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ABSTRACT 

 

 

 

 In this thesis, the importance of media literacy, the subjects that should be 

thought in media literacy education, its contents and scopes were studied. Besides, 

the contemporary education techniques about media, media literacy, its contents and 

scopes were studied. In this context, the developed countries on media education and 

their educational system was searched. It is also researched in these countries about 

their development process, their policies and the organizations that support their 

media literacy education system. At the same time, it is suggested content and scopes 

in media literacy curriculum for Turkish education system.      

 

 

 It is investigated with using the literature and content analysis technique of 

the educational standarts, curriculums, lesson plans and adult education policy of 

developed countries in media literacy. It is considered that it would make 

contribution to this thesis, so its made in- depth interviews with the authorities of 

Radio and Television Supreme Council and Republic of Turkey Ministry of National 

Education. Accordingly, treated with Dr. Elif BAKAR (Basic Education General 

Directorate of Programmes and Head of Teaching Materials), Bekir ERDOĞAN 

(Head of Human Resources Department of the General Directorate of Teacher 

Assignment), Dr. YaĢar UĞURLU (Radio and Television Supreme Council Vice 

President Human Resources and Training Department), Fatih ARSLAN (Radio and 

Television Supreme Council of Educational Programs Assistant). With the obtained 

datas, it is created a frame for the applications of media literacy for Turkish 

education system.  

 

 

 

 

 

Key words: Media, Media Literacy, Media Education 
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ÖZET 

 

Bu tezde, medya okuryazarlığı eğitiminin önemi, medya okuryazarlığı 

eğitiminde nelerin öğretilmesi gerektiği, eğitimin içeriği ve kapsamının nelerden 

oluĢması gerektiği araĢtırılmıĢtır. Medya okuryazarlığı derslerinde iĢlenen medya, 

medya eğitimi ve okuryazarlığı kavramları incelenmiĢtir. Bu bağlamda medya 

okuryazarlığı eğitiminde geliĢmiĢ olan ülkelerin eğitim sistemi, önplana çıkan 

modeller ve yaklaĢımlar ele alınmıĢtır. Medya okuryazarlığı eğitiminde geliĢmiĢ 

ülkelerde geliĢim süreçleri, izlenen politikalar, yaklaĢımlar ve ilgili organizasyonlar 

incelenmiĢtir. Ayrıca Türkiye„deki medya okuryazarlığı ders müfredatı için içerik ve 

kapsam önerisi sunulmuĢtur. 

 

Medya okuryazarlığı eğitimi konusunda ön plana çıkan ülkelerin eğitim 

standartları, ders müfredatları, ders planları içeriği ve yetiĢkin eğitimi konusundaki 

izlenen politikalar literatür taraması ve içerik analizi ile niteliksel olarak incelenmiĢ, 

ayrıca bu çalıĢmaya katkı sağlayabileceği düĢünülerek Türkiye‟deki Medya Eğitimi 

Programı Uygulamalarında en üst düzeyde söz sahibi olan Milli Eğitim Bakanlığı ve 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yetkilileriyle derinlemesine görüĢme yapılmıĢtır. 

Bu doğrultuda müfredat ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel 

Müdürlüğü Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire BaĢkanı Dr. Elif BAKAR ile, 

ĠletiĢim Fakültesi Mezunlarının Milli Eğitim Bakanlığında istihdamıyla ilgili Milli 

Eğitim Bakanlığı Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire 

BaĢkanı Bekir ERDOĞAN ile, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Medya 

Okuryazarlığı ile ilgili çalıĢmaları ve eğitim materyalleriyle ilgili Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkan Yardımcısı Dr. 

YaĢar UĞURLU ile ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Milli Eğitim 

Bakanlığının birlikte yürütmekte oldukları medya okuryazarlığı eğitimi iĢbirliği ile 

ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Eğitim Programları Uzman Yardımcısı Fatih 

ARSLAN (MEB Medya Okuryazarlığı Kitabı Komisyon Üyesi) ile görüĢmeler 

yapılmıĢtır. Elde edilen verilere doğrultusunda Türkiye‟deki medya okuryazarlığı 

eğitimi uygulamaları için bir çerçeve oluĢturulmuĢtur.  

 

Anahtar Kelimeler: Medya, Medya Okuryazarlığı, Medya Eğitimi 
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TÜRKĠYE’DEKĠ MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BĠR 

UYGULAMA ÖNERĠSĠ 

 

 

 

GĠRĠġ 

 

Medya, Latincede „ortam‟, „araç‟ anlamına gelen medium kelimesinden 

türeyen bir kavramdır (RTÜK, 2007). GeniĢ izleyici grubuna ulaĢtığı için medya, 

„iletiĢim ortamı‟, „iletiĢim araçları‟ „kitle iletiĢim araçları‟ (Divine, 2006; TDK, 

2010) olarak da adlandırılmaktadır. Medya, bilgiyi aktaran, basılı, dijital ve 

elektronik her Ģeyi içine alan kitap, gazete, dergi, bilgisayar, televizyon, internet 

video oyunları, müzik, film, CD-ROM, DVD, çağrı cihazları, cep telefonları, 

bilboardlar vb. araçları içerisine alabilir (Levin, Arafeh, Deniz ve Gottesman, 2004). 

Tüm bu araçları içine alan medyayla, kuĢkusuz her yaĢtan birey sürekli etkileĢim 

halindedir. 

 

Medya, günümüzde insan yaĢamının ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle; 

etkisini, bireyin toplumsallaĢma sürecinde artarak sürdürmektedir (Jolls ve Thoman, 

2008). Teknolojinin geliĢmesi de bu etkinin daha hızlı ve kolay yayılmasına hizmet 

etmektedir. Önceden bilgi ve habere basılı materyallerle ulaĢılırken, günümüzde 

internet yoluyla sınırsız eriĢim gerçekleĢmektedir. BasılmıĢ araçlar temelli bilgi 

analizinin yerini çeĢitli medya araçları temelli bilgi analizi almaktadır. DüĢünceleri 

ifade etmede, kalem, kâğıt ve sözcüklerin kullanılmasının yerini güçlü medya 

teknolojilerinin kullanılması almaktadır. Ders kitapları ve tek kaynağa dayalı 

öğrenme yerine artık birçok kaynaktan görsel ve elektronik olarak gerçek zamanlı ve 

gerçek dünyadan öğrenme söz konusudur. Bunlar medya kültürünün öğrenim 

üzerindeki etkileridir (Jolls ve Thoman, 2008). Bu etkiler her ne kadar bilgiye 

ulaĢmaya, dolayısıyla öğrenmeye kolaylık sağlasa da bilinçli olunmadığı takdirde 

bazı sakıncaları beraberinde getirmektedir. Nitekim 2008 yılında yayınlanan bir 

raporda medyanın saldırgan davranıĢ ve Ģiddet, Ģiddete duyarsızlaĢma, madde 

bağımlılığı ve istismar, beslenme ve obezite, bedensel benlik algısı, cinselliğe 

düĢkünlük ve öz benlik algısı, reklam, pazarlama ve tüketim konularında etkili 
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olduğu vurgulanmıĢtır (Assocation of American Pediatry, 2008). Medya bu 

etkileriyle, dünyayı algılama ve anlama aĢamasında olan çocuklar ve gençlerin 

geliĢim süreçlerini istenmeyen Ģekilde yönlendirebilir. 

 

Medyanın geniĢleyen bu etkisi ve yukarıda sayılan olumsuzluklarına karĢı en 

savunmasız kesim Ģüphesiz çocuklardır. Çocukluk, bireyin dünyaya geldiği andan 

itibaren yetiĢkinler ve çevre kaynaklı olumlu-olumsuz etkilere maruz kaldığı pasif bir 

dönemdir. YaĢamla alakalı her türlü bilgiyi öğrenmenin insan ömrünün sonuna kadar 

devam ettiğini kabul etsek de, çocuk kendisiyle, toplumla ve dünyayla alakalı her 

Ģeyi bu dönemde öğrenmeye baĢlar. Öğrenme sürecinde çocuk ilk olarak ailesiyle 

etkileĢime girer (Akçalı, 2009, s1). Aile içinde büyüyen, öğrenen ve olgunlaĢan 

çocuk, toplum içinde de Ģekillenir ve değiĢir. Çocuğun geliĢim sürecine etki eden 

üçüncü önemli unsur olan medyanın etkisi artık kaçınılmaz olarak baĢköĢedeki yerini 

almıĢtır (Ertürk, 2011, s. 49). 

 

Yapılan araĢtırmalar ve değerlendirmeler sonucu, çocukların görsel, iĢitsel ve 

yazılı medya karĢısında savunmasız bir alıcı konumunda bulunduğunu ve çocukların 

ilköğretimden baĢlanarak, medya karĢısında bilinçlendirilmelerinin gerekli olduğu 

görülmüĢtür (RTÜK, 2007). Çocukların savunmasız alıcı konumda bulunmaları aynı 

zamanda, eğitimsel hedef ve amaçların yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir. 

Bilinçli ve eleĢtirel bir medya tüketicisi ve üreticisi bilincini kazanma, kurgu ve 

gerçeği ayırt etme, medya iletilerini çözümleme ve değerlendirme yeterliğini 

kazanma ilköğretimden baĢlanarak eğitimin amaçlarına eklenmesi gereken önemli 

konulardır (Jolls ve Thoman, 2008). Çünkü çocuklar da dâhil her birey günün her 

saatinde medya mesajlarıyla karĢılaĢabilmektedir. Yoğun Ģekilde medya mesajlarıyla 

karĢılaĢan bireylerin, bu mesajları doğru biçimde algılayabilme, sorgulayabilme ve 

okuyabilme gerekliliği, medya okuryazarlığı kavramını ön plana çıkarmaktadır. 

Medya okuryazarlığı, çeĢitli biçimlerdeki medya mesajlarına ulaĢma, onları analiz 

etme, değerlendirme ve oluĢturma yeteneğidir(Tallim, 2009). Medya okuryazarı 

olmak, „kitle iletiĢim araçlarını okuyabilmek için gerekli eleĢtirel düĢünme 

becerilerine sahip olmak‟ Ģeklinde yorumlanabilir(Balaban-Salı, Ünal ve Küçük, 

2008). Medya okuryazarlığının iki temel noktasından biri medyadaki içeriğe 

eriĢebilmek için teknolojiyi kullanma becerisi, diğeri de sunulan içeriği anlamakla 

beraber değerlendirebilme becerisidir (RTÜK, 2008). 
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Medya okuryazarlığı, son otuz yılda özellikle Batılı ülkelerde büyük 

ilgi görmekte(Altun,2009), bir ders olarak, ülkeden ülkeye değiĢen uygulamalarla 

okutulmaktadır. Örneğin; Ġngiltere, Fransa, ABD gibi ülkelerde doğrudan programa 

konularak tıpkı matematik, fen bilgisi ya da dil bilgisi gibi okutulmakta iken; 

Kanada‟da, sanat, edebiyat, vatandaĢlık gibi dersler içinde okutulmaktadır. Bunun 

yanı sıra Batı ülkelerinde ilkokullar için medya okuryazarlığı dersinin zorunlu olup 

olmaması konusu da tartıĢılmaktadır(RTÜK, 2007; RTÜK, 2008). Ülkemizde ise 

medya okuryazarlığı, RTÜK tarafından, 20-21 ġubat 2003 tarihlerinde 

gerçekleĢtirilen iletiĢim Ģurasında dile getirilmiĢ ve ilk kuramsal vurgulama burada 

yapılmıĢtır. Ancak asıl geliĢmeler 2004 yılından sonra olmuĢtur. 2004 yılında Devlet 

bakanlığı bünyesinde kurulan Ģiddeti önleme platformu, medya okuryazarlığının 

geliĢimine katkı sağlamıĢtır (Altun, 2009). ġiddeti önleme platformunun „medya ve 

Ģiddet‟ alt çalıĢma grubunun 2004 yılında yayınladığı sonuç raporunda ilk ve orta 

öğretim ders programlarına, medya okuryazarlığı dersi konulmasına oy birliği ile 

karar verildiği ifade edilmiĢtir (ġiddeti Önleme Platformu, 2004). 2005 yılında 

Marmara Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi tarafından düzenlenen “Uluslar Arası Medya 

Okuryazarlığı Konferansı”nda akademisyenler tarafından sunulan çeĢitli bildirilerin 

yanı sıra RTÜK tarafından da, medya okuryazarlığının gerekliliği üzerine resmi bir 

bildiri sunulmuĢtur. 24 Kasım 2006 tarihinde “Uluslar Arası Medya Okuryazarlığı 

Paneli” ile çalıĢmalar sürdürülmüĢtür. Talim ve Terbiye Kurulu, RTÜK ve 

akademisyenlerden oluĢan bir komisyon tarafından “Medya Okuryazarlığı Dersi 

Öğretim Programı ve Öğretmen Kılavuzu” hazırlanmıĢtır. “Ġlköğretim Seçmeli 

Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı” ise 31.08.2006 tarihinde MEB Talim 

ve Terbiye Kurulunda görüĢülerek kabul edilmiĢtir (RTÜK, 2008). Medya 

okuryazarlığı dersi öğretim programı, ilköğretim okullarının 6, 7 ya da 8. sınıflarında 

seçmeli olarak haftada bir ders saati üzerinden toplam 36 saatlik bir süre öngörülerek 

hazırlanmıĢtır (RTÜK ve MEB, 2007). Medya okuryazarlığı dersi öğretim programı, 

ilköğretim ikinci kademede yer alan ortak temel becerilerin yanı sıra kendine özgü 

olan; „gözlem‟ ve „sosyal ve kültürel katılım‟ becerisini de kazandırmayı 

amaçlamaktadır. Ayrıca medya okuryazarlığı dersinin, medyayı farklı açılardan 

değerlendirebilen, medyada gördüklerini akıl süzgecinden geçirebilen, medyaya 

yönelik eleĢtirel bakıĢ açısı kazanabilen ve bilinçli bir medya okuryazarı olan, 

toplumsal yaĢama daha aktif ve yapıcı olarak katılan bireyler yetiĢtirme gibi amaçları 
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da vardır. Medya okuryazarlığı dersi ile öğrencilere özel yaĢamın gizliliğine saygı, 

estetik duyarlılık, dürüstlük, sorumluluk, etik kurallara bağlılık, farklılıklara saygı 

duyma, kültürel mirası yaĢatmaya duyarlılık, aile içi iletiĢime önem verme, bilinçli 

tüketim, toplumsal hayata aktif katılım, bilimsellik, eĢitlik, yardımlaĢma, dayanıĢma 

ve paylaĢma gibi değerler kazandırılmak istenmektedir(MEB, 2009). 

 

Ülkemizde medya okuryazarlığı dersinin seçmeli bir ders olarak okutulmaya 

baĢlanması, medya okuryazarlığı konulu araĢtırmaları arttırmıĢtır. Medya 

okuryazarlığını konu edinen az sayıda yüksek lisans ve doktora tez çalıĢması (Kartal, 

2007; Çelik, 2008; Çetinkaya, 2008; Seylan, 2008; Apak, 2008) mevcuttur. Bunların 

dıĢında, Deveci ve Çengel (2008)‟in gerçekleĢtirdikleri bir çalıĢmada, öğretmen 

adaylarına medya okuryazarlığı kavramının ne olduğu, medya okuryazarı 

olunabilmesi için nelerin yapılması gerektiği gibi sorular sorulmuĢ; Öğretmen 

adayları, medya okuryazarlığını gündemi izleme, haberleri yorumlama, mesajları 

algılama Ģeklinde tanımlamıĢlardır. Balaban-Salı (2008) tarafından ilköğretim medya 

okuryazarlığı dersinin amaçları ve etkinlikleri değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmada, 

öğretmenler için hazırlanmıĢ iki adet kitabın bulunduğu; ancak, medya okuryazarlığı 

dersi için öğrencilerin yararlanabileceği tek bir ders kitabının bulunmadığına vurgu 

yapılmıĢtır. Ayrıca, amaçların büyük kısmının biliĢsel alanla ilgili olduğu ve 

amaçlarla uygun olmayan etkinliklere yer verildiği ifade edilmiĢtir. Kösebalaban ve 

TaĢköprülü (2008)‟nün meslek yüksekokulu öğrencilerinin medya okuryazarlığı 

kapsamında medyayı kullanma tutumlarını araĢtırdığı çalıĢmada, öğrencilerin 

çoğunun, medyanın rol model haline geldiği görüĢünde birleĢtikleri görülmüĢtür. 

Elma, Kesten, Dicle, Mercan, Çınkır ve Palavan, (2009) okul müdürlerinin, medya 

okuryazarlığı dersini gerekli ve yararlı bulduklarını ancak öğretmenlerin hizmet içi 

eğitim almalarının gerekli bulduklarını belirtmiĢlerdir. Kimi ülkelerde diğer dersler 

içerisinde kimi ülkelerde baĢlı baĢına bir ders olarak okutulan medya okuryazarlığı 

dersinin etkililiği konusunda bilgi sahibi olmanın, bundan sonraki uygulamalara yol 

göstereceği düĢünülmektedir.  

 

Medya okuryazarlığı eğitimi denilince, araĢtırmayı sadece bir kitle iletiĢim 

aracı üzerinden sınırlandırmak imkânsız hale gelmektedir. Çünkü hedef kitleyi 

oluĢturan ortaöğretim öğrencileri medya olarak ne kullanıyor ise hepsine cevap 
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vermek zorunluluğu vardır. Eğitim kapsayıcı olmak zorundadır. Bu yüzden tezin 

kapsamı geniĢ tutulmuĢtur.  

 

Medya okuryazarlığı alanındaki literatüre bakıldığında mevcut yayınların 

hemen hepsinde öncelikle teorik olarak medya incelemeleri yer almıĢ; kitle iletiĢim 

araçlarının neler olduğunu, ne iĢe yaradığını, nasıl kullanıldığını tanıtmakla 

baĢlanmıĢtır. Daha sonra uygulamalar detaylandırılmaktadır. Dolayısıyla bu tezde de 

öncelikli olarak teori üzerinde durulmuĢtur. 

 

                Birinci bölümde medyanın tanımı yapılmıĢ, medya okuryazarlığı 

eğitimindeki temel model ve yaklaĢımlar, alanı etkileyen araĢtırmacılar ve 

çalıĢmaları incelenmiĢtir. Medya okuryazarlığı eğitiminde ilerleme kaydetmiĢ, bu 

araĢtırma için de örnek oluĢturan ülkelerde tarihsel geliĢim, izlenen politikalar ve 

sonuçları, medya okuryazarlığı eğitiminin nasıl yapıldığı da inceleme konusu 

edilmiĢtir.  

 

            

 Ġkinci bölümde medya okuryazarlığı eğitiminde kullanılmak üzere, standart 

dokümanlar, müfredat programı veya ders planlarından seçilen örnekler 

incelenmiĢtir. Bu dokümanlarda kullanılan ana kategoriler ve alt baĢlıkları 

incelenmiĢ ve bunlar hem ikinci bölümü oluĢturmuĢ hem de medya okuryazarlığı için 

neyi ifade ettiği, kullanım yeri, neden gerekli olduğu açıklanmıĢtır. 

 

               Medya okuryazarlığının „eğitimi„ üzerine yapılan müfredat programları 

baĢta olmak üzere tez, kitap, makale vb. çalıĢmalarda üzerinde durulan, bir arada 

veya birkaçı bir arada iĢlenen ana temalar Ģunlardır: 

 

1.Araçlar: Kitle iletiĢim araçları ve dijital teknolojiler.  

 

2. Türler: Medya mesajı türleridir. Medya okuryazarlığı eğitimine konu olan türler 

nelerdir? Bunların her biri nasıl ele alınmaktadır? Bu sorulara cevap verilmiĢtir.  

 

3. Kavramlar: Medya okuryazarlığı eğitiminde en çok üzerinde durulan kavramlar 

incelenmiĢtir. Yazarın kiĢisel tercihleri ve özellikle de dahil olduğu ekole göre 
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üzerinde durulan kavramlar değiĢebilmektedir. Eğitim planı kapsayıcı olması 

gerektiği için önemli olan kavramların hepsine bu araĢtırmada yer verilmiĢtir. Bunlar 

içinde seçim yapmak, geliĢmelere göre ilave yapmak mümkündür. 

. 

4.Eğitim Yöntemleri: Hala hazırda sürdürülmekte olan ortaöğretim düzeyi medya 

okuryazarlığı eğitimi incelenmiĢtir. Eğitimde sınıfiçi uygulamalarda çok çeĢitlilikler 

tespit edilmiĢtir. Medya okuryazarlığı eğitimi içerisinde vatandaĢlık, eğitimcilerin 

liyakati, aile bireyleri, sosyal ve tıbbi dernekler gibi bilimsel yaklaĢımın içinde veya 

dıĢında yer alan kiĢi veya kurumların çalıĢmalarına da yer verilmiĢtir.  

 

5. Sorunlar: Medya tüketimi nedeniyle ortaya çıkan sorunlar iki aĢamada 

değerlendirilmiĢtir. Birincisi, medya mesajlarının tüketilmesinden (hatta 

üretilmesinden) önce karĢılaĢılan sorunlar(tezin ikinci bölümünde ayrıntısıyla 

incelenmiĢtir) ve medya mesajlarının tüketimi sonucunda bireyler üzerindeki etki ve 

neticede ortaya çıkan sorunlar. Bunlar çeĢitli yönleriyle incelenmesi gereken konular 

olduğu için bu araĢtırmada yer almıĢtır. 

 

Üçüncü bölümde Türkiye„de Yürütülen Ortaöğretim Düzeyi Medya 

Okuryazarlığı dersi için Uygulama Önerilerinde bulunulmuĢtur. Bu öneriler ile, 

ortaöğretim düzeyi medya okuryazarlığı dersinin programını hazırlayacak 

programcılara alandan bilgi sağlanması amaçlanmıĢtır. Bunun için bu araĢtırmada 

elde edilen bulgular, karĢılaĢılan güçlükler ve izlenmesi gereken yol hakkında 

sonraki araĢtırmalar için de önerilerde bulunulmuĢtur. 

 

Bu tez medya okuryazarlığı konusunda eğitim veren öğretmenlere bilgi 

sağlamak amacı da taĢımaktadır. Dolayısıyla yukarıda bahsedilen ve tezin bütünlüğü 

içinde incelenen bu konular, ortaöğretim düzeyinde medya okuryazarlığı eğitimi için 

önemli bulunduğundan bu araĢtırmada yer almıĢtır. 

 

AraĢtırmanın Problemi: Bu araĢtırmada “Türkiye‟de ortaöğretim düzeyinde verilen 

medya okuryazarlığı dersinin içeriği ve kapsamı ne olmalıdır, bunun için nasıl bir 

uygulama önerilebilir?” sorusunu yanıtlayabilmek için Ģu alt sorulara cevap 

aranmıĢtır:  
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i. Medya okuryazarlığı nedir? Medya okuryazarlığında temel yaklaĢımlar nelerdir? 

ii. Dünyada ve Türkiye‟de Medya okuryazarlığı eğitimi uygulamaları nelerdir?  

iii. Ortaöğretim düzeyinde medya okuryazarlığı dersinin içeriği nelerden oluĢur, 

kapsamı nedir, daha etkili bir medya okuryazarlığı eğitimi için nasıl bir müfredat 

oluĢturulabilir?  

iv. Medya okuryazarlığı dersi ile ilgili eğitimcilerin, öğrencilerin ve velilerin rolü 

nedir, bu doğrultuda nasıl bir müfredat önerilebilir?  

 

Problem ve ona bağlı bu alt sorulardan birinci ve ikincisi birinci bölümde; üçüncüsü 

ikinci bölümde; dördüncüsü de üçüncü bölümde yanıtlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

AraĢtırma Probleminin Arka Planı: Medya bireyleri pek çok boyutu ile 

etkilemektedir. Medya profesyonelleri, ürettikleri medya mesajlarıyla öncelikle izler 

kitle üzerinde etki uyandırmak istemektedir. Muhabir haberini okutmak; reklamcı, 

ürünü satmak ister. Bunun için de hedef kitleyi etkilemelidir(Severin ve Tankard, 

1994, s. 6). Ancak bu etkiler kimi zaman olumlu olabildiği gibi kimi zaman da 

olumsuz örneklerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Örneğin medya, 

bireylerin özellikle de gençlerin bilgiye, eğlenceye, eĢyaya, markaya, modaya, 

insana, cinselliğe, evliliğe, yaĢam tarzına bakıĢını Ģekillendirebilmektedir. Modada 

yeni trendlerle gençlerden daha fazla ilgilenen yaĢ grubu yoktur. Gençler moda 

akımların belirleyicileridir(teen=trendsetter). Gençler sadece akranları için değil, 

tüm nüfus için moda akımları belirleyicileridir(Goodman, 2003, s. 27). 

 

Gençler medya mesajlarının en yoğun izleyicileridir. Ġlk ve ortaöğretim düzeyindeki 

öğrenciler; yoğun bir Ģekilde televizyon izlemekte, televizyondaki mesajlardan 

etkilenmektedir. Medya okuryazarlığı alanında çalıĢan akademisyenlerin, medyanın 

etkileri konusunda yoğun olarak iĢledikleri konular; Ģiddet, cinsellik, 

uyuĢturucu(Worsnop, 1999, s. 124), okuma alıĢkanlığının yok olması, dilin kötü 

kullanımı ve istenmeyen içerik(Clark, 2008, s. 22-23), küresel (yanlıĢ/doğru) 

bilgilenme, tüketim kültürü ve beslenme bozukluğu, dijital oyunlar, agresiflik ve 

duyarsızlaĢma(Strasburger and Wilson, 2002, s. 22) ve isyankârlık(Goodman, 2003, 

s. 26) gibi konulardır. 
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Türkiye„de medya okuryazarlığı dersine içerik sağlama hedefli bir model 

bulunmamaktadır. Bu yüzden, medya okuryazarlığı eğitimi konusunda ortalama 40 

yıllık geçmiĢe sahip ülkelerin müfredat uygulamalarından yararlanılarak, medya 

okuryazarlığı alanında Türkiye‟deki ihtiyaçları karĢılayacak nitelikte bir müfredat 

oluĢturulması ihtiyacı doğmuĢtur. Müfredat oluĢturulurken de verilmesi geren 

eğitimin içeriğinin ne olacağı, kapsamının ne olacağı ve eğitimin ne Ģekilde 

verileceğine yönelik soruların yanıtlanması gerekmiĢtir.  

 

 

AraĢtırmanın Amacı: Bu araĢtırmanın amacı, Türkiye‟de medya okuryazarlığı dersi 

uygulamaları ve buna paralel olarak öğrencilerin medya okuryazarlığı dersi 

kazanımlarını artırabilmeye yönelik öneriler geliĢtirmektir. AraĢtırmanın bir diğer 

amacı da Türkiye‟deki Medya Okuryazarlığı Eğitiminden sorumlu Milli Eğitim 

Bakanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yetkilileriyle görüĢme sağlayarak, 

Türkiye‟deki Medya Okuryazarlığı Eğitimi Uygulamaları hakkında bilgi edinmek, 

Ģuana kadar yapılan çalıĢmaları öğrenmek ve bundan sonraki süreçte ne gibi bir yol 

haritası izleneceğini ortaya çıkartmaya çalıĢmak olacaktır.  

 

AraĢtırmanınÖnemi: Bir informal öğretici olarak okul ve aile ile rekabet halindeki 

medya, birincil öğretmen ve öykü anlatıcısı haline gelmeye çalıĢmaktadır(Goodman, 

2003, s. 1). Okuma-yazma eyleminden çok medya izleme eğilimi gösteren çocuk ve 

gençlerin, medya bilinci kazanmaksızın medyaya maruz kalmamaları, istenmeyen 

davranıĢlar geliĢtirme durumuna düĢmemeleri(Strasburger and Wilson, 2002, s. 10-

12) için medya okuryazarı olmaları gerekmektedir. 

 

 

GeliĢen teknoloji ile elektronik medya, kullandığı olağanüstü teknik 

ve kanallarla çocuklar ve yetiĢkinleri kendine çekmekte, maruz kalınan bilgi kirliliği, 

özellikle çocuklar, kendilerine sunulan malzemeyi süzmeden, olduğu gibi 

almaktadırlar. YetiĢkinlerin dünyasına ait, toplumsal hayattaki her türlü 

enformasyonun elektronik kitle iletiĢim araçları aracılığı ile evlerimize, her yaĢtan 

izleyiciye eriĢmesi engellenemez olmuĢtur.  
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2006 yılında RTÜK tarafından gerçekleĢtirilen “Ġlköğretim Çağındaki 

Çocukların Televizyon Ġzleme AlıĢkanlıkları Kamuoyu AraĢtırması”, öğrencilerin 

günde üç saate yakın televizyon izlediklerini göstermiĢtir. Aynı araĢtırma 

öğrencilerin internet kullanma ve radyo dinleme alıĢkanlıkları hakkında da önemli 

bulgular ortaya koymuĢtur (Akt. ġeylan, 2008).  

 

2012 yılında Siyaset, Ekonomi ve Toplum AraĢtırmaları Vakfı 

(SETA) 5-29 yaĢ aralığında 10,174 gencin katılımıyla “Gençlik Profili” araĢtırmasını 

gerçekleĢtirmiĢtir. Bu araĢtırmada gençlerin en sık kullandıkları etkinliğin;  

- % 56,8 oranıyla televizyon izlemek,  

- % 40,8 oranıyla kitap, dergi, gazete okumak,  

- % 37,2 oranıyla internette sosyal medya ağlarına katılmak,  

- ve % 15,6 oranıyla da tiyatroya, sinemaya ve konsere gitmek olduğu 

sonucuna varmıĢtır (SETA, 2012).  

 

Türkiye Ġstatistik Kurumu‟nun (TÜĠK) 2013 Nisan ayında yaptığı 

“06-15 YaĢ Grubu Çocuklarda BiliĢim Teknolojileri Kullanımı ve Medya” konulu 

araĢtırması bilgisayar kullanımının ortalama 8 yaĢında baĢladığını, çocukların % 

24,4‟nün kendi kullanımına ait bilgisayara sahip olduğunu, çocukların %60,5‟nin 

bilgisayar, %50,8‟nin internet, % 24,3‟nün cep telefonu kullandığını, çocukların % 

45,6‟sının hemen her gün internet kullandığını, cep telefonu kullanımına baĢlama 

yaĢının ortalama 10 olduğunu, her on çocuktan dokuzunun hemen her gün TV 

izlediğini ve internet dıĢında basılı ortamda gazete okuma oranının % 16,6 olduğunu 

ortaya koymuĢtur (TÜĠK, 2013). 

 

 

Yapılan araĢtırmalarda, bireylerin tüm yaĢamsal etkinliklerinden arta kalan 

zamanlarını kitle iletiĢim araçları karĢısında tükettikleri belirlenmiĢtir. Bu açıdan 

bakıldığında, bütün bu araĢtırmalar çocukların ilkokuldan baĢlayarak, medya araçları 

karĢısında bilinçlendirilmelerinin önemini vurgular niteliktedir. Bu nedenle, 

öğrencilerin; kitle iletiĢim araçlarının yapısını, iĢleyiĢini öğrenmeleri, kurgulanmıĢ 

medya içeriğini bilinçli bir biçimde değerlendirmeleri ve eleĢtirel olarak 

izlemelerinin sağlanması gerekmektedir. Bu da ancak kaliteli bir medya 

okuryazarlığı eğitimiyle gerçekleĢebilir (Sezer, 2011). 
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Söz konusu medya okuryazarlığı eğitiminin amacı, kitle iletiĢim araçlarını 

etkin biçimde kullanabilme yeteneğinin kazandırılmasıdır. Birey, „hem iletiyi 

oluĢturan aracın özellikleri hakkında (medium literacy), hem de anlam oluĢtururken 

kullandığı yapılar (media grammar-literacy) hakkında bilgi sahibi olacak ve kendini 

geliĢtirecektir. Daha açık bir ifade ile aĢağıdaki temel kavramların ifade ettikleri 

anlam kiĢide yerleĢmiĢ olmalıdır. 

  

- Medya Sektörü ve Üretimi (ĠletiĢim sürecinde ve metin üretiminde kim niçin 

bulunuyor?).  

- Medya Kategorileri (Metnin türü nedir?) Medya teknolojileri ne tür teknoloji 

kullanmakta ve kimler bunlara eriĢebilmektedir?).  

- Medya Dilleri (Medya metinlerinin ne simgelediğini nasıl anlıyoruz? Medya 

metinlerinin anlatı stratejileri nelerdir?).  

- Medya izleyicileri (Medya metinlerini kim hangi bağlamda seçmekte ve 

tüketmektedir ?)  

- Medya temsilleri (Medya metinleri ve gerçek aktörler ve olaylar arasında 

nasıl bir temsil iliĢkisi vardır?) (Akt. Binark ve Bek, 2007, s. 51).  

 

Bu çalıĢmayla ortaya çıkan sonuçların; 

 

- Eğitimcilerin medya okuryazarlığı dersini okullarda daha ciddi bir biçimde 

vermelerine, 

 

- Medya okuryazarlığı programı kazanımlarının öğrencilerde davranıĢ haline 

getirilinceye kadar üzerinde durulmasına,  

 

- Sınıfta öğrencilerin medya eğitimi ile medyayı kullanarak eğitim yapma 

arasındaki farkı anlamaları konusunda eğitimcilerin üzerlerine düĢeni 

yapmalarına,  

 

- Öğrenci velilerinin de çocuklarının iyi bir medya okuryazar olması için önce 

kendi eksikliklerini fark edip sonra da çocuklarına gerekli desteği sunacak bir 

Ģuurun oluĢmasına yardımcı olacağı umulmaktadır.  
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Ülkelerin geliĢmiĢlik düzeyinin değerlendirilmesinde okur-yazar oranı bir 

ölçüttür. Okur-yazarlık oranı büyük bir öneme sahipken, medya okuryazarlığının 

önemi henüz yeterince kavranmamıĢtır. Oysa ülkelerin kendi ulusal çıkarları 

doğrultusunda eğitim çağındaki vatandaĢlarını medya okuryazarı olarak yetiĢtirmesi 

büyük bir öneme sahiptir(Thierer, 2008, s. 115). TÜĠK, RTÜK ve MEB tarafından 

yapılan istatistik araĢtırmaların bulgularında görüldüğü gibi, okuryazarlık oranının 

ortalama % 97 olduğu, ama kitap okuma oranının düĢük olmasıyla birlikte televizyon 

baĢta olmak üzere medya kullanımının yüksek olduğu Türkiye„de, medya 

okuryazarlığı dersini alan öğrenci oranının da okuryazarlık düzeyine ulaĢması 

gerektiği açıktır. Basılı materyalin dilini anlamak için okuryazarlık gerekli olduğu 

gibi, basılı materyalden çok daha fazla karĢı karĢıya kalınan yazılı, sesli ve görsel-

iĢitsel medyanın dilini de anlamak gerekmektedir. Kitlelere medya bilinci 

kazandırmanın en uygulanabilir yolu medya okuryazarlığı eğitimi vermektir. 

VatandaĢların, birey-toplum ve ülke çıkarlarının bilincinde yetiĢtirilmeleri, 

ekonomik, sosyal ve kültürel geliĢim için Ģarttır. Bu doğrultuda bu araĢtırma dünyada 

ve Türkiye„de medya okuryazarlığı konusundaki birikimi değerlendirerek, medya 

okuryazarlığı dersi için kapsam ve içerik olarak bir müfredat önerisi sunma hedefiyle 

de önemlidir.  

 

Sınırlılıklar : 

i. ÇalıĢma, tez süresi ve olanakları, 2007-2015 yılları arasında ulaĢılan materyal ile 

sınırlıdır. 

ii.ÇalıĢma en baĢta sosyal bilimlerdeki tüm araĢtırmalarda olduğu gibi insan unsuru 

ile sınırlıdır.  

iii. ÇalıĢma, Türkçe ve Ġngilizce dilleri ile sınırlıdır. Dil engeli nedeni ile Türkçe ve 

Ġngilizce dilleri haricinde yapılan çalıĢmalar çalıĢmalar inceleme kapsamına 

alınamamıĢtır.  

 

iv.Yapılan müfredat çalıĢmasının maliyeti, eğitim materyallerinin telif hakları gibi 

nedenlerle genel eriĢime kapalı olduğu, bazen çok pahalı ücretler karĢılığı eriĢimine 

izin verildiği, bazen de ülke içinde belirli bir grup veya bölge ile eriĢimin 
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sınırlandırıldığı bilinmektedir. Bu yüzden çalıĢma ulaĢılabilen materyallerle 

sınırlıdır. 

 

v. Ġncelenen materyallerin hazırlandığı koĢullar olan zaman, kültür, izlenen ulusal 

politikalar, eğitim politikaları ve materyallerin hazırlanıĢ amaçları, bu çalıĢma için 

bir tür sınırlılık oluĢturmaktadır.  

vi. Medya okuryazarlığını müstakil bir ders olarak değil, diğer dersler içinde bir 

bölüm, hatta çok spesifik baĢlıklar halinde iĢleyen; medya okuryazarlığını değil, 

medya kullanma becerisini geliĢtirmeyi hedefleyen dokümanlar; nitelik ve 

kapsamları itibarıyla incelemeye alınmamıĢtır.  

 

               Ülkeden ülkeye demografik, ekonomik, politik yapılar farklı olmaktadır. 

Ayrıca istatistik veriler aynı grupta farklı zamanlardaki ölçmelerde farklı değerler 

verecektir. Çünkü uzun vadeli, geniĢ coğrafyalı sosyal olayları özellikle medya 

okuryazarlığı eğitiminin ne olduğu ve nasıl yapılacağını sayılarla anlatmak mümkün 

değildir. Örneğin "14-18 yaĢ grubu gençler günde 5 saat televizyon seyretmektedir" 

gibi bir oran verildiğinde, bunun medya okuryazarlığı eğitimi için doğrudan bir 

katkısı olmayacaktır. Önemli olan istatistik verilerin uygulamaya dönüĢtürülmesi ve 

uygulamaya ne gibi katkılarının olacağıdır. Bu yüzden literatür taraması ağırlıklı bu 

çalıĢmada, istatistiki inceleme yapılmamıĢtır. 

 

AraĢtırmanın Yöntemi:  Bu araĢtırma, Türkiye‟deki medya okuryazarlığı dersine 

içerik sağlama ve bu dersin kapsamını belirleme amacı taĢıdığından, incelenen 

materyallerde medya okuryazarlığı dersinde 'ne öğretilmelidir?' sorusunu yanıtlamak 

üzere içerik; 'ne kadar öğretilmelidir?' sorusunu yanıtlamak üzere kapsam 

araĢtırılmıĢtır. 

