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Türkiye’deki internet kullanıcılarının yanlış bilgiye karşı güçlendirilmesi ve eleştirel 
düşünce alışkanlığı kazanmaları için 2016’dan bu yana Teyit olarak yorulmadan, durma-
dan çalışıyoruz. Yanlış bilgileri tespit etmenin ötesinde, Türkiye’deki dezenformasyon 
ekosistemine dair bulguları ortaya koymak, sorun alanlarını tespit etmek ve çözümler 
geliştirmek de en büyük temennimiz.

Seçim dönemleri bu ekosistemin en hareketli olduğu zamanlardan. Duyguların yükselişe 
geçtiği, kampanya ve propagandanın günden güne arttığı bu dönemler yanlış bilginin 
yayılmasına da elverişli bir ortam sağlıyor. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler, 
Teyit için daha önceki seçim dönemlerinde olduğu gibi oldukça yoğundu. Yaptığımız 
yayının yanı sıra yayılan yanlış bilgilerin verisini de toplayarak, bu raporda okuyacağınız 
bulguları sunmak için gayret gösterdik. Her ne kadar 23 Haziran 2019’da İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tekrar sandığa gidilecek olması, yerel seçimlerle ilgili 
ortaya çıkan sahte haber akışının bir noktada sona ermesine imkan tanımamış da olsa, 
yeterince veri ve içgörüye sahip olduğumuzu düşünerek bu raporu yayımlamaya karar 
verdik. 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri son-
rasında bu rapora yapacağımız ek bir yayın ile yeni bulguları da paylaşmak istiyoruz.

Siyaset yanlış bilginin en yoğun olduğu alan. Bu alanın dezenformasyondan arındırılması; 
kutuplaşmanın azalmasına, demokratik sistemin, denge ve denetleme sistemlerinin 
çalışmasına katkıda bulunacak. Umarız bu rapor, kişi ve kurumların yanlış bilgi sorununu 
daha net görmesine ve çözüm alanlarını tespit etmesine imkan tanır.

Mehmet Atakan Foça
Kurucu
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Bu sahte haber karnesi Teyit’e doğrulanması talebiyle bildirilen paylaşımlar ve Teyit 
editörlerinin seçtiği en fazla etkileşim alan gönderiler kullanılarak hazırlandı. 15 Aralık 
2018 ile 15 Nisan 2019 tarihleri arasında ortaya çıkan 33 sahte haber için en çok et-
kileşim alan 78 Facebook gönderisi, 46 tweet, 47 haberi değerlendirdik. Viral olmayan, 
etkileşim almayan ya da çok az beğeni ve yorum alan diğer onlarca tekil paylaşım ana-  
lizlere dahil edilmedi.

Yerel seçimlerle ilgili sahte içerikler olmasına rağmen; Başakşehir Futbol Kulübü’nü 
Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde kurduğu iddiası1; haberlerin Erdoğan’ın
beyanına dayanması ve bir aktarım niteliğinde olması nedeniyle çalışmaya
dahil edilmedi. 

Diğer yandan AK Parti’nin İstanbul’da seçimlerin iptali için başvuru yaptığı iddiasının2, 
ortaya atıldığı ilk yarım saat içinde yanlış olduğu ortaya koyuldu ve birçok medya
organizasyonu bu haberi hızla sitelerinden geri çekti. Bu iddia da etkileşim verisini
yakalamamıza fırsat kalmadığI için karne dışı bırakıldı.

Karneye dahil edilen gönderiler Facebook sayfaları, Twitter hesapları tarafından pay-
laşılan gönderiler ile haber sitelerinin yayımladığı haberlerden oluşuyor. Karnedeki 
haber sitesi ayrımı, aktörlerin yerli yerine oturması için özellikle seçilse de buradaki 
etkileşimlerin de haber linklerinin Facebook ve Twitter’da aldığı etkileşimler olduğunun 
altını çizmek önemli. Bunlar dışında kalan pek çok sahte haber etkileşimi, ölçümleme 
mümkün olmadığı için bu çalışma kapsamında görünür değil. Örnek vermek gerekirse, 
Yeni Akit gazetesinin 11 Nisan 2019 tarihli basılı nüshasına giren sahte haberler, bu 
analizin kapsamına giremiyor3. Bunun birkaç sebebi var. İlki gazetenin ne kadar insana 
eriştiğinin tam olarak bilinememesi. İkincisiyse burada kullandığımız metriğin erişim 
değil etkileşim bazlı olması. Yani dijitalde var olan yayınlar arasında bir kıyaslama söz 
konusu. Bu nedenle televizyon ekranlarına yansıyan, gazetelere manşet olan, WhatsApp 
gibi kapalı platformlarda yayılan sahte haberler, etkileşim verisini edinemediğimiz için 
çalışma dışında bırakıldı. 

1 (2019, Şubat 5). Başakşehir FK’yı Erdoğan’ın belediye başkanlığı ... - Teyit.org. Alınma tarihi: Mayıs 3, 2019, kaynak: https://
teyit.org/basaksehir-fk-nin-recep-tayyip-erdogan-tarafindan-belediye-baskanligi-doneminde-kuruldugu-iddiasi/

2 (2019, Nisan 5). AK Parti’nin İstanbul’da seçimlerin iptali için başvuru yaptığı ... - Teyit.org. Alınma tarihi: Mayıs 3, 2019, 
kaynak: https://teyit.org/ak-partinin-istanbulda-secimlerin-iptali-icin-basvuru-yaptigi-iddiasi/

3  Eğer gazetenin basılı nüshasında ya da televizyon kanalının internet sitesinde söz konusu sahte haberler tekrarlanmışsa, 
bu analiz kapsamına dahil edildi. Burada bahsi geçen haberlerin gazetenin haber sitesinde yayınlanan versiyonları bu çalışmanın 
dahilinde. 
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Erişim yerine etkileşim verisini dikkate almamızın ise basit bir sebebi var. Sahte
haberler üzerine yayınladığımız analizlerimizin erişimlerini görebiliyor olsak da sosyal 
medya platformlarının veri gizliliği politikaları nedeniyle sahte içeriklerin erişimlerine 
ulaşamıyoruz. Herkese açık olan etkileşim verisi ise hem kendi analizlerimiz hem de 
sahte içerikler için CrowdTangle, Buzzsumo gibi araçlar vasıtasıyla okunabiliyor.

Karnede kullandığımız etkileşim verisi Facebook gönderileri için, gönderinin aldığı
yorum, beğeni ve paylaşım sayılarının toplamından; Twitter paylaşımları için ise beğeni 
ve retweet sayılarının toplamından oluşturuldu.

Karnede yer alan sahte içeriklerin etkileşim sayıları CrowdTangle yardımıyla toplandı. 
Hâlâ yayında olan sahte içerikler için etkileşim verisi sürekli güncellenerek tutula-
bilse de, yayından kalkmış içeriklerin etkileşim verilerine erişmekte güçlük yaşadık. 
Birçoğunun etkileşimini elimizdeki ekran görüntülerinden bakarak toplasak da, bizim 
verisini kaydetmemizden hemen önce kaldırıldığı için hesaplamalarda etkileşimine
sıfır değeri verdiğimiz 20 paylaşım bulunuyor. Bu paylaşımlardaki etkileşimlerin 
daha önce yakalanmış olsa dahi burada paylaşacağımız sıralamaları büyük oranda 
değiştirmeyeceğini not etmiş olalım.

Elimizdeki örneklemin Türkiye’deki internet ortamında sahte haberlerin ağırlığına
ilişkin kapsamlı tespitler ortaya koyacak kadar geniş olmadığının farkındayız. Ayrıca, 
Teyit editörleri tarafından tespit edilememiş, etkileşim verisi saptanamadan silinmiş 
içeriklerin de daha iyi analizler yapmayı engellediğini biliyoruz. Yine de aktarabildiğimiz 
kadarıyla seçim döneminde sahte içeriklerin yerini belirleyebildiğimizi, bir önceki
seçimde kullandığımız yöntemlerin aynısını kullanarak, doğru bir karşılaştırma yapmaya 
zemin hazırladığını ve içgörü çıkarmaya müsait bir zemin yarattığını söyleyebiliriz.
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İNTERNETTE EN ÇOK ETKİLEŞİM ALAN 5 SAHTE HABER

15 Aralık 2018 - 15 Nisan 2019 tarihleri arasında, sosyal medyada paylaşılan 
ve en çok etkileşim alan 5 sahte haber.
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Yerel seçimlerin 31 Mart 2019’da yapılacağı kamuoyuyla paylaşıldıktan yaklaşık 2 ay 
sonra internette sahte içeriklerle karşılaşmaya başladık. İlk sahte haberler Aralık ayında 
ortaya çıksa da seçim öncesi dönem beklediğimizden daha sakin geçti. Özellikle seçim 
günü ve seçimin ardından başlayan tartışmalar, sosyal medyadaki içerik üretimini de 
hızlandırarak daha fazla sahte haberin ortaya çıkmasına neden oldu.

