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BÖLÜM 1 

Online Eleştirel Düşünme  
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Ünitenin 
Genel 
Amaçları 

Öğrenicilerin aşağıdaki konularda bilgi ve anlayışlarını 
geliştirmelerine yardımcı olmak için; 

 “Eleştirel düşünme” ve “medya okuryazarlığı” kavramları 
ile ne kastedildiği, katılımcılardaki bu yeterlilikleirin ve 
bunlara dair temel unsurlarının geliştirilebilmesi  

 Çevrimiçiyken eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek, 
 Çevrimiçi nefret söylemini önlemeye yardımcı olmak için 

internette eleştirel düşünmenin rolünü tanımak. 
 Memler ve tıklama tuzakları gibi çevrimiçi fenomenlerin 

anlamını ve etkisini aflame 
 Çevrimiçi eleştirel düşünmeyi engelleyen psikolojik cihazlar 

hakkında bilgi geliştirmek 
  Çevrimiçi trolle mücadelede duygusal zeka ve empatinin 

önemini tanımak genel amaçları hedeflenmektedir. 
Özel 
Öğrenme 
Hedefleri 

 Sureç sonunda, öğreniciler şunları yapabilmelidirler: 
● "eleştirel düşünme" ve "medya okuryazarlığı" terimlerini 
anlamak 
● Farklı durumlarda eleştirel düşünmeyi nasıl uygulayacaklarını 
bilmek 
● Çevrimiçi eleştirel düşünmenin öneminin farkına varmak 
● Çevrimiçi nefret söylemi sorununu kavramak 
● SIFT  ve CRAAP metodlarının nasıl uygulanacağını anlamak 
● Bir iddianın temelini, gerekçesini ve geçerliliğini araştırabilme 
sürecinde eleştirel düşünme yolları belirleyebilme 
● Onay yanlılığı, bilişsel kolaylık, tekrarlama, duygusal uyarılma 
ve bağımlılık dahil olmak üzere çevrimiçi eleştirel düşünmeyi 
engelleyen farklı psikolojik aygıtları ayırt edebilme 
● Trollük sorununu kavrama,  empati ve duygusal zekanın nasıl 
bir çözüm sağlayabileceğini kavrama 

Bu derste 
ele alınan 
konular 

1) Uygulamalı eleştirel düşünme 
2) Çevrimiçi tehlikelerle karşı karşıya kalındığında eleştirel 
düşünmenin rolü 
3) Çevrimiçi eleştirel düşünme ve psikolojik cihazlar 
4) Duygusal zeka 

Yaklaşık Oturum Süresi Kayıtlı Öğrenici Sayısı 

4 saat (Eğitmen tarafından tamamlanacaktır) 
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Oturum planındaki dersler/konulara dair notlar 

Sınıf profile: 
Bu grubun konu hakkında önceden bilgisi var mı? 
Bu grup hassas gruplarla çalışıyor mu? 
Bu grup çocuklarla çalışıyor mu? 
Bu grubun kapsamlı bir çevrimiçi varlığı/sosyal medya platformları anlayışı 
var mı? 
Cinsiyet: Erkek / Kadın / Karışık 
Yaş aralığı: ……. 
Diğer bilgiler: …… 

Ünite öncesi hazırlık önerileri (öğrencilerin bu eğitime katılmadan önce 
yapmaları gereken herhangi bir çalışmayı, araştırmayı veya yansıtmayı dahil edin) 

 Öğrencilerden şunları isteyin: 
● Eleştirel düşünmenin ne olduğunu, onu ne zaman kullandığımızı ve neden önemli 
olduğunu düşünün. 
● Farklı grupların çevrimiçi ortamda karşılaşabileceği tehlikeler üzerinde düşünün. 
● Soruların farklı amaçlar için kullanılabileceği amaçları düşünün 
● Sosyal medya bağımlılığı sorununu düşünün. 
● Çevrimiçi olarak birkaç mem ve tıklama tuzağı araştırın. 
● Aşağıdaki kısa videoyu izleyin: 

● https://www.youtube.com/watch?v=vNDYUlxNIAA 
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Ders Planı 

SÜRE KONU ÖNERİLEN FAALİYETLER ARAÇ/GEREÇ 

20 dk ● Tanıtım 
● Konuya ön hazırlık 
● Giriş 

 

●  Sunum ve tartışma 
● Giriş: "soru-cevap" oyunu 

● Bilgisayar 
● Projektör 
● Kalem 
● Kağıt 
● Sunum 

30 dk ●  Eleştirel düşünme nedir 
ve onu nasıl edinirsiniz? 
Açılış etkinliği. 

●  Eleştirel düşünme ve 
medya okuryazarlığı 

● Eleştirel düşünmenin bir tanımını 
yapınız, eleştirel düşünmenin 
öğrenilmiş mi, geliştirilmiş mi yoksa 
doğuştan mı geldiğine karar verin. 
● Medya okuryazarlığını tanımlayın 

● Yazı tahtası 
● Kalem 
● Kağıt 
internet erişim 

30 dk  ● Çevrimiçi tehlikeler ve 
eleştirel düşünme 

● Sahte haberler ve çevrimiçi nefret 
söylemi: giriş 
● Tıklama tuzakları ve Mem'ler 
● Dijital gıda tüketim etkinliği 
● SIFT metodu 
● "Tavşan deliğinden aşağı inmeyin" 
● Ters görsel arama 
● Güvenilir kaynaklar bulma: CRAAP 
metodu 
● Çevrimiçi nefreti  önleme - test 

● Bilgisayar 
● Projektör 
● Kalem 
● Kağıt 
● Sunum 
● İnternet erişimi 
Basılı broşürler  

 ● Eleştirel Düşünme  ● Eleştirel düşünme: Sokratik yöntem 
● 6 soru türü 
● Rol yapma etkinliği 
● Eleştirel düşünme kontrol listesi 

● Basılı broşürler 
● Bilgisayar 
● Projektör 
internet erişimi 

30 dk ● Çevrimiçi eleştirel 
düşünmeyi engelleyen 
psikolojik etkenler 

● Onay yanlılığı 
● Bilişsel kolaylık 
● Tekrar 
● Duygusal uyarılma 
● Sosyal medya bağımlılığı: ne olduğu, 
bağımlılığı tanıma ve olumsuz 
sonuçları 

● Basılı broşürler 
● Bilgisayar 
● Projektör 
● İnternet erişimi 
● Sunum 
 
   

30 dk ● Trolleme, empati ve 
duygusal zeka 

● Trolleme, hackleme  ve twitter 
botları 
● Örnek olay: Jessikka Aro 
● Empati eksikliği, şartlı reflex 
yitimi(online davranış bozukluğu) ve 
bireysellikten uzaklaşma 
● Duygusal zeka 
● BST: 4 adımlı eğitim 

● Basılı evrak 
● Bilgisayar 
● Projektör 
● İnternet erişimi 
● Sunum 
   kalem 

30 dk ● Uygulama  ● Uygulama çalışmasının 
değerlendirilmesi 
● Grup tartışması 
● Analiz 

● Uygulama 
materyalleri 

30 dk ● Geri bildirim ve 
değerlendirme 

● Group yorumlaması  ● Kagıt kalem 
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Giriş 

● Eğitmen kendini tanıtmalı ve bu oturumun ana konularını ve hedeflerini sunmalıdır. 

● Bu eğitim programındaki ilk oturum ise, katılımcılar kendilerini tanıtmalıdır: adları, 
nereden geldikleri, ne yaptıkları ve bu kursa katılma nedenleri. 

Derse giriş: 

Anı 1: 

Aşağıdaki alışveriş listesindeki ürünlerin adlarıyla kısa bir hikaye yapın ve ardından listeyi 

kendinize hatırlatmaya çalışın. 1 

• Yumurta 

• Makarna 

• Süt 

• Brokoli 

• Çay 

• Tereyağı 

• Un 

• Sıvı yağ 

Anı  2: 

Grup çalışması yapınız. Sizin için önemli olan üç tarihi düşünün ve bunları harf sayılarına 
göre kelimelere dönüştürün. Partnerin görevi tarihleri tahmin etmektir.  

Example: 1492- a very important ox 

 

Sizi düşündürecek uygulama çalışması! 

Arkadaşınızdan aşağıdaki konuyla ilgili bir e-posta aldınız: 

“Bu öğretmenin 17 yıldır ne sakladığını asla tahmin edemezsin!” 

İçeride bu web sitesine bir bağlantı var: https://www.bbc.co.uk/news/stories-43700153.  

E-postada başka bir metin yok. 

Bağlantıyı açarmısınız? Neden? Nasıl hissedersiniz? 

E-postaya tıkladığınızı düşünelim. Bulduğunuz şeyi mi bekliyordunuz? Bilgiye güveniyor ve 
inanıyor musunuz? Neden? 

 Fikirlerinizi grupla paylaşın 
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“Soru oyunları ” :konuya hazırlık 

İki kişi gönüllü olmalıdır. Sadece sorularla konuşabilirler - soru olmayan bir şey söylerlerse 
kaybederler. Yapabildikleri kadar devam etmeliler ve soruları konuşmada anlamlı olmalıdır 
(rastgele sorular söyleyemezler). Ayrıca aynı soruyu iki kez tekrarlayamazlar. 

örneğin: 

“Nasılsınız ?”                                              ‘’Nasılım ?’’ 
 

“Anlamadınız mı?”                                     ‘’Anlamamam mümkün mü?’’ 
 

“Öyleyse iyisiniz?”                                      ‘’ Gökyüzü mavi mi?’’ 
 
“Her zaman bu şekilde saçma mı            "İlk defa mı biri seninle bu şekilde    konuşuyor?" vb 
 
 konuşursunuz ?”   
   
 
Bu aktivite, biraz eğlenme ve katılımcıların seçtikleri kelimeler hakkında düşünmelerini 

sağlamanın yanı sıra, soruların nasıl kullanıldığını da gösterir. Sorular direkt veya şaşırtıcı 

olabilirler, metaforik olabilirler, yada  açıklama amaçlı olabilirler . 

Eleştirel düşünmenin çoğu soru sormakla ilgilidir. Bu konuya ısınma  etkinliğinin ,oturuma 

eğlenceli ve önemli bir giriş yapabilme  nedeni budur. 

Eleştirel Düşünme ve Medya Okuryazarlığı 

Eleştirel düşünme nedir ve onu nasıl edinirsiniz? Açılış etkinliği.  

Eleştirel düşünmenin bir tanımını bulmaya çalışın ve eleştirel düşünmenin öğrenilmiş mi, 
geliştirilmiş mi yoksa doğuştan mı geldiğine karar verin. 

Tanımlarınızı Stassen ,et al, ın şu tanımıyla karşılaştırın: 

Eleştirel düşünme, kendimizin ve başkalarının fikir ve eylemlerimizin altında yatan 
varsayımlar üzerinde düşünmek, bunlara erişmek ve onları yargılamak için kullandığımız 
süreç olarak tanımlanır. 

Bu şunları içerir: “düşünenin eğilimleri ve yönelimleri; bir dizi spesifik analitik, 
değerlendirici ve problem çözme becerisi; bağlamsal etkiler; çoklu bakış açılarının kullanımı; 
kişinin kendi varsayımlarının farkındalığı; üstbiliş için kapasiteler; veya belirli bir dizi 
düşünme süreci veya görevi” (Stassen, et al, 2011).1 

Temel eleştirel düşünme becerileri şunlardır: analiz, yorumlama, çıkarım, açıklama, öz 
düzenleme, açık fikirlilik ve problem çözme. 

                                                            
1Stassen, M.L.A., Herrington, A., Henderson, L. (2011) Defining critical thinking in higher education. In To 
Improve the Academy, Vol 30. Professional and Organizational Development Network. 
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Çevrimiçi eleştirel düşünme: medya okuryazarlığını tanıtmak 

Medya okuryazarlığı nedir? 

Katılımcıların medya okuryazarlığının ne olduğu konusundaki fikirlerini paylaşmalarına izin 
verin. Bu fikirleri aşağıdaki açıklamalarla karşılaştırın:  

“Medya okuryazarlığı, günümüzde her gün karşı karşıya olduğumuz ve çağdaş 
kültürümüzün önemli bir parçası olan görüntü, ses ve mesajların gücüne erişme, bunları 
analiz etme, değerlendirme ve yetkin iletişim kurma yeteneği olarak tanımlanabilir. 

Medya okuryazarlığı, televizyon ve film, radyo ve kayıtlı müzik, basılı medya, İnternet ve 
diğer yeni dijital iletişim teknolojileri dahil tüm medya ile ilintilidir. 

Komisyon ayrıca şunları da belirtti:  

“Medya okuryazarlığının amacı; günlük yaşamda karşılaşılan birçok medya mesajı türlerine 
ilişkin farkındalığı artırmaktır.Vatandaşların, medyanın algılarını ve inançlarını nasıl 
filtrelediğini, popüler kültürü nasıl şekillendirdiğini ve kişisel tercihlerini nasıl etkilediğini 
anlamalarına yardımcı olmalıdır.  Yine vatandaşları, mantıklı tüketiciler ve içerik üreticileri 
yapmak için eleştirel düşünme ve yaratıcı problem çözme becerileri ile güçlendirmelidir. […] 
Medyanın günümüz toplumundaki hayati rolü temelinde, İletişim, yüksek veya daha yüksek 
düzeyde medya okuryazarlığının öneminde ısrar ediyor.” 

 

Katılımcılardan çevrimiçi olarak eleştirel düşünmek zorunda kaldıkları  veya medya 
okuryazarlığı becerilerini kullanmaları gereken geçmiş bir anı düşünmelerini isteyin. Bir 
veya iki kişiden kendilerini rahat hissediyorlarsa o anlarını paylaşmalarını isteyin. 

Birçok farklı dilde mevcut olan bu karikatürler aracılığıyla Medya Okuryazarlığı hakkında 
daha fazla bilgi edinebiliriz: 

https://eavi.eu/our-cartoons/ 

 

Çevrimiçi tehlikeler ve Eleştirel düşünme   

Bölüm 1 : Sahte haberler ve çevrimiçi nefret söylemi 
 
Bu konu başka bir bölümde derinlemesine ele alınacaktır. Ancak eleştirel düşünme ve medya 
okuryazarlığının bu soruna nasıl uygulanabileceği açısından eğiticinin sahte haber ve nefret 
söylemi sorununu çevrimiçi ortamda tanıtması önemlidir. 
 
Bu eğlenceli bir tanıtım etkinliği ile yapılabilir: ‘’Kötü Haber Oyunu’’  
 
Katılımcılarınızı şu linke yönlendiriniz: https://www.getbadnews.com/#intro 
Oyunu oynayabilir ve daha sonra puanlarını paylaşabilirler. En yüksek puanı alan kişi oyunu 
kazanır! 
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Bu oyun, çevrimiçi sahte haberlerle ilgili aşağıdaki sorunları gündeme getiriyor: 
 
• Kimliğe bürünme 
• Duygu uyandırmak 
• Kutuplaşma 
• Virüssel  haberler ve büyük kitleler 
• Komplo teorileri 
• Kurumlarda güvensizliği teşvik etmek 
• Başkalarını gözden düşürmek 
• Trollük 
 
Eğitmenin bunları vurgulaması ve net olmayan her şeyi netleştirmesi önemlidir. Bu alıştırma 
sahte haberlere eğlenceli bir giriş niteliğindedir ve bu konular oturumun geri kalanında daha 
ayrıntılı olarak incelenecektir. 
 
Katılımcıların konu hakkında düşünmelerini sağlayacak başka bir sahte haber oyunu burada 
bulunabilir: 
https://librarydevelopment.group.shef.ac.uk/storyline/questioning/fake-news-
game/story_html5.html 
 
Dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme arasındaki farkı netleştirmek de önemlidir: 
 
1) Yanlış bilgi, yanlış veya yanıltıcı olan ancak kasıtlı olarak yapılmayan, yani yazarın 
aldatma niyetinin düşük olduğu bilgidir. 
2) Yazarlar, hedef kitlesini kötü amaçlarla aldatmayı amaçladığında buna dezenformasyon 
denilebilir. 
3) Dezenformasyon, yanlış bilgilerin, onu alanların politikalarını veya görüşlerini etkilemek 
amacıyla kasıtlı olarak yayılmasıdır. 
4) Sahte haberler, sahip olduğu önemli siyasi sonuçları ortaya koyarak dezenformasyonla 
yakından ilgilidir. 

Memler ve Tıklama tuzakları 
Tıklama(sayfa ziyareti) Tuzakları 

 Tıklama tuzakları, haber makalesine tıklamaları için okuyucuları çekmeye ve sitelerine gelen 
ziyaretçi başına para kazanmaya çalışır. 
 Tıklama tuzağı tipik olarak, bir içerik parçasına tıklamaları çekmek için sansasyonel veya 
yanıltıcı başlıklar yazma uygulamasına atıfta bulunur. Genellikle, trafiği teşvik etmek için 
iddiaları abartmaya veya önemli bilgileri dışarıda bırakmaya dayanır. Terim genellikle 
küçümseyici bir anlamda kullanılır. 
Yazarlar, makalenin ziyaretçiyi etkileyip etkilemediğini önemsemeyebilir, yalnızca onların 
makaleyi daha fazla paylaşmalarını teşvik eder. 
Bu, reklamcılıktan farklıdır. Bir ürünü, markayı veya mesajı tanıtmıyorlar, ancak 
"tıklamalar" yoluyla gelir elde etmeye çalışıyorlar. 
 
 

 

 

 

 

Yaygın tıklama tuzağı örnekleri genellikle aşağıdaki gibi biçimlere karşımıza çıkar:  

“Buna asla inanamayacaksınız! _________ “ 

 ‘’Bu numarayla nasıl sonuç alabilirsiniz?’’ 

“Bilmiyorlar dı________ .Sonra olanlar   …” 

Amaç genellikle içeriğin gerçekte olduğundan daha çekici görünmesini sağlamaktır.1 
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Tıklama tuzaklarına dair daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?  

Bu makale, tıklama tuzakları hakkındaki düşüncelerinizi sonsuza kadar değiştirecektir. 

https://medium.com/@TheLeith/this-article-will-change-the-way-you-think-about-
clickbait-forever-fae3e6b7dee5 

 

Pazarlama perspektifi 

Tıklama tuzakları, çevrimiçi pazarlama kampanyaları yürüten şirketler için çok önemlidir. 

Bu makale şunu iddia ediyor: "Makalelerinizin çektiği ziyaretçi trafiğinin %90'ı başlıktan 
kaynaklıdır. - Asıl içerik değildir. Bunun nedeni, başlık iyi olmadıkça asıl içeriği çok az 
kişinin görmesidir. İşte burada "tık tuzağı" manşetleri devreye giriyor. […] 

Tık tuzağı başlıkları dikkat çekicidirler ve insanların merakla ilgisini çekerler. Oldukça kısa 
ve okuyucuların tıklamasına sebep olurlar.  Ve günümüzün  dikkatimizi çekmeyen çalışan 
ilgiye aç çevrimiçi dünyasında, en fazla dikkat etmemiz gereken husus bu tuzaklardır. 

 

Aşağıdaki resim, bir tıklama tuzağı oluştururken kullanılabilecek bazı ipuclarını 
göstermektedir. Korku, nefret, öfke veya diğer olumsuz duyguları yaymaya çalışan tıklama 
tuzakları ile önemli bir ilişkisi olan olumsuz başlıkların olumlu olanlardan çok daha fazla 
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okuyucuya ulaşabileceğini önemli ölçüde göstermektedir..  

 

Etkinlik: Kendi  manşetinizi  oluşturun! 

Örnek: Tıklama Tuzaklarının Sizin İçin Kötü Olmasının İnanılmaz Bir Nedeni! 

Eğitmen, manşet için bir konu seçmelidir,örneğin belirli bir ürünü satmak gibi 

Katılımcılar, faaliyet sonrasında en etkili manşete karar versinler. 

 

 

 

 

 

 

Memes 

 “miim” 

Mem örnekleri: 

 

 

Şekil 1: https://www.golfdigest.com/gallery/15-very-funny-and-occasionally-inappropriate-golf-memes 
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Şekil 2: https://metro.co.uk/2019/03/20/lolcats-pepe-frog-memes-became-language-internet-8956420/ 

 

 

Şekil 3: https://www.wix.com/blog/2017/07/what-are-memes/ 
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Şekil 4: https://www.wix.com/blog/2017/07/what-are-memes/ 

 
“Memler nedir? 
 
“mem”kelimesi aslında, kültürel bilginin nasıl yayıldığını açıklamak için Richard Dawkins 
tarafından icat edilen bir terimdir. Ancak, yakındaki sosyoloji okulunun salonlarında 
dolaşmıyorsanız, biri "mem" kelimesinden bahsettiğinde muhtemelen sosyal medyada 
paylaşılan komik bir görüntü veya videodan bahsediyordur. "Mem" kelimesinin yaygın 
kullanımı genellikle genel mem kavramının bir alt kümesi olan "internet memi" anlamına 
gelir. 
 
Mem: İnternet kullanıcıları tarafından (genellikle küçük değişikliklerle) 
kopyalanan ve hızla yayılan mizahi bir resim, video, metin parçası vb.dir. 
 
En yaygın internet memleri makro resimlerdir - Etkili yazı tipiyle yazılmış kalın bir altyazıya 
sahip fotoğraflardir.Metin genellikle mizahi veya alaycı olacaktır.Bu tanıdık formun yanı 
sıra, memler aynı zamanda bir video, GIF, bir olay veya kopyalanabilen veya hafifçe 
değiştirilebilen ve web'de yaygın hale gelen hemen hemen her şey olabilir. 
 
Neden memlere gereksinim duyarız? 
 
Buraya kadar geldiyseniz, muhtemelen memlerin ne olduğunu anlamışsınızdır, bu yüzden 
sıradaki soru şu: Neden dünya çapında bu kadar çok insan her gün bunları kullanıyor? 
Basitçe söylemek gerekirse, bunlar internetin şakalarıdır. Daha büyük bir şeyin parçası 
olarak bir aşinalık ve alaka duygusu taşırlar. Yıllarca televizyon izleyerek ve sosyal medya 
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kanallarında dolaşarak edindiğiniz kültürel bilgiler artık bu şakayı anlamanızı ve keyfini 
çıkarmanızı mümkün kılacaktır. Memleri sıradan şakalardan viral malzemeye dönüştüren 
gizli bileşen budur. 
 
Memlerin sıradan bir sosyal medya kullanıcısının en önemli ilgi alannlarından  biri 
olmasının birkaç nedeni daha var: 
 

 They are eye-catching.  
 They enable you to express complex ideas through a simple concept by relying on the 

meme context, origin, and common use.  
 They have viral potential.  
 They push you to paint your creative thoughts in more humorous colours.  
 They are easy to create and are just too much fun!  

 
Memler nasıl oluşturulur? 
 

 Memedad.com – Kendinden açıklamalı, reklamsız ve en önemlisi filigran bırakmaz. 
 MemeGenerator.net – Muhtemelen aralarında en popüler olanı. Farklı dilleri 

destekler, uygun paylaşım seçenekleri sunar ve her mem için bir örnek listesi sunar. 
 imgur.com/memegen – Popüler ücretsiz resim barındırma platformu Imgur'dan bir 

meme oluşturucu. Açık ve basit. 
 https://imgflip.com/memegenerator – Hızlı, net ve kullanımı kolay. Kullanıcıların, 

siz yayınlamaya karar vermediğiniz sürece çevrimiçi olmayacak "özel" indirilebilir 
memler oluşturmasına olanak tanır. 

 
Makale alıntıları (Chen Attias) 
https://www.wix.com/blog/2017/07/what-are-memes/ 
 
Etkinlik: Yukarıdaki web sitelerinden birini kullanarak kendi meminizi yaratın! 
Bitirdiğinizde grupla paylaşın, katılımcılar kimin kazandığını görmek için favorilerine oy 
verebilir! 
 
Detaylı bilgi için: https://theconversation.com/explainer-what-are-memes-20789 
Mem açıklamaları: https://knowyourmeme.com/ 
 
Çevrimiçi olarak ne kadar eleştirelsiniz? 
 
Dijital gıda tüketimi etkinliği: https://eavi.eu/the-eavi-food-menu/ 
 
Katılımcılar testi çözmeli ve ne tür bir medya tüketicisi olduklarını paylaşmalıdır.  
 
“EAVI yemek menüsü, gıda tüketimimiz kadar hayati görünen mevcut gerçeklikte medya 
alımının ve tüketiminin bir yansımasıdır. Tükettiğimiz şeyler beynimize girer, düşüncelere 
dönüşür ve daha sonra ruh halimizi ve işlev yeteneğimizi etkileyerek kendimizin bir parçası 
haline gelir. Sağlıksız yiyecek seçimlerinin olumsuz sağlık sonuçlarına yol açtığı diyetimize 
benzer şekilde, medya dünyasında “zararlı” seçimler yıkıcı sonuçlara yol açmaktadır. 
 
Her medya paylaşmının değeri duygularla (emojiler) tasvir edilir. Bu medya “yemekleri”-
paylaşımları ayrılmaz bir şekilde refahımızla bağlantılıdır.  
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  İnsanlar bu medya ve iletişim teknolojilerini tüketmeye son derece aç durumdadırlar,ve  
bazen sadece kendileri için değil içinde yaşadıkları toplumlar için de bu paylaşımların sebep 
olabileceği potansiyel risklerin farkında değillerdir. 
Bazıları tamamen cahil bir tutum geliştirir, bazıları ise çok fazla bilgi algılar. Ancak hiçbiri 
sorunu çözmeyecektir. Tüm medya “yemekleri”-paylaşımları bizim için değildir; sağlığımızı 
ve refahımızı, ilişkilerimizi ve demokrasimizi etkilerler. 
Bakış açımızı değiştirip değiştirmemek ve gönül rahatlığıyla tadını çıkaracağımız bir medya 
yemeğini “sipariş etmek” bizim elimizde. 
 
Bu yemek menüsü, hepimize ilham vermek ve farkındalık yaratmak için oluşturulmuştur. 
Hangi yolu izlemek istediğimizi kendimize sormamız için, düşünmemiz için bize yiyecek 
sunar. Medya toplumlarımızın işlevselliği için önemlidir ve biz de bireysel vatandaşlar olarak 
önemliyiz. Bu durumlarda demokrasimizi etkileyen şeylerle başa çıkmak için öne çıkmamız 
gerekiyor. Sonunda, umarım hepimiz mevcut medya gerçekliğimizde çeşitli durumlarla başa 
çıkmaya hazır olacağız.” 
 
Online Pratik eleştirel düşünme : SIFT yöntemi. 
Çevrimiçi olarak yeni bilgileri okuduğumuzda, bunların doğru olup olmadığını söylemek her 
zaman kolay değildir. Belki bir arkadaş veya aile üyesi tarafından paylaşılmıştır, ve sadece bu 
yüzden onlara güvendiğiniz için buna inanmaya olabiliriz. Ancak bu, çevrimiçi olarak 
paylaşılan bir bilgiyi analiz etmek için başarılı bir yöntem midir? 
 