 

Bu araĢtırmada medya okuryazarlığı alanı niteliksel olarak literatür taraması ile 

incelenmiĢtir. Medya okuryazarlığı eğitimi için hazırlanmıĢ standart dokümanlar, 

müfredat dokümanları ve ders planlarından ön plana çıkan içerik analizi tekniği ile 

incelenmiĢtir. ‟Medya okuryazarlığı nedir?‟ sorusuna yanıt aranmıĢ, 'medya eğitimi' 

ve 'medya okuryazarlığı' kavramları ve uygulamaları açıklanmıĢtır. GeliĢmiĢ 
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ülkelerdeki medya okuryazarlığı eğitiminde kullanılan model ve yaklaĢımlar 

araĢtırılmıĢtır. Bu eğitimde örnek konumdaki ülkeler ve uygulamaları açıklanmıĢ ve 

Türkiye'deki durum ortaya konulmuĢtur.  

 

 

Medya okuryazarlığı derslerinde „ne„, „ne kadar öğretilmelidir?” sorusunu 

yanıtlamak üzere; medya okuryazarlığı eğitiminde bu çalıĢmaya örnek teĢkil edecek 

geliĢmiĢ ülkelerde bu derste „neyin, ne kadar‟ öğretildiğini tespit etmek ve bir 

çerçeve oluĢturmak amacıyla uygulamadaki ders materyallerinden yararlanılmıĢtır. 

Medya okuryazarlığı dersinin ana baĢlıklarını oluĢturmak üzere, 1. Araçlar 2. Türler 

3. Kavramlar 4. Eğitim Metotları 5. Sorunlar kategorileri belirlenmiĢ ve bu unsurlara 

etki eden birimler tespit edilmiĢtir.  

 

 

Türkiye‟deki medya okuryazarlığı eğitimi ve geliĢmiĢ ülkelerdeki medya 

okuryazarlığı uygulamaları incelemeleri doğrultusunda Türkiye‟deki medya 

okuryazarlığı eğitimi için uygulama önerilerinde bulunulmuĢtur. Bu sayede bu 

araĢtırma, program geliĢtirme çalıĢmalarında temel oluĢturabilecek potansiyele sahip 

olmuĢtur. Genel olarak, bu araĢtırmada hızla geliĢen medya okuryazarlığı alanında 

geliĢmiĢ ülkelerdeki en son geliĢmeler incelenmiĢ, ders içeriklerinin hangi konular 

üzerinde yoğunlaĢtığı ve nelere önem verildiği araĢtırılmıĢtır. 

 

Medya okuryazarlığı eğitimi için üzerinde durulması gereken temel sorun bu 

derste öğrencilere içerik olarak 'neyin' öğretileceği ve kapsam olarak da 'ne kadar' 

öğretileceği sorunudur. Kapsam ve içerik belirleme hedefli bu araĢtırmanın problemi, 

“Türkiye„deki medya okuryazarlığı dersinin içeriği ve kapsamı ne olmalıdır ve 

bunun için nasıl bir ders planı önerisi sunulabilir?”sorusudur. 

 

Bu araĢtırmanın temelinde medya okuryazarlığı dersi ve onun içeriği vardır. 

Eğitim programında Ne Öğretilmelidir? sorusuna yanıt veren içeriktir(Kılıç ve 

Seven, 2004, s. 64). Eğitim amaçları doğrultusunda, eğitim bilimi içi doldurulması 

gereken bazı kalıplar vermektedir. Ġçerik bu kalıpların içini doldurur. Ġçerik, bu 

derste okutulmak üzere ilgili disiplinden sistematik olarak saptanmıĢ konuların ve 

yapılması öngörülen etkinliklerin tümüdür(Ceyhan ve Yiğit, 2004, s. 75). 
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Bu araĢtırmada, Türkiye‟de ve dünyada medya okuryazarlığı konusunun 

çalıĢıldığı makaleler içerik analizi ile incelenmiĢtir. Ġçerik analizi, metinlerin 

düzenlenmesi, sınıflandırılması, karĢılaĢtırılması ve metinlerden teorik sonuçlar 

çıkarılması süreçlerinden oluĢan bir araĢtırma yöntemidir. Ġçerik analizi, aslında 

sadece yazılı verilerin ve onların mesajlarının özetlenip yorumlanmasıdır (Cohen, 

Manion ve Morrison, 2007). Ġçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri 

açıklayabilecek kavramlara ve iliĢkilere ulaĢmaktır (Newby, 2010). 

 

 

Ġçerik ile birlikte kapsam da araĢtırma problemine cevap vermektedir. Ne 

Kadar Öğretilmelidir? sorusuna yanıt veren kapsam; dersin içeriğine dahil edilecek 

bilimsel bilgi ve kavramların, teorik bilgi ve pratik uygulamaların ne geniĢlikte ve 

derinlikte olacağını göstermektedir. Ayrıca okulda öğrenilecek geleneksel ve 

normatif bilgi ile okul dıĢındaki yaĢamda karĢılaĢılan bilginin birbirini destekleyecek 

Ģekilde bir araya getirilmesi(Apple and King 1977, s. 342) medya okuryazarlığı 

eğitimi için büyük önem arz etmektedir. Öğrencilerin baĢarılarını ölçen son 

araĢtırmalardan elde edilen bulgulara göre, bir dersin 'nasıl' öğretildiğinden çok o 

derste 'neyin' öğretildiği daha önemlidir(Alton-Lee; Nuthall 1992; Breitsprecher 

1991, Gamoran; Porter; Smithson. 1997'den aktaran: Anderson, 2002, s. 255). 

 

Bu araĢtırmada, medya okuryazarlığı literatürü üretme ve medya 

okuryazarlığı eğitimi vermede ön plana çıkan, alanda geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan 

ülkelerde süregelen medya okuryazarlığı eğitimi incelenmiĢtir. Bu ülkeler ve 

dokümanların seçiminde, alandaki popülarite, uzun bir geçmiĢe dayanma, literatür 

zenginliği kriterlerinden oluĢan yargısal verilerden yararlanılmıĢtır. 

 

AraĢtırmada elde edilen bulgular ve literatür incelemeleri doğrultusunda, 

üçüncü bölümde anasınıfları, ilköğretim ve lise seviyesindeki öğrencilere yönelik 1 

aylık medya okuryazarlığı dersi örnek ders planları önerilmiĢtir. Müfredat ile igili 

olarak da uygulamaya dönük, öğrencilere ve velilere dönük ve bundan sonraki 

araĢtırmalara dönük önerilerde bulunulmuĢtur. 
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Bu araĢtırma, medya okuryazarlığı eğitiminde dünya genelinde ilerleme 

kaydetmiĢ ülkelerin örnek müfredatlarını inceleyerek Milli Eğitim Bakanlığı'na 

kaynak sağlayacak nitelikte öneriler geliĢtirmek üzere tasarlanmıĢtır. Yapılan bu 

çalıĢma ile dersin içeriği için bir çerçeve planı oluĢturması hedeflenmiĢtir. Bundan 

sonraki yapılacak olan medya okuryazarlığı eğitimi müfredat araĢtırmalarının, günün 

ihtiyaçları ve güncel geliĢmelere göre yeniden düzenlenmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Medya okuryazarlığı eğitimi gibi ülkeden ülkeye, kültürden kültüre, günden güne 

değiĢip geliĢen dinamik bir alanda katı kuralların ve determinizmin iĢlemesi pek 

mümkün görülmemektedir. Bu konuda alanın liderlerinden Renee Hobbs, 

metodolojiye yansıyan durumu Ģöyle ifade etmektedir(Hobbs, 2007, s. 13-15): 

 

Medya okuryazarlığı alanındakilerin, sosyal teorinin rekabet halindeki 

yöntemlerinin bir hiyerarşisini kurmak amaçlı veya katı kuralcı tanımlamalarıyla 

neyin bilimsel sayılıp neyin sayılmayacağı ile ilişkin tartışmalarını reddediyorum. 

Bunun yerine, yerel pratiklerdeki (örneğin incelenen belirli bir okul) bağlam içindeki 

detayları anlamak için niteliksel yöntemleri; eğitim programının, öğrencilerin 

okuryazarlık becerileri, performansları, tutumları ve davranışları üzerindeki etkisini 

daha iyi anlamak için araçlar geliştirmek üzere niceliksel metotları tercih ediyorum. 

 

 

Bu çalıĢmada ayrıca derinlemesine görüĢme tekniğinden faydalanılmıĢtır. 

Derinlemesine görüĢme; araĢtırma konusu ile ilgili kiĢilerle belirli bir amaç 

doğrultusunda konuĢma yapılmasıdır(Greasley ve Ashworth, 2007). Bu amaçla 

13.05.2015-15.05.2015 tarihlerinde Ankara‟ya gidilmiĢ ve Türkiye‟deki Medya 

Eğitimi Programı Uygulamalarında en üst düzeyde söz sahibi olan Milli Eğitim 

Bakanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yetkilileriyle görüĢülmüĢtür. Bu 

doğrultuda müfredat ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire BaĢkanı Dr. Elif BAKAR ile, ĠletiĢim 

Fakültesi Mezunlarının Milli Eğitim Bakanlığında istihdamıyla ilgili Milli Eğitim 

Bakanlığı Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire BaĢkanı Bekir 

ERDOĞAN ile, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Medya Okuryazarlığı ile ilgili 

çalıĢmaları ve eğitim materyalleriyle ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Ġnsan 

Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkan Yardımcısı Dr. YaĢar UĞURLU ile ve Radyo 

ve Televizyon Üst Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığının birlikte yürütmekte oldukları 
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medya okuryazarlığı eğitimi iĢbirliği ile ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

Eğitim Programları Uzman Yardımcısı Fatih ARSLAN ( MEB Medya Okuryazarlığı 

Kitabı Komisyon Üyesi) ile görüĢmeler yapılmıĢtır.  

 

Bir eğitimin baĢarısını ve diğer sonuçları tespit etmek için nelerin, nasıl 

öğretildiği gibi sayılarla ölçülemeyen veya ölçme için geçerli standart veri 

sağlayamayacağı düĢünüldüğünden, 'medya okuryazarlığı eğitimi verimliliğini 

sayılarla ölçmeye çalıĢmak' yerine, niteliksel yöntemlerin kullanılması tercih 

edilmiĢtir. Bu yüzden genel tarama yöntemi ile yapılan bu araĢtırma; tanımlayıcı, 

anlatıcı ve öğretici bir tez çalıĢması olarak ortaya çıkmıĢtır. 

 

 

Medya Okuryazarlığında Kullanılan Terminolojiler: Medya okuryazarlığı 

terminolojisinde yer alan ve dolayısıyla bu araĢtırmada kullanılan kavramların neyi 

ifade ettiği, bu çalıĢmada hangi anlamda kullanıldıkları tanımlanmıĢtır. Alana özgü 

belli baĢlı kavramların tanımları ve karĢılıkları Ģunlardır:  

 

 

Açık (görünen) amaç [explicit purpose]: Metinde açıkça, net bir Ģekilde belirtilen 

anlam ve amaç.  

Altmetin, ima [subtext]: Medya metinlerinde açıkça ifade edilen sözler ve eylemlerin 

arkasına gizlenen; metinde açıkça belirtilmeyip ima edilen duygu, düĢünce ve 

tutumları aktaran sözsüz iĢaretler, jestler, mimikler, tonlama ve çağrıĢımlarla 

aktarılan anlam.  

 

Anahtar düzey [key stage]: Ġngiltere milli eğitim müfredat programının dört 

basamağından her biri. Key Stage 1: 5-7 yaĢ ve 1. 2. sınıflar, Key Stage 2: 7-11 yaĢ 

ve 3. 6. sınıflar, Key Stage 3: 11-14 yaĢ ve 7. 9. sınıflar, Key Stage 4: 14-16 yaĢ ve 

10. 11. sınıflar, Key Stage 5 ise, 16-18 yaĢ ve 12. 13. sınıflardan oluĢmaktadır. 

Kısaca bu anahtar düzeyler çeĢitli yaĢ gruplarına göre düzenlenmiĢ eğitim materyali 

düzeylerini de ifade eder.  

 



 

17 
 

Aşılama [inoculation]: Medya okuryazarlığı eğitiminde ilk uygulanan 

yaklaĢımlardandır. Medyanın zararlı etkilerine karĢı, onlara bir miktar maruz kalarak, 

mesaj ve medyanın yapısını öğrenerek onlardan fazla etkilenmemeyi amaçlayan 

yaklaĢım.  

 

Bağışıklık [immunization]: Medya metinlerinin zararlı içeriğine karĢı „bağımlılık„ 

değil „bağıĢıklık„ yeteneğinin geliĢtirilerek, olumsuz yönde etkilenmeleri asgariye 

indirmeyi amaçlayan yaklaĢım.  

 

Bölümleme [chunking]: Okuyucunun daha kolay anlaması için metnin kelime, cümle, 

paragraf olarak en küçük anlamlı parçalara ayrılmasıdır. Bir film veya videonun 

sahne birimine kadar bölünmesidir. Böylece üzerinde inceleme yapacak birim 

oluĢturma imkânı doğar. Yoğun ve uzun bir metni (yazı, ses, video) incelerken 

bölümleme yapılmazsa bazı detayları atlama riski ortaya çıkar.  

 

 

Çerçeve [frame (a message)] Zihinde yer alan bilgi, düĢünce ve fikirler çeĢitli 

yollarla baĢka zihinlere aktarılmaya çalıĢılır. Bunun için mesajın parlaklığını 

kaybetmeden karĢıdakini etkileyebilmesi için çok iyi çerçevelenmesi gerekmektedir.  

 

Çerçeveleme [framing]: Bir olayın, konunun haber yapımı aĢamasında görüntü 

olarak nelerin alındığı, nelerin görüntünün dıĢında kaldığı, haberi yazarken de nelerin 

kapsam içinde/dıĢında bırakıldığı çerçeveleme kavramı ile açıklanmaktadır.  

 

Çokluortam [multimedia]: Ses, görüntü, fotoğraf, metin, grafik ve animasyon gibi 

çeĢitli formlardaki mesaj ve bilgileri bir arada taĢıyabilen ortam.  

 

Çok Oyunculu Kitlesel Çevrimiçi Oyun [Massively Multiplayer Online Game - 

MMOG]: Ġnternet bağlantısı olan bilgisayar, cep telefonu, oyun konsolu üzerinden 

yüzlerce veya binlerce oyuncunun eĢ zamanlı olarak oynayabildiği çevirim içi oyun. 

Oyuncular uzun süre –belki yıllarca- devam eden [persistent world] 7/24 oyuna, 

istedikleri zaman bağlanıp oynar, oyunda kazandıkları/kaybettikleri, puanları sanal 

kimliğinde kayıtlı olur ve boĢ vakitlerinde tekrar oyuna bağlanıp eriĢtikleri düzey 

üzerinden oyuna devam ederler. Oyundan kazandıkları aksesuar, donanım, puan veya 
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sanal parayı oynadıkça arttırmaları veya kaybetmeleri mümkündür. Dahası sahip 

oldukları sanal varlıklarını diğer oyunculara devretmeleri veya gerçek dünyada para 

ile alıp satabilmeleri mümkündür.  

 

Dijital dâhil olma [digital inclusion, eInclusion]: Bir toplumda bireylerin e-mail, 

internet güncesi, vlog, VoIP gibi internet; cep telefonu veya GPS gibi teknolojiler 

üzerinden biliĢim ve telekomünikasyon teknolojilerini kullananlar grubuna 

katılmasıdır. Çoklumedya teknolojilerinin hızlı geliĢimi neticesinde bilgisayar, 

internet ve telekomünikasyon teknolojileri birleĢerek, hepsi bir arada kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır.  

 

Dijital (foto) manipülasyon: ÇeĢitli bilgisayar programları yardımıyla, orijinal 

fotoğraf ve görüntü üzerinde değiĢiklikler yapılarak, tema ve vurgunun 

değiĢtirilmesi, manipüle edilmesidir.  

 

Dijital uçurum [digital divide]: Bir toplumda, coğrafyada veya dünyanın tamamında 

dijital teknolojilere eriĢim ve kullanma imkânı olanlar ile olmayanlar arasındaki 

bölünmüĢlük ve uçurumdur. Dijital teknolojileri kullanamayanların da kullanmaya 

baĢlaması gerektiği düĢüncesine dayanır. UNESCO„nun bilgi ve iletiĢim teknolojileri 

(ICT) üzerine çalıĢmalarının neredeyse tamamında dijital bölünmüĢlüğün kapatılması 

üzerinde durulurken, BBC„nin ana sözleĢmesinde de dijital bölünmüşlüğün 

kapatılması için çalışmak gerektiği yer almaktadır. 

 

Eğitim Sisteminde Kademeler: Türkiye„de Ġlköğretim kademesi 8 yıl olup, 6-14 yaĢ 

grubunu kapsar. Ortaöğretim kademesi ise, 14-18 yaĢ grubunu kapsar.  

 

Eleştirel vatandaşlar [critical citizens]: Katılımcı ve çoğulcu demokraside bireysel, 

toplumsal ve ulusal sorunlara, geliĢmelere ve aksayan yönlere bireylerin ilgili olması, 

eleĢtirilerini dile getirmesi, ulusal sorunlara karĢı kayıtsız kalmamasıdır. Medya 

eğitimi ile bireylerin eleĢtirel vatandaĢlar olarak yetiĢtirilmesi amaçlanır. GeliĢmiĢ 

ülkelerde eleştirel vatandaşlık konusuna vurgu; gençlerin artan bir Ģekilde sosyal 

çevreye ilgisiz ve ülke yönetimine apolitize olmalarıyla orantılı „müzmin bir sorun„ 

olarak artmaktadır.  
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Gizli (görünmeyen) amaç [implicit purpose]: Mesajda belirtilmemek ve gizlenmekle 

birlikte, mesajda yer alan amaç.  

 

Hareketli görüntü metinleri: [moving image texts] Medya okuryazarlığında film 

okumada kullanılan bir kavramdır. Kitap okurken metin ile karĢı karĢıya kalındığı 

gibi, film ve video seyrederken de hareketli görüntü ile anlatılan bir metin vardır. Bu 

kavram, Ġngiliz kültürel çalıĢmalarının etkisinde kalan, Film Education adlı Ġngiliz 

film analizi organizasyonunun internet sayfasında da yer almaktadır.  

 

İnternet güncesi [blog]: Ġngilizce günlük anlamındaki log sözcüğünden ve bilgisayar 

ağı anlamındaki web sözcüğünden türetilmiĢ weblog kavramının kısaltılmıĢ halidir. 

Ġnternet üzerinden yayınlanan günlükler ve güncel konularda yazılmıĢ amatör 

yazılar, makalelerdir.  

 

Keşfedici öğrenme [explorative learning]: Öğrencinin öğrenmesi gereken konu ve 

bilgileri kendi kendine keĢfederek öğrenmesini sağlayan eğitim yöntemidir. Klasik 

öğrenme yöntemlerine ilave olarak; blog, web semineri, arama motorları, çevrimiçi 

akranlar gibi yeni iletiĢim olanaklarını da kullanarak bireysel araĢtırma ile bir 

konunun temel ve detaylarını keĢfederek öğrenme yoludur.  

 

Kitle iletişim araçları: BaĢta televizyon olmak üzere, bilgi üretip kitlelere aktaran, 

gazete, radyo, bilgisayar ve internet teknolojileri bu araĢtırmada incelenen iletiĢim 

araçlarıdır. „Kitle iletiĢim araçları„ ile kastedilen aynı zamanda „medya„dır.  

 

Kullanıcının ürettiği içerik [user-generated content]: Ġnternet teknolojilerinin 

geliĢimiyle teknoloji bilgisinin ve teknolojiye eriĢim imkânlarının artması sonucu 

internet üzerinden çoktan çoğa mesaj aktarımında [many-to-many] amatör olarak 

üretilen içeriğin paylaĢımıdır. Video, günce, edebi çalıĢmalar ve daha birçok farklı 

tür ve konuda üretilen içerik, internet üzerinden global olarak paylaĢılabilmektedir. 

Buna kullanıcıdan kullanıcıya paylaĢım [P2P sharing] da denmektedir. Kullanıcılar 

fikir ve düĢüncelerini; ürettikleri yazı, fotoğraf ve çeĢitli dosyalarını akranları ile 

paylaĢmaktadır. Kullanıcının ürettiği içerik ile birlikte ana akım medyanın medya 

içeriği üzerindeki kontrolü zayıflamaya baĢlamıĢtır.  
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Kurgu [editing(teknik), fiction, fantasy (içerik)]: Görüntü ve sesin bir senaryo 

doğrultusunda bir araya getirilip düzenlenmesi olarak editing; gerçeklikle 

sınırlandırılmayan hayal, illüzyon olarak fantasy; (fact„ın karĢıtı) hayal ürünü, 

özellikle edebi hayal ürünü olarak fiction. Görüntü daha çok zihinde canlandırılan 

imajlar üzerine kurulu olduğu için daha çok fantasy kavramı ile karĢılanırken, 

metinle ilgili kurgularda ise genellikle fiction kavramı kullanılmaktadır.  

 

Medya [media]: Kavram olarak bilgi üreten, depolayıp aktaran kanal, araç veya 

ortam anlamına gelen gelen medya, iletiĢim terminolojisinde mass media yerine 

kısaca medya veya kitle iletiĢim araçları olarak bilinmektedir. „Medium‟un 

çoğuludur.  

 

Medya eğitimi [media education] Belirli bir planı ve amacı olan, medyanın doğasını 

öğretmeye dönük faaliyetlerin tümüdür. Kavram olarak medya eğitimi medya 

okuryazarlığını da kapsar ancak medya okuryazarlığı değildir. Medya okuryazarlığı 

uygulama temelli, daha spesifik bir alandır. 

 

Medya mesajı: Medya mesajı, medya üzerinden aktarılan görsel, iĢitsel, görsel-iĢitsel 

bir birim içeriktir. Kitle iletiĢim araçlarından izleyiciye akan yazı, görüntü, fotoğraf, 

ses ve anlam taĢıyan herhangi bir iĢarettir. Bunlar ile inĢa edilen film, belgesel, 

gazete yazısı, internet güncesi, vlog gibi her tür mesaj formunu kapsar. Ancak, 

medya okuryazarlığında medya mesajı dendiğinde daha çok ana akım medyanın 

ürettiği mesajlar anlaĢılır.  
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Medya kanalı [media channel]: Radyo, televizyon, gazete, dergi, internet, dijital 

oyun, açık hava panoları, kitap gibi sürekliliği olan, mesaj aktaran çok çeĢitli form ve 

ortamlardaki araçlardır.  

 

Medya okuryazarlığı [media literacy]: Medya üzerinden sunulan fotoğraf, ses, 

görüntü, yazı (gazete, dergi yazı türleri), film (sinema yapımları, çizgi film, reklam 

filmi, tanıtım filmi, vd.), ikonlar ve hazırlanıp medya üzerinden sunulan tüm 

materyallerin, hazırlanıĢ süreçlerinin ve amaçlarının tanınarak; seçicilikle, eleĢtirel 

bir gözle tüketilmesi medyayı „okuma„; birey veya grubun kendi çevresinden 

topladığı bilgileri ana akım medyaya alternatif bir ürün olarak çeĢitli format ve 

ortamlarda sunması, imkân varsa yayınlanması ise yazıdır. Medya okuryazarlığı 

bunları yapabilme becerisidir. Medya okuryazarı bir birey, örneğin televizyonun 

fikir, bilgi ve haberleri taĢımak üzere inĢa edilmiĢ olduğunun bilincindedir. 

Medyanın belirli bir sahiplik yapısı vardır ve bu yapı içinde çıkar iliĢkileri söz 

konusudur. Medyada duygusal ve edimsel etkiler oluĢturulmak üzere özel tekniklerin 

kullanıldığının bilincindedir. Birey, medyada amaçlanan ve gerçekleĢen etkileri ayırt 

etme yetisi kazanmıĢtır.  

 

Medyaya maruz kalmak [media exposure]: Medya etkileri alanında yaygın kullanılan 

bir kavramdır. Bir filmin ıĢığa maruz kaldığında kimyasal ve hatta fiziksel yapısında 

değiĢime uğradığı, güneĢe maruz kalan kumaĢın renginin solduğu gibi metaforik bir 

yaklaĢımla ekran ıĢığına maruz kalanın etkilendiğini varsayan iddialı, negatif 

çağrıĢımlı bir kavramdır.  

 

Medyayı okuma aşamaları: Klasik anlamda medya okuryazarlığı beĢ aĢamada 

formüle edilebilecek eylemsel bir yapıdadır. Access: medyayı izlemek, medyaya 

maruz kalmak, Analyse: Medya mesajlarını analiz etmek, Realize - Interpret: 

(Realize) Verilen bilginin farkına varmak. (Interpret): Analizi yapılan medya 

mesajlarını yorumlamak, Evaluate: Elde edilenleri değerlendirmek, Produce 

(Alternative) Media: Bu elde edilenler doğrultusunda kendi perspektifiyle alternatif 

medya mesajları üretmek, imkân varsa yayımlamaktır.  
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Metin [text]: Yazılı veya basılı dil. Medyada gazete haberi, köĢe yazısı, belgesel, 

radyo programı, film gibi çeĢitli formlarda hazırlanmıĢ içerik. Özellikle kültürel 

çalıĢmalar alanında metin üzerinde durulmaktadır. 
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Mikrogünce [microblog]: Kullanıcıların güncel geliĢmeleri, yaĢadıklarını kısa yazı, 

anlık görüntü veya bir fotoğrafla anlattıkları internet güncesi. Örneğin, Twitter 

mesajları mikrogüncedir.  

 

Okuma stratejileri [reading strategies]: Okuma sürecinde anlaĢılanın doğruluğunu 

kontrol etmek, önemli bilgileri, metnin arka planını, metnin dıĢındaki anlamları da 

keĢfetmek, imajları zihinde canlandırabilmek için sorular sormak, metnin içini ve 

dıĢını [intertextuality] araĢtırmaktır. Bu amaçlarla kullanılan çeĢitli tekniklerin genel 

adıdır.  

 

Okuma süreci [reading process]: Usta bir okuyucu tarafından anlık gerçekleĢtirilen 

bir eylemdir. Bir kelimenin kod açımını, anlamını anlamak, bir cümle içindeki 

kelimelerin iliĢkilerini tespit edip cümleyi çözümlemek, aynı Ģekilde cümleler arası 

iliĢkileri anlayıp bağlam içinde anlamı ortaya çıkartmak gibi birçok sürecin bir araya 

getirilmesiyle oluĢur.  

 

Okuryazarlık: Medya okuryazarlığında okuryazarlık ile kastedilen okuma yazma 

becerisinin kazanılmıĢ olması değil, medya mesajlarını okuyabilme becerisi olarak 

alınmaktadır.  

 

Organizasyonel bileşenler [organizational patterns]: Yazma sürecinde, tanımlama, 

problem-çözüm, etki-sonuç, soru-cevap, zıtlık-karĢılaĢtırma gibi belli baĢlı 

bileĢenlerin belirlenmesiyle tasarımın organize edilmesidir.  

 

Örgün Eğitim [formal education]: KiĢilerin yaĢama atılmadan, iĢ ve meslek 

kollarında çalıĢmaya baĢlamadan önce okul ya da okul niteliği taĢıyan yerlerde genel 

ve özel bilgiler bakımından yetiĢmelerini sağlamak amacıyla belli yasalara göre 

düzenlenen, planlı, düzenli ve yöntemli biçimde verilen eğitimdir. Örgün eğitimin 

karĢısında yaygın eğitim vardır. Medya ise bir informal learning aracıdır.  

 

Podcast: Apple firması tarafından üretilen taĢınabilir medya üzerinden ses ve 

görüntünün farklı zaman ve mekânda kullanılabilmesine imkan veren i-pod adlı 

ürününden ismini alan podcast; pod ve broadcast kavramlarının birleĢmesiyle 

oluĢmuĢtur. Markanın ürün isminin yerine geçmesine iyi bir örnektir. Blogcast adıyla 
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da bilinen, yaygın kullanımdaki podcast„te, mp3 formatı baĢta olmak üzere, .wma, 

avi, Apple„ın .m4b formatı ve iTunes„i gibi çeĢitli ortam ve formatlardaki dosyaları 

çalıĢtıran mp3 oynatıcılarına dosyalar yüklenmekte ve dıĢ mekânlarda, seyahat 

esnasında kullanılmaktadır. Bu araĢtırma sırasında bu kavramın Türkçe karĢılığına 

rastlanmamıĢtır. mp3 player ve cep telefonları gibi cepte taĢınabilir aygıtlar 

üzerinden kullanıldığı için, Türkçe„de cepyayın olarak adlandırılması önerilir.  

 

Sanal dünya: [virtual world, cyber world] Bilgisayar„da benzetim (simülasyon) 

temelli ortam. 3D grafik animasyonla hazırlanmıĢ ülke ve Ģehirler sanal olarak 

gezilebilmekte, oyun oynanabilmekte hatta bazı sitelerde (activeworlds gibi) sanal 

Ģehirden arazi alıp üzerine kendi evini inĢa etmekte, kendi ideal yaĢam düzenini 

kurmaktadır. 

 

Sanal ortam: [cyberspace] Dijital olarak bilgisayar teknolojisi ile internet ağının bir 

araya gelmesiyle oluĢan ortam. Gerçek, yaĢanan dünyaya günden güne daha çok 

yaklaĢmaya baĢlayan bilgisayar ağlarıyla kurulmuĢ sanal dünya. Dijitallik, gerçeklik 

algısını tahrip etme potansiyeline sahip bir tehdit olarak da görülmektedir.  

 

Satır aralarını okumak [reading between the lines]: Metinde yazanların ötesine bakıp 

derin anlamı anlamak, çıkarsamada bulunmak. Bireyin yaĢam deneyimi ve arka plan 

bilgisi ile metinde verilen bilginin ötesini okumasıdır.  

 

Sosyal ağ [sosyal network]: Ġnternet ortamında belirli bir ortak amaç etrafında 

toplanmıĢ insanların oluĢturduğu grup. 'Nodes' olarak da adlandırılan sürekli eriĢime 

açık bilgisayar ağlarında meslektaĢlar, hobi grupları ve genellikle sosyalleĢmek 

isteyen kiĢiler, mesleki gruplar ve arkadaĢlık siteleri belirli yazılımlarla internet 

üzerinden bir araya getirilmektedir.  

 

Temsili grafik [avatar]: Ġnternet üzerindeki sosyal ağlarda ve sanal oyunlarda bir 

kullanıcıyı karakterize eden, bazen bir fikri veya grubu temsil etmek üzere kullanılan 

grafik çizim veya resimdir. Sanal ortamda bireyler kendi fotoğraflarını kullanmak 

istemediklerinde veya gerçek kimliklerini gizlemek istediklerinde kendi 

karakterlerini yansıtan hayvan veya eĢya grafiği kullanırlar. Belirli bir fikir veya 
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ortak ilgi alanına sahip olan grup üyelerinin „aidiyetlerini„ belirtmek üzere 

kullandıkları logo gibi düĢünülebilecek temsili grafikleri de vardır.  
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Transmedya [transmedia]: Bir medya içeriğinin baĢka bir medyada da 

kullanılabilmesi veya her ikisinde de ortak kullanılabilmesidir. Örneğin internet'te 

baĢlayan sosyal ağlar ve çet gibi uygulamalar, cep telefonu teknolojisine de girmiĢtir, 

mevcut gezilebilmekte, oyun oynanabilmekte hatta bazı sitelerde (activeworlds gibi) 

sanal Ģehirden arazi alıp üzerine kendi evini inĢa etmekte, içini tefriĢ etmekte 

ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Sanal yaĢam oyunu olarak da yaygınlaĢan sanal 

dünyalarda oyuncular kendi imajlarından çevrelerindeki eĢyalara kadar her Ģeyi 

değiĢtirip düzenleyebilmekte, insanüstü özelliklerle, araçsız suya dalmakta, uçmakta 

ve sihir yapmaktalar. Tüm dünyada elli milyona yakın kullanıcısı olan (2010 yılı 

itibarıyla) ve günden güne artan ilgi gören bu çevrimiçi bilgisayar uygulamalarının 

en popüler olanları Second Life, Active Worlds ve Smallworlds‟dür. Ortaöğretim 

düzeyi öğrencilerin yoğun ilgisini kazanan sanal dünyalar, eğitimcilerin de dikkatini 

çekmiĢtir, eğitim amacıyla da kullanılmaktadır. Mademki öğrenciler bununla keyif 

alarak ilgileniyorlar; en azından alıĢveriĢ yapmak, insanlarla çeĢitli ortamlarda 

diyalog kurmak gibi becerilerini geliĢtirsinler düĢüncesiyle eğitim amaçlı uygulama 

geliĢtiren veya mevcut uygulamasına eğitim amaçlı modüller de ekleyen Whyville 

gibi oyun üreticisi firmalar da çoğalmıĢtır.  
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Transmedya ile yakından iliĢkili olan adaptasyon da bazen transmedya içinde 

sayılmaktadır. Örneğin bir romanın filme uyarlanması, aynı zamanda bir medya olan 

kitaptan yine bir medya olan sinemaya geçiĢ söz konusu olduğu için transmedya 

sayılmaktadır.  

 

Uzlaşılan anlam [negotiating meaning]: Sözcükler duyulduğunda ortak bağlam 

doğrultusunda anlamları zihinde çağrıĢtırılır. KarĢılıklı diyaloglarda taraflar birbirini 

anlayıp bir anlam üzerinde uzlaĢmasıdır. Bu bir toplum düzeyinde uzlaĢma ise 

oydaĢım [consesus] kavramına ulaĢılır.  

 

Üç boyutlu - 3D: [three dimensional, Three-D]: En, boy ve derinlikten oluĢan üç 

boyutlu grafik, görüntü.  

 

Video günce [vlog]: Ġnternet güncesi, internet kullanıcılarının kendi günceleri veya 

güncel konulardaki yazdıkları yazıların internet üzerinden paylaĢılması iken, vlog ise 

aynı Ģekilde ürettikleri videoların paylaĢılmasıdır.  

 

Vikipedi [Wikipedia]: Ġnternet ortamında çevrimiçi kiĢiler tarafından sürekli 

güncellenip geliĢtirilen, çeĢitli dillerdeki açık internet ansiklopedisidir.  

 

Yakın okuma [close reading]: Yakın okuma, metinde ilk bakıĢta görülmeyip 

gizlenen, metinin dıĢında kalanları yansıtır. Usta bir yazar, bir profesyonel tarafından 

hazırlanmıĢ bir metnin sözcükler ile ifade edilenin ötesinde derin anlamını 

keĢfetmek, benzetmeleri, imaları fark etmek, metnin ötesinde ve dıĢındaki diğer 

metinler (metinlerarasılık) veya toplum-kültür-tarih iliĢkisini kurabilmek için yapılan 

okumadır.  

 

Yaygın eğitim: Örgün eğitimin yanında veya dıĢında düzenlenen formal eğitim 

faaliyetlerinin tümünü kapsar. Yaygın eğitimde belli bir yaĢ sınırı yoktur. Her yaĢ 

grubu için (çocuk, genç, yetiĢkin v.b.) yaygın eğitim faaliyetleri düzenlenebilir. Kitle 

iletiĢim araçları yaptıkları yayınlarla aynı zamanda yaygın eğitim de vermektedir.  

 

Zihin haritası [idea mapping, mind mapping]: Merkezi bir konu veya anahtar kelime 

çerçevesindeki fikirlerin, kelimelerin, parçaların bir hiyerarĢi içerisinde belirli 
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adımlarla diyagramla çizilerek görselleĢtirilmesi, sınıflandırılması ve 

somutlaĢtırılmasıdır. Böylece sınıf veya takım tarafından daha anlaĢılır ve zihinde 

kalır hale getirilir. Ana birim daire içine alınır ve onu kuĢatan her bir birim de daha 

küçük daireler içine alınır, böylece bir öbek halinde zihin haritası çıkartılmıĢ olur. Bu 

tahtaya çizildiğinde sınıfın konuyu daha iyi anlaması sağlanmıĢ olur. Harita 

çıkarırken sınıfa sorular sorulur ve gelen cevaplarla harita oluĢturulur. Bu kolektif 

düĢünmeye ve katılımı sağlamaya yardımcı olduğu gibi, bir konu üzerinde düĢünme 

süreçlerini öğrenmeye de katkı sağlar. 

 

 

Tanımlar: 

 

             ĠletiĢim: Hem kiĢisel hem de toplumsal bir süreçtir. Bir baĢka 

deyiĢle, iletiĢim iki kiĢiyi iliĢki içine sokan psiko-sosyal bir süreçtir (Cüceloğlu, 

2002).  

 

Kitle iletiĢimi: Bilgi, görüĢ ve davranıĢların genellikle bir araç ile çok 

sayıdaki kiĢiye aktarılma sürecidir. Buna göre; kitle iletiĢimi, toplumun 

tümünün veya önemli kısmının alıcı konumunda olduğu, yani kitlelere 

yönelik iletiĢime denir (Koparan, 2007). 

 

             Medya: Medya, modern iletiĢim medyasının tümünü içerir: 

televizyon, sinema, video, radyo, fotoğrafçılık, reklamcılık, gazete ve dergiler, 

kaydedilmiĢ müzik, bilgisayar oyunları ve internet örnek olarak sayılabilir (Frau-

Meigs, 2006,) 

 

             Medya okuryazarlığı: Ana hatlarıyla, medya metinlerine karĢı 

bireylerin bilgi sahibi kılınıp, olası zararlı etkilerine karĢı daha dirençli olmalarını 

sağlayan, bireyleri bilinçlendirerek medya kuruluĢlarını daha dikkatli olmaya davet 

eden bir eğitim programıdır (RTÜK, 2007).  