Aralık 2018 - Nisan 2019 ayları arasında ortaya çıkan ve en çok etkileşim alan 5 sahte 
haberden yalnızca ikisinin seçim öncesi dönemde ortaya çıktığı, geri kalanlarınsa
seçimden sonra paylaşılmaya başlandığını söylemek gerekiyor. Japonya’da lise mezunu 
olmayanların oy kullanamadığı iddiası4 ilk olarak Şubat ayında ortaya çıksa da 
seçim gününe kadar belirli aralıklarla gündem olmayı sürdürdü. Kendisine daha çok
Facebook’ta yer bulan bu iddia çoğunlukla Aysun Kayacı fotoğraflarıyla birlikte pay-
laşıldı. Örneğin Bilir Dişi isimli sayfa tarafından paylaşılan ve en çok etkileşim alan 
gönderilerden biri olan imajda “Ve Aysun Kayacı hatırlattı: Şimdi beni anladınız mı?” 
yazıyordu. Kayacı’nın meşhur “Dağdaki çobanla benim oyum eşit olamaz” beyanına5 
gönderme yapan bu paylaşımlar, Japonya’daki sisteme bir özenme iması da içeriyordu. 
Fakat tabii ki bu bilgi, Teyit’te yayımladığımız analizde de belirtildiği üzere doğru değil. 
Japonya’da seçme hakkını eğitim düzeyine bağlayan bir tartışma bugüne kadar
kayda geçmemiş. 18 yaşının üzerindeki her yetişkin oy kullanabiliyor.

Seçim öncesi dönemde tartışılan diğer sahte haber ise AK Parti Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin’in yaptığı bir konuşma sırasında “Ferhat’ın Şirin’i 
deldiği gibi” ifadesini kullandığıydı6. Sözcü, Yurt gibi gazeteler ile Vaziyet, Gazete 
Manifesto gibi haber sitelerinde yayımlanan bu sahte haber 26. Dönem CHP Bursa 
Milletvekili Orhan Sarıbal gibi siyasetçiler tarafından da yaygınlaştırıldı. İddia edildiğinin 
aksine, farklı açılardan çekilmiş görüntüleri izlendiğinde Fatma Şahin miting sırasında 
“Ferhat’ın Şirin’i sevdiği gibi” ifadesini kullandığı duyulabiliyor. Ayrıca iddialarda
belirtilmese bile videonun yerel seçim kampanyaları döneminden olduğuna dönük 
oluşan algı da yanlış. Şahin’in görüntüleri 24 Haziran seçimleri sırasında yaptığı bir 
mitingde kaydedilmiş.

4 2019, Şubat 18). Japonya’da lise mezunu olmayanlar oy veremiyor mu? - teyit.org. Alınma tarihi: Mayıs 3, 2019, kaynak: 
https://teyit.org/japonyada-lise-mezunu-olmayanlar-oy-veremiyor-mu/

5 (2008, Mart 28). Dağdaki çobanla benim oyum eşit olamaz - Spor Haberleri - Hürriyet. Alınma tarihi: Mayıs 3, 2019, kay-
nak: http://www.hurriyet.com.tr/dagdaki-cobanla-benim-oyum-esit-olamaz-8565854

6 (2019, Mart 27). Fatma Şahin’in ‘Ferhat’ın Şirin’i deldiği’ dediği iddiası - teyit.org. Alınma tarihi: Mayıs 3, 2019, kaynak: 
https://teyit.org/fatma-sahinin-ferhatin-sirini-deldigi-dedigi-iddiasi
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Zeydan Karalar’ın yaptığı iddia edilen açıklamalar seçimden sonra ortaya çıkan ve 
tüm seçim dönemi boyunca en çok yayılan yanlış bilgi oldu. Bu sahte haberlere göre, 
CHP’den Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar; Adana’da çok 
büyük yolsuzluk olduğu için belediyeyi bu haliyle kabul edemeyeceğini söylemiş, maz-
batayı almayı reddetmiş, hiç işe gelmeden 5 yıldır bankamatikten maaşını çeken 6 bin 
personel tespit etmişti7. Ancak bu iddialar ortaya çıktığında ne sonuçlar kesinleşmiş, 
ne de Karalar’ın mazbatası hazırlanmıştı. Zeydan Karalar’ın kamuyla paylaştığı bilgiler 
arasında bu iddiadaki hiçbir ifade yer almıyordu. Öte yandan belediyedeki usulsüzlük- 
lerin tespit edilebilmesi de başkanın Valilik’ten talep edeceği teftişle mümkün olabiliyor. 
Karalar’ın koltuğa oturmadan 6000 personelin yalnızca bankamatikten maaşını çektiği 
bilgisine nasıl ulaştığı da bu iddiaları şüpheli kılıyordu. Tüm bu detaylara rağmen Zey-
dan Karalar’ın yapmadığı açıklamalar sosyal medya platformlarında 100 binden fazla 
etkileşim aldı. Tespit edebildiğimiz kadarıyla bu yanlış bilgi Twitter’da Kaç Saat Oldu?8 
isimli anonim hesap, yazar Hakkı Kahveci ve tiyatrocu Orhan Aydın’ın yaptığı paylaşım-
larla ivme kazandı. Orhan Aydın’ın Twitter’da yaptığı paylaşımların önemli bir kısmının 
şüpheli olduğunu, bir çoğunun ise Teyit tarafından yanlış olduğunun tespit edildiğini 
hatırlatmak gerekiyor. Ayrıca bu yanlış bilginin WhatsApp gruplarında paylaşıldığına
dair duyum almış olsak da elimizde herhangi bir veri yok. Yani etki alanı tespit
ettiğimizden çok daha yüksek olabilir.

“Manyas’ta MHP kazandı, AK Parti itiraz etti, belediye CHP’ye geçti” İnternette en çok 
etkileşim alan ikinci iddia böyle paylaşılıyordu. Partilerin ismini arka arkaya koyup, iyi 
bir tonlamayla okuduğunuzda ifadenin etkilememesi imkansız. 31 Mart’taki seçimin 
ardından devam eden itiraz süreçleri sırasında internette sıklıkla karşılaştığımız ruh 
halinin yeniden aktif hale geldiğine tanık olduk: “Türkiye’de yaşananlar o kadar garip ki 
bu gariplik neden gerçek olmasın?” Manyas ile alakalı bu iddianın böyle bir gariplik an-
layışıyla etkileşiminin arttığını tahmin ediyoruz. İşin aslı yerel seçimlerde MHP Manyas’ta 
aday dahi çıkarmamıştı. Diğer yandan bu başlık 2014 yılındaki yerel seçimlerde de haber 
sitelerinde kendine yer bulmuştu. Ne var ki araştırmamız sırasında fark ettiğimiz şey, 
iddianın ortaya çıktığı 2014 yılında da gerçek olmadığıydı. Elde ettiğimiz bulgular böyle 
bir olayın hiç yaşanmadığını, MHP’nin diğer partilerle arasında itirazla kaybedecek
denli fark olmadığını gösterdi9.

7 (2019, Nisan 5). Zeydan Karalar’ın Adana’da yolsuzluk nedeniyle mazbatasını almaya .... Alınma tarihi: Mayıs 3, 2019, kay-
nak: https://teyit.org/zeydan-karalarin-adanada-yolsuzluk-nedeniyle-mazbatasini-almaya-gitmedigi-iddiasi

8 @kacsaatolduturk kullanıcı ismini daha sonra @kaczamanoldu yaparak, adını da Kaç Zaman Oldu? olarak güncelledi.

9 (2019, Nisan 3). Manyas’ta AK Parti’nin itirazıyla başkanlığın MHP’den CHP ... - Teyit.org. Alınma tarihi: Mayıs 3, 2019, kay-
nak: https://teyit.org/manyasta-ak-partinin-itiraziyla-baskanligin-mhpden-chpye-gectigi-iddiasi/
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Manyas’taki seçim sonuçları ile ilgili iddianın ortaya çıkmasında Gönül Çakır10 isimli 
Twitter kullanıcısının etkisi büyük. Paylaştığı tek bir tweet 60 binden fazla etkileşim 
almış. Facebook’taki yaygınlığında ise iki sayfa göze çarpıyor. Bunlar Arızalı TV ve İzci. 
Bu iki sayfayı düzenli sahte haber paylaşımlarının yanı sıra 24 Haziran genel seçimleri 
sırasında yaydıkları yanlış bilgiler ile de hatırlıyoruz. İzci sayfasının 24 Haziran’da yaklaşık 
20 bin etkileşim sağladığı sahte haberler arasında şunlar bulunuyordu; Recep Tayyip Er-
doğan Meral Akşener için “Zilli Meral” dedi, Diyanet İşleri Başkanlığı TAMAM kelimesi ile 
ilgili fetva yayınladı, A Haber "İnce'nin İzmir mitingine katılım olmadı" alt bandı kullandı11. 

En çok etkileşim alan beşinci yanlış bilgi ise CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ın Anıtkabir ziyaretinde imzaladığı ziyaretçi defteriyle 
ilgiliydi. Yavaş’ın altına imza attığı yazının fotoğrafı Twitter’da özellikle 25. ve 26. Dönem 
CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş tarafından yaygınlaştırıldı. Ne var ki, söz konu-
su yazı bir kaligrafın kaleminden çıkmaydı. Yazılarının güzelliğine övgüler düzmek için 
geçen yıllarda Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım için de iktidara 
yakın medya organlarında benzer haberler ortaya çıkmış. Barış Yarkadaş’ın da pekâla 
bu bilgiye haiz olduğunu varsaymak, hiç değilse takipçilerinin kendisine yaptığı uyarılar-
dan sonra haberdar olduğunu söylemek yanlış olmaz. Buna rağmen siyasetçilerin seçim 
dönemlerinde propaganda öncelikli bilgi paylaşımları, bir yanlış bilginin düzeltilmesine 
ket vurmayı sürdürüyor.

