
YALAN HABERLE MÜCADELE: KAVRAMA VE DOĞRULAMA 
(FIGHTING DISINFORMATION: DISCERN AND VERIFY)

SERTİFİKA PROGRAMI ESASLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

1. AMAÇ VE KAPSAM

   Küreselleşmenin çok boyutlu etkileri ve iletişim ve bilişim teknolojilerinde yaşanan 
gelişmelerle birlikte yerel, ulusal ve küresel düzeylerde karşılıklı bağlantılılığın artması 
haber ve bilgi kaynaklarını çeşitlendirmiştir. Geleneksel haber kaynaklarından farklı 
olarak, sosyal medyada her bir kullanıcı aynı zamanda “haber ve veri kaynağı” olarak 
görev alabilmektedir. Bu durum, sosyal medyada yer alan haberlerin sayı ve çeşitliliğinin 
kontrolsüz şekilde artmasına neden olabilmektedir. Geleneksel medyada da önemli 
bir sorun olan bilgi ve haberin güvenilirliği günümüz koşullarında daha fazla dikkat 
çekmektedir.  
   Toplumlar giderek bilginin silah olarak kullanıldığı sürekli bir bilgi savaşı ortamında 
bulunmaktadır. Bu ortam internet ve sosyal medyanın artan kullanımı ve rant haberciliğinin 
dinamiklerinin ötesinde, başta devletler olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası 
aktörün, propaganda, kamu diplomasisi, algı yönetimi, stratejik iletişim, halka ilişkiler ve 
reklamcılık gibi planlı ve amaçlı faaliyetleriyle karmaşıklaşmakta, doğru haber ve bilgiye 
ihtiyaç duyanlara zorluklar yaratmaktadır.  
   Bu  bağlamda İstanbul Arel Üniversitesi “Yalan Haberle Mücadele: Kavrama ve 
Doğrulama” başlıklı bir sertifika programı düzenlemiştir. Programın amaçları;
        a. Üniversite öğrencilerinin medya, propaganda, sahte haber, yalan/yanlış bilgi ve 
bilgi savaşı hakkında farkındalıklarını geliştirmek,
          b. Farklı bölgeler ve çeşitli kültürlerden gelen katılımcıları okudukları ve izledikleri
içerikleri değerlendirebilme ve güvenilirlik konusunda doğru sonuçlara ulaşma 
becerileriyle donatmak,
        c. Öğrenciler arasında yalan/sahte haberleri anlama ve mücadele edebilmek için 
yaratıcı fikir ve projeler geliştirmelerini teşvik etmek,
        d. Program materyallerinin ve sosyal medya videolarının yaygınlaştırılması yoluyla 
sahte ve yalan haberler konusunda kamuoyunun farkındalığını artırmak,
          e. Sahte bilgiyle ulusal ve uluslararası boyuttaki mücadeleye katkıda bulunmaktır.  

2. SERTİFİKA PROGRAMI ESASLARI

               a. Sertifika programına katılım ücretsiz olup, 12-26 Kasım tarihleri arasında Cumartesi 
ve Pazar günleri olmak üzere beş gün süreli ve çevrimiçi olarak planlanmıştır.
          b. Sertifika programı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm ders dönemidir. İki
gün boyunca on oturumda çevrimiçi dersler yapılacaktır. 
          c. İkinci bölüm üç günlük çevrimiçi grup çalışmalarıdır. Her biri bir moderatör
tarafından yönetilen ve 16/17 öğrenciden oluşan altı grup, ASELSAN’ın BizBize video 
konferans aracını ve Google Drive’ı kullanarak seçilmiş sahte/yalan haber ve bilgi savaşı 
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vakalarını interaktif tartışma oturumlarında inceleyecektir. 
            d. Grup çalışmaları süresince her grubun bir dijital eğitim dokümanı/broşürü
ve  bir farkındalık artırma videosu tasarlaması beklenmektedir. 
            e. Bu programın katılımcı sayısı 100 öğrenci ile sınırlı olmakla birlikte, açılış ve
kapanış oturumları, ders anlatımları ve grup sunumları kamuoyuna açıktır. Webinar 
bağlantısı, program posteriyle paylaşılacaktır.
            f. Ders videoları, program kitapçıkları, sunumlar, vaka çalışmalarını içeren
program çevrimiçi materyalleri ve katılımcıların tasarımları Arel USAM İnternet sitesinin 
proje sayfasında yayınlanacaktır.
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 Sertifika Program Akışı

Günler                               Oturumlar

                                                           Ders Oturumları

1. Gün:
12 Kasım 2022
Cumartesi

Açılış Oturumu-09.30-10.30
Açılış Konuşmaları
Grup çalışmaları ve grup görevleri hakkında açıklama 
(Yalan haberle mücadele için farkındalık tasarımı ve genel 
okuyucuya yönelik eğitim kiti tasarımı)

1. Oturum: 10.30-12.00
Konu: Medyayı Anlama: Gelenekselden Günümüze Medya

2. Oturum: 12.15-13.45
Konu: Medya Okuryazarlığı

3. Oturum: 14.00-15.30
Konu: Yanlış, Yalan ve Sahte Haber/Bilgi Kavramları 

4. Oturum: 15.45-17.15
Konu: Geleneksel Medyanın Özellikleri ve Yalan Haber 

5. Oturum: 17.30-19.00
Konu: Propaganda ve bilgi savaşı faaliyetleri (Understanding 
propaganda and hostile info activities)
Konuşmacı NATO’dan talep edildi.

