siteleri 

9.230 Karma 

13.10.2018 Fotoğrafta 
Fethullah 
Gülen’in 
Yanındaki Kişi 
Sanayi ve 
Teknoloji 
Bakanı Mustafa 
Varank Mı? 

Politika Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

1.603 Yanlış 

15.10.2018 A Haber’in 
‘Rahip Brunson 
15 Temmuz’da 
İzmir’i Savundu’ 
Alt Bandı 
Kullandığı 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Facebook 10.094 Yanlış 
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İddiası 

17.10.2018 Video’nun 
Umman’da 
Doğum Günü 
İçin Balona 
Bağlanıp Düşen 
Adamı 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Video İnternet 
Haber 
Siteleri 

- Yanlış 

18.10.2018 Alo 182’den 
Alınan 
Randevularda 
4.5 TL Katılım 
Payı Alındığı 
İddiası 

Sağlık Sosyal 
Medya 
İletisi 

İnternet 
Haber 
Siteleri 

- Karma 

18.10.2018 Elinde Süt ve 
Ekmek Tutan 
Çocuk 
Fotoğrafının 
Ara Güler’e Ait 
Olduğu İddiası 

Sanat Fotoğraf Twitter 11.477 Yanlış 

19.10.2018 Fotoğrafın 
Topun Ağzına 
Bağlanarak 
İngilizler 
Tarafından 
Öldürülen Hint 
Müslümanlarını 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter 9.442 Karma 

19.10.2018 Videonun 
Atatürk’ün 
ABD’de En İyi 
Lider Seçildiğini 
Ve Obama’nın 
Bunu Takdim 
Ettiğini 
Gösterdiği 
İddiası 
 

Politika Video Instagram
, 
Facebook 

53.135 Yanlış 

21.10.2018 Fotoğrafların 
Cemal 
Kaşıkçı’nın 
Parçalanan 
Cesedini 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf - - Yanlış 

22.10.2018 Rachid Yusuf 
isimli Suriyeli 
mültecinin 
Türkiye 
hakkında 
söylediği sözlere 
ilişkin iddialar 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Facebook 33.037 Yanlış 

23.10.2018 Fotoğrafın 
Mardin’de Bir 
Adamın İki 
Gelinle Nikah 
Kıydığını 

Yaşam Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

1.036 Yanlış 
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Gösterdiği 
İddiası 

24.10.2018 Müftü 
Yardımcısı 
Olduğu 
Belirtilen 
Mehmet Uysal 
Adana’daki 
Geneleve 
Kayyım Olarak 
Atandı Mı? 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Twitter 26.326 Yanlış 

25.10.2018 Fotoğrafın Son 
Nefesini 
Vermekte Olan 
Cemal Kaşıkçı’yı 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf İnternet 
Haber 
Siterleri 

- Yanlış 

26.10.2018 The Economist 
Dergisindeki 
Karikatürün 
Rahip 
Brunson’ın 
Tahliyesinden 
Sonra 
Yayımlandığı 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter 484 Yanlış 

30.10.2018 Çin’de Yapılan 
Havalimanı 
Dünyadaki Tüm 
Havalimanların
dan Daha Mı 
Büyük? 

Yaşam Haber Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

2.011 Yanlış 

03.11.2018 Fotoğrafın 
Atatürk’ün 
Çocuklarla 
Satranç 
Oynadığını 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

9.934 Yanlış 

03.11.2018 Fotoğrafın 
Antakya 
Yakınlarında 
Görülen 7 
Tonluk Yılanı 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Facebook 120.238 Yanlış 

07.11.2018 Videonun 
Laboratuvar 
Ortamında 
Üretilen İlk 
Canlı Vücut 
Parçalarını 
Gösterdiği 
İddiası 

Bilim Video Twitter, 
YouTube 

 2.790.148                           Yanlış 

07.11.2018 Fotoğrafın 
Emine 
Erdoğan’ın 
Satrançta Yanlış 
Hamle Yaptığını 

Yaşam Fotoğraf Twitter, 
Facebook, 
İnternet 
Haber 

14.248 Yanlış 
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Gösterdiği 
İddiası 

Siteleri 

08.11.2018 Videonun 
Endonezya’da 
Düşen Uçağın 
İçerisinden 
Kaydedilen Son 
Anları 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Video Twitter, 
Facebook, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

766 Yanlış 

12.11.2018 Fotoğrafın 
Türkiye’nin 
Washington 
Büyükelçiliği’nd
e Çekildiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter 1.130 Doğru 

13.11.2018 Görselin Milliyet 
Gazetesi’nin 
‘Atatürk Putu 
Kampanyası’ 
Kupürünü 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter, 
Facebook, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