10 @Gonlkr8 kullanıcı isimli Twitter hesabı daha sonradan kapatıldı.

11 İzci Facebook sayfası 24 Haziran seçimleri sırasında paylaştığı her bir yanlış bilgi için ortalama 6 bin etkileşim almış. Yerel 
seçimler sırasında ise yalnızca 1 sahte haber paylaştığını tespit ettik. Bu paylaşımın etkileşimi ise 2 bin civarında kalmış. Facebook ile 
Mayıs 2018’de başlattığımız işbirliği, yanlış bilgi paylaşan sayfaları tespit etmemize, Facebook’un da bu sayfaların erişimini düşürme-
sine olanak tanıyor. Facebook işbirliğinin bu etkileşim düşüşünde etkisi olduğu kanaatindeyiz.
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FACEBOOK’TA EN ÇOK ETKİLEŞİM ALAN 5 SAHTE HABER

15 Aralık 2018 - 15 Nisan 2019 tarihleri arasında, Facebook’ta en çok
etkileşim alan 5 sahte haber.
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TWITTER’DA EN ÇOK ETKİLEŞİM ALAN 5 SAHTE HABER

15 Aralık 2018 - 15 Nisan 2019 tarihleri arasında, Twitter’da en çok
etkileşim alan 5 sahte haber.
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En çok yayılan yanlış bilgileri iki platformda ayrı ayrı ele aldığımızda Twitter’daki viral 
olanların, tüm sahte bilgiler arasında en çok etkileşim alanlarla neredeyse aynı olduğunu 
görüyoruz. Öyle ki, bu sıralamayı belirleyenin Twitter etkileşimleri olduğu ortaya çıkıyor.

Facebook’ta en fazla dolaşımda kalan sahte bilgilerin sıralamasında ise farklılıklar var.
Örneğin CHP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun 
Hasan Ali Yücel’in yeğeni olduğuna dair yanlış bilgi, Facebook’ta 20 binden fazla et-
kileşim alırken, Twitter’da 2 bin civarında kalmış. Facebook’ta yayılma imkanı bulan 
bu yanlış bilgi İmamoğlu’nun kendisi tarafından bizzat Teyit’e yaptığı açıklamayla 
çürütüldü12. Bu iddianın Facebook’taki dolaşımında da tanıdık bir aktörle karşılaşıyoruz; 
Karanlıktaki Aydınlık isimli bu anonim Facebook sayfası 24 Haziran genel seçimleri 
sırasında da 24 Haziran takvim yaprağında "Geldikleri gibi giderler" sözünün yazdığı,
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın TAMAM kelimesi ile ilgili fetva yayınladığı gibi paylaştığı
yanlış bilgilerle hafızamızda ve veri setlerimizde duruyor. 

Facebook’ta Twitter’dakinden daha fazla yayıldığını gördüğümüz iki iddia daha var. Bu 
iddiaların ortak özelliği video formatında dolaşıma girmiş olmaları. Oy çuvallarını boşal-
tan CHP’lileri gösterdiği iddia edilen video gerçekte sayım sırasında yaşanan bir tartış-
mayı, Gaziosmanpaşa’da oyların çalındığını gösterdiği iddia edilen videoysa, sandık kuru-
lunun yanlış bilgi içerdiğini tespit ettiğimiz en çok etkileşim alan toplam 171 gönderi ve 
haberin yarıya yakınının Facebook’ta ortaya çıktığını, Twitter ve haber sitelerinde ortaya 
çıkan sahte bilgilerin de kalan yarıyı oluşturduğunu görüyoruz.

12 (2019, Mart 25). Ekrem İmamoğlu Hasan  li Yücel’in öz yeğeni değil - teyit.org. Alınma tarihi: Mayıs 3, 2019, kaynak: https://
teyit.org/ekrem-imamoglu-hasan-ali-yucelin-oz-yegeni-degil
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SAHTE HABERİN ORTAYA ÇIKTIĞI MECRALAR

İncelenen sahte haberlerin Facebook, Twitter ve haber sitelerinin sosyal 
medya mecralarına dağılımı.
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SAHTE HABERLERİN MECRALARDAKİ YAYGINLIĞI

İncelenen sahte haberlerin Facebook, Twitter ve haber sitelerinin sosyal 
medya hesaplarında aldıkları toplam etkileşimin dağılımı.
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Facebook, sahte içeriklerin ortaya çıktığı birincil mecra olsa bile, yanlış bilginin aldığı to-
plam etkileşimde Twitter başı çekiyor. Yani Twitter’da ortaya çıkan sahte içerikler sayıca 
az ancak aldığı etkileşim diğer mecralara kıyasla daha yüksek.

Sahte haber etkileşimlerinin zamana yayılımında ilgi çekici bir bulgu var: o da etkileşimin 
seçim öncesi dönemden daha çok seçim sonrası zamana yığılması. 24 Haziran 2018’de 
gerçekleşen seçimlerde sahte haberin aldığı etkileşim, bir önceki ay yani Mayıs 2018’de 
en yüksek noktaya varmış, Haziran’daki etkileşim daha düşük seyretmişti13. Bu seçimi 
farklı kılan, tartışmaların ve sosyal medya kullanımının seçim sonrası dönemde yoğun-
laşması olabilir.

Ayrıca Aralık’tan Nisan’a giden süreçte sahte haber etkileşiminin artışını incelerken, bu 
aylarda sırasıyla sahte haber sayılarına da değinmekte fayda var. Örneğin Mart ayın-
da 139 binden fazla etkileşim toplayan sahte haber sayısı 15 iken, Nisan’ın sadece ilk 
yarısında ortaya çıkan 13 sahte haber bunun iki katı kadar etkileşim almış.

13 “#Seçim2018 sahte haber karnesi: Zamana göre etkileşim oranları ve ....” 9 Tem. 2018, https://teyit.org/sec-
im2018-sahte-haber-karnesi-zamana-gore-etkilesim-oranlari-ve-teyit-etkisi/. Erişim tarihi: 17 May. 2019.
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SAHTE HABER ETKİLEŞİMİNİN AYLARA DAĞILIMI

Sahte haberlerin Aralık, Şubat, Mart ve Nisan aylarında aldığı
etkileşimin sayıları



24 Haziran genel seçimleri ile karşılaştırıldığında 31 Mart yerel seçimlerinde ortaya çıkan 
sahte haberlerin aldığı toplam etkileşimde %22 oranında bir düşüş söz konusu. Haz-
iran’daki genel seçimler ile ilgili ortaya çıkan sahte haberleri 700 binden fazla etkileşim 
alırken, yerel seçimler ile ilgili sahte haberlerin 568 bin etkileşim aldığını görüyoruz.

24 Haziran seçimlerinde en çok etkileşim alan SOLOTÜRK uçuşlarının, uçuş ekibinin 
Muharrem İnce ile karşılaştıktan sonra iptal edildiği iddiasının14 dolaşıma girmesinde 
haber sitelerinin çok önemli bir payı vardı. Muharrem İnce’nin ziyaret ettiği Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Dekanı’nın görevden alınması15 üzerine ortaya çıkan bu sahte haber old-
ukça ilgi görmüş ve gerçek olmadığı ortaya çıktıktan sonra dahi haber siteleri tarafından 
yayından kaldırılmamıştı. Ancak bu seçimde en çok etkileşim alan sahte içeriklerin üze-
rindeki haber sitesi etkisi 24 Haziran’a göre çok daha az.

24 Haziran genel seçimlerinden önce ortaya çıkan sahte haberlerin geniş kitlelere yayıl-
masında Cumhuriyet, BirGün gibi muhalif kimliğiyle öne çıkan gazetelerin bariz bir etkisi 
vardı. Sayıca pek çok haber sitesinin sahte haber yayımladığına da tanık olduk. 31 Mart 
yerel seçimlerindeyse bu gazetelerin sahte habere neredeyse hiç yer vermediklerine, 
diğer yandan Yeni Akit’in haber sitesinin rekor kırdığına şahit olduk.

24 Haziran genel seçimlerine giden süreçte sosyal medya kullanımı ve içerik üretimi 
çok daha yüksekti. Seçim öncesi dönemde, daha aktif olan sosyal medya kullanıcılarının 
ürettiği ya da yaydığı sahte haberler de 24 Haziran öncesine kümeleniyordu. Bunda 
Muharrem İnce’nin çıkışının, seçim gününden sonra sosyal medya mecralarını domine 
eden muhalif kesimlerin kapıldığı umutsuzluğun büyük bir etkisi var. Oysa 31 Mart yerel 
seçimlerine giden süreç sosyal medya kullanımı açısından çok daha sakindi. Seçim günü 
CHP’nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur 
Yavaş’ın galibiyeti, içerik üretimini tekrar artırdı. AK Parti tarafından gelen usulsüzlük 
iddiaları da gündeme düşünce çevrimiçi mecraların propaganda amaçlı kullanımı seçim 
öncesine göre çok daha büyük önem kazandı. 24 Haziran’a kıyasla 31 Mart’ta sahte 
haber yoğunluğunun seçim sonrasına denk düşmesi böyle açıklanabilir.