2. Gün:
13 Kasım 2022
Pazar

1. Oturum: 09.30-11.00
Konu: Sosyal Medyanın Dinamikleri ve Yalan Haberin Artışı

2. Oturum: 11.15-12.45
Konu: Ulusal Küresel Siyaset ve Yalan Haber

3. Oturum: 13.00-14.30
Konu: Yalan Haberle Mücadele Yolları-Hukuksal Düzenlemeler



3. BAŞVURU KOŞULLARI 

            a. Sertifika programına üniversitelerin lisans programlarında öğrenim
gören 3-4’üncü sınıf lisans öğrencileri ile yüksek lisans program öğrencileri 
başvurabilecektir. 
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4. Oturum: 14.45-16.15
Konu: Doğruluk Kontrolu ve Doğrulama

5. Oturum: 16.30-18.00
Konu: Doğrulama/Teyit Kuruluşları ve Etkinlikleri

18.00-18.30 Oturumların genel değerlendirmesi ve grup çalış-
maları için genel açıklama (Proje Yürütücüsü)

Grup Çalışmaları

3. Gün:
19 Kasım 2022
Cumartesi
10.00-16.00
Grup Çalışması 
Bizbize, Google 
Drive 

Altı grup teşkil edilecektir. 
Her grup bir moderatör tarafından yönlendirilecek ve 16-17
öğrenci bulunacaktır.  

1. İki günlük grup çalışmalarında saat 10.00-13.00 arasında 
yalan, sahte haber, doğrulama ve propaganda ile ilgili örnek 
olaylar incelenecektir. 

  Moderatörler tarafından farklı içeriklerde 6 vaka seçilecek ve 
öğrencilerle birlikte seminer şeklinde incelenecektir.  

2. İki günlük çalışmalarda 14.00-17.00 arasında 2 (iki) saat 
grupların farkındalık videosu ve online eğitimim kiti tasar-
lama/hazırlama ödevi için çalışma/tartışma zamanı olarak 
ayrılmıştır. Moderatörler kontrolünde yürütülecektir.  

4. Gün:
20 Kasım 2022
Pazar
10.00-17.00
Grup Çalışması 
BizBize, Google 
Drive

5. Gün:
26 Kasım 2022 
Cumartesi 
10.00.-13.00
Bizbize, Google 
Drive

-Grup çalışmaları sunumları (Farkındalık yaratma videoları ve 
online eğitim araç setleri)
- Jüri sunumları değerlendirecektir.
-Moderatörlerin program ve öğrenme çıktılarını değerlendir-
meleri
-Öğrencilerin geri bildirimleri
-Anket
-Program kapanışı   

Ulusal medya (TV kanalları ve gazeteler) temsilcileri derslere ve sunumlara 
davet edilecektir.



      b. Programa katılacak öğrencilerin İngilizce dil bilgisine sahip olması gereklidir 
(Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 100 tam puan üzerinden 
asgari 70 puan alınmış olması veya Üniversitelerin İngilizce bölümlerinde öğrenci 
olunması veya üniversite lisans programlarında İngilizce hazırlığın tamamlanmış 
olması gereklidir). 
       c. Programa 80 lisans, 20 lisans üstü öğrenci kabul edilecektir. Kategorilerden 
birinde kriterlere uygun yeterli sayıda başvuru olmadığında, kontenjanların ayarlaması 
yapılacaktır.
            d. Başvuran adaylardan dil ve sınıf kriterlerini karşılayanlar 2022 Eylül ayı
itibariyle transkriptlerinde yazılı genel not ortalamalarına göre sıralanacaktır. Yüksek 
lisans öğrencilerinden henüz bir yarı yıl tamamlamayanların lisans mezuniyet not 
ortalamaları, bir ve daha fazla yarı yıl tamamlayanların ise yüksek lisans genel not 
ortalamaları dikkate alınacaktır.
            e. Kriterlere uygun başvurular program kontenjanı olan 100’ü geçtiğinde, 
programa bir üniversiteden en fazla 5 (beş) lisans, 2 (iki) yüksek lisans öğrencisi kabul 
edilecektir. 
                         f. Başvurular  26  Ekim  2022  tarihine  kadar  Arel USAM Proje sayfasından
(usamproje.arel.edu.tr) yapılacaktır. 
            g. Başvuru için gerekli evraklar; 
                 (1)  Adayın özgeçmişi, 
                 (2)  Öğrenci belgesi,
              (3) Onaylı transkript (üzerinde genel not ortalaması bulunmalı ve Eylül 2022 
tarihi itibariyle onaylı olmalı), 
            (4)  İngilizce dil bilgisini gösteren belge (Transkriptte İngilizce dili ile eğitim 
yapan bölüm öğrencileri için transkrip yeterlidir. Türkçe dilinde eğitim yapan ancak 
İngilizce hazırlığı tamamlamış öğrencilerin bu durumları transkriptte yazılı olmalıdır. 
Diğer öğrenciler için İngilizce sınav belgesi gereklidir).
            h. Başvuru sonuçları Arel USAM proje sayfasında (usamproje.arel.edu.tr)

yayımlanacaktır.

4. SERTİFİKA ALMAYA HAK KAZANMA 

          a. Programa kabul edilen ve başarıyla tamamlayan öğrencilere Rektörlük onaylı 
sertifika ve eki verilecektir. 
            b. Sertifika almaya hak kazanmak için;

                   (1) Online derslerin yüzde 80’ine katılmak, 
              (2) Grup çalışmalarına tam olarak iştirak etmek ve grup ödevlerine katkıda 
bulunmak,
                   (3) Değerlendirme, anket, geri besleme etkinliklerini tamamlamak gereklidir.

This project
is sponsored by
the North Atlantic
Treaty Organization   
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