Şimdi bilgileri çevrimiçi olarak eleştirel bir şekilde analiz etmenin bir yolu olarak “SIFT” 
yöntemini tanıtacağız. Bu, makalelere, resimlere, memlere, gruplara, gönderilere, görüşlere 
vb. uygulanabilir. 
 
Daha ayrıntılı bir infografik aşagıdaki linkte bulunabilir: 
https://researchguides.uoregon.edu/c.php?g=612324&p=7297194  (Bir sonraki sayfada ki 
görsele bakınız) 
 
 
 

 
İnfografikten metin: 
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S.I.F.T: Dijital Dünyada Bilgiyi Değerlendirme 

İhtiyacınızın doğruluğunu control edin: 
 
Dur 

Web sitesini veya bilgi kaynağını biliyor musunuz? Bir planla başlayın. Yönünüzü kontrol 

edin ve ne bilmek istediğinizi ve amacınızı düşünün. Genellikle hızlı bir kontrol yeterlidir. 

Bazen yapılan tüm iddiaları doğrulamak ve tüm kaynakları kontrol etmek için derin bir 

araştırma yapmak isteyeceksiniz. 

Kaynağı araştırın 

Kaynağınızın uzmanlığını ve gündemini bilin ki yorumlayabilesiniz. Kaynağınızı 

Wikipedia'da arayın. Diğer sitelerin kaynağınız hakkında ne söylediğini düşünün. Bir 

‘doğruluk kontrol’ sitesi yardımcı olabilir. Dikkatlice okuyun ve tıklarken düşünün. Birden 

çok sekme açın. 

Güvenilir yorumlar/kaynaklar bulun 
Güvenilir raporlama veya analiz bulun, bir konu hakkında en iyi bilgiyi arayın veya fikir 

birliğinin ne olduğunu görmek için birden fazla kaynağı tarayın. Daha derinlemesine bir 

şeyler bulun ve daha fazla bakış açısı hakkında okuyun. İlk birkaç sonucun ötesine bakın, 

Ctrl + F kullanın ve URL'yi düşünün. Fikir birliğine katılmasanız bile, daha fazla 

araştırmanıza yardımcı olacaktır. 

İddiaları, alıntıları ve medyayı original metne/içeriğe kadar izle 
Bir hikaye/fotoğraf/videodan ne kesildi ve öncesinde veya sonrasında ne oldu? Bir haberde 
bahsedilen araştırma makalesini okuduğunuzda, doğru bir şekilde aktarıldı mı? İçeriği 
görmek için orijinal kaynağı bulun, böylece sahip olduğunuz sürümün doğru bir şekilde 
sunulup sunulmadığına karar verebilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUR, ARAŞTIR,BUL,İZLE  
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New York Times'tan bir makaleden alıntı:  
Tavşan Deliğinden Aşağı Gitmeyin: Eleştirel düşünme, bize öğretildiği gibi, 
yanlış bilgiyle mücadelede yardımcı olmuyor. 
 
“Bilinmeyen bir kaynaktan gelen içerikle doğrudan etkileşim kurmak genellikle verimsizdir 
ve insanlar yanlış bilgilerle yoldan çıkabilir. Stanford'da profesör olan Sam Wineburg ve 
Maryland Üniversitesi'nde yardımcı doçent olan Sarah McGrew'un araştırmasından 
etkilenen  Caulfield, bir bilgi kaynağı hakkında bilgi edinmenin en iyi yolunun onu bırakıp 
başka bir yere bakmak olduğunu savundu. (yanal okuma  kavramı) 
 
Örneğin, ırkçı iddiaları çürütmek için beyaz üstünlükçü bir haber grubu olan Stormfront'u 
ziyaret ettiğinizi hayal edin. Caulfield, "Korkunç retoriği görseniz bile, günün sonunda o yere 
kaç dakikanızı ayırdığınızı düşünün" diyor. "İyi niyetli olsanız bile, bir şeyi yanlış anlama 
riskiniz var çünkü Stormfront kullanıcıları propaganda konusunda sizden çok daha iyi. 
Stormfront'u eleştirel bir şekilde okurken daha az ırkçı olmayacaksınız, ancak bilgi 
tarafından aşırı yüklenmiş ve bunalmış olabilirsiniz." 
 
    Caulfield, mevcut bilgi krizimizin bir dikkat krizi olduğunu savunmaktadır. 
2018'de "Dezenformasyonun amacı dikkat çekmektir ve eleştirel düşünme derin dikkattir" 
diye yazmıştı. İnsanlar bir şeye odaklanarak ve onu derinlemesine düşünerek bilginin 
mantığını ve tutarsızlıklarını takip etmek için eleştirel düşünmeyi öğrenirler . 
 
Bu doğal insan zihniyeti, dikkat ekonomisinde bir sorumluluktur. Dolandırıcıların, komplo 
teorisyenlerinin, trollerin ve hünerli dikkat korsanlarının bizden faydalanmasına ve 
odağımızı çalmasına izin verir. Caulfield, “Dikkatinizi ne zaman kötü bir oyuncuya verirseniz, 
onların bir konuyu daha iyi tedavi ederek dikkatinizi çalmalarına izin veriyorsunuz ve onlara 
bakış açınızı çarpıtma fırsatı veriyorsunuz” diye yazmaktadır. 
Bu dinamikle mücadele etmenin bir yolu, medya okuryazarlığını öğretme şeklimizi 
değiştirmektir: İnternet kullanıcılarının, dikkatimizin akıllıca harcanması gereken kıt bir 
meta olduğunu öğrenmesi gerekir.” 
 
SIFT yöntemi etkinliğinin pratik uygulaması: 
 
Eğitmen, çevrimiçi olarak bulunabilecek bazı yeni materyaller hazırlamalıdır. Tartışmalı 
veya yanlış iddialar varsa, bu iyi bir örnek olacaktır. 
Örneğin, Nigel Farage'ın bu videosu. Daha güncel bir örnek bulmak istiyorsanız, bu kişinin  
Twitter hesabı genellikle yanlışlıklar ve nefret söylemleriyle doludur. 
https://www.youtube.com/watch?v=NGlIONIcwG8 

Katılımcılara içerikle etkileşime girdikten sonra nasıl hissettiklerini sorun. Nefret dolu içerik 

genellikle öfke, hayal kırıklığı, endişe veya korku gibi olumsuz duygulara ilham verir. 

Ardından, bilgileri eleştirel bir şekilde analiz etmeye çalışmaları için SIFT yöntemini 

uygulamalarını isteyin. Katılımcıların sonuçlarını grupla paylaşmalarını sağlayınız. 
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Ters Görsel Arama 

Bu, bir görüntünün orijinal kaynağını bulmak, üzerinde oynanıp oynanmadığını veya 
değiştirilip değiştirilmediğini görmek, orijinal anlatıyı bulmak veya özel fotoğrafların 
çevrimiçi paylaşılıp paylaşılmadığını keşfetmek de dahil olmak üzere birçok başka nedenden 
dolayı harika bir araç olabilir. 
Google üzerinden tersten görsel arama nasıl yapılır: 

  www.images.google.com    sayfasına gidiniz 
 Kamera sembolüne tıklayınız ‘Resme göre ara’ 
 Aramak istediğiniz görseli yükleyiniz 

       • Benzer görseller, birebir kopyalar, ilgili terimler ve ilgili web siteleri bulacaksınız. 
        Kendiniz deneyin 
 

Güvenilir kaynaklar bulma 
 
Kaynaklarınızı kontrol etmenin bir yolu da “CRAAP” yöntemini kullanmaktır: 

 
 
“İnternet, hatalı veya yanlış olan çok sayıda kaynak içermektedir. 
 
Yanlış bilgilendirme her zaman kasıtlı olmamakla birlikte, bazı sayfalar bilerek yanlış 
yönlendirmek üzere tasarlanmıştır ve okuduğunuz şey hakkında düşünmek önemlidir. 
Herkes internete her şeyi koyabilir. 
 
Web'den kullandığınız kaynakları eleştirel olarak değerlendirmeniz önemlidir. CRAAP 
yöntemini kullanarak aşağıdakileri göz önünde bulundurun: 
 

 Geçerlilik – Bilgi ne zaman yayınlandı,paylaşıldı yada güncellendi? 
 İlgi – Hedeflenen okuyucu kitlesi kimdir? 
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 Kaynak – Yazar kim/Kaynak nedir?? 
 Doğruluk - bilgi açık kanıtlarla destekleniyor mu? 
 Amaç- Bilginin veriliş amacı nedir?”2 

 
Eğitmenler, aşağıdaki linkte ,kaynakları analiz edebilmek için pek çok bağlantı ve CRAAP  
yöntemi ile analiz edilebilecek güvensiz kaynakların bir listesine erişebilirler. 

https://docs.google.com/document/d/10eA5-
mCZLSS4MQY5QGb5ewC3VAL6pLkT53V_81ZyitM/preview 

Kaynakları analiz etmek için güzel bir başka  bağlantı ise : 
https://guides.libs.uga.edu/c.php?g=571070&p=3936511 
 

Çevrimiçi nefreti önleme 

Etkinlik: Çevrimiçi ortamda nefret söylemini, ayrımcılığı, ırkçılığı ve kötüye kullanımı 
önlemek için bu yöntemlerin nasıl harika araçlar olabileceği üzerine beyin fırtınası yapın. 
Hem bireysel hem de toplumsal ölçekte düşünün. 

• Bu yöntemlerin neden etkili veya etkisiz olabileceğini düşünüyorsunuz? 

• Bu yöntemler, yasalar veya sosyal medya platformlarından alınan daha katı önlemler gibi 
çevrimiçi nefretle mücadelenin diğer yollarından daha mı önemli? 

• Bu yöntemler bize ne zaman öğretilmelidir? 

• Artık okula gitmeyen yetişkinler , çevrimiçi nefretle mücadelede eleştirel düşünmenin 
önemini nasıl öğrenebilirler? 

Bu eğlenceli testte de keşfedebileceğiniz gibi, bazen eleştirel düşünme gerçeği bulmamıza 
yardımcı olamaz:  

QUIZ: Bu gerçek bir Donald Trump alıntısı mı? 
https://www.irishpost.com/entertainment/quiz-is-this-a-real-donald-trump-quote-190145 
 

Eleştirel düşünme: Sokratik yöntem 
 
Sokrates'in kısa açıklaması ve Sokratik eleştirel düşünme yöntemi: 
 
“Sokratik yöntem, adını Yunan filozof Sokrates'ten alır. Belirli bir konuda derin akıl 
yürütmeyi teşvik etmeyi amaçlayan, bireyler arasında işbirliğine dayalı bir diyalog biçimidir. 
Eleştirel düşünmeyi teşvik etmek ve fikirler üretmek ve temel varsayımları ortaya çıkarmak 
için soru sormaya ve cevaplamaya dayanır. Konuşmacıların inançlarında örtük olan 
kavramları çıkarmak veya onların anlayışlarını geliştirmelerine yardımcı olmak için 
kullanılır. 
 
Sokratik yöntemi uygularken, muhataplar farklı hipotezleri analiz eder ve çelişkilere yol 
açanlar yavaş yavaş belirlenir ve elimine edilir, daha iyileri bırakılır. 
 

                                                            
2http://www.sussex.ac.uk/skillshub/?id=332 
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Sokratik yöntem, inançları şekillendiren genel, yaygın olarak kabul edilen gerçekleri arar ve 
diğer inançlarla tutarlılıklarını belirlemek için bunları analiz eder. Temel form, bir kişinin 
veya grubun bir konu hakkındaki inançlarını keşfetmesine yardımcı olmayı amaçlayan 
mantık ve gerçek testler olarak formüle edilmiş bir dizi sorudur; tanımları keşfetmek ve 
çeşitli özel durumlar tarafından paylaşılan genel özellikleri karakterize etmeye çalışmak 
gibi.” 
 
“Sokratik sorgulamayı şu amaçlarla kullanabilirsiniz: 

1. Bildiğiniz veya anladığınızı, bilmediğiniz veya anlamadığınız şeylerden 
ayırt etmeye başlamanıza yardımcı olacak düşüncenizi sorgulamak 

2. Durumları eleştirel bir şekilde sorgulamada  bu araçları 
kullanabilmeniz için kendiniz ve başkaları için Sokratik sorular sorma 
becerilerinizi geliştirmek, 

      Bunları ne kadar çok uygularsanız, öğrenmenizi o kadar ilerletirsiniz. 

Bu araç, bir kişinin kendisi için bir cevap gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla açık uçlu 
sorulara odaklanır. Sonraki soruları çözmek için herhangi bir araç  vermeden cevap 
vermekten kaçınır. Soru sorarken cevabını bulamıyorsan ya farklı soru sor ya da farklı bir 
şekilde sor.” 

Soru Türleri. 

Sokratik yöntemde sorulabilecek farklı türde sorular vardır: 

1.      kavramları netleştirmek 

Bunlar, insanların ne sorduklarını veya düşündüklerini daha derinlemesine 
düşünmelerini ve argümanlarının arkasındaki kavramları kanıtlamalarını sağlayan 
sorulardır. 

 Bir örnek verebilir misiniz? 
  Bu tam olarak ne anlama geliyor? 
  Bu noktayı daha fazla detaylandırabilir misiniz? 
  Neden öyle diyorsun? 
 Bu konuda zaten ne biliyoruz? 

2.      Varsayımları araştırmak 

Bu sorular, muhatapları kendi varsayımları ve argümanlarını dayandırdıkları varsayımlar 
üzerinde düşünmeye sevk eder. 

a. Başka ne varsayabiliriz? 
b. Görünüşe göre…? 
c. Eğer… ne olurdu? 
d. Her zaman böyle midir? 
e. Bu varsayımları nasıl seçtiniz? 
f. ... ile aynı fikirde misiniz? 

 

 



 

  24

 

 

3.      Mantığını, gerekçesini ve kanıtını araştırmak 

Bu sorular, akıl yürütmenin verili olduğunu varsaymaktan ziyade daha derine inmek için 
kullanılır. İnsanlar genellikle iyi düşünülmemiş argümanları için destekler kullanırlar. 

a) Buna dair bir örnek verebilir misin? 
b) Bunu nerden biliyorsunuz? 
c) Neden öyle diyorsun? 
d) Sizce nedenler…? 
e) Neden? 
f) Destekleyici kanıtlarınız nelerdir? 

4.      Alternatif bakış açılarını göz önünde bulundurmak 

Bu sorular, eşit derecede geçerli başka bakış açılarının olup olmadığını anlamak için 
kullanılır. 

a) Alternatifler var mı? 
b) Bundan kim yararlanır? 
c) Tartışmanın diğer tarafı nedir? 
d) Bakış açınızı daha iyi yapan nedir? 
e) Buna bakmanın başka bir yolu nedir? Karşı argüman nedir? 
f) Bundan kim etkilenecek? 
g) Güçlü ve zayıf yönleri nelerdir…? 

5.      Etkileri ve sonuçları araştırmak 

Bir kişinin sunduğu argümanın tahmin edilebilecek mantıksal çıkarımları olabilir.. 

a) Veriler mantıklı mı? 
b) Veriler beklenti dahilinde mi? 
c) Hangi genellemeler yapılıyor? 
d) Bu varsayımın sonuçları nelerdir? 
e) Bu nasıl ....etkiler? 
f) Ya varsayımlarınız yanlışsa? 
g) Sizce ne olabilir? 

6.      Meta sorular. Soruyu sorgulamak 

İlk etapta bir sorunun neden sorulduğunun nedenlerini sorgulamanın bir yoludur. 

a) Sizce soruyu neden sordum? 
b) Sorunun özü nedir? 
c) Bu ne anlama geliyor? 
d) Mantıklı mıyım? Neden? 

Yazdırılabilir bir broşür için buraya bakın: 
https://www.kpu.ca/sites/default/files/Learning%20Centres/Think_Critical_LA.pdf 
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Rol yapma etkinliği: Radyo Şovu 
 
Bir kişiden radyo programının sunucusu olmasını ve diğerinden de konuk olmasını isteyin. 
Radyo sunucusu, programda tartışılacak bir konuyu tanıtmalıdır. Bu, mültecileri kabul 
etmemiz gerekip gerekmediği veya eşcinsel evliliğin yasal olup olmadığı gibi tartışmalı bir 
konu olabilir. 
 
Arayan, çok güçlü bir şekilde savundukları güçlü bir bakış açısına sahip olmalıdır. Radyo 
programı sunucusu, yukarıdakiler gibi soruları kullanarak, arayanın görüşlerini açıklayarak, 
öncüllerini netleştirerek ve varsayımlarını gerekçelendirerek derinlemesine incelemesini 
sağlamaya çalışmalıdır. Soruların yanı sıra karşı örnekler, varsayımlar veya karşı olgular da 
kullanabilirler. 
 
Bu, farklı Sokratik argümanları eğlenceli bir şekilde göstermek için farklı konularda farklı 
katılımcılarla tekrarlanabilir. 
 
“Eleştirel düşünme kontrol listesi: 
 
Neyin önemli olduğunu belirleyin: 

• Anahtar fikirler, problemler, argümanlar, gözlemler, bulgular, sonuçlar nelerdir? 
• Ne tür kanıtlar var? 
• Eleştirel yazı türlerini diğer yazı türlerinden ayırt edin (örn. betimleyici); görüşten 
gerçeğe; sebeplerden kaynaklanan önyargı vs 

 
Bulduklarınızı değerlendirin: 

• Kanıtları keşfedin - ikna ediyor mu? 
• Hangi varsayımlar yapılıyor ve çıkarımlar yapılıyor? 
• İlgili, güncel araştırmalarla katılım var mı? 
• Soruşturma yöntemleri ne kadar uygun? 
• Tutarlı ve mantıklı bir akıl yürütme çizgisi var mı? 
• Söylenenlere katılıyor musunuz? Neden? 
• Dil nasıl kullanılıyor (duygusal, taraflı vb.)? 

 
Okuduğunuzun/duyduğunuzun ötesine bakın: 

• Başka hangi bakış açıları, yorumlar ve bakış açıları var? Bunların delili nedir? 
   Nasıl karşılaştırırlar? 
• Ön bilgileriniz ve anlayışınız bu fikirler, bulgular, gözlemler vb. ile nasıl ilişkilidir? 
• Okuduğunuz/duyduğunuz şeyin etkileri nelerdir? 

 
Bakış açınızı netleştirmek: 

• Bölgedeki ilgili araştırmaları tartın 
• Görüşleriniz için etkili nedenler ve kanıtlar bulun 
• Akıl yürütmenize dayanarak sonuçlara ulaşın 
• Etkili örneklerle nedenlerinizi açıklayın 
       © Moira Wilson 2009 Tüm hakları saklıdır”. 
 

Çevrimiçi eleştirel düşünmeyi engelleyebilecek psikolojik cihazlar. 

Onay Yanlılığı 
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Onay yanlılığı, mevcut inançlarımızı veya teorilerimizi doğrulayan yeni kanıtları tercih etme 
yönündeki neredeyse evrensel eğilimdir. İnternet, en büyük gerçek denetleyicidir, aynı 
zamanda şimdiye kadar icat edilen en büyük önyargı doğrulayıcıdır.  

 

Bilişsel Kolaylık 

Kişinin önceki inançlarına uyan bilgiler, önceden belirlenmiş fikirlerimizle uyuşmayan bilgi 
parçalarından daha az zorlayıcıdır. Temel olarak, sizinle aynı fikirde olanlara inanmak daha 
kolaydır. Karşıt fikirleri düşünmek daha fazla enerji gerektirir. 

Tekrar 

Ahaslides uygulaması üzerinden yapabileceğiniz faaliyet: 

 

Aynı kaynaktan dahi olsa, sosyal medyada aynı bilgiye maruz kalındığında ,bilgi, okuyucu 
için daha ikna edici olmaktadır. 

İnsanları yalanlara inandırmanın güvenilir bir yolu sık sık tekrar etmektir çünkü aşinalık 
gerçeklerden kolayca ayırt edilemez. Bu genellikle sahte haberler, nefret söylemi, yanlış 
bilgilendirme ve dezenformasyonla ilgili bir sorundur. 

Duygusal Uyarılma 

Etkin veya duygusal uyarılma, duygusal olarak dolu olduğumuzda ve bir şey hakkında 
tutkulu hissettiğimizde olur. Kızgın, heyecanlı, korkmuş, neşeli olabilir veya başka herhangi 
bir duygunun uyarımını hissedebiliriz. 

Negatif duyguların sosyal medyada daha hızlı yayıldığını unutmayın. Duygulara başvurmak 
“post-truth”a , politikacılara olan güvenin kaybolmasına ve popülizme yol açar. 
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Sosyal Medya Bağımlılığı 

Makale incelemesi:  

“Sosyal Medya Bağımlılığı nedir? 

İnsanlar genel olarak sosyal medyada çok fazla zaman geçirme eğilimindedir. İstatistiklere 
göre dünya genelinde internet kullanıcılarının günlük olarak sosyal medyada geçirdikleri 
süre yıllar içinde giderek artıyor. 2012'de kullanıcılar günde ortalama 95 dakika harcadıysa 
bu miktar 2020'de 145 dakikaya yükseldi.  

“Sosyal medyanın ortaya çıkışından bu yana sosyal medyayı kontrol etmek giderek daha 
popüler hale gelmesine ve kullanıcıların çoğunluğunun bunları sorunsuz bir şekilde 
kullanmasına rağmen, sosyal medya platformlarına bağımlılık geliştiren ve yoğun ve 
kontrolsüz kullanımda bulunan küçük bir kullanıcı yüzdesi bulunmaktadır. 2021'de dünya 
çapında 4,3 Milyon aktif sosyal medya kullanıcısından 330 Milyon kişinin sosyal medya 
bağımlılığından muzdarip olduğu tahmin edilmektedir.  Sosyal medya bağımlılığı, sosyal 
medyanın aşırı ve kontrolsüz kullanımı, kendini iyi hissetmek için sosyal medyaya artan bir 
güven ve getirdiği olumsuz sonuçlara rağmen bu davranışı durduramama veya azaltamama 
ile karakterize bir davranış bozukluğudur,sosyal hayatın ve arkadaşlıkların kaybolması veya 
okul performansının olumsuz etkilenmesi gibi. 

Sosyal medyaya bağımlılık, madde bağımlılığı gibi diğer herhangi bir bağımlılık veya 
bozukluğa benzer ve ruh halinde değişikliklere sebep olur.(Bir süre ara verdikten sonra 
sosyal medyaya girer girmez anında daha iyi hissetmek gibi) ; 

 dikkat çekiciliğe (sosyal medya tarafından sağlanan duygusal uyarıcı), 

 hoşgörü (zamanla sosyal medyada geçirilen daha fazla saat),  

geri çekilme semptomları (sosyal medya kullanımı kısıtlandığında veya durdurulduğunda 
olumsuz fiziksel ve duygusal semptomlar yaşamak),  

çatışma (kişilerarası aşırı sosyal medya kullanımından kaynaklanan sorunlar) ve  

nüksetme (kullanıcılar sosyal medyayı kullanmaktan kaçınmaya çalışırlar, ancak aynı kalıba 
tekrar tekrar düşmeye çalışırlar). 

Sosyal medya kullanımı, beynimizde "iyi hissetme" hormonu olarak da adlandırılan dopamin 
adlı bir hormonun salınmasıyla bağlantılıdır. Bu kimyasal bize zevk vermekten çok, bize zevk 
vereceğini düşündüğümüz şeyleri yaptırır. Arzu istememize, ve aramamıza neden olur. 
Sosyal medyaya bağımlılık, kullanıcıların her zaman hesaplarını kontrol etmek, yeni 
gönderiler için gezinmek, paylaşımları, beğenileri aramak vb. istemelerine neden olan 
dopamin uyandıran bir ortam yaratır.Facebook, Snapchat ve Instagram gibi sosyal medya 
platformları, tüketicilerin ürünlerini mümkün olduğunca kullanmalarını sağlamak için 
kumar ve eğlence amaçlı uyuşturucuların neden olduğu aynı sinir devresini üretir. 
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Bu sitelerin sürekli kullanımı, kokain vb ilaçlarla aynı  kimyasal reaksiyonu gösterir ve  
beynin ödül alanını etkiler.Aslında, sinirbilimciler sosyal medya etkileşimini doğrudan sinir 
sistemine enjekte edilen bir dopamin şırıngasına benzetiyorlar. 

Sosyal Medya Beyni Nasıl Etkiler? 

Sosyal medya, beynimizi olumsuz etkileyebilecek ve hem fiziksel hem de psikolojik 
bağımlılığa neden olabilecek kullanıcıların dikkatini çekme gücüne sahiptir. 

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, sosyal medyada kendisi 
hakkında bilgi paylaşmak, beynin bağımlılık yapan bir madde alırken uyarılan aynı 
bölümünü ateşliyor. Beyindeki ödül alanı ve kimyasal haberci yolları, kararları ve duyuları 
etkiler. Birisi ödüllendirici bir deneyim yaşadığında veya bağımlılık yapan bir madde 
kullandığında, beyindeki ana dopamin üreten bölgelerdeki nöronlar aktive olur ve dopamin 
seviyelerinin yükselmesine neden olur. Bu nedenle, beyin bir “ödül” alır ve ilacı veya 
aktiviteyi pozitif pekiştirme ile ilişkilendirir. 

Aynı davranış sosyal medyayı kullanırken de gözlemlenebilir; Bir sosyal medya kullanıcısı, 
beğenme veya etiketleme gibi bir bildirim aldığında, beyne bir dopamin hücumu ulaşır ve 
ödül yollarına gönderilerek zevk hissetmelerine neden olur. Sosyal medya, nispeten 
minimum çaba için sürekli olarak diğerlerinin dikkati şeklinde anında ödüller sağlar. Bu 
nedenle, beyin bu olumlu pekiştirme yoluyla kendini yeniden düzenler ve insanların beğeni, 
retweet ve ifade tepkileri istemesini sağlar. 

Bu bağımlılığın güçlenmesine katkıda bulunan bir diğer faktör de, insanlar kendileri 
hakkında konuşurken beynin ödül merkezlerinin en aktif olduğu gerçeğidir. Gerçek hayatta, 
insanların zamanın yaklaşık %30 ila %40'ında kendilerinden bahsettikleri tahmin 
edilmektedir; ancak sosyal medyada insanlar zamanın yaklaşık %80'inde kendilerinden 
bahsederler. Bir kişi bir resim paylaştığında ve olumlu sosyal geri bildirim aldığında, beyni 
dopamini serbest bırakmaya teşvik eder, bu da bu davranışı tekrar ödüllendirir ve sosyal 
medya alışkanlığını sürdürür. 