14 (2018, Mayıs 28). SOLOTÜRK’ün uçuşlarının Muharrem İnce’yle karşılaştıktan ... - Teyit.org. Alınma tarihi: Mayıs 3, 2019, 
kaynak: https://teyit.org/soloturk-un-ucuslarinin-muharrem-inceyle-karsilastiktan-sonra-iptal-edildigi-iddiasi/

15 2018, Mayıs 25). Muharrem İnce’nin ziyaret ettiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı .... Alınma tarihi: Mayıs 3, 2019, kaynak: 
https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/cerrahpasa-tip-fakultesi-dekani-gorevden-alindi-2428109/

ÇIKARIM:
Daha az etkileşim, daha az haber sitesi etkisi
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SAHTE HABERİ EN ÇOK YAYGINLAŞTIRAN 5 AKTÖR

Sahte haberin yayılmasına neden olan ve paylaştıkları içerikler en fazla 
etkileşim alan 5 aktör.



31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerle ilg-
ili paylaştığı sahte haberlerle, yanlış bilgiye 
en çok görünürlük kazandıran 5 aktörden 
dördünün Twitter hesabı olduğu, birinin ise 
haber sitesi olduğunu anlıyoruz. Vaziyet.
com.tr bu sıralamada haber sitesi olarak 
konumlandırılsa da sahte habere sağladığı 
etkileşim özellikle Twitter’da dikkat çekici-
ydi. Vaziyet’in Fatma Şahin’in ‘Ferhat’ın Şi-
rin’i deldiği’ dediği iddiasını paylaştığı tweet 
32 binden fazla etkileşim aldı. 

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş da 
Mansur Yavaş’ın el yazısı olduğu iddiasıyla 
Anıtkabir ziyaretçi defterinin fotoğrafını 
paylaşarak sahte habere en çok görünürlük 
kazandıranlar arasındaki tek siyasetçi 
olarak yerini aldı.

Gönül Çakır, Manyas iddiasıyla 60 bind-
en fazla etkileşim aldıktan sonra hesabını 
kapattı. 

Kaç Saat Oldu? hesabı seçim döneminde 
üç farklı sahte haber paylaştı. Bunlardan 
biri HDP’nin Antalya’da Millet İttifakı’nı 
destekleyen seçim broşürleri dağıttığına 
dair iddiaydı. Sivas’ta çekilen bir videoyu 
iki Saadet Partili’nin ölümüyle sonuçlanan 
Pütürge’deki kavga iddiasıyla paylaşırken 
ayrıca Zeydan Karalar’ın 6000 personelin 
bankamatikten maaşlarını almasına rağmen 
çalışmadıklarını tespit ettiğine ilişkin yan-
lış bilgiyi de gündeme getirdi. Hesap daha 
sonra ismini ve kullanıcı adını değiştirerek 
Kaç Zaman Oldu? yaptı. Burada değinilme-

SAHTE HABERİ KİM YAYDI?

si gereken Uykusuz yazarı Barış Uygur’un Ekran görüntüsü kaynağı: Sedat Kapanoğlu Twitter hesabı16

yarattığı “Kaç Yıl Oldu?” formatının Twitter’ı
işgal etmiş olması. Bu isimle açılan pek çok
anonim hesap düzenli olarak bilgi paylaşıyor.
Düzenli Twitter takipçileri için bile bu
hesapları birbirinden ayırmak çok zor.

16 “Sedat Kapanoğlu on Twitter: “bir tane de yok o hesaptan.… “.” 1 May. 2019, https://twitter.com/esesci/sta-
tus/1123677512528269316. Erişim tarihi: 16 May. 2019.
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31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ EN FAZLA SAHTE HABER PAYLAŞAN 
KAYNAKLAR

Sahte haber sayısı

Yeni Akit gazetesi seçim dönemi boyunca tespit edebildiğimiz toplam 7 sahte haber 
yayımladı. Bu sahte haberlerin bir kısmının gazetenin basılı nüshalarında da yer 
bulduğunun altını çizmek gerekiyor. Sayıca en yakın rakibinin iki katından fazla sahte 
haber yayımlamış olmasına rağmen, bu haberlerin internet üzerinde aldığı etkileşim 
3 bin civarında. Yani Yeni Akit, gerek sosyal medya kullanıcısının politik eğilimi, gerek 
takipçisinin etkileşim alışkanlığı gereği bu sahte haberlere inanan bulamamış veya bu 
sahte haberleri yeterince yaygınlaştıramamış.

Bu listedeki son iki iddianın Yeni Akit gazetesinin 11 Nisan 2019 tarihli basılı nüshasında 
manşetten yayınlandığını belirtelim. Bir iddiayı incelemeye alabilmemiz için onun
internette dolaşımda olması gerekiyor. Gazetenin basılı nüshasında yayımlanan bu
iki yanlış bilgi, Yeni Akit’in haber sitesinde de yayımlandığı için inceleme kapsamına
dahil edilebildi.

Yeni Akit’in yayımladığı sahte haberlerin listesi;
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24 Haziran genel seçimlerine giden süreçte yayılan sahte haberlere etkileşim kazan-
dıran aktörler arasında çok sayıda haber sitesi bulunuyordu. BirGün, İleri Haber, T24, 
Mynet, Sözcü, Sputnik ve Yurt; YSK’nın Cumhurbaşkanı adaylığı için diploma şartını 
kaldırdığı, SOLOTÜRK’ün uçuşları Muharrem İnce’yle karşılaştıktan sonra iptal edildiği, 
Saadet Partisi milletvekili adayının yüzen seçmenleri ikna etmek için denize girdiği iddi-
alarını yaygınlaştırmada önemli rol oynamıştı. 2019 yerel seçimlerinde sahte haberlerin 
yayılmasını kolaylaştıran haber sitelerine bakıldığında karşımıza çarpıcı bir tablo çıkıyor. 
24 Haziran seçimlerinde sahte haber yayımlayan medya kuruluşlarının bu seçimde daha 
temkinli davrandıklarını görüyoruz. Mynet, Sözcü, T24, Sputnik gibi Türkiye’nin en çok 
ziyaret edilen haber sitelerinin yerel seçim döneminde yanlış bilgi paylaşmadığına tanık 
oluyoruz. Diğer yandan yerel seçimlerle ilgili yanlış bilgi paylaşan haber siteleri, bunlarla 
karşılaştırıldığında etkisi çok daha küçük, kapsama alanı daha dar organizasyonlar17.

17 Bu listede yalnızca haberler.com sitesinin diğerlerine göre erişim alanının çok daha yüksek olduğunu söylemek gereki-
yor. Ancak bu haber sitesi yayımladığı iki sahte haberi de hızlıca değiştirdiği / kaldırdığı için elimizde yayımladığı sahte haberlerin 
etkileşimine dair veri yok.

24 Haziran 2018 genel seçimleri ile ilgili en fazla sahte haber paylaşan kaynaklar

24 Haziran döneminde ortaya çıkan yanlış bilgileri yaygınlaştıran 5 önemli aktörden üçü 
anonim Facebook sayfalarıydı. Yılmaz Özdil ve Onurlu Yazarlar, Arızalı, R.T. Erdoğan
isimli bu Facebook sayfaları üç büyük iddiayı gündeme getirmişti.

ÇIKARIM:
Anonimlik yeni eşik bekçiliği
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Muharrem İnce’nin camide halay çektiğini gösteren montajlanmış fotoğraf, Muharrem 
İnce'nin Kadıköy mitingi iddiasıyla paylaşılan 15 Temmuz anmasına ait fotoğraf ve Diyar-
bakır Mesut Yılmaz İlkokulu'nda usulsüzlük yapan kişileri gösterdiği iddia edilen fotoğraf 
bu üç sayfanın sağladığı görünürlük ile internette kendisine yer bulmuştu. 31 Mart 2019 
yerel seçimleri ile ilgili yanlış bilgileri yaygınlaştıran aktörlerinse biri hariç tümünün 
Twitter hesapları olduğunu görüyoruz. 2015 yılında Sefacan Yılmazel’in kurduğu Vazi-
yet Medya Yayıncılık Ltd. Şti. altında faaliyet gösteren Vaziyet.com.tr bir haber sitesi 
olduğu için bu beşli listede farklı renk ve kodla gösterilmiş olsa dahi, yayımladığı içeriği 
yalnızca tweet formatında hazırladığı ve aldığı 32 bin etkileşimin neredeyse tümünü 
Twitter’da kazandığı düşünülünce Twitter hesaplarının yerel seçimlerle ilgili ortaya 
atılan sahte içeriklere en çok etkileşim kazandıran aktörler olduğunu söyleyebiliriz. 

