
 

 



 



AMAÇ 

 Doğal afet, OHAL, kriz, çatışma, savaş gibi güvenlik riskli 
ortamlar hakkında bilgi birikimine katkı sağlamak ve bu 
alanda görev yapan basın yayın kuruluşu mensuplarının 
mesleki yetkinliklerini artırmak,   
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 Bu tür ortamlarda beka, korunma ve güvenlik kapasitelerini  
geliştirmek, 

 Haberci, araştırmacı ve yorumcuların; resmi makamlar, 
güvenlik kuvvetleri ve ortamdaki sivil toplum kuruluşları ile 
akreditasyon, karşılıklı ve birlikte çalışabilirlik yeteneklerini 
geliştirmek. 



ÖNERİLEN KATILIMCI KİTLESİ  

 

            Önerilen katılımcı kitlesi:  Alanda görev yapanlar  

                                          haberciler 
                                            muhabir adayları       
                                          haber planlayıcılar 
                                             sunucular, yorumcular ve  

araştırmacılar 
 

                      Güvenlik sektöründen ve bürokrasiden ilgililer 
                        basın-yayın, iletişim ve halkla ilişkiler 

 alanlarında görev yapanlar  
                       kamu diplomasisi planlayıcıları ve 

uygulayıcıları  
                             

         Akademik alanda faaliyet gösterenler 
          basın-yayın, iletişim bölümü öğrencileri  
          siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü öğrencileri 
          kamu yönetimi bölümü öğrencileri 
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YÖNTEM ve KAPSAM (1) 

Dördüncü büyük güç olan basın yayın kuruluşları çalışanlarının, 
güvenlik riskli ortamlardaki görevlerinde;  

doğru, güvenilir ve zamanında 
halkı bilgilendirmek suretiyle 

evrensel haber alma hakkının kullanılmasına 
katkı sağlamalarına yardımcı olmak üzere hazırlanan 
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Kademeli ve Modüler 
bir yapıda planlanmıştır. 

  



YÖNTEM ve KAPSAM (2) 

 

 1’inci Modül   orta yoğunluklu, 

 2’nci Modül   yüksek yoğunluklu 

güvenlik riskli ortamının ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. 
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Yüksek Riskli Ortamlarda 
İcra Edilen Faaliyetler: 
 

 Terörizmle Mücadele ve  
İç Güvenlik Harekâtı 

 Barışa Zorlama Harekâtı 

 Sınır Ötesinde Sınırlı Güç Kullanma 

 Savaş 

 

 
 

Orta Riskli Ortamlarda 
İcra Edilen Faaliyetler: 
 

 Doğal Afet Yardım Harekâtı 

 İnsani Yardım ve Kurtarma Harekâtı 

 Barışı Destekleme Harekâtı 

 Mülteci ve Sığınmacılara Yardım 

 İnsan Kaçakçılığı İle Mücadele 

 OHAL 

 Uluslararası Krizler 



YÖNTEM ve KAPSAM (3) 

  

 1’inci Kademe   temel eğitimi,    

 2’nci Kademe    ileri eğitimi  içermektedir. 

 

1’inci Kademe eğitim uzaktan eğitim 

şeklinde uygulanacak olup, gönderilen ders 
notları üzerinden çoktan seçmeli ve metin 
tipi bir sınavı içerir. 
 

2’nci Kademe eğitim, konferans ve seminer 

çalışması şeklinde olup,  

 
çıkış testini ve proje ödevini içerir. 
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Dersleri 
takip edenlere 
katılım belgesi 

verilir. } 
} çıkış testini ve proje ödevini başarı 

ile tamamlayanlara sertifika ve 
transkript belgeleri verilir 



BELGELEME 

 

Katılım Belgesi Merkez Strateji Enstitüsü  

Sertifika İlgili kurumu/üniversite ve  Merkez Strateji 
Enstitüsü  

akreditasyonunu taşır. 
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İLETİŞİM 

www. merkezstrateji.com 

Cep: + 90 533 230 30 18 

Tel: + 90 (312) 236 21 99 

bilgi@ merkezstrateji.com 

merkezstrateji@gmail.com 
Egitim@merkezstrateji.com 