1.558 Yanlış 

13.11.2018 Videonun 10 
Kasım’da Güney 
Kore’deki Bir 
Televizyon 
Kanalında 
Yayınlandığı 
İddiası 

Politika Video Twitter, 
Facebook 

42.416 Yanlış 

14.11.2018 Adıyaman’da 
Atatürk 
Heykeline 
Saldırdığı 
Belirtilen 
Kişinin Suriyeli 
Olduğu İddiası 

Politika Video Twitter, 
Facebook 

 346.613                           Yanlış 

15.11.2018 Faturanın 
Konya’da 
Yaşayan 
Suriyelinin 
Sudan Bedava 
Yararlandığını 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

3.958 Yanlış 

16.11.2018 Videonun 
İstanbul 
Havalimanı’nın 
Sular Altında 
Kaldığını 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Video Facebook 8.818 Yanlış 

17.11.2018 Videonun Yeni 
İstanbul 
Havalimanı’nı 
Su Bastığını 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Video Twitter, 
Facebook 

 487.518                           Yanlış 
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18.11.2018 Videoların Yeni 
İstanbul 
Havalimanı’nda 
Su Baskını 
Yaşandığını 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Video Twitter 72.384 Doğru 

19.11.2018 Videonun 
Malezya’da 
Ölümünden 10 
Yıl Sonra 
Vücudunda 
Hiçbir Çürüme 
Yaşanmayan 
Hafızı 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Video Facebook  3.084.559                           Yanlış 

20.11.2018 TÜİK’in Anketi 
Cevaplamayan 
Kişiye Para 
Cezası Kestiği 
ve Ankete 
Namazla İlgili 
Soru Sorulduğu 
İddiası 

Yaşam Sosyal 
Medya 
İletisi 

Facebook, 
Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

1.713 Karma 

21.11.2018 Fotoğrafın 
Freddie 
Mercury ve 
İbrahim 
Tatlıses’i Yan 
Yana Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

5.789 Yanlış 

21.11.2018 Fotoğrafların 
Cemal 
Kaşıkçı’nın 
Bedenini 
Parçalanırken 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Facebook, 
Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

6.323 Yanlış 

21.11.2018 Fotoğrafın Ak 
Parti 
Milletvekili 
Radiye Sezer 
Katırcıoğlu’nun 
Camide 
Konuşma 
Yaptığını 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Facebook, 
Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

19.267 Doğru 

23.11.2018 Fotoğrafın Erdoğan 
ve Soros’u Aynı 
Masada Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter 7.593 Doğru 

26.11.2018 Fotoğrafın 
Japonya’da Uçak 
Gecikince 
Yolculardan 
Özür Dileyen 
Çalışanları 

Yaşam Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

21.193 Yanlış 
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Gösterdiği 
İddiası 

27.11.2018 Barcelona’nın 
Stadı Camp 
Nou’da Atatürk 
Posteri Açıldığı 
ve Messi’nin 
Atatürk Baskılı 
Tişört Giydiği 
İddiası 

Spor Fotoğraf Facebook 30.531 Yanlış 

28.11.2018 Erdoğan’ın 
‘Silahlı 
Teröristle 
Soğanlı Terörist 
Arasında Hiçbir 
Fark Yok’ Dediği 
İddiası 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Twitter, 
Facebook, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

1.569 Yanlış 

28.11.2018 Videoda Kafası 
Bedeninden 
Ayrılan Kişinin 
Cemal Kaşıkcı 
Olduğu İddiası 

Yaşam Video - - Yanlış 

29.11.2018 A Haber’in ‘4 
Bin 600 Yıllık 
Cami Taşınıyor’ 
Alt Bandı 
Kullandığı 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Twitter, 
Facebook, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

3.564 Doğru 

29.11.2018 Hırvatistan 
Cumhurbaşkanı 
Grabar-
Kitarovic’in 
Ekonomik Krize 
Karşı Aldığı 
İddia Edilen 
Önlemler 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Facebook 55.421 Yanlış 

30.11.2018 Torku’nun Bira 
Ürettiği İddiası 

Yaşam Haber - - Yanlış 

04.12.2018 Almanya’nın 
Türkiye’den 50 
Bin İşçi Alacağı 
İddiası 

Ekonomi Haber Twitter, 
Facebook, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

109 Yanlış 

04.12.2018 Videonun 
Fransa’daki ‘Sarı 
Yelekliler’ 
Eylemleri 
Sırasında 
Macron’un 
Kafasına Yumurta 
Atıldığını 
Gösterdiği İddiası 

Politika Video Twitter, 
Facebook 

 183.496                           Yanlış 

05.12.2018 Sözleri Steve 
Jobs’ın Ölmeden 
Önce Yazdığı 
Son Yazıdan 
Olduğu İddiası 

Yaşam Sosyal 
Medya 
İletisi 

Twitter, 
Facebook, 
Instagram
, İnternet 
Haber 

1.360 Yanlış 
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Siteleri 
08.12.2018 ‘Dağdan 

Geçmeyen 
Tünel’ Fotoğrafı 
Aslında Neyi 
Gösteriyor? 