Facebook sayfalarının yerel seçimlerle ilgili sahte içerikleri yaygınlaştırmada, 24 Ha-
ziran’a göre daha başarısız olmasının sebebi Teyit’in Mayıs 2018’de Facebook ile 
başlattığı işbirliği18 olabilir. Facebook’un üçüncü taraf haber doğrulama organizasyonu 
olarak bugüne kadar platformda binin üzerinde yanlış bilgi işaretledik. Facebook da 
anlaşmamız gereği bu içerikleri paylaşan sayfaların erişimlerini düşürdü. 24 Haziran 
2018’den bu yana kitlelere erişme imkanını kaybeden anonim Facebook sayfaları yayım-
ladıkları sahte içerikleri Facebook kullanıcılarının zaman tüneline düşüremiyor olabilir.

Her iki seçim döneminde de ortaya çıkan sahte içeriklere etkileşim kazandıran aktörler-
in çoğunlukla anonim hesaplar veya sayfalar olduğuna tanık oluyoruz. Sahte habere en 
çok etkileşim kazandıran 5 aktör arasında 24 Haziran’da da 31 Mart’ta da yalnızca birer 
resmi hesap var. Genel seçimler sırasında Metin Uca Twitter hesabıyla, yerel seçimler 
sırasında ise Barış Yarkadaş resmi Twitter hesabıyla listelere girdi. Bu veri bize yanlış 
bilginin yayılmasına ilişkin önemli bir dinamiği işaret ediyor. O da bilginin yayılmasında 
aktörden ziyade içeriğin önemli olduğu. Yani tanındık, bilindik, güvenilir isimlerin hesap-
larından paylaşılan içerikler, anonim bir hesabın attığı tweetten çok daha az etkileşim 
alabiliyor. Demek ki, sahte bilgiye inanma eğilimi, onu ortaya çıkaran, yaygınlaştıran 
aktörden ziyade doğrudan içeriğin kendisiyle, duygulara hitap edebilme becerisiyle ilgili.

18 2018, Mayıs 31). Facebook’un doğrulama programı Türkiye’de teyit.org iş birliğiyle .... Alınma tarihi: Mayıs 3, 2019, kaynak: 
https://teyit.org/facebookun-dogrulama-programi-turkiyede-teyit-org-is-birligiyle-hayata-geciyor

23

Y
S

 2
0

19



İNTERNETTE EN ÇOK ETKİLEŞİM ALAN 5 TEYİT İÇERİĞİ

15 Aralık 2018 - 15 Nisan 2019 tarihleri arasında, sosyal medyada paylaşılan 
ve en çok etkileşim alan 5 doğrulama.
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SAHTE HABERE KARŞI NE KADAR ETKİLİ OLABİLİYORUZ?

İnternet sitemizde yayımladığımız analizleri vakit kaybetmeden sosyal medya hes-
aplarından paylaşıyor, yanlış bilgiye maruz bırakılan kullanıcıları uyararak, internette-
ki sahte haberlerin yayılmasının da önüne geçmeye çalışıyoruz. 2019 yerel seçimleri 
boyunca yanlış olduğunu tespit ettiğimiz ve bu çalışma kapsamında değerlendirilen 33 
analizden en çok etkileşim alan 5 içeriğimiz arasında liderliği, FETÖ’den tutuklu Murat 
Kale’nin Ekrem İmamoğlu’nun eski ev arkadaşı olmadığına ilişkin hazırladığımız analiz19 
çekiyor. Bu yanlış bilginin internette 2 bin 700 etkileşim aldığı düşünüldüğünde,
Teyit’in analizinin neredeyse 3 kat etkileşim alarak, sahte haberin görünürlüğünün 
önüne geçtiğini söyleyebiliriz. 

Antalya’da HDP’nin dağıttığı iddia edilen broşürlerin bir asimetrik propaganda örneği 
olduğunu ve bu broşürlerin HDP tarafından dağıtılmadığını belirttiğimiz analiz de sahte 
içerikten 5 kat fazla etkileşim almış.

Yine de internette en çok etkileşim alan 5 sahte içerikle, en çok etkileşim alan 5 Teyit 
içeriği karşılaştırıldığında arada uçurum olduğu bariz. Sahte haber, doğrulanmış, yanlış 
olduğu belirtilmiş versiyonuna göre çok daha fazla etkileşim almayı sürdürüyor. Yapılan 
teyit çalışması sahte habere maruz kalan insanların tümüne ulaşamıyor. Massachusetts 
Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından yapılan ve Science Dergisi’nde yayınlanan araştır-
ma da, yanlış bilgi içeren tweetlerin insanlara doğru bilgi içeren tweetlerden altı kat 
daha hızlı ulaştığını ortaya koyuyor, burada yinelediğimiz bulgularla uyum gösteriyor20.

2019 yerel seçimleriyle ilgili yayımladığımız 33 teyit çalışması, yanlış olduğu belirtilen 
bilgilerin ancak %9,7’si kadar etkileşim alabilmiş. 24 Haziran genel seçimlerinde ise bu 
oran %10,6 idi. Hem analiz sayısında hem de kullanıcıların teyit etme alışkanlığını artıra-
cak içeriklerde son 6 ayda pek çok geliştirme yapmış olsak da etkileşim oranımız daha 
iyiye gitmemiş.

19 (2019, Nisan 5). FETÖ’den tutuklu Murat Kale’nin Ekrem İmamoğlu’nun eski ... - Teyit.org. Alınma tarihi: Mayıs 3, 2019, 
kaynak: https://teyit.org/fetoden-tutuklu-murat-kalenin-ekrem-imamoglunun-eski-ev-arkadasi-oldugu-iddiasi

20 2018, Mart 9). Araştırma: Yanlış bilgi gerçeklerden daha hızlı yayılıyor - teyit.org. Alınma tarihi: Mayıs 3, 2019, kaynak: 
https://teyit.org/arastirmaya-gore-yanlis-haber-gerceklerden-daha-hizli-yayiliyor
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SAHTE HABERİN ETKİLEŞİMİ VE TEYİT ETKİLEŞİMİ KARŞILAŞTIRMASI

Sahte haber etkileşimi ile Teyit’in ilgili sahte habere ilişkin yazdığı analizin 
aldığı etkileşimin karşılaştırması
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SAHTE HABERİN KALDIRILMA VE DÜZELTİLME ORANI

Teyit’in ilgili analizinin ardından yayınlandığı sahte haberi kaldıran ya da 
değiştiren hesap, sayfa, haber sitesi oranı.
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Yayımladığımız analizlerin ardından, yanlış olduğunu tespit ettiğimiz bilgilerin ortaya çık-
tığı mecraları tekrar ziyaret ederek, sahte haberin durumunu kontrol ediyoruz. Bir bil-
ginin yanlış olduğunun tespit edilmesi hem gazetecilik ilkeleri hem de etik açıdan onun 
ortadan kaldırılmasını, dolaşımdan çekilmesini zorunlu kılıyor. Ancak 2019 yerel seçim-
lerinde yanlış olduğunu tespit ettiğimiz haberlerin yayından kaldırılma oranının çok da 
yüksek olduğunu söylemek mümkün değil. Sahte haberlerin %77’si hala dolaşımda.

Analizi derinleştirdiğimizde haber sitelerinde ortaya çıkan yanlış bilginin %8,5’inin 
düzeltildiğini, %19,1’inin kaldırıldığını görüyoruz. Ne var ki haber siteleri yaptıkları bu 
değişiklikler konusunda kullanıcıyı bilgilendirme hususunda yeterince şeffaf değil. Bir 
haber yayından kaldırıldığında, kullanıcılar bu konuda bilgilendirilmiyor. Diğer yandan 
yapılan düzeltmeler de sahte haberin yer aldığı linkin içinde belirtilmiyor. Yani hata
kabul edilen, duyurulan ve özür dilenen bir konu değil.

Hatayı kabul etmek, internet kullanıcılarının doğru bilgilendirilmesi için gereken iyi
bir şeffaflık pratiği olsa dahi 2019 yerel seçimleri bunun tam aksi bir örneğin ortaya
çıkmasına da vesile oldu. Hürriyet’in Sezai Temelli’nin hiç söylememesine rağmen,
röportajından alıntılanıyormuş gibi başlığa çektiği “Ankara ve İstanbul’u CHP değil HDP 
yönetecek” ifadesi pek çok tepkiye sebep oldu21. Yanıltıcı başlık olarak işaretlediğimiz 
ve bir yanlış bilgi olduğunu duyurduğumuz22 bu yayın hakkında Hürriyet tepkiler üzerine 
yaptığı açıklamada, özür dilemek veya hatayı kabul etmek bir kenara, HDP’yi ve yöneti-
cilerini söylediği sözlere dikkat etmeye davet ediyordu23. Bu örnek, haber sitelerinin etik 
ilkelere göre değil, politik bir ajandaya göre hareket ettiğinin en güncel örneklerinden 
biri olarak medya tarihindeki yerini aldı.

Teyit her zaman olduğu gibi 31 Mart yerel seçimleri boyunca da kullanıcılarından ince-
lenmesi talebiyle gönderilen şüpheli bilgilerin verisini kaydetti. Bu veriye göre internet 
kullanıcıları raporda seçilen tarihler arasında 354 ayrı şüpheli bilgi için 834 mesaj ile-
terek Teyit’ten doğrulama talebinde bulundu. Bu 354 şüpheli bilgiden 40’ının analizi 
web sitesinde doğru, yanlış veya karma etiketiyle yayımlandı.