               Medya metini: Medya üzerinden gönderilen mesajlar. Kelimeler, 

resimler, sesler örnek verilebilir(Share, 2005 ).  
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I.BÖLÜM 

 

MEDYA OKURYAZARLIĞI KAVRAMI VE UYGULAMALARI 

 

1.1. Medya 

 

               Medya okuryazarlığında „medya„ kitlesel iletiĢime olanak sağlayan 

ortamlar ile birlikte kiĢilerarası iletiĢime olanak sağlayan teknoloji ve uygulamalarla 

birlikte medya kuruluĢlarını kapsamaktadır. Ancak genel olarak ilk akla gelen kitle 

iletiĢim araçlarıdır. Sadece 'kitle' iletiĢim araçlarıyla sınırlı medya söz konusu ise 

kitle medyası [mass media] olarak adlandırılmaktadır(Rosen; Quesada; Summers, 

1998, s. 29). Medya, medium (ortam) kavramının çoğuludur, „Medium„; sosyal, 

kurumsal ve estetik olarak bilgi, fikir, metin ve imajları taĢıyan ve dağıtan her türlü 

ortamdır(Lister; Dovey; Giddings. 2003, s. 108). Gazete bir medium yani ortam türü, 

New York Times bir vehicle araç, kitle iletiĢim aracıdır(Potter, 2005, s. 17).   

 

                  Medya teknolojik araçların doğasına uygun içeriğin kombinasyonudur 

(Locksley, 2009, s. 1). „Medya„ terimi, belirli teknolojileri kullanan, çeĢitli 

mesafelerdeki izler kitlenin metin, görüntü, ses ve/ya bunların bir araya gelmesiyle 

oluĢan medya mesajlarına gönderme yapar. Bu; gazete, dergi ve diğer geleneksel 

basılı medyayı kapsadığı gibi, internet, bloglar, bilgisayar oyunları, televizyon ve 

sinema ürünleri gibi görsel-iĢitsel medyayı da kapsar. Bunlara ilave olarak, kayıtlı 

müzik, bilbordlar ve diğer reklamlar da medya tanımının içinde yer alır. Sınıfta ise 

medya, ders kitapları, poster ve haritalardan çeĢitli eğitim teknolojilerine kadar bir 

dizi mesaj taĢıyıcısını kapsar(Rogow; Scheibe 2008, s.17). 

 

                   Kitle medyası genel olarak, okuyucunun eline fiziksel varlığı olan bir 

materyal veren basılı medya ve elektrik enerjisi ile ıĢık ve ses aktaran teknolojiler 

kullanan elektronik medya olarak ayrılmaktadır. Film üretiminde yakın zamana 

kadar kimyasal filmler kullanan Hollywood yapımları düĢünülürse, kimyasal medya 

olarak adlandırılabilecek bir medya türü daha vardır(Vivian, 2001, s. 6), onun yerini 

artık dijital teknolojiler almıĢtır. 
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                     Medyanın kullandığı teknolojik altyapının olanaklarına göre, içerik, 

mesaj kalitesi ve hızı değiĢmektedir. Teknoloji, içerik ve biçim iç içe geçmiĢ; 

araç/ortam mesajın, mesaj aracın yerini almıĢ, birbiriyle özdeĢleĢmiĢlerdir. 

Genellikle mesaj ve içeriğini araç belirlemektedir. Örneğin bir cep telefonu mesajı 

yazılıyorsa bu mesaj kısa ve özlü olmalıdır (Thoman and Jolls, 2008, s.56).Amaç 

olan mesaj, araç olan medyanın yerine kullanılmaktadır. Aracın tek baĢına varlığı 

bile insanlara bazı mesajlar taĢımaktadır. 

 

                     1.1.1.Medya Türleri 

 

                     Medya okuryazarlığı eğitiminde öncelikle medya ve medyanın türleri 

incelenmektedir. Her bir aracın karakteristik özelliklerinin, benzerlik ve 

farklılıklarının da buna ilave edilmesi gerekir. Medya okuryazarlığında gazete, dergi 

ve radyo çok fazla yer bulamamaktadır. Ancak müfredatlarda genellikle sadece bahsi 

geçmektedir. En çok iĢlenen konular televizyon, internet ve bilgisayar 

teknolojileridir. 

          Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'deki bireylerin yüzde yüze yakını 

hemen her gün radyo, televizyon, internet, gazete, gibi kitle iletiĢim araçlarından en 

az birine yönelmekte ve haber, bilgi, eğlence, eğitim gibi gereksinimlerini 

karĢılamaktadır. Elektronik ve dijital medyaya eriĢim daha kolaydır, yaygınlığı daha 

fazladır. Dolayısıyla bu araĢtırmada kitle iletiĢim araçlarının odak noktasında yer 

alan elektronik ve dijital medyadır. Birey, objektif veya sübjektif olarak, ikili zıtlıklar 

içerisinde kurgu/gerçek, doğru/yanlıĢ, X tarafı - Y tarafı, kendisine yararlı/zararlı 

olabilecek mesajları ayırt edebilmesi için ya uzun yıllar entelektüel medya 

çevresinde yetiĢmiĢ olması ve medya mesajlarının arka planını, çıkar iliĢkilerini, 

üretim süreçlerini..vb tanıması gerekir ya da medya okuryazarlığı eğitimi alması 

gerekir. 

 

 



 

31 
 

 1.1.1.1.Basılı Medya 

  Basılı medya denince ilk akla gelen gazete ve dergidir. Öğrencilerin okuma 

alıĢkanlıklarındaki azalma ve dijital medya tercihi doğrultusunda, medya 

okuryazarlığı eğitiminde gazete, dergi ve diğer basılı yayınların kullanımı 

azalmaktadır. 2000„li yıllardan sonra, özellikle de 2005„ten sonra bunun ivme 

kazandığı görülmektedir. 

 

             Basılı materyallerdeki film, kâğıt, baskı, cilt, dağıtım gibi emek ve maliyet 

gerektiren materyal ve süreçler sektörün sahipleri için de elektronik tercihleri ön 

plana çıkarmaktadır. Ayrıca çevre açısından kâğıt tüketimi ile doğanın zarar görmesi, 

elektronik versiyonlara yöneliĢi teĢvik etmektedir. Bu ve diğer nedenlerle, teknolojik 

geliĢimle gazete ve dergiler çevrimiçi versiyonlar üretmiĢ; zaten elektronik olan 

radyo ve televizyon da dijital-çevrimiçi ortama dâhil olmuĢtur. 

 2010'larda cep telefonu, avuç içi bilgisayar, elektronik ajanda gibi küçük 

elektronik ürünler için üretilen versiyonlar yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. Genellikle 

telif süresi dolmuĢ klasik kitapların elektronik versiyonlarına internet üzerinden 

ücretsiz ve kısıtsız eriĢim sunan Project Gutenberg, çeĢitli aygıtlarda çalıĢacak 

formatlarda kitap dağıtmaktadır. Teknolojinin baskısıyla ortaya çıkan bu geliĢmeler, 

zamanla basılı yayınların ortadan kalkacağı düĢüncesinin artık bir „öngörü„ olmaktan 

çıkıp, gerçekleĢme yolunda hızla ilerlediğini göstermektedir. 

Aktüel ve bilimsel dergiler elektronik versiyonlarına ücretli veya ücretsiz 

abonelik almaya baĢlamıĢtır. Dergiler elektronik aboneliğin teĢvikini arttırmak için, 

maliyeti ucuz olan internet aboneliğini basılı dergi aboneliğine göre ucuz 

tutmaktadır. Conde Nast adlı yayın dağıtım grubu Paper or Plastic? adlı abonelik 

seçeneğinde kağıt baskılı abonelikle birlikte elektronik versiyonu da 

özendirmektedir. “Conde Nast her gün yeni müşterilerine yeni yollarla ulaşmaktadır, 

en son elektronik aygıtlarla (cep telefonu ve diğer çevrimiçi aygıtlar) her zaman her 

yerde elektronik yayınlara ulaşın” diyen Conde Nast(http://www.cs. condenet.com/), 

i-phone ve i-pod gibi markalara özel formatta versiyonlar üretmektedir. 
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Bu çalıĢma kapsamında incelenen dokümanlarda basılı medyaya az yer 

verilmiĢ bunun yerine nitelik olarak elektronik ve dijital medyaya daha çok yer 

verilmiĢtir. Bunun nedeni teknolojik geliĢmelerin her açıdan olduğu gibi toplumun 

kullandığı medyayı da basılı medya kullanımından elektronik medya kullanımına 

değiĢtirip dönüĢtürmüĢ olmasıdır.  Özellikle 2005 yılından sonra medya ile ilgili 

gerek yerli gerekse de yabancı dokümanlar incelendiğinde basılı materyallerin daha 

az kapsam içine alındığı daha çok elektronik ve dijital medyaya yer verildiği tespit 

edilmiĢtir.  

 

1.1.1.2 Elektronik Medya 

             Elektronik medya denildiği zaman ilk akla gelen radyo, televizyon ve 

sinemadır. Bu araçlar herhangi bir mesajı kaynağından alıp doğrudan izleyiciye 

ulaĢtırmak için kullanılır. Elektrik enerjisi vasıtasıyla yayın yapan bu araçlar hem 

mesajın gönderilmesi hem de mesaja ulaĢma açısında hızlı, ekonomik ve kolaydır.    

 

               Radyo, kamuoyu oluĢturma ve reklamcılık gibi farklı alanlarda 

kullanılabilmesiyle her zaman her yerde insanlara sesini duyuran bir medya olarak 

yerini korumaktadır. II. Dünya SavaĢı yıllarında en önemli propaganda aracı olan 

radyo, savaĢ koĢullarında en hızlı ve etkin kitle iletiĢim aracı olarak kitleleri harekete 

geçirebilme yeteneğini göstermiĢtir. Plak Ģirketleri yeni Ģarkılarını radyo sayesinde 

popülerleĢtirmekte, reklamcılar radyo ile yeni ürünlerini duyurmaktadır(Vivian, 

2001, s. 145-146). 

  Bir kitle iletiĢim aracı olarak radyonun en popüler olduğu 20. 

yüzyılın ilk yarısında radyo içeriği dinleyicilerin rahatsızlıklarına da neden 

olabilmekteydi. 1939 yılında ABD„de Ladies Home Journal‟a gelen ve dergide 

yayınlanan okur mektuplarından birinde çocuk programları ile ilgili rahatsızlığını 

dile getiren bir ebeveyn; Radyonun istenmeyen sözler, ana-babasına karşı 

isyankârlık, arkadaşlık, aile ve evliliğe karşı ciddiyetsizlik, yasalara saygısılık, okula 

ilgisizlik öğreten, suç ve şiddeti yücelten… yayınlarından duyduğu Ģikâyeti dile 

getirmiĢtir(Davis, 1992, s.1). Radyo ile ilgili sorunlardan özellikle dilin kötü 

kullanımı sorunu, güncelliğini korumaktadır. 
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Ġnternet üzerinden radyo yayını ile radyoculuk tam anlamıyla 

küreselleĢmiĢtir. Ġnternet bağlantı hızına bağlı olarak eĢ zamanlı radyo dinleme 

imkânı doğmuĢtur. Ġnternet radyoculuğunun en önemli avantajı, frekans tahsisi 

gerektirmemesi, kurulum ve iĢletim maliyetinin düĢük olmasıdır. Ġnternet üzerinden 

radyo yayıncılığı her geçen gün daha fazla ilgi görmektedir. Ücretsiz müzik 

dinlemek, müzik aralarında haberlerle güncel geliĢmelere kulak kabartmak için radyo 

günlük çalıĢmalar esnasında pratik bir araç konumundadır. 

Radyonun konumu ve kullanımı ülkeden ülkeye bir takım farklılıklar 

göstermektedir. Yabancı içeriğin istilasına karĢı yerli içeriğin korunması konusunda 

Kanada iyi bir örnek oluĢturmaktadır. Kanada Radyo Televizyon Komisyonunun 

aldığı bir kararla, 1970'lerden beri Kanada'da radyo istasyonlarının en azından %30 

yerli içerik yayınlamaları yükümlülüğü getirilmiĢtir. Buna göre, sanatçı, müzik, 

üretim ve Ģarkı sözleri Kanadalı olmalıdır(Vivian, 2001, s. 166). Türkiye„de radyo 

yayıncılığında yabancı içerik ile birlikte yerli yapımlara yer verilmesi konusunda, 

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun önemli sorumlulukları bulunmaktadır. 

              

DeğiĢik hobiler ve mesleklere göre uzmanlaĢmıĢ radyolar, insanları 

bilgilendirirken aynı zamanda eğitmektedir. Radyo programcılarının sözcük seçimi, 

dinleyicilerin sözcük seçimine yansımaktadır. Bu nedenle radyo ve dil iliĢkisi medya 

okuryazarlığında önem arz etmektedir. 

 

Tele: uzak, vision: görüntü kavramlarından oluĢan televizyon terimi, uzak 

mesafelerden zaman ve mekân engelini aĢarak görüntü ve ses taĢımasıyla insanların 

temel bilgi kaynağı ve ucuz eğlence aracı olmuĢtur. Televizyon kültür ve yaĢam 

tarzını etkileyen önemli bir araç olmuĢtur. ĠletiĢimci George Comstock'a 

göre(aktaran Vivian, 2001, s. 172-173) televizyon; kesintisiz olarak ve kaçınılamaz 

bir biçimde ne olduğumuzu ve ne olacağımızı şekillendirmektedir. Televizyon; 

mesafe olarak uzak, zaman olarak geçmiĢteki, seyretme açısından tehlikeli yer ve 

konuları insanların ayağına getirmektedir. Bu sayede televizyon insanın kendisini ve 

çevresini tanıyıp anlamlandırmasında bir aracı rol üstlenmektedir.  
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Televizyon; teknolojisinin ucuz ve yaygın olması, kullanımının kolay olması 

sayesinde, en çok kullanılan kitle iletiĢim aracı olarak medya okuryazarlığı 

eğitiminde öncelikli bir yere sahiptir. Bu nedenle medya okuryazarlığı derslerinde 

televizyon ayrıntılı iĢlenmektedir. 

Televizyon bir sosyalizasyon, standardizasyon ve dünyaya uyum aktörüdür. 

Ġnsanları rüyalara ve psikolojik telafi mekanizmalarına götürür(Ellul, 1998, s. 174). 

Ġnsanlar günlük yaĢamlarında görmedikleri parlak-Ģahane yaĢantıları, gidemedikleri 

yerleri (örn. buzulların efsunlu görüntülerini) televizyonda görür, fikir sahibi olurlar. 

Televizyon nesneleri çok inandırıcı bir Ģekilde sunduğu için, (görmek inanmaktır) 

seyirciyi etkileyebilme gücüne sahiptir. 

Türkiye„de ortaöğretim düzeyi öğrencilerinin, kitle iletiĢim araçları arasından 

en çok televizyonu kullandıkları bilinmektedir. RTÜK„ün Televizyon Ġzleme 

Eğilimleri AraĢtırması – 2„ye göre(2009, s. 41, 54); ortaöğretim öğrencilerinin yer 

aldığı 15-20 yaĢ grubu hafta içinde 4.1 saat, haftasonu ise 4.5 saat televizyon 

izlemektedir. Televizyon içeriğinin, hangi yaĢ ve özelliklere uygun olduğunu, 

hangileri için sakıncalı olduğunu belirtmek üzere, RTÜK ve emsali düzenleyici 

kurumlar, programlara etiketleme yapmaktadırlar. Bu Türkiye'de akıllı iĢaretler 

olarak adlandırılmaktadır. Bu etiketleme sistemi ile sakınılması gereken Ģiddet, 

cinsellik, olumsuz örnek oluĢturabilecek davranıĢlara dikkat çekilirken; 7, 13 ve 18+ 

yaĢ gibi düzeylere uygunluk ve genel izleyici gibi sınıflamaları vardır. 

Televizyon, eğlendirici, vakit hırsızı veya bilgi kaynağı her ne sayılırsa 

sayılsın, bir bütün olarak toplum için kültürel ana akımın baĢlıca 

yaygınlaĢtırıcısıdır(Gitlin, 1986, s. 3). Televizyon seyretmenin kültürel yapıya etkisi, 

beslenme ve tüketim alıĢkanlıklarına etkisi, sağlığa etkisi üzerine medya 

okuryazarlığı alanında birçok çalıĢma bulunmaktadır.  

 

Günlük olarak haber almak, çeĢitli yerler, teknolojiler, yaĢam tarzları 

hakkında bilgilenmek, eğlenmek ve hoĢ/boĢ vakit geçirmek gibi nedenlerle insanların 

büyük çoğunluğu televizyon kullanmaktadır. Medya okuryazarlığı derslerinde, 

medyada televizyon ağırlıklı olarak konu edilmektedir. Televizyonun karakteristik 

özellikleri, program türleri, kurgu-gerçek iliĢkisi, bilgilenme, kültür, yönlendirme ve 

tüketim kültürü gibi konular iĢlenmektedir. 
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RTÜK'ün 2006 yılında yaptığı Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması 

verilerine göre 15-20 yaĢ grubundaki seyircilerin hafta içi 4,89; hafta sonu 5,14 saat 

televizyon izledikleri ortaya çıkmıĢtır. Bu izleyici grubunun en çok izlediği üç 

program türü ise Ģunlardır: Eğlence, güldürü %62, yerli diziler %60, müzik 

programları %57,3'tür. Bu yaĢ grubunun en çok rahatsız olduğu ilk üç program ise 

Ģunlardır: Evlilik, dans ve yarıĢma programları %23, magazin programları %19,8 

kadın programları %16,7 oranlarındadır. Ġlgili yaĢ grubunun %52,4 oranında 

televizyona güvendikleri ortaya çıkmıĢtır(Yerlikaya, 2007, s. 44). Bu verilere göre, 

ortaöğretim düzeyindeki gençlerin televizyon programlarında özellikle 

magazinleĢmeden rahatsız olduğu ve televizyona ortalama yarı yarıya güvendikleri 

ortaya çıkmıĢtır. Televizyon yayınlarına eriĢiminin ucuz olması, çok sayıda kanal 

üzerinden çeĢitli içeriğe ulaĢma imkânı sunması ve kullanımının kolay olması gibi 

nedenlerden dolayı yaygın kullanılan bir araçtır.  

 

Avrupa Komisyonu'nun Avrupa'da medya okuryazarlığının profilini çıkarttığı 

raporuna göre televizyon; internet'ten üç kat daha fazla kullanıma sahiptir(European 

Commission ML Profile Europe, 2010a:3). Yine Avrupa Komisyonu'nun aynı 

raporunda belirtildiği üzere (European Commission ML Profile Europe, 2010a:12), 

İzleyicilerin İlgileri (çıkarları) için Avrupa İşbirliği [EAVI - European Association 

for Viewers Interests] adlı sivil toplum örgütü kurulmuĢtur. Bu örgüt baĢta televizyon 

olmak üzere görsel-iĢitsel medyada izleyicinin, daha genel olarak vatandaĢların 

çıkarlarını gözetmeyi amaçlamaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlere özel ihtimam 

gösterilerek en iyi televizyon programcılığının yapılması için faaliyetlerini 

yürütmektedir.  

 

  Televizyon, gerçekliği belirli sosyal kodlar doğrultusunda üç aĢamada inĢa 

eder: 'Gerçeklik„in yansıtılmasının birinci aĢamasında; görünüm, kostüm, makyaj, 

ortam, davranıĢ, konuĢma, jest ve mimikler, ifade (gücü), ses vb. öğeler yer alır. Bu 

öğeler, ikinci aĢama olan 'temsil' aĢamasında Ģu teknik kodlarla elektronik olarak 

kodlanmıĢtır: Kamera, ıĢık, kurgu, müzik, ses. Tüm bunlar, temsili Ģekillendiren 

geleneksel temsil kodları (mesaj formları) ile aktarılır: hikâye, çatıĢma, karakter, 

aksiyon, diyalog, dekor, oyuncular vb. Son aĢamada da 'ideoloji' fark edilir. Ġdeolojik 
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kodlar kendi içinde tutarlılığı ve sosyal kabul edilebilirliği doğrultusunda inĢa edilir: 

bireyselcilik, ırk, sınıf, materyalizm ve kapitalizm vb. gerçeklik somut veya soyut 

göstergelerle değiĢik argümanlar ve araçlar kullanılarak çok farklı biçimlerde inĢa 

edilebilir ve televizyon üç boyutlu dünyayı iki boyutlu penceresinden kendine göre 

yansıtır. (Fiske 1987, s. 5) 

 

    Sinema ve film konusundaki medya eğitimi çalıĢmaları 20. yüzyılın 

ortalarına doğru baĢlamıĢtır. 1940'lara kadar film yeni bir araçtır ve daha çok eğlence 

aracı olarak görülmektedir. Bu tarihlerde henüz televizyon teknolojisi yeterince 

geliĢmediğinden sinema tek film seyredilecek ortam konumundaydı. Bu dönemlerde 

filmin tehditlerinden çocukları ve gençleri korumak gerektiği düĢünülüyordu. 

Örneğin Katolik Film Action adlı organizasyon Belçika'da bu konularda konferanslar 

düzenleyerek, kamuoyu yaratmaya çalıĢtı(Süss and Hart, 2002, s. 26). Film ve 

sinema karĢıtı çalıĢmalar bu dönemde yoğunlaĢtı. 

 

 

1950‟li yıllardan itibaren televizyon teknolojisinin geliĢip yaygınlaĢması ile 

birlikte televizyon izleme oranı sinema izleme oranının önüne geçti. 1975 yılında 

SONY firmasının BETAMAX formatında videokasetler çıkartmasıyla birlikte 

insanlar sinema salonları yerine sinema filmlerini evlerinde izlemeyi tercih etmeye 

baĢladılar ve bu durum insanların televizyon ekranına olan bağımlılığını daha da 

arttırdı.  

 

2000‟li yıllara ulaĢıldığında ise CD, DVD..vb kayıt teknolojileri ile internet 

teknolojisinin olgunlaĢıp yaygınlaĢmasına bağlı olarak, internet üzerinden film 

indirme, televizyon veya film izleme ve radyo kanallarını dinleme olanakları 

doğmuĢtur.    

 

Medya okuryazarlığı sadece radyo, televizyon, film ve basılı materyallerin 

içeriği ile ilgilenmemektedir. Kitle medyası ile reklamcılık, pazarlama, popüler 

kültür gibi alanlarda kaynağını alan bilginin üretimi, yönetimi ve ekonomik, kültürel 

ve siyasal zeminde medya tüketicisi ile iliĢkisine de yoğunlaĢmaktadır(Thoman 
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1990, s.2). Medya tüketicisinin medya ile iliĢkisi de mesleği, hobileri veya hoĢça 

vakit geçirme aracı olarak farklılaĢabilmektedir. 

 

 

1.1.1.3 Dijital Medya 

 

Dijital teknolojiler; bilgisayar, internet ve mobil teknolojileri kapsamaktadır. 

Dijital teknolojilerin kullanımı günden güne artmakta, öğrencilerin günlük 

yaĢamlarında daha çok ön plana çıkmaktadır. Yeni bilgi ve iletiĢim ortamı olarak 

internet; karĢılıklı adaptasyon süreciyle, basılı ve elektronik iletiĢim araçlarını 

bünyesine katmaktadır(Lebert, 1999, s.104). Günümüzde dijital teknolojileri 

öğrenciler „yaparak-yaĢayarak‟ öğrenmektedir.  Mevcut yapıda dijital teknolojileri 

öğrenciler kendi kendine öğrenmektedir. Okullarda medya okuryazarlığı derslerinin 

daha etkili ve verimli bir Ģekilde verilerek, öğrencilerin dijital teknolojilerin olumlu 

ve olumsuz etkilerini öğrenerek bilinçli kullanıcılar haline gelmesi gerekmektedir.   . 

 

 

 

ĠletiĢim ve özellikle internet teknolojilerindeki hızlı ilerleme sonucunda, 

geleneksel medyada birden-çoğa [one-to-many] olan mesaj akıĢı çoktan-çoğa [many-

to-many] mesaj akıĢına dönüĢmüĢtür. Ġnternet bağlantısı olan tüm bilgisayar 

kullanıcıları bilgisayar üzerinden ürettikleri mesajları internet sayfalarına yüklemeye 

baĢlamıĢlardır. Bağlantıda bant geniĢliğinin ve dolayısıyla hızın artmasıyla birlikte, 

video dosyaları bile internet üzerinden aktarılır, paylaĢılır hale gelmiĢtir. 

 

Ġnternet„in geliĢimini üç aĢamada değerlendirmek gerekmektedir. Ġnternet 

sayfalarının ilk hali olan, Web 1.0„da statik sayfalar sadece okunuyor, inceleniyor, 

tek yönlü bilgi akıĢı söz konusu oluyordu. Sadece profesyoneller medya içeriği 

üretirken, diğerleri tüketiyor; amatörler ise kendilerini ifade edemiyorlardı. 
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Medya dünyasında bir dönüm noktası olan Web 2.0‟ın ortaya çıkmasıyla, 

statik web sayfaları hareket kazanarak dinamik, interaktif web sayfalarına 

dönüĢmüĢtür. Amatör kullanıcılar kendi ürettikleri içerikleri internet sayfalarına 

yüklemeye, yorumlar, eleĢtiriler yazmaya baĢladılar. Böylece daha katılımcı, 

yardımlaĢmacı, paylaĢımcı bir ortam (sosyal medya) doğdu(Delich; Kelly; McIntosh, 

2008, s. 6). Bağlantı hızındaki artıĢ doğrultusunda interaktif uygulamalar, oyunlar, 

internet sayfası üzerinde çalıĢan program ve eklentiler özellikle gençleri internet 

uygulamalarına çekmeye baĢlamıĢtır. Web 2.0, üretici ve kullanıcının artık bir birine 

karıĢtığı bir ortam oluĢturmuĢtur. Bu yeni durum karĢısında gençlerin kazanımları ve 

karĢılaĢtıkları riskler medya okuryazarlığının inceleme konuları kapsamına girmiĢtir. 

 

Web 2.0„ı da iĢleyen BECTA raporuna göre(aktaran CTL, 2009:18) eğitimde 

Web 2.0„ın en yararlı özellikleri Ģunlardır: Öğrencilerin sosyal katılım ve sorumluluk 

anlayıĢlarının geliĢtirilmesi, eğitim ve okul dıĢı ortamlarda da tartıĢmalara katılması 

ve kendini ifade etme ortamı bulmasıdır. Özellikle içe dönük öğrencilerin sınıfta 

akranları arasında soru sorma kaygısını çevrimiçi ortamda taĢımayıp, ilgilendiği bir 

konuyu her an her yerde hazır bulunan Web 2.0 ile derinlemesine araĢtırma imkânı 

bulması ve yaptıkları çalıĢmanın yayınlanmasıyla sahiplenme ve özgüven duygusunu 

pekiĢtirmesidir. 

 

Ġnternet„teki, bilgisayar dünyasındaki versiyonlarla ifade edilen geliĢim 

evrelerinde sırada Web 3.0 vardır. Henüz sadece nasıl olduğu ve ne iĢe yarayacağı 

üzeride tahmin ağırlıklı bilgiler mevcuttur. Anlamsal web veya semantic web olarak 

da adlandırılan bu sürümde amaçlanan, belirsiz kitlelere yönelik sanal ortamda 

biriktirilmiĢ veriler içinden akıllı bilgisayar yazılımları sayesinde her bir bireyin 

gereksinimlerine uygun verilerin seçilip, ulaĢtırılmasıdır. Anlam temelli çalıĢan bu 

üçüncü kuĢak çevrimiçi akıllı bilgisayar uygulamalarının özelliği; navigasyon, cep 

telefonu, elektronik ajanda, Ģifrematik, internet uygulamaları gibi çeĢitli 

teknolojilerin birlikte çalıĢarak bireyin günlük tüm ihtiyaçlarına cevap vermesidir. 

Bu aĢamada, internette yer alacak bilgiler neyle ilgili ve nasıl oldukları detaylı olarak 

etiketlenecek, aramalarda bu etiketlerden yararlanılarak, bireyin karakteristik 

özellikleri ile yazılım üzerinden veri tabanındaki bilgilerle en iliĢkilisi eĢleĢtirilerek, 
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bireylerin beklenti ve gereksinimlerine tam uygun bilgiye doğrudan ulaĢması 

sağlanacaktır. 

 

Web 3.0, Alvin Toffler'in 'Üçüncü Dalga'sına benzemektedir. Alvin 

Toffler„in Üçüncü Dalga (The Third Wave 1980, p. 182-183) aĢamasında yaĢayan, 

bilgi toplumu insanlarının günden güne daha çok bilgi yoğun bir dünyada günlük 

hatta anlık bilgi tüketimine göbekten bağlanacakları ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Bu 

öngörü gerçekleĢmekte, yeni yetiĢen kuĢaklar bilgi teknolojilerinin içine 

doğmaktadır. Teknoloji tıpkı bir ağ gibi toplumu kuĢatmakta ve onsuz 

olunamamaktadır. Reklamlar, Ģarkılar, filmler ve fragmanlar ve daha birçok medya 

içeriği, iliĢkisiz ve zıt olsalar bile art arda insanları bilgi bombardımanına tutacaktır. 

Toffler'in bu ve benzeri öngörüleri bir bir gerçekleĢmektedir. 

 

Genel olarak internet teknolojilerinin bu üç sürümüne bakıldığında Ģu tipoloji 

ortaya çıkmaktadır(Collaboration in Teaching and Learning, 2009, s.62): 

Web 1.0: Sadece okumak (geleneksel medya tüketmek gibi) 

Web 2.0: Okumak ve Yazmak (okuryazarlıkta olduğu gibi) 

Web 3.0: Okumak, yazmak, yapmak, anlamak (medya okuryazarlığında olduğu gibi). 

 

Bu 'yapmak' ile kastedilen evde, iĢte, tatilde her yerde ve her zaman online 

teknolojilerle birlikte yaĢayıp günlük iĢlerini (mobil ofis gibi) internet üzerinden 

yapmaktır. 'Anlamak' ile de kastedilen, tercihleri ile bilgisayar veritabanlarına 

tanıtılan insanın, dijital teknolojilerde çalıĢan yazılımlar tarafından önce tanınması, 

tutum ve müteakip davranıĢlarının anlaĢılması ve tıpkı bir insan gibi doğru tepkiler 

vererek, teknolojinin insanın günlük ve profesyonel yaĢamına yardımcı olmasıdır. 

 

Dijital teknolojilerin artan bir Ģekilde özellikle genç kuĢağın gündelik 

yaĢamına dahil olduğu ve onların yaĢam tarzlarını ve iletiĢim biçimlerini 

Ģekillendirdiği, hatta derinden etkilediği görülmeye baĢlanmıĢtır. Dijital yerliler 
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olarak gençler, internet teknolojilerine çok yatkındırlar. Günceler, video günceler 

yazmakta, wikilerde kolektif bilgi üretmektedirler. Bunlar sınıfta eğitim amacıyla da 

kullanılabilmektedir(Beach, 2007, s. 12). Bir konuyla ilgili topluluğun gönüllü 

katılımlarıyla konuyla ilgili bilgi üretmesi ve bilgi kaynağı olması [crowdsourcing] 

dijital medyada yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. Bu da akademik eğitim, mesleki eğitimi 

ve temel eğitimlerde kullanılabilecek bir yöntemdir. 

Ġngiltere„de OFCOM„un liderliğinde yapılan çalıĢmalarda 17 milyon kiĢinin 

bilgisayar ve internet kullanmadığı bunun ise dijital hariç kalmaya neden olduğu 

OFCOM tarafından açıklanmıĢtır. Gençlerle birlikte yetiĢkinlerin de dijital dahil 

olmaları [digital inclusion] gerekmektedir(Media Literacy Policy Development, 

2009, s. 42-43). Böylece demokratik yaĢama daha etkin katılım, teknolojinin daha 

etkili kullanımı ve neticede medya okuryazarlığı sağlanacaktır. Dijital dâhil olma ile 

birlikte dijital uçurumun kapatılması mümkün olacaktır. 

 

Öğrenci için yeni iletiĢim teknolojileri öğretici olmaktadır. Öğrenciler; 

çevrimiçi uygulamalar, sosyal yazılımlar, internet sayfaları üzerinden toplumu 

özellikle de akranlarını tanımakta; hızlı mesajlaĢma servisleri (IM) ve dijital 

oyunlarla çeĢitli makine ve savaĢ teknolojilerini tanımakta; Wiki„lerle kavramları ve 

anlamlarını; Google Maps/Earth, Flickr gibi çevrimiçi yazılımlarla yaĢadığı dünyayı, 

coğrafyayı, tarihi, turistik, kültürel bölgeleri görmekte, keĢfetmektedir. „KeĢfedici 

öğrenme„ [explorative learning] en önemli araç olan internet sayesinde 

gerçekleĢmektedir(NETS for Teachers, 2008,s.122). 

 

 

Dijital teknolojiler içinde kuĢkusuz en önemli yere sahip olan öğelerden biri 

metin temelli iletiĢimdir. Metin temelli iletiĢime, anlık yazıĢmalar ve çeĢitli sanal 

sohbetler de dâhildir. Metin temelli iletiĢimde; e-mail, anlık yazıĢma, blog, wikiler, 

sms veya mikroblog gibi yazıĢma formları ve bilgisayar, cep telefonu, avuç içi 

bilgisayar gibi çeĢitli araçlar üzerinden seyyar veya sabit, eĢ zamanlı veya eĢ zamanlı 

olmayan haberleĢmeler söz konusudur. 
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Elektronik posta kullanımı (e-mail), internet teknolojilerinde önemli bir yere 

sahiptir. Bilgisayar üzerinden yazılı iletiĢim olarak baĢlayan e-mail, artık çevrimiçi 

çalıĢabilen cep telefonu, avuç içi bilgisayar gibi diğer sabit ve seyyar araçlara da 

yayılmıĢ durumdadır. Makul seviyelere inen fiyatlarıyla öğrenciler arasında yoğun 

bir Ģekilde kullanılan dijital teknolojiler, aynı zamanda prestij aracı olmaktadır. 

 

E-mail üzerinden gerçek kimlikle ciddi yazıĢmalar ve görüĢmeler hızlı bir 

Ģeklide yapılabilirken, sanal kimlikle kötü amaçlı olarak e-mail kullanımı da 

yaygınlaĢmaktadır. Örneğin, mail ile virüs dosyaları gönderilip alıcının kullandığı 

yazılımların zarar görmesi, istenmeyen arkadaĢlıkların kurulması, kiĢisel bilgilerin 

çalınarak kötüye kullanılması ve benzeri birçok olumsuz eyleme mail ortam 

oluĢturmaktadır. Sanal ortamda, özellikle de sosyal ağlardaki hayali arkadaĢlarla, 

hatta gerçek arkadaĢlarla iletiĢim kurarken, realiteden çok farklı sosyal rol, ırk, etnik 

köken ve cinsiyet ile (sahte) kimlik inĢa edilebilmektedir(Ognyanova, 2010, s. 47). 

 

Ġnternet üzerinden yayınlanan, çeĢitli mesleki terimler ve özel kavramların 

öğrenilmesinde önemli bir yere sahip olan bir diğer internet uygulaması da 

„wiki„lerdir. Hawaii dilinde „hızlı„ anlamına gelen wikiile ansiklopedi sözcüğün son 

kısmı olan pedia [encyclopaedia] sözcüklerinin birleĢmesiyle oluĢan „Wikipedia„ 

ismi gibi karma bir bilgi ortamı, çevrimiçi veri tabanı olarak inĢa edilmiĢ internet 

ansiklopedisidir(http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki). Kullanıcıların belirli bir 

konu/kavram üzerinde kendi bilgileri ve uzmanların yazılarını referans göstererek 

yazdıkları açıklamalardan oluĢan bu tanımlayıcı ortam, kullanıcının ürettiği içeriğin 

bir adım daha ötesine geçerek, iĢbirliği halinde içerik üretimine iyi bir örnek 

oluĢturmaktadır. Öğrenmede wikilerin önemli bir yeri vardır. 

 

Bloglar öğrencilerin internet teknolojileri kullanımında önemli bir yere 

sahiptir. Ġnternet sayfalarına gönderilip orada yayınlanan kısa makaleler olarak da 

bilinen blog uygulaması ve Twitter örneğinde olduğu gibi daha kısa (140 karakter ve 

altı) yazılardan oluĢan mikroblog da kullanılabilmektedir. 
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Yeni iletiĢim teknolojileri; öğretmenin yöneticiliğinde, ebeveynin 

gözetiminde eğitim faaliyetleri ile iliĢkili olarak kullanılır ise, iĢbirliği halinde 

öğrenme ortamı oluĢturur(Collaboration in Teaching and Learning, 2009:63-64). 

ĠĢbirliği halinde öğrenme, medya okuryazarlığı eğitiminde çok büyük bir katkıya 

sahiptir(Yoon, 2007, s. 16). Öğrenciler için de bu ortamlar bilgi alıĢveriĢi, ilgi 

alanlarına göre iĢbirliği gibi birçok yarara sahiptir. 

 

1.1.2. Medyada Ġçerik ve Biçim 

Medya mesajları, haber, reklam, video, film, belgesel gibi belirli formlarda 

(biçim) üretilmektedir. Mesajların neyi anlattığı, nasıl anlattığı, neleri kapsayıp neleri 

kapsamadığı içerik ile iliĢkilidir. Bir haberde olay, konu; bir reklamda ürün; bir 

eğitim programında öğretilen konular içeriktir. Bir radyo programında sesin aktardığı 

bilgi ve düĢünce içeriktir. 

Film, belgesel ve (belirli bir ürün için) reklam gibi hangi formda olursa olsun 

veya hangi araçla hedef kitleye aktarılırsa aktarılsın, içerik mesajın nasıl ve ne ile 

aktarıldığından daha önemlidir(Potter, 2005, s. 224). Medya mesajları, taĢıdıkları 

içerik ile değerlendirilmektedir. Geleneksel medyada içerik, medya profesyonelleri 

tarafından belirlenirken; kullanıcının ürettiği içerikte ise amatörler de kurumsal 

düzenleme, etki ve sansüre takılmaksızın (site yöneticisinin varsa müdahalesi hariç) 

içerik üretip yayınlamaktadır. 

Aracın yapısı üretilecek mesajı etkilemekte, cihaz ön plana çıkmaktadır. Cep 

telefonunda fotoğrafın kalitesini cihazın çözünürlüğü belirlerken, mesajın 

uzunluğunu da harf kotası belirlemektedir. Televizyonda görüntü ve ses kalitesi, 

yayıncılık ve son kullanıcı teknolojisi ile orantılıdır. Türkiye„de her ne kadar 

ekipmanlar bir prestij aracı olarak görülmeye devam edilse de modern dünyada 

Türkiye„de olduğu kadar yeni teknoloji tüketme merakı yoğun değildir. Örneğin i-

phone gibi karmaĢık telefonlar, plazma televizyonlar vb. ürünler ABD ve Avrupa„da 

Türkiye„de olduğu kadar büyük önem görmemekte, içeriğe itibar edilmektedir. 