Bu yüksek sosyal medya kullanımıyla ilgili sorun, birisi bu platformları stres, kaygı, 
depresyon veya izolasyonu azaltmak için bir başa çıkma mekanizması kullandığında daha da 
ciddi hale geliyor. Sosyal medya, gerçek hayatta alamadıkları ödüller sağlıyorsa, onları 
giderek daha fazla kullanmaya başlayacaklar. Bu uzun süreli kullanım sonunda ruh hali 
değişiklikleri, diğer insanlarla ilişki kurmada zorluklar, okul performansında düşüş vb. gibi 
başka zihinsel ve sosyal sorunlara yol açacaktır. Bu daha sonra sosyal medyaya daha fazla 
girmelerine neden olarak bu bağımlılık sorununu daha da kötüleştirebilir. 
Katılımcılardan bu makaleyi okumalarını ve ardından en şaşırtıcı bulduklarını tartışmalarını 
isteyin. Örneğin, sosyal medya ve kokain karşılaştırması mıydı? Sosyal medyanın kendi 
hakkında konuşmak etrafında döndüğü gerçeği mi? Sosyal medya bağımlılığının 
belirtilerinin açıklaması mıydı? 
 
 
 
 

Sosyal medya bağımlılığını teşhis etme: 
Birey; 
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• Sosyal medyayı düşünmek veya sosyal medyayı kullanmayı planlamak için çok zaman   
harcıyor mu? 

• Sosyal medyayı giderek daha fazla kullanma dürtüsü hissediyor mu? 

• Kişisel sorunlarını unutmak için sosyal medyayı kullanıyor mu? 

• Sık sık sosyal medya kullanımını azaltmaya çalışıyor mu? 

• Sosyal medyayı kullanamadığında huzursuz olur ya da rahatsız olur mu? 

• Sosyal medyayı işi veya öğrenimi üzerinde olumsuz etki yaratacak kadar çok mu 
kullanıyor? 

Bu soruların üçünden fazlasına “evet” yanıtı verdiyseniz, sosyal medya bağımlılığınız olabilir veya 

geliştiriyor olabilirsiniz. 

Sosyal medya bağımlılığının sonuçları: 

Birçok araştırmaya göre, sosyal medya kullanımı, zihinsel sağlık sorunları ve düşük benlik 
saygısı arasında açık bir ilişki var. Sosyal medyayı kullanmanın avantajları olsa da, onları çok 
sık kullanmak mutsuzluğa ve izolasyona neden olabilir. Sosyal medyanın insanlar üzerinde 
bu olumsuz sonuçları üretebilmesinin nedenlerinden bazıları, başkalarıyla bir şeyler 
paylaşma ihtiyacının yarattığı sosyal baskı ve aynı zamanda hayatımızın başkalarınınkiyle 
karşılaştırılmasıdır. 

-Düzenlenmiş İçerik: Sosyal medyada, insanlar genellikle çevrimdışı yaşamlarını, 
başkalarının çevrimiçi olarak yansıttığı, genellikle filtrelenmiş ve düzenlenmiş versiyonları 
olan yaşamlarla karşılaştırır ve bu, birinin zihinsel sağlığı ve kendileri hakkındaki algısı 
üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. 

-Kaygı ve depresyon: Kendini sürekli olarak başkalarıyla karşılaştırmak, benlik bilincinin 
yükselmesine neden olabilir ve “Kendini sürekli başkalarıyla karşılaştırmak, benlik bilincine 
veya sürekli mükemmel ve düzenli görünme ihtiyacına yol açabilir, bu da sosyal kaygı 
bozukluğuna yol açabilir. 
-Kaçırma korkusu (FOMO):  Diğer insanların daha iyi hayatlar yaşadığı veya daha iyi 
şeyler deneyimlediği ve sizin yaşamı kaçırdığınız algısı. 
 -Risk Altındaki Gençlik: Sosyal medyada günde 3 veya daha fazla saat geçiren gençlerin 
yaklaşık dörtte birinin zihinsel sağlıklarının kötü olduğu tahmin ediliyor. Sosyal medya 
platformlarının aşırı kullanımı, beyinleri ve sosyal becerileri henüz gelişme aşamasında 
olduğu için çocuklar ve genç yetişkinler üzerinde daha ciddi etkiler yaratabilir. Araştırmalar, 
genç yaştan itibaren düzenli olarak sosyal medya kullanan gencin diğer insanlarla 
etkileşimde sorun yaşadığını göstermiştir. Kullanıcılar bu platformlarda birbirleriyle 
etkileşime girse bile, gerçek dünyada işler aynı değildir. Araştırmalar, bu bireylerin, anket 
yapıldığında, gruplarda daha fazla sosyal kaygı, daha yüksek depresyon oranları, olumsuz 
vücut imajı ve diğerlerine karşı daha düşük empati ve şefkat seviyeleri yaşadıklarını 
göstermektedir. 
-İzolasyon: Birçok araştırma, sosyal medya platformlarını yoğun bir şekilde kullanan 
kişilerin izolasyon ve depresyon duyguları yaşama olasılığının üç kat daha fazla olduğunu 
göstermiştir. 
-Yeme bozuklukları: Sosyal paylaşım sitelerinde sürekli olarak kusursuz vücut 
görüntülerine ve gerçekçi olmayan güzellik standartlarına maruz kalmak, bir gencin kendi 
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vücudunu algılama biçimini etkileyebilir. Sosyal medyada geçirilen zaman ile beden imajı 
arasında kanıtlanmış bir negatif ilişki vardır. Sosyal medyada ne kadar çok zaman 
harcanırsa, yemek yeme ve beden imajı endişelerini bildirme riski o kadar yüksek olur. 

-Siber zorbalık: Sosyal medyada daha fazla zaman harcayan kişilerin siber zorbalık yapma 

olasılığı daha yüksektir. Siber zorbalık, yoğun sosyal medya kullanımının (ör. yorgunluk, 

düşük okul performansı, arkadaşlar veya ebeveynlerle çatışma) getirdiği olumsuz sonuçların 

bir sonucu olabilir veya sadece daha fazla beğeni, paylaşım ve yorum almanın bir yolu olarak 

yapılabilir. 

Bu tür istismar, genç yetişkinler arasında intihar oranlarında ve gençler arasında kaygı 

düzeylerinde artışa yol açmıştır. 

Bu, eğitmen tarafından bir karıştır ve eşleştir etkinliğine veya bilgi yarışması etkinliğine 

dönüştürülebilir. 

Trollük, empati ve duygusal zeka 

Birini trollerseniz, özellikle çevrimiçi olarak saldırgan veya kaba şeyler göndererek kasıtlı 
olarak onları üzmeye veya onlarla tartışma başlatmaya çalışırsınız. 
Bu, okuyucuları duygusal tepkiler vermeye teşvik etme amacına sahip olabilir. Ayrıca, trolün 
eğlencesi için veya çevrimiçi etkinlikleri kesintiye uğratmak veya siyasi bir süreci manipüle 
etmek gibi belirli bir sonuca ulaşmak için de olabilir. 
Bakınız: https://onezero.medium.com/why-people-become-internet-trolls-4dbffaeaa74f 
 
Doxxing (- "dox" dan, belgelerin kısaltması) 
İnternette (belirli bir kişi) hakkında özel veya tanımlayıcı bilgiler arayın ve yayınlayın, 
genellikle olumsuz bilgileri. Örneğin adres, iletişim bilgileri, iş yeri, özel bilgiler (tıbbi geçmiş 
gibi) 

Twitter botları 

Twitter botları, bot yazılımı tarafından kontrol edilen otomatik Twitter hesaplarıdır. 
Tweetleri beğenmek ve diğer kullanıcıları takip etmek gibi günlük Twitter kullanıcılarına 
benzeyen görevleri yerine getirmek üzere programlanmış olsalar da amaçları, belirli hedefler 
için içeriği büyük ölçekte tweetlemek ve retweetlemektir. 
    Bu, belirli içeriği güçlendirebilir, daha geniş kitlelere ulaşabilir veya bilgilerin desteklenmiş 
gibi görünmesini sağlayabilir. 

Uygulama: Jessikka Aro (Finlandiyalı gazeteci) 

Jessikka Aro, 2014 yılında Twitter bot "orduları" kullanan Rus yanlısı trol fabrikalarını 
araştırıyordu. Çevrimiçi trolleme ve doxxing de dahil olmak üzere sistematik bir kötüye 
kullanım kampanyasının hedefi haline geldi. 
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Dezenformasyonla birlikte çevrimiçi olan iletişim bilgileri, kötü ve tehditkar mesajlar aldı. 
Özel sağlık bilgilerini yayınladılar (gençken yaşadığı uyuşturucu sorunları gibi). Nerede 
sunum yaptığı hakkında bilgi verdiler. 

Bir müzik videosu kampanyası vardı: Hayali bir trol fenomeninin var olduğunu iddia eden 

"aptal bir sarışın"olduğuna dair bir video.Bu videoların bazılarında onu oynaması için bir 

aktris tuttular ve bu videoları Twitter ve Facebook'ta paylaştılar. 

Empati eksikliği, toksik refleks yitimi ve bireyselleşme  

“Empati eksikliği” 

İnsan beyni öncelikle yüz yüze etkileşim için tasarlanmıştır. İnternet üzerinden iletişime 
uyum sağlayacak zamanı olmadı. 

Sözsüz iletişim - yüz ifadeleri, jestler ve ses nitelikleri - bir etkileşimin kesin sosyal bağlamını 
sağlar. İletişimin %93'ünün sözsüz olduğu iddiası yanlış olsa da, bu nasıl iletişim 
kurduğumuzun çok önemli bir parçasıdır. Tek başına kelimeler ancak bir yere kadar 
gidebilir. Şu anda İngilizcede kullanılan 170.000 kelimenin tamamını kullansak bile, anlamlı 
bir yüzün veya düşündürücü bir sesin neler yapabileceğini hala aktaramadık. 

Çoğu internet tartışması yalnızca kelimelere izin verir.Kelimeler,emojiler,GIF'ler ve 

çıkartmalar ve sözel olmayan ipuçlarının yerini almak için yaratılmış diğer tüm araçlar. 

Yüzüme kötü bir şey söyleyip beni ağlatırsan, muhtemelen rahatsız olmaya başlayacaksın. 
Özellikle kaba veya psikopatik değilseniz, sıkıntım empatik bir tepkiyi tetikleyecek ve sizi 
merhamet etmeye yönlendirecek. Kötü bir şey tweetlersen ve beni ağlatırsan, hiçbir emoji, 
yetişkin bir adamın ağlayan görüntüsünün neler yapabileceğini anlatamaz. Empatik bir tepki 
ortaya çıkaracak sosyal bir ipucu yoksa, alçakgönüllülük sürecine devam edebilirsiniz. 

Sözsüz geribildirimin yokluğu bir "empati eksikliğine" yol açar ve sosyopatların muzdarip 
olduğu şey budur. 

‘’Toksik refleks yitimi ‘’ 

Bir empati eksikliğini çevrimiçi etkileşimlerin anonimliğiyle birleştirdiğinizde, beşinci 
tekiladan sonra bar personeline kaba davranma olgusundan daha fazlası olan “toksik 
disinhibisyon” elde edersiniz. 

Anonimlik "bireysizleşmeye" yol açabilir - kişinin karakteriyle uyumsuz davranışlara yol açan 
kimliğinin geçici olarak kaybolması. Uygar insan gruplarının neden ayaklanmalara 
karıştığını açıklıyor. Ayrıca trollemeyi de açıklar. Bizi diğer kişinin ıstırabından koparan şey 
sözel olmayan ipuçlarının eksikliğiyse, bizi yanlış davranışımızın farkındalığından koparan 
şey de bireyleşmedir. 

Gerçek anonimlik, gerçek dünyadaki sosyal tepkilerden koruma sağlar ve bunun insan 
davranışı üzerinde derin etkileri vardır. Kaydolmanın mümkün olmadığı ve kullanıcıların 
anonim kaldığı görüntü tabanlı bülten tahtası 4chan, bu nedenle bir trol kuluçka makinesi 
olarak ün salmıştır. Eylemleriniz için gerçek dünya sonuçları olmadığında, sizi ömür boyu 
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toplumsal olarak engellenmiş davranışlardan kurtarır. Toplum, antisosyal davranışı engeller 
ve toplum yanlısı davranışı teşvik eder, bu nedenle , kurtuluşu arayan antisosyal davranıştır. 

Biz toplum yanlısı insanlar ve antisosyal primatlar arasında hassas bir dengeyiz. Toplum, 
toplum yanlısı insan davranışını dayatamadığında, antisosyal primat yeniden iktidara 
gelebilir. Ve böylece trol yaratılmış oluyor.” 

Uygulama: Bazı düşünceleri, duyguları veya  hisleri bir kağida yazın. Örneğin, “Acıktım”, 
“Bu ders çok sıkıcı”, “Korkunçsun” vb. Katılımcılardan bu duyguları sözsüz olarak 
iletmelerini isteyin ve diğer katılımcılardan ne anladıklarını söylemelerini isteyiniz. Bu bir 
yarışma olarak takımlar halinde yapılabilir. Buradaki hedef, kelimeler olmadan ne kadar 
iletişim kurabileceğimizi göstermektir. 

Duygusal Zeka  

“Empati, duygusal zekanın bir parçası olarak görülebilecek kişilerarası bir beceridir. 
Psikoterapist Carl Rogers, empatinin ilişkileri geliştirebileceğini belirterek , sıradan insanlar 
ve terapistler için tavsiye etmektedir. 

Çalışmalar duygusal zekanın önemini göstermektedir. Yüksek düzeyde empati gösteren 
sağlık çalışanları, hastalarından tedaviye daha iyi uyum ve daha iyi hasta sonuçları alma 
eğilimindedir. Ve sağlık hizmetlerinin ötesinde, empati, daha iyi kişisel ilişkiler ve daha 
başarılı sosyal davranışlarla ilişkilidir. 

Empati, başka bir kişinin duygularını anlamayı, hissetmeyi ve uygun şekilde yanıt vermeyi 

içerir. En eksiksiz haliyle empati, başka bir kişinin duygularını anlamayı, duyguyu hissetmeyi 

ve ona uygun şekilde yanıt vermeyi içerir. Empatinin bu üç yönü, empatik biliş, duygular ve 

davranışı oluşturur. 

Bazı insanlar başkalarının duygularını anlamakta iyidir, ancak onları hissetmekte veya onlar 

hakkında yorum yapmakta iyi olmayabilirler. Peki insanlara eksiklerini öğretebilir miyiz? 

Empatiyi Doğal Öğrenim 

Antisosyal veya narsist bir kişiliğe sahip olan insanlar, empati bozukluklarına sahip olma 
eğilimindedir. Otizmli veya şizofreni hastaları da öyle. Ayrıca, empati yeteneği düşük, 
zihinsel tanısı olmayan birçok çocuk ve bazı yetişkinler de var. 

Bazı insanlar genetik olarak empatik olup olmama eğilimindedir. Ancak genel olarak, 
çocuklar olarak, öncelikle başkalarının bunu nasıl gösterdiğini gözlemleyerek empati 
geliştiririz. 
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Ebeveynler, çocuklarında korku, sürpriz veya farklı bir duyguya farkettiklerinde , bunu 

göstererek empatiyi modelleyebilirler. 

Çocuğa, “Kardeşin ,sen oyuncağını attığında  veya oyuncağını kırdığında nasıl hissetti ?” gibi 

sorular sorarak empati kurdurabilirler. Ayrıca çocuğu empati gösterdiği için övebilirler de. 

Empatiyi yetişkinlere öğretebilirmiyiz? 

Birçok ebeveyn, sağlık uzmanı, öğretmen, iş denetçisi ve eşler vs , yüksek seviyelerde ki 
empatiden mutlaka fayda göreceklerdir.Sebebi ne olursa olsun empatisi düşük olan herkesin 
yaralanabileceği gibi. 

Araştırmacılar,  resmi  eğitim  yoluyla bilişsel, duygusal  ve davranışsal  empatiyi  artırmanın mümkün 

olup olmadığını  incelediler. Birine daha empatik olmayı öğretmek  için kullanılan yöntemler, birçok 

yönden, yeni bir dans öğretmek veya  bir topluluk önünde konuşma yapmayı öğretmek için kullanılan 

metodlara benzer. 

Eğitim tipik olarak dört unsur içerir. İlk bölüm genellikle empati göstermenin yararları, 
başkalarındaki duyguların nasıl belirleneceği, bu duyguların nasıl hissedileceği ve bunlar 
hakkında nasıl uygun şekilde yorum yapılacağı hakkında talimatları içerir. 

Ardından, bir başkasının söylediği veya yaptığı bir şeye yanıt olarak empati gösteren bir 
kişinin modellerini sunmak gelir. Modeller canlı, görüntülü, sesli veya yazılı olabilir. Durum 
optimal olarak empatinin uygun ifadesine olumlu bir yanıt içerir. Model bazen empati 
göstermede başarısız olabilir ve daha sonra daha iyi bir tepki gösterebilir. 

Üçüncü adım, empati gösterme alıştırmasıdır. Bu, eğitmenle canlı olarak veya başka bir 
kişinin yazılı veya sesli yorumlarına veya eylemlerine yanıt olarak çevrimiçi olarak 
gerçekleşebilir. Uygulama, mümkün olduğunda, eğitim oturumları dışındaki gerçek 
durumlarda empati göstermeyi içerecektir. 

Son adım, empati gösterme girişimleri hakkında yapıcı geri bildirim içerir. Geri bildirim tipik 
olarak, kişi uygun şekilde tepki verdiğinde övgü içerir. Ayrıca, başka bir kişinin duygularının 
nasıl daha iyi değerlendirilebileceği veya duyguya nasıl yanıt verileceği hakkında bilgi 
içerebilir. 

Kendimize Empatiyi Öğretebilirmiyiz? 

Yetişkinler, resmi eğitim dışında empatilerini artırabilirler. Başkalarının bir duygu 
yaşadığına dair işaretler arayarak başlayabilirler. Bunlar, yüz ifadeleri, duruşlar, iç çekmeler, 
ses tonu, söylediklerinin içeriği ve görünen durumları içerebilir. 

Kendimizi başka birinin durumunda hayal edersek, empati yolunda bir adım daha atmış 
oluruz. Kişinin duyguları hakkında bir hipotez geliştirir ve bunu diğer kişiye nazikçe 
sunarsak, değerli geri bildirimler alabilir ve empati geliştirmede kendi kendine eğitim 
deneyimini tamamlayabiliriz. 

Elbette, empatiyi artırmaktan herkes kazançlı çıkmıyor. Başkalarıyla iddialı veya sert bir 
şekilde uğraşmayı gerektiren mesleklerde olanlar, profesyonel olarak fayda görmeyebilir. 
Savaşan askerler ve polis memurları üzerindeki baskıları bir düşünün. 
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Ancak çoğu insan için empatiyi artırmanın olumlu etkileri olacaktır. Hayat, kendi empatimizi 
geliştirmek için fırsatlar sunar. Sadece onları aramamız gerekiyor. 

"Empatiyi öğretmek için 'Davranış Becerileri Eğitiminin' kullanılmasıönerilmektedir. Bu tür 
eğitim hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz: 

Davranış Becerileri Eğitimi  

“ Davranış Becerileri Eğitimi (BST). Öğrencilere, personele, velilere ve yeni bir beceri 
öğrettiğiniz herkese öğretmek için bir yöntemdir. Dr. Miltenberger, BST'yi “yeni davranış 
veya becerileri öğretmek için kullanılan öğretim, modelleme, davranışsal prova ve 
geribildirimden oluşan bir prosedür” olarak tanımlamaktadır (2004, s. 558). Ve işte tam 
olarak bu, 4 adımlı oldukça yararlı bir öğretim stratejisidir.

 

BST, bir kişiye ne yapacağını, yani belirli bir durumda hangi davranışlarda bulunacağını 
öğretir. Kişinin becerilerle akıcı hale gelebilmesi için program içinde pratik yapmasına izin 
verir. Etkili bir eğitmeni eğitme prosedürüdür. Ve belki de en önemlisi, her kişiye göre 
kişiselleştirilebilir. Kulağa hoş geliyor, değil mi? 

Adımların her birini inceleyelim: 

Yönergeler – Becerinin tanımını, önemini veya gerekçesini ve becerinin ne zaman 
kullanılacağını ve  kullanılmayacağını belirtin. Bu adımı gerektiği kadar tekrarlayın. 

Modelleme – Katılımcınıza beceriyi nasıl gerçekleştireceğini gösterin. In-vivo(uygulamalı) 
modelleme tavsiye edilir. 

Prova - Pratik yapın, pratik yapın ve pratik yapın! Katılımcıya beceriyi uygulama fırsatı 
verin. Son araştırmalar, katılımcıların yerinde uygulama yapabilmeleri gerektiğini öne 
sürüyor. Eğitmen bu adım sırasında doğru ve yanlış yanıtlara ilişkin verileri kaydetmelidir. 

Geribildirim – Eğitmen, doğru yanıt için olumlu övgü ve yanlış yanıtlar için bir tür 
düzeltici geribildirim sağlamalıdır. 

Bir BST programını uygulamadan önce bazı gereksinimler şunları içerir: eğitimi alan kişi, 
öğrettiğiniz davranışlar için gerekli olan önkoşul becerilere sahip olmalıdır, beceri bir 
davranış zincirini (bir dizi beceri) içermelidir ve sizin becerileri canlandırabilir veya video 
sunumları ile modelleyebilir olmanız gerekir. 

Daha önce vermiş olduğum bir 'Kayıtlı Davranış Teknisyeni' eğitim kursunda, katılımcılara 
çeşitli beceriler öğretmek için BST yöntemini kullandım. 

Sekiz gruptan alınan geri bildirim formlarına dayanarak, katılımcılar, öğretilen becerileri 
uygulamaya başladıklarında en çok keyif aldıklarını ve öğrendiklerini ve anında geri bildirim 
aldıklarını bildirdi. 
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İşte BST nin eğitimde nasıl kullanıldığına dair bir örnek. Beceri, müşterilerle tercih 
değerlendirmeleri uygulamaktı. 

Tercih değerlendirmelerinin neden yapıldığı, ne zaman ve kiminle yapılacağı, bilgi formunun 
nasıl kullanılacağı, gerekli materyaller ve değerlendirmenin nasıl tamamlanacağı konusunda 
talimatlar verildi. 

Kurs katılımcılarından birini "müşterim" olarak kullanarak bir tercih değerlendirmesini 
tamamlamayı modelledim. 

Katılımcılar eşleştiler ve meslektaşları ile tercih değerlendirmesini yönetmeye çalıştılar. Her 
bir tercih değerlendirmesi 30 deneme içerdiğinden, katılımcılar beceriyi uygulayabildiler! 

Her gruba gittim ve her birinin doğru ve yanlış yaptığı şeyler hakkında geri bildirimde 
bulundum.” Yazan: Zainab Fazal. 

Eğitmen, çevrimiçiyken empatiyi geliştirmek için yukarıdaki iki makaledeki bilgileri 
kullanarak bu 4 adımlı BST'ye katılımcıları dahil etmelidir. Daha sonra, katılımcılar 
çevrimiçi ortamda daha empatik olmanın faydalarını ve bunun nefret söylemi, trolleme ve 
çevrimiçi ayrımcılık gibi çevrimiçi tehlikeleri nasıl önleyebileceğini tartışmalıdırlar. 

Uygulama 

 
Bu aktivite için uygun materyaller kullanın: Bu bölümde sunulan konulara pratik bir örnek 
sağlamak için uygulama çalışması grupla birlikte sunulmalı ve tartışılmalıdır. 
 
 

Değerlendirme 

 
Etkinlik: Her katılımcıya bir kağıt parçası verin. Ellerinin etrafını çizmelerini isteyin. Bir 
ellerinin parmaklarına öğrendikleri yeni şeyleri yazmalıdırlar. Diğer el parmaklarına ise, 
hakkında daha fazla öğrenmek istedikleri şeyleri yazmalılar. Birinci elin avucuna, oturumda 
iyi sonuç veren şeyler yazmalıdırlar. Diğer elin avucuna geliştirilebilecek şeyler yazmalılar. 
Sonunda, katılımcıların hepsi ellerini duvarda veya masada göstermelidir, böylece tüm 
katılımcılar birbirlerinin ellerine bakabilir. Katılımcılar eğer sonuçlarını kendileri sunmak 
isterlerse buna olanak sağlayın. 
Eğitmen, çalıştıkları konuları, öğrendiklerini, değerlendirmeden gelen geri bildirimlerin bir 
kısmını ve bu konuları çalışmaya devam etmek istiyorsa, bazı konuları daha da 
detaylandırarak  oturumu sonlandırmalıdır. 
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UYGULAMA 

Uygulama yeri Evrensel  

Uygulama dili ingilizce 

Kaynaklar Çevrimiçi, sosyal medya 

Kaynaklar  
 https://www.news18.com/news/buzz/in-india-fake-

whatsapp-forwards-on-coronavirus-are-spreading-
faster-than-the-disease-2526195.html 

 http://www.sussex.ac.uk/skillshub/?id=332 
 https://www.bbc.co.uk/news/world-51735367 
 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters 
 https://www.ha-asia.com/50-fake-frequently-

forwarded-covid-19-whatsapp-messages/ 
 https://www.politico.eu/article/the-coronavirus-

covid19-fake-news-pandemic-sweeping-whatsapp-
misinformation/ 

 https://www.nytimes.com/2020/03/18/health/corona
virus-cure-gargle-water.html 

 https://items.ssrc.org/covid-19-and-the-social-
sciences/mediated-crisis/misinformation-is-
everybodys-problem-now/ 
 

Görseller  

 

 

 

Uygulamanın amaçları 
ve hedefleri  

  Sosyal medyadaki yanlış bilgi sorununu anlamak 
  Eleştirel düşünmenin yanlış bilgiyle mücadelede ne 

kadar önemli bir araç olduğunu anlamak 
  CRAAP yöntemini başarıyla uygulamak 
 Çevrimiçi olarak daha iyi kaynakları nasıl 

arayacağınızı öğrenmek 
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Öne çıkanlar • WhatsApp'ta bu mesajı aldığınızı düşünün. 
• Bu bilgiye inanmadan önce eleştirel düşünme 
becerilerinizi kullanmaya karar verdiniz. 
• Bu nedenle, CRAAP yöntemini kullanmaya karar verdiniz 
• Bu yöntemi kullandıktan sonra bunun aslında yanlış bilgi 
olduğunu fark ediyorsunuz. 
• Ayrıca daha güvenilir kaynakları nasıl arayacağınızı 
öğreniyorsunuz ve sosyal medyadaki yanlış bilgi 
sorununun farkına varıyorsunuz 

Uygulamanın detaylı 
açıklaması  

 

WhatsApp'ta olduğunuzu ve iş arkadaşlarınızdan birinin 
size bu mesajı ilettiğini hayal edin (yukarıdaki resimde). 
Bu çözümü daha önce hiç duymadınız ve meslektaşınız size 
bu bilgilerin nereden geldiği veya neden size gönderdikleri 
gibi başka bir bilgi vermedi. 

