
Görsel Doğrulama Rehberi: FOTOĞRAF

HAYIR EVET

Her bir adım trafik ışıklarının renklerine göre sınıflandırıldı; çünkü belli bir olayı gösterdiği iddia edilen 
bir fotoğrafın, her yönüyle yüzde yüz doğru olduğundan emin olmak çoğu zaman mümkün değil.

 
Fotoğrafın
ASLINA mı
bakıyorsunuz?

Fotoğrafı
KİMİN 
çektiğini
biliyor 
musunuz?

Fotoğrafın
NEREDE 
çekildiğini
biliyor 
musunuz?

 
Fotoğrafın
NE ZAMAN 
çekildiğini
biliyor 
musunuz?

 
Fotoğrafın
NEDEN 
çekildiğini
biliyor 
musunuz?

Ters!ne görsel arama 
yapıldığında çevr!m!ç! 
d!z!ne eklenm!ş ve söz 
konusu !dd!adan önce 
yüklenm!ş tıpatıp aynı 
b!rçok fotoğraf çıkıyor.

Fotoğraf g!zl! 
(anon!m) b!r e-posta 
adres!nden ya da 
mesajlaşma 
uygulaması kullanan 
bel!rs!z b!r numaradan 
geld!.

Konuma da!r herhang! 
b!r ver! bulunmuyor ve 
!nceleme yapmak !ç!n 
görsel !puçları yok.

Fotoğraf b!ze !s!ms!z 
(anon!m) olarak 
gönder!ld! ve EXİF 
ver!s! bulunmuyor.

Fotoğrafı k!m!n 
çekt!ğ!n! b!lm!yoruz bu 
yüzden hang! amaç ve 
düşünceyle çek!lm!ş 
olab!leceğ!nden em!n 
değ!l!z.

Sosyal medya hesabı 
kısa zaman önce 
oluşturulmuş ve/veya 
sosyal mecralarda 
yaptığımız aramalarda 
fotoğrafı yükleyen 
kullanıcının !nternette 
çok nad!r paylaşım 
yaptığını tesp!t ett!k. 
Bu nedenle amaç ve 
düşünceler!nden em!n 
olmak !ç!n çok az 
!pucuna sah!b!z.

Yükleyen kullanıcının 
gerçek !sm!yle 
!nternet üzer!nde 
yaptığımız daha 
kapsamlı b!r araştırma, 
k!ş!n!n akt!v!st veya 
savunuculuk amacı 
taşıyan kurumlarla 
bağlantılı olduğunu 
göster!yor. Fakat bahs! 
geçen olaya hang! 
amaç doğrultusunda 
dah!l olduğu 
konusunda ek b!lg! 
sah!b! değ!l!z.

Fotoğrafı yükleyen 
kullanıcının olayın 
gerçekleşt!ğ! ana 
kadar sosyal 
medyadak! etk!leş!m!, 
fotoğrafın hang! 
amaçla çek!ld!ğ!n! 
göster!yor (tat!lc!, 
gazetec!, bölgede 
çalışan k!ş!).

Fotoğrafı çeken k!ş!, 
fotoğrafı çekme 
gerekçes!n! doğruladı.

İnternette !lk defa ne 
zaman paylaşıldığını 
bel!rlemek !ç!n sosyal 
medyadak! tar!h ve 
zaman b!lg!s!n! kontrol 
ett!k fakat ne zaman 
çek!ld!ğ!n! gösteren 
EXİF ver!s! 
bulunmuyor. 

Sosyal medyada yer 
alan tar!h ve zaman 
b!lg!s! fotoğrafın, söz 
konusu olay 
gerçekleşt!kten 
hemen sonra 
yüklend!ğ!n! 
göster!yor ve görsel 
del!ller, d!ğer görgü 
tanıklarının !fadeler!yle 
örtüşüyor.

Hava durumu ve 
görselde ayırt 
ed!leb!len gölgeler, 
kaynak tarafından 
bel!rt!len zaman, tar!h 
ve konuma a!t 
olduğunu doğruluyor.

EXİF ver!ler! mevcut 
ve d!ğer !puçlarıyla 
beraber 
değerlend!r!ld!ğ!nde 
fotoğrafın çek!ld!ğ! 
zaman doğrulanıyor. 

Fotoğrafı, söz konusu 
konumdan gelen d!ğer 
fotoğraflarla 
karşılaştırdık fakat 
konumu 
doğrulayab!lecek 
herhang! b!r uydu ya 
da sokak görüntüsüne 
ulaşamadık.

Kapsamlı b!r şek!lde 
coğraf! bölgey! 
saptamak !ç!n levhalar, 
m!mar! yapı ve g!y!m 
eşyaları g!b! görsel 
!puçlarından 
yararlandık.

Har!ta araçlarını 
kullanarak manzara ve 
bel!rg!n yapıları 
bölgedek!lerle 
karşılaştırdık ve enlem 
ve boylamını 
(koord!natları) 
doğruladık.

Kaynak, görüş 
açısındak! d!ğer 
bel!rg!n yapıları tey!t 
edeb!l!yor ve bulgular 
çevr!m!ç! har!tada 
görüntülenenlerle 
eşleş!yor. 

Ters!ne görsel arama 
yapıldığında aynı 
b!rtakım ayrıntılara 
sah!p benzer 
sonuçlara ulaşılıyor ve 
sonuçlar, !k! farklı 
görsel!n b!rleşt!r!lm!ş 
olab!leceğ!ne da!r 
!pucu ver!yor.

Fotoğraf sosyal 
medyaya yüklenm!ş 
fakat kullanıcı adı 
başka b!r çevr!m!ç! 
platformda 
bulunmuyor. Yükleyen 
kullanıcı anon!m 
kalmak !st!yor.

Kullanıcı tam !sm!yle 
sorgulandığında, prof!l 
fotoğrafı ters!ne 
aratıldığında ve/veya 
blog veya !nternet 
s!tes!n!n doma!n sah!b! 
araştırıldığında 
yükleyen k!ş!n!n 
k!ml!ğ!n! tesp!t 
edeb!ld!k. 

Fotoğrafı, yükleyen 
kullanıcının çekt!ğ!n! 
tey!t etmek !ç!n k!ş!yle 
sosyal medya 
üzer!nden !let!ş!me 
geçt!k.

Ulaştığımız kaynağa 
sorular yöneltt!k ve 
verd!ğ! cevaplar, 
fotoğrafın EXİF 
ver!ler!, hava 
durumuna da!r !puçları 
ve kend! d!j!tal ayak 
!z!yle örtüştü.

Sosyal ağların her 
b!r!nde tar!h bazlı 
arama yapıldığında söz 
konusu v!deonun, 
!nternette ş!md!ye dek 
paylaşılmış pek çok 
vers!yondan !lk! olduğu 
anlaşılıyor ancak 
henüz yükleyen k!ş!yle 
!let!ş!me geç!p 
doğrulayamadık.

İnternette v!deonun 
d!ğer vers!yonlarına 
ulaşamadık ve 
görüntüdek! gölge ve 
yansımalar 
!ncelend!ğ!nde 
görsel!n tahr!f 
(man!püle) ed!lmed!ğ! 
anlaşılıyor.

Fotoğraf b!ze 
doğrudan !let!ld! ve 
kaynakla !let!ş!m 
kurduk. 
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