 

Chadwick Martin Bailey adlı araĢtırma Ģirketinin ABD„de 1200 kiĢi üzerinde 

yaptığı bir araĢtırmaya göre(PRWeb http://www.prweb.com), insanlar i-phone ve 
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benzeri taĢınır cihazlarda pahalı ekipmanlarda medya tüketmek yerine, internet'ten 

film kiralayıp, bir diğer kullanıcıyla film, video paylaĢıp [massive peer-to-peer video 

sharing] izleyebilmektedir. TaĢınır cihaz üzerinden medya kullanımı %15„lerde iken 

internet üzerinden film seyretmenin oranı, bunun ortalama iki katıdır. Yine aynı 

araĢtırmada Ģu sonuca ulaĢılmıĢtır(PRWeb http://www.prweb.com): (bilinçli) 

Tüketici için içeriğe erişimin sağlanması, cihazdan daha önemlidir. Medya 

okuryazarlığı eğitiminde de biçim ikinci planda gelmekte, içerik inceleme ve içerik 

üretme üzerinde durulmaktadır. 

Dijital dünyaya doğan gençler; sabit telefon almayı, kol saati kullanmayı 

düĢünmezken, cep telefonsuz bir hayat da düĢünememektedir. Gençler gazete 

okumadıkları gibi, artık televizyondan da uzaklaĢmaya baĢlamıĢ, televizyonla 

baĢarılı bir rekabete girmiĢ olan internetten tatmin bulmaya baĢlamıĢlardır(Clark, 

2008, s. 9-10). Gençlerin internette akranları vardır. Aynı anda çevrimiçi görüĢme ve 

bilgi alıĢ veriĢinde bulunma imkânı vardır. Televizyonda ise kendi bildiğini dikte 

eden profesyoneller vardır. Gençler kendilerini ifade edebilecekleri ortamı 

seçmektedirler. Yeni iletiĢim teknolojileri ile birlikte daha kısa (örneğin twitter gibi 

microbloglarda ort.150 kelimelik yazılar) ve özlü metinler yazmaktadırlar. Artık 

insanlar uzun metinler okumak istememektedir. Yeni nesil gençler hemen hiç gazete 

okumamakta, interneti, cep telefonuna gelen (kısa) haberleri okumayı tercih 

etmektedir(Adler, 2008, s. 49-55). 

Medya teknolojileri hızla geliĢse ve geleneksel kitle iletiĢim araçları gerileme 

sürecine girse de içerik varlığını güçlenerek sürdürmektedir. Walt Disney ġirketi'nin 

uzun süre baĢkanlığını yürüten Michael Eisner, iletiĢim teknolojilerinden hızlı 

geliĢim ve dönüĢümden rahatsız değildir. Ona göre(Clark, 2008, s. 15); Eski de yeni 

de olsa hepsi bir medyadır. 'Web 3.0 dünyası dâhil, içerik hâlâ kraldır. Zaten sorun 

büyük oranda içerikledir, biçimle değil. Medya okuryazarlığında ise içeriğin 

potansiyel olarak bireyleri olumsuz yönde etkilemesi en büyük endiĢe kaynağıdır. 
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1.1.2.1. Yazı 

             Medya mesajları öncelikle yazı ile inĢa edilmektedir. Haberler, senaryolar, 

konuĢma metinleri öncelikle yazıya dökülmekte, sonra da görüntü ve sesle 

bütünleĢmektedir. O nedenle içeriğin ve eğitimin özü yazı ve metindir(Jensen, 2002, 

s. 285). Yazının ise bebeklik dönemi de yine resimdir(Ellul, 1998, s. 62). Bu yüzden 

iletiĢimin geliĢim sürecinde görselden (mağara resimleri) yazıya (sembol), yazıdan 

da tekrar görsele (fotoğraf, video) dönüĢ vardır. Yazı, ses, fotoğraf, görüntü ve grafik 

medya mesajlarını oluĢturmakta, medya mesajlarına medya metinleri de 

denmektedir. 

              GeçmiĢten geleceğe kültür taĢıyıcısı ve güç göstergesi olarak metin; 

Foucault'ya göre; Medya metinlerini yorumlamada mihenk taşı olan ne bildiğimiz, 

nasıl bildiğimiz ve bildiğimiz şeyleri neden kabul ettiğimizi belirleyicidir(aktaran Hill 

and Fenner, 2010, s. 70). Foucault'nun en önemli yapıtlarından Bilginin 

Arkeolojisi'nin özü de, geçmiĢten gelen orijinal bilgiye ulaĢmak için tıpkı bir 

arkeoloğun bir kazı bölgesindeki kalıntıları örselemeksizin üzerindeki tozu toprağı 

arındırmaya çalıĢtığı gibi, bilginin de kaydedildiği (metin) gündeki, kaydedenin 

aklındaki anlamı, bağlamından soyutlamaksızın anlama çalıĢmasıdır. Bu durumda 

metin, bilgiyi değiĢtirmeksizin saklayabilme özelliğine sahiptir ve metni önemli kılan 

özelliği de budur(Bilici, 2007, s. 18-22). Photo ve graph sözcüklerinin birleĢimiyle 

oluĢan ve „ıĢıkla yazmak„ anlamına gelen fotoğraf da bir yazma sanatı olarak 

alınabilir. Fotoğraf geçmiĢteki bir görsel anı kaydederek, iki boyutlu bir yüzeye 

yazarak geleceğe taĢımaktadır. 

                Metinler bir diğerine gönderme yapmaktadır. Bir konuda daha önce 

yazılmıĢ metinler ve ilgili diğer metinler o konunun daha iyi ve daha etraflıca 

araĢtırılıp anlaĢılabilmesi için önemlidir(Soydan, 2009, s. 92). Metinlerarasılık 

çağdaĢ medyanın en belirgin karakteristiğidir. ÇeĢitli medya formları karĢılıklı 

etkileĢim ile karakterize edilmiĢtir. Film ve televizyon gibi lineer medyanın yerini, 

karĢılıklı etkileĢimli hypertext; bilgisayar oyunları gibi 'yazan' ile 'okuyan' arasındaki 

ayrımı ortadan kaldıran medyalar almıĢtır(Buckingham, 2009, s. 27). Metinlerarasılık 

kavramının kapsamı daha geniĢ tutulduğunda, konu ile ilgili farklı formlardaki 

metinlerin tümünde metinlerin birbiriyle iliĢkisi görülür. Bir araĢtırmada veya 
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herhangi bir yayında atıfta bulunulan metinlerin kaynakçada verilmesi de 

metinlerarasılık kavramı ile açıklanır. Kaynakçadan hareketle o konuda yazılmıĢ 

eski-yeni, yakından ilgili veya uzaktan ilgili birçok metne ulaĢma imkânı vardır. 

GeniĢ anlamda bir metinde (yazı, video, ses) „bahsedilen„ her Ģey (fikir, ürün, konu) 

ona gönderme yapıldığı için metinlerarası bir konumda yer alacaktır. 

 

     1.1.2.2. Ses 

                 Görüntüden önce ses kaydı yapılmaya baĢlanmıĢtır. Elektronik 

yayıncılıkta önce plaklara kaydedilmiĢ Ģarkılar radyolarda çalınmıĢtır. Görüntü ve 

sesi birlikte kaydeden teknolojik geliĢimin öncesinde sessiz filmler yapılmıĢ; daha 

sonra da ses ile görüntü eĢ zamanlı olarak kaydedilerek bugünkü filmler yapılmaya 

baĢlanmıĢtır. Bu geliĢimle birlikte eĢ zamanlı ses ve görüntü tam olarak bir birini 

tamamlayarak video gerçek dünyada yaĢanırmıĢ izlenimi vermeye baĢlamıĢtır. 

   Mesaj aktarma ve kitle iletiĢim aracı olarak salt sesin kullanıldığı araç 

radyodur. Dinleyici için ses, günlük iĢler yürütülürken, özel efor sarf etmeksizin 

dinlenebildiği için kullanıĢlılığını hiçbir zaman yitirmez.  

 

     Medya mesajlarında kullanılan sesler doğal, efekt, dublaj gibi çeĢitlere 

ayrılmaktadır. Bir filmde ses, görüntünün tamamlayıcı ögesi olarak ikiye 

ayrılmaktadır: Orijinal ve doğal sesler. Oyuncuların sesi, nesnelerden çıkan sesler, 

sahnede çalınan enstrümanın sesi doğal seslerdir. Oynanan sahnelerin dıĢından gelen, 

modu güçlendirmek için eklenen film müziği, ses efektleri gibi harici veya yapay 

seslerdir(Krueger; Christel 2001, s.47). Seslerin orijinalliği ve ne kadar orijinaline 

çok benzediği, doğallığı inandırıcılığını ve duygusal etkisini arttırmaktadır. Medya 

okuryazarlığında sesin nasıl kullanıldığını, ses efekterini, sesin görüntü ile iliĢkisini 

bilmek gerekmektedir. 

 

                    1.1.2.3. Fotoğraf, Grafik ve Görüntü 

                    Fotoğraf, nesneler üzerinden yansıyan ıĢığı iki boyutlu duyar katmana 

veya kâğıda yazan böylece nesneler veya ortamı görsel temsil eden bir teknolojidir. 
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Medya okuryazarlığında fotoğraf ve görüntü analizleri yapılmaktadır. Yeterli arka 

plan bilgisi varsa, bir fotoğraf karesinden veya görüntüden alınan kesitlerden çok 

detaylı bilgiler çıkartılabilir. Fotoğraf, ses ile birleĢmiĢ fotoğraflar silsilesi olan 

görüntü, medyada gerçekliği temsil etmede çok önemli bir yere sahiptir. Ġmajları 

incelerken öncelikle onların doğal sınırları olan karelere (hem kadraj hem de bir 

görüntüdeki tek bir kare) bakılmaktadır. Daha sonra kameranın konumu, ıĢık, 

kompozisyon gibi diğer öğeler gelmektedir. Fotoğraf ve tüm görüntülerin temeli, 

görüntünün sınırlı bir kısmını kapsayan tek bir kare[frame]dir(Krueger; Christel 

2001, s. 1-2). Medya okuryazarlığında görsel materyallerin çok önemli bir yeri 

vardır. Bunlar kolay tüketilen, çok etkili ve inandırıcı materyallerdir ki kolaycılığa 

yatkın ortaöğretim düzeyi öğrencileri için idealdirler. Ġmajların duygu ve düĢünceler 

üzerindeki etkililiği, inandırıcılığı güçlüdür(Montana Office of Public Instruction, 

1999, s.1). Medya tarafından belirli bir yer hakkında zihinde sabit imajlar 

oluĢturulmaktadır. Uzaktaki görüntüyü getiren televizyon tele-vision; kendine 

bağımlı hale getirdiği insanlara, özellikle gençlere imajlarının nasıl olması 

gerektiğini anlatmakta, (tell-a-vision) imajlarını 

Ģekillendirmektedir(http://www.newswithviews.com/Levant/nancy77.htm). 

                  Ġmajlar belirli bir yer ve zamandaki durumu yansıtırlar. Zaman ve yer 

değiĢtikçe imajlar değiĢir. Politik konularda mizah, hiciv ve eleĢtiri amaçlı 

karikatürler medyada yayınlanmaktadır. Karikatürlerde ülkeleri veya toplumları 

temsil eden kliĢeleĢmiĢ pozitif ve negatif çağrıĢımlı imajlar çizilmektedir. Ülkeler 

arasındaki iliĢkilere göre pozitif veya negatif anlamlı imajlar medyada 

yayınlanmaktadır(Yüksel, 2007, s. 109-117). 

     Ġmajların ırkçılık, kötü temsil, hatta bireyi istismar edebilme potansiyeli 

önemli bir inceleme konusudur. Çocuk ve gençlerin istenmeyen görüntülerinin 

kaydedilmesi ve yayınlanması medya okuryazarlığında üzerinde durulan hassas 

konulardandır(European Commission ML Profile Europe, 2010, s. 7). 

    Dijital teknolojilerin geliĢimi ile birlikte, medyada imajların egemenliği de 

artmaktadır. Ġnsanlar evlerinde fotoğraflar, filmler, reklam panoları, resim ve 

grafiklerle dolu bir imajlarla kuĢatılmıĢ (imaj banyosu) durumdadır(Ellul, 1998, s. 

145). Eskiden sadece büyük profesyonel kameraları kullanan kameramanların 

http://www.newswithviews.com/Levant/nancy77.htm
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görüntüleri ulusal televizyon kanalının ekranına yansırken, artık bir amatörün cep 

telefonu veya video kamera ile çektiği görüntü de yayına girebilmektedir. 

    Akademisyenlerin ortak kanaati (Örn. hemen hemen tüm eserlerinde Frank 

W. Baker), medya tüketiminde imaj çağının yaĢanmakta olduğudur. Ġmaj yoğun ve 

tüketimi kolay olduğu için, inandırıcılığı daha fazladır bu yüzden „görmek 

inanmaktır„ seing is believing deyimi medya okuryazarlığında ironik olarak çok 

kullanılmaktadır. Özellikle lise çağı baĢta olmak üzere gençler arasında tüketimi en 

yoğun olan medya içeriğini imajlar oluĢturur. Günlerce bir romanı okumak yerine, 

filme uyarlanmıĢ [transmedia] halini birkaç saatte seyretmek insanların kolayına 

gelmektedir. Bu deyiĢi tersten okumak da mümkündür. Medya okuryazarlığında 'her 

gördüğüne' inanılmaz. 

 

    Görüntüler çok özlü ve kısa süreli anlatım araçlarıdır. Zihinde kalıcılığı da 

yüksektir. Bir saniyede belirli sayıda karenin art arda akmasıyla oluĢan görüntüler, 

gerçek hareket illüzyonu yaratırlar. Görüntüdeki inandırıcılığı belirleyen öğelerden 

ilki, her bir karenin çözünürlüğünün (en ve boydaki nokta sayısı) yüksekliği ve 

saniyede geçen kare sayısının çokluğudur. Görüntü ve gerçeklik iliĢkisini belirleyen 

daha baĢka birçok faktör vardır. Örneğin objektiflerde ve yazılımlarda kullanılan 

filtreler, görüntü üzerindeki düzenlemeler ve oynamalar, kompozisyon gibi. Görüntü, 

ses, grafik ve efektlerle desteklendiğinde inandırıcılığı artmaktadır. 

 

1.1.3. Medyada Biçim 

 

ÇeĢitli kaynaklardan toplanmıĢ yazı, ses, görüntü, grafik gibi çeĢitli bilgiler, 

belirli iĢleme süreçlerinden geçerek kurgulanıp paketlenir ve medya mesajı 

oluĢturulur. Biçim, medya mesajının nasıl paketlendiği ile ilgilidir. Mesajın 

anlaĢılabilmesi biçim ve kapsam ile de iliĢkilidir(Lewis and Jhally, 1998, s. 2). 

Bir ses dosyası, hangi formatta kaydedilmiĢtir? Bu eğer özel bir formatsa 

çoğu yazılım bunu okuyamayacaktır. Bu formatlama çeĢitlerinin gizli bilgilerin 

korunmasında olduğu gibi, dosyanın okunmasının sağlanması veya önlenmesi 
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amacıyla olduğu gibi, ticari olarak para kazanmak amacıyla üretilmiĢ bilgilerin de 

telifini korumak için kullanılabilmektedir. Biçim/format, içeriğe kısıtlama getirmede, 

içeriği ve ürünü çekici hale getirmede önemli bir faktördür. Medya okuryazarlığı 

incelemelerinde içerik biçimle bir bütün oluĢturur, ikisi birlikte ele 

alınmalıdır(Frechette, 2002, s. 87). 

Film ve videoda kurgu, basılı materyallerde tasarım, modeller için imaj 

tasarımı biçim kavramı içinde incelenmektedir. GeniĢ anlamda biçim, beden dilini de 

kapsamaktadır. Medya mesajlarında görülen insanların imajları, yüz ifadeleri ve 

bunların sunuluĢ Ģekli, anlatım ve anlamı etkilemektedir. Biçim ve anlam iç içedir. 

Örneğin bir fotoğraf veya görüntüde yakın plan çekim, görüntüde bazı öğelere vurgu 

ve sunum anlamı etkilemektedir. Medya okuryazarlığında biçim ve/ya görsel 

tasarım; görsel okuryazarlık [visual literacy] baĢlığı altında yer almaktadır(Messaris, 

1997,s. 146-147). Masterman„a göre(aktaran Johnson, 2001, s. 1) bugünün kültürel 

dünyasında iletişim çoğunlukla görsel modadır. Hatta basılı medya bile tasarım, 

mizanpaj ve tipografi bileşenleriyle görsel medyadır. Ġçerik, tüketimi görsel öğelere 

göre daha zor olan yazı ve ses gibi mesaj taĢıyıcılardan; etkileyici tasarım, fotoğraf 

ve grafik gibi görsel öğelere kaymaktadır. 

 

Biçim veya Ġngilizce karĢılığı ile form, belirli normlara göre Ģekillendirilir. 

Kurallar konulmuĢtur, bu kuralların oluĢturduğu standartlar doğrultusunda yapılan 

iĢler (önceden belirlenmiĢ) forma girer. Normlar yapılan iĢler üzerinde doğru 

uygulanmaz ise, yapılan iĢ deforme olur. Geleneksel medyada ticari ve etik normlar 

baĢta olmak üzere çeĢitli normlar vardır, üretim kurallarını belirler. Yeni iletiĢim 

teknolojileri ile birlikte, kullanıcının ürettiği içerikte bu normlar zaten bilinmediği 

için ortaya çoğu zaman deforme bilgiler çıkmaktadır. 

 

1.2. Okuryazarlık ve Türleri  

 

            Okuryazarlık, herhangi bir dilde belirli sembollerle oluĢturulmuĢ yazılı 

metinleri algılayıp değerlendirme sürecidir. Okuryazarlık basitçe egemen standart 

dili kazanmayı amaçlayan becerileri geliĢtirme olarak bakılma yerine daha anlamlı 

olması için onun bir kültürel üretim kuramı içine yerleĢtirilmesi ve içinde insanların 



 

49 
 

anlam ürettikleri, dönüĢtürdükleri ve yeniden ürettikleri yolun bütünleyici bir parçası 

olarak bakılması gerekir. Ayrıca, bağımlı ya da yaĢanan bir kültür üreten tarihsel ve 

varoluĢsal canlı yaĢantı anlarını oluĢturan ve onaylayan bir ortam, iletiĢim aracı 

olarak bakılmalıdır. Geleneksel okuryazarlık yaklaĢımları ise pozitivist araĢtırma 

yöntemleri içinde değerlendirilir(Freire,1998). 

 

              Okuryazarlığa akademik yaklaĢım; bu yaklaĢıma göre klasik literatürün 

anlaĢılmasına, ustalıkla kullanılmasına, okuma-yazma gereçlerinin de kullanılmasına 

aĢırı vurgu yapar. Yararcı yaklaĢımın amacı ise, çağdaĢ toplumun temel okuma 

gereklerini karĢılayan okurlar üretmektir. Mekanik okuma becerilerine vurgu yapar. 

Bu bakıĢ, teknolojik toplumların gereklerini karĢılamak üzere hazırlanan, „iĢlevsel 

okuryazarların geliĢtirilmesine yöneltmiĢtir. Akademik ve yararcı yaklaĢımlar okuma 

becerilerinin kazanılmasına ve okurlara „nesneler‟ olarak bakarken; biliĢsel geliĢim 

modeli, okurların, kendileri ile nesnel dünya arasında diyalektik bir etkileĢim içine 

girmesi yoluyla, anlamın kurulmasına bakar. BiliĢsel geliĢim modeli gibi romantik 

yaklaĢım da, en çok anlam kurma üzerinde odaklanan, etkileĢimci bir yaklaĢıma 

dayalıdır; ancak romantik yaklaĢım, „anlam‟a, onun okur tarafından üretildiğini ve 

metin aracılığıyla okur ile yazar arasındaki etkileĢim içinde ortaya çıkmadığını 

düĢünerek bakar. Romantik yaklaĢım, büyük ölçüde duygusal olanı vurgular ve 

okumayı benliğin gerçekleĢtirilmesi olarak ve mutluluk veren bir yaĢantı olarak 

görür. Özünde, okumaya romantik yaklaĢım, okurlara „nesneler‟ olarak bakan eğitim 

bilimin çeĢitleriyle bütünleĢen bir ezgi sunmaktadır. Bu yaklaĢımlar okuma-yazma 

ile ilgili temel varsayımlarında farklılaĢabilirken, hepsi de ortak bir özelliği 

paylaĢıyorlar: Ġnsan öznelliklerinin kurulmasında önemli bir güç olarak dilin rolünü 

göz ardı ediyor. Dilin, onu kullanan insanların yaĢam tarihlerini ve deneyimlerini ya 

onaylayabileceğini ya da yadsıyabileceğini göz ardı ediyor( Freire, 1998). 

 

                Günümüzde bilgi sağlama ya da eriĢim geleneksel yazılı kaynaklarının 

yanında alternatif olabilecek kitle iletiĢim araçları ile karmaĢıklaĢmıĢtır. Kitle 

iletiĢim araçlarında XX. Yüzyıl‟dan bu yana yaĢanan hızlı teknolojik geliĢmeler 

doğrultusunda, görsel okuryazarlık, medya okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı, e-

okuryazarlık ve bilgisayar okuryazarlığı gibi türler ortaya çıkmıĢtır. Teknolojinin 

ürettiği bu yeni okuryazarlık türleri kullanıcıların teknolojiyi kullanma 

deneyimlerine, becerilerine, eriĢim sıklıklarına göre farklı geliĢimler göstermektedir. 
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Okuryazarlığın bu türleriyle ele alınıp incelenmesi, eğitim temelinde bireylere de bu 

farkındalığın kazandırılması günümüzün gereksinimleri içine girmiĢtir. Medyanın 

teknolojiyi en iyi Ģekilde içselleĢtirdiği göz önüne alındığında bahis konusu olan 

okuryazarlık türlerini içine aldığını söylemek mümkündür. Okuryazarlık türlerinden 

medya okuryazarlığı bir öğreti olarak ele alacağımız ve eğitim açısından 

konumlandıracağımız bir okuryazarlık türüdür. 

 

                Medya okuryazarlığı medyaya eriĢim, alımlama ve değerlendirme 

süreçlerini içermektedir. EriĢim, bireylerin bir kullanıcı konumunda kitle iletiĢim 

araçlarına ulaĢabilmesidir. Kullanıcı konumunda yaĢanan ilk sıkıntılı olabilecek 

süreç burada baĢlar. Özellikle yeni medya dediğimiz bu araçlardan internet, sahiplik, 

kullanma becerisi ve enformasyon yoğunluğuna maruz kalma gibi sıkıntılı durumları 

kullanıcılarına yaĢatmaktadır. Enformasyon yoğunluğuna maruz kalan kullanıcının 

seçme, filtreleyebilme, yeni anlam üretebilme yeteneklerinin geliĢebilmesi medya 

okuryazarlığının sorunsalıdır. Medya okuryazarlığı, medya kullanıcılarını maruz 

kaldıkları her zararlı etkiden korumak ve medyayı kontrol edebilmeleri için 

baĢlatılmıĢ bir harekettir. Medya okuryazarlığı kapsamında yapılan tartıĢmalar ve 

çalıĢmalar zamanla sonuç vermiĢ ve elde edilen mutabakatlar eğitim programlarına 

konulmuĢtur. Medya okuryazarlığının eğitim temelli programları, diğer okuryazar 

programlarından farklı bazı kazanımlar sağlar. Bu farklılıklar Ģunlardır:  

 

 

-Medya okuryazarlığı programları, popüler kültür ürünlerini eleĢtirel bakıĢ 

açısıyla değerlendirmeyi öğretmektedir.  

-Medya okuryazarlığı programları sadece öğrencilere değil öğretmenlere de 

yeni bakıĢ açıları kazandırmakta ve medyayı kontrol edebilmeleri öğretilmektedir.  

-Bireylerin sadece medya kullanıcıları değil aynı zamanda medyayla 

etkileĢim içinde tepkili ve düĢünce üreten bireyler olmaları sağlanmaktadır.  

-Medya okuryazarlığı programları bilinçli vatandaĢlar yetiĢtirerek, medyanın 

zararlı etkilerinden korunmaları sağlanmaktadır (Potter, 2001 ). 

 

Medya okuryazarlığının diğer okuryazarlıklardan farklı kazanımları onun 

önemini ortaya koymaktadır. Genel olarak okuryazar türlerinin amacı kaynağın 
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bilinçli kullanımını öğretmektir. Fakat medya okuryazarlığı kaynağın kullanımına 

sınır da getirebilmeyi öğretmektedir. 

 

1.2.1 Görsel Okuryazarlık 

                          Ġnsanlığın baĢlangıcından bu yana, her çağ, kendini özgü bir dil ile 

ifade etmiĢtir. Antik çağ efsanelerin, söylencelerin ve mitsel anlatımların çağı 

olmuĢtur. Bu çağın egemenliğinde anlam, “söz” ve onun kurallarıyla 

oluĢturulmuĢtur. Ortaçağ‟da sözün uçuculuğuna karĢın “yazı”nın kalıcılığı, otoritenin 

ve gücün simgesi haline gelmiĢken aydınlanma çağıyla geliĢen edebi anlatım ve 

matbaanın icadı, “yazılı dilin” özgürlüğünü de beraberinde getirmiĢtir. Yazı; o 

dönemde anlam ve anlatımın kurulmasında mutlak egemen iken, teknolojinin hızla 

geliĢmesiyle önce fotoğraf makinesinin, ardından sinema ve televizyon gibi hareketli 

görüntüleri saptayıp, yayan araçların icadıyla, dünya “imgelerin ve görsel kültürün” 

kendine özgü kurallarıyla açıklanabilecek hızla akıp giden bir sürecin içerisine 

girmiĢtir (Parsa 2004, s. 59). 

                Görsel okuryazarlık kavramının adı çağdaĢ olmakla birlikte, düĢünce 

olarak yeni doğduğunu söylemek güçtür. Ġmgeleri kullanmakla ilgili tartıĢmalar çok 

eski tarihlere dayanmaktadır. Zira Eski Çağ filozof larından bazıları, iletiĢim için 

çeĢitli imgeleri yeğlemiĢlerdir. Tıpta, Aristoanatomik resimlemeleri kullanmıĢtır. 

Matematikte, Phytagoras, Socratesve Platon geometri öğretmek için görsel 

Ģekillerden yararlanmıĢlardır(Petterson 1993, s. 136). 

 

                 1950‟lerden bu yana tartıĢılan “görsel okuryazarlık” 21. yüzyıl in sanının 

etrafını kuĢatan imgeleri anlama ve anlatma çabasının bir sonucu olarak her geçen 

gün önem kazanmaktadır (Messaris 1994). Bir bireyin, diğer bireyler ile olan 

iletiĢiminde görselleri kullanmasını ve kullanılanları anlamasını sağlayan beceriler 

bütünü olarak tanımlanan görsel okuryazarlık her geçen gün anlam sahasını 

geniĢletmektedir. “Anlamlandırma” sürecinde dil aracılığı ile yaĢanan nesne-zihin 

etkileĢiminde simgesel dili devre dıĢı bırakma amacında olan görsel okuryazarlığın 

1990‟lı yıllardan sonra okuma, konuĢma, dinleme, yazmanın dıĢında 5. dil becerisi 

olarak batılı ülkelerin müfredatında yer almaya baĢladığı görülür ( Elkins 2003). 
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                Zihinde, resimlerin kelimelere oranla 60.000 kat daha hızlı iĢlendiği 

düĢünüldüğünde günümüzde görsel okuryazar olmanın önemi ve sağladığı avantajlar 

ortaya çıkmaktadır. Feinstein ve Hagerty (1994), görselokurluğun, modern 

dünyadaki genel eğitim için; okuma, yazma ve aritmetik ile eĢdeğer dördüncü bir öğe 

olduğunu öne sürmektedir. Ayrıca görsel okuryazarlığın, genel eğitim için neden çok 

önemli olduğunu Ģudört madde ile açıklamaktadırlar: 

1.    Beynin sağ yarı küresini kullanmayı gerektirdiği için öğrenme faaliyetlerine 
beynin her iki yarım küresinin katılmasını sağlar. Dolayısı ile öğrenme sürecinde 

bütünsel düĢünmeyi geliĢtirir. 

2.    Beynin sol yarı küresine ait soyut düĢünceleri; canlı, inandırıcı, yoğun ve bildik 
hale getirerek öğrenmeyi somutlaĢtırır. 

3.    Aynı düĢünceyi farklı yollarla iĢleme yeteneği kazandırarak farklı bakıĢ açıları 

kazandırır. 

4.    Ġçinde yaĢanılan doğal ve doğal olmayan çevreden etkilenerek karar alan bireyler 
yerine; kendi kararlarını alabilen, görsel çevreyi okuyabilen ve anlayabilen bireylerin 
ortaya çıkmasını sağlar ( ĠĢler 2002, s. 156). 

                Günümüz öğrencileri için dünya bir görüntü kaynağı haline dönüĢmektedir. 

21. yüzyılın geliĢen teknolojileri ve kültürü -biraz tartıĢmalı da olsa- önceki nesle 

göre daha çok görsel okuyan “görsel bir öğrenci” üretmektedir (Oblinger 2005, s. 2).  

“You-Tube”, “Facebook” ve benzeri siteler, bir gün içerisinde milyonlarca insan 

tarafından ziyaret edilmekte; “Google” vb. arama motorlarında yapılan arama sayısı 

yüz milyonları bulabilmektedir. Haziran 2008 rakamlarına göre “You-Tube” adlı 

video paylaĢım sitesinde 3 yıl içerisinde 79 milyondan fazla kullanıcının 3 

milyondan fazla video paylaĢtığı görülmektedir (Felten 2008, s. 61). Durum böyle 

olunca da geleneksel anlamda okumak gün geçtikçe dinleme ve izleme karĢısında 

güç kaybetmektedir (Lester 2000). Öğrenciler arasında okunanlardan çok izlenenlere 

dair tartıĢmalar yaĢanmaktadır. Hal böyle olunca da çağımız insanı için kritik soru 

“Gördün mü?” Ģeklinde ifade bulmaktadır. Dolayısıyla da çağımızda eğitim-öğretim 

ortamları açısından görülen olay ve nesneleri anlamlandırmak önem kazanmaktadır. 

Öğrenci profilindeki bu değiĢimde, eğitimcilerin, eğitim-öğretim ortamlarını 

öğrencilerin dünyalarına hitap edecek Ģekilde düzenlemeleri gerekliliğini beraberinde 

getirmekte ve görsel okuryazarlık eğitimi ile ilgili çalıĢmalara batılı kültürlerde hız 

verilmektedir (Freedman-Hernandez 1998). 
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                  Görseller ve çoklu ortam araçları, bize basılı ve tek düze harflerden 

oluĢan metinlerin kullanıldığı tek ortam olan okulları, öğrencinin ilgisini çekecek ve 

onları motive edecek Ģekilde yeniden inĢa etme Ģansı vermesi açısından oldukça 

önemlidir (Oring 2000:58). Görseller ve çoklu ortam araçları ile donatılan sınıflar, 

günümüzöğrencisinin dünyasına yaklaĢan, ona, hayatı olduğu Ģekli ile sunan bir 

ortam sağlar ve bu Ģekilde onu, ait olduğu zaman diliminin gereklerine göre eğitme 

Ģansını eğitimcilere sunar. 

                  Eğer medya hayatımızda bu kadar etkiliyse bu noktada yapmamız 

gereken Ģey kitap almayı ya da okumayı bırakmak, dergi ve gazete aboneliğimizi 

iptal etmek veya radyo, televizyon ve internetle olan bağlarımızı tamamen koparmak 

mıdır? Ancak biz ne yaparsak yapalım saldırgan bir yapısı olan medya araçlarının 

etkisinden kurtulmamız o kadar da kolay gözükmemektedir. Peki, bizler bu durumda 

ne yapabiliriz? Bu konuda verilebilecek en iyi cevap kendimizi kültürün bir parçası 

olan medyadan soyutlamak yerine onu bilinçli bir Ģekilde kullanabilecek ve ilettiği 

mesajları süzebilecek bir beyin mekanizmasına sahip hale getirebilmek olacaktır 

(Potter 2005). 

 

1.2.2.  Enformasyon Okuryazarlığı  

 

“Enformasyon okuryazarlığı kavramı, ilk kez 1974‟de Paul Zurkowsk‟nin, 

ABD‟ inde „„National Commission on Libraries and Information Science‟‟a sunduğu 

raporunda kullanılmıĢtır. 1980‟lerde terimin kullanımı yaygınlaĢmıĢtır. Enformasyon 

okuryazarlığı, yerli ve yabancı literatürde, zaman zaman bilgisayar ve enformasyon 

teknolojilerini kullanma becerilerini ihtiva eden „„enformasyon teknoloji 

okuryazarlığı‟‟ veya kütüphanedeki bilgi kaynakları ve sunulan bilgi hizmetlerinden 

yararlanmayı içeren „kütüphane okuryazarlığı‟ kavramları ile karıĢtırılmaktadır. Söz 

konusu kavramlar birbiri ile iliĢkilidir ve okuryazarlık kavramı kapsamındadır fakat 

hiçbiri „enformasyon okuryazarlığı‟ kavramını karĢılamaz. Enformasyon 

okuryazarlığı ya da bilgi okuryazarlığı tüm okuryazarlık türlerinin bileĢkesi 

durumundadır”1. 

                                                                 
1
Oya Gürdal Tandoğan, „„Enformasyon Okuryazarlığı: „Değer‟ Yaratma Fırsatı‟‟, Türkiye’de bilgi 

hizmetleri ve yaklaĢımlar: 42. Kütüphane Haftası bildirileri , 

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/3359/4218.pdf, (Çevrimiçi) ( EriĢim Tarihi:20.04.2015)   
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  ĠletiĢim özgürlüğü açısından enformasyon okuryazarlığı, düĢünceleri 

öğrenmeyi kapsayacak Ģekilde geniĢ kapsamlı olarak tanımlanmalıdır. Günümüz 

koĢullarında, insanlar diğer insanların düĢüncelerini öğrenmek yani haber almak 

bakımından özgür olmayı uygun görmekte, hem de olayların gerçek yüzünü de 

bilmek istemektedirler( CoĢkunserçe,2007). 

Ġnsanın ilgisi ve merakı ölçüsünde gereksinim duyduğu enformasyon, 

20.Yüzyıl sonu ve özellikle 1. Dünya SavaĢı‟ndan sonra tüm insanlık için toplumsal 

ihtiyaç haline gelmiĢtir. Bu ihtiyaç, aynı zamanda enformasyonun toplum içinde ve 

toplumlar arası dağıtımını Ģekillendirmekte ve koĢullandırmaktadır. Günümüzde 

enformasyonun dağılımı çok karmaĢık ve tek yönlü bir iĢlevi vardır. Enformasyonun 

tek yönlü olması bireyin açık ve yanlıĢ etki altında kalma riskini taĢımaktadır. 

KiĢinin bilgilendirilmesi bakımından en çok konuĢulan özgürlük iletiĢim 

özgürlüğüdür( CoĢkunserçe,2007). 

ĠletiĢim özgürlüğü herkese tanınmıĢ bir özgürlük olmasına rağmen kiĢinin tek 

baĢına kullanabileceği bir özgürlük değildir. KiĢinin bu özgürlüğü tek baĢına 

kullanabilmesi için ne zamanı ne de teknik yeterliliği vardır. KiĢi geçimini sağlamak 

için çalıĢarak zamanın büyük kısmını harcamakta bu yüzden enforme özgürlüğünü 

ancak medyadan karĢılamaktadır. KiĢi bir bakıma iletiĢim özgürlüğünü kurumsal 

iletiĢim örgütlerine devretmektedir. Dolayısıyla kiĢinin elde ettiği enformasyon, 

kurumsal örgütlerin ona verdiği kurgulanmıĢ dünyada oluĢmaktadır( 

CoĢkunserçe,2007). 

Çağımızda enformasyonun sağlanması ve dağıtımı, iletiĢim uyduları ile 

gerçekleĢmesine rağmen haber ajansları, televizyon istasyonları arasındaki 

enformasyon dağıtımı, paylaĢımı aynı hızlılık içinde gerçekleĢememektedir. 

Enformasyon alıĢveriĢi ve dağıtımı açısından yeni teknik olanaklardan dünyada 

herkes yararlanamamaktadır. Ayrıca aynı ya da benzer dilleri konuĢan ve kültürleri 

benzeyen, tarihsel bağları olanlar arasında enformasyon dağılımı fazlayken tarihsel 

bağları olmayanlar arasında daha azdır. Enformasyon dağılımı açısından göze çarpan 

diğer bir özellik, tek yönlü bir akımın egemenliğidir. Bu egemenlik çok geliĢmiĢ 
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ülkelerde, nicelik ve nitelik açısından gözlemlenmektedir. Bu akım geliĢmiĢ 

ülkelerden az geliĢmiĢ ülkelere doğru yaĢanmakta ve bu Ģekilde yaĢanan iletiĢime 

„dengesiz iletiĢim‟ denmektedir. Dengesiz iletiĢim az geliĢmiĢ ülkelerle çok geliĢmiĢ 

ülkeler arasındaki toplumsal değiĢim açısından ekonomik dengesizliği de 

vurgulamaktadır( CoĢkunserçe,2007). 

       1.2.3.  Elektronik Okuryazarlık 

          Bilgi teknolojileri alanında sürekli artan bir değiĢim ve geliĢim söz 

konusudur. Güncel bir tanım ile okuryazarlık, toplumun anlamlaĢtırdığı iletiĢimsel 

simgeleri etkili bir biçimde kullanabilme konusunda yeterlilik kazanabilmektir. 

Teknoloji alanında yaĢanan hızlı geliĢmelerin yaĢandığı bu yüzyılda iletiĢim, bilgi, 

biliĢim ve çoklu ortam uygulamalarının bilgisayar aracılığıyla internet ortamında 

sunulduğuna tanıklık etmekteyiz. Bilgi çağı olarak adlandırılan ve teknolojiler 

üzerine kurulu yeni toplum düzeninde toplumsal açılımlar olarak e-devlet, e-ticaret, 

e-hukuk gibi birçok yeni kavram tanımlanmakta ve uygulama yolları aranmaktadır. 

Elektronik okuryazarlık, okuryazarlık kavramının algılanmasında bir takım olgulara 

farklı bakıĢ açıları ile yaklaĢmayı gerektirmektedir. Öncelikle okuryazar olmak 

sadece basılı simgeleri ve bu simgeleri belirli normlar çerçevesinde kâğıda 

dökebilmek değil, bir bağlam, kültür veya toplum içerisindeki değer yargılarını 

anlayıp uygulayabilmektir(Altun,  2002). 