Bu nedenle eleştirel düşünme becerilerinizi 
kullanmalısınız. CRAAP yöntemini uygulamaya karar 
verdiniz: 

 Geçerlilik – Bilgi ne zaman yayınlandı,paylaşıldı 
yada güncellendi? 

 İlgi – Hedeflenen okuyucu kitlesi kimdir? 

 Kaynak – Yazar kim/Kaynak nedir?? 

 Doğruluk - bilgi açık kanıtlarla destekleniyor mu? 

 Amaç- Bilginin veriliş amacı nedir? 

 

Hepsini sırayla değerlendiriniz: 

 

Geçerlilik: Bilgilerin ne zaman yayınlandığını, 
paylaşıldığını veya güncellendiğini bilmiyorsunuz. Tek 
bildiğiniz, iş arkadaşınızın az önce size gönderdiği, ancak 
geçerliliği hakkında daha fazla bilginiz olmadığı. 

 

İlgi – Belirli bir izleyici kitlesi yok gibi görünüyor, ancak 
koronavirüse yakalanabilecek veya koronavirüse 
yakalanmış herkes için tasarlanmış gibi görünüyor.. 

 

Kaynak– Asıl yazarın veya kaynağın kim olduğunu 
bilmiyorsunuz. İletildiğini görebilirsiniz, dolayısıyla 
meslektaşınızın içeriğin yazarı olmadığını varsayıyorsunuz, 
ancak bilgilerin kimden iletildiğini veya orijinal kaynağın 



 

  38

kim olduğunu bilmiyorsunuz. 

 

Doğruluk – Bu mesajın yanında verilen hiçbir kanıt 
yoktur. Bu nedenle, dijital becerilerinizi kullanmaya karar 
veriyorsunuz ve çevrimiçi aramaya başlıyorsunuz: 

https://www.google.com/search?q=whatsapp+covid+cure
+garlic+hot+water 

 

Bu bilgilerin sahte olabileceğinden bahseden bazı güvenilir 
kaynaklar bulabilirsiniz: 

 https://www.bbc.co.uk/news/world-51735367 
 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters 
 https://www.ha-asia.com/50-fake-frequently-

forwarded-covid-19-whatsapp-messages/ 
 https://www.politico.eu/article/the-coronavirus-

covid19-fake-news-pandemic-sweeping-whatsapp-
misinformation/ 

 https://www.news18.com/news/buzz/in-india-
fake-whatsapp-forwards-on-coronavirus-are-
spreading-faster-than-the-disease-2526195.html 

 https://www.nytimes.com/2020/03/18/health/cor
onavirus-cure-gargle-water.html 

 https://observers.france24.com/en/20200417-
fake-covid-19-remedies-circulate-african-social-
media 

 

Bu bilgileri güvenilir kaynaklardan kısaca okuduktan 
sonra, bunun sosyal medyada dolaşan yanlış bilgi 
olabileceğini düşünüyorsunuz. 

Amaç – Bu bilginin yanlış bilgi yayma amaçlımı yoksa 
meslektaşınızın virusten hastalanmanız durumunda size 
cidden yardım etmek istediğinden dolayımı bu bilginin 
yayıldığından emin değilsiniz. 

Görünen o ki, pek çok bilinmeyen bilgi yayılımı var ve 
pekçoğunun gerçek anlamı ortaya çıkarılamıyor , 
doğrulanamıyor veya test edilemiyor. CRAAP yöntemini 
kullanarak erişebileceğiniz güvenilir bilgi bulduktan sonra 
bu mesajı sosyal medyada dolaşan yanlış bilgi olarak 
tanımlarsınız. 

Güvenilir kaynakları takip ederek ve arkadaslarınızla bu 
bilgilerin yanlışlığını tartısarak , onların bu tür yanlış 
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bilgileri doğru kabul edip sosyal medyada paylaşıp 
başkalarının hayatlarını riske etmelerinin onune 
gecebilirsiniz. 

Uygulamanın yerel, 
bölgesel, ulusal ve 
uluslararası etkileri 

Yanlış bilgi ölümcül olabilir. Covid-19 salgını bu gerçeği 
açık ve trajik bir şekilde göstermiştir.  

 

Yanlış bilginin veya eksikliğinin ölümcül olabileceği 
korkunç bir yanlış bilgi fırtınasının ortasındayız. Pek çok 
hükümet ve sağlık otoritesi kontrolleri altındaki her şeyi 
yapıyor, ancak dijital platformlar çağında gerçek zamanlı 
kriz iletişimi ölümcül bir zorluk haline geldi. 

“Normal yanlış bilgilendirmenin” neye benzediğini 
biliyoruz, ancak eşzamanlı küresel ölçek nedeniyle bilgi 
salgını farklıdır; daha büyük, daha kötü ve potansiyel 
olarak daha ölümcül. Bilim adamları olarak, eylem için 
araştırmalar tertiplemeliyiz. 

Pandemi sırasında teknoloji şirketleri, dikkati güvenilir 
içeriğe yönlendirmek için değişiklikler uyguladı. Google, 
ilgili aramalar için sonuçların başına bir Covid-19 portalı 
ekledi. 

Twitter, “yetkili küresel ve yerel halk sağlığı bilgi 
kaynaklarının rehberliğine doğrudan aykırı olan içeriği” 
kaldırma konusundaki politikalarını önemli ölçüde 
güçlendirdi. Facebook, insanların yerel olarak alakalı 
bilgileri alabilmesi için bir Coronavirus Bilgi Merkezi 
başlattı. 

WhatsApp, insanların mesajlaşma platformunda ilgili 
bilgileri birden çok dilde aramasına yardımcı olmak için 
WHO ve dünya çapındaki hükümetlerle ortaklık kurdu. 
Apple, insanların semptomlarını değerlendirmelerine 
yardımcı olacak bir uygulama geliştirmek için Hastalık 
Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile ortaklık kurdu. 
Ancak yine de yeterli değil. 

Kötü bilgiyi dengelemek için asla yeterli iyi bilgi 
olmayacak. Hastanelerin yatak, maske ve solunum cihazı 
sayısı açısından eşi benzeri görülmemiş baskılarla karşı 
karşıya kalması gibi, iyi niyetli bilgi portalları ve sohbet 
robotları da bu pandemi sırasında denetlenmeyen yanlış 
bilgilerden kaynaklanacak ölçeği ve potansiyel zararı 
yeterince ele almak için yeterli değil.  

Yanlış bilgiler, tıklamalar, beğeniler ve paylaşımlar yoluyla 
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kişiden kişiye erişim için ağları ve kişileri kullanarak bir 
virüs gibi yayılabilir. Saldırı vektörleri genellikle çevrimiçi 
etkileyiciler ve geniş hipersosyal ağlara sahip siyasi 
uzmanlardır. Sağlık profesyonellerinden araştırmalarını ve 
tavsiyelerini aynı etkinlikte sosyal medya üzerinden 
iletmeleri beklenemez çünkü genellikle küçük ve sınırlı 
ağları vardır. Araştırmacılar olarak, önümüzde duran 
zorluk şu soruya bir cevap gerektiriyor: İnternet 
kullanıcılarının her şeyden önce yetkili, zamanında, alakalı 
ve yerel bilgilere ulaşması için ne değişmeli? 

Bakınız: https://items.ssrc.org/covid-19-and-the-social-
sciences/mediated-crisis/misinformation-is-everybodys-
problem-now/ 

Sonuç  

 

Bu uygulama çalışması,  sosyal medyadan alınan yanlış bir 
bilgiye dair olası bir senaryoyu göstermeyi 
amaçlamaktadır. 

Eleştirel düşünme yöntemlerinin bilgiyle ilgili sorunları 
belirlemeye nasıl yardımcı olabileceğini, daha güvenilir 
bilgilerin nasıl aranacağını ve gerçeği yalan haberden ayırt 
etmek için atılması gereken adımları gösterir. 

Bu yöntemler, yanlış bilgi ve dezenformasyonun sahip 
olabileceği muazzam olumsuz etki göz önüne alındığında, 
bireye, topluluğa ve genel olarak topluma büyük fayda 
sağlar. 
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BÖLÜM 2 

Yalan Haber 
  



 

  42

 

Unitenin 
genel 
amaçları 

● Öğrencilerin sosyal medyada sahte haberleri fark etmenin 
önemine ilişkin bilgilerini ve anlayışlarını geliştirmelerine 
yardımcı olmak 
● Yanlış Bilgi (Sahte Haber) nedir? 
● “Sahte haberler” en çok ne hakkındadır? 
● “Sahte haberler” en çok neyle ilişkilidir? (Siyaset-sağlık-spor-
günlük hayat?) 
● Kendi gizliliğimizi/güvenliğimizi buna karşı nasıl koruruz? 
● Sahte haberler nasıl tespit edilir? 
● Eleştirel düşünme nasıl yönetilir? 

Özel 
öğrenim  
hedefleri  

Eğitim sürecinin sonunda öğrenci şunları yapabilmelidir: 
● Farklı kaynaklardan gelen haberleri kontrol edebilme; 
● Haberin sahte olup olmadığına karar verme – nasıl tespit edilir 
öğrenme; 
● Doğru bilgilere kaynak bulma, doğrulama ve ulaşma; 
● Gerekli hallerde  eleştirel düşünme nasıl uygulanır; 
● Kişisel güvenlik nasıl korunur. 

Bu 
bölümde 
ele 
alınacak 
konular  

1) Sahte haberler sağlık (diyet) veya dedikodulara mı 
dayanıyor? 
 Bu haber sağlık (diyet) ve uydurulmuş mitlerle mi ilgili? 
 Yalan haberler siyaset ve göçle mi ilgili? 
 Birinin ölümüyle ilgili yalan haber vakaları, amaçları 

nedir? 

2) En çok yalan haber ne zaman çıkıyor? 

● Yalan haberler ve ortaya çıkan gruplar (aşı karşıtları), neden? 
● Bilgiyi dağıtmanın amacı nedir? Bilgi aktarımında nasıl 
gezinilir ve nasıl filtrelenir? 

● Bu durumda eleştirel düşünmenin nasıl uygulanır? Kullanmaya 
değer  temel adımlar nelerdir ve ne aramalıyız? (kaynaklar, 
güvenilir web siteleri vs)  

3) Yetişkinlerin ve olası tehditlerin sonuçları nelerdir? 

4) İyi bir bilgi kaynağını karakterize eden nedir? 

5) Örnek uygulama 



 

  43

Tahmini kurs süresi Kayıtlı öğrenici sayısı 

6x60’ (6 saat) 6-10 
Ders/kurs hakkında plana dair hazırlık 

Sınıf profile 
Bu grubun konuyla ilgili herhangi bir ön bilgisi var mı? 
 Evet, konuya hakim olmalı ve temel bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma 
becerilerine sahip olmalıdır. 
Bu grup savunmasız gruplarla mı çalışıyor? Çoğunlukla 
Bu grup çocuklarla mı çalışıyor? Kısmen hayır 
Bu grubun kapsamlı bir çevrimiçi varlığı/sosyal medya platformları anlayışı 
var mı?EVET 
 
Cinsiyet :  karma 
Yaş aralığı: +55/ ve genç katılımcılar 
Ekstra bilgi:  
Karma öğrenci grubu; gençler ve yaşlılar. Teknolojik cihazların hızlı bir 
şekilde tanıtılması, özellikle yaşlılar interneti kullanırken ve internette 
gezinirken birçok sorunla karşılaşmaktadır. 'Sahte haber' sorununun farkında 
olmadıkları için kolaylıkla internetin kurbanı olabilirler. Bu iki ana 
dezavantajı göz önünde bulundurarak yaşlılar, sosyal medya topluluklarına 
katılmaktan veya kendilerini teknik fırsatlardan kısıtlamaktan korkmaktadır. 
İki kuşaktan oluşan karma bir grupla (gençler ve +55 yaşlılar) katılımcılar 
kendilerini daha güvende hissetme cesareti ve ICT cihazlarını daha fazla 
kullanma becerisi kazanacaklar. 
Önerilen ünite öncesi hazırlık (öğrencilerin bu eğitime katılmadan önce 
yapması gereken herhangi bir çalışmayı, araştırmayı veya yansıtmayı içerir) 

Öğrencilerden şunları isteyin: 
● İnternette "Sahte haberler" hakkında basit bir araştırma yapın. 
● İnternette (yerel veya yabancı medyada) bazı sahte haber örneklerini 
okuyun/bulun. 
● Örnek vermek için internette en az bir 'sahte haber sitesi' bulun. 
● Herhangi bir haberin yalan mı yoksa gerçek mi olduğuna nasıl karar 
verdiklerinin bir listesini yapmalarını isteyiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kaynaklar 

Web sayfaları: 
 Türkiye’desosyalmedyaveyalanhaber: Sahadannotlar by SuncemKoçer, 2 April 

2019, https://www.newslabturkey.org/2019/04/02/turkiyede-sosyal-medya-ve-
yalan-haber-sahadan-notlar/ 

 What is fake news? Definition, types, and how to detect them, 27 July 2020, 
https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/social-media/what-is-
fake-news/ 

 Critical Thinking and Fake News, https://www.skillsyouneed.com/learn/fake-
news.html 

 How to spot fake news, 
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1/how-to-
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spot-fake-news 
 Snopes, https://www.snopes.com/ 
 Yalanhaberpaylaşımında 65 yaşınüstündekilerlider, 15 January 2019, 

https://tr.sputniknews.com/20190115/yalan-haber-paylasim-yas-ustu-lider-
1037100212.html 

 İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA YALAN HABER VE SONUÇLARI byŞahin 
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 Here are the tools that could be used to create the fake news of the future by Philip 
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the-fake-news-of-the-future%2f%3fnoredirect%3don&noredirect=on 

 How to Spot Real and Fake News by  the Mind Tools Content Team. 
https://www.mindtools.com/pages/article/fake-news.htm 

 True or false? How much is fake news influencing our lives? By William Von 
Gordon, Press University of Derby Magazine, 
https://www.derby.ac.uk/magazine/issue-12/influence-of-fake-news/ 

 Fake news! A sampling of the worst nutrition advice of the year by Cheryl 
Ogaranko, January/February 2018, https://www.wavemag.ca/2018/01/fake-
news.php 
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  45

 
Rapor ve çalışmalar: 
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Ders planı  

SÜRE KONU ÖNERİLEN FAALİYETLER ARAÇ GEREÇ 
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20 dk  ● sunuş  

● ön hazırlık 

● Giriş 

Eğitmenlerin ve 
katılımcıların tanıtımı, 
karşılama 

● Sunum ve tartışma 
● Hafıza oyunları 
● Giriş: çiftler halinde rastgele 
çalışmak üzere eşleştirme – bir 
genç bir yetişkin 

● Bilgisayar 

● Projektör 

● Kalem 

●  Kağıt 

● kura  çekmek 
için torba 

10 dk Kursa katılma nedeni ve 
eğitimin genel hatları 

Eğitmenlerin deneyimi, 
hangi özel hedeflerin 
hedeflendiği. 

Gruplardan, kursa katılma 
nedenlerinin, sosyal 
medyada ve internette ne 
kadar dikkatli olduklarının 
bir listesini yapmalarını 
isteyin. 

 

● Kalem  
● kağıt 

60  dk ● Konu 1 

Sahte haberler sağlık 
(diyet) ve kulaktan dolma 
mitlerle mi ilgili? 

● Yalan haber denince ne 
anlaşılır? 
● Bu, sağlık (diyet) ve yeniden 
üretilen mitlerle mi ilgili? 
● Sahte haberler siyaset ve göçle 
mi ilgili? 
● Birinin ölümüyle ilgili yalan 
haber vakaları, amaçları nedir? 

● PowerPoint 
sunumu 
● Açıklama 
● Gösteri 
● PC/İnternet 
kullanımı 

60  dk ● Konu 2 

En çok yalan haber ne zaman 
çıkıyor? 

● İlk yansıma/tepkiler 
● Teorik sunum 
● Yalan haberler ve ortaya çıkan 
gruplar (aşı karşıtları) , 
nedenleri? 
● Yalan bilgiyi dağıtmanın 
amacı nedir? Bilgi aktarımında 
nasıl bulunulur ve bilgi nasıl 
filtrelenir? 
● Yalan haber durumunda , 
eleştirel düşünmenin nasıl 
uygulanacağı. 
● Haberin sahte olup olmadığını 
anlamak için temel adımlar 
● Grup çalışması 
● Değerlendirme 

● PowerPoint 
sunumu 
● Açıklama 
● Gösteri 
● PC/İnternet 
kullanımı 

60  dk ● Konu 3 

Yetişkinler için 
sonuçları ve olası 
tehditler nelerdir? 

● İlk yansıma/tepkiler 
● Teorik sunum 
● Grup çalışması/ tehditleri 
listeleme 
● Değerlendirme 

● PowerPoint 
sunumu 

● Açıklama 

● uygulama 
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60  dk ● Konu 4 

İyi bir bilgi kaynağını genel 
özellikleri nelerdir? 

● İlk yansıma/tepkiler 
● Teorik sunum 
● Grup çalışması/ önerileri 
listeleme 
● Değerlendirme 

● PowerPoint 
sunumu 

● Açıklama 

● uygulama 

60  dk ● Uygulama  ● İlk yansıma,tepkiler 

● Okuma ve test etme 

● Web sitesini kontrol etme ve 
nedenlerini belirtme (listeleme) 

● Grup tartışması 

● Analiz 

● uygulama 
materyali 
● PDF (okuma) 
● Çevrimiçi web 
materyali(web  
sayfası) 

30  dk ● Geri dönüt ve 
değerlendirme 

● Grup değerlendirmesi   
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SUNUM /GİRİŞ 

Yeterli sayıda katılımcının sağlanması ile faaliyet alanında farklı yaş gruplarından oluşan 
gruba, amaçlanan ve genel olarak neler beklendiği hakkında kısa bir açıklama yapılır. Her 
katılımcı kendini tanıtır ve etkinlikten beklentilerini açıklar. Katılımcıların genel olarak bir 
araya gelmesi sağlanır. Dersin hocası genel olarak etkinlikleri ve süreci açıklar. Etkinliklerin 
teorik olarak eğitici tarafından hazırlanacak olan slaytların sunumu ile interaktif bir şekilde 
gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Pratik kısımlarda ortakların uyum içinde çalışması 
beklenir ve uyumsuzluk durumunda ortaklar değiştirilebilir. 

Çalışmalardaki eşleştirme yöntemine karar verilir - rastgele veya seçim olasılığı ile. Çalışma 
ekipleri oluşturulur. 

Giriş  

Kısaltmalar 

“Kısaltmalar, bir takım kelimelerin ilk harflerinin kullanılması ile  oluşturulan 
yeni kelimedir. Örneğin, Kuzey Amerika Büyük Göllerinin (Huron, Ontario, 
Michigan, Erie, Superior) adlarını hatırlamanıza yardımcı olacak kısaltma:” 

 Huron 
 Ontario 
 Michigan 
 Erie 
 Superior 

 

Bir Hafıza Sarayı  

"Bu teknik, iyi bilinen bir yeri seçmeyi ve ardından hatırlamak istediğimiz şeyleri bu yer ile 
ilişkilendirmeyi içerir. 

Sarayın; saçın, gözün, burnun, ağzın, boynun, göğsün, karın, bacağın, ayağın olacak. Bunu 
hatırlamanıza gerek yok, ancak bu şeylerin sırasını yeniden oluşturmak çok kolay. 

Hatırlamanız gereken bir liste var: bir araba, bir tavuk, bir kürek, bir yanardağ, bir deniz 
kabuğu, bir telefon, 

bir mum, bir gemi, bir defter ve bir pencere. Şimdi eşyayı sarayınızdaki bir bölge ile  
ilişkilendirmeniz yeterli. Hatırlayın,sadece okumayın, her açıklamayı hayal edin. Resmi 
görmek, yapılacak en önemli şeydir. 

Saç ve araba. Arabanızı saçlarınızın arasında sürdüğünüzü hayal edin. 

Göz ve tavuk. Gözünüzü açıyorsunuz ve aniden gözünüze çok acı bir şekilde 
gagalanıyorsunuz. 

Burun ve kürek. Bir kürk olduğunu varsay ve burnuna kadar bir sanal çizgi oluştur. 

Ağız ve volkan. Aniden, ağzınızda bir yanardağ o kadar şiddetli patlar ki sıçrar ve 
hıçkırırsınız. 

Boyun ve deniz kabuğu. Milyonlarca küçük kabuk ışık hızında boynuna yapışır. 
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Kafes ve telefon. Göğsünü tüm gücünle sıkıyorsun, o kadar sıkıyorsun ki bir anda telefon 

içinden fırladı. 

Göbek ve bir mum. Göbek deliğinize Kültür Sarayı büyüklüğünde dev bir mum delinir. 

Bacak ve defter. Pantolonun yırtılıyor ve bir defter kuş gibi uçuyor. 

Ayak ve pencere. Ayakkabı giyiyorsun ama çıkarmak için bağcıklarını  çözmüyorsun. Bir 

pencere gibi açmalısın. 

”Kursun Genel Amaçları  

Toplantı ve genel amaçları hakkında konuşulduktan sonra yalan haberlerle ilgili açıklamalar 

yapılır. Tüm katılımcılardan, yalan haberlerin hayatımızı nasıl etkilediği ve mevcut 

hayatımızda ne gibi olumsuz sonuçlara yol açtığı gibi konularda görüşlerini belirtmeleri 

istenir. 

Yalan /Sahte Haber  

Basit bir ifadeyle, eğitmen katılımcılara sahte haberin ne olduğunu sorar. Farklı tanımlar 
elde etmeye ve nihayetinde en doğru tanıma kimin sahip olduğunu seçmeye odaklanır. Yalan 
haberin evrensel boyutları çizilir. Ne kadar yalan habere maruz kaldığımız, ne gibi zararlara 
yol açabileceği gibi konularda karşılıklı fikir alışverişi yapılıyor. 

Katılımcılara aşağıdaki yüzeysel bilgiler verilir. 

ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından iki yıl önce yapılan bir 
araştırma, yalan haberlerin sosyal medyada gerçek haberlerden altı kat daha hızlı 
yayıldığını ortaya koydu. 2006 ve 2016 yılları arasında Twitter'da toplam 126.000 
haberin yayılmasını inceleyen araştırma ekibi, yanlış haberlerin sosyal medyada gerçek 
haberlerden yüzde 70 daha fazla paylaşıldığı sonucuna vardı. Araştırma kapsamında 
yayılımı incelenen haberin doğruluğu ve yanlışlığı da altı farklı doğrulama platformuyla 
kontrol edildi. Science dergisinde yayınlanan bulgular dikkat çekici. Ama asıl sorular hala 
cevapsız, hatta sorulmamış. 
 
1. Yalan haber denilince ne anlaşılır? 
2. Haberin doğruluğu veya yanlışlığı ne anlama geliyor? 
3. Sosyal medyada haber paylaşan kullanıcılar neyi amaçlıyor? 
4. Kullanıcıların günlük yaşamlarını çerçeveleyen bağlamlar bu soruların yanıtlarını 

nasıl şekillendiriyor? 

Grup çalışması: 

Katılımcı gruplarından yukarıdaki 4 sorunun her biri için en az iki yanıt vermeleri istenir. 
(en fazla 3 kelime) 
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Cevaplar (daha sonra tüm cevapları görmek ve farklı gruplar arasında karşılaştırmak için) 
her soru için ayrı kartona yazılır. En iyi tanımlayan kelimeler de bu aşamada oylanabilir. 

Bu soruları göz önünde bulundurarak, sosyal medya ve haber konusunu niteliksel olarak ele 
almanın ve sosyal bir performans olarak sosyal medyada haber paylaşımını derinlemesine 
incelemenin tespitlerinin ötesine geçmenin önemini anlıyoruz. Bu açıdan MIT çalışmasıyla 
ilgili dikkat çekici olan şey, bu kadar geniş bir veri seti ile yalan haberlerin yayılmasıyla 
uğraşırken botları dışarıda bırakmış olmasıdır. Yani yalan haberler sosyal medyada botlar 
tarafından değil, yaşayan insanlar tarafından yayılıyor. Sosyal medya, öznelerin öyle ya da 
böyle davrandıkları, kimliklerini ve aidiyetlerini sergiledikleri ve performanslarıyla onları 
dönüştürdükleri kültürel bir alandır. Bu anlayış, konuya nitel bir bakış açısıyla yaklaşan 
araştırmalar için bir başlangıç noktası oluşturmaktadır.. 

Yalan/Sahte Haber:  Sahte haberler, "gerçek haber" kılığında makaleler, resimler veya 
videolar şeklinde paylaşılan ve insanların görüşlerini manipüle etmeyi amaçlayan yanlış 
haberlere veya yanlış bilgilere atıfta bulunur. Sahte haberler, sosyal medya kullanıcıları ve bu 
tür haberler hakkında yorum yapan, bunları yeniden yayınlayan ve retweetleyen gizli sosyal 
botlar tarafından yayılır. 

Bugün tüm dünyada yazılı ve görsel medya ile sosyal medyadaki haberlerin yaklaşık %70'i 
yalan haberlerden oluşmaktadır. Bireylerin kendilerini güvende hissetmeleri giderek daha 
zor hale geliyor. Özellikle yeterli teknolojik donanıma ve yeterliliğe sahip olmayan yetişkinler 
kendilerini kolaylıkla yalan haberlerle çevrili bulabilmektedir. Sahte haberler sonucunda 
özgüven eksikliği, sosyalleşememe, kendini toplumdan soyutlama gibi olumsuz sonuçlar 
ortaya çıkabilmektedir. Halk sağlığı ve bireyin huzuru ve özgüveni için haberleri iyi analiz 
edip, haberin doğru kaynağına ulaşabilmeliyiz. 

1) Yalan haberler sağlık (diyet) ve yeniden üretilen mitlerle mi ilgili? 

Avrupa Komisyonu'nun sağlık ve gıda güvenliği komiseri, “sahte haberlerin” gıda sektörüne 
olan güveni daha da sarsabileceği konusunda uyarıyor ve Avrupalı politika yapıcıların bu 
tehditle nasıl mücadele ettiğini ayrıntılarıyla anlatıyor. Komisyon sağlık sorumlusu Vytenis 
Andriukaitis, "Bugünlerde garip bir dünyada yaşıyoruz..." diyor ve ekliyor:  

“İnternet ve yeni iletişim araçları, vatandaşların istedikleri her bilgiye parmaklarının ucunda 

sahip olmaları anlamına geliyor. Çocukluğumu düşününce, haberlerin yayılma hızına 

inanamıyorum.” 

Torino'daki Uluslararası Gıda Gazeteciliği Festivali'nde yaptığı açıklamada, bunun Avrupa 

vatandaşları için büyük ölçüde güçlendirici bir güç olmasına rağmen, “gerçekler” ile “sahte 

haberler” arasında ayrım yapmanın zorluğu, insanların gıda sistemine duydukları güven için 

ciddi bir tehdit oluşturduğunu da belirtiyor. 