Doğrulanması talebiyle Teyit’e iletilen ve hakkında en çok mesaj gönderilen 5 şüpheli 
bilgiye bakıldığında listenin başında Japonya’da lise mezunu olmayanların oy veremediği 
iddiası geliyor. Bu iddia, raporun önceki bölümlerinde de açıklandığı üzere Teyit tarafın-
dan yanlış olduğu tespit edilebildi.

21 (2019, Mart 19). Posta, Hürriyet ve CNN Türk’ten Sezai Temelli çarpıtması - Evrensel.net. Alınma tarihi: Mayıs 3, 2019, 
kaynak: https://www.evrensel.net/haber/375777/posta-hurriyet-ve-cnn-turkten-sezai-temelli-carpitmasi

22 (2019, Mart 18). Sezai Temelli ‘İstanbul ve Ankara’yı HDP yönetecek’ demedi - teyit.org. Alınma tarihi: Mayıs 3, 2019, kay-
nak: https://teyit.org/sezai-temelli-istanbul-ve-ankarayi-hdp-yonetecek-demedi/

23 (2019, Mart 17). Bizden değil HDP’den açıklama istenmeli - Son Dakika ... - Hürriyet. Alınma tarihi: Mayıs 3, 2019, kaynak: 
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/bizden-degil-hdpden-aciklama-istenmeli-41152141
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HAKKINDA EN ÇOK TEYİT TALEBİ GELEN 5 İDDİA

15 Aralık 2018 - 15 Nisan 2019 tarihleri arasında, kullanıcıların şüpheli 
bulduğu ve en çok teyit edilmesi istenen 5 iddia.
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Listenin ikinci sırasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin para aktardığı vakıflar ile 
ilgili haberler yer alıyor. Sözcü’den Çiğdem Toker’in 28 Ocak 2019 tarihli İBB’den vakı-
flara “hizmet” raporu24 başlıklı yazısından sonra gündeme gelen iddiaya göre, Ensar, 
TÜRGEV, TÜGVA, T3, Aziz Mahmud Hüdayi gibi vakıflar İBB’den 847 milyon Türk Lirası 
destek almıştı.

En çok doğrulama talebi gönderilen 5 iddiadan yalnızca biri, Japonya’da oy vermeyle 
ilgili kurallar hakkındaki iddianın Teyit tarafından yayımlandığı görülebiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin para aktardığı vakıflarla ilgili iddia Çiğdem Toker’in 
yazısında bahsettiği ve haberine dayanak oluşturduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Faaliyet Raporu dışında başka bir delil bulunamadığı ve haber sitelerinden başka bir delil 
eklenemediği için söz konusu vakıflar listesine ilişkin bir analiz hazırlanmadı. Metodo-
lojimiz gereği bir iddiayı yayımlanabilir hale getirebilmek için haber sitelerinden farklı 
deliller ekleyebiliyor olmamız gerek. Bu ilke Teyit’i haber sitelerinden ayıran en önemli 
kurallardan biri.

Aynı şekilde iddianın ortaya çıktığı tarihte Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan ve ar-
dından seçilen Haydar Ali Yıldız ile Bilal Erdoğan arasında geçen konuşma haber sitel-
erinde ve sosyal medyada yaygınlaşmıştı. İddiaya konu olan konuşmanın25 2014 yılında 
Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 2. Fetih Kupası açılış töreni sırasında mikro-
fonların açık kalmasıyla basına yansıdığını tespit ettik. Yine haber siteleri tarafından 
Erdoğan ve Yıldız arasında yapılan konuşma haberleştirilmiş ve görüntülere yer ver-
ilmişti. Teyit bu iddiaya ilişkin Erdoğan ve Yıldız arasında konuşmada geçen dönüşüm 
bölgesi ve havuza ilişkin ek bilgiler bularak haber sitelerinden farklı delillerle konuyu 
derinleştirmek istedi ancak aradığımız kaynak ve delillere ulaşamadık. Bu nedenle de 
metodolojimize göre doğru olan bir iddiaya ilişkin haber sitelerinden farklı delil ekleme 
kuralımıza uygun bir yazı hazırlayamadığımız için iddiaya dair bir analiz yayımlayamadık. 
Ancak belirtmek isteriz ki seçim dönemi yaşanan yoğunluk sırasında daha derinle-
mesine incelenmeyi hak eden bu konunun araştırılmaya devam edilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Teyit hala küçük bir yazar ekibiyle özellikle seçim dönemlerinde artan 
yanlış bilgi sorununun üstesinden gelmeye çalışıyor.

İSKİ’den kaçırıldığı iddia edilen belgelere26 ilişkin ise Teyit, videonun çekildiği yeri ve 
olası tarihini tespit etti ancak araca yüklenen belgelerin muhteviyatına ilişkin kesin bir 
bilgi edinemedi. Bu nedenle de videoda iddia edilen belgeler hakkında bir analiz hazır-
lanamadı. Ancak Teyit yazarları benzer videoların nasıl incelenebileceğine ilişkin ip-
uçları vermek adına bu videoyu yakın bir zamanda vaka çalışması olarak yayımlamayı 
düşünüyor.

24 “Çiğdem TOKER: İBB’den vakıflara “hizmet” raporu – Sözcü Gazetesi.” 28 Oca. 2019, https://www.sozcu.com.tr/2019/
yazarlar/cigdem-toker/ibbden-vakiflara-hizmet-raporu-3288303/. Erişim tarihi: 16 May. 2019.

25 “Bilal Erdoğan’ın mikrofonu açık kalınca - Güncel haberler.” 28 May. 2014, https://www.sozcu.com.tr/2014/gundem/bi-
lal-erdoganin-mikrofonu-acik-kalinca-519657/. Erişim tarihi: 25 May. 2019.

26 “”İSKİ’den kamyonlarla belge kaçırıldı” iddiası - BirGün Gazetesi.” 5 Nis. 2019, https://www.birgun.net/haber-detay/
iskiden-kamyonlarla-belge-kacirildi-iddiasi.html. Erişim tarihi: 25 May. 2019.
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24 Haziran genel seçimleri sırasında ortaya çıkan sahte haberlerin etkileşimi de Teyit 
analizlerine kıyasla çok yüksekti. Bununla birlikte Teyit’in yaptığı doğrulamaların, yanlış 
olduğunu ortaya koyduğu bilgilerin etkileşimini yakaladığı veya onu geçtiği vaka sayısı 
yalnızca 4’tü. 29 sahte haber arasında etkileşim kıyaslaması yapıldığında etkileşim 
konusunda başarımız 24 Haziran’da %13,7’de kalırken bu seçimde bu oran %24,2’ye 
yükselmiş. Küçük de olsa umut vaat eden bir artış.

24 Haziran genel seçimleri sırasında internette dolaşıma giren sahte haberlerin %18’i 
kaldırılmıştı. 2019 yerel seçimleri sırasında dolaşıma giren içeriklerin kaldırılma oranı 
%19’a kadar yükselebilmiş. Sahte haberin yayılmasının önüne geçecek en temel me-
kanizmalardan biri onun yayınını durdurmak, erişimini düşürmek. Bu da internet kul-
lanıcılarının sahte haber üreten veya yayan mecralara göstereceği tepkiyle mümkün. 
İleriki dönemlerde kullanıcının daha fazla güçlendirilmesi, kaldırılma ve düzeltme oran-
larının artırılması şart.

Her iki seçim karşılaştırıldığında; 24 Haziran genel seçimlerinde haber sitelerinde orta-
ya çıkan sahte haberlerin %15’i kaldırılmış %9’u düzeltilmişti. Yerel seçimler sırasında 
kaldırma oranının %19’a çıkması gösteriyor ki haber siteleri düzeltme yöntemindense 
haberi ortadan kaldırmayı tercih ediyor. Ayrıca her iki seçimde de yayımlanan sahte 
haberlerin yarısından çoğunun hala dolaşımda olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Bizim için değerlendirilmesi gereken bir diğer önemli metrik Facebook sayfalarında 
ortaya çıkan sahte haberlerin yayında kalma oranları. 24 Haziran seçimlerinde Teyit’in 
analizlerinin ardından Facebook sayfalarında ortaya çıkan sahte haberlerin %86’sı yayın-
da kalmayı sürdürmüştü. Yerel seçimlerde oranın %82’ye düştüğüne, Facebook say-
falarının paylaştıkları içerikleri sildiklerine şahit oluyoruz.

* 24 Haziran genel seçimlerinde kullanıcılar 315 ayrı şüpheli bilgiye ait toplamda bin 460 
mesajı Teyit’e iletmişti. Yani bir şüpheli bilgi başına 4,6 mesaj gönderilmişti. 31 Mart 
yerel seçimlerinde ise bu oran 2,35’e gerilemiş.

* 24 Haziran genel seçimleri sırasında kullanıcıların Teyit’e ilettiği şüpheli bilgilerin 
%14,5’i teyit edilerek yayımlandı. 31 Mart yerel seçimlerinde ise bu oran %11,3’e geriledi.