      Bilgisayar okuryazarlığı ile, bilgisayar teknolojilerini verimli ve sağlıklı 

bir Ģekilde kullanabilmek için gereken bilgi ve beceriler kastedilmektedir. Bilgisayar 

teknolojileri, artık çok yaygın ve yoğun bir Ģekilde kullanılır olduğundan, insanların 

yazıcı, programlar, iĢletim sistemleri ile istedikleri bilgiye ulaĢmaları için, bunları 

doğru ve iĢe yarar Ģekilde kullanma yolları hakkında bir fikir sahibi olmalıdırlar. Bu 

nedenle, bilgisayar okuryazarlığının, öğrencilere en alt sınıflardan itibaren 

kazandırılması çok önemlidir (Hobbs, 2005). 

Okuma, yazma konusunda edinilen bilgiler ıĢığında, e-okuryazarlığın 

ekranda beliren imgeleri sesli veya sessiz bir biçimde ifade etmek olmadığı rahatlıkla 
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söylenebilir. Yine okuma yazma alanı çerçevesinde, ekranda gördüklerimizle okuma 

yazmanın amacı, okuryazarlığın geleneksel anlamda vurgulanan amaçlarıyla birebir 

örtüĢmeyecektir. 

 

          Okuryazarlık her Ģeyden önce elektronik metinle üzerine kurulu bakıĢ 

açısını yansıtmaktadır. Elektronik metinler, dijital olan ya da dijital hale 

dönüĢtürülmüĢ metinlerdir. Geleneksel metinlerde alfabenin yanı sıra resimler, 

ikonlar ve grafikler kullanılmaktadır. Ancak dijital ortam ile bunlara ses, görüntü, 

sesli görüntü, animasyonlar ve imaj haritaları eklenmektedir. Elektronik metin sadece 

metinlerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda sözel, görsel, iĢitsel ve dağınık niteliğe 

dönüĢmektedir. Geleneksel metinler mürekkeple hazırlanmaktadır. Her türlü resim, 

grafik ve metinsel dizgide mürekkep yeterli gelebilmektedir. Oysa dijital ortamlarda 

mürekkep artık dijitalleĢmiĢ ve farklı uygulamalar için farklı mürekkeplere ihtiyaç 

duyulmaya baĢlanmıĢtır. Geleneksel metinlerin bir uygulaması olarak gördüğümüz 

kitaplar da elektronik ortamlarda yerlerini almak, ancak alıĢagelmiĢ yapılarının yanı 

sıra yine elektronik metinlerin bir özelliği olarak ses, görüntü ve animasyonlarla 

zenginleĢtirilmektedir (Altun, 2002). 

 

 

1.2.4 Ġnternet Okuryazarlığı 

 

                    Medya okuryazarlığının bir çeĢidi olan internet okuryazarlığı, 

internet kullanımı sonucu elde edilen bilgiyi kavrayabilme, analiz edebilme ve 

değerlendirebilme yeteneğidir. Ġnternet kullanımının bütün toplumlarda hızla 

yaygınlaĢmasından ötürü internet okuryazarı olabilmenin önemi gittikçe artmıĢtır. 

Artık günümüz koĢullarındaki sosyal hayata dahil olma internet okuryazarı olup 

olmamaya bağlanmaktadır.  

 

                             “Internet okuryazarlığı” ve “Web okuryazarlığı” gibi kavramlarla 

eĢ anlamlı olarak kullanıldığı görülmektedir. Ağ ortamında bilgiyi bulmak, bilgiye 

ulaĢmak ve bilgiyi kullanmak için gerekli olan becerileri kapsar (Bawden, 2001, s. 

230). Ağ okuryazarlığı terimini ortaya atan McClure‟a göre ağ okuryazarı birey; 

https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1584487404257509071&postID=7579271253381294852&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1584487404257509071&postID=7579271253381294852&target=email
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çeĢitli küresel ağ kaynaklarının ve hizmetlerinin farkındadır; ağ üzerinde bilginin 

nasıl oluĢturulduğunu, yönetildiğini ve kullanıma sunulduğunu bilir; çeĢitli eriĢim 

araçlarını kullanarak ağ üzerinde bilgiye eriĢebilir; yaĢam kalitesini artıran ağ 

hizmetlerinden yararlanır (Spitzer, Eisenberg ve Lowe, 1998, s. 28; Bawden, 2001, s. 

249). 

Ġnternetin bu kadar hayatımızın içine girmiĢ olması yeni bir kavramı 

da beraberinde getirmiĢtir. Ġnternet okuryazarlığı, milyonlarca cildi bünyesinde 

barındıran adeta bir kütüphane niteliğinde olan internette gezinirken öğrendiklerine 

Ģekil vermek, bu kaynaklara hükmedebilmek, anlamlı bir öğrenmeye varabilmek ve 

internet üzerinde var olan iletiĢim platformlarına dâhil olmayı bilmektir( Ersöz ve 

Meral,  2007). 

Üçüncü dalga olarak adlandırılan „„Bilgi çağı‟‟nın dıĢında kalmak 

neredeyse imkânsızdır. Bu sürecin dıĢında kalan toplumlar ise, geliĢen ülkelerle 

aralarındaki uçurumu kapayamayacak ve sosyal, ekonomik, politik sürecin dıĢında 

kalacaktır. Bu bağlamda internet eriĢiminin okullarda, kamuya açık yerlerde 

yaygınlaĢması, internet eğitiminin verilmesi ve internet sahipliğinin ucuzlaması 

Ģarttır(Ersöz ve Meral, 2007). 

Ġnternet okuryazarı olmak tıpkı okuryazarlık gibi internet vasıtasıyla 

öğrenilen bilginin güncel yaĢamda karĢılaĢılan sorunların çözümünde 

kullanılabilmeyi gerektirmektedir. Ġnternet'in nasıl kullanıldığı kadar nasıl 

kullanılması gerektiği üzerine yoğunlaĢmalıdır. Ġnternet üzerindeki dolaĢıma giren 

sınırsız bilginin toplumumuzu geliĢtirmesi ve iyileĢtirmesi için Ġnternet 

okuryazarlığının yaygınlaĢması gerekmektedir. Bilgi toplumu, ağ toplumu, katılım, 

saydamlık, etkileĢim gibi kavramlardan söz edilmesi ve bunların topluma olan 

etkisini tartıĢmadan önce Ġnternet'in kullanım Ģeklini değiĢtirilmelidir. Bilgi toplumu 

konusu artık bir tercih meselesi değil, bir zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır. 
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1.3 Medya Okuryazarlığı Kavramının Ortaya ÇıkıĢı, Tarihsel GeliĢimi 

ve Temel YaklaĢımlar 

Medya bireylerin toplumsallaĢma sürecindeki etkilerini hissettirdikçe 

eğitim temelinde kullanılması gündeme gelmiĢtir. Tarihsel olarak 1920‟li ve 1930‟lu 

yıllarda Avrupa ve ABD‟de kitle iletiĢim araçlarına birer eğitim materyali olarak 

sınıf içi etkinliklerde yer verilmeye baĢlanmıĢtır. Medyanın zararlı etkilerinden 

korumayı ilke edinen ilk yaklaĢım ise 1930‟da Büyük Britanya‟da ortaya çıkmıĢtır. 

1960‟lı yılların baĢında ise medya yoluyla öğretmenin yerine, medya hakkında 

öğretme üzerinde durulmaya baĢlanmıĢtır(Ġnal, 2009). 1970‟li yıllarda medya 

okuryazarlığı, çocuklara medyada reklamların nasıl iĢlendiğini ve televizyon 

programlarının nasıl analiz edileceğini öğretme iĢi olarak görülmektedir. Ġlk baĢlarda 

medya – eğitim iliĢkisi medya pedagojisi, medya eğitimi gibi ifadelerle gündemde 

iken sorgulamanın getirdiği perspektifle yerini medya okuryazarlığı ifadesine 

bırakmıĢtır(Jolls ve Thoman, 2004). 

1980‟li yıllarda uluslararası kurum ve kuruluĢlarca medya 

okuryazarlığı eğitiminin önemi tartıĢılmaya baĢlanmıĢ; yazılı ve görsel kaynakların 

oluĢturduğu mesajlarla donatılmıĢ dünyada, aktif yurttaĢ olabilmek için yeni iletiĢim 

becerilerinin gerekli olduğu ileri sürülmüĢtür(Ġnal, 2009). 

Medya Okuryazarlığı kavramı, 1960‟lı yıllardan itibaren BirleĢmiĢ 

Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)‟nun gündeminde olmasına 

rağmen, 1982 yılında Almanya‟da 19 ülkenin katılımcılarıyla düzenlenen toplantı 

sonrası yayımlanan bildiriyle netleĢmiĢtir. Bu bildirgenin ana hatları aĢağıda 

verilmiĢtir: 

“UNESCO Medya Eğitimi Bildirgesi, 22 Ocak, 1982, Almanya. 

- Medya kullanıcıları arasında eleĢtirelliğin geliĢmesini sağlayacak bilgi, beceri ve 

davranıĢları geliĢtirmek amacıyla, okul öncesinden üniversite seviyesine kadar, 

medya eğitim programlarını baĢlatmak ve desteklemek. Bu programlar medya 

ürünlerinin analizini, medyanın kullanılmasını ve medya kanallarının kullanımını ve 

katılımı içerir.  
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- Bilgilerini ve medyayı kavrayıĢlarını arttırmak için öğrencilere 

yönelik eğitim programları düzenlemek; uygun öğretme yöntemleriyle onları 

geliĢtirmek.  

- Medya eğitim yararına psikoloji, sosyoloji, iletiĢim bilimleri 

alanlarında araĢtırma ve geliĢtirmeye özendirmek.  

- UNESCO tarafından da öngörülen ve kararlaĢtırılan medya 

eğitiminde uluslararası eylemlerini desteklemek‟‟ (Binark ve Gencel, 2007). 

Medya Okuryazarlığı kavramı 1980‟li yıllardan 2000‟li yıllara doğru 

farklılaĢma göstermektedir. Günümüzde ise medya okuryazarlığı, demokratik 

toplumlar için gerekli olan, bireylerin kendini ifade ve sorgulama yeteneğini, 

toplumda medyanın rolünü anlama becerilerini kazandırmayı amaçlayan bir 

oluĢumdur(Jolls ve Thoman, 2003). Medyanın kültür içinde kökleĢmiĢ hale geldiği 

günümüzde medya kültüründen kaçıĢ olanaksız hale gelmektedir. Çünkü kendisi 

baĢlı baĢına bir kültür olmuĢtur. Bu nedenle, medya okuryazarlığı öğrencilere, bütün 

medya formlarında yetenekli, eleĢtirel ve okuryazar olmaları konusunda yardım etme 

durumundadır. Medya okuryazarlığı bir gerekliliktir. 

Medya‟nın 1920‟li ve 1930‟lu yıllardan itibaren eğitim temelli programlarda 

yer bulduğu ve bugüne gelindiğinde ilk ve orta öğretim müfredatında medya eğitimi, 

medya pedagojisi ya da medya okuryazarlığı gibi değiĢik isimlerle dersler verildiğini 

görmekteyiz. 

ABD‟de medya okuryazarlığı için en çok alıntı yapılan tanım, 1992 yılında 

„„Aspen Medya Okuryazarlığı Liderlik Enstitüsü‟‟ toplantısına katılan bilim adamları 

tarafından yapılan tanımdır: „„ÇeĢitli yapılarda bulunan medyaya eriĢme, analiz etme, 

değerlendirme ve yaratma yeteneği‟‟(Tessa ve Thoman, 2008). 

Medya Okuryazarlığı, çeĢitli kaynaklardaki bilgiye eriĢim, medyadaki 

mesajların nasıl oluĢturulduğunu anlama, açık ya da gizli mesajları 

değerlendirebilme ve kendi mesajlarını yaratabilme yeteneğidir. Medya 

okuryazarlığını tanımlayacak, ön plana çıkaracak bazı çıkarımlar söz konusudur. 

Bunlar tanımın açılımı için tartıĢılıp oluĢturulmuĢtur. Medya okuryazarlığına iliĢkin 

bu temel özellikler Ģöyle sıralanır: 
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- Medya mesajlarının tamamı kurgudur.  

- Medya mesajlarının kendine özgü bir dili vardır.  

- Aynı mesajı farklı kiĢiler farklı Ģekilde algılayabilirler. 

- Medyanın gizli değer ve görüĢleri vardır.  

 -Medyada ki mesajlar iktidar ve güç amaçlı oluĢturulur(Tessa ve Thoman, 2008). 

 

Medya okuryazarlığı tanımlarında genel olarak yaydığı mesajlara yönelik bir 

odaklanma vardır. Bu tanımlarda medyanın masaya yatırılması konusu yoktur. 

Mesaja yönelik vurgu yapan medya okuryazarlığı tanımlamalarını daha çok ana akım 

iletiĢim çalıĢmalarında görmek mümkündür. Ġlk kitle iletiĢim araĢtırmaları daha çok 

kitle iletiĢim araçlarının etkileri üzerine yoğunlaĢmaktadır. Medyanın insanlar 

üzerindeki yoğun etkileri üzerinde durulmuĢ sonraları izleyici-medya iliĢkisine 

yönlenilmiĢtir. Medyanın çocuklar üzerindeki zararlı etkileri dikkate sunulmuĢtur. 

Medya okuryazarlığı, izleyiciyi ve özellikle bu hedef kitleden çocukları, gençleri 

medyanın zararlı etkilerinden korumayı amaçlamaktadır. Korumacı yaklaĢım, 

geleneksel zemin üzerine oturmuĢ eleĢtirelliğin ön planda olmadığı çokta gerçekçi 

olmayan bir yaklaĢımdır. Korumacı yaklaĢımdaki eksiklikler zamanla eğitimci ve 

akademisyenler tarafından tespit edilmiĢ ve eleĢtirellik bakıĢ açısı açımlanıp yeni bir 

zemine oturmuĢtur( Van, 2008). 

Renee Hobbs‟a (2004) göre, medya okuryazarlığı, yazma ve okuma, konuĢma 

ve dinleme, yeni teknolojilere eriĢim, eleĢtirel bakıĢ açısı ile kendi mesajlarını 

oluĢturma becerisidir. Medya okuryazarlığı tanımlarında kiĢiye pratiksel ve iĢlevsel 

yeteneklerin kazandırılması gerekliliğine vurgu yapılır.2 

 

   Son zamanlarda yapılan araĢtırmalar medya eğitiminin farklı öğretim 

yaklaĢımlarıyla da verilebileceğini ortaya koymaktadır. ġu anda medya okuryazarlığı 

dersini veren öğretmenler en az beĢ tür yaklaĢımı kullanmaktadır. Bu yaklaĢımların 

her birinin kendine ait ayırt edici özellikleri vardır. Bu yaklaĢımları kısaca açıklamak 

gerekirse: 

                                                                 
2
 Renee Hobbs, Medya Okuryazarlığında Yedi Büyük TartıĢma, Çev:Melike Türkan Bağlı, Ankara Üniversitesi 

Eğitim BilimleriFakültesiDergisi,2004,cilt:37,sayı:1,s.122-144. 
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     1.3.1. AĢılama YaklaĢımı: Bu korumacı yaklaĢım karamsar teknolojik 

kararlılıktan ortaya çıkmaktadır. Teknolojik kararlılıkla ilgili varsayımlar ve 

meseleleri takip eden medya eğitimcileri medyanın etkileri konusunda negatif bir 

bakıĢ açısına sahiptirler. Mesela, televizyon programlarının ilaç reklamı yaptığı kabul 

edilmektedir. Genel olarak medya araçları cinsellik ve Ģiddet içeriğinin bir kaynağı 

olarak görülür. Bu eğitimcilerin medya eğitimi için gerekçeleri toplumu rahatsız eden 

kitle iletiĢim araçlarının zararlarıyla sınırlıdır (Lule, 2007). Onlar aynı zamanda 

olumsuz medya iletilerinin etkisi ve potansiyel tehlikesi konusunda gençlerin 

farkındalık düzeyinin artırılması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Yine de gençler 

örnek medya ürünlerini tüketmeme konusunda yönlendirilmelidirler. 

 

 

       1.3.2. EleĢtirel Analitik YaklaĢım: Bu yaklaĢım gençlere medya 

iletilerinde gizlenmiĢ olan ideolojiyi çözümlemeyi öğretir. Bu yaklaĢım “teknolojik 

kararlılığın” bir görüĢü üzerine temellendirilmiĢtir (Herman ve Chomsky, 2002). 

Analitik yaklaĢım, eleĢtirici iletiĢim kuramcılarından gelen tartıĢmaları ve 

iktisatçıların merkeze koyduğu mantıklı ve yetkin soruları benimser. Bu yaklaĢım 

için medya eğitiminin en önemli amacı “eleĢtirel özerkliği” kazandırmaktır. Bunun 

anlamı, medya tüketicileri medya iletilerinde gizlenen ideolojiler ve değerler 

hakkında bağımsız karar verebilirler ve onlar medya tarafından kolayca 

kandırılmazlar. Masterman‟ın (2004) medya eğitim teorisi bu yaklaĢım için iyi bir 

örnektir. Medya eğitiminde bireylere aĢağıdaki gibi araĢtırma soruları sormayı 

öğreterek eleĢtirel araĢtırma yöntemini inĢa etme konusunda onları 

cesaretlendirebiliriz.  

 

- Kim veya hangi gruplar bu iletiden faydalanır veya incinir?  

- Mesajı Ģekillendirirken ve anlamaya çalıĢırken sosyal, kültürel, 

tarihsel ve politik bağlamlar nelerdir?  

- Mesaj nasıl ve niçin oluĢturulur?  

- Farklı insanlar bu bilgiyi farklı bir biçimde nasıl anlar?  

- Kimin bakıĢ açısı, değerleri ve ideolojileri temsil edilir kimin yok 

sayılır?  
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       Bu yaklaĢımda, sorulara verilen yanıtlar üretim sürecinin baĢlamasına ve 

öğrencilerin “nesnel gerçekliğin” “medya gerçekliğine” nasıl Ģekil verdiğini derin bir 

biçimde düĢünmesine rehberlik eder. 

 

                        1.3.3. Yaratıcı Medya YaklaĢımı: EtkileĢimli dijital 

medyanın geliĢmesiyle, batıdaki medya eğitimcileri, medya ürünleri aracılığıyla 

medya okuryazarlığını öğretmeye önem vermeye baĢladılar. Bu yaklaĢım “teknolojik 

güçlendirme” kavramıyla iliĢkilidir (Lee, 2010). Bu yaklaĢımda asıl olan öncü 

fikirlerle teknolojiyi bütünleĢtirip ortaya farklı ürünler çıkarmaktır. 

 

                        Günümüzün multi-medya kültüründe “yazma” kâğıda bir Ģey 

karalamaktan çok daha farklı bir durumdur. Bu gün öğrenciler medya sınıflarında bir 

power point raporu “yazabilir”, herhangi bir proje ile alakalı ikna edici bir poster 

“oluĢturabilirler”. Bütün bu projeler kâğıda yazı yazıyormuĢ gibi yaratıcı düĢünme 

yetenekleri ister: fikirlerini organize et, sözcüklerin, görüntülerin ve seslerin taslağını 

yeniden hazırla, final ürününü düzenle, süsle ve sunumunu yap. Birçok nedenden 

dolayı öğrenci ürünleri medya okuryazarlığı dersinin önemli bir öğesidir. 

 

                       Thoman ve Jolls (2005) yaratıcı medya yaklaĢımının medya 

okuryazarlığı dersinde takip edilmesini: 

- Çoklu zekâ kuramı uygulamalarını içermesi,  

- Öğrenmede aktiflik istemesi,  

- Motivasyonu ve öğrenmekten haz almayı artırması,  

- Alternatif sunumlar için yeni yollar üretmesi, 

- Sınıf dıĢındaki iletiĢim için yeni yollar oluĢturması, 

- Kendini ifade etmeyi ve kendine güvenmeyi güçlendirmesi,  

- “Gerçek dünyada” teorik kavramların pratik uygulamalarını önermesine 

bağlamaktadır. 

 

         Bu yaklaĢım, öğrencilerin kendi potansiyellerini görmesi açısından 

oldukça önemlidir. Sürece etkin katılan öğrenci, etkileĢime girdiği medya 

araçlarından aldığı iletileri analiz ederek, değerlendirerek kendine ait özgün iletiler 

oluĢturabilir. 
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1.3.4. Sosyal Katılımcı YaklaĢım: Yeni iletiĢim teknolojilerinin ortaya 

çıkması çok kapsamlı sosyo-ekonomik değiĢikliklere neden olmuĢtur. KiĢisel 

sorumluluğu artıran ve bireyin hayatıyla ilgili yapacağı tercihlere rehberlik edecek 

bir medya eğitimine gerek vardır. Williams (2003) medya kurumlarının toplumdan 

sorumlu olduğu düĢüncesini onlara kazandırmak için kurumların ve kanunların 

değiĢmesi önerisinde bulunmuĢtur. Medya eğitimindeki sosyal katılımcı yaklaĢım 

demokratik bir medya anlayıĢı için insan faaliyetlerinin nasıl yapıcı bir rol oynadığı 

konusunu savunmaktadır. Bu yaklaĢımın talimatı demokratik medya sistemindeki 

yapıcı katılım konusunda öğrenci farkındalığını ve yeteneğini geliĢtirmektir. 

 

1.3.5. Eğlence YaklaĢımı: Bu yaklaĢım tekno-kültürlülük ile iliĢkili olan bir 

yaklaĢımıdır. Bu yaklaĢım medyadan memnun kalmayı vurgular. Medya ürünleri 

yaratıcı, ilginç ve yaĢam tarzımızla çok yakından ilgiliymiĢ gibi gözükmektedir. 

Sübjektif bir bakıĢ açısıyla medyadan haz almak kiĢiyi cesaretlendirir. Bu yaklaĢım 

sahip olduğu özelliklerinden dolayı gençler tarafından iyi karĢılanır ve eğlence 

yaklaĢımı akademik alanda gerekli olan kültürel çalıĢmalarla da yakından ilgilidir 

(Lee, 2010). 

 

 Birçok kiĢi yukarıda belirtilen medya eğitimi program yaklaĢımlarını 

evrimsel bir paradigma olarak görmektedir. Masterman aĢılama paradigmasının en 

eski yaklaĢım olduğuna dikkat çekmektedir. 1990 yılında Masterman, “mevcut 

uygulamanın (ideolojik yaklaĢım) eski yaklaĢımdan türediğini, en az tatmin edicilik 

düzeyine sahip paradigma” olduğunu yazmıĢtır (Masterman,1993). Burada 

bahsedilen evrimden kasıt yeni paradigmanın eskisinin yerini almasıdır. Medya 

eğitimiyle alakalı farklı yaklaĢımlar herhangi bir evrimsel aĢamayla 

bağdaĢmamaktadır. Onlar bir diğer aĢamadan sonra evrimleĢmiyorlar ama 

kaynaklarını farklı varsayımlardan ve kitle iletiĢimin etkisinden alıyorlar. Örneğin, 

korumacı yaklaĢım çok ciddi eleĢtiriye maruz kalsa bile, medyanın tehlikeli 

olduğunun düĢünüldüğü çevrelerde öğretmeler ve aileler arasında oldukça 

popülerdir. 

 

 

Dünyanın her tarafında medya eğitiminin teĢvik edildiğini görmekteyiz. Yeni 

medya çağında medya okuryazar bir birey olmak herkesin hem fikir olduğu bir 
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durumdur. Medya eğitiminin gerekçesi ve tanımı birçok ülkede farklı olmasına 

rağmen, medya eğitiminin amaçları konusunda bir anlaĢma olduğu görülmektedir. 

Önemli olan medyayla zekice ve sorumlu bir tavırla ilgilenen medya okuryazar 

bireyleri teĢvik etmektir.  

 

Medya eğitiminin, genelde medya okuryazarlığının eğitim ve öğretim 

metotlarıyla ilgilendiği kabul edilir. Bunun yanında, kırk yıllık geliĢmeden sonra, 

medya eğitimi aĢamalı bir biçimde akademik dünyanın çalıĢma alanlarında yerini 

almaya baĢladı. Ġlk olarak, medya eğitimin doğası iyi bir biçimde açıklandı. Anahtar 

kavramlar ve öğretim yaklaĢımları olumlu bir geliĢme gösterdi. Daha sonra, medya 

okuryazarlığının bilgi yapısı oluĢtu. Konuyla alakalı sayısız kitap ve materyal 

yayınlandı. Üniversitelerde kurslar verilmeye baĢlandı. Medya okuryazarlığıyla 

profesyonel düzeyde uğraĢan insanların sayısı arttı. Okullardaki medya okuryazarlığı 

dersini veren öğretmenler, araĢtırmacılar, üniversite hocaları kendilerini medya 

okuryazarlığı alanın bir üyesi olarak tanımladılar. Birçok önemli profesyonel kuruluĢ 

(NAMLE, CML, LġP, AML, NCSS vd.) medya eğitimini bulundukları bölgelerde 

yaygınlaĢtırmada çok önemli bir rol oynadılar. Medya eğitimi akademik aktiviteleri 

tüm dünyada geliĢme gösterdi. Dahası her yıl medya eğitimiyle alakalı seminerler ve 

konferanslar yapıldı. Küresel akademik dünya içinde medya eğitiminin bağımsız ve 

yeteri kadar geliĢmiĢ bir yapı kazanması için uzun bir yolu olduğu düĢünülse de, 

medya eğitiminin geliĢiminin de ilerleme yönünde olduğu görmezden gelinmez bir 

gerçektir.  

 

 

 1.3.6. Medya Okuryazarlığı Len Masterman, Bandura, Gerbner 

ve McLuhan’nın YaklaĢımları 

 

 Eğitim ve iletiĢim alanlarından bazı akademisyenlerin kuramsal 

yaklaĢımları ve yaptıkları çalıĢmalar, medya okuryazarlığı eğitimi için bir zemin 

oluĢturacak niteliktedir. ġu teorisyenler ve çalıĢmaları incelenmiĢtir: Masterman‟ın 

Medya Eğitimi Kuramı,Albert Bandura‟nın Sosyal Öğrenme Teorisi,Gerbner‟in 

Kültürel Ekme Kuramı, McLuhan‟ın Araç Mesajdır ve Küresel Köy kuramı. 
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1.3.6.1.  Len Masterman Medya Eğitimi Kuramı 

 

            Teaching the Media kitabında Len Masterman, medya eğitimi, bilgiyi 

kendi çıkarları doğrultusunda üretenler ile bu bilgiyi haber ve eğlence formatında 

masum bir Ģekilde tüketenler arasında ortaya çıkan bilme ve iktidar iliĢkilerindeki 

büyük eĢitsizliklere meydan okuma sürecinde öğretmen ve öğrencilerin sahip olduğu 

sınırlı sayıda araçlardan biridir (Masterman, 2004) demektedir. 

 

              Medya okuryazarlığı eğitimi sırasında öğretmenin belli noktalara 

dikkat etmesi gerekmektedir. “Medya okuryazarlığı eğitimi nasıl ol(ma)malıdır?” 

sorusunun cevabına, Masterman‟ın aĢağıda sıraladığı maddelerle ulaĢabiliriz. Buna 

göre Medya eğitimi, 

 

1) Medya ile ilgili gerçekler, fikirler ve bilgilerin aptallaĢtırıcı, 

sıkıcı ve 

yorucu bir birikiminin sağlanmasına dönüĢmemelidir. 

2) Sadece öğrencileri meĢgul etmek için tasarlanmıĢ, 

öğrencileri makinelere 

dönüĢtürecek medyayla ilgili alıĢtırmalar ya da “yoğun iĢler” 

den 

oluĢmamalıdır. 

3) Bir görevmiĢçesine, öğrencilerin öğretmenin fikirlerini 

yeniden ürettiği 

bir pratiği içermemelidir. (Masterman, 1985). 

 

 Bunların yerine, medya eğitimi ile ilgili müfredat, öğrencilerin kendi eleĢtirel 

duruĢlarını kazanmalarını sağlayacak süreç ve ilkeleri belirlemekle sınırlı kalmalıdır. 

Müfredat içeriği, tamamlanması gereken bir amaç olarak değil, eleĢtirel özerkliğin 

geliĢtirilmesinde kullanılacak bir araç olarak algılanmalıdır. Bu nedenle, öğretmenin 

mümkün olduğunca esnek olması gerekmektedir. Her öğrencinin kendi ilgi alanları 

ve tercihlerini rahatça ifade edebileceği, öğretmen ile öğrenciler arasında tartıĢmalara 

açık bir diyalog ortamı hedeflenmelidir (Masterman, 1985). 
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Ancak, medya okuryazarlığı eğitiminin etkinliğini sağlamak yalnızca 

öğretmenlerin görevi değildir. Öğretmenlerin ve öğrencilerin tek baslarına çabaları 

önemli olsa da, karĢılaĢabilecekleri sınırlılıkları en aza indirme yolunda medya 

okuryazarlığı toplumsal bir proje olarak algılanmalı ve çeĢitli düzeylerde iĢbirlikleri 

tesis edilmelidir. Medya eğitiminde bütüncül yaklaĢımların bir parçası olan bu 

iĢbirliği alanlarını Masterman Ģu Ģekilde sıralamaktadır (1985): 

 

                  1) Medya eğitimcileri ve ebeveynler arasında iĢbirliği; 

öğrencilerin derste öğrendiklerini ve uygulamalarını pekiĢtirmeleri önemlidir. Bunu 

yapabilecekleri en uygun ortam ise, aile ortamıdır. Bu yüzden ebeveynlerin de 

çocuklarıyla, derslerde öğrendiklerini paylaĢma ve uygulamaya teĢvik etme yoluyla 

medya okuryazarlığı projesinin bir parçası haline gelmeleri faydalı olacaktır. Örneğin 

en basit aĢama olarak ebeveynler, çocuklarıyla beraber televizyon izleyerek onlara 

izledikleri programlardaki söylemleri fark etmelerini sağlayacak sorular sorabilir ve 

böylelikle onların düĢünerek ve sorgulayarak izleme alıĢkanlığına yöneltebilirler. 

 

                  2) Medya eğitimcileri ve medya çalıĢanları arasında iĢbirliği; 

medya okuryazarlığı eğitiminin özellikle uygulama aĢaması için bu iĢbirliği 

öğrencilere ve öğretmenlere, okul imkânları dâhilinde sağlanamayan olanakların 

temin edilmesinde yardımcı olabilir. Eğitimciler olarak öğretmenlerin, medyanın 

üretim süreçleri konusunda deneyimlerinin olmaması normaldir. Ayrıca, uygulama 

aĢamasında teknik malzeme konusunda da sıkıntı yaĢanabilir. Bu konulardaki 

eksiklikler, profesyonel medya çalıĢanlarının bilgi ve deneyimleri ve teknik malzeme 

sağlama konusundaki destekleri aracılığıyla tamamlanabilir. 

 

                 3) Öğretmenlerin ve medya çalıĢanlarının yetiĢtirilmesi aĢamasında 

iĢbirliği; medya okuryazarlığı dersini verecek eğitimcilerin yetiĢtirilmesi önemli bir 

konudur. Üstlendikleri görevin bilinçli bir neslin ve daha iyi bir medya dünyasının 

yaratılması için ne kadar önemli olduğunun farkında kadroların vereceği bir eğitim, 

medya okuryazarlığı projesinin amacına daha uygun bir eğitim olacaktır. Söz konusu 

kadronun iyi bir eğitim verebilmesi için de, medya yapılarına ve medya üzerine 

çalıĢmalara aĢina olması gerekir. Medya çalıĢanları eğitim geçmiĢleri ve deneyimleri 

dolayısıyla bu konuda yardımcı olabilir. Aynı Ģekilde, medya çalıĢanlarının 
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yetiĢtirilmesi aĢamasında da belli etik değerleri ve medyayla ilgili belli bakıĢ açılarını 

kazandırmak amacıyla, medya eğitimi önem kazanabilir. Arada kurulacak iletiĢim 

sayesinde her iki taraf da medya konusunda daha bilinçli hale gelebilir. 

 

                    4) ĠletiĢimi ve bütünleĢmeyi sağlayacak medya merkezlerinin 

kurulması; medya ile ilgili çalıĢmaları teĢvik edecek, destekleyecek, seminerler 

düzenleyecek, amatör düzeyde yayınların çıkarılması için eğitim ve imkan 

sağlayacak, medya eğitimi için devlet, yerel otoriteler, araĢtırma merkezleri ve 

medya kuruluĢlarından fon bulacak toplumsal giriĢim özellikli medya merkezleri 

medya okuryazarlığı projesinin yaygınlaĢtırılması açısından faydalı olabilir. 

 

            Ancak, medya okuryazarlığı projesinin sorgulayıcı, eleĢtirel doğasının 

korunabilmesi için, bu projeyi kendi iktidar mücadelelerine alet edebilecek kâr 

amaçlı kuruluĢlardan ve özellikle medya devlerinden maddi destek alınmaması 

oldukça önemli bir noktadır. Çünkü varolan medya yapısının eleĢtirilemediği bir 

ortamda medyayla ilgili daha yüksek beklentilerin oluĢması engellenmiĢ olacak ve 

medya okuryazarlığı projesi anlamını yitirecektir. 

  

            1.3.6.2. Albert Bandura Sosyal Öğrenme Teorisi 

 

 Gözleme dayalı öğrenme ya da modelleme teorisiyle tanınan 

Bandura„ya göre insan sosyalleĢme sürecinde hazır çevresinden öğrenir. Öğrenme 

temelde iki tipte olmaktadır. Birincisi imaj olarak, ikincisi de sözel olarak. Bir filmi 

seyreden, romanı okuyan çocuk, oradaki oyuncuların imaj ve sözlerini kendine 

model alır(Bandura, 1969, s.221). Zaman, mekân ve imkân olarak eriĢemediği Ģeyler 

hakkında öğrenmesi de medya üzerinden gerçekleĢir. Medya, öğrenci için informal 

bir eğitim aracıdır. Öğreticilik yönüyle medyada yer alan mesajlar, medya 

okuryazarlığı eğitimi açısından büyük önem taĢımaktadır. Banduraya göre(aktaran 

Galician, 2008, s. 9). Medya, sadece toplumu yansıtmakla kalmamakta, büyük 

oranda etkilemektedir. 

 

            KiĢisel ve geniĢ kapsamlı sosyal öğrenmede medya; bilgilendirme, 

olanak tanıma, motive etme, izleyiciye yol gösterme rolü üstlenerek sosyal yapıyı ve 

bireyi etkilemektedir. Ġnformel ve etkili bir eğitim aracı olarak medya; güncel 
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konularla ilgilenme ve tartıĢma ortamı yaratarak, sosyal etkileĢimi hatta uluslararası 

etkileĢimi arttırır(Bandura, 2004, s. 77-82). 

 

            Medya mesajlarında belirli kalıplara göre hazırlanıp temsil edilen 

modellerden (oyuncular) çok gerçek yaĢamdaki modeller daha çarpıcı gelmekte ve 

güvenilirlik duygusu uyandırmaktadır. Ancak, agresif davranıĢ kalıpları öğretmede 

filmlerdeki modeller, gerçek yaĢamdaki modeller kadar etkilidir(Bandura and 

Walters 1963'ten aktaran: Wolf; Cheyne, 1972, s.1430-1435). 

 

             Sosyal öğrenmede modelleme süreci Ģöyle iĢlemektedir. 1. Dikkat: 

Öncelikle model bireyin dikkatini çekip ilgisini uyandırabilmelidir. Birey de duygu 

ve dikkatini taklit etmek istediği kiĢiye yöneltmelidir. 2. Hatırda tutma süreci: 

Gözlem yoluyla modelden öğrenilen davranıĢların hatırda tutulması gerekmektedir, 

aksi takdirde öğrenme olmaz. Öğrenilenler sembolleĢtirilip zihinde tutulur, bu 

nedenle hazır semboller (logo, karakter, iĢaretler vb.) daha kolay hatırlanır ve 

kalıcıdır. 3. DavranıĢa DönüĢme Süreci: Birey öğrendiklerini kendi yaĢamında 

uygulamaya baĢlar. Bunun için taklit kabiliyetinin, fiziksel yeteneklerinin güçlü 

olması, kendisini gözlemleyebilmesi gerekir. 4. Güdülenme Süreci: ÖğrenilmiĢ 

olanın uygulanması için iyi bir neden olmalıdır. DavranıĢ sergilendikten sonra çevre 

tarafından beğeniliyorsa pekiĢtirilir, beğenilmiyorsa bırakılabilir(Bandura, 1969, 

s.222-225). 

 

              Modern yaĢamda elektronik medya ve haberleĢme uyduları; tüm 

dünyada yaĢam standartlarını ve kurumsal uygulamaları Ģekillendirmekte, sosyo-

politik değiĢim için ana araç haline getirmektedir. Ġnsanları ve yaĢam tarzlarını 

değiĢtirmeye motive etmede medya, sürekli değiĢimi teĢvik ederek ortam 

oluĢturur(Bandura, 2004, s. 626). Ġnsanların değiĢim ihtiyacının farkına varmadığı 

durumlarda ve gerekli ortam sağlanamadığı takdirde, onları değiĢime motive etmek 

güçtür(Bandura, 2004, s. 627).  

 

               DavranıĢsal kontrolü sağlamak üzere güçlü metotları kullanan 

toplum mühendisleri tarafından hazırlanan, 1984 (George Orwell) ve Brave New 

World (Aldous Huxley)'de olduğu gibi senaryolar, popüler medyada sergilenmekte, 

medya insanların sürekli beynini yıkamaktadır(Bandura, 2004, s. 618-619). 
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              Bandura ve arkadaĢlarının Bobo Doll adlı araĢtırmasını belirli 

gruplar üzerinde tekrarlayan Hart ve Kritsonis (2006, s.4), Bobo Doll ve diğer 

araĢtırmalar neticesinde elde edilen ve Sosyal Öğrenme Teorisi„nde Ģekillendirilip 

açıklanan bulguların; Ģiddeti, azınlıklar arasındaki Ģiddeti ve sosyo-ekonomik yapıya 

göre Ģiddeti açıklamak açısından aĢırı genelleme yaptığı iddiasıyla eleĢtirmiĢlerdir. 