Güveni yeniden inşa etmek: Sahte haberlerden Glifosat’a 

Bu eğilime yanıt olarak AB, vatandaşlarının endişelerini hissettiğini ve onlara yanıt verdiğini 
göstermeye kararlıdır. Gerçeklere karşıolan yanlış bilgilerle mücadele etmek için daha şeffaf 
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bir gıda zinciri ve düzenleyici sistem kurmak istiyor.

 

Figure 1:https://www.sigroofing.co.uk/info-hub/insightmag/insightnews-pastissues/insight-issue-27/market-
your-business/how-can-membership-benefit-you/ 

Diyet ve beslenme bilgileri söz konusu olduğunda, yalan haber sıkıntısı 
olmuyor. 

Aslında, o kadar çok kötü tavsiye var ki bazen bunaltıcı görünebilir. 

“Geçen yıl boyunca karşılaştığım yanlış bilgilerin çoğu, belirli bir ürünü veya modaya uygun 
diyeti tanıtmak için tasarlanmış web sitelerinde bulunabilir. Ama birçoğu da ağızdan ağza 
yayılıyor. 

Yumurta yemenin kalp krizi riskinizi artıracağı önerisi gibi bu hatalı bilgilerin çoğu tamamen 
yanlıştır. Ancak diğer iddialar - örneğin arındırıcı ve detoksifiye edici diyetlerin sağlığınızı 
iyileştirebileceği iddiası gibi - düpedüz tehlikeli olabilir ‘’diyor Chery Ogaranko 

(sağlıklı beslenme uzmanı). 

Grup Çalışması: 

Katılımcılardan internet üzerinden beslenme ile ilgili araştırma yapmaları ve sağlıklı olduğu 

iddia edilen ürünlerle ilgili görselleri araştırmaları istenir. Her grup kendi araştırmalarını 

sunar ve özellikle şüphelendikleri ürünlerle ilgili endişelerini ifade ederler. 

Sosyal medya dışında tavsiye alın 

Andrew Wommack (Nutralngredients-USA), tüketicileri, aldıkları veya gelecekte almayı 
düşündükleri diyet takviyeleri hakkında sağlık uzmanlarıyla açık diyalog kurmaya teşvik 
ettiklerini söylüyor. Ayrıca tüketicilere; herhangi bir şirket hakkında kendi araştırmalarını ve 
bu şirketlerin tedarikçileri içinde yine bilimsel araştırma yapmalarını tavsiye ediyorlar.  
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“Tüketiciler araştırmalarına Gıda ve İlaç İdaresi veya Diyet Takviyeleri Ofisi gibi devlet 
sitelerinde başlayabilir. CRN gibi güvenilir kuruluşlar, tüketicilerin akıllı seçimler yapmasına 
ve diyet takviyeleri hakkında doğru ve güvenilir bilgiler sağlamasına da yardımcı olabilir. 
Tüketiciler, sorumlu üye şirketlerin tam listesini, markalarını ve markalı içerikleri CRN'nin 
web sitesinde bulabilirler. Wommack ayrıca, vitamin desteği vb kullanıcılarını, ürünleri, 
içeriklerini ve arkasındaki şirketleri kolayca tanımlamalarına yardımcı olmak için 
Supplement OWL'yi (Çevrimiçi Sağlık Kitaplığı) kullanmaları konusunda yönlendiriyor. 
(Başkan yardımcısı, iletişim, Sorumlu Beslenme Konseyi [CRN]) 

Teknolojinin bilgi salgınındaki rolü: 

Yaşadığımız teknoloji çağında özellikle bireylerin kullandığı sosyal medya hesaplarından son 
derece yoğun bir bilgi kirliliği yaşanıyor. Bu sosyal platformlar bazı önlemler alsa da bu 
önlemlerin ne kadar başarılı olduğu tartışmaya açıktır. 

Facebook, platformunda asılsız haberlerin yayılmasını azaltma konusunda kararlı 
olduklarını sürdürerek, "Sahte hesapları kaldırıyoruz ve yanlış bilgi paylaşan insanlar için 
ekonomik teşvikleri iptal ediyoruz. Yanlış olabilecek hikayeleri belirlemek için 
topluluğumuzdan gelen geri bildirimler gibi sinyalleri de kullanıyoruz. Bağımsız üçüncü taraf 
doğrulayıcılarla çalıştığımız ülkelerde, bu doğrulayıcılar tarafından yanlış olarak 
değerlendirilen haberler Haber Kaynağı'nda daha düşük oranda gösteriliyor.'' dedi. 

Kullanıcıların hem Facebook hemde Instagram da yüz maskeleri ve aşılarla ilgili olarak ne 
yayınlayabilecekleri ve neleri yayınlamayacakları konusunda politikalarını güncellediklerini 
ve bu kurallara uymayan kullanıcılara kısıtlamalar getirdiklerini belirtiyorlar. 

Ayrıca Twitter da bir "yanlış haber" etiketleme sistemine, hesap kilitleme ve daha ciddi 
durumlarda kalıcı olarak askıya alma dahil olmak üzere COVID-19 yanıltıcı bilgi politikasına 
sahiptir. 

• Yalan haberler siyaset ve göçle mi ilgili? 

Sansasyonel manşetler ve sözde "sahte haberler" kamuoyunu etkileme gücüne sahiptirler, bu 
nedenle modern medyanın Avrupa'nın göç zorluklarıyla ilgili kapsamını daha iyi 
dengelemesi gerekiyor. Bu, Avrupa Dostları'nın, katılımcıların göç raporlamasını 
iyileştirmenin ve çevrimiçi platformları daha hesap verebilir hale getirmenin yollarını 
araştırdığı “Göç, sahte haberler ve medya etiği” başlıklı 7 Mayıs Politika İçgörüsü 
tartışmasının bir sonucuydu.  

Friends of Europe Avrupa ve Jeopolitik Direktörü Shada Islam, “İyi ve kaliteli gazetecilik, 
demokrasi ve iyi yönetilişin anahtarı olan dürüst bilgi ve ifade özgürlüğünü içerir” diyor.  

Sosyal medya genellikle sahte haberleri yaymakla suçlanıyor, ancak Facebook, Twitter ve 
YouTube gibi devler artık dezenformasyona karşı AB Uygulama Kuralları'na ve çevrimiçi 
yasadışı nefret söylemiyle mücadeleye ilişkin AB Davranış Kurallarına (#NoPlace4Hate) 
imza attılar. 
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Grup Çalışması: 

Katılımcılara aşağıdaki beş cümleyi veriniz  ve yorum yapmalarını isteyiniz.  

 

1. "Onlar ekonomik göçmenlerdir - korunmaya ihtiyaçları yok" 
2. "Bütün göçmenler Avrupa'ya gelmek istiyor" 
3. “Yardıma ihtiyaçları yok; akıllı telefonları var” 
4. “Göçmenler suçludur” 
5. “Göçle ilgili Küresel İlkeler Sözleşmesi ile Devletler egemenliklerinin ve sınırlarının 

kontrolünü kaybediyor” 

 

Belirli sayıda geri bildirim aldıktan sonra aşağıdaki web sayfasına gitmelerine izin verin 
ve oradaki açıklamaları yorumlamalarını isteyin. 

https://www.tdh.ch/en/news/5-fake-news-about-migration 

 
● Birinin ölümüyle ilgili yalan haber vakaları, amaçları nedir? 
     Yalan haber ve yanlış bilgi öldürür 
 
Covid-19 hakkında söylenenlere nasıl güvenebilirsin? 
 
Son 10 ayda, Covid-19 dünyayı kasıp kavururken, internet ve medya da hikayeler, raporlar , 
kontrolden çıkmış gibi görünen bir dünyada nasıl güvende kalınacağına dair sürekli 
değişen yönergelerle dolup taştı. Ama neye inanmalıyız ve neye güvenebiliriz? Daha da 
önemlisi, “sahte haberleri” ve yanlış bilgileri nasıl tespit ederiz? Bu özel danışma 
belgesinde, SA'nın önde gelen 20'den fazla doktor ve bilim adamından oluşan bir topluluk 
tavsiyelerini sunuyor. 
 
Dijital bir dünyada yaşamak, hemen hemen her konuda en son bilgilere erişimimiz olduğu 
anlamına gelir. Bu güçlü ve güçlendirici olabilse de, zararlı da olabilir. Çevrimiçi bilgilere 
erişim, Covid-19 hakkındaki en son bilgilerden haberdar olabildiğimiz ve halk sağlığı 
yararına insanların davranışlarını değiştirmesine ve güvende kalmasına yardımcı 
olabilecek yararlı verileri paylaşabildiğimiz için güçlendiricidir. 
 
Bununla birlikte, yalan yığınlarından gerçeği nasıl ayıracağımızı bilmek giderek zorlaşıyor. 
İnternet ve sosyal medyanın her yerinde olan yanlış bilgi ve mitler dolanıyor. Birisinin 
onaylamadığı yada inanmadığı herhangi birşey sahte haber oluyor.Ve 'gerçeklik' ideolojik 
ve politik bir araç haline geldi. 
 
           Gerçek ve kurgu 
Gazetecilik öğrencilerine öğretilen ünlü bir atasözü vardır: Bir kişi size dişarıda yağmur 
yağıyor ve diğer bir kişi de havanın güneşli olduğunu söylüyorsa, ikisini birden inanmayın. 
Bunun yerine, hangi kişinin doğruyu söylediğini kendiniz bulmak için pencereden dışarı 
bakın. 
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İçinde bulunduğumuz dijital çağda, tüm bilimsel ve tıbbi kanıtlar bize havanın güneşli 
olduğunu söylerken, dışarıda yağmur yağdığını iddia eden birçok insan var. Sıradan insanlar 
kime inanacaklarını bilemezler, özellikle de yalanları destekleyenlerden bazıları kaynakları, 
güçleri ve gizli ajandaları olan insanlarsa. Söylentiler ve yanlış bilgiler Facebook gibi 
platformlarda veya WhatsApp mesaj gruplarında hızla yayılmaktadır. 

 

En çok yalan haber ne zaman ortaya çıkıyor  
             (krizler, ulusal veya küresel) 

Yalan haberler ve ortaya çıkan gruplar (aşı karşıtları), nedenleri? 
 
SAHTE HABER NEDEN YAPILIYOR? 
 
Bilginin kasıtlı olarak çarpıtılmasının amaçları: 
• İlgi alanları doğrultusunda toplumu yönlendirmek; 
• Provokasyon ve propaganda; 
• Kamu düzenini bozmak; 
• İtibar kaybı; 
•Zarar vermek; 
• Algı operasyonları; 
• Sosyal mühendislik; 
• Reklamcılık (para kazanma) ve çok daha fazlası. 
 
Bazı insan türleri, sosyal medyada yanlış, yanıltıcı ve aşırı partizan bilgiler paylaşmaktan 
orantısız bir şekilde sorumludur. Bu tür kullanıcıları belirleyebilirsek, insanların bunu 
neden yaptığını daha iyi anlayabilir ve bu zararlı bilgilerin transferini engellemek için 
müdahaleler tasarlayabiliriz. Haberler, küresel bir salgın ve tartışmalı bir başkanlık 
seçimleri yaklaşırken, sosyal medya şirketlerinin sözde sahte haberleri nasıl 
dizginleyecekleriyle boğuştuğu bir zamanda ortaya çıkar. 
Sahte haberlerin varlığı yeni olmasa da, internet ve sosyal medya, bunların oluşturulma ve 
yayılma şeklini değiştirdi. Sahte haberler, başkalarının ürettiği içeriği yapmayı veya almayı, 
gerçek haber olarak geçirmeyi ve mümkün olduğunca fazla dikkat çekmek için sosyal 
medyadan yararlanmayı içeren çok adımlı bir süreçtir. Bu bölüm, sahte haber 
sağlayıcılarının nasıl çalıştığını ve sahte haberlerin nasıl oluşturulduğunu açıklayacaktır. 
Sahte haber üreticilerinin interneti ve sosyal medyayı nasıl kullandıklarına dair adım adım 
bir kılavuz sağlayacağız. 
Temel olarak, sahte haber sitelerini işletenler, sitelerine mümkün olduğunca çok ziyaretçi 
gelmesini isterler. Bazıları, ziyaretçilerinin içeriği görmesini ve siyasi değerlerini 
etkilemesini isterken, diğerleri yalnızca internet kullanıcılarının bunlara tıklamasını ister; 
bu da kullanıcıları genellikle, daha fazla içerik gördüğü (ideolojik olsun ya da olmasın) 
ve/veya reklam gördüğü bir web sitesine götürür.  Bir web sitesinde reklam olduğunda, bu 
ziyaretler web sitesi sahibine reklam geliri öder. Bu motivasyonların her ikisi de – ideolojik 
ve ticari – web sitesi bağlantısını tıklayıp ziyaret etmek için mümkün olduğunca çok kişiye 
ihtiyaç duyar. Bunu akılda tutarak, sahte bir haber fabrikası oluşturmaya giden adımları 
gözden geçirelim. 
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● Sahte haber üretmenin  amacı nedir? 
 Bilgi aktarımı nasıl olmalı ve bilgi nasıl filtrelenir? 

Modern dünyada haberlere erişim çok hızlı. En sıradan haberler bile sosyal medya ve yazılı 
ve görsel medya aracılığıyla dakikalar içinde milyonlarca kişiye ulaşabilmektedir. Ama asıl 
sorun bu noktada ortaya çıkıyor. Bu haberin yüzde kaçına inanmalıyız? Doğruluklarından 
nasıl emin olabiliriz? Toplumsal veya bireysel anlamda başkalarına faydalı olacağına 
inandığımız her türlü haberi yaymak isteriz. 

 
Figure 2:https://icds.ee/en/discussion-on-the-role-of-media-and-journalists-in-strengthening-national-

resilience/ 

 
Bilginin paylaşıldıkça değer kazanacağı ve daha çok kişinin faydalanacağı gerçeği bizleri 
paylaşmaya teşvik ediyor. Paylaştığımız bilgilerden başkalarının yararlandığını bilmek bize 
ayrı bir mutluluk veriyor. Özellikle güvendiğimiz veya bilgi sahibi olduğumuz alanlarda 
paylaştığımız tüm bilgiler ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Peki sosyal medyadan ulaştığımız 
bilgilerden ne kadar emin olabiliriz ve ne zaman paylaşabiliriz? 
Öncelikle haber kaynaklarımızı çok güvendiğimiz medya organlarından seçmeli ve 
ulaştığımız haberleri güvendiğimiz farklı kaynaklardan mutlaka teyit ettirmeye 
çalışmalıyız. Birkaç güvenilir kaynaktan doğrulayamadığımız herhangi bir haberi 
paylaşmak son derece tehlikeli sonuçlar doğurabilir. 
Bu süreçte uygulanması gereken birkaç adım oldukça yararlı olacaktır. 
 
● Bu durumda eleştirel düşünme nasıl uygulanabilir? 
 Kullanmaya değer olabilecek birkaç temel adımı ve neye bakmanız gerektiğini (kaynaklar, 
güvenilir web siteleri) vurgulamakta fayda var. 
 
Bilgi çağı, mevcut bilgi kaynaklarında önemli bir artış getirmiştir. Bu, teknolojik cihazların 
erişilebilirliğine ek olarak internet kullanılabilirliği ve bağlantısındaki benzersiz artışla 
uyumludur. İnsanlar artık haber almak için yalnızca televizyona ve yazılı basına 
güvenmiyor, sosyal medyayı ve haber uygulamalarını giderek daha fazla kullanıyor. Bugün 
sahip olduğumuz bilgi kaynaklarının çeşitliliği, alternatif gerçeklerin yayılmasına katkıda 
bulunmuştur. 
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Eleştirel düşünme, aşağıdakileri içeren geniş bir beceri yelpazesini kapsar: 
 
sözel akıl yürütme becerileri; 
argüman analizi; 
hipotez testi olarak düşünmek; 
olasılık ve belirsizliklerle uğraşmak; 
karar verme ve problem çözme becerileri. 
 
Çevrimiçi haberlerin inandırıcılığının değerlendirilmesi ile ilgili olan bu çalışmanın amacı 
doğrultusunda şu tanım kullanılacaktır: Eleştirel düşünme; “argümanları sağlamlık ve 
inanılırlıklarına göre analiz etme ve değerlendirme, argümanlara cevap verme ve ulaşma 
yeteneğidir. Verilen bilgilerden çıkarsama yoluyla varılan sonuçlardır. 

Haberin sahte olup olmadığını anlamak için temel adımlar: 
Gerçeği kurgudan doğru bir şekilde ayırmak göz korkutucu görünebilir. Ancak gerçeğe 
ulaşmak her  çabaya değer - duymak istediğiniz şey bu olmasa bile! Gerçeği yalanlardan 
ayırmak için şu altı adımı kullanın: 

1. Eleştirel Bir Zihniyet Geliştirin 
Sahte haberlerin bu kadar büyük bir sorun olmasının ana nedenlerinden biri, genellikle 
inandırıcı olmasıdır, bu nedenle tuzağa düşmeniz oldukça  kolaydır. "Şok değer", yani 
korku ya da öfke gibi güçlü bir içgüdüsel tepki yaratmak için de pek çok yalan haber yazılır. 
Bu, bu tür hikayelere karşı  duygusal tepkinizi kontrol altında tutmanızın çok önemli 
olduğu anlamına gelir. Bunun yerine, gördüklerinize ve duyduklarınıza mantıklı ve eleştirel 
yaklaşın. 
Kendinize şınları sorun: 
“Bu hikaye neden yazılmış? Beni belirli bir bakış açısına ikna etmek için mi? 
Bana belirli bir ürün mü satıyor? 
Yoksa başka bir web sitesine tıklamamı mı sağlamaya çalışıyor? 
Etki altına mı alınıyorum? ” 

 
2. Kaynağı araştırın 

Daha önce hiç duymadığınız bir kaynaktan bir hikayeyle karşılaşırsanız, biraz araştırma 
yapın! 
Okuduğunuz sayfanın web adresini kontrol edin. Şirket adlarındaki yazım hataları veya 
".com" veya ".co.uk" yerine ".infonet" ve ".offer" gibi garip gelen uzantılar, kaynağın şüpheli 
olduğu anlamına gelebilir. 

 
 
Yazar veya yayıncı tanıdık olsun veya olmasın , itibarlarını veya mesleki deneyimlerini 
düşünmeyi bir kenara bırakın. Konuyla ilgili uzmanlıklarıyla tanınıyorlar mı? Yoksa 
abartmaya mı meyilliler? 
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Sahte haberleri ve "alternatif gerçekleri" yayan kişilerin bazen resmi görünen ancak resmi 
olmayan web sayfaları, gazete formatları veya "doktor" görüntüleri oluşturduğunu 
unutmayın. Bu nedenle, örneğin Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) gelmiş gibi görünen 
şüpheli bir gönderi görürseniz, gerçekten orada olup olmadığını doğrulamak için DSÖ'nün 
kendi sitesine bakın. 
Snopes gibi güvenilir çevrimiçi doğrulama siteleri, kulağa gerçek olamayacak kadar iyi 
gelen hikayeleri doğrulamanıza yardımcı olabilir. 
 

3. Hikayeyi Başka Kimin Bildirdiğini Görün 
 

Hikayeyi başka birisi de paylaşmış mı? Diğer kaynaklar bu konuda ne diyor? 
 
Tüm ana akım medya (MSM) çıktılarının sahte olduğu sonucuna varmayacağız tabiki de . 
Bu, her söylentiyi veya komplo teorisini takip etmek kadar akıllıca olmayabilir. 
 
Reuters, CNN ve BBC gibi profesyonel küresel haber ajansları, titiz editoryal yönergelere ve 
yüksek düzeyde eğitimli muhabirlerden oluşan geniş ağlara sahiptir, bu nedenle 
araştırmaya başlamak için bu medya kuruluşları iyi bir yer olacaklardır. Ama kimse tarafsız 
değildir ve herkes hata yapabilir, bu yüzden aramaya devam edin. 

4. Kanıtları İnceleyin 
 
Güvenilir bir haber öyküsü, uzmanlardan alıntılar, anket verileri ve resmi istatistikler gibi 
birçok gerçeği içerecektir. Veya olay yerindeki insanlardan ayrıntılı, tutarlı ve doğrulanmış 
görgü tanığı ifadeleri. Bunlar eksikse, sorgulayın! 
 
Kanıtlar bir şeyin kesinlikle olduğunu kanıtlıyor mu? Yoksa gerçekler belirli bir bakış 
açısını desteklemek için mi seçilmiş veya "çarpıtılmış"? 

5. Görsellere tam güvenmeyiniz. 
 
Modern düzenleme yazılımı, insanların gerçek gibi algılanan sahte görüntüler oluşturmasını 
kolaylaştırdı. Aslında araştırmalar, görüntülerin sahte olduğunu yalnızca yarımızın 
anlayabildiğini gösteriyor. Ancak, dikkat etmeniz gereken bazı uyarı işaretleri vardır. 
Örneğin, görüntüdeki garip gölgeler veya bir şeklin etrafındaki pürüzlü kenarlar.Görüntüler 
ayrıca yüzde 100 doğru olabilir ancak yanlış bağlamda kullanılabilir.  
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Örneğin, Tom Hiddleston'ın Yansıması Neden Loki'ye benziyor?

Figure 3:https://www.snopes.com/fact-check/loki-reflection-tom-hiddleston/ 
 
 
Bir görüntünün nereden geldiğini ve değiştirilip değiştirilmediğini kontrol etmek için 
Google Ters Görsel Arama gibi araçları da kullanabilirsiniz. 

Grup Çalışması: 

Katılımcılardan yukarıdaki bu iki fotoğrafı karşılaştırmalarını ve şüpheli şeyleri tespit 
etmelerini isteyin. 

 
6. Kulağa Doğru Gelip gelmediğini  Kontrol Edin 

Son olarak, sağduyunuzu kullanın! Sahte haberlerin önyargılarınızı, umutlarınızı veya 
korkularınızı “beslemek” için tasarlandığını unutmayın. 

 
Figure 4 & 5: 

http://quotespictures.com/believe-nothing-no-matter-where-you-read-it-or-who-has-said-it-astrology-quote/ 
https://id.pinterest.com/dwiindrapurnomo/decission-making/ 
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3) Yetişkinler için sahte haberlerin sonuçları ve olası tehditler nelerdir? 

Birleşik Krallık'taki yetişkinlerin yaklaşık %45'i her gün sahte haberlerle karşılaştıklarına 
inanıyor. Ofcom'un bir araştırmasına göre, yetişkinlerin televizyonlarından haber 
güncellemelerine erişiminin azalması ve artan haber için sosyal medyanın kullanılmasıyla 
birlikte sahte haberler yıllar içinde ivme kazandı. Ancak, sahte haberlerin halk üzerinde 
halihazırda nasıl bir etkisi var ve bu ne gibi bir risk oluşturuyor? 

Yanlış bilgilerden oluşan ve genellikle medya organlarında ve sosyal medyada kasıtlı olarak 
yayınlanan veya paylaşılan sahte haberler, bilgi edinmenin tehlikeli bir yolu olabilir. İnsanlar 
haber paylaşırken çoğu zaman durup haberin sahte olup olmadığını düşünmezler. Anlık 
internet erişimi ve sosyal medya platformları çağında, haberler tek bir tuşa dokunarak 
milyonlarla paylaşılıyor ve tehlike de burada yatıyor. Coronavirus pandemisinin patlak 
vermesi, başka bir sahte haber dalgası getirdi. Coronavirüsün nasıl tedavi edileceğine dair 
tavsiyeler veren makaleler dünya genelinde paylaşılıyor ve bazı durumlarda hayatları riske 
atıyor. 

New York ve Princeton Üniversiteleri tarafından yapılan yeni bir araştırma, 65 yaş üstü 
sosyal medya kullanıcılarının herkesten daha fazla yalan haber paylaştığını ortaya koyuyor.

 

Figure 6:https://www.theverge.com/2019/1/9/18174631/old-people-fake-news-facebook-share-nyu-princeton 

Hepimiz günün farklı saatlerinde sosyal medyada gönderilere göz atarak, haberleri okuyarak 
ve bazen de paylaşımlarda bulunarak vakit geçiriyoruz. Ama paylaştığımız haberlerin ne 
kadarı gerçeği yansıtıyor? Birçok haber sosyal medya platformları aracılığıyla hızla 
yayılabilir. Bu haberler arasında algı yaratmayı amaçlayan ve gerçeği yansıtmayanlar da var 
ve sonuçları pek te iyi değil. 

CNNTürk'ün ''The Verge'' haber ağından bildirdiğine göre, New York Üniversitesi ve 
Princeton Üniversitesi, Amerikalı sosyal medya kullanıcıları ile bu konuda bir araştırma 
yaptılar ve sonuçlar paylaşıldı. 

Araştırmaya göre 65 yaş üstü sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı yalan haberler oldukça 
fazla. Bunun nedenleri arasında yaşlıların sosyal medya platformları üzerinde gençlere göre 
çok fazla kontrole sahip olmaması gösterilebilir. 

Öte yandan yalan haber paylaşımlarının diğer insanları ve dolayısıyla tercihlerini doğrudan 
etkilediği de  bildiriliyor. Bunun için verilen örneklerden biri 2016 yılındaki ABD Başkanlık 
seçimleri ve Trump'ın sürpriz zaferidir. 

  İnternette ve özellikle sosyal medyada yalan haberler paylaşarak insanlara zarar veren ve 
masum insanları incitenler, tartışmasız suç işlemektedir. İnternet kimseye sonsuz ve 
sorumsuz bir özgürlük alanı sunmaz ve sunmamalıdır. İnternette ''her şeyi paylaşmakta 
özgürüm, kimse karışamaz'' hastalıklı bir anlayıştır. 
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Yalan haberin zararlarını genel olarak şu şekilde gruplayabiliriz: 

- ekonomik kaygılar; 

-siyasi beklentiler; 

- kişisel fayda sağlamak; 

- ilgi odağı olma arzusu; 

- cehalet, eğitim eksikliği 

.  

Figure 7: https://slidetodoc.com/diyanet-leri-bakanl-22-dnem-din-grevlileri-bulumas/ 

 

Özellikle belirli bir yaşın üzerindeki yetişkinler yaşayabilecekleri zihinsel ve teknolojik 

sorunlar nedeniyle bu alanda da  pek çok sorun yaşarlar. Bu kişiler internet üzerinden 

yaptıkları işlemlerde maddi zararların yanı sıra telafisi mümkün olmayan manevi zararlarla 

da karşılaşabilmektedirler. 

Grup Çalışması: 

 

Katılımcıların mesajı okumasını 
sağlayın ve pandeminin en başında 
böyle bir mesaj aldıklarında nasıl 
tepki vereceklerini listelemelerini 
isteyin. 

Neden inanırdınız? 

 

Neden inanmıyorsunuz? 

 

Sen ne yapardın? 