ÇIKARIM:
Etkimiz giderek artıyor
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YÜKSELEN YANLIŞ BİLGİ TÜRÜ: Asimetrik Propaganda

Propaganda, her siyasi grubun kendi öğreti, düşünce ve inancını yaymak, tanıtmak 
ve takipçilerine benimsetmek için farklı yollar kullanarak uyguladığı bir pratik. Seçim 
dönemleri de bu çalışmaların en çok görünür olduğu zamanların başında geliyor. Türki-
ye’de artan kutuplaştırıcı ve şiddeti teşvik eden propaganda yöntemleri, 31 Mart 2019 
yerel seçimleri sırasında başta AK Partili siyasetçiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere pek çok siyasetçi tarafından ısrarla sürdürüldü.

Propaganda, dijital mecraların etkisinin arttığı bir çağda yalnızca miting alanlarında, 
kürsülerde ve açılış törenlerinde sergilenen bir pratik olmanın da ötesine geçti. Bugün 
pek çok siyasi kampanya çevrimiçi platformlar, dijital reklamlar, arama motorlarının öne 
çıkarma özellikleri ve algoritmalar yardımıyla internette kendisine yer buluyor.

2017’deki Anayasa Referandumu’ndan 31 Mart yerel seçimlerine kadar internetteki 
propaganda yöntemlerinin değişikliğe uğradığını, hatta bu stratejinin internette denen-
dikten sonra tekrar sokaklara geri döndüğünü vurgulamamız gerekiyor. Asimetrik 
propaganda olarak tanımladığımız bu yeni yanıltma biçimi, kendi propagandasını, karşı 
cephesinde yer aldığı siyasi kampın biçimine bürünerek, onu taklit ederek ortaya çıkıyor. 
Siyasi tartışmanın bir tarafındaki kesim, diğer tarafın maskesini giyerek, onu suçladığı 
politikaları yayan bir aktör gibi göstermeye çalışıyor. 

Bu “-miş gibi gösterme” yönteminin ilk örnekleri 2017’nin Nisan ayında yapılan Anayasa 
Referandumu’ndan kısa süre önce Facebook sayfaları ile Twitter hesaplarında ortaya 
çıkmıştı. “Evet” ve “Hayır” olmak üzere iki karşı kutba bölünen aktörler, birbirlerini taklit 
ederek, savunmadıkları görüşün kitlesini yakalamaya, onu yanlış bilgiye maruz bırakma 
taktiğini uygulamıştı. 
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Örneklendirmek gerekirse, “Evet” destekçisi gibi gözüken bir profil, “Evet” destekçileri-
ni sandıkta mührü “Evet” yazısının altına basmaya çağırıyor, yanına da “Hayır” yazısının 
üzerine çarpı atarak tepki göstermeye davet ediyordu. Oy verme ve oyların hangi du-
rumda geçersiz sayılacağı konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan bir vatandaşın oy 
davranışını etkileyebilecek bu yanlış bilgi, belli bir seçmen kitlesini, o seçmen kitlesin-
denmiş gibi gözüken hesaplarla aldatmaya çalışıyordu. Nitekim, çağrısı yapılan davranışı 
sergilemenin sonucunun oyun geçersiz sayılacağını söylemek gerekiyor.

Kendisini “Hayır” tarafında konumlandırmış gibi gözüken (Başkanlığa Hayır, Hayır 
Cephesi gibi isimleri bulunan) hesaplar ise montajlanmış bilboard fotoğraflarıyla 15 
Temmuz darbe girişiminin bir numaralı şüphelisi Fethullah Gülen ile Almanya Şansölye-
si Angela Merkel’in de referandumda “Hayır” tarafını desteklediğini ima eden paylaşım-
larda bulunuyordu. Gerçekte var olmayan bu kampanya görselleri, sanki oy tercihini 
“Hayır” olarak belirlemiş siyasi taraflar tarafından üretilmiş ve propagandası yapılıyor-
muş gibi gösterilmeye çalışılıyordu.
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Dikkat çeken bir diğer örnek ise HDP İzmir’e ait bir Twitter hesabına montajlanan asi-
metrik propaganda görseliydi. HDP’nin kampanya materyali gibi gösterilen bu paylaşım 
ekran görüntüsü manipüle edilmiş, sanki HDP kampanyasında, PKK lideri Abdullah 
Öcalan’ı serbest bırakacağına dair vaatte bulunmuş, AK Partili liderleri tutuklayacağını 
iddia etmiş gibi paylaşıma sokulmuştu.

Tüm bunlar bilinçli internet kullanıcıları için bir aldatma konusu olmayabilir. Ancak bir 
partinin veya siyasi grubun yerine geçerek, onu taklit ederek, sanki taklidi yapılan siyasi 
kesim böyle bir propaganda yapıyormuş gibi göstermek, sandığın belirleyici olduğu bir 
demokratik sistemde oldukça yanıltıcı olabilir.
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Bu yöntemin Türkiye’nin geçirdiği her seçimde daha da sofistike hale geldiğini ve propa-
gandanın gerçekte kim tarafından yapıldığının tespitinin zorlaştığını ifade etmek gerekiy-
or. 24 Haziran genel seçimleri sırasında muhalefet partilerinin sunmadığı veya destekçisi 
olmadığı vaatlerin broşür haline getirilerek seçimden birkaç gün önce Ankara’nın Çankaya 
ilçesinde dağıtıldığını hatırlatalım. Bu broşürlerde Fethullah Gülen ile İYİ Parti lideri Meral 
Akşener’in birleştirilen fotoğraflarına, CHP’nin logosunun yer aldığı “Biz gelİNCE türbana 
son!” mesajına ve HDP logosunun yer aldığı “Neden güneyimizde Kürt Devleti olmasın” 
ifadesine yer veriliyordu27. Bu broşürlerin kim tarafından dağıtıldığı açıklığa kavuşmadı. 
Ancak muhalefet partileri kesin bir dille broşürlerde yer alan mesajları reddetti28.

31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimler öncesi broşürlerle asimetrik propaganda yapıldığı-
na tekrar tanık olduk. Bu defa resmi bir ittifak açıklaması yapılmamasına rağmen iktidarın 
HDP’nin de CHP ve İYİ Parti’nin gizli ortağı olduğu yönündeki siyasi retoriğini destekle-
meye dönük broşürler ortaya çıktı. Antalya’da dağıtılan broşürlerin üzerinde “Bu bir halk 
ayaklanmasıdır” ifadesine yer veriliyor “Metropollerde Millet İttifakını Destekliyoruz” 
mesajının altında HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi gibi muhalif partilerin logolarına 
yer veriliyordu. Bu broşürlerin bir asimetrik propaganda örneği olduğunu gösteren birden 
fazla kanıta Teyit’te yayımladığımız analizde yer verdik. Bir kere, Saadet Partisi Antal- 
ya’da Millet İttifakı’ndan farklı bir büyükşehir belediye başkanı adayı göstermişti. HDP’nin 
broşürü dağıttığına yönelik iddiaları yalanlamasının yanı sıra Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu 
da broşürler için toplatma kararı çıkardı29. 

27 “Ankara’yı karıştıran seçim broşürleri - Seçim Haberleri - Mynet.” 22 Haz. 2018, https://www.mynet.com/ankara-yi-karisti-
ran-secim-brosurleri-110104214456. Erişim tarihi: 4 May. 2019.

28 “Ankara’da ‘birileri’ sahte seçim broşürleri dağıttı! - Gazete Duvar.” 22 Haz. 2018, https://www.gazeteduvar.com.tr/gun-
dem/2018/06/22/ankarada-birileri-sahte-secim-brosurleri-dagitti/. Erişim tarihi: 4 May. 2019.

29 “HDP Antalya’da Millet İttifakı’nı destekleyen seçim broşürleri dağıttı ....” 25 Mar. 2019, https://teyit.org/hdp-antalya-

da-millet-ittifakini-destekleyen-secim-brosurleri-dagitti-iddiasi/. Erişim tarihi: 4 May. 2019.

35

Y
S

 2
0

19



31 Mart’tan birkaç gün önce yine HDP’yi hedef alan bir diğer asimetrik propaganda 
örneği de Mersin’de ortaya çıktı. Sokağa dağıtılan broşürlerin üzerinde “Oylar CHP’ye 
Biz Belediyeye” ifadeleri yer alıyordu. Yine Teyit’te belirttiğimiz üzere30, HDP Mersin ve 
ilçelerinde bir büyükşehir belediye başkanı adayı çıkarmamış da olsa il ve ilçe meclisleri 
için aday listelerini YSK’ya sunmuştu. Yani HDP’nin belediyeye girmek için CHP’ye oy 
istemesine dahi gerek olmadığı bir siyasi yarışta, HDP’nin böyle bir broşür dağıtmasının 
da anlamlı olmayacağını görmek gerekiyor31. 