 

                Medyanın etkileri üzerine araĢtırmalar yapan Bandura ve 

arkadaĢları, özellikle film üzerinde durmuĢlardır. Filmin agresif davranıĢ üzerindeki 

muhtemel etkileri üzerine yapılan araĢtırmalarda, filmin hayal dünyasına götürme 

fonksiyonunu azaltmak önemli bir yer tutar. Filmlerdeki agresif modeller, özellikle 

çocuklar tarafından taklit edilmektedir(Pratkanis and Aronson, 2001, s. 149). 

Bandura ve arkadaĢlarının Ģiddet içeren film seyretmenin çocukların Ģiddet eğilimine 

etkisi üzerine yaptığı araĢtırmaya göre(Bandura and Ross&Ross, 1963, s. 3-9); 

agresif modellerin yer aldığı film seyreden deney grubundaki çocuklar, bu filmleri 

seyretmeyen kontrol grubundaki çocuklara göre ortalama iki kat daha fazla Ģiddet 

davranıĢı göstermiĢlerdir. 

 

 

   Sosyal bilimlerde doğrudan bir nedensellik bağı kurmak güçtür. Birey, 

toplum, zaman, mekân ve imkâna göre aynı araĢtırmanın farklı sonuçlar vermesi 

doğaldır. O nedenle Bandura ve arkadaĢlarının yaptığı araĢtırmaları bu denli 

genelleĢtirmeleri [over-generalized] doğru bulunmamaktadır. Ancak, bu doğrultuda 

bulgulara sahip araĢtırmaların çokluğu da Bandura„yı ciddi anlamda 

desteklemektedir. 

 

     Albert Bandura, Bobo doll adlı araĢtırmasıyla adeta özdeĢleĢmiĢtir. 

Washington„da bir otele gider ve resepsiyon görevlisine –Sen hiç Bobo doll deneyi 

yaptın mı? der ve ekler: –Sanırım o benim mirasım olacak. Resepsiyonist: - bu terfi 

etmeyi hak eder. Seni otelin sakin kısmındaki bir odaya koyacağım! der(Bkz. 

“Swimming Against the Mainstream: the Early Years From Chilly Tributary to 

Transformative Mainstream” Bandura, 2004, s. 626). Gerçekten de Babo doll 

araĢtırması onun hâlâ hatırlanan mirası olmuĢtur. Bu anekdotun yayınlandığı(2004) 

tarihten bir yıl sonra da Bandura ölmüĢtür.  
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                         1.3.6.3. George Gerbner Kültürel Ekme Kuramı 

 

              Medya okuryazarlığı eğitiminde öncü çalıĢmalar yapan Profesör 

Renee Hobbs'ın bulunduğu Temple Üniversitesi'nde çalıĢmıĢ olan George Gerbner, 

hem üniversitesinde hem de geniĢ çevrede medya okuryazarlığı alanı için ilham 

kaynağı olmuĢtur. 

 

             Yaptığı araĢtırmaları ve bulguları ile yetinmeyen Gerbner, The 

Cultural Environment Movement adlı bir medya okuryazarlığı hareketi (kampanya) 

baĢlatmıĢtır. Böylece öğretmenleri, öğrencileri, ebeveynleri, azınlık ve dini liderleri; 

sağlık, çevre ve hukuk organizasyonlarını ve medya çalıĢanlarını kültürel politika 

belirlemeye aktif katılım için çağrıda bulunmuĢtur(Gerbner, 1997, s.25-26). Gerbner 

kültürel çevrenin, (bunun içinde de medyada televizyonun) insanların yaĢamlarını 

doğrudan etkilediğini, bunun için baĢıboĢ bırakılmaması gerektiğini söylemektedir. 

Gerbner, ağırlıklı olarak televizyon üzerinden medyanın; Ģiddet, bağımlılık yapıcı 

alıĢkanlıklar, sosyalleĢme, kültürleme, kültürel politika, globalleĢme, tekelleĢme, 

egemenlik, kavramları ile etkileĢimini incelemektedir. 

 

 

Gerbner bireyin geliĢim evrelerinde öğrenme sosyalleĢme sürecini açıklarken 

ekme (ve/ya yetiĢtirme) veya kültürleme [cultivation] kavramını seçmiĢtir. 

Kültürleme kavramı, bir bitkiyi ekip yetiĢtirme anlamına da gelmektedir. Yani bu 

Gerbner„in ürettiği bir kavram değil, ondan önce de var olan bir kavramdır.  

 

Etimolojik kökenine bakıldığında(http://www.etymonline.com/), (toprağa) 

tohum saçmak anlamına gelen (1767, daha sonra 1922„de radyo yayıncılığı ile 

birlikte, elektronik yayıncılık anlamına geniĢleyen) broad+cast kavramı da benzer 

Ģekilde, medyanın topluma belirli kültürel değerleri yayması ile iliĢkilidir. Ekme ile 

özellikle izleyicinin sosyal gerçekliği kavramasında televizyon seyretmenin bağımsız 

katkısını vurgulamıĢ ve bunun basitçe 'etkileme' Ģeklinde değil, karmaĢık süreçlerden 

geçen bir etkileĢim olduğunu belirtmiĢtir(Gerbner, 1998, s. 180). 
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   Kültürün bir parçası olan, toplumdaki belirli imajların, normların yer aldığı 

öyküler; roman, film gibi çeĢitli formlarda yayınlanır. Halkın eline birikmiĢ ve 

aktarılan tarihsel sürekliliği olan imajlar, kültürleĢmeyi sağlarlar. Medya 

kuruluĢlarının yapısı ve çalıĢma sistemi, materyal seçimi ve düzenleme dâhil medya 

mesajı üretiminde sosyal yaĢamın imaj olarak temsilini oluĢturmaya dönüktür. Bu 

doğrultuda medya kuruluĢları kitlesel üretim ve yaygın izlenme (rating) hedefli 

olarak organize olmuĢtur(Gerbner, 1966, s. 214). 

 

   Televizyon; drama, reklam, haber ve diğer programlarıyla imaj ve mesajları 

her eve taĢıyan, merkezi öykü anlatma sistemidir. Televizyon birincil günlük bilgi 

kaynağı ve sosyalleĢme kaynağıdır(Gerbner, 1998, s. 177). Ekme sürecinde ekilen 

pasif, eken aktiftir. Ekme iĢi eskiden sözlü kültür ile yapılırken, modern dünyada 

medya üzerinden karmaĢık üretim süreçleri ve pazarlama stratejileri ile 

yapılmaktadır. Artık çocuklar günde ortalama 7 saatten fazla süren kitlesel-üretilmiĢ 

[mass produced] öykülerin anlatıldığı evlere doğmaktadırlar(Gerbner, 1998, s. 175-

176). 

 

 Gerbner, medyayı ekonomi-politik perspektiften incelemekte ve sahiplik 

yapısı üzerinde durmaktadır. Gerbner'e göretelevizyon; ne imajları, kanaatleri ve 

inanıĢları yaratmakta ne de yansıtmaktadır. Kurumsal amaçlar ve gereksinimler 

içeriği belirlemektedir(1998, s. 180). 

 

 

 

 Gerbner„in televizyon toplumu metaforu ile televizyon ve Ģiddet iliĢkisi 

üzerine yaptığı çalıĢmalar meĢhurdur. Gerbner„in yöntemi ve Ģiddet tanımlaması 

Ģahsına münhasır geliĢmiĢtir. Ġnsanların fiziksel güç kullanmasıyla Ģiddet 

gerçekleĢtiği gibi, savaĢlar, cinayetler ve doğal afetlerin sürekli gösterilmesi, 

bunların neden olduğu Ģiddet de televizyonda dramatize edilerek sunulduğu için 

Ģiddet kapsamında yer almaktadır(Krattenmaker and Powe, 1978, s. 1159). 

 

 Gerbner'in yaĢadığı ve araĢtırmalar yaptığı dönemde kuĢkusuz televizyon en 

popüler kitle iletiĢim aracıydı. Basılı medyanın etkisi zayıflamaya baĢlarken 

televizyon parlamaya baĢlamıĢtı. Dolayısıyla Gerbner televizyona bu yüzden büyük 
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önem vermiĢtir. 2000'li yıllardan sonra ise televizyonun alanına doğru büyüyen ve 

televizyonu da içine alma giriĢiminde olan internet kendisini göstermeye baĢlamıĢtır. 

Gerbner eğer 2000„li yıllardan sonra araĢtırmalarını sürdürüyor olsaydı, muhtemelen 

internet üzerine de yoğunlaĢacaktı. 

 

 Televizyonun kültürleĢme etkisi üzerine detaylı araĢtırmalar yapan Gerbner, 

seyircileri „ağır/yoğun„ ve „az miktarda„ seyredenler olarak ikiye ayırmıĢtır. 

Televizyonun kendi gerçeklik anlayıĢını beslediğini belirten Gerbner„e göre „yoğun‟ 

televizyon seyircilerinde korku ve güvensizlik duygusu abartılı olarak 

yaĢanmaktadır, televizyon Ģiddet kökenli davranıĢa ve toplumdan izolasyona neden 

olmaktadır(Krattenmaker and Powe, 1978, s. 1162-1164). 

 

 Televizyonda (aynı) içeriğin tekrarıyla bakıĢ açıları, yönelimler ve 

davranıĢlar; beslenmekte, pekiĢtirilip onaylanmakta, sürdürülmekte, güçlendirilmekte 

ve neticede insanlar kültürlenmektedir. Ana akım televizyon, seyircilerde de olaylara 

ana akım yaklaĢım oluĢturup geliĢtirmektedir. Toplamda, yoğun televizyon 

seyredenlerin politik dünyaya ve ülke meselelerine yaklaĢımı, az miktarda 

seyredenlere göre daha homojendir(Gerbner, 1984, s. 286-287). 

 

 Medya ve kültür üzerine KültürleĢme Teorisi baĢta olmak üzere önemli 

çalıĢmaları olan Gerbner, medya kültür ve sağlık iliĢkisi üzerinde de durmuĢtur. 

Gerbner‟e göre(1990, s. 53), kültürel olarak desteklenen sigara, alkol ve uyuĢturucu 

alıĢkanlıklarının yarattığı önlenebilir hastalıklar karmaĢık üretim ve pazarlama 

süreçlerinin bir sonucudur. Kitle medyasında reklam ve eğlence temelinde sunulan 

yaĢam tarzı, insanların yaĢamdan beklentilerini etkilemektedir. Ġnsanlar tıbbın sesine 

değil medyanın sesine kulak vermekte ve medyada sunulan davranıĢ kalıplarını 

öğrenmektedirler. Oysa aynı medya kötü alıĢkanlıkları teĢvik etmek yerine, onlarla 

mücadele etmek için bir kültürel ortam haline gelebilir(Gerbner, 1990, s.56). 

 

 Kilise ve devlet arasındaki tarihi bağ, yerini televizyon ve devlet arasındaki 

karĢılıklı bağımlı iliĢki tipine bırakmıĢtır. 'Devlet'; ekonomik amaçlarla yöneten, oyla 

seçilmiĢ halk hükümeti ve özel ticari amaçlar iĢbirliğinde bireysel tercihlere göre 

seçilmiĢ kiĢilerden oluĢan ikiz kurumdur. Medya ve onun kültürel tercihleri kamu 

imkânlarını (frekans, haber alma hakkı) kullanmakla birlikte, seçilmiĢ özel giriĢimin 
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egemenliğindedir. Bugün elektronik yayıncılık en fazla yoğunlaĢmıĢ (tekelleĢmiĢ), 

homojenleĢmiĢ ve küreselleĢmiĢ ortamdır. Ana akım kolektif bilince dev endüstriler 

(kendi çıkarlarına göre) mesajlarını boĢaltmaktadırlar (Gerbner, 1998, s. 175-176). 

 

 Gerbner„in kullandığı yöntemler, özellikle de psikolojiyle ilgili olanlarında 

davranıĢçıların alanındaki çalıĢmaları; genelleĢtirilemeyen, Ģahsına özel, hatta 

faydacı yöntemler olarak görülmüĢ ve eleĢtirilmiĢtir(Krattenmaker and Powe, 1978, 

s. 1165). Ancak buna rağmen Gerbner„in araĢtırmalarının diğer araĢtırmaları 

etkilediği de bilinmektedir. 

 

 

             1.3.6.4. Herbert Marshall McLuhan Araç Mesajdır ve Küresel Köy 

Kuramı 

 

BaĢlı baĢına bir ekol olan McLuhan'ın çalıĢmaları bilimsel bir keĢif yolculuğu 

gibidir. McLuhan pragmatist çalıĢmalarıyla bilinmektedir. ÇalıĢmalarını tartıĢmaya 

açar ve hipotezlerinin yanlıĢlanmasının da yeni keĢiflere yol açacağını 

söyler(McLuhan, 1975, s. 74-75). Bu yüzden McLuhan'ın çalıĢmalarını belirli bir 

kalıba oturtmak mümkün değildir. Ġngilizce eğitimi üzerine de uzmanlaĢmıĢ olan 

edebiyat kökenli McLuhan, medya okuryazarlığı ile ilgili yoğun çalıĢmaları ile 

tanınan National Council of Teachers of English (NCTE) adlı örgütün de 

yönlendiricileri arasındaydı(Marchand, 1998, s. 143). 1960'ların sonlarında 

ortaöğretim düzeyinde medya ve reklamcılık dersleri veren öğretmenler için 

McLuhan, 'medyanın nasıl öğretileceği' konusunda ilk yol gösterici olmuĢtur(Hobbs, 

2007, s. 61). 

 

Teknolojik geliĢmeler insan yaĢamını değiĢtirmekte ve dönüĢtürmektedir. 

Hayatı daha kolay kılmak üzere ortaya çıkan ürünler, yaĢam tarzını ve kültürü 

Ģekillendirmekte ve insanları kendilerine bağımlı hale getirmektedir. Makineler ve 

otomasyon insanların üretim ve yaĢam tarzını, birbiriyle iliĢki ve iletiĢim biçimini 

değiĢtirmektedir. Ancak yeni teknolojilerin geliĢimi yeni sıkıntıları da beraberinde 

getirmektedir. Örneğin, asansör teknolojisi hızla yukarı çıkma rahatlığını sağlar ama 

psikolojik limitleri (köĢeye sıkıĢmıĢlık) vardır, bekleme huzursuzluğu yaratır. Ayrıca 
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kendine özgü kazaları da beraberinde getirebilir(McLuhan'dan aktaran, Hanke, 2005, 

s. 137). 

 

 Teknolojiler ve ürünleri insan bedeninin uzantısı haline gelmiĢtir. Ayağın 

uzantısı olarak ulaĢımı sağlayan veya kolaylaĢtıran ayakkabı, tekerlek, palet, pervane 

vb. ile ilerleyen araçlar olmuĢ; derinin uzantısı da giysi, hatta ev olmuĢtur. Gözün 

uzantısı ise mikroskop, teleskoptan fotoğraf makinesine kadar çeĢitli araçlar 

olmuĢtur. Aslında tüm medyanın karakteristiği, bir diğer aracın içeriğini taĢıyan bir 

araçtır. Bir konuĢmayı yazmak, basılı içeriğin kelimelerini yazmaktır. Basılı içerik 

ise örneğin bir telgraftır. Telgraftaki konuĢma sözsüz bir düĢüncedir. Bu zincirde 

mevcut süreç güçlenir ya da hızlanır(McLuhan, 2003, s. 203). KonuĢmadan giysiye, 

silahlardan araç gereçlere tüm medya insan vücudunun birer uzantısıdır. Aynı 

zamanda iĢbirliği halindeki gücün sosyal maskesi veya insana hizmet eden 

ortamıdır(McLuhan, 1971, s. 523). Pragmatist (faydacı) olmayan çalıĢma olabilir mi? 

Bu da bir tartıĢma konusudur. Çünkü faydacı olmadığını iddia eden yaklaĢımlarda 

bile sonuçta bir kiĢi (hayatını idame ettirebilmesi için faydalanmak ve kendisinden 

faydalandırmak zorundadır), grup, fikir, ideoloji veya teknoloji kaynak ve 

eylemlerden fayda görmekte ve beslenmektedir. Faydacı olmamak, 'mutlak 

tarafsızlık' gibi imkânsızdır. 

 

Elektrik ıĢığı olmadan gece ne ameliyat yapılabilir ne de spor. Elektrik ıĢığı 

mesajsız bir araçtır. Yapılan ameliyat veya maç gibi aktiviteler elektrik ıĢığının 

içeriğidir. Araç mesajdır çünkü insan yaĢamını Ģekillendirmekte ve kontrol 

etmektedir(McLuhan, 2003, s. 203). 

 

McLuhan‟a göre medyanın ve dolayısıyla medya mesajının etkisi, onun 

hazırlanıp sunulduğu formundadır, içeriğinde değil. Mesajların formal etkisi, tıpkı 

fikirler ve kavramların kavranmasında olduğu gibi bilinçaltındadır (1959, s. 342). Bu 

yüzden araç ve içinde bulunduğu form mesajdır. 

 

Araç olmaksızın mesajın ve içeriğin ne önemi vardır? Çok orijinal bir fikriniz 

veya ihbar edeceğiniz bir konu olabilir ama onu topluma duyurabileceğiniz bir araç 

yoksa bir Ģey ifade etmez. Uzak bir yere gitmek için bir ulaĢım aracına (bisiklet, uçak 
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vb.) veya mesajınızı iletmek için bir haberleĢme aracına (posta, telefon vb.) ihtiyaç 

duyulur. Bunlar olmaksızın mesaj yerine ulaĢamaz ve anlamsızdır. 

 

McLuhan ve arkadaĢları; okuryazarlığı olmayan, dolayısıyla soyut düĢünme 

becerisi olmayan, daha önce hiç fotoğraf ve film görmemiĢ Afrikalılar üzerinde film 

seyretme üzerine bir araĢtırma yaparlar. AraĢtırmanın sorusu ve The Gutenberg 

Galaxy: the Making of Typographic Man adlı ünlü kitabının alt bölüm baĢlığı Ģu 

Ģekildedir: ―Neden okuryazarlığı olmayan toplumlar bir miktar eğitim almaksızın 

film veya fotoğrafı göremezler” Bu baĢlığa konu olan McLuhan ve arkadaĢlarının, 

film okuryazarlığı üzerine yaptıkları araĢtırmalarıdır(McLuhan 1962 orijinalinden 

2002 basımı, s. 36). AraĢtırmada, okuryazar olmayan insanların 3 Boyut ve 

perspektif algılarının olmamasını fark edilir. Afrika'dan tanıdık gelecek yerlerden 

çekimlerle gayet yavaĢ bir zaman ve çekim tekniği kullanarak bir film yaparlar. Filmi 

yerlilere seyrettirip ne gördüklerini sorarlar. Yerliler bir tavuk ve bir de kuĢ (yaban 

tavuğu) gördüklerini söylerler. KuĢ yapımcıların dikkatini çekmemiĢtir. Dahası bir 

saniyeden az, çerçevenin alt köĢesinde korkup uçmaya baĢlayan kuĢun varlığından 

haberdar değillerdir! Tek tek görüntüleri tarayarak kuĢu bulurlar. Afrikalılar için o 

kuĢ kutsaldır ve bir gerçeklik parçasıdır.   

 

McLuhan Küresel Köy kuramında kitle iletiĢim araçlarının kültürü 

yaygınlaĢtırarak dünyanın, insanların her Ģeyi aynı anda öğrendiği, büyük bir köy 

haline dönüĢeceğini ileri sürmektedir. Televizyon aracılığıyla zaman ve mekan 

sınırlarının kalkması ve hareketli görüntülerin toplumsal algıya sunularak eĢzamanlı 

olarak tecrübe edilmesi, algının odaklaĢtığı dünya açısından bir küçülmeyi, belirli bir 

bilinç formasyonunun toplumsal algıya dikte edilmesi ve paylaĢılması anlamında 

dünyanın tek bir „köy‟ haline gelmesini ifade ettiğini savunmaktadır.  

 

 

McLuhan'a göre gerçeklik algısı, kiĢinin aldığı eğitim doğrultusunda değiĢir 

ve geliĢir. Eğitimsiz bir çocuk veya yetiĢkin, kurguyu da gerçek zannetmektedir. 

Örneğin daha önce hiç film görmemiĢ Afrikalılar için filmde kameranın pan yapması 

(yatay olarak sağa-sola dönmesi) sahnedeki her Ģeyin yürüyüp gidiyor olduğu 

Ģeklinde algılanmasına, bir insanın yüzüne zoom in (yüzü yaklaĢtırmak) yapılması 

onun yüzünün devasa bir Ģekilde büyümesi gibi korkunç algılar ortaya 
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çıkartmaktadır(McLuhan, 2002, s. 37). Neticede McLuhan, 60'lı yıllarda film ve 

seyirci analizleri yaparak medya okuryazarlığı eğitimi için örnek olacak ilginç 

araĢtırmalar yapmıĢtır. Ancak McLuhan„ın iletiĢim ve yayıncılık teknolojilerine olan 

sonsuz hayranlığı ve güveni, içeriği gözardı etmesi daima eleĢtiri almasına neden 

olmaktadır. McLuhan„ın edebi gücü ve süslü metaforları da bu eksiğini kapatmaya 

yetmemektedir. 

 

 

1.4.Dünyada ve Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Eğitimi Uygulamaları 

 

 

21. yüzyılda medya eğitimi dünya genelinde bir fenomen haline gelmiĢtir. 

Onun geliĢimi halen tüm ülkelerde devam eden bir süreçtir. Dünya genelinde medya 

eğitiminin geliĢimini Lee (2010) üç kategoriye ayırarak incelemiĢtir. 

 

Birinci kategori; medya eğitiminin geliĢimi açısından en ileri aĢamada olan 

ülkeleri içermektedir. Bu ülkeler Avusturya, Ġngiltere, Kanada (özellikle Ontario), 

Finlandiya, Danimarka, Norveç, Hollanda, Ġsveç, Fransa ve Ġsviçre‟dir (Butts, 1992). 

Bu ülkelerde medya eğitimi çok oturmuĢ bir yapıya sahiptir. Bu ülkelerde bazı okul 

programlarında medya eğitimi zorunluyken, bazılarında da seçmeli dersler 

arasındadır. 

 

Dünya genelinde medya eğitiminin geliĢimi ülkelere göre farklılıklar 

göstermektedir. Farklı kategorilere ayrılmıĢ ülkelerden bazılarının medya eğitimi 

konusunda geçirmiĢ oldukları süreçleri incelediğimizde: 

 

1.4.1.Avustralya: Medya eğitiminde öncü ülkelerden biridir. Avustralya‟nın 

birçok eyaletinde medya eğitimi yaygın bir çalıĢma alanıdır. 1960‟ların baĢlarında 

Victoria bölgesinde bulunan üniversitelerde medya eğitimi bir çalıĢma alanı olarak 

geliĢme göstermiĢtir. Bu gün Avustralya‟daki tüm üniversitelerde medya eğitimi 

verilmektedir. Bu ülkedeki medya eğitimi film çalıĢmalarıyla baĢlamıĢtır. 1970‟lerde 

ortaokullarda medya çalıĢmaları verilmeye baĢlanmıĢ ve ortaokullarda ders 

programının önemli bir kısmını bu çalıĢmalar oluĢturmuĢtur. Quin ve McMahon 

medyayla alakalı “İzleme ve görsel metinler: Ortaokul İngilizce çalışma ve öğretim 
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programı” gibi sayısız çalıĢmalar ortaya koyan önemli medya eğitimcileridir. 

Örgütsel düzeyde, Avustralyalı Medya Eğitimcileri Queensland Grubu (ATOM) 

eğitim otoriterlerine politika ve program geliĢtirme konusunda önerilerde bulunarak 

ve öğretmenlerin profesyonel düzeyde geliĢimlerine imkân tanıyarak 

Queensland‟daki medya eğitiminin geliĢimine önemli ölçüde katkı sağlamıĢlardır 

(Quin, McMahon ve Quin, 1995). 

 

Avustralya‟da medya okuryazarlığı ile diğer okul dersleri arasında bir 

bütünleĢme söz konusudur. Medya okuryazarlığı ülkedeki birçok okulda okuma, 

izleme, eleĢtirel düĢünme, dinleme ve konuĢma gibi öğrenme alanlarıyla etkileĢim 

halindedir. Bu dersin okulda veriliĢ amacı bireyi (a) popüler kültürün eleĢtirel ve 

seçici bir izleyicisi yapma, (b) kendi seçtiği veya istem dıĢı maruz kaldığı medya 

iletisini eleĢtirel olarak irdeleme, (c) sahip olduğu eleĢtirel irdeleme yeteneğini 

medya iletisi üretmede kullanabilmedir. 

 

Avustralya‟da medya okuryazarlığı eğitimini destekleyen ve teĢvik eden 

önemli yapılanmalardan biri olan Avustralyalı ĠletiĢimciler ve Medya Otoritesi 

Kurumu (ACMA, 2009) medya ve iletiĢim alanındaki hızlı geliĢmelerden dolayı 

medya okuryazarlığı programında bulunması gereken konulara değinmiĢlerdir. Bu 

konuları incelediğimizde:  

 

- Kitle iletiĢim araçlarının çok çeĢitli olduğu bir platformda hangi 

iletiĢim araçlarını kullanacağı konusunda gençleri yönlendirmek,  

- Kitle iletiĢim araçlarının niteliklerini anlama ve bu araçların nasıl 

kullanıldığı hakkında gençleri bilgilendirmek,  

- Kitle iletiĢim araçlarını kullanırken online güvenlik ve özel yaĢamın 

gizliliği hakkında bilgilendirmek.  

 

Bu içerik öğrencilerde eleĢtirel bir bakıĢ açısının oluĢumuna yönelik 

uygulamaları da içinde barındırmaktadır. Hangi kitle iletiĢimi ne amaçla kullanması 

gerektiğini bilen ya da etkileĢime girdiği medya iletisinin ne tür mesajlar içerdiğini 

anlayan bireyler iyi birer medya okuryazar olarak hayatlarına devam ederler. 
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    1.4.2. Ġngiltere 

             

   Medya eğitiminde uzun bir geçmiĢi olan ülkelerden biridir. Birçok ülkede 

olduğu gibi Ġngiltere‟deki medya eğitimi çalıĢmaları film eğitimi hareketinden ortaya 

çıkmıĢ ve tüm ülkeye yayılmıĢtır. Ülkede medya eğitiminin geliĢimi 1930‟ların 

sonlarında Leavis ve Thompson‟un (1933) “Kültür ve Çevre: Eleştirel Farkındalık 

Eğitimi” adlı kitabı yazdığı zamana kadar gitmektedir. 1930‟larda ülkede medya 

eğitiminin problemleriyle ilgilenen bir kaç organizasyon bulunmaktaydı. 1933 

yılında kurulan Ġngiltere Film Enstitüsü (BFI) bu organizasyonlardan biridir. Bu 

organizasyon yıllarca ülke genelinde konferans ve seminerler düzenlemiĢ, 

öğretmenler ve öğrenciler için kitaplar basmıĢtır (Akt. Lee 2010). 1970 ve 80‟lerde 

Ġngiltere‟de medya eğitimi, ortaokul programına film eğitimi kursunun konması ve 

16-18 yaĢ aralığındaki öğrencilerin sınav listesine bilgi teknolojileri ve medya 

derslerinin de dâhil olmasıyla daha da önem kazanmıĢtır. 1980‟li yılların sonlarında 

BFI‟nin giriĢimleri sonucu medya okuryazarlığı ilk defa Ġngiliz ulusal programının 

bir içeriği haline gelmiĢtir (Quin, McMahon ve Quin, 1995). 

 

Ġngiltere‟deki medya eğitimi ilk yıllarda temel olarak korumacı yaklaĢımı 

benimsemiĢtir. Masterman (2004) toplumdaki baskın grupların ideolojilerini 

çözümlediği ve medya metinlerinin yapılı doğasını ortaya çıkarmayı amaçlayan bir 

analitiksel yaklaĢımı geliĢtirdiğinde, 1980‟lerde anlamlı bir geliĢme göze çarpmıĢtır. 

Bununla beraber, son 20 yılda Ġngiltere‟deki medya eğitimcileri yeni bir paradigmaya 

doğru yönelmeye baĢlamıĢlardır. Masterman, öğretmenlerin talimatından çok 

gençlerin medyayla ilgili bilgi ve deneyimlerinden hareket eden öğrenci merkezli bir 

bakıĢ açısını benimsemiĢtir. Masterman, öğrencilerin medyadan aldığı haz ve 

memnuniyetin önemini kabul etmiĢtir. Aynı zamanda, gençlerin medya üretimine 

katılmalarına ve yaratıcılıklarının geliĢtirilmesine vurgu yapmıĢtır. Ġngiltere‟de ulusal 

eğitim programı ilkokulda ve ortaokulda medya eğitimi için uygun bir alan 

oluĢturmuĢtur. Ġngilizce dil eğitimi ve güzel sanatlar programları bünyesinde medya 

hakkında eğitim yapılmaktadır. Ayrıca, medya çalıĢmaları genel bir sınavın yapıldığı 

bir ders haline gelmiĢtir. Her yıl birçok öğrenci kurslardan sonra değerlendirmeye 

tabi tutulmaktadır (Buckingham, 2006). 
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2006 yılında parlamento bünyesinde Medya Okuryazarlığı Parlamento Grubu 

kuruldu. Bu grubun amacı, toplumda medya okuryazarlığını güçlendiren politikaları 

tamamlama ve geliĢtirme konusunda Ġngiltere hükümetini cesaretlendirmek ve 

medya okuryazarlığının geniĢ kitleler tarafından anlaĢılmasını sağlamaktır (Ofcom, 

2010). 

 

                1.4.3.Kanada          

 

                 Medya eğitimi konusunda önemli çalıĢmaları olan bir ülkedir. 

Kanada‟daki medya eğitimi 1960‟larda ortaya çıkan ekran eğitimi çalıĢmalarından 

ortaya çıkmıĢtır. Kanada‟da medya eğitiminin önem kazanması “Kanadalıların 

Amerika‟dan ithal edilen medya kültürünün yayılmasını önlemek için daha çok 

analitik ve yansıtıcı bir yaklaĢımı” almak istemeleriyle iliĢkilidir. 1978 de kurulan 

Ontario merkezli Medya Okuryazarlığı Kurumunun (AML) bu ülkede medya 

eğitiminin geliĢmesinde önemli katkıları olmuĢtur. Barry Duncan, John Pungente ve 

Neil Anderson, gibi AML üyelerinin Ontorio Mili Eğitim Bakanlığı için ortaklaĢa 

yazmıĢ oldukları “Medya Okuryazarlığı Kaynak Kitabı” iyi bilinen bir medya 

eğitimi kitabıdır. Sonuç olarak, medya eğitimi Ontario‟da Ġngilizce dil sanatlarının 

bir uzantısı olarak ayrı bir ders olarak kabul edilmiĢ ve Kanada, Kuzey Amerika‟nın 

medya okuryazarlığı dersini okul programlarında ayrı bir ders olarak talep eden ilk 

ülkesi olmuĢtur (Media Awareness Network, 2010).  

 

Kanada‟da medya okuryazarlığı Ġngilizce, Sosyal Bilgiler, Sağlık Eğitimi ve 

Bilgisi gibi derslerle iliĢkilendirilerek verilmektedir. Öğrenciler bu derslerde maruz 

kaldıkları medya iletilerini eleĢtirel olarak yorumlama ve kendi fikirlerini etkili bir 

biçimde medya araçları aracılığıyla iletme yollarını öğrenmektedirler. Kanada çağın 

pedagojik ihtiyaçlarını karĢılamak için medya okuryazarlığı eğitimi çalıĢmalarına 

devam etmektedir. Öğretim programları bağlamında “kalıp yargı, ön yargı, cinsiyet 

ve azınlık betimlemeleri; nesnellik ve bakıĢ açısı; moda, reklamcılık ve benlik algısı; 

mülkiyet sorunları ve içerik; medyanın küreselleĢmesi; izleyici ve içerik arasındaki 

iliĢkiler” gibi geleneksel konuların yanı sıra “interaktifliğin sonuçları; kiĢisel 

mahremiyetin korunması; anonim ve kimlik; siber nefret taktikleri ve güdüleri; yeni 

teknolojilerin kiĢisel iletiĢimdeki etkisi; sansüre karsı ifade özgürlüğü” gibi yeni 

konulara da yer verilmeye baĢlanmıĢtır (Akt. Altun, 2010). 
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 Bu ülkede medya kültürü dil eğitimiyle bütünleĢmiĢ bir yapıya 

sahiptir. Kanada‟nın birçok üniversitesinde, medya eğitimi ve bilgi iletiĢim dersleri 

(ICT) verilmektedir. Ve Kanada‟nın hemen hemen tüm eyaletlerinde medya 

eğitimiyle alakalı konferanslar düzenleyen, materyaller hazırlayan ve süreli yayınlar 

yayınlayan kurumlar bulunmaktadır. 1991 yılında Vancouver, Kanada Medya 

Eğitimi Kurumu‟ nun (CAME) açılıĢına ev sahipliği yapmıĢtır. Bu kuruluĢ 

öğretmenler için yaz kursları ve tavsiye programları organize etmiĢtir. 1992 yılında 

ise farklı bölgelerde bulunan medya eğitimcileri arasında iĢbirliğini gerçekleĢtirmek 

için Kanada Medya Eğitimi Organizasyonları Birliği (CAMEO) kurulmuĢtur. Sonuç 

olarak yoğun çalıĢmalar sonucu 1999 yılında medya eğitimi ortaokullar için zorunlu 

hale gelmiĢtir (Fedorov, 2008). Avrupa‟da medya eğitimiyle ilgili her türlü kazanıma 

rağmen, geçen son 10-15 yılda Kanada medya eğitiminde liderliği elinde 

bulundurmaktadır. 

 

                   1.4.4. Fransa 

  

                   Avrupa‟da medya eğitimi hareketinin öncü ülkelerinden biridir. 

1920‟lerin baĢlarında medya eğitiminin amaçlarından farklı olarak Paris‟te sinema 

film kulübü hareketi ortaya çıkmıĢtır. 1922 de ilk ulusal film eğitimi konferansı 

Fransa‟da gerçekleĢmiĢtir. 1936 yılında çocukların filmler hakkındaki tartıĢmalara 

katıldığı, kendi yaratıcı düĢüncelerini ve yeteneklerini açıkça dile getirdikleri 

“Sinema ve Gençlik” hareketi Fransa Eğitim Bakanlığı tarafından baĢlatılmıĢtır 

(Crisp, 1993). 1940‟lı yıllarda Fransa‟da hâkim olan “uygulamalı”, “estetik” ve 

“korumacı” medya eğitimi anlayıĢı Fransa sinema kulübünü ĢekillendirmiĢtir. 1952 

yılında öğretmenler için görsel–iĢitsel eğitim verilmeye baĢlanmıĢtır. 1966 yılında 

“gazete-bilgi-gençlik” birliği kurulmuĢ ve öğretmenler öğrencilerine sinema 

okuryazarlığı dersini verme konusunda teĢvik edilmiĢtir. 

 

            Konunun uzmanları (Gonnet ve Vandevoorde, Freinet gibi) bu dersin 

amacının çocuklara sadece film ve resim yorumlatma olmaması gerektiğini, kendini 

rahat bir biçimde ifade etme ve farklı düĢünme yöntemlerini kullanma gibi 

davranıĢların da kazandırılması gerektiğini vurgulamıĢlardır. 1975‟lerde film 

kültürünün geliĢimi için yapılan çalıĢmalar üniversitelerde verilen medya eğitiminin 
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tekrar canlanmasına neden olmuĢtur. 1976 yılında medya eğitimi resmen ortaokul 

programının bir parçası haline gelmiĢtir. Fransa‟da 1979‟dan beri medya eğitimi 

birkaç farklı bakanlığın da çalıĢma alanı içindedir. Mesela Mili Eğitim Bakanlığı ve 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklaĢa “Aktif Genç Televizyon Ġzleyicileri” adında bir 

projeyi yürütmüĢlerdir. Bu projeye toplumun çok geniĢ bir kesiminden (aileler, 

öğretmenler, gençlik kulüpleri, medya eğitimcileri) katılım sağlanmıĢtır. Fransa‟da 

medya eğitimiyle ilgili diğer bir proje de “Okulda Haftalık Basın” adlı yıllık 

yürütülen çalıĢmadır. Bu çalıĢmada geçen basın ifadesi sadece yazılı basını değil 

aynı zamanda radyo, televizyon, internet gibi diğer medya araçlarını da içermektedir. 

Bu çalıĢmanın en önemli amacı çocuklarla profesyonel gazetecileri iĢbirliği yapmaya 

yönlendirmektir. YaklaĢık 7000 Fransız Okulu bu projenin içinde yer almaktadır 

(Fedorov, 2008). 

 

Gonnet ve Vandevoorde gibi medya eğitimcileriyle Fransa Milli Eğitim 

Bakanlığının ortak çalıĢması sonucu 1983 yılında Paris‟te “Eğitim ve Medya Ġrtibat 

Sağlama Merkezi (CLEMI)” kurulmuĢtur. Bu kurum medya öğretimi ve öğrenimini 

bütünleĢtiren, her kesim için düzenli medya kursları organize eden ve medyayla ilgili 

kapsamlı kaynaklar temin eden bir yapıdır. 1995 yılında CLEMI “FAX” çalıĢmasını 

gündeme getirmiĢtir. Bu çalıĢmada, çocuklar okulda medyayla alakalı yaptıkları 

çalıĢmaları farklı dost ülkelerin okullarına fakslamıĢlardır. Bu gün bu çalıĢma 

internet üzerinden yürütülmektedir. Özellikle 2000‟li yıllarda “Educanet” adında bir 

program geliĢtirmiĢtir. Bu çalıĢmada amaç internetteki bilginin eleĢtirel bir biçimde 

sorgulanması ve çocukların sorumluluk ve güvenliklerini üst düzeye çıkarmaktır. 

Fransa‟da medya eğitimi diğer birçok dersin kapsamı içinde yer aldığı gibi okullarda 

seçmeli ders olarak da okutulmaktadır (Bevort and Breda, 2001). 2006‟dan itibaren, 

medya okuryazarlığı bireyin toplumsal ve bireysel yeteneklerini geliĢtirmeye önem 

veren bir ders olarak müfredat içinde yer edinmeye baĢlamıĢtır. Bu ders aracılığıyla 

öğrenciler görüntülerin (sabit ve hareketli) gücü, iletileri anlamlandırma, medyanın 

etkisi, toplumdaki bilgi teknolojileri, bilgi kaynaklarının eleĢtirel kullanımı, bilgiyi 

bulma, seçme ve değerlendirme gibi konular hakkında çalıĢmalar yapmaktadırlar. 