Figure 8: 
https://twitter.com/BlrCityPolice/status/1201783800893624321?fbclid=IwAR2iNxEFPXgqptds5hj8IDc_qbPXq
NzjrsCniQq0Gm-VAOAWG3StVcSCH5o 
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Bu iddiaların yedi 
tanesini bir kağıda 
yazınız  ve katılımcılara 
bunlardan kaçının 
doğru/mantıklı 
olduğunu sorunuz. 

Figure 9: https://twitter.com/theprogressives/status/1240693648750022658?lang=sk 

4) İyi bir bilgi kaynağının özellikleri nelerdir? 

Katılımcılara internet üzerinden ulaştıkları her haberin yanlış olabileceği ve çeşitli 
kaynaklardan kontrol edilmesi gerektiği konusunda teorik bilgiler sunulmalıdır. Öncelikle 
doğrulama konusunda yapabilecekleri interaktif bir aktivite olarak uygulanabilir ve notlar 
alınabilir. Sunumdan sonra sonuçlar alınan notlarla birlikte yeniden değerlendirilir. 

 

Güvenilir kaynak nedir? 

“Güvenilir kaynak;güçlü kanıtlara dayalı ,kapsamlı, iyi gerekçelendirilmiş bir teori, 
argüman, tartışma vb. sağlayan bir kaynaktır.” 

Arama Sanatı Sorgusu 

İnternet araştırmalarının çoğuna başlarken yapacağınız ilk şey İnternet tarayıcınızı ve bir 
arama motorunu açmaktır. İnternet, günün her saniyesinde binlerce yeni bilgi kaynağının 

eklendiği sonsuz bir sanal kütüphane gibidir. Bununla birlikte, İnternetin engin genişliğinde 
bulunabilecek birçok farklı bilgi türü vardır. 
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Figure 10:https://pl.pinterest.com/pin/172473860715720778/ 

 

İnternetten Materyal Değerlendirmek 

İnternetin yaygın etki alanı göz önüne alındığında, tüm İnternet kaynaklarını inanırlık, 
güvenilirlik, önyargı ve doğruluk açısından dikkatlice değerlendirin. 

Temel Noktalar: 

1. İnternet kaynaklarınızı doğru bir şekilde değerlendirememeniz sizi ve konuşmanızı yoğun 
incelemelere ve güvenilirlik sorularına maruz bırakır. 

2. İnternetten kullandığınız her kaynağın “yayın tarihini, derinliğini, yazarını ve maliyetini” 
göz önünde bulundurun. ADAM yaklaşımı, belirli bir kaynağı kullanmaya devam etmeniz 
gerekip gerekmediğini belirlemenize yardımcı olabilir. 

3. Bir web sitesinin adres satırını incelemek, güvenilirliği hakkında size ipuçları verebilir. 
Genel olarak konuşursak, in.edu,.gov ve.ngo ve bazen.org ile biten alan adlarına sahip 
sitelerden gelen bilgilere güvenmek genel olarak faydalıdır. 

4. İnternet kullanıcıları, sosyal medya kaynaklarını kullanırken ve değerlendirirken, 
gerçekleri kontrol etme veya içeriği denetleme konusunda kötü bir itibara sahip sitelerin 
farkında olmalıdır. 

İnternet Bilgilerini Değerlendirme  

"dot com" "dot gov" — son ekler ve ülke kodlarının açıklaması 

Bir araştırma makalesindeki fikirleri ve argümanları desteklemek için kullandığınız herhangi 
bir bilgi  inceleme gerektirmektedir. Kütüphane yöneticileri, bir kütüphanede toplanan basılı 
materyalleri,  koleksiyonlarına dahil etmeden önce   bir değerlendirme sürecinden geçirirler. 
Ayrıca, Yahoo gibi, arama dizinlerine dahil olan web sitelerinin, en azından siteleri 
sınıflandırma ve bir sınıflandırma şemasına yerleştirme anlamında bir değerlendirme 
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süreçleri vardır. Ancak, arama motorları için "örümcekler" veya "robotlar" tarafından 
güvenilir olarak belirlenen siteler herhangi bir değerlendirme sürecinden geçmezler. 

Web sayfası oluşturma ve merkezi bilgisayara erişimle ilgili bazı temel bilgilerin ötesinde, 
web'de bilgi yayınlamak için hiçbir gerçek kısıtlama veya editoryal süreç yoktur. Herkes fikir, 
hiciv, aldatmaca veya açıkça yanlış bilgi yayınlayabilir. Bilgi kaynağı olarak kullandığınız web 
sitelerinin araştırma amaçlı kabul edilebilir olduğundan emin olmak için bu siteler hakkında 
sorular sormalısınız. Bir web sitesini araştırma kaynağı olarak kullanmaya karar vermeden 
önce bakmanız gereken bazı unsurlar şunlardır: 

Alan son eki: 

"Dot com" terimi, İngilizce dilinde her yerde bulunan bir tabir haline geldi. "dot(.) com" 
gerçekten bir web sitesinin etki alanını ifade eder. Web'deki siteler, sitedeki bilgileri sağlayan 
kuruluş türüne göre URL'lerine göre gruplandırılır. Örneğin, bir web sitesine sahip herhangi 
bir ticari işletme veya şirket, ticari bir varlık olduğu anlamına gelen .com alan son ekine 
sahip olacaktır. 

Alan eki, bir web sitesinin amacı veya hedef kitlesi hakkında size bir ipucu sağlar. Alan son 
eki, bir web sitesinin coğrafi kökeni hakkında da size bir ipucu verebilir. Birleşik Krallık'taki 
birçok sitede .uk alan adı son eki bulunur. 

Aşağıda, en yaygın alan son eklerinin ve bunları kullanacak kuruluş türlerinin bir listesi yer 
almaktadır: 

.com 

Ticari site. Ticari çıkarların sağladığı bilgiler genellikle tanıttığı ürüne olumlu bir ışık 
tutacaktır. Bu bilgi mutlaka yanlış olmayabilir, ancak resmin yalnızca bir kısmını alıyor 
olabilirsiniz. Unutmayın, ister iyi halkla ilişkiler için olsun, ister size doğrudan bir ürün 
satmak için olsun, her ticari sitenin size bilgi sağlama konusunda parasal bir teşviki vardır. 

 

.edu 

Eğitim kurumu. Bu alan adını kullanan siteler, anaokulundan yüksek öğretime kadar uzanan 
okullardır. Okulunuzun URL'sine bir göz atarsanız, URL'nin .edu alan son eki ile bittiğini 
fark edeceksiniz. Bu etki alanındaki sitelerden gelen bilgiler çok dikkatli bir şekilde 
incelenmelidir. Bir eğitim kurumunun, bir bölümünden veya araştırma merkezinden 
geliyorsa, genellikle güvenilir kabul edilebilir. Ancak, öğrencilerin kişisel web siteleri, okulun 
sunucusunda olmalarına ve .edu alan adını kullanmalarına rağmen genellikle okul 
tarafından izlenmez. 

.gov 

Devlet. Bu alan adına sahip bir siteyle karşılaşırsanız, federal hükümet sitesine bakıyorsunuz 
demektir. Amerika Birleşik Devletleri federal hükümetinin tüm şubeleri bu alanı kullanır. 
Nüfus sayımı istatistikleri, Kongre oturumları ve Yüksek Mahkeme kararları gibi bilgiler bu 
alana sahip sitelere dahil edilecektir. Bilginin güvenilir bir kaynaktan geldiği kabul edilir. 
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.org 

Geleneksel olarak kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. American Red Cross veya PBS (Public 
Broadcasting System) gibi kuruluşlar bu alan son ekini kullanır. Genel olarak, bu tür 
sitelerdeki bilgiler güvenilir ve tarafsızdır, ancak Ulusal Yaşam Hakkı Komitesi ve Planlı 
Ebeveynlik gibi ,diğerlerine göre belirli bakış açılarını güçlü bir şekilde savunan kuruluşların 
örnekleri vardır. Muhtemelen bu alanı bugünlerde daha yakından incelemek istersiniz. Bazı 
ticari çıkarlar, bu eke sahip bir sitenin nihai sponsorları olabilir. 

.mil 

Askeri. Bu alan soneki, Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli şubeleri 
tarafından kullanılmaktadır. 

.net 

Ağ. Bu etki alanı eki altında her türlü siteyi bulabilirsiniz. Önceki alan son eklerinin hiçbirine 
uymayan siteler için tümünü yakalama işlevi görür. Bu sitelerden alınan bilgiler daha 
dikkatli bir şekilde incelenmelidir. 

 

Karşılaştırmak 

Bir web sitesinde bulduğunuz bilgileri her zaman diğer bilgi kaynaklarıyla karşılaştırın. 
Genel olarak, bir araştırma makalesi için destek olarak yalnızca web sitelerini kullanmak 
istemezsiniz, bu nedenle kitaplar, dergi makaleleri vb. gibi başka tür kaynaklara da bakıyor 
olursunuz. 

Sahte Haberlerle Mücadele ve Internet Kontrol Platformları 

Hemen hemen her ülke de sahte haberlerin doğrulanabileceği platformlar vardır. Her 
internet kullanıcısının, bu sitelerden birinde araştırma yaptıktan sonra elde ettiği bilgileri 
kontrol etmesi, elde edilen bilgilerin paylaşılması ve kullanılması açısından son derece 
önemlidir. 

Güvenilirliği kontrol edilmeden paylaşılabilecek yalan haberler toplumda sansasyonlara 
neden olabilir. Bu habere ulaşanların ,haberi doğru kabul edeceğini düşünürsek, yalan bir 
haber dakikalar içinde milyonlarca kişiye ulaşabilir. 

Örneğin:  

https://teyit.org/analiz-futbolcu-christian-eriksenin-macta-covid-19-asisi-nedeniyle-
rahatsizlandigi-iddiasi 

 

Futbolcu Christian Eriksen'in kalbinin Kovid-19 aşısı nedeniyle durduğu iddiası 

Fakat aslında gerçek; 

1. Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen'in aşılanmadığını açıkladı. 
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2. Eriksen'in oynadığı Inter'in kulup başkanı da, Eriksen'in henüz aşılanmadığını vurguladı. 

3. İddianın kaynağı olarak gösterilen radyo, yayında Kovid aşısından bahsedilmediğini    
duyurdu. 

4. Aşıların kalp iltihabına neden olduğu iddiaları kanıtlanmamıştır. 

Ve diğer bir iddia; 

‘İrlanda Bahar Sabunu'nun file içinde bir torbada ağaçlara asılması sinekleri kaçırır.’ 

 

Figure 11:https://www.faunatura.com/algunas-curiosidades-moscas.html 

 

İnsanların söylediği kadar işe yaradıysa neden İrlandalılar ‘Bahar Sinek Kovucu’ 
satmıyorlar?  İrlanda bahar sabununun sinekleri kovduğu iddiası, grandmasthing.com, 
Homemaking.com ve hatta Buzzfeed gibi çeşitli ev ve bahçe web siteleri tarafından sürekli 
olarak kullanılmaktadır. 

Birkaç nedenden dolayı bu sinek kovucu çözümünden şüpheliyiz. Yeni başlayanlar için, bu 
iddiayı ileri sürerek bulduğumuz kaynaklar bunun neden işe yaradığına dair fazla bilgi 
sağlamıyor. Bunun yerine, bloglar, sineklerin görünüşte kokuyu sevmediği konusunda 
belirsiz ve desteklenmeyen iddialar sunuyor. Ama sineklerin kokuyu sevmediği dahi henüz 
ıspatlanamamıştır. 

İkincisi, eğer Irish Spring markasının sahibi olan şirket Colgate-Palmolive gerçekten etkili 
bir böcek kovucuya sahipse, neden bu şekilde pazarlamasınlar? Neden özellikle bu ihtiyaca 
yönelik bir ürün yapmıyorlar? 

Son olarak, bir kalıp 'İrlanda Bahar Sabunu' asmanın sinekleri etkili bir şekilde kovup 

uzaklaştırdığını belgeleyen hiçbir güvenilir çalışma veya deney bulamadık. Aslında, bulunan 

tek resmi olmayan deney tam tersini gösteriyordu. Haziran 2021'de, Cascade Dağları'nda 

YouTube sayfaları için eğitim videoları oluşturan sıradan bir çiftlik evi olan Pine Meadows 

Hobby Farm, İrlanda Bahar Sabunu'nun gerçekten sinekleri kaçırıp kaçırmadığını görmek 

için küçük bir deney yayınladı. Sonuç mu? Sabunun haşere sorunu üzerinde herhangi bir 

etkisi yok gibi görünüyordu. 

Grup Çalışması: 

Çalışma gruplarından , farklı kaynaklardan gelen güncel dergi haberlerinin doğruluğunu 
teyit etmelerini isteyin. Kullandıkları kaynakları ve neye dikkat ettiklerini not etmelerini ve 
ardından haber ve destek kaynaklarını sunmalarını isteyin.  
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''Megastar Tarkan ve eşinin bebek sahibi olmak için tüp bebek tedavisine başladıkları 
öğrenildi.'' 

 

Tarkan ve PınarDilek, tedavi için sık sık Almanya'ya gidiyor ve kontrollerden geçiyor. 

https://www.ensonhaber.com/magazin/tarkan-baba-olmaya-hazirlaniyor-2016-10-25 

 

Uygulama 

1.Aşama 

Katılımcılara, uygulamayı ortakları ile uyum içinde gerçekleştireceklerini bildirin. Şimdiye 
kadar öğrendikleri doğrultusunda kendilerine verilecek ödevleri uygulayacaklarını ve 
gerektiğinde öğretim elemanlarına danışabileceklerini belirtiniz. 

2.Aşama 

Katılımcılardan ''Pasifik Kuzeybatı  Ahtapot Ağacını Kurtar'' ana sayfasını 
araştırmalarını bulmalarını isteyin. 

Görmeleri için projeksiyona yansıtınız, ilk izlenimlerini paylaşmalarını isteyin. Ardından, 
gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu görmek için telefonlarda, tabletlerde veya bilgisayarlarda 
araştırmalarını sağlayın. 

Şu sayfayı yansıtınız:   http://zapatopi.Net/treeoctopus/ 

ve bu web sitesinin gerçek veya sahte olabileceğine dair  nedenlerinin bir listesini yaptırın. 

 

3.Aşama 

 

Nükleer radyasyonun etkileri 
üzerine bir araştırma makalesi 
hazırlıyorsunuz ve bir fotoğraf 
paylaşım sitesinde (Imgur) 
yayınlanan bu resme 
rastlıyorsunuz. 

Bu görüntünün doğru mu 
yanlış mı olduğunu nasıl 
anlarsınız? 

Figure 12: https://globalnews.ca/news/2127858/mutant-daisies-fukushima-flowers-likely-mutated-by-
fasciation-not-radiation/ 
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4.Aşama 
Küçük grup tartışması /Tüm gruplar dahil 
 
Yanlış bilginin yayılmasının nasıl olumsuz sonuçları olabilir? 
 
Uygulama senaryosu: 
Okulda bir sınıf arkadaşın hakkında bir söylenti duydun ve birkaç kişiye anlattın. Daha sonra 
söylentinin doğru olmadığını öğreniyorsun ama bunun okulda yayılmasında senin de 
parmağın var. 
 

a. Nasıl hissedersiniz? 
b. Nasıl telafi edebilirsiniz? 

 
 
 

Uygulama  

Uygulama yeri Türkiye 

Uygulama dili Türkçe /İngilizce 

Temel materyaller Çevrimiçi materyaller, hafıza kartlarında dağıtılacak 
dosyalar 

Kaynakçalar   https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/readi
ng/intermediate-b1/how-to-spot-fake-news 

 https://www.allthingsnature.org/what-is-the-tree-
octopus.htm 

 https://zapatopi.net/treeoctopus/ 
 

Görsel 
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Uygulamanın  amaçları 
ve hedefleri nelerdir? 

● Yalan haber nedir? 
● Neden yalan haber? 
● Yalan haberleri nasıl tanıyabiliriz? 
● Dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir? 
● Ne kadar güvendeyiz? 

Temel çıkarımlar  ● Her haber doğru olmak zorunda değildir. 
● Her haberin kaynağı haberin uzmanı olmayabilir. 
● Haberleri gördüğümüz her site güvenilir değildir. 
● Kişisel güvenliğimizden öncelikle biz sorumluyuz. 
● Sosyal medyada kâr, siyaset vb. amaçlı haber oranları 
sandığımızdan yüksektir. 
● Karşılaşılan her haber kendi mantığımız da da 
yorumlanmalıdır. 

Uygulamanın  ayrıntılı 
açıklaması 

Yapılacak uygulamalar ile katılımcıların sosyal 
yaşamlarında kendilerini güvende hissetmeleri ve doğru 
bilgiye ulaşabilmeleri için eleştirel düşünme becerilerinin 
artırılması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yetişkin 
nüfusun hızla arttığı ve teknolojik gelişmelerin toplumsal 
yaşama olumsuz etkilerinin her geçen gün arttığı bir 
dönemde, bireysel özgüven ve bilgiye erişim herkesin temel 
hakkı olmak zorundadır. Her haberin doğru kabul 
edilmemesi, teknolojinin bireylerin hayatındaki olumsuz 
etkilerinin azaltılması, nesiller arası işbirliği ve 
dayanışmanın artırılması etkinliklerden sonraki ana 
hedefler olacaktır. 

   Süreç boyunca yapılacak uygulamalar ve anlatılacak 
teorik bilgiler her yaştan bireyin edinmesi gereken 
konulardır. Eleştirel düşünme gücünden yoksun bireyler, 
gelecekte onarılamaz hasarlarla karşı karşıya kalabilirler. 
Yapılacak uygulamalar sırasında katılımcılar, her türlü 
haberin, düşüncenin ne kadar doğru olduğunu ve ne 
amaçla yazıldığını kontrol edebilecek, hayata bakış 
açılarını değiştirebilecek ve herhangi bir haberi çok yönlü 
bir çerçeve içinde algılayabileceklerdir. . 
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Uygulamanın yerel, 
bölgesel, ulusal ve 
uluslararası etkileri 

Yerel etki: 

Katılımcı sayımız özellikle Covid döneminde zorunlu 
olarak sınırlıdır. Ancak, bu iyi uygulama örneği 
muhtemelen yerel çevremizde birçok kez tekrarlanacaktır. 
Ulaşılabilecek maksimum katılımcı sayısı, iletişimde 
oldukları kitlelere, uygulamalar hakkında olumlu 
geribildirim verecektir. 

Ulusal anlamda: 

Gerçekleştirilecek yaygınlaştırma faaliyetleri ile yetişkin 
eğitimi alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, 
fiziki katılım yoluyla elde edilen ve kullanılan bu iyi 
uygulamaları ,'Ulusal Eğitim birliği' hedefinde 
kullanabilecklerdir. 

Uluslararası etki: 

Ortak kültür, eğitim ve yaşam biçimleriyle oluşturulması 
hedeflenen AB değer ve amaçlarına önemli bir katma ve 
değer sağlamayı amaçlıyoruz. Birlikte düşünme, davranma 
ve tepki verme konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan 
kitleleri Avrupa'nın uzak ülkelerinden alınan ve uygulanan 
iyi uygulamalarla birleştirmeyi umuyoruz. Oluşturulan 
eğitim seti, açık bir kaynak olacağından, ilgili tüm 
kurumlar buna Birlik içinde erişebilecek ve kendi 
kurumlarında uygulayarak Avrupa Birliğinde  eğitim 
anlamında Katma Değer sağlayacaktır 

Sonuç  

 

Şu ana kadar gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden sonra 
değerlendirme şu konular  üzerinde olacaktır: 

• Faaliyetler boyunca öğrendiklerimiz, 

• Bu, gelecekte haberlere bakışınızı değiştirecek mi? 

• Toplumunuzdaki insanların yalan haberi tanımlama   
konusunda iyi olduğunu düşünüyor musunuz? 

• Haberlerimiz için sosyal medyaya çok fazla güvendiğimizi 
düşünüyor musunuz? 

• Sahte haberler hakkında ne yapabiliriz? 

• Bireysel olarak ne yapabiliriz ve okulumuzdaki veya daha 
büyük topluluklarda ki  diğer kişilerle neler başarabiliriz? 
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BÖLÜM 3 
İnternet güvenliği öğretimi bağlamında 

yaratıcılık eğitimi
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Kurs, sanal alanda internet güvenliği, tehditler ve siber suçlar hakkında öğretim bağlamında, 
yaratıcılığın eğitimi , yaratıcı destek ve grup liderliği yöntemlerinin kullanımına yönelik 

konuları kapsar. Kurs, ücretsiz ZOOM toplantı platformunu kullanarak iki çevrimiçi 
oturumda gerçekleştirilir. Toplantılar sırasında öğretim üyeleri ve katılımcılar, dersler için 

gerekli materyallerin hazırlandığı AHAslides interaktif platformunu da kullanmaktadır. 

Unitenin 
genel 
amaçları  

 Yaratıcılık eğitimi fikri ile katılımcıları tanıştırmak. 

 Yaratıcılık eğitiminin avantajlarının sunulması ve sınıf 
veya grup etkinliklerinde kullanılması. 

 Siber güvenlik dersleri verirken yaratıcılık eğitiminin 
unsurlarını nasıl kullanabileceğinizi gösterme. 

 Kimlik avı, sahte profiller, sahte e-postalar, catfishing, 
takip etme gibi İnternet ortamında mevcut olan kavram 
ve olguları açıklamak. 

 Kendinizi siber suçlardan korumak için etkili önleyici 
tedbirler göstermek. 

Specific 
Learning 
Objectives  

Eğitim sürecinin sonunda, öğrenci şunları yapabilmelidir: 
 Grup çalışmasında yaratıcılık eğitiminin avantajlarını 

görebilmeli 
 Dersler sırasında önerilen yaratıcı eğitim yöntemlerini 

kullanabilmeli 
 Edinilen bilgi ve becerileri kullanıp, bunları kendi 

başlarına pratik faaliyetlere dönüştürebilmeli. 
 Yaratıcı yöntemlerin unsurlarını siber güvenlik öğretim 

uygulamasıyla birleştirip, bunları etkin bir şekilde 
kullanabilmeli. 

 İnternet dünyasında tartışılan kavramları ve fenomenleri 
anlayabilmeli 

 Kendilerini siber suçlardan koruyabilmeli 
 İnterneti kullanırken kendi güvenliğini sağlamak için 

gerekli önlemleri alabilmeliler 

Topics 
covered in 
this 
session 

1. Yaratıcılık eğitimi – nedir, avantajları nelerdir, neden 
öğelerini derslerde uygulamaya değer, grubu nasıl 
etkiler; 

2. Yaratıcı eğitimin unsurları – uygulamada iyi sonuç veren 
etkili yöntemler ve teknikler; 

3. Siber güvenlikle ilgili konularda bir grupla yaratıcı 
eğitim ve çalışma; 

4. Siber suçlar – kimlik avı, sahte profiller, sahte e-
postalar, takip etme, sahte hesaplar; 

5. Siber güvenlik – çevrimiçi tehditlerin etkin bir şekilde 
önlenmesine ilişkin ilkeler; 
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Tahmini Eğitim Süreci Kayıtlı Öğrenici Sayısı 

3 saat  (İki ders 1,30+1,30) 18 katılımcı 
Ders/kurs hakkında plana dair hazırlık 

Sınıf Profili 
Bu grubun konu hakkında önceden bilgisi var mı? EVET 
Bu grubun kapsamlı bir çevrimiçi varlığı / sosyal medya platformları 
hakkında bilgisi var mı? Temel 
 
Cinsiyet: Erkek / Kadın / Karışık 
Yaş aralığı: sınırsız 
Genel Bilgi: 
Kurs, yaratıcılık eğitimi ve bu eğitimin dersler sırasında kullanımındaki 
etkinliği hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen eğitimcilere, öğretmenlere 
ve grup liderlerine yöneliktir. İnternet ve siber güvenlik hakkında öğretim 
bağlamında yaratıcılık eğitimi öğelerinin kullanımına özellikle dikkat 
edilecektir. Kursa katılmak için katılımcıların bir bilgisayar ve İnternet 
bağlantısı olması gerekmektedir. 
Önerilen ünite öncesi hazırlık (öğrencilerin bu eğitime katılmadan önce 
yapması gereken herhangi bir çalışmayı, araştırmayı veya yansıtmayı dahil edin) 

                             Öğrencilere şunları sorun: 
 Öğretirken yaratıcılık eğitimini hiç kullanmışlar mı? Eğer kullandılar ise, 

hangi bağlamda ve hangi konuda? 
 İnternette tehlikeli bir durum yaşadılar mı? 
 Kendilerini siber suçlardan nasıl koruyacaklarını biliyorlar mı? Nasıl 

korunuyorlar? 
 Grupları ile daha önce internet güvenliği dersleri çalışmışlar mı? Bu 

dersleri nasıl ve hangi yöntemlerle/uygulamalarla işlediler? 
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content/uploads/sites/43/2018/10/Musia%C5%82_Kreatywne_nauczanie_cyfrowych
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 https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/marketing-rece-ludzie-kreatywny-6224/ 
 https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/kobieta-narysuj-zarowke-na-bialej-tablicy-

3758105 
 https://images.pexels.com/photos/1157557/pexels-photo-

1157557.jpeg?cs=srgb&dl=pexels-min-an-1157557.jpg&fm=jpg 
 https://images.pexels.com/photos/3184418/pexels-photo-

3184418.jpeg?cs=srgb&dl=pexels-fauxels-3184418.jpg&fm=jpg 
 https://images.pexels.com/photos/6963944/pexels-photo-

6963944.jpeg?cs=srgb&dl=pexels-mikhail-nilov-6963944.jpg&fm=jpg 
 https://www.securitymetrics.com/blog/7-ways-recognize-phishing-email 
 https://www.scamwatch.gov.au/about-scamwatch/tools-resources/online-

resources/spot-the-scam-signs 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Phishing#/media/File:PhishingTrustedBank.png 
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Oturum 1 –Ders Planı 
Örnek plan: 

ZAMAN KONU-İÇERİK ÖNERİLEN 
UYGULAMALAR 

ARAÇ GEREÇ 

10 dk  Tanıtım 
 Konuya ön 

hazırlık 
 Giriş 

 

Sunum, tüm dersin ana konusu 
hakkında bilgi; 
Hafıza oyunu; 
Giriş: 
• bugün ruh halinize  uygun 
olan   resmi seçin. 
• bize kendinle ilgili komik bir 
hikaye anlatınız 
(AHSlides interaktif sunumunu 
kullanarak) 

 
 Bilgisayar 
 İnternete 

erişim 

5 dk  Kursa katılma 
nedenleri 

 Proje konusu ile ilgili 
deneyimler 

 AHAslides sunumunu 
kullanarak gruptan 
kursa katılma 
nedenlerini ve proje 
konularındaki 
deneyimlerini 
paylaşmalarını isteyin. 

