YAN L I Ş B İ LGİ DE DE KTİF İ
O L M AK İ STİYORUM
• Karşılaştığımız bazı bilgiler yanlıştır.
• Dedektifler kolayca gözden kaçan bu
yanlış bilgilerin peşinden giderler!

Hayır

Evet,

Yanlış bilginin
peşine düşmek
istemiyorum

Peki yanlış bilgiyi
nasıl tanırız?

Hayır
Ben zaten yanlış
bilgi dedektifiyim

Peki
Hiç yanlış bilgi
gördün mü?

Hemen
başlayalım

Evet

Şüphe
kasını
geliştir

Hayır

Fark etmesek
de yanlış
bilgiyle her gün
karşılaşıyoruz.
Şüphe kası bu
yüzden çok
önemli

Şüphe kası
nedir ve neye
benzer?
Bir bilgi doğru mu yoksa yanlış mı diye
düşündüğünde çalışan şeye “şüphe kası” denir.
Bu kas pratik yaptıkça güçlenir ve yanlış bilgiye
karşı seni korur.

Nereden başlayacağım?

Merak et

Araştır

• Daha çok soru
sor
• Kimin yazdığına
bak

• İnternette değişik
değişik araştırmalar yap
• Tarihine bak ve yeni
mi diye kontrol et

Sakin kal
• Her şeyi paylaşma, önce
sen emin ol
• Çok korktuğunda,
sevindiğinde,
heyecanlandığında,
üzüldüğünde bekle

Şimdi daha güçlüyüm!

Nasıl

İnternetteki yanlış bilgilerden korkmuyorum

bu kadar
güçlü?

Çünkü bunlara dikkat ederim

Tuhaf gelen linklere
tıklamam
• Karşıma çıkan “inanılmaz
açıklama” gibi yazılara
tıklamam
• Doğru bilgileri paylaşan
kaynakları takip ederim

Teyitçileri bilirim
• Teyitçilik ne demek bilirim ve
teyitçileri takip ederim

Fotoğraf ve resimlerin
peşine düşerim
• Şüphelendiğim fotoğrafların
aslını bulmaya çalışırım
• Kaynakları takip ederim

Şakalara gülerim
• Metinlerin ne anlatmak
istediğini çözerim
• Haber gibi görünen şakaları
gerçeklerinden ayırt ederim

Nasıl
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güçlü?

Hayır
Ben zaten yanlış
bilgi dedektifiyim!

YANLI Ş Bİ LGİ DE DE KTİFİ
OL MAK İ STİYO RU M
• Karşılaştığımız bazı bilgiler yanlıştır.
• Dedektifler kolayca gözden kaçan bu
yanlış bilgilerin peşinden giderler!

Evet

Hayır

Peki

Yanlış bilginin peşine
düşmek istemiyorum

Hiç yanlış bilgi
gördün mü?

Evet,
Peki yanlış bilgiyi
nasıl tanırız?

Hayır

Hemen
başlayalım

Nereden başlayacağım?

Fark etmesek
de yanlış
bilgiyle her gün
karşılaşıyoruz.
Şüphe kası bu
yüzden çok
önemli

Şüphe
kasını
geliştir

Şüphe kası
nedir ve neye
benzer?
Bir bilgi doğru mu yoksa
yanlış mı diye
düşündüğünde çalışan şeye
“şüphe kası” denir.
Bu kas pratik yaptıkça
güçlenir ve yanlış bilgiye
karşı seni korur.

Merak et
• Daha çok soru
sor
• Kimin yazdığına
bak

Araştır
• İnternette değişik
değişik araştırmalar yap
• Tarihine bak ve yeni
mi diye kontrol et

Sakin kal
• Her şeyi paylaşma, önce
sen emin ol
• Çok korktuğunda,
sevindiğinde,
heyecanlandığında,
üzüldüğünde bekle

Şimdi daha güçlüyüm!
İnternetteki yanlış bilgilerden korkmuyorum

Çünkü bunlara dikkat ederim

Tuhaf gelen linklere
tıklamam

Fotoğraf ve resimlerin
peşine düşerim

• Karşıma çıkan “inanılmaz
açıklama” gibi yazılara
tıklamam
• Doğru bilgileri paylaşan
kaynakları takip ederim

• Şüphelendiğim
fotoğrafların aslını
bulmaya çalışırım
• Kaynakları takip ederim

Teyitçileri bilirim
• Teyitçilik ne demek bilirim
ve teyitçileri takip ederim

Şakalara gülerim
• Metinlerin ne anlatmak
istediğini çözerim
• Haber gibi görünen
şakaları gerçeklerinden
ayırt ederim