Dahası, görsel-iĢitsel bilgi teknolojileri ve multi-medya ürünleri sık sık derslerde 

kullanılmaktadır (Fedrov, 2008). 
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Ġkinci kategoride yer alan ülkelerde de medya eğitimi, geliĢimini tamamlama 

aĢamasındadır. Bu durum daha çok öğretmenlerin bireysel çabalarına ve devlet 

desteğine bağlıdır. Almanya ve Amerika bu kategorideki ülkelere örnek 

gösterilebilir. 

 

 

                 1.4.5. Amerika 

 

                  Bu ülkede medya eğitimi genelde medya okuryazarlığı eğitimi olarak 

nitelendirilir. Bu eğitimin temelinde medyayı ve teknolojiyi iliĢkilendirerek kullanma 

vardır. 1970‟lerde televizyonun sinemaya üstün gelmesi ve televizyon kanal 

sayısının iki katına çıkması ülkede izleyiciler üzerinde birtakım etkilere neden 

olmuĢtur. Bu etkilerin en önemlisi televizyonlarda yayınlanan ticari amaçlı 

reklamların ülke insanının tüketen kimliğini tetiklemesiydi. 1970‟lerde sinema 

eğitimi aĢamalı olarak medya eğitimine geçiĢ yapmıĢtır. Televizyon eksenli bir 

medya eğitiminin olduğu ülkede araĢtırmacılarının da desteğiyle “eleĢtirel izleme” 

adı altında bir ders programa eklenmiĢtir. 1980‟lere kadar devam eden bu süreç 

sonucunda medya ve bilgi teknolojileri eğitiminde bir dönüĢüm gerçekleĢmiĢtir. Bazı 

pedagojik ve araĢtırma kurumları medyanın, bilgi teknolojilerinin ve medya 

kültürünün bazı yönlerini bütünleĢtirerek okullarda ve üniversitelerde faklı 

yapılanmalara gitmiĢlerdir. 1980‟lerde ülkedeki birçok üniversitede medya eğitimi 

yaygın bir kavram haline gelmiĢtir (Hobbs, and Jensen, 2009). 

 

20. yüzyılın baĢlarında gençlere yazmayı öğretmek amacıyla öğretmenler 

hareketli görüntüler kullanmaya baĢlamıĢlardır. Öğretme ve öğrenme iĢinde 

filmlerden yararlanılmıĢtır. 20. yüzyılın ikinci yarısında Amerika‟da Marshall 

McLuhan‟ın çalıĢmalarına olan ilgi artarken, reklam, popüler müzik ve filmleri 

incelemek için lise düzeyinde ders kitapları geliĢtirilmiĢtir. Ġlk aĢamada medya 

okuryazarlığı eğitimi sansasyonalizm ve propagandanın rahatsız edici etkilerine karĢı 

“biliĢsel koruma” olarak algılanmıĢtır. Sonra bu tutum değiĢmiĢ ve medya 

eğitimcileri daha çok analitik sorgulama yaklaĢımına yönelmiĢlerdir. Medya 

okuryazarlığı eğitimi vatandaĢlığın eleĢtirel bir uygulaması olarak tanımlanmaya 

baĢlanmıĢtır (Hobbs, and Jensen, 2009). Amerika‟da eyaletler çapında oluĢturulan 

BaĢlangıç Programı medya okuryazarlığı uygulamalarıyla dördüncü ve on ikinci sınıf 
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seviyesinde verilen Ġngiliz Dil Sanatları dersini birleĢtirmiĢtir. Ġngilizce Ġçin Esas 

Bilgi ve Yetenekler, Dil Sanatları ve Okuma gibi konular medya okuryazarlığı ders 

içeriğiyle iliĢkili konulardır (Considine, 2002). BaĢlangıç Programı içinde yer alan 

medya okuryazarlığı dersinin iliĢkili olduğu konuları incelediğimizde:  

 

- Medyaya ulaĢabilme,  

- Medya araçlarının sunumunda veya üretimlerinde kullanılan kaynakları  

- AraĢtırma (Mesela, bu medya içeriğini kim niçin yaptı),  

- Web veya TV‟den bilgi edinme,  

- Medya araçlarıyla ileti göndermek için kullanılan görsel ve iĢitsel 

teknikleri tanıma (özel efektler, yayınlama, kamera açıları, müzik),  

- Gece haberleri, magazin haberleri ve belgesel gibi yayın türlerinin 

özelliklerini tanımlama,  

- Çocukların gerçeği algılaması konusunda medyanın etkisini gözden 

geçirme,  

- Yazılı materyalleri kullanabilme,  

- Video kaydetme,  

- Web sayfası oluĢturma vb.(Texas Educational Agency, 2000, s. 14-15).  

 

 

 Medya okuryazarlığıyla alakalı bu konular Ulusal ĠletiĢim Birliği tarafından 

da kabul edilmiĢtir (NCA, 1998). Öğrencilerin analitik ve eleĢtirel düĢünme 

yeteneklerini öğrenmesi onların eleĢtirel medya eksenli kültürlerini yönlendirmesine 

yardımcı olur. Amerika‟da okulların programlarının farklılık göstermesi medya 

programının da kısmen de olsa farklılık göstermesine neden olmuĢtur. 

 

   Amerika‟daki medya eğitiminin karakteristik yapısının üç yaklaĢımla 

bütünleĢtiği ifade edilir. Bu yaklaĢımlar korumacılık, hazırlama (medya iletisine 

ulaĢma ve ileti üretme kabiliyeti eğitimi) ve medyadan haz alma yaklaĢımıdır. 

Günümüzde neredeyse 50 eyaletin ders programında medya eğitimi yer almaktadır. 

Medya okuryazarlığı eğitimi genelde Dil Sanatları, Sosyal Bilgiler ve Sağlık Eğitimi 

programıyla iliĢkilidir. MLC (Media Literacy Clearinghouse) medyayla alakalı çok 

çeĢitli kaynaklar sağlayan online bir sitedir. Amerika‟da medya eğitiminin geliĢimine 

katkı sağlayan birçok organizasyon vardır. Bu organizasyonlar, Medya Okuryazarlığı 
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Merkezi (CML), Medya Eğitimi Kurumu (MEF), Medya Eğitimi Koalisyon Hareketi 

(ACME), Syracuse Üniversitesinde bulunan Dijital Okuryazarlık Merkezi (CDL), 

Ithaca Kolejinde ortaya çıkan Keskin BakıĢ Projesi (Project Look Sharp) ve Temple 

Üniversitesindeki Medya Eğitimi Laboratuarı (MedEduLab) gibi. Son on yılda, 

Ulusal Medya Okuryazarlığı Eğitim Birliği (NAMLE) önemli bir geliĢme 

kaydetmiĢtir. Ġki önemli konferansa ev sahipliği yapmasının yanında, alanda 

uygulayıcılar ve eğitimcilerin ortaya çıkardığı çalıĢmaları desteklemek amacıyla 

Medya Okuryazarlığı Dergisi adında bir dergi yayınlanmıĢtır (Chen, 2007). 

 

 

              1.4.6.Almanya 

 

              Medya eğitimi uygulamaları Güzel Sanatlar, Coğrafya ve Sosyal Bilgiler 

ders programının içinde yer almaktadır. Okullarda kullanılan önemli eğitici kriterler 

bu konuda yapılmıĢ olan çalıĢmaların uluslararası düzeyde karĢılaĢtırılması sonucu 

geliĢtirilmiĢtir. Medya okuryazarlığı eğitiminde disiplinler arası yaklaĢımı savunanlar 

öğrencinin yeterlilik standartlarını geliĢtiren amaçlara yönelmiĢlerdir. Yeterliliği 

geliĢtiren modeller üç aktivite alanından (medya ürünlerini oluĢturma ve kullanma, 

medya iletilerini değiĢtirme ve gönderme, medya araçlarını irdeleme ve eleĢtirme) ve 

üç kiĢisel yeterlilikten (bilgi yeterliliği, metodolojik yeterlilik ve sosyal yeterlilik) 

oluĢmaktalar. Medya okuryazarlığı ders içeriğiyle ilgili görevler de yukarıda 

değinilen yeterlilikleri geliĢtirmeye çalıĢmaktadır. Ders içeriğiyle iliĢkili görevler 

kısaca: 

 

- Farklı amaçlar için uygun medya türlerini kullanma ve bu medya türlerini 

birbirinden ayırma: Bilgi, öğrenme, oyun ve eğlence, iĢbirliği, irdeleme ve 

benzetim,  

- Kendi medya anlayıĢını oluĢturma ve yaygınlaĢtırma: Resimler/fotoğraflar, 

yazılı medya, iĢitsel medya ve etkileĢimli medya,  

- Medya iletisi oluĢturmayı anlama ve değerlendirme: Temsili sistemler, dizayn 

etme teknikleri, program türleri, kurs yapıları ve medya türleri,  

- Medyanın etkisi konusunda bilgilenme: Duygular, kavram ve inanıĢlar, 

davranıĢ biçimleri,  
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- Medya yayılmacılığını ve medya üretim durumlarını değerlendirme ve 

tanımlama: Teknikle alakalı durumlar, ekonomik durumlar, yasal durumlar, 

politik ve diğer sosyal durumlar (Lauria, Borgb, Günnelc ve Gillum, 2010).  

 

Medya kültürü birçok Alman üniversitesinde öğretilmektedir. Ulusal Film 

Enstitüsü (FWU) medya eğitimini destekleyen önemli kurumlardan biridir. Bu 

kurum okullar için öğretici materyaller hazırlamakla görevlidir. Kassel ve Humboldt 

gibi üniversiteler medyayla ilgili önemli çalıĢmaların yapıldığı üniversitelerdir. Bu 

ülkede kiliseler de medya eğitimine yaptıkları çalıĢmalarla destek vermektedir. 

Kiliseler için çalıĢan medya eğitimcileri genelde korumacı yaklaĢımı 

benimsemektedirler.  

 

  Almanya‟da medya birçok sınıfla alakalı bir ders olarak algılanmaktadır. 

Alan bakımından geniĢ olan bu derste birkaç bakıĢ açısı vardır;  

 

- Medya eğitimi: Kazanım için ihtiyaç duyulan pedagojik anlamı ve amacı 

tanımlar,  

- Bilgilendirici medya: Pedagojik amaç için kullanılması gereken veya 

kullanılan medyayı tanımlar,  

- Medya araĢtırmaları: Medyayla alakalı ve onu sistemleĢtiren hipotezleri, ve 

amaçları gerçekleĢtiren tüm bilimsel aktiviteleri kapsar (Fedorov, 2008).  

 

 Almanya‟da medya eğitimi, medya teorisi ve medya çalıĢmaları 

branĢlarından oluĢmaktadır. Bunlardan ilk branĢ olan medya teorisinin temelinde 

Alman dili-edebiyatı çalıĢmaları ve tiyatro çalıĢmaları (Theaterwissenschaft) 

bulunmaktadır. Bu branĢ 1990‟ dan beri geniĢlemektedir. ÇalıĢmaların temelinde 

medya teorisi bulunurken, medya çalıĢmaları daha çok ilerleme kaydetmiĢtir. Bu 

yeni yönelimle ilgili ilk sunum özetlerini 1976 yılında Helmut Kreuzer bir ciltlik 

kitap haline getirmiĢtir (Media studies, 2013). 

 

   Ġkinci branĢ olan medya çalıĢmaları iletiĢim çalıĢmalarıyla karĢılaĢtırabilir. 

1940 yılında Elisabeth Noelle-Neumann‟ın öncülüğünde geliĢen medya çalıĢmaları 

alanı, kitle iletiĢim araçlarının kurumlarla ve toplumla olan iliĢkisini inceler. Alman 

ĠletiĢim Siyaseti ve Medya Kurumu 2005 yılında Lutz Hachmeister tarafından 
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kurulmuĢtur. Bu kurum, kendini medya ve iletiĢim politikalarına adayan bağımsız 

birkaç araĢtırma kurumundan biridir. Hem bilimsel metotları hem de hümanizmi 

anımsattığı için, Wissenschaft terimi doğrudan çalışma terimi olarak tercüme 

edilmeyebilir. Bunun yanında, Alman medya teorisi felsefe, psiko-analiz, tarih ve 

medya araĢtırmalarıyla ilgili bilimsel çalıĢmalarla iç içe bir durumdadır (Long ve 

Wall, 2009). 

 

     Üçüncü kategoride yer alan ülkeler medya eğitimi konusunda küçük çapta 

giriĢimlerin olduğu yerlerdir. Japonya, Hong Kong, Tayvan, Çin, Filipinler, 

Hindistan, Rusya, Türkiye ve bazı Latin Amerika ülkeleri örnek gösterilebilir. 

 

 

                 1.4.7.Hong Kong 

  

                  Bu ülkede medya eğitimi 1997‟den sonra geliĢme göstermiĢtir. Hong 

Kong‟daki medya eğitiminin geliĢimi “Ağ OluĢturma Modeli” adlı bir yapı sayesinde 

olmuĢtur. Farklı sektörler medya eğitiminin geliĢmesine önemli ölçüde katkı 

sağlamıĢlardır. Bu sektörler, gençlik organizasyonları, dini gruplar, üniversiteler, 

okullar, bağımsız sivil organizasyonlarıdır. Birçok medya eğitimi savunucusu ve 

ilgili organizasyonlar genelde kendi kurdukları bir ağ aracılığıyla irtibata geçerler. 

Bu ağ, medya eğitimi deneyimi bakımından oldukça tecrübelidir ve çok sayıda da 

faydalı kaynağı bünyesinde bulundurur. Hong Kong Medya Eğitimi Kurumu 

(HKAME) 2000 yılında kuruldu. Bu kuruluĢ destek verdiği diğer medya 

organizasyonlarıyla medya eğitimini ayakta tutmaya çalıĢmaktadırlar. Hong Kong‟da 

medya eğitimi farklı yaklaĢımları içermektedir. Ġlk yıllarda korumacı ve eleĢtirel 

analitik yaklaĢım ön plandaydı. ġimdi ise baskın olan yaklaĢımlar sosyal katılımcı 

yaklaĢım, yaratıcı medya yaklaĢımı ve eğlendirici yaklaĢımdır (Lee, 2005). Hong 

Kong‟da birçok okul kendi radyo ve televizyon istasyonlarını kurmuĢtur. Hong 

Kong‟daki medya eğitimcileri medya eğitiminin bilgiyi uygulayan bir alan olduğu 

görüĢündedirler. 
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              1.4.8.Tayvan 

 

               Tayvan‟da medya eğitimi diğer Asya ülkelerine kıyasla daha ileri bir 

seviyededir. 1990 yılında bu ülkedeki medya eğitimcileri konuyla alakalı önemli 

yayınlar çıkarmıĢlardır. Tayvan‟da medya eğitimi genelde birkaç güçlü merkez 

tarafından finanse edilmektedir. Medya okuryazarlığının merkezi olan Chengchi 

Üniversitesi ülke genelinde medya eğitimi seminerleri, kursları organize etmekte ve 

medya eğitiminin geliĢmesi için önemli materyaller hazırlamaktadır. Tayvan 

hükümeti Tayvan genelinde medya eğitimini yaygınlaĢtırmak için ailelere ve 

okullara gerekli desteği sağlamaktadır. Medya eğitiminin geliĢmesine önemli 

katkıları olan diğer bir kurum da Shih Hsin Üniversitesidir. Bu üniversite medya 

eğitimiyle alakalı kaynak kitaplar ve öğretmen kılavuz kitapları yayınlamıĢtır. 2002 

yılında Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle birçok ilk ve ortaokul kendi medya 

eğitimi programını oluĢturmuĢtur. Tayvan‟da aynı zamanda birçok üniversite kendi 

öğrencileri için medya eğitimi kursları düzenlemektedir (Cheng ve Lo, 2009). 

 

              1.4.9.Çin 

 

               Medya eğitimi bu ülkede 2000‟li yılların baĢlarında aĢamalı bir geliĢme 

göstermiĢtir. Bu ülkede medya eğitiminin geliĢmesini tetikleyen unsur Tayvan ve 

Hong Kong‟daki medya eğitimi çalıĢmalarıdır. Son on yılda bu ülkede birçok medya 

eğitimi konferansı düzenlenmiĢtir (Bu, 2008). David Buckingham ve Barry Duncan 

gibi uluslararası medya eğitimi uzmanları medya eğitimi konusundaki 

uygulamalarını ve deneyimlerini paylaĢmaları için Çin‟e davet edilmiĢtir. Birkaç 

yılda medya eğitimi ülkede akademik bir alan haline gelmiĢ ve ülke genelinde birçok 

okulun programında yerini almıĢtır. 

 

                  Çin ĠletiĢim Üniversitesi, Fundan Üniversitesi, Zhejiang ĠletiĢim ve 

Medya Üniversitesi ve Kuzeydoğu Normal Üniversitesi gibi eğitim kurumlarında 

medya eğitimiyle alakalı birçok araĢtırma yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalardan sonra, 

medya eğitimi hem okul programlarına hem de öğretmen yetiĢtirme programlarına 

konulmaya baĢlanmıĢtır. Beijing, Zhejiang ve Guangdong gibi yerlerde medya 

eğitimi ilkokul ve ortaokul programlarında yenilikçi bir ders olarak okutulmaya 

baĢlanmıĢtır (Peng ve Wang, 2008). Çin‟de hem devlet yetkilileri hem de eğitimciler 
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medya eğitiminin geliĢmesi için her türlü çabayı göstermektedirler. Bu ülkede medya 

eğitiminin amacı diğer ülkelerin amaçlarından farklıdır. Akıllı medya tüketicileri ve 

iyi vatandaĢ yetiĢtirmenin dıĢında medya mesleği ahlakının öğretilmesi arzu edilen 

amaçtır. Medya eğitiminin sağlıklı bir medya çevresi oluĢturmaya katkı sağlayacağı 

beklentilerin arasındadır (Peng and Wang, 2008). 

 

               1.4.10.Rusya 

 

                Medya eğitimi ilk olarak 1950‟li yılların sonlarında, 1960‟lı yılların 

baĢlarında okul öncesi eğitim merkezlerinde, ortaokullarda ve üniversitelerde 

verilmeye baĢlanmıĢtır. Bu dönemdeki medya eğitimi açık bir biçimde estetik teorisi 

anlayıĢının egemenliği altında geliĢmiĢtir. Filmlerdeki sanatsal faaliyetlerin 

nitelikleri okullarda ve üniversitelerdeki medya sınıflarında incelenmiĢtir. Avrupa‟da 

medya eğitimiyle ilgili yaklaĢımlar kendilerini tekrar gözden geçirirken, Rusya‟da 

baskın olan yaklaĢım estetik yaklaĢımdı. 1950 –1960 yılları arasında yapılan en 

önemli çalıĢmalardan biri de Milli Eğitim Bakanlığının üniversite düzeyinde 

yapılacak olan teorik ve uygulamaya dönük çalıĢmaları daha da cazip hale getirmek 

için okul programlarına tekrar film eğitimi dersini eklemesi olmuĢtur. 1960‟dan 

günümüze kadar Rusya‟da verilen medya eğitimi okullarda; 

 

  

- Medya metinlerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve politik anlamlarını 

geliĢtirme,  

- Medya araçlarının uygulama boyutunu öğrenme,  

- Medya ürünleri ortaya koyma, eleĢtirel düĢünmeyi geliĢtirme,  

- Demokratik bir toplum oluĢturma, kiĢisel iletiĢimi geliĢtirme,  

- Medya iletilerinin estetik değerlerini anlama,  

- Medya araçlarıyla bireyin kendisini ifade edebilmesi,  

- Medya teorisi, medya kültürü, medya tarihi ve medya eğitimi hakkında bilgi 

verme çabasında olmuĢtur (Media studies, 2013).  

 

           1990‟lı yıllarda Rusya‟da medya eğitimi bir evrimleĢme sürecine girmiĢtir. 

Öğretmenlerin kendi programlarını ve deneyimlerini uygulamaya geçirdikleri özgür 

bir dönem olmuĢtur. Ġlk Rusya Sinema Lisesi bu dönemde açılmıĢtır. Uluslararası 
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medya eğitimi konferansları TaĢkent (1990), Moskova (1992, 1995), Taganrog‟da 

(2001) gerçekleĢmiĢtir. Toplam medya eğitimcisi sayısı 300‟e ulaĢmıĢtır. Film ve 

Medya Eğitimi Birliğinin öncülüğünde kurulan VIKING (video ve film 

okuryazarlığı) Rusya-Ġngiltere iĢbirliğine dayalı olarak medya seminerleri ve 

konferansları gibi birçok baĢarılı organizasyon düzenlemiĢtir. Bunun yanında 

Rusya‟nın bazı Ģehirlerinde yaz film festivalleri ve medya seminerleri yapılmıĢtır. 

Rusya Eğitim Akademisi ekran sanatları ve medya eğitimiyle ilgili çalıĢmalarına 

devam etmiĢtir. ĠletiĢim bilgileri eğitimi bu dönemde Rusya Ġnternet, Kitap ve 

Materyal Birliği tarafından desteklenmiĢtir. Rusya‟da medya eğitimi ve bilgi iletiĢim 

teknolojileriyle ilgili en önemli geliĢmeler, 2002 yılından itibaren çocuk eğitimine 

önem veren üniversitelerin artması ve bu üniversitelerde UNESCO tarafından 

desteklenen medya eğitimi konulu akademik dergilerin yayınlanmaya baĢlamasıdır 

(Fedorov, 2008). 

 

 

           1.5. Türkiye’deki Medya Okuryazarlığı Eğitimi Uygulamaları 

 

            Türkiye‟de medya sektörüyle ilgili önemli geliĢmelerin 1980‟nin sonlarında 

ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu dönemde serbest piyasa ekonomisinin ivme 

kazanmasıyla özel sektör özellikle bankacılık, enerji ve medya gibi alanlarda ciddi 

yatırımlar yapmaya baĢlamıĢtır. Birçok büyük holding ve Ģirket kaynaklarını iletiĢim 

ve haberleĢme gibi alanlara aktarmıĢtır. Bu adım, 1990‟nın baĢlarında Türkiye‟de 

özel medya kuruluĢlarının ortaya çıkmasına da neden olmuĢtur. Bu dönemde ilk özel 

televizyon istasyonu kurulmuĢ ardından siyasi partilerin, yerel yönetimlerin ve 

gazetelerin destekleriyle özel televizyon ve radyo istasyonlarının sayısı giderek 

artmıĢtır. Çaplı (1998) 1993‟ün baĢlarında izinsiz bir biçimde varlığını sürdüren yerel 

radyo istasyonu sayısının 500‟e, yerel televizyon istasyonu sayısının 100‟e ulaĢtığını 

belirtmektedir. 

 

  Basılı medya araçlarının, özel televizyon ve radyo istasyonlarının sayısının 

bu kadar artması bu iletiĢim araçlarının içeriklerinin sorgulanması sorununu 

gündeme getirmiĢtir. Bu gün, Türkiye‟de halen içerik bakımından zayıf olan medya 

araçları tartıĢma konusudur. Magazin ve eğlence yayınları rekabet ortamı içinde olan 

özel medya araçları için yeni bir yönelme alanı olmuĢtur. Bu durum iletiĢim 
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araçlarından en çok televizyonda görülmektedir. Basılı medyada benzer bir geliĢme 

izlemiĢtir (Orhon, 1999). 

 

    1990‟ların baĢlarında kurulan kanallardaki bu denetimsizlik, baĢıboĢluk 

doğurmuĢ, yayıncılar istedikleri saatte istedikleri yayını yapabilme hakkına sahip 

hale gelmiĢlerdir. Bütün bu yaĢanan geliĢmeler özel radyo ve televizyonlarda yapılan 

yayınların belli standartlar çerçevesinde denetim altına alınması ihtiyacını 

doğurmuĢtur (Bütün, 2010). Bundan dolayı 20 Nisan 1994 yılında özel yayınları 

düzenlemek ve yayın içeriğini yasal bir çerçeveye oturtmak amacıyla Radyo 

Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kurulmuĢtur. RTÜK yükümlülükleri yerine 

getirmeyen, izin Ģartlarını ihlâl eden, yayın ilkelerine ve kanunda belirtilen diğer 

esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluĢlarını uyarır veya aynı 

yayın kuĢağında açık Ģekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması veya 

aykırılığın tekrarı halinde ihlâle konu olan programın yayını, bir ilâ on iki kez 

arasında durdurulur. Bu süre içinde programın yapımcısı ve varsa sunucusu hiçbir ad 

altında baĢka bir program yapamaz. Yayını durdurulan programların yerine, aynı 

yayın kuĢağında ve reklamsız olarak, Üst Kurulca hazırlattırılacak eğitim, kültür, 

trafik, kadın ve çocuk hakları, gençlerin fiziksel ve ahlaki geliĢimi, uyuĢturucu ve 

zararlı alıĢkanlıklarla mücadele, Türk dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi 

konularında programlar yayınlanır (RTÜK, 2012). 

 

RTÜK‟ün görevlerinden de anlaĢıldığı gibi, bu kurum eğitimle ilgili amaçları 

çok sınırlı düzenleyici bir yapıdadır. Sadece son zamanlarda kurumun denetiminde 

medya okuryazarlığı ve medya eğitimiyle ilgili aktiviteler göze çarpmaktadır. 

Uzmanların ve eğitimcilerin, baĢta televizyon, internet ve radyo olmak üzere kitle 

iletiĢim araçlarının çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yarattığına iliĢkin görüĢleri, 

okullarda Ģiddet olaylarının meydana gelmesi ve bu olaylara televizyon 

yayınlarındaki ve internet oyunlarındaki Ģiddet içeriğinin neden olduğuna iliĢkin 

görüĢlerin ortaya konması üzerine Türkiye‟de profesyonel düzeyde bir medya 

eğitimine ihtiyaç duyulduğu konusu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 

gündeme alınmıĢtır. 

 

2000 yılından itibaren RTÜK televizyon yayınlarının içeriğiyle ilgili 

bilgilendirici bir sınıflandırma çalıĢmasına baĢlamıĢ ve bu çalıĢma sonucunda bazı 
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semboller geliĢtirmiĢtir. Akıllı İşaretler adını taĢıyan bu semboller, “televizyon 

yayıncılarının, anne babaların ve genelde toplumun, çocukları ve gençleri televizyon 

yayınlarının olası zararlı etkilerinden koruma sorumluluğunu yerine getirmelerinde 

onlara yardımcı olmak üzere” tasarlanmıĢtır. Akıllı ĠĢaretler çocukları televizyonun 

olumsuz içeriğinden korumak isteyen aileler için bir güvenlik sistemidir (RTÜK, 

2007). 

 

2004 yılında gerçekleĢtirilen ġiddeti Önleme Platformuna katılan hükümet 

yetkilileri, RTÜK, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler okullarda medya 

okuryazarlığı dersinin gerekli olduğunu konusunda önerilerde bulunmuĢlardır. Bu 

öneriler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı medya okuryazarlığı ders programı ve 

bir öğretmen el kitabı hazırlamıĢtır. Aynı zamanda Ermenistan‟da Avrupa 

Konseyinin gerçekleĢtirdiği Gençleri Yetkilendirme konferansına aktif olarak katılım 

gerçekleĢmiĢtir. Avrupa Konseyi‟nin hazırlamıĢ olduğu İnternet Okuryazarlığı El 

kitabı ve UNESCO‟nun hazırlamıĢ olduğu Medya Eğitimi Seti Türkçeye çevrilmiĢtir 

(RTÜK, 2007). 

 

Bu geliĢmelerin yanında ilk medya okuryazarlığı konferansı 23-25 Mayıs 

2005 yılında gerçekleĢmiĢtir. Konferansta yapılan çalıĢmalar Türkiye‟de doğrudan 

medya eğitimiyle ve medya okuryazarlığıyla alakalı deneysel çalıĢmaların hiç 

yapılmadığını ortaya çıkarmıĢtır. Konferansta sunumu yapılan otuz sözlü bildiri kitap 

haline getirilip yayınlaĢmıĢtır. Konferansta medya eğitimi ve medya okuryazarlığı 

gibi kavramlar tartıĢılmıĢ, Türkiye‟de medya eğitiminin gerekliliği ve önemi 

hakkında görüĢ bildirilmiĢtir. Bu konferansın sonuç bildirisinde Türkiye‟de yaĢayan 

çocuklara medya okuryazarlığı dersi verilmesi önerilmiĢtir. 

 

2004-2006 yılları arasında çeĢitli ülkelerdeki programlar ve çalıĢmaların 

neticeleri araĢtırılıp, incelenmiĢtir. 2006 yılında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

tarafından gerçekleĢtirilen İlköğretim Çağındaki Çocukların Televizyon İzleme 

Alışkanlıkları Kamuoyu Araştırması, öğrencilerin günde üç saate yakın televizyon 

izlediklerini göstermiĢtir. Aynı araĢtırma öğrencilerin internet kullanma ve radyo 

dinleme alıĢkanlıkları hakkında da önemli bulgular ortaya koymuĢ ve medya 

okuryazarlığı dersinin ne kadar gerekli olduğu açıkça görülmüĢtür. 24 Kasım 2006 

tarihinde Ankara‟da Uluslararası Medya Okuryazarlığı Paneli düzenlenerek 
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akademisyenlerin ve yabancı ülkelerde görev yapan yetkililerin görüĢleri ve 

deneyimleri paylaĢılmıĢtır. Ayrıca RTÜK‟ün temsil edildiği, üst kurul yöneticilerinin 

katıldığı bütün kamuoyuna açık toplantılarda medya okuryazarlığı kavramını tanıtan, 

medya okuryazarlığının gerekliliğini vurgulayan konuĢmalar yapılmıĢtır. Yapılan ön 

hazırlık çalıĢmaları sonucunda, Medya Okuryazarlığı konusundaki çalıĢmaları 

yürütmek üzere; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzmanları ve Ankara Üniversitesi, 

Gazi Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinden akademisyenlerin de katılımıyla bir 

komisyon oluĢturulmuĢtur. Komisyon çalıĢmalarında, özellikle ABD ve Avrupa‟daki 

örnekler incelenmiĢ, konuya iliĢkin yurtiçi ve yurtdıĢı kaynaklı makaleler ve diğer 

çalıĢmalar detaylı bir biçimde değerlendirilmiĢtir (RTÜK, 2007). 

 

 RTÜK ile Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu 2006 - 2007 

eğitim-öğretim yılında medya okuryazarlığı dersini müfredata koymuĢtur. Bu yeni 

adımla, medya okuryazarlığı dersi 6, 7. ve 8. sınıflarda seçmeli ders olarak 

okutulmaya baĢlanmıĢtır. Türkiye‟de medya okuryazarlığı ve onunla alakalı 

çalıĢmaları analiz edildiğinde, konuyla alakalı RTÜK‟ün önemli bir yeri olduğunu 

görülmektedir. Daha önce RTÜK, İletişim Sempozyumunda medya okuryazarlık 

konusunu tartıĢmıĢtır. Medya okuryazarlığına olan bu ilginin yanında, RTÜK, halkın 

görüĢüne göre medyanın rolü ve medyanın etkileri konusunda çalıĢmalar 

yürütmüĢtür. Tarihsel olarak, RTÜK‟ün çalıĢma alanı çoğunlukla televizyonlarda ve 

radyolarda kullanılan üslup, çocukların, genel olarak halkın televizyon izleme ve 

radyo dinleme alıĢkanlıkları, televizyondaki haberler, televizyon ve kadın, 

Almanya‟da yaĢayan göçmenlerin ve özürlülerin televizyon izleme alıĢkanlıkları gibi 

konulardır (RTÜK, 2007). RTÜK‟ün ağırlıklı olarak medyanın etkilerine 

odaklandığını, medya okuryazarlığı ve medya eğitimi gibi konuların söz konusu 

olmadığını görülmektedir. Süreç içinde halkın medya kullanımıyla alakalı farkındalık 

düzeyinin ve “medyayı kullanma” kavramının öneminin anlaĢılması, medyanın 

etkileri konusunda medya okuryazarlığına dönük bir değiĢimi kaçınılmaz hale 

getirmiĢtir. 

 

RTÜK aynı zamanda Ankara‟da 24 Kasım 2006 da Uluslararası Medya 

Okuryazarlığı Panelini organize etmiĢtir. Bu organizasyondan sonra, RTÜK‟ün ve 

Milli Eğitim Bakanlığı‟nın ortak giriĢimleri sonucu 2006-2007 eğitim/öğretim 

yılında medya okuryazarlığı dersi okullarda seçmeli ders olarak okutulmaya 
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baĢlanmıĢtır. Komisyon tarafından oluĢturulan program ve ders kitabı yapılandırmacı 

bakıĢ açısıyla hazırlanmıĢtır. Komisyon, programda, genel amaç ve kazanımların 

yanı sıra bazı temel beceri ve değerlerin verilmesi, öğrencilerin kazanımlar yoluyla 

bu beceri ve değerleri elde etmeleri konularına değinmiĢtir. Medya okuryazarlığının 

genel amaçları her bir birey için Ģöyle tanımlanmıĢtır: 

 

- Medyayı farklı açılardan okuyarak yaĢadığı çevreye duyarlı, ülkesinin 

problemlerini bilen, medyada gördüklerini aklın süzgecinden geçirebilen bir 

birey olur.  

- Televizyon, video, sinema, reklam, yazılı basın, internet vb. ortamlardaki 

mesajlara ulaĢarak bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği elde 

eder.  

- Yazılı, görsel, iĢitsel medyaya yönelik eleĢtirel bakıĢ açısı kazanır.  

- Mesajların oluĢturulmasına ve analizine dönük olarak cevap bulmaktan-soru 

sorma sürecine doğru bir değiĢimi gündeme getirir.  

- Bilinçli bir medya okuryazarı olur.  

- Toplumsal yaĢama daha aktif ve yapıcı Ģekilde katılır.  

- Kamu ve özel yayıncılığın daha olumlu noktalara taĢınması noktasında 

duyarlılık oluĢturulmasına katkı sağlar (MEB, 2012).  

 

Bu genel amaçlara ulaĢmak için Seçmeli Medya Okuryazarlığı Öğretim 

Programında sekiz önemli ünite yer almıĢtır. Bu üniteler:  

 

1. ĠletiĢime GiriĢ  

2. Kitle ĠletiĢimi  

3. Medya  

4. Televizyon  

5. Aile, Çocuk ve Televizyon  

6. Radyo  

7. Gazete ve dergi  

8. Ġnternet (Sanal Dünya)  
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   Program beĢ Ģehir ve bu Ģehirlerden seçilen beĢ pilot okulda uygulanmıĢtır. 

Bu okullar: 

- Adana – Seyhan Dumlupınar Ġ.Ö.O., 

- Ankara – Çankaya Ahmet Vefik PaĢa Ġ.Ö.O., 

- Erzurum – Merkez Barbaros Hayrettin PaĢa Ġ.Ö.O., 

- Ġstanbul – Bakırköy ġehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ġ.Ö.O., 

- Ġzmir – KarĢıyaka METAġ Ġlköğretim Okulu.  

 

 Bu beĢ pilot okuldan seçilen yirmi Sosyal Bilgiler öğretmeni, Ankara‟da 7 - 

10 Eylül 2006 tarihleri arasında düzenlenen dört günlük bir “Eğitici Eğitimi 

Programına” tabi tutulmuĢlardır. Medya Okuryazarlığı dersi, bu beĢ pilot okuldaki 7. 

sınıf öğrencilerine zorunlu seçmeli ders olarak okutulmuĢtur (MEB, 2011). Bakanlık 

ve RTÜK gözlemcileri, medya okuryazarlığı dersine olan ilginin çok yüksek düzeyde 

olduğunu ve çok daha etkili ve aktif bir iletiĢim için, daha da detaylandırılmıĢ bir 

ders programına gereksinim olduğunu belirtmiĢlerdir (RTÜK, 2007). 

 

 

Uzmanlar medya okuryazarlığı dersinin birinci kademeden itibaren diğer 

derslerle iliĢkili olarak verilmesinin daha iyi olacağı görüĢünü savunmuĢlarıdır. 

RTÜK‟ün çocuklar için yapmıĢ olduğu web sayfasının da aktif olarak kullanıldığını 

gözlemlemiĢlerdir. Okullarda medya kulüplerinin kurulmasının öğrencilerin bu dersi 

seçmelerine etki edeceği üzerinde durulmuĢtur. Çocukların ders içeriğini aileleriyle 

paylaĢması ailelerin gerçeği algılama yöntemlerine ve medya tercihlerini tekrar 

gözden geçirmelerine yardımcı olduğu gözlemlenmiĢtir. Bu dersi alan öğrencilerin 

izledikleri programlarda daha çok seçici davrandıkları ve kendi tercihlerinin daha 

çok farkında oldukları gözlemlenmiĢtir. Çocukların bir medya organizasyonunu 

ziyaret etmeleri ve medya ürünlerini analiz etmek için modellerden faydalanmaları 

istenilen sonuçlara ulaĢmada etkili bir yöntemdir. Bu gözlemlerin ve geliĢmelerin bir 

sonucu olarak, 2007 yılında komisyon tarafından Medya Okuryazarlığı Dersi 

Öğretmen Kılavuz Kitabı yayınlanmıĢtır (Orhon, 1999). 

 

   Medya okuryazarlığındaki bu önemli geliĢmelerin yanında, RTÜK‟ün 

konuyla alakalı olarak yaptığı konferanslar araĢtırmacıların ilgisini çekmiĢtir. 
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AraĢtırmacılar ve konuyla ilgili çalıĢma yapanlar insanların medyayla alakalı 

olumsuz bilgilerini değiĢtirme konusunda RTÜK‟le görüĢ alıĢ veriĢinde 

bulunmuĢlardır. 2008 yılında, medya okuryazarlığı ve medya eğitimiyle alakalı 

ulusal ve uluslararası konferanslar gerçekleĢmiĢtir. RTÜK‟ün düzenlemiĢ olduğu 

toplantılar farklı Ģehirlerde yapılmıĢtır. 