 
 Bilgisayar 
 İnternete 

erişim 

15 dk  Konu 1 
Yaratıcılık eğitimleri 
hakkında sunum 

Teorik sunum 
 

 

 Bilgisayar 
 İnternete 

erişim 

15 dk  Alıştırma ve sonuçları Görev 1: 
Eduard de Bono'nun altı şapka 
yöntemini kullanarak grup 
tartışması. Tartışmadan  sonra 
yansımanın değerlendirilmesi 
– bu yöntemle çalışırken 
yapılan  gözlemler nelerdir? 

 Bilgisayar 
 İnternete 

erişim 

5 dk  Mola  Mola   

15 dk   Konu 2 
Sunumun devamı - pedagojik 
uygulamada yaratıcılık 
eğitimi 

Teorik sunum  Bilgisayar 
 İnternete 

erişim 

15 dk  Alıştırma ve 
sonuçlara dair grup 
fikir alış verişi 

Görev 2: 
Gruplar halinde çalışma. Grup 
çalışması için kendi hazırlık 
fikirlerini bulma yaratma 
(Isınma) 
 
 
 

 Bilgisayar 
 İnternete 

erişim 
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Oturum 2 –Ders Planı 
Örnek plan: 

ZAMAN KONU-İÇERİK ÖNERİLEN 
UYGULAMALAR 

ARAÇ GEREÇ 

10 dk  Tanıtım 
 Konuya ön hazırlık 
 Giriş 

 

Sunum, tüm dersin ana konusu 
hakkında bilgi; 
Hafıza oyunu ; 
Giriş/ısınma :  
Ben hiç …..oynamadım 
(zoom uygulamasından 
kamera üzerinde) 

 
 Bilgisayar 
 İnternete 

erişim 

15 dk Teorik konular 
• Konu 1: 
Kimlik avı, sahte profiller, 
sahte e-postalar, takip etme 
hakkında sunum; 

 Bu konuya dair 
deneyimlerini sorunuz  

 
 Bilgisayar 
 İnternete 

erişim 

15 dk  Alıştırma Görev 1:  
Katılımcıların görevi, 
verilen e-postalardan 
hangilerinin gerçek, 
hangilerinin sahte 
olduğunu 
değerlendirmektir. 

 Bilgisayar 
 İnternete 

erişim 

5 dk   Alıştırma sonuçları Göreve dair değerlendirmeler   Bilgisayar 
 İnternete 

erişim 

5 dk  Mola Mola   

15 dk  Teorik konular 
• Konu 2: 
İnternette nasıl güvende 
olunur? Sahte profil,  nette 
takip edilme sonuçlarından 
nasıl kaçınılır? 

Sunum 
Öğrenicilere sorular: 

 İnternette 
,bahsettiğimiz tehlikeli 
durumların 
sonuçlarından nasıl 
kaçınılacağı hakkında 
bir fikriniz var mı? 

  Konuştuğumuz 
herhangi bir tehlikeyle 
ilgili bir sorun 
yaşadınız mı? 

 Bilgisayar 
 İnternete 

erişim 
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15 dk  Alıştırma ve 
sonuçlara dair grup 
değerlendirmesi 

Görev 2: 
İnterneti kullanırken 
uyulması gereken kendi altın 
kurallar listemizi oluşturmak. 
Grup tartışması 

 Bilgisayar 
 İnternete 

erişim 

10 dk  Katılım 
değerlendirmesi 

 Sonuç 
Değerlendirmesi 

AHAslides üzerinden soru ve 
cevaplar 

 Kursla ilgili en çok 
neyi sevdiniz? 

 Size en ilginç ve ilham 
veren konu 
hangisiydi? 

 Kursta ne eksikti ve ne 
hakkında daha fazla 
bilgi edinmek 
istersiniz? 

 Bilgisayar 
 İnternete 

erişim 
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BÖLÜM 1 – DERS 1 

Problem çözme, özellikle çatışmaların oluşabileceği bir grup içinde çalışırken en önemli 

konulardan biridir. O zaman zihnin açıklığı önemlidir. Burada William J. J. Gordon'un 

sentetikleri çok yardımcı oluyor. Sentetik veya yaratıcı problem çözme metodolojisi. Bu 

bilim, ilişkisiz olduğu iddia edilen çeşitli unsurların bir bağlantısı olduğunu varsayar. Bunun, 

yaratıcılığı geliştirmeye yardımcı olacak ve belirli çözümler dayatmayan bir kalıpları kırma 

şekli olduğunu söyleyebiliriz. Basit bir şekilde çizilmiş bir örnek katılımcılara verilebilir. Bu 

herhangi bir şey olabilir, ör. bir sandalye. Katılımcıların görevi bu sandalyeye bir şeyler 

çizmek veya ondan tamamen farklı bir çizim yaratmaktır. Sonuçlar sizi ve katılımcıları 

şaşırtabilir. 

Giriş   

Günümüzde başarılı olmak için insanların yaratıcı bir dünya görüşüne ihtiyacı var. 

Yaratıcılık ve yenilik, kendinizi günümüz gerçekliğinde bulmanız için gerekli olan iki 

özelliktir. Onlar sayesinde, insanların, günümüzün günlük yaşantımızın zorluklarına yanıt 

vermesi daha kolay olacaktır. Çocuklarda yaratıcı düşünceyi, buluşçuluğu, yaratıcılığı ve 

yenilikçiliği geliştirmek için bu ihtiyacımıza,eğitim sisteminin gelişimini destekleyerek cevap 

vermeliyiz. Bu amaçla, öğrencilerinin potansiyelini keşfedecek, yeteneklerini keşfetmelerine 

yardımcı olacak ve böylece onların aktif ve eksiksiz gelişimlerinin mentoru olacak 

öğretmenlere ihtiyaç vardır. Ken Robinson'ın hatırlattığı gibi - yalnızca yaratıcı öğretmenler, 

öğrencilerle etkileşime girdiklerinde, öğretim kalitesini iyileştirme hedefinin 

gerçekleştirilebileceği bir atmosfer yaratmanın garantisidir. 

Derse giriş 

Bir grup yetişkin için kelime ezberleme oyunu - yetişkinlerin her biri daha önce 

söylenen kelimeleri tekrar ederek yenilerini ekler. Herkesin en fazla 2 deneme hakkı vardır, 

biri hata yaparsa oyun baştan başlar. 
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I. Yaratıcılık- Yaratıcılık nedir? 

 
Figure 1:https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/marketing-rece-ludzie-kreatywny-6224/ 

 

Yaratıcılık (Latince creatus'tan - yaratıcı), yeni fikirlerin, kavramların, ilişkilerin, 

mevcut fikir ve kavramlarla oluşumundan sorumlu zihinsel bir süreçtir. Günümüzde 

yaratıcılık, herkesin sorunlarını çözmesini kolaylaştıran yaratıcı bir tutum olarak 

tanımlanmaktadır. Var olan sorunlara yeni bir yaklaşımın yanı sıra gerçekliği yeniden 

yorumlama ve yeni fırsatlar aramadan oluşan fikir ve formlar oluşturma yeteneğidir. 

Yaratıcı zeka (yaratıcılık olarak anlaşılır), yenilikçi bir şekilde düşünme yeteneğidir - 

orijinal olma yeteneği. Sosyo-kültürel yaşamın çeşitli alanlarında yaratıcılığın ve yaratıcı 

olmanın sadece düşünme yeteneğiyle değil, aynı zamanda duygularınızı harekete geçirmekle 

de ilgili olduğunu vurgulamakta fayda var. Yaratıcılık - enerjisini insan bilincinin tüm 

alanlarından (duygular, kurumlar, bilgi, pratik beceriler) alabilir. 

 

• yaratıcılık, hayal gücünün kullanılmasını gerektirir, 

• yaratıcı eylem, amaca yönelik, başarıya yönelik bir sonuçtur, 

• yaratıcı etkinliğin etkisi özgün bir çalışmadır, 

• Etki, belirlenen hedefler açısından değerli olmalıdır. 
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Ancak böyle bir yaratıcı düşünme sürecinin ve dolayısıyla yaratmanın gerçekleşmesi 

için dört bileşen gereklidir: 

 Uzmanlık bilgisi - dolayısıyla eğitim düzeyi, öğretmenlerin mesleki 

gelişiminin yoğunluğu, eğitimde yeniliğin temellerini oluşturur. 

 Yaratıcı düşünme yeteneği - yaratıcı bir kişi, varlıkları çevresinden farklı bir 

şekilde algılar, başkalarının kaosu gördüğü yerde kalıpları okur ve 

başkalarının görmediği yerde ilişkileri algılar. Bu beceri kısmen genetiğin 

sonucudur, ancak yaratıcılığı eğiterek ve yaratıcı düşünme için özel teknikler 

kullanarak büyük ölçüde geliştirilebilir. 

  Girişimci kişilik - bir kişinin başarısızlık karşısında cesaretinin kırılmadığı ve 

başkalarının tehdit gördüğü yerde fırsatları gördüğü anlamına gelir. 

 İç motivasyon - yaratıcıların çoğu yüksek motivasyona sahiptir, kararlılıkları 

ve inatları ile karakterizedir. Çalışmalarının ana nedeni bilişsel merak, 

problem çözme memnuniyetidir. 

 

II. Yaratıcılığa karşı hayal gücü ve yenilik 

          Hayal gücü yaratıcılığın temelidir. Duyularımız için uygun olmayan şeyleri 

hatırlama yeteneğidir. Yaratıcılık, hayal gücünün aktivasyonudur - uygulanan hayal 

gücüdür. İnovasyon, yeni fikirleri uygulamaya koymakla ilgilidir. 

Yaratıcılık ayrıca iyileştirme, test etme ve yaptığınız şeye odaklanmayı gerektirir. 

Özgün düşünmelisiniz, ancak aynı zamanda üzerinde çalışılan şeyin doğru şekli alıp 

almayacağını ve en azından yaratıcı için buna değer olup olmadığını eleştirel olarak 

değerlendirmelisiniz. Yaratıcılığın gerçek motoru, keşfetme iştahı ve çalışma tutkusudur. 

Öğrenciler arasında güçlendirilmesi gereken bu özelliklerdir. 

III. Yaratıcılık eğitimleri -Nelerdir? 

Yaratıcılık eğitimi, yaratıcılığın, hayal gücünün, eleştirinin ve yeniliğin gelişimini 

destekleyen egzersizlerden başka bir şey değildir. Birçok yöntem bu gelişimi işte, ticari 

yaşamda ve eğitimde destekler ve uygulanabilecek pek çok alıştırma da bulunmaktadır. Bu 

kurs, bir grup öğrenciyle çalışmak için yararlı olan bazı yaratıcılık testi teknikleri ve 

yöntemleri sunacaktır. 

Yaratıcılık eğitimi hakkında konuşurken, uyarıcı çeşitli egzersiz türlerini düşünmelisiniz: 

  soyutlama, 

 eşleştirme, 
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 sonuç çıkarma, 

 sonuca ulaşma, 

 metaforları kullanmak, 

 edinilen bilginin geri dönüşümleri. 

 

Bir çocuğun yaratıcılığının gelişimini destekleyen yöntemler, diğerleri arasında: 

 beyin fırtınası teknikleri, altı şapka, zihin haritaları... 

 bireysel veya grup çözümü için oyun ve yaratıcı görevler, 

 çocuğun bilgiyi bağımsız olarak keşfetmesi, 

 yaratıcılığı teşvik eden çeşitli, sıra dışı malzemeler ve günlük nesneler, 

 çocuğun özgüvenini artıran görevler, 

 grup içinde  çalışmak, 

 çocuğun merakını uyandırmak. 

 

IV. Eğitimde yaratıcılığı eğitmenin avantajları 

      Kişiliği özgür yaratıcılığa ve problem çözmeye izin verecek şekilde eğitilmiş bir çocuk, 

geleneksel olarak eğitilmiş bir çocuktan daha fazlasını alır. Dünyaya ve insanlara karşı 

özgüven ve açıklık kazanırlar, kendilerini ifade etmekte ve çevre ile iletişim kurmakta 

zorlanmazlar. Bu tür yöntemler onlara bir grup içinde çalışmayı ve fikirleri başkalarıyla 

paylaşmayı öğretir. Yaratıcılığı teşvik etmek, bağımsız düşünmeye ve yaratıcı problem 

çözmeye izin vermek anlamına geldiğinden, çocuk entelektüel olarak daha bağımsızdır. 

Çocuk ayrıca soru sormaya teşvik edilir, böylece bir cevap aldığı sürece dünya hakkındaki 

bilgileri de artacaktır. Yaratıcılığın pedagojisi, çocuğun duygusal zekasının gelişimine de 

dikkat çeker. 
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V. Yaratıcı Düşünme Teknikleri: 

 
Figure 2:https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/kobieta-narysuj-zarowke-na-bialej-tablicy-3758105/ 

Yaratıcı düşünme teknikleri, farklı düşünme uygulamalarında destekleyici bir teknik 

olabilir.(Bir problem çözme ve birçok yanıt alma)  Bu tür teknikler hem eğitim derslerinde 

yaratıcılık dersleri şeklinde kullanılabilir, hem de çekirdek müfredatın uygulanması 

sırasında konu derslerinde kullanılan tekniklerin harika bir örneğidir. Ders sırasında 

kullanılabilecek bazı yöntem örnekleri: 

1. Beyin Fırtınası – Fikirlerinizi en az bir kişiyle özgür ve yargılayıcı olmayan bir 

şekilde paylaşmak. Örneğin: Plastik bir şişeyle ne yapabilirsiniz? 

2. Tersine beyin fırtınası – olumlu cümle tam tersine çevrilir.  

Örneğin: Plastik bir şişeyle ne yapılamaz? 
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3. 6 Şapka Yöntemi – soruna 6 farklı açıdan bakmak. Sonuç olarak, bir probleme 

yanıt olarak, öğrenciler probleme ve çözümüne dair altı farklı bakış açısı 

kazanırlar. 

4. Farklı bakış açılarını bilmek (Napolyon Tekniği) – soruna başka birinin bakış 

açısından bakmak ve farklı bir insan olduğunuzu ve onların karakter 

özelliklerine sahip olduğunuzu ve onların düşünme biçimlerini kullandığınızı 

hayal etmek. 

5. Yavaş yazım – birkaç veya birkaç dakika boyunca tüm fikirleri (en çılgın ve 

inanılmaz olanları bile) yazmalısınız. Yazma, tüm dikkatiniz etkinliğe 

odaklanarak yavaş fakat net anlaşılır  olmalıdır. 

6. Verilen problemin etrafında özgürce dolaşmak – zihin sürekli olarak konu 

üzerinde çalışır, bu teknik, onu çözmek için alışılmadık yollar bulmanızı 

sağlar. 

7. Kendinizi inkar etmek – bir problem ortaya koymak ve kesin net  çözüm için 

çelişkiler aramak. 

 Öğreniciler için  ödev 1: 

Görev, kurs katılımcıları tarafından yaratıcı düşünme yöntemlerinden biri olan Eduard de 

Bono'nun altı şapkası yöntemini denemeyi amaçlamaktadır. Tüm grup 6'lı 3 gruba ayrılır, 

böylece bir kişi altı perspektiften birini benimseyebilir. 

Katılımcılar için tavsiye: Açıklanan probleme bir göz atın. Sorunu tartışmaya 

çalışın ve 6 şapka perspektifinden kendi düşüncenizi ifade edin. 

 

De Bono'nun önerisine göre aşağıdaki şapka renklerini ve karakterlerini 

tespitlerimizde klavuz olarak kullanabiliriz: 

 beyaz - sorun hakkında objektifliği ifade eder, gerçekleri, rakamları, verileri sunar; 

 kırmızı - duygusal yönü gösterir (korkular, coşku, sevinç), duyguları haklı çıkarmak 

zorunda değildir ve olmamalıdır; 

 sarı - belirli bir çözümün olumlu taraflarını gösterir 

  siyah - teklife yönelik eleştiriyi ifade eder 

 yeşil - çözümler arayan ve fikirlerini sunan yaratıcı bir şapka 

 mavi - katılımcı ,ifadeleri organize edecek, şapka kullanımını   denetleyecektir. 

 

Katılımcıların tartışacağı konu:  

“Eğitim Bakanlığı, salgın sırasında  uzaktan yapılan eğitim sürecinde , eğitimin kalite 

açısından önemli ölçüde zarar gördüğünü kabul ediyor. En çok ,çevrimiçi etkinliklere 
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yeterince konsantre olamayan 1-3 yaş arası çocuklar bu olumsuzluğa maruz kalmıslardır.Yıl 

ortası testleri ve sınavlarının sonuçları, yetersiz bilgi edinimini göstermektedir. Soruna yanıt 

olarak, hükümet ilkokul eğitimini bir yıl uzatmayı planlıyor (8 yıllık ilkokul yerine  9 yıllık 

okul). Bu çözümle Milli Eğitim Bakanlığı, kaybedilen uzaktan eğitim süresini telafi etmek ve 

öğrencilerin edindiği eğitim ve bilgi kalitesini artırmak istiyor.’’ 

 

 

 

VI. Soru sorma teknikleri: 

Derste soruların nasıl sorulacağı öğrencilerin düşünmelerini ve dikkatlerini harekete 

geçirmede önemlidir. Dersler sırasında yapılan en yaygın hatalar aşağıdaki durumları 

içerir: 

 

• öğretmen bir soru sorar ve hemen cevabı kendisi verir 

• öğretmen bir soru sorar ve hemen yanıtlayacak kişiyi gösterir, buda  elini genelde hep 

ilk kaldıran öğrencidir.Diğer öğrenciler kendilerini bir tür ''güven de '' hissederler. 

  • öğretmen bir soru sorar, ancak sürekli söz alanlara değil de nadiren katılan öğrenciye   

söz  verir. 

Şimdi kimsenin sorulara cevap vermediği bir ders hayal edin. Öğretmen,tartışılan 

problemi açıklığa kavuşturmak veya konunun öğrenciler tarafından anlaşılıp anlaşılmadığını 

kontrol etmek için bir soru sorar. Birkaç, hatta belki on onbeş  saniyelik sessizlik olur ve 

ardından öğretmen cevap verecek öğrenciyi  gösterir. Bu şekilde soru sormanın amacı; 

sadece kimsenin cevap vermemesi değil, aynı zamanda yanlış veya eksik bir cevabın hoş 

olmayan sonuçlara yol açmayacağını da göstermektir. Öğretmen ya cevabın yanlış olduğuna 

dair bir mesaj verir ve başka bir öğrenciyi işaret eder ya da cevaplayıcıdan veya arkadaşından 

cevabı tamamlamasını ister. Böyle bir soru sorma şekli, katılımcıları düşündürmekle kalmaz, 

aynı zamanda yanlış cevapların sayısını da azaltır, cevaplar uzar ve rekabet yerine işbirliğini 

teşvik eder. 

VII. Grupları daha küçük takımlara ayırma 

Kendilerini iyi hissetmeleri için öğrenciler sınıflara nasıl ayrılır? 

Yaratıcı düşünmenin birçok yöntem ve tekniği, birkaç kişiden oluşan daha küçük gruplarda 

gerçekleşir, ancak bu esnada hiç sorun yaşamadınız mı? Öğrencilerinizi takımlara nasıl 

ayırabilirsiniz? 
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Öğrenciler için sorular:  

• Bu alandaki deneyimleriniz nelerdir – grubu nasıl bölersiniz? 

• Özel yöntemler kullanıyor musunuz? 

• Varsa hangi yöntemleri kullanıyorsunuz/konu ile ilgili neler  biliyorsunuz? 

Çoğu zaman, öğrencilerin takımlara bölünmesi, eşitlik, değerlendirme ve görevlerin 

uygun şekilde dağıtımı adına birçok endişeyi gündeme getirir. Ancak bu, birçok avantajı 

olduğu için grup çalışmasından vazgeçmek için bir neden değildir. Bunlardan en önemlileri 

şunlardır: öğrenciler arasında işbirliği ve yardımlaşma becerilerinin geliştirilmesi, onlara 

ortak sorumluluk almayı öğretme, etkinleştirme, sınıf ekibinin entegrasyonu ve bazı 

öğrencilerin izolasyonunun önlenmesi, iletişim becerilerinin eğitimi. Gruplar halinde 

çalışmak aynı zamanda hoşgörü ve nezaketi öğretir ve yeteneklerinize olan inancı 

güçlendirir. 

 

VIII. Başarılı grup bölme yöntemleri 

 

 

Figure 3:https://images.pexels.com/photos/1157557/pexels-photo-1157557.jpeg?cs=srgb&dl=pexels-min-an-
1157557.jpg&fm=jpg 

 

1. şeker çekilişi 

Grubu böldüğümüzün anlaşılmasını engelleyen güzel bir önermedir.Öğretmen daha önceden 

hazırlanmış şekerleri ,aslında bölünmüş olan fakat karışık bir halde bulunan katılımcılara 
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verir.Belirli sayıda ,belirgin tadı ve ambalaj rengi olan şekerleri. Kolaylaştırıcı, katılımcılara 

önceden hazırlanmış şekerleri uygun şekilde bölünmüş ve karıştırılmış olarak dağıtır 

(paketin belirli bir tipi/tadı/rengi olan belirli sayıda şeker. Gruba şeker ikram ediyoruz ve 

herkes şekerlerini aldığında grupların yeni oluştuğunu onlara bildiriyoruz. 

2. Bulmaca düzenlenmesi 

Resimler, alıntılar ve sözler içeren bir kağıt parçasından puzzle yapıyoruz ve bunları 

parçalara ayırıyoruz. Parçalar katılımcılara dağıtılır. Puzzle parçaları birbirine uyan 

öğreniciler bir grup oluşturur. Bu tür puzzle oluşturmak için kartpostalları kullanabiliriz. 

 

 

 

3. Kowalski ailesi 

Oyunun lideri, soyadları birbirine benzeyen önceden hazırlanmış kartları dağıtır, örn. 

Trąbalski, Kochalski, Dzierżawski, vb. Her soyadının arkasında ayrıca bir aile üyesinin işlevi 

de yazılıdır, örn. anne, baba, dede. Kartları aldıktan sonra, katılımcılar odanın içinde 

dolaşarak kartlarını değiştirirler, STOP kelimesinden hemen sonar, aynı  ailelerin üyeleri 

isimlerini bağırarak birbirlerini bulurlar. 

4. Köşeye gidiyorum 

Grubu 4'e bölmenin yolu: Bir an önce,seri bir şekilde  herkesin  bir köşeye gitmesi 

gerekeceğini, ancak  her köşede maksimum sayıda insan olabileceğini gruba bildiririz. 

Eğitmenin emriyle herkes istediği köşeye koşar. Herhangi bir köşede maksimum sayıya 

ulaşılmış ise ,katılımcıların diğer köşelere koşturması gerekecektir.  

5. Dünya Haritası 

Haritada 5 kıta vardır ve ülkeler 8 renkle işaretlenmiştir.  Katılımcılara ülkelerin isimlerini 

dağıtırız ve aynı renkteki ülkeleri bulmalarını isteriz. Bu sayede sadece gruplara ayrılmakla 

kalmaz, aynı zamanda biraz coğrafya tekrarı da yaptırmış oluruz. 

IV.Isınma  – Ne zaman, ne, niçin? 
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Figure 4:https://images.pexels.com/photos/3184418/pexels-photo-3184418.jpeg?cs=srgb&dl=pexels-fauxels-
3184418.jpg&fm=jpg 

 

Yaratıcılık eğitimi için uygun bir sınıf ortamı şarttır. Yani katılımcıların düşüncelerini 

ve fikirlerini özgürce paylaşabilecekleri, argümanlarını “açıklamaktan” korkmadıkları bir 

ortam. Sınıftaki atmosfer büyük ölçüde öğretmene ve uygulamasına bağlıdır. Atmosferden ve 

yaratıcılığa yönelik fikirlerden bahsederken; grubu tam olarak birbirine bağlayacak ,grup 

üyelerini birbirleri ile işbirliği yaparken bulduracak oyun alıştırma ve uygulamalardan 

bahsetmeliyiz. 

Giriş etkinliği , toplantının ilk dakikalarından sonra grup entegrasyonunu garanti eden basit 

eğitim yöntemleridir. Onlar sayesinde ortam oldukça rahatlar, ve değerlendirme korkusunu 

azaltabilir ve katılımcılar ile öğretim görevlileri arasında güven oluşturabilirsiniz. İyi bir giriş 

etkinliği mizahi unsurlar içerir ve katılımcılara yönelik olmalıdır . Bu etkinliklerin,  aynı 

zamanda katılımcıları teşvik etmeyi ve aktif olarak katılmaya teşvik etmeyi amaçladığını 

hatırlamakta fayda var, bu yüzden genellikle derslerin başında veya daha uzun molalardan 

sonra kullanılırlar. 

Giriş etkinliğinin rolü: 

• grubu entegre etmek; 

•katılımcıları canlandırmak ve rahatlatmak; ki bu doğal olarak öğrenme sürecini de 

etkileyecektir. 

• Katılımcılara dersleri işleme tarzını tanıtmak – kursun başında yapılan giriş etkinliği 

(aralardan sonra da kullanıyoruz) eğitimin yapılacağı tarza uygun olmalıdır; 
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• eğitmenin çalışma tarzını sunmak: eğitimi tamamen gayri resmi bir ortamda yürüten bir 

arkadaş gibi veya belirli kuralları takip eden resmi bir yetkili gibi 

• eğitim sırasında işlenen konu ile ilgili konular arasındaki ilişkiyi göstermek, örn. iletişim ve 

ekip çalışması. 

İyi bir giriş etkinliği: 

• Kişisel gerçeklere hitap etmeli, bir kişi hakkındaki bilgilere dair olmalı - tüm gruba net 

şekilde yansımalıdır 

• Birçok katılımcı için ortak olan özellikleri tespit edilmeli, örn. paylaşılan hobiler, ilgi 

alanları, hikayeler. 

• Hoş bir atmosfer yaratacak kadar kısa olunmalı ve etkinlik hedef eğitimin önüne 

geçmemelidir. 

• Olumlu duygulara atıfta bulunan mizahi unsurlara sahip olmalıdır 

İnternet, giriş etkinlikleri için fikirlerle dolu. Bunları yaş grubuna ve katılımcılara göre 

(birbirlerini ilk kez görmeleri, birbirlerini tanımaları veya uzun süredir görmemelerine göre) 

seçmelisiniz. Bu etkinlikler sadece geleneksel dersler şeklinde değil, aynı zamanda çevrimiçi 

kurslar sırasında da gerçekleştirilebilir - İnternet araçları bunu mümkün kılar. 

ÖDEV ıı – ETKİNLİK OLUŞTURMA 

Katılımcılar 3'er kişilik 6 gruba ayrılır. Öğretmen, 3 gruptan çevrimiçi derslerde ,diğer 3 

gruptan ise geleneksel yüzyüze derslerde kullanılabilecek 'Giriş Uygulaması' hazırlamalarını 

ister.Uygulamalar tamamladıktan sonra gruplar çalışmalarını ve fikirlerini forumda 

paylaşırlar. 