Yaşam Video Facebook, 
Twitter 

 382.708                           Doğru 

10.12.2018 ‘Istanbul (not 
Constantinople) 
Şarkısını 
Atatürk’ün 
Yazdırdığı 
İddiası 

Politika Sosyal 
Medya 
İletisi 

Facebook, 
Twitter 

7.877 Yanlış 

10.12.2018 Fotoğrafın 
Paris’teki Bir 
Duvara ‘Zulüm 
1789’da Başladı’ 
Yazıldığını 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

2.098 Yanlış 

10.12.2018 15 Temmuz 
Gecesi İki 
Askerin 
Kaybolduğu ve 
Domuz Bağıyla 
Gömülü 
Bulundukları 
İddiası 

Politika Haber Facebook, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

9.844 Yanlış 

11.12.2018 Dingil Mesafesi 
3.20 Metrenin 
Üstünde Olan 
Araçlar İkinci 
Köprüden 
Geçtiğinde Ceza 
Yazıldığı İddiası 

Yaşam Haber Twitter, 
Facebook 

459.850 Karma 

12.12.2018 ABD’de Bir Kalp 
Hastasının 
Öksürürken 
Akciğerinin 
Bronş Ağacı 
Bölgesini 
Tükürdüğü 
İddiası 

Sağlık Fotoğraf Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

212 Yanlış 

14.12.2018 Fotoğrafın 
Çinlilerin 
İşkence Ettiği 
Bir Doğru 
Türkistanlıyı 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Facebook 8.587 Yanlış 

14.12.2018 KKTC Bayrağını 
Necmettin 
Erbakan’ın Çizdiği 
İddiası 

Politika Haber Twitter, 
Facebook 

7.065 Yanlış 

17.12.2018 Suriyeli 
Mültecilerin 
Hastanelerde 
‘Yasal Öncelikli 
Hasta’ Sayıldığı 
İddiası 

Politika Haber Twitter, 
Facebook 

3.005 Yanlış 
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17.12.2018 Fotoğrafın 
Michio 
Hoshino’nun 
Çektiği Son Kare 
Olduğu İddiası 

Yaşam Fotoğraf Facebook 43.458 Yanlış 

18.12.2018 Fotoğrafın Seine 
Nehri Üzerinde 
Eylem Yapan 
‘Sarı Yeleklileri’ 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

2.339 Yanlış 

19.12.2018 Türkiye’de 
Yaşayan 
Suriyelilerin 
Telefon 
Görüşmelerinde 
Para 
Ödemeyeceği 
İddiası 

Politika Haber Facebook, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

5.205.155 Yanlış 

20.12.2018 İstanbul 
Havalimanı’nın 
Şantiye Alanını 
Su Bastığı 
İddiası 

Yaşam Video Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

16.657 Doğru 

24.12.2018 Fotoğrafın 
Afganistan’daki 
9 Yaşında Bir 
Kızın Hamile 
Kaldığını 
Gösterdiği 
İddiası 

Sağlık Fotoğraf Facebook, 
Twitter 

4.843 Yanlış 

25.12.2018 Fotoğrafın 
Beylikdüzü’nde
ki ‘Papaz 
Heykelini’ 
Gösterdiği 
İddiası 

Yaşam Fotoğraf Twitter, 
Facebook 

1.768 Yanlış 

27.12.2018 Fotoğrafın 
Taliban 
Heyetini Reagan 
İle Tanıştıran 
Cemal Kaşıkçı’yı 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter 3.098 Yanlış 

28.12.2018 Fotoğrafın 
Çin’de 
Müslümanların 
Evlerinden 
Toplatılan 
Kur’an-ı 
Kerim’leri 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Fotoğraf Twitter 1.681 Yanlış 

28.12.2018 Türkiye’nin 
2018’de ‘Yarı-
Özgür Ülke’ 
Statüsünden 

Politika Haber Twitter 5.297 Doğru 
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‘Özgür Olmayan 
Ülke’ Statüsüne 
Gerilediği 
İddiası 

31.12.2018 Videonun 
CHP’nin 2019 
Yerel Seçim 
Reklamını 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Video Twitter, 
Facebook 

15.284 Yanlış 

31.12.2018 Fotoğrafın Ak 
Parti Öncesi 
Karadeniz’deki 
Bir Yolu 
Gösterdiği 
İddiası 

Politika Video Twitter, 
İnternet 
Haber 
Siteleri 

10.087 Yanlış 
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