Öyle gözüküyor ki asimetrik propaganda yöntemleri gerek internette gerekse sokaklar-
da yeni bir propaganda biçimi olarak varlığını sürdürmeye devam edecek. Son üç seçim-
de dozu ve niteliği artan bu propaganda stilinin, tarafların ve kampanyalarının şeffaf 
olduğu geleneksel propaganda yöntemlerinden farklı olmasının sakıncası ise demokra-
tik katılım süreçlerini adil olmayan şekilde etkileme gayesi taşıması. Dijital ve geleneksel 
medyada ağırlığını göstermeye çalışan iktidar partisi ve iktidara yakın siyasi kesimlerin, 
asimetrik propaganda yöntemlerine başvurma çabası ise siyaset bilimcilerin, iletişim 
teorisyenlerinin gelecekte incelemesi gereken bir konu olarak önümüzde duruyor.

30 “HDP’nin Mersin’de üzerinde ‘Oylar CHP’ye Bizler Belediyeye’ yazan ....” 31 Mar. 2019, https://teyit.org/hdp-
nin-mersinde-uzerinde-oylar-chpye-bizler-belediyeye-yazan-brosurler-bastirdigi-iddiasi/. Erişim tarihi: 4 May. 2019.

31 Bu örnekler internette ortaya çıkan yanlış bilgiden farklı olarak erişimine, etkilediği insan sayısına asla ulaşamayacağımız 
yanıltıcı propaganda öğeleri olma özelliği taşıyor. Okuduğunuz bu sahte haber karnesinin değerlendirdiği veri, bu örnekleri
ne yazık ki kapsamıyor.
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* Sahte haber 24 Haziran’daki genel seçim dönemine kıyasla 31 Mart yerel seçim döne-
minde daha az etkileşim aldı.

* Haber sitelerinin sahte haberi yaygınlaştırmadaki etkisi yine bir önceki seçim 
dönemine göre daha düşük.

* 24 Haziran’da sahte haberler seçim öncesi büyük bir alan kaplıyordu, 31 Mart’ta ise 
sahte haber yayılımının seçim sonrası artığına tanık olduk.

* Sahte haberin yayılmasında Twitter hesapları daha aktif rol oynadı. Facebook’un sahte 
haberin yayılmasına sağladığı alanda ise daralma var.

* Anonim hesaplar sahte haberin yayılmasında gerçek hesaplara göre daha etkili. Haber 
sitelerinin sahte haberleri yaygınlaştırmadaki payı giderek düşüyor. Bu, 31 Mart yerel 
seçimleri için haber sitelerinin daha az sahte haber yayımlamasıyla ilişkili olsa da, daha 
genel bir perspektiften bakıldığında haber sitelerinin sosyal medya etkileşimlerinin de 
anonim hesaplara göre düşük olduğunu söylemek gerek.

* Teyit’in analizlerinin sahte haber etkileşimine kıyasla hala düşük olduğu görülse de 24 
Haziran’a kıyasla Teyit daha fazla etkileşim alabildi.

* Teyit’in yanlış olduğunu tespit ettiği sahte haberlerin kaldırılmasında çok küçük bir 
artış var. Haber sitelerinin sahte haberi kaldırılmasında ise belirgin bir artış söz konusu.

* Facebook’ta yanlış olarak işaretlediğimiz sahte haberlerin yayında kalma oranı düştü.

* Bir önceki seçim dönemine göre Teyit’e gönderilen mesaj sayısı düşse de daha fazla 
şüpheli haber bildirilmiş. Teyit’te yaptığımız doğrulama ise bir önceki döneme göre daha 
az.

* Bu seçim döneminin öne çıkan yanlış bilgi türü asimetrik propagandaydı. Geçen seçim-
lerde dijitalde üretilen bu propaganda yöntemi, artık sokaklara inmiş durumda.

AK Parti yönetimi geçtiğimiz yıllarda medyanın %95’ini kontrolü altına aldı32. İyi gazete-
cilerin meslekten dışlanması, ana akım medyanın etki alanının daralması, tek sesli gaze-
tecilik ve medya kuruluşlarının iktidarla aralarındaki mesafeyi yitirmesi muhalif kesim-
lerin bilgi edinmek için sosyal medya kanallarına kaçışıyla sonuçlandı.

32 “Cumhuriyet MOBIL - Haber: “’AKP medyanın yüzde 95’ini kontrol ediyor’”.” 4 Mar. 2019, http://www.cumhuriyet.com.tr/
haber/siyaset/1277808/_AKP_medyanin_yuzde_95_ini_kontrol_ediyor_.html. Erişim tarihi: 16 May. 2019.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
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KONDA’nın yayımladığı Seçmen Kümeleri’ne göre CHP seçmeninin %27’si Twitter’ı 
kullanırken33, AK Parti seçmeninin yalnızca %11’i bu mecrada aktif34. Öyle gözüküyor ki 
sosyal medyada ortaya çıkan sahte haberlerin niteliğini, bu mecraların içerik üreticileri-
nin kimliği belirliyor35. Nitekim basılı gazeteleri ya da televizyon kanalları birer propagan-
da makinesine dönüşmüş olan ve hala belli bir yaş üstü kitleyi elinde tutmayı başarabi-
len Yeni Akit gibi iktidara yakın medya kuruluşları, ne kadar çabalarsa çabalasın sosyal 
medyaya nüfuz etmeyi başaramıyor.

Yine KONDA’nın seçimden sonra hazırladığı Barometre’ye36 göre internet kul-
lanıcılarının %61’i son bir hafta içinde tamamen yalan olduğunu düşündükleri haberlerle 
karşılaştıklarını ifade ediyor. Araştırmaya katılan kişilerine hangi haberlerin “yalan” ol- 
duğunu düşündüğünü bilemesek de oranın yüksekliği bize internetteki haberlere güven 
seviyesine dair çarpıcı bir içgörü sağlıyor.

Yine aynı araştırmada Halk TV seyircisinin %63’ünün internette yalan haberle 
karşılaştığını söylediğine tanık oluyoruz. Facebook kullanıcılarının %60’ı son bir hafta-
da tamamen yalan olduğunu düşündüğü haberlerle karşılaştığını ifade ederken Twitter 
kullanıcıları için bu oran %70. KONDA’nın seçimden hemen sonra yaptığı araştırmanın 
sonuçları37 da bu raporun muhalif kesimlerin sahte haberle ilişkisi ve Twitter’ın bu tarz 
yanlış bilgileri yaygınlaştırmadaki gücüne dair bulgularla örtüşüyor.

Teyit’in nadiren inceleyebildiği televizyon programları ve gazete manşetlerinde ortaya 
çıkan iddialar ise, yanlış oldukları tespit edildikten sonra sahte oldukları bilgisiyle sosyal 
medyada virallik kazanıyor. Ancak bunların gerçek hayatta ne kadar etkili olduğunu, 
gazete okuru ve televizyon izleyicisi için ne kadar önemi olduğunu belirtebilmemiz şim-
dilik çok güç.

Bu seçim ayrıca gösterdi ki, dijitalde başarı kazanmış propaganda teknikleri sokağa 
inmekte de gecikmeyecek. Asimetrik propaganda yöntemlerinin dijitalde denenip 
broşürlerle büyükşehirlerin caddelerine taşınması, yanlış bilgi konusunda tetikte olmayı 
zorunlu kılıyor.

33 “Seçmen Kümeleri - CHP Seçmenleri - Konda | Araştırma ve Danışmanlık.” http://konda.com.tr/tr/rapor/secmen-kumel-
eri-chp-secmenleri/. Erişim tarihi: 16 May. 2019.

34 “Seçmen Kümeleri - Ak Parti Seçmenleri Mayıs 2018 - Konda.” https://konda.com.tr/tr/rapor/secmen-kumeleri-ak-par-
ti-secmenleri/. Erişim tarihi: 16 May. 2019.

35 “Turkish opposition parties dominate social media ahead of Istanbul ....” 8 May. 2019, https://www.euronews.
com/2019/05/08/turkish-opposition-parties-dominate-social-media-ahead-of-istanbul-election-re-run. Erişim tarihi: 16 May. 2019.

36 “Konda Barometresi - Konda | Araştırma ve Danışmanlık.” https://konda.com.tr/tr/konda-barometresi/. Erişim tarihi: 24 
May. 2019.

37 Bu raporun dayanağı olan araştırmalar, KONDA Barometresi aboneleri için, KONDA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş.
tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 6-7 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu rapor, Türkiye’deki
18 yaş üstü yetişkin nüfusun, saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki siyasal eğilimlerini, tercihleri ve profillerini yansıtmaktadır. 
Araştırma, Türkiye’nin 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil edecek deneklerin tercihlerindeki eğilim ve değişimleri belirlemek
ve izlemek için tasarlanmış ve uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularının hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 1,7, yüzde 99
güven aralığında yüzde +/- 2,3’dür. Örneklem, ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine dayalı mahalle ve köylerin
nüfus büyüklükleri ve eğitim seviyeleri verileri ile 1 Kasım 2015 Genel seçimlerinin mahalle ve köy sonuçları katmanlandırılarak
hazırlanmıştır. Yerleşim yerleri önce kır/kent/metropol olarak ayrıştırılmış ve 12 bölge esas alınarak örneklem tespit
edilmiştir. Araştırma kapsamında, 29 ilin merkez dahil 107 ilçesine bağlı 152 mahalle ve köyünde 2753 kişiyle hanelerinde
yüz yüze görüşülmüştür. Her bir mahallede gerçekleştirilen 18 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulanmıştır.
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