 

  Projelerin geliĢimlerini ve sonuçlarını denetlemek ve yeni yaklaĢımları 

uygulamak için olası imkânları görmek amacıyla RTÜK birçok çalıĢma organize 

etmiĢtir. Kocaeli‟nde, 1 Mart 2008 tarihinde, RTÜK tarafından düzenlenen “Medya 

Okuryazarlığı Ġl Milli Eğitim Müdürleri Bilgilendirme Toplantısı”, 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 21 Nisan 2008 tarihinde, Türkiye Halkla ĠliĢkiler Derneğinin 

Geleneksel Altın Pusula Halkla ĠliĢkiler Ödülü, Medya Okuryazarlığı Projesini 

gerçekleĢtiren Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna verilmiĢtir. 25 Nisan 2008 

tarihinde, RTÜK tarafından düzenlenen Medya Okuryazarlığı konulu Ģiir 

yarıĢmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verilmiĢtir. 12 Mayıs 2008 

tarihinde, RTÜK ve Milli Eğitim Bakanlığının iĢbirliğiyle hayata geçirdiği Medya 

Okuryazarlığı Projesi, 4. Uluslararası BiliĢim Olimpiyatı kapsamında, internette 

düzenlenen anket sonucunda medya ödülüne layık görülmüĢtür. 

 

 Van ilinde 26 Temmuz 2008 tarihinde Medya Okuryazarlığı Dersi Ġl Milli 

Eğitim Müdürleri Bilgilendirme Toplantısı gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġstanbul‟da "Çocuk 

Gerçeği ve Medya Okuryazarlığı Dersinin Önemi" konulu uluslararası panel 07 - 08 

Ekim 2008 tarihlerinde yapılmıĢtır (RTÜK, 2007). 

 

 30 Haziran - 1 Temmuz 2012 tarihleri arasında RTÜK, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iĢbirliğiyle ülkemizde uygulanan 

Medya Okuryazarlığı Dersi çerçevesinde çocuk, genç ve yetiĢkinlere medya 

okuryazarlığının kazandırılması amacıyla Medya Okuryazarlığı Çalıştayı 

düzenlenmiĢtir. Bu çalıĢtayda kitlenin medya endüstrisini, köken, geliĢme ve 

ekonomik temeller ekseninde tanıması, medya endüstrisinin izleyicileri nasıl 

gördüğünü bilmesi, medya etkileri üzerine bu anlamda geniĢ ve kapsamlı bir bakıĢ 

açısına sahip olması için uzun vadeli strateji ve politikaların saptanması gibi konular 

ayrıntılı olarak incelenmiĢtir (RTÜK, 2012). 
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Bu yeni geliĢmelerin yanı sıra, RTÜK bu günlerde daha çok internet 

kullanımıyla ilgili çalıĢmalar yapmaktadır. GeliĢtirilen proje çocuklar için internet 

güvenliği olarak ifade edilmektedir. Televizyon için akıllı iĢaretlerin bir benzeri olan, 

akıllı filtre sistemi RTÜK‟ün web sayfasından ailelerin hizmetine sunulmuĢtur. Bu 

site içinde çocukların yararına filimler, metinler ve animasyonlar bulunmaktadır. Bu 

sitenin de amacı çocukları iyi bir medya okuryazarı yapmaktır. RTÜK bu 

çalıĢmalarını Ankara‟da bazı okullarla (Misak-ı Milli Ġlköğretim Okulu, Ġhsan 

Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Ġlköğretim Okulu, Türkiye Emlak Bankası Ġlk 

Öğretim Okulu) ortaklaĢa gerçekleĢtirmiĢtir (RTÜK, 2012). 

 

Sonuç olarak, ülkemizde medya okuryazarlığı eğitimi ile alakalı yapılan 

çalıĢmaları birinci ve ikinci kategoride bulunan ülkelerde yapılan çalıĢmalarla 

kıyasladığımızda henüz yolun baĢı denecek bir konumdayız. Ülkemizdeki çalıĢmalar 

genelde standartların altında olan programın içerik sorununu çözmeye yöneliktir. 

Çözüm için atılan her bir adımın somut olarak mevcut medya okuryazarlığı 

programında, program uygulayıcılarında ve kaçınılmaz olarak uygulanılan kesimde 

görülebilmesi için de gerekli her türlü iyileĢtirici çalıĢmanın yapılması ve sağlam bir 

alt yapının oluĢturulması medya eğitiminde arzu edilen düzeye çıkmamızı 

hızlandıracaktır 

 

 

1.6.  Konu Ġle Ġlgili Yapılan Yurtiçi ve YurtdıĢı AraĢtırmalar 

 

  Medya Okuryazarlığı ile alakalı olarak ülkemizde yapılmıĢ olan 

çalıĢmalardan bazıları Ģunlardır;  

  Elma ve diğerleri (2007) Türkiye‟de medya okuryazarlığı dersini alan 

öğrencilerin bu derse yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla, 2006-2007 öğretim 

yılında 5 pilot ildeki (Ġstanbul, Ġzmir, Ankara, Erzurum ve Adana) uygulama 

okullarında medya okuryazarlığı dersini alan 504, 7. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerine 

“Medya Okuryazarlığı Tutum Ölçeği” ni uygulamıĢlardır. ÇalıĢma sonucunda, 

medya araçlarının kültürel ve toplumsal değerlerin korunmasında gereken özeni 

göstermediği, medyanın haber ve bilgi verme iĢlevini etkin biçimde yerine 

getirmediği, derste kullanılan materyalleri ve öğrencileri dersle ilgili yapılan sınıf içi 

tartıĢmaları yeterli buldukları, ancak sınıf içi etkinlikleri ve kullanılan öğretim 
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yöntemlerini yeterli bulmadıkları, öğretmenin dersi iĢleyiĢ biçimini beğenmedikleri, 

derste öğrenilenlerin aile ve arkadaĢlarla paylaĢıldığı ve bu paylaĢımın arkadaĢlar ve 

aile üzerinde olumlu etki yarattığı sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. 

 

Kartal (2007) ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerine verilen medya okuryazarlığı 

eğitiminin, öğrencilerin televizyon dizilerindeki mesajları algılamalarına etkisini 

belirlemek amacıyla, Çanakkale il merkezinde bulunan Çanakkale Lisesi 10. 

Sınıflardan seçilen 20 deney ve 20 kontrol grubu olmak üzere 40 öğrenciye “Medya 

Okuryazarlığı Değerlendirme Formu” uygulamıĢtır. AraĢtırma sonucunda “Medya 

Okuryazarlığı Eğitimi”nin, öğrencilerde medya mesajlarına karĢı farkındalık 

geliĢtirdiği, medya mesajlarına karĢı eleĢtirel bakıĢ açısı kazandırdığı, televizyon 

dizilerindeki mesajları analiz edip, değerlendirme becerisi kazandırdığı sonuçlarına 

ulaĢılmıĢtır. 

 

 

Deveci ve Çengelci (2008) çalıĢmalarında Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin 

medya okuryazarlığı ile ilgili görüĢlerini belirlemeyi amaçlamıĢlardır. AraĢtırma 

sonucunda öğretmen adayları medya okuryazarlığını gündemi izleme, haberleri 

yorumlama gibi çeĢitli görüĢlerle açıklamıĢ, Sosyal Bilgiler öğretmen adayının 

medya okuryazarı olması gerektiğini belirtmiĢlerdir. Öğretmen adayları kendi medya 

okuryazarlıklarını “çevremdekilerle haberleri tartıĢıp, yorumluyorum”, “gündemi 

izliyorum” gibi görüĢlerle açıklarken; aynı programda öğrenim gören arkadaĢlarının 

medya okuryazarlıklarının yetersiz olduğunu söylemiĢlerdir. Öğretmen adayları 

medya okuryazarlığı kazandırmaya yönelik olarak lisans eğitimleri sırasında ders 

konuları ile güncel olayların iliĢkilendirildiğini belirtirken; fakülte yönetimi 

tarafından medya okuryazarlığı kazandırmaya yönelik çalıĢmalar yapılmasını öneri 

olarak sunmuĢlardır. 

 

Ankaralıgil (2009) ilköğretim altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin eleĢtirel 

düĢünme düzeylerinin medya okuryazarlığı dersi ve çeĢitli değiĢkenler açısından 

iliĢkisini incelemek amacıyla, Ġstanbul‟da sekiz farklı okuldan dersi alan ve almayan 

toplam 725 öğrenciye “EleĢtirel DüĢünme Eğilimleri Ölçeği” uygulamıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda medya okuryazarlığı dersi alan ilköğretim öğrencilerinin 

medya okuryazarlığı dersi almayan öğrencilere oranla eleĢtirel düĢünme becerilerinin 
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anlamlı düzeyde yüksek olduğu ve kız öğrencilerin eleĢtirel düĢünme becerilerinin 

erkek öğrencilerden yüksek olduğu sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. 

 

KarataĢ (2009) öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı düzeylerini 

belirlemek amacıyla, UĢak Eğitim Fakültesi‟nde kayıtlı Sınıf Öğretmenliği, Türkçe 

Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerinden oluĢan 560 kiĢilik 

öğretmen adayına “Medya Okuryazarlık Düzey Belirleme Ölçeği‟ni (MODBÖ)” 

uygulamıĢtır. ÇalıĢmada elde edilen bulgular öğretmen adaylarının medya 

okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğunu ve bilgisayar sahipliği, internet sahipliği, 

gazete/dergi takip etme, TV izleme sıklığı ve internet kullanma sıklığı 

değiĢkenlerinin öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyi üzerinde anlamlı 

etkisi olduğunu ortaya koymuĢtur. 

 

Çakır ve diğerleri (2009) medya okuryazarlığı dersini alan ilköğretim 

öğrencileriyle almayanların medya izleme davranıĢları arasındaki farklılıkları tespit 

etmek amacıyla, Kayseri‟de Melikgazi ve Kocasinan merkez ilçelerinde öğrenim 

gören 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine anket çalıĢması yapmıĢlardır. AraĢtırma, medya 

okuryazarlığı dersini alan ve almayan ilköğretim öğrencilerinin kitle iletiĢim 

araçlarını bilinçli bir Ģekilde izlemedikleri ve medyayı kullanmaya yönelik 

tutumlarındaki farkın yeterince olmadığını sonuçlarını ortaya çıkarmıĢtır. 

 

AkĢit ve Dönmez (2009) ilköğretim öğrencilerinin medya okuryazarlığı 

bağlamında medyaya yönelik tutumlarını ve medya okuryazarlığı dersinin neden 

gerekli olduğunu ortaya koymak amacıyla, Kayseri Sümer Ġlköğretim Okulu‟nda 

medya okuryazarlığı dersini henüz almamıĢ olan 6., 7. ve 8. sınıflarda okuyan iki yüz 

öğrenciye anket çalıĢması yapmıĢlardır. ÇalıĢmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin 

kitle iletiĢim araçları içinde önceliği televizyona verdiklerini, televizyonu daha çok 

eğlenmek amacıyla izlediklerini, takip ettikleri programların baĢında dizilerin 

geldiğini, çocuk programlarının ise takip edilmediğini, kendilerine sunulan tüm 

iletileri “doğru bilgi” olarak algıladıklarını, seçici olmadıklarını, sunulan iletileri ve 

bilgileri güvenilir buldukları ortaya çıkmıĢtır. 

 

KeleĢ (2009) medya okuryazarlığı dersine giren öğretmenlerin ilköğretim 

Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı‟na iliĢkin görüĢlerini ortaya koymak 
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amacıyla, Bolu ili Gerede Ġlçe merkezinde bulunan 7 ilköğretim okulunda, medya 

okuryazarlığı dersini veren 8 öğretmenle görüĢme gerçekleĢtirmiĢtir. AraĢtırma 

sonucunda öğretmenler kazanımların günlük yaĢamda uygulanabilir, tutarlı ve 

gerçekleĢebilir olduğunu belirtmiĢlerdir. Öğretmenler programa eleĢtiri olarak 

etkinliklerin her sınıf seviyesine göre düzenlenmemiĢ olmasını, dersin seçmeli 

olmasını, dersin notla değerlendirilmemesini ve öğrenci çalıĢma kitaplarının 

olmamasını göstermiĢtir. 

 

Sadriu (2009) ilköğretim ikinci kademe öğrencilerine yönelik verilen seçmeli 

medya okuryazarlığı dersinin uygulanıĢ ve içeriğine yönelik öğrencilerin tespitlerinin 

belirlemesini amacıyla, Ġstanbul Pilot Ġlköğretim Okulunda medya okuryazarlığı 

dersini seçmeli olarak alan 6., 7. ve 8. Sınıflardan rastlantısal yöntem ile seçilmiĢ 

olan toplam 60 öğrenciye likert düzeyinde toplam 40 sorudan oluĢan bir anket 

uygulamıĢtır. AraĢtırma sonucunda kitle iletiĢim araçlarının kiĢi üzerinde oldukça 

etkili olduğu, TV yayınlarının toplumsal yayıncılık ve etik kurallara uyma 

konularında eksiklerinin, medya okuryazarlığı dersinin etkili bir ders olduğu ama 

sadece ikinci kademede olmaması gerektiği sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.   

 

Bütün (2010) seçmeli medya okuryazarlığı dersinin öğrencilerin medyayı 

takip etme durumlarında ne gibi farklılıklar meydana getirdiğini belirlenmeye 

çalıĢtığı araĢtırmasında, Samsun ilinden altı Sosyal Bilgiler öğretmeni, altı öğrenci ve 

altı veliyle görüĢmeler gerçekleĢtirmiĢtir. AraĢtırma sonucunda medya okuryazarlığı 

dersinin öğrencilerin medyayı takip Ģekillerinde herhangi bir farklılığa neden 

olmadığı, öğrencilerin medya okuryazarlığı dersi müfredatını genel olarak sıkıcı 

buldukları ayrıca medya okuryazarlığı dersi hakkında öğretmen–veli iĢbirliğinin 

sağlanamadığı sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. 

 

Ġnan (2010) Öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı dersine iliĢkin 

görüĢlerini ve medya okuryazarlık düzeylerini belirlemek amacıyla, Dumlupınar 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ve Ġlköğretim Bölümünde 

(Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği) okumakta olan öğrencilerle 

(480) bir anket çalıĢması yapmıĢtır. AraĢtırma sonunda öğretmen adaylarının medya 

mesajlarına karĢı tepkisel yaklaĢımlarının düĢük seviyede olduğu, haberleri farklı 

kaynaklardan takip ederek yargıya vardıkları, çevresindekileri medyanın etkileri 
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konusunda yeterince bilinçlendirmedikleri, bilinçli medya okuyucusu oldukları, 

medya okuryazarlığı dersinin gerekliliğine inandıkları ve bu dersin farklı düzeylerde 

de verilmesi gerektiği bulgularına ulaĢmıĢtır. 

 

Altun (2010) yaptığı çalıĢmada bazı ülkelerde Sosyal Bilgiler derslerinde 

yaygın olarak öğretilen medya okuryazarlığı konularının neler olduğunu, bu 

konuların Türkiye‟deki Sosyal Bilgiler programıyla nasıl iliĢkilendirilebileceğini ve 

ilköğretim 7. Sınıfta “Medya Bilgisinin Doğruluğu” temasının/konusunun 

öğretiminde önerilen paket programı ile Sosyal Bilgiler programı veya seçmeli 

medya okuryazarlığı dersi programı arasında anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya 

koymaya çalıĢmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda medya okuryazarlığı paket programının 

hem Sosyal Bilgiler hem de seçmeli medya okuryazarlığı programına göre medya 

okuryazarlığı baĢarısını daha olumlu etkilediğini, ayrıca medya bilgisinin doğruluğu 

konusunda medya okuryazarlığı baĢarısını etkilemede Sosyal Bilgiler ve seçmeli 

medya okuryazarlığı programları arasında “bilgiye ulaĢma, birinci elden ve ikinci 

elden kanıtların ayrımı, olguyu görüĢten ayırt etme, bakıĢ açısını fark etme ve kalıp 

yargıyı fark etme” gibi beceriler açısından bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıĢtır. 

 

Bacaksız (2010) Medya okuryazarlığı dersinde gazete ve dergi kullanımı: 

Ġzmir‟de medya okuryazarlığı dersinin öğrencilerin gazete ve dergi okuma 

alıĢkanlıklarına olan etkisini belirlemek amacıyla Ġzmir Kemal Reis Ġlköğretim 

Okulu, 80. Yıl MetaĢ Ġlköğretim Okulu ve 80. Yıl Orhangazi Ġlköğretim Okulu‟nda 

okuyan 212 öğrenciye anket uygulamıĢtır. ÇalıĢmanın sonucunda, oturulan semtin 

dergi almayı değil ama dergi alma sıklığını etkilediği, medya okuryazarlığı dersini 

alma ile dergi ve gazete takip etme arasında anlamlı bir iliĢkinin olmadığı, evinde 

internetten dergi ve gazete takip edenlerin oranının evinde internet olmayanlardan 

daha yüksek olduğu, geçim sıkıntısı ile eve her gün gazete alma arasında anlamlı bir 

iliĢkinin olduğu, medya okuryazarlığı dersinin okumayı olumlu yönde etkilediği 

sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. 

 

Koçak (2011) ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin medya okuryazarlığı 

dersine iliĢkin algılarını belirlemek amacıyla, Erzurum ilinde 7. ve 8. sınıfta medya 

okuryazarlığı dersi almıĢ 500 öğrenciye Çınkır vd. (2009) tarafından geliĢtirilen 

ölçeği uygulamıĢtır. AraĢtırma sonucunda, öğrencilerin medya okuryazarlığı dersini 
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genelde olumlu algıladıkları, öğrenim gördükleri okullara göre medya okuryazarlığı 

dersine iliĢkin algılarının farklılaĢma göstermediği ancak okul değiĢkeni ile medya, 

medya okuryazarlığı dersinin iĢleniĢi, medya okuryazarlığı dersinin algılanıĢı ve 

medya okuryazarlığının etkileri arasında bazı anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

 

Aktı (2011) ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin medya okuryazarlığı ile 

sosyal beceri düzeyleri arasındaki iliĢkiyi belirlemek amacıyla, Elazığ il merkezinde 

bulunan beĢ farklı eğitim bölgesinden seçilmiĢ okullarda öğrenim gören 947 

sekizinci sınıf öğrencisine “Medya Okuryazarlık Düzey Belirleme Ölçeği‟ni” 

ve“Sosyal Beceri Envanteri‟ni” uygulamıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda, sosyal beceri 

düzeyi ile medya okuryazarlık düzeyi arasında anlamlı bir iliĢkinin olmadığı; alt 

boyutlara göre iliĢkiye bakıldığında ise; öğrencilerin cinsiyetinin medya okuryazarlık 

düzeyinde anlamlı bir fark oluĢturmadığı, ancak sosyal beceri düzeyinde anlamlı bir 

fark oluĢturduğu ve kız öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinin daha yüksek olduğu; 

öğrencilerin öğrenim gördükleri okulun medya okuryazarlık düzeyini de sosyal 

beceri düzeyini de etkilemediği görülmüĢtür. Bu sonuçların yanı sıra TV sahibi 

olmanın, TV izleme süresinin ve internet kullanma süresinin medya okuryazarlık 

düzeyinde anlamlı bir fark oluĢturmadığı, ancak bilgisayar sahibi olmanın ve 

internete bağlanmanın yerine göre anlamlı bir fark oluĢturduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

En yüksek medya okuryazarlık düzeyine sahip öğrencileri evlerinden internete 

bağlananların oluĢturduğu, internet kullanma süresine göre bakıldığında ise sosyal 

beceri düzeylerinde anlamlı bir farkın olmadığı ve en yüksek sosyal beceri düzeyine 

sahip öğrencilerin gün içinde hiç internet kullanmayan öğrenciler olduğu sonuçlarına 

ulaĢılmıĢtır. 

 

Güner (2011) ilköğretim II. kademe öğrencilerinin televizyon dizilerindeki 

mesajları algılamalarında medya okuryazarlığının etkisini belirlemek amacıyla, 

Çanakkale il merkezindeki Merkez ilköğretim Okulu ve Ġstiklal Ġlköğretim Okulu 6. 

Sınıf öğrencilerine “Medya Okuryazarlığı Formu‟nu” uygulamıĢtır. AraĢtırma 

sonucunda ilköğretim ikinci kademede seçmeli olarak okutulmakta olan medya 

okuryazarlığı dersinin, öğrencilere televizyon dizilerindeki mesajları analiz edip 

değerlendirme becerisi kazandırdığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
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Sur (2012) ilköğretim ikinci kademe öğretmen ve öğrencilerinin medya 

okuryazarlığına iliĢkin görüĢlerini belirlemek amacıyla, Konya ili Ereğli ilçesi 

merkez ilköğretim okullarında görev yapan ve seçmeli ders olarak medya 

okuryazarlığı dersini alan öğrencilere “Medya Okuryazarlığı Düzey Ölçeği” ve 

“Medya Okuryazarlığı Tutum Ölçeği” uygulamıĢ, bu dersi veren öğretmenlerle de 

görüĢmeler gerçekleĢtirmiĢtir. AraĢtırma sonucunda öğrencilerin; medya 

okuryazarlığı dersine iliĢkin tutum düzeyi ile medya okuryazarlık düzeyleri arasında 

pozitif, düĢük düzeyde ve anlamlı bir iliĢki olduğu, ilköğretim ikinci kademe 

öğrencilerinin öğrenim gördükleri sınıflar ile medya okuryazarlığı dersine iliĢkin 

tutumları arasında ve medya okuryazarlığı düzeyleri arasında manidar fark olmadığı, 

ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin babalarının ve annelerinin öğrenim düzeyi 

ile medya okuryazarlığı dersine iliĢkin tutumları arasında ve medya okuryazarlığı 

düzeyleri arasında manidar bir fark olmadığı sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. 

 

ġahin (2012) "Medya okuryazarlığı dersi, bu dersi seçen ve seçmeyen 

ilköğretim okulu öğrencilerinin medya tüketim alıĢkanlıklarında bir fark 

oluĢturulabilmiĢ mi?" sorusuna cevap bulmak amacıyla, BeĢiktaĢ ve Kâğıthane 

ilçelerinde 6., 7. ve 8. sınıflarda okuyan 613 öğrenciye anket uygulamıĢtır. AraĢtırma 

sonucunda medya okuryazarlığı dersini öğrencilerin seçmeleri konusunda 

öğretmenlerin çok da bilinçli davranmadıkları, medya okuryazarlığı dersi alan ve 

almayan öğrencilerin dergi okuma oranlarının hemen hemen aynı olduğu, gazete 

tüketimi davranıĢında medya okuryazarlığı dersini seçen ve seçmeyen öğrencilerin 

gazete alma periyodu, medya okuryazarlığı dersini alan ve almayan öğrenciler 

arasında gazete okuma sıklığı davranıĢlarında benzerlikler olduğu ama okuma 

amaçlarında farklılıklar olduğu, medya okuryazarlığı dersini seçmeyen öğrencilerin 

bilgisayarın baĢında daha çok kaldıkları, öğrencilerin büyük çoğunluğunun 

odalarında bilgisayarı kontrolsüz kullandıkları, medya okuryazarlığı dersi seçen ve 

medya okuryazarlığı dersi seçmeyen öğrencilerin televizyonda izlediği program 

türlerinde anlamlı bir farkın olmadığı, her iki gurubunda günlük televizyon izleme 

sürelerinin birbirine çok yakın olduğu, televizyon ve medyadan gelen mesajlardan 

etkilenmeden dolayı çocukların rol modellerinin daha çok ünlüler olduğu 

görülmüĢtür. 
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Semiz (2013) ortaokul öğrencilerinin medya okuryazarlığı yeterliliklerini ve 

medya okuryazarlığı dersini yürüten öğretmenlerin karĢılaĢtıkları sorunları 

belirlemek amacıyla, Rize il merkezinde bulunan dört okuldan seçilen 810 ortaokul 

öğrencisine Medya Okuryazarlığı Yeterlik Ölçeği uygulamıĢ, öğretmenlerle de 

görüĢmeler yapmıĢtır. AraĢtırma sonucunda ortaokul öğrencilerinin günde ortalama 

1,5-2 saat televizyon izledikleri, 1-1,5 saat bilgisayarla zaman geçirdikleri, 

(öğrencilere göre) velilerin öğrencilerin TV izleme sürelerine ve öğrencilerinin 

bilgisayarda geçirdikleri sürelere müdahale ettikleri, (öğretmenlere göre) velilerin 

öğrencilerin TV ve bilgisayar karĢısında ne Ģekilde vakit geçirdiklerini 

denetlemedikleri, Öğrencilerin TV‟yi eğlence amacıyla kullandıkları, kız 

öğrencilerin dizilerde rol alan mankenleri idol aldıkları, erkek öğrencilerin 

futbolcuları ve Ģiddet içerikli TV programlarının kahramanlarını örnek aldıkları, 

ülkemizde önemli kiĢilerin çok da idol alınmadığı, yazılı basının sürekli takip 

edilmediği, öğrencilerin bireysel TV, bilgisayar, internet, cep telefonu ve Mp3/Mp4 

çalar sahiplik oranlarının oldukça yüksek olduğu sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. 

 

 

Medya Okuryazarlığı eğitimi ile alakalı olarak ülkemiz dıĢında yapılmıĢ olan 

bazı çalıĢmalar Ģunlardır;  

 

Allen ve Raymond (1980) “Social Studies” dergisinde yayınladıkları “Kitle 

ĠletiĢim Eğitimi” adlı çalıĢmalarında ilköğretimin birinci ve ikinci kademesindeki 

programların temel bir bileĢeni olarak kitle iletiĢim eğitimine ihtiyaç duyulduğunu ve 

kitle iletiĢim ürünlerini ve etkilerini anlama yeteneğinin demokratik bir toplumda 

sorumlu vatandaĢlık için bir ön koĢul olduğunu ifade etmiĢlerd ir. 

 

Sneed, Wulfemeyer, Riffe ve Ommeren (1990) “Lise Sosyal Bilimler 

Programlarıyla Medya Okuryazarlığını GeliĢtirmek” adlı çalıĢmalarında lise 

öğrencileri için çevrelerini saran görsel mesajlarla her gün nasıl etkilenmekte 

olduklarını anlamalarının bir zorunluluk olduğunu ve bu nedenle de lise sosyal 

bilimler programına medya çalıĢmalarını dâhil etmek gerektiği sonucuna 

varmıĢlardır. 
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Hobbs (2004) yapmıĢ olduğu araĢtırmada medya okuryazarlığı hareketindeki 

yedi büyük tartıĢma konusu üzerinde durmuĢ ve tarama modeli kullanılarak bir 

araĢtırma yapmıĢtır. AraĢtırmada, “Medya okuryazarlığı eğitimi çocukları ve gençleri 

medyanın olumsuz etkilerinden korumayı amaçlamalı mıdır?”, “Medya üretimi 

medya okuryazarlığı eğitiminin temel bir özelliği olmalı mıdır?”, “Medya 

okuryazarlığı popüler kültür metinlerine odaklanmalı mıdır?”, “Medya 

okuryazarlığının daha doğrudan bir politik ve ideolojik gündemi olmalı mıdır?”, 

“Medya okuryazarlığı okul temelli ilk ve orta öğretim eğitim ortamlarına 

odaklanmalı mıdır?”, “Medya okuryazarlığı özelleĢmiĢ bir konu olarak mı 

öğretilmelidir, Yoksa mevcut konuların bağlamı içine mi yerleĢtirilmelidir?”, 

“Medya okuryazarlığı giriĢimcileri medya kuruluĢları tarafından maddi olarak 

desteklenmeli midir?” baĢlıkları altında medya okuryazarlığı konusunu tartıĢmıĢtır. 

Amerika BirleĢik Devletleri‟nde medya okuryazarlığı eğitimini, okul içinde ve 

dıĢında, ilk ve orta dereceli okul öğrencileri üzerinde uygulayan çeĢitli eğitimci, 

eylemci ve akademisyen grupları arasında hâlâ süregelen tartıĢmaların altında yatan 

sorunlardan bazıları gözden geçirilmiĢtir.   

 

Lenhardt ve Madden (2005) yaptıkları araĢtırmalarda kendi medya içeriğini 

oluĢturan ve yayan öğrencilerin çevrelerinde bulunan diğer insanların haklarına saygı 

duyduğunu ortaya koymuĢtur. Üreten konumunda olan öğrencilerin kendi kültürlerini 

yabancı dünyaya tanıtma noktasında daha duyarlı olduklarını belirtmiĢlerdir. 

 

Willett (2007) Londra‟da amacı çocuklara bilgisayar programının nasıl 

yapılacağını öğretecek bir proje üzerinde çalıĢmıĢtır. Bu çalıĢmanın ana konusunu, 

öğrencilerin çalıĢmaların altında yatanı anlamaları ve birbirlerinden öğrenmeleri 

oluĢturmaktaydı. 9-13 yaĢ arasındaki çocukların satın aldıkları bir oyun programının 

aynısını yapamayacakları, bu konuyla alakalı yeterli farkındalık düzeyine sahip 

olmadıkları sonucuna varılmıĢtır. 

 

Van Bauwel (2008) çalıĢmasında, çocuklarda görsel, iĢitsel yetenekleri 

geliĢtiren medya faaliyetlerinin onların eleĢtirel okumalarına olumlu katkıları 

olduğunu belirtmiĢtir. Belçika‟da 10-12 yaĢ arası çocukların sesi “yeni” bir dil olarak 

nasıl kullandığını, çocukların eğitimsel bir sanat programına katılarak medyayla 

alakalı yetenekleri nasıl elde edip kullandıklarını çalıĢmasında ortaya koymuĢtur. 
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Kendi deneyimlerini dönüĢtürerek yaratıcılıklarına hayat verme konusunda 

öğrencileri cesaretlendirmenin ve sonra sesleri resimle desteklemenin önemli 

olduğuna değinmiĢtir. 

 

Ashley, Poepsel, Wills (2010)‟in yaptıkları çalıĢma medya okuryazarlığı 

bilgisine sahip olmanın yazılı haberleri değerlendirmeye olan etkisini ortaya 

koymaktadır. ÇalıĢma lisans düzeyinde 80 gazetecilik okulu öğrencisi ile yapılmıĢtır. 

Seçilen örneklem test grubu ve deney grubu Ģeklinde ikiye ayrılmıĢ. Test grubuna 

medyanın eksilerini ve artılarını anlatan iki metin, kontrol grubuna da çeĢitli Ģiirlerin 

bulunduğu metinler verilmiĢtir. Ġkinci aĢamada da her iki gruba okutulan haberleri 

kararın doğruluğu, yüzeysellik, genel doğruluk ve tamamlayıcılık gibi belirli 

güvenirlik ölçülerini kullanarak değerlendirmeleri istenmiĢtir. ÇalıĢmalar sonucunda 

genel doğruluk ve yüzeysellik kararları arasında istatistik olarak anlamlı bir farkın 

olduğu ve test grubunun kontrol grubuna oranla medyaya karĢı daha eleĢtirel, 

sorgulayıcı ve Ģüpheci bir tutum sergilediği ortaya çıkmıĢtır. 

 

 

2. BÖLÜM 

 

MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSĠ ĠÇERĠĞĠ 

 

Ġkinci bölümde Türkiye‟deki ortaöğretim düzeyi medya okuryazarlığı dersi 

için uygulama önerileri sunabilmek amacıyla içerik analizi yöntemi kullanılarak 

literatür taraması yapılmıĢ ve inceleme esnasında elde edilen bulgular doğrultusunda 

medya okuryazarlığı eğitimi medya çeşitleri, medya mesajları, medya kavramları, 

medya okuryazarlığı eğitim yöntemleri ve sorunlar baĢlıklarıyla beĢ ana kategoriye 

ayrılmıĢ ve incelenmiĢtir. Ġncelenen dökümanlardan elde edilen bulgular da özet 

halinde verilmiĢtir. 
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            2.1.Medya ÇeĢitleri 

 

Medya okuryazarlığı eğitimi genel olarak medya hakkında temel bilgiler 

verilerek baĢlatılmaktadır. Medya hakkında genel bilgi sahibi olunduktan sonra onun 

üzerine teorik olarak daha detaylı bilgiler konulmakta ve en sonunda da medya 

mesajı üretimi aĢamasında uygulamaya dökülmektedir. Medya okuryazarlığında 

„medya„; radyo, televizyon, dergi, gazete, film ve bilgisayar ağları gibi fiziksel 

varlığı ile inceleme konusu edilen kitle iletiĢim araçlarının sunduğu ortamları ifade 

etmektedir(Baran, 1999, s. 6). Teknolojik geliĢimle kapsamı geniĢleyen araçları ifade 

eden; yaygın olarak „medya„ olarak geçen bu kavram, teknik dilde geniĢ bir kitleye 

mesaj ulaĢtıran kitle medyası, kitle iletiĢimi olarak 

terimleĢmiĢtir(http://www.wisegeek.com/what- is-mass-media.htm). 

 

Kitle iletiĢim araçlarındaki 'kitle'nin olabilmesi için izleyicinin Ģu dört 

karakteristik özelliği olmalıdır: Birincisi, izleyici her çeĢit insandan oluĢmalı, 

heterojen olmalıdır. Ġkincisi, kitleyi oluĢturan bireyler anonim olmalıdır. Üçüncüsü, 

izleyiciler arasında bir etkileĢim olmaması gerekmektedir (ki böylece konuĢmalarda 

kulaktan kulağa yayılanlar medyanın yerine geçmiĢ olmasın). Her bir birey doğrudan 

mesajı kendisi alıp değerlendirmelidir. Dördüncüsü de kitlenin bir lideri 

olmamalıdır(Potter, 2005, s. 215-216). Ġzleyici belirli bir sosyal grup değil, tek ortak 

özelliği aynı medyayı izleyen kiĢilerden oluĢur. Kitle medyası izleyici sayısı üzerinde 

çok fazla durmaktadır. Çünkü daha çok kiĢiye ulaĢırsa onları reklamcılara 

kiraladığında daha çok kazanır(Potter, 2005, s. 185). 

 

Medyada format ve içerik yakından iliĢkilidir. Medya mesajlarının içeriği ve 

içeriği taĢıyan radyo programı, televizyon haberi gibi formlar iç içe geçmiĢtir. Her 

aracın kendine özgü estetik kodları vardır. McLuhan'a göre;  

 

Her aracın, formatın kendi grameri ve gizli gerçekliği vardır. Aynı olay, 

hakkında anlayıĢımız ve yorumumuz doğrudan medya formatı ile bağlantılıdır. 

Örneğin bir top oyunu, radyoda dinlendiğinde farklı, televizyonda seyredildiğinde 

farklı deneyim yaratır. Çünkü radyoda dinlerken görüntüyü hayalimizde 

canladırırken (Frechette, 2002, s. 28-29), televizyonda gerçekliği kameranın 

kadrajıyla sınırlandırırız. 
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Yeni medya formatları, özellikle de internet teknolojileri esas olarak 'çekme 

teknolojileri'dir[pull technologies]. Çekme teknolojileri, bilgiye eriĢmek için 

araĢtırmayı gerektirmektedir. Atom, RRS feeds (abone olunan konuda bir yayın 

çıkınca haber verme yazılımları) uygulamaları ve 'alert'ler (güncel geliĢmeleri haber 

verme eklentileri) gibi kiĢisel tercihlere göre kodlanmıĢ bazı internet yazılımları da 

'çekme' olarak değerlendirilmektedir. Bunun karĢıtı olarak geleneksel gazete ve 

televizyonda olduğu gibi 'itme' teknolojilerinde ise önceden belirlenen içerik hedef 

kitleye tükettirilmektedir(Moody, 2009, s. 12). 

 

Medya mesajlarını üretip dağıtan kaynaklar temel olarak üçe ayrılmaktadır: 

Birincisi „basılı„ olanlar. Bunlar gazete ve dergidir. Bir yayın kuruluĢundan kitlelere 

ulaĢan mesajlarıyla birden çoğa mesaj akıĢına sahip olan araçlardır. Ġkincisi, 

ortaöğretim çağında da yoğun kullanılan televizyon baĢta olmak üzere, radyo ve 

sinemadır. Bunlar da yayın kuruluĢundan kitlelere ulaĢan, birden çoğa mesaj akıĢına 

sahip olan araçlardır. 

 

Araçlar kategorisi içinde üçüncü unsur da, internet ve ona zemin oluĢturan 

bilgisayar teknolojisi, çeĢitli yazılımlar ve mobil teknolojiler dijital teknolojiler 

kapsamında incelenmiĢtir. Dijital baĢlığı altında bilgisayar, internet ve mobil 

teknolojilerinin toplanmasının nedeni, bu araçlar üzerinden sosyal yazılımların 

(MSN, facebook, Twitter vb.) ve çeĢitli yazılımların (hava durumu, dijital ajanda, 

oyun, borsa vb.) çalıĢtırılabilmesidir. Sosyal medyayı çalıĢtırabilen ve çoklu ortam 

özelliğine sahip olan bu araçlar, çoktan çoğa mesaj akıĢına sahiptirler. Dolayısıyla 

üzerilerinde sansür vb. bilgi kontrol ve kısıtlama mekanizması yoktur. 

 

Kitle iletiĢim araçlarından gazete, dergi ve radyoya medya okuryazarlığında 

çok yer verilmemektedir. Medya okuryazarlığında ön plana çıkmıĢ yazarların 

kitapları incelendiğinde, televizyon ve internet ön plandadır. 2010 yılında yayınlanan 

müfredatla ilgili metinlerde yeni iletiĢim teknolojileri ağırlıklıdır. Dijital ve mobil 

medyanın, basılı medyanın önüne geçmeye baĢladığı da tespit edilmiĢtir. 

 

 



 

108 
 

Ġlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri arasında televizyon ve özellikle son 

yıllarda cep telefonu ve internet kullanımı rağbet görmektedir. Bu çalıĢma 

kapsamında incelenen dokümanlarda basılı medyaya az yer verilmiĢ bunun yerine 

nitelik olarak elektronik ve dijital medyaya daha çok yer verilmiĢtir. Bunun nedeni 

teknolojik geliĢmelerin her açıdan olduğu gibi toplumun kullandığı medyayı da basılı 

medya kullanımından elektronik medya kullanımına değiĢtirip dönüĢtürmüĢ 

olmasıdır.  Özellikle 2005 yılından sonra medya ile ilgili gerek yerli gerekse de 

yabancı dokümanlar incelendiğinde basılı materyallerin daha az kapsam içine 

alındığı daha çok elektronik ve dijital medyaya yer verildiği tespit edilmiĢtir.  

 

2.1.2. Elektronik Medya 

 

Elektronik medya denildiği zaman ilk akla gelen radyo, televizyon ve 

sinemadır. Bu araçlar herhangi bir mesajı kaynağından alıp doğrudan izleyiciye 

ulaĢtırmak için kullanılır. Elektrik enerjisi vasıtasıyla yayın yapan bu araçlar hem 

mesajın gönderilmesi hem de mesaja ulaĢma açısında hızlı, ekonomik ve kolaydır.    