Öğrencilerin ödevlendirilmesi: 

‘Sanal gerçeklik ve İnternet tehditleri konusunda sınıfı bilgilendirecek,yüzyüze/çevrimiçi bir 
derse girişte kullanılabilecek bir uygulama fikriyle geliniz.’’ 

Öğrenciler birbirlerini zaten tanıyorlar, Uygulama, öğrencilerin kendi deneyimlerine 
dayandırılmalı ve yürütülen etkinliklerin konusuna atıfta bulunmalıdır.  
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KURSUN İKİNCİ BÖLÜMÜ – İKİNCİ TOPLANTI 

I. Dersin ana konusuna giriş 

Siber suç konusunun medya alanında giderek daha sık ortaya çıkması 

sebepsiz değildir - çevrimiçi suçların hem bireysel ağ kullanıcıları hem de şirketler ve 

hatta devlet kurumları için güçlü ve olumsuz etkileri vardır. Kurs, çoğunlukla 

bireyleri, interneti kullanan özel kişileri etkileyen siber güvenliğe odaklanacaktır. 

Siber suçla mücadelenin önemli bir yönü, çevrimiçi tehditler konusunda kamuoyunun 
sürekli olarak bilinçlendirilmesidir. Bu nokta, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde 
kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından iyi bir şekilde uygulanmaktadır. Bu konu 
aynı zamanda eğitimi de içermelidir. İnternetin tehlikeleri hakkında farkındalık da okul 
eğitiminin bir parçası olarak yaygınlaştırılmalıdır. Eylemlerin olumsuz etkilerinin olmaması 
için öğrenciler tehlikelerin farkında olmalı ve sanal alanda güvenli bir şekilde gezinmeyi 
bilmelidir. 

Hazırlık/Giriş Etkinliği 

Kelimelerle temsil edilen sayılar – bu alıştırma, belirli bir sayı dizisini 

hatırlaması gereken kişiler için iyi bir çözüm olacaktır. Amaç, kelimeleri belirli bir 

sayıya karşılık gelen harf sayısına sahip bir cümle oluşturmaktır. 2533 sayısının 

rakamlarını hatırlamak için “Ne güzel bir gün” cümlesi yeterlidir. 

  

 

Hazırlık/giriş etkinliği için kullanılabilecek ifadeler: 

• İnternette kendim hakkında hiç yalan söylemedim 

• Hiç bir yabancıyla sosyal ağlarda yazışmadım 

• Hiçbir zaman kimlik avı kurbanı olmadım 

• Hiç  şüpheli bir e-posta almadım 

• Hiç yabancılardan gelen bir linke girmedim 

• Daha önce hiçbir sosyal ağ sitesinde sahte hesap oluşturmadım 

• Hiç bir internet trolüyle sorun yaşamadım 

• Özel verilerimi hiçbir zaman bir sosyal ağda paylaşmadım 

• Facebook'ta hiçbir zaman herkese açık fotoğraflar yayınlamadım 

• Daha önce hiç kimseyle bir e-postada hassas veriler paylaşmadım 

• Bilgisayarıma asla yanlışlıkla virüs bulaştırmadım 

• Hiç çevrimiçi arkadaş edinmedim 
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• Profilimde asla yanlışlıkla bir şey paylaşmadım 

• "Bir iPhone kazandınız" gibi sahte e-postalara hiç maruz kalmadım 

• Asla aynı parolayı birden fazla hesap için kullanmadım 

 

Katılımcılar için sorular: 

 Hiç bir siber suçun kurbanı oldunuz mu? 

 Ne tür bir siber suçun kurbanı oldunuz? 

 Hangi siber suçları biliyorsunuz? 

 

I. Siber suç nedir? 

Siber suç, internet veya bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen tüm suç 

faaliyetlerini kapsayan çok geniş bir terimdir. Herkes için bir tehdittir - bireyler, 

şirketler ve hatta tüm ülkeler. Her yıl milyonlarca dolarlık bir kayba sebep oluyor, 

birçok insan servetini kaybediyor ve şirketler müşterilerinin ve ortaklarının güvenini 

kaybediyor. 

 

 
Figure 5:https://images.pexels.com/photos/6963944/pexels-photo-6963944.jpeg?cs=srgb&dl=pexels-mikhail-

nilov-6963944.jpg&fm=jpg 
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I.  Kimlik avı nedir ve türleri nelerdir? 

Kimlik avı, günümüzün en popüler siber suç türlerinden biridir. Amacı, 

örneğin kredi kartı numarası, banka hesap numarası veya sigorta numarası gibi 

değerli bilgileri ifşa etmemiz için bizi ikna etmek olan çok kurnaz bir yöntemdir. 

Siber dolandırıcılar genellikle çok güvenilir görünen e-posta mesajları gönderirler – 

örneğin bankalar veya devlet kurumları tarafından bize gönderilenlere kafa karıştırıcı 

derecede benzerler. Bu tür mesajlar genellikle orijinal ve çok iyi bilinen bir sayfaya  

benzeyen sahte bir sayfaya bağlantı içerir (genellikle ayrıntılarda farklılık gösterirler). 

Ardından kimliğimizi ve şifremizi oraya gireriz, ve dolandırıcılar da daha sonra da 

tüm birikimlerimizi çalmak için bu bilgilerimizi kullanırlar. 

Bu tür saldırılardan yararlanan suçlular, kredi kartı numaralarınız, sigortanız 

ve çevrimiçi hesap şifreleriniz ve oturum açma bilgileriniz gibi kişisel bilgileriniz 

üzerinden eylem yaparlar. Çeşitli yazılım türlerinin güvenlik duvarlarını kırmak gibi 

diğer suç türleri ile kıyaslandığında daha popüler ve en sık tercih edilen siber 

saldırılar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Peki, muhtemelen tanınmış bir şirketin logosunu kullanan ve onun kimliğine 

bürünen bir e-postayı veya mesajın aslında çok iyi tanıdığımız bir adresten farklı 

olduğunu nasıl anlarız?  Şüphelenmemize sebep olabilecek, dikkat etmemiz gereken 

birkaç nokta var aslında: 

• Mesaj; yazım hataları olan bağlantılar, ve alt alan adları veya diğer şüpheli web 

siteleri içeren bağlantılar içerir. 

• Gönderen;gönderenin gerçek mail adresini bilmek için tıklanması gereken 

aslında bir firma yada servis mailine benzeyen sahte adresler kullanır, 

• Gönderen, Gmail gibi genel kullanıma açık yaygın posta hizmetlerini kullanır 

• Mesaj korku uyandıracak şekilde yazılmıştır. 

• Her zaman değil, ancak sıklıkla kullanıcının kredi kartı bilgileri veya parola gibi 

kişisel bilgileri doğrulamasını gerektirir. 

• Mesajların dili basittir ve hatalar veya yazım hataları içerebilir. 

II. Kimlik avı türleri: 

Bilgisayar korsanları, başarılı bir şekilde saldırma, korku uyandırma, saflığınızdan 

yararlanma ve hata yapma şanslarını artırmak için birçok teknik kullanır. Siber suçlular 

tarafından kullanılan yöntem nedeniyle, çeşitli kimlik avı türleri tanımlanabilir. 

 

 Hedefli kimlik avı – bu tür saldırı, hakkında ayrıntılı bilgi toplandıktan sonra belirli 

bir kişi veya şirketi hedef alır. Kişiselleştirilmiş mesajlar, etkinliklerini ve 

güvenilirliklerini artırmak için kullanılır. Bu tür e-postalar genellikle şirketteki iş 
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arkadaşlarına veya yönetime ilişkin bilgilerin yanı sıra soyadı, adı veya bulunduğu yer 

gibi kişisel veriler ve diğer ayrıntıları içerir. 

 Balina avcılığı – büyük meblağları çalmak için şirketteki kıdemli çalışanları 

hedefleyen bir tür “Kimlik Avcılığı”dır. 

 Kopyalama – Bu tür bir saldırı için, bir ek veya web sitesi adresi içeren orijinal bir 

mesajın kopyası kullanılır.Bu kopya ile bilgiler ile dolandırıcılar tarafından 

hazırlanan tehlikeli bağlantılar yada yüklemeler kolayca yüklenir. 

 Telefonla kimlik avı – Telefonla kimlik avı girişimi olması durumunda, mağduru 

arayan kişi bankanın, polisin ve hatta vergi dairesinin temsilcisi olduğunu iddia eder. 

Amacı, sizi bir cezanın doğrulanması veya derhal ödenmesi için verilerinizi 

sağlamaya zorlamaktır. 

 SMS kimlik avı – Bir e-posta saldırısına çok benzer ve SMS mesajları yoluyla kötü 

niyetli bir bağlantı gönderilmesiyle oluşur. 

 Yönlendirme– Bu başka bir kimlik avı türüdür, örneğin bankanızın adresini 

tarayıcıya girdikten sonra dolandırıcılara benzeyen bir sayfa açan kötü amaçlı yazılım 

yükleyerek bilgisayara bulaşır. 

III. Kimlik avı kurbanı olmaktan kaçınmak için ne yapmalı? 

 

a) Bilinmeyen göndericilerden gelen e-postayı kontrol etmeyin ve silin. 

b) Şüpheli bir e-postada, web sitesi adresini içeren bir bağlantı varsa, hiç 

tıklamamak veya adresi tarayıcıya manuel olarak girerek gitmek en iyisidir. 

c) Ziyaret ettiğiniz her web sitesinin adresi "HTTPS" içermelidir; burada "S", 

bağlantının korunması ve uygun bir protokolle güvence altına alınması ve 

bilgisayar korsanlığı saldırı riskinin azaltılması anlamına gelir. Adreslerinde 

yalnızca "HTTP" bulunan web sitelerinden kaçının. 

d) Aldığınız e-posta size şüpheli geliyorsa, içeriği veya göndereni kopyalayın ve 

bu e-postayla ilgili saldırılar hakkında bilgi olup olmadığını görmek için bir 

arama motoruna danışın. 

e) Bir kazanç hakkında bilgi alırsanız (örneğin, yeni bir iPhone veya 

katılmadığınız bir piyangodan para), hemen alarma geçmelisiniz. 

 

IV. Sahte hesaplar 

Facebook, Twitter veya Instagram gibi sosyal medya araçlarındaki 

hesaplarının tamamı  gerçek kullanıcı değildir. Bazıları tartışmabaşlatıp, 

kutuplaştırıp (troller) kızdırmak, bir kısmı bazı kişi veya konuların popülerliğini 

artırmak, bir kısmı ise yanlış bilgi vermek amacıyla ortaya çıkmaktadırlar. 
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Sahte sosyal medya hesapları sorunu uzun süredir devam eden bir olgudur. 

Sahte hesaplar oluşturan kişiler, kimlik avcılığı, bilgi hırsızlığı dahil olmak üzere 

çeşitli  taktikleri kullanarak, diğer kişilerin kimliğine bürünmek veya spam ve virüs 

göndererek hedeflerine ulaşırlar. 

Sahte bir Facebook hesabını ayırt etmenin hızlı ve basit bir yöntemi yoktur, 

ancak dolandırıcıları tanımayı kolaylaştıran unsurlar vardır. 

 

Sahte hesaplar tehlikelimi dir? 

Öncelikle hayali hesap altında kimin saklandığını bilmiyoruz. Eğer bu bir kaza 

sonucu oluşturulmuş bir hesap ise bizim için sorun değil. Hayali profil, arkadaşımız 

olduğunu iddia eden bir İnternet dolandırıcısına veya anonim olarak şirketimizi 

itibarsızlaştırmak isteyen birine ait olduğunda, durum biraz daha karmaşık hale gelir. 

 

Birkaç adımda, hesabın sahte olup olmadığını yüksek olasılıkla 

anlayabilirsiniz: 

• Görsel aramayı kullanarak, profil resminin başka birine ait olup olmadığını kontrol 

edin. 

• Sosyal ağda kişi/kuruluşun başka hesapları olup olmadığını kontrol edin. Gerçek olan 

çoğu zaman en çok beğeni alan olacaktır. 

• Hesap hareketlerine dikkat edin. Kısa sürede görünen çok sayıda gönderi ve 

paylaşım, otomatikleştirilmiş etkinlikleri (botlar) gösterebilir. 

 

Herhangi bir sosyal ağda sahte bir hesap keşfedilmesi durumunda, web sitesinin böyle 

bir kişiyi doğrulaması ve başka birini taklit etme tehdidini ortadan kaldırması için böyle 

bir profili bildirmek gerekir. 

V. Sahte e-postalar 

Bilgisayar korsanları iki çevrimiçi e-posta dolandırıcılığı yöntemi kullanır: 

"sızdırma" ve "kimlik avı". Her ikisi de güvenilir bir göndericinin kimliğine bürünür ve 

amaçları, verilerinizi ele geçirmek veya yapmak istemediğiniz bir şeyi yapmanız için sizi 

kandırmaktır. Sahte e-postalar ilk bakışta tanınmış kurumlardan veya arkadaşlarınızdan 

gelmiş gibi görünür. 

Her gün düzinelerce hatta yüzlerce e-posta alabilirsiniz ve bunların arasında bir 

dolandırıcıdan gelen bir mesajla karşılaşabilirsiniz. Şüpheli bir e-postayı okurken dikkat 

edilmesi gereken unsurlar vardır. 

 

1. Gönderenin e-posta adresinde yanlış isim 
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Yanlış yazılan gönderenin adını veya şirket/kurum adını içeren e-posta bir tehdit 

olabilir. Büyük olasılıkla, tanınmayan bir alan adından ve bir dolandırıcılıktan 

geliyordur. 

 

 

2. Adresiniz eksik 

Hem e-posta adresinizin olmamasından hem de "gizli alıcılar" mesajından 

şüphelenebilirsiniz. Sahte e-postalar aynı anda yüzlerce potansiyel kurbana gönderilir. 

Güvenilir göndericilerden gelen e-postalar yalnızca size yönlendirilir. 

 

3. Geçersiz URL 

Sahte e-postanın içeriğinde, örneğin verilerinizi güncelleyeceğiniz sayfaya bir bağlantı 

bulacaksınız. E-postalarda verilen bağlantıları asla kullanmayın ve URL'yi kontrol 

etmek istiyorsanız, adresi yeni bir tarayıcı penceresine yapıştırın ve doğru 

şirket/kurum adını içerip içermediğine bakın. 

 

4. Mesajın konusu ve içeriğindeki hatalar 

Siber dolandırıcılar tarafından kullanılan popüler bir teknik, e-posta başlıklarında 

yazım ve dil bilgisi hataları olan kelimelerin yanı sıra kelimelerin ortasında harfler ve 

büyük harfler yerine sayılar kullanmaktır. 

 

5. E-posta gövdesinde kurum logosu ve fotoğraflarının bulunmaması 

İyi yapılandırılmış bir e-posta, metinlerden ve resimlerden oluşur. Sahte e-posta, 

gönderenin kimliğine büründüğü şirket/kuruluşun logosunu ve grafik içermez. 

Genellikle, yalnızca metni içerir. Mesaj, güvenilir bir gönderici tarafından 

gönderilenlerden de oldukça farklıdır. 
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Sorular:  

 İnternette bahsettiğimiz tehlikeli durumların sonuçlarından nasıl kaçınılacağı 

konusunda farklı fikirleriniz var mı ? 

 Konuştuğumuz herhangi bir tehlikeyle ilgili herhangi bir sorun yaşadınız mı? 

 

ÖDEV I 

Bu görev, sahte e-postaları tanımayı öğretmeyi amaçlamaktadır. Katılımcılara 

hem yanlış hem de gerçek e-postalar sunulacak ve katılımcılardan tehlikeli olanları 

tespit etmeleri ve tahminlerini doğrulamaları istenecektir. Çalışmalar 3'er kişilik 6 

grup halinde gerçekleştirilecektir. Her grup tartışmak için aynı örneği kullanacaktır. 

 

 

Ödevlendirme /yönergeler: 

Sunulan e-postalardan hatalı /yanlış olanı seçiniz ve nedenlerinizi belirtiniz 

 

Örnek 1: 
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Figure 6: https://www.securitymetrics.com/blog/7-ways-recognize-phishing-email 

 

  

Örnek 2: 

  
Figure 7:https://www.securitymetrics.com/blog/7-ways-recognize-phishing-email 
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 Örnek 3: 

 
Figure 8:https://en.wikipedia.org/wiki/Phishing#/media/File:PhishingTrustedBank.png 

 

 

Örnek 4: 

 
Figure 9: https://www.scamwatch.gov.au/about-scamwatch/tools-resources/online-resources/spot-the-scam-

signs 
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VI. Catfishing, çevrimiçi romantizm tehlikesi 

        Kedi avcılığı nedir? 

 

İnsanları çevrimiçi olarak tanıdığımız ve kiminle yazıştığımızı bilmediğimiz 

zamanlarda yaşıyoruz. Hangi tuzaklara maruz kalıyoruz? 

Bu amaçla tanışma uygulamalarını kullanarak giderek daha fazla partner 

arayışına girdiğimiz zamanlarda, yeni bir insanla tanışıp onlara güvenmeye 

çalıştığımız, kendimizi açmaya başladığımız aşamada çok tehlikeli olan çeşitli “sosyal 

tuzaklar”, çarpıtmalarla karşılaşıyoruz.  

Ne yazık ki, şu anda sanal flört düzeyinde çok dinamik bir şekilde gelişen bir 

olgu, güvenilirlik eksikliğidir. Gittikçe daha sık gerçek yüzümüzü göstermiyoruz, 

gerçekte hiç olmadığımız bir kişinin imajını yaratıyoruz. Dolayısıyla soru, internette 

tanıştığımız kişi gerçekten yazdığı gibi mi? Bu sadece kendisi için icat ettiği bir 

görüntü mü ve şimdi bize sunduğu şey bu mu? 

Catfishing, fotoğraflarının ve kişisel bilgilerinin kullanımı da dahil olmak 

üzere, var olan veya olmayan tamamen farklı bir kişiyi taklit etmek anlamına gelir. Bu 

durumda, tamamen başka biriymiş gibi davranarak birini baştan çıkarıyoruz. 

Kimliğimizi ifşa etmiyoruz, sonuna kadar anonimiz. 

Ne yazık ki, tanışma uygulamaları gerçek yüzünü göstermemeyi ve sahte bir 

imaj yaratmayı tercih ediyor. Bu yüzden bu yolu seçerken bunun farkında olmalı ve 

dikkatli olmalısınız. 

                             Bir kişiyi çevrimiçi olarak tanırken: 

 Bu kişileri, örneğin sosyal ağlardaki hesaplarına göz atarak önceden 

kontrol etmeye çalışın. 

 Kırmızı alarmlar; profi resminin olmaması,sadece birkaç arkadaşının 

olması yada gerçek olmayan hesaplardan oluşan bir listenin varlığıdır. 

 Genellikle böyle birisi ile bir randevu veya basit bir sohbet yapmak 

istersek, bunun imkansız olduğu ortaya çıkıyor. Bu tür dolandırıcı 

kendini haklı çıkarmak için her zaman bozuk bir bilgisayar veya ailevi 

sorunlar gibi yeni bahaneler bulur. 

 

VI. Takip/Taciz 

İnternet çağında, siber taciz, yasalarca suç olarak kabul edilen ve giderek 

yaygınlaşan bir olgudur. Peki takip/taciz tam olarak nedir? 

Tanım olarak, takip etmek tacizdir, bir kişiyi takip etmek ve mahremiyetini 

ihlal etmektir. Takip ayrıca bir kurbanın kimliğine bürünmeyi ve kişisel veya mülke 

zarar vermek için imajını ve kişisel verilerini kullanmayı da içerir. 
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Tacizciler, faaliyetleri için sıklıkla internet araçlarını kullanırlar. Örneğin, 

günde birkaç kez rahatsız edici mesajlar veya tehdit e-postaları göndermek olabilir. 

Son zamanlar da, takipçiler çoğunlukla birçok insanın kişisel yaşamları hakkında 

bilgi paylaşmaya istekli olduğu sosyal medyaya odaklanıyorlar. Bu sayede takipçiler, 

Facebook veya Instagram'da sahte profiller oluşturarak kurbanlarını kolayca taklit 

edebiliyorlar. Ayrıca, bu tür hesaplar siber suçlular tarafından rahatsız edici mesajlar 

göndermek için de kullanılıyor. 

Takip/tacizciler, kurbanlarının sosyal medyadaki hareketlerini gözlemleyerek 

ne yorum yaptıklarını, nelerle ilgilendiklerini, hangi etkinliklere katıldıklarını ve 

onlarla nerede tanışabileceklerini görebilirler. Sosyal medya onlar için en büyük bilgi 

kaynağıdır. 

 

Takip/taciz – kendinizi nasıl koruyabilirsiniz?  

Bir takipçinin kurbanı olursanız, kanıt toplamalı ve durumu derhal polise 

bildirmelisiniz. Takipçiyi bulmayı başardığınızda, failin suçunu kanıtlamanıza 

yardımcı olacak bir avukatla görüşün. 

 

 

 

Bir takip/tacizciden nasıl kurtulabilirsiniz?  

• Öncelikle kişisel bilgilerinizi kamuya açıklamayın. Web'de kendiniz hakkında   

paylaştığınız her şeyin bu tür insanlar tarafından kullanılabileceğini unutmayın. 

• Ayrıca sosyal medya hesaplarınızın güvenliğine de dikkat edin. Çoğu sosyal 

medya hesabı, bilinmeyen kişiler için engellenebilir. 

• Rahatsız edici herhangi bir davranışta sevdiklerinizi bu konuda bilgilendirin. 

ÖDEV II 

Katılımcılara, siber suçlardan korunmak için gruplar halinde (6 şar kişilik 3 grup) 

İnternet kullanımında  altın kurallar oluşturma görevi veriniz. 

Ödevlendirme /yönergeler:  

İnternet'teki siber suçlara karşı etkili koruma sağlayacak uyulması gereken 10 altın 

kuraldan oluşan bir liste oluşturunuz. 
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Grup çalışmasından sonra, katılımcılara kursun iki tematik konusunu - yaratıcı 

düşünme ve siber güvenlik -ilgilendiren birkaç soru sorunuz. 

         Sorular : 

• Yaratıcı düşünme ile kendi çevrimiçi güvenliğinizi artırma arasındaki ilişkiyi nasıl 

görüyorsunuz? 

• Siber suçlar hakkında bilgi edinmek için yaratıcılık eğitim yöntemleri kullanılabilir mi? 

Bunun avantajları nelerdir? 
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Faaliyet çalışması 

Faaliyetin 
uygulama alanı 

Evrensel ,Polonya merkezli 

Faaliyet dili Ingilizce Lehçe 

Temel kaynaklar  Çevrimiçi araştırma 

kaynakçalar 
 

 
 https://www.dailymail.co.uk/news/article-2246896/Jessica-

Laney-16-committed-suicide-internet-trolls-taunted-told-kill-

herself.html 

 https://www.dailymail.co.uk/news/article-2305332/Joshua-

Unsworth-15-bullied-death-trolls-internet.html 

 https://www.independent.ie/irish-news/poignant-last-photos-

of-happy-ciara-pugsley-bullied-online-are-released-

28817638.html 

 https://codziennypoznan.pl/artykul/2021-01-08/polacy-

nadal-wstydza-sie-pojsc-do-psychologa-czy-psychiatry/ 

 https://www.puresight.com/resources/hope-witsell/ 

 http://www.suicide.org/memorials/ryan-patrick-halligan.html 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3477910/ 

 https://mamadu.pl/zdrowie/151125,problemy-ze-zdrowiem-

psychicznym-to-w-polsce-tabu-rozmowa-z-maria-prokop 

 https://www.nbcnews.com/news/us-news/social-media-

contributing-rising-teen-suicide-rate-n812426 

 https://www.cbsnews.com/news/teen-suicide-social-media-

bullying-mental-health-contributing-to-rise-in-deaths/ 

 

Görseller 
 

- 
 

Faaliyetin amaç 
ve hedefleri 
nelerdir? 

• İnternet kullanımıyla birlikte gelen tehlikeyi vurgulamak 

• İnternette hiç kimsenin tamamen güvende olamayacağını kanıtlamak 

• İnsanların yardıma ihtiyacı olduğunu fark ettirmek 

• Psikolog yardımlarının yaygınlaştırılması ve normalleştirilmesi 

gerektiğini vurgulamak 

• İhtiyaç duyduklarında insanları yardım istemeye teşvik etmek 

Temel öncelikler 
 

 

 İnternet suçları nedeniyle birçok kişi intihar ediyor 

 Ağ ve bilgisayar güvenliği asla yeterli değildir 
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 İnsanlar tehlikenin farkında olmalıdır 

 İnternet güvenliği ve yardım istekleri ihmal edilmemelidir. 

 Siber güvenlik ve çevrimiçi suça aşina olan kuruluşlar veya 

uzmanlar yaygınlaştırılmalıdır. 

 Mağdur olmak ayıp olmamalı 

 İnsanlar tepki verebilmeli,etken olabilmeli 

Faaliyetin 
detaylı 
açıklaması 
 

Böyle şeylerin olduğunun farkında olmak, insanları daha temkinli 

kılmalıdır. Belki de insanlar başkalarının eylemlerinin yanı sıra kendi 

eylemlerinin de etkilerini tahmin etmeye başlayacaklardır. Bu, benzer 

durumların önlenmesine yardımcı olacaktır. Sosyal medya, ruh 

sağlığımızı etkileyen unsurlardan biridir. Risklerin ve olası çözümlerin 

farkında olmak birçok riskli davranışı önleyebilir. 

Yerel,ulusal ve 
uluslararası 
etkileri 
tanımlayınız 

“ Yardım eksikliği, sağlığın bozulmasına neden olabilir, kişiler arası 

ilişkileri, işyerlerindeki, evlerdeki durumu etkileyebilir ve bazı 

durumlarda intihara da yol açabilir.’’diye uyarıyor LB Tıp Enstitüsü 

uzmanı . ‘’İnsanları diğer insanlara karşı duyarlı hale getirin, 

depresyon veya diğer hastalıkların başlangıcına hangi semptomların 

eşlik ettiğini gösterin.” ~https://codziennypoznan.pl/artykul/2021-01-

08/polacy-nadal-wstydza-sie-pojsc-do-psychologa-czy-psychiatry/ 

 

Sonuç  
 

Bazı insanlar hala yardım istemenin veya psikologlardan destek 

istemenin   utanç verici olduğunu düşünüyor. Ruh sağlığı bazı 

durumlarda hala tabu bir konudur.Takip/taciz gibi olaylardan dolayı 

yaşanan intihar gibi ciddi meselelerin tartışılması,uzmanlardan 

alınabilecek yardım ve destekleri normalleştirebilir ve bu ,insanların 

zihinsel sağlığımızın fiziksel sağlığımız kadar önemli olduğunu 

anlamalarına katkı sağlar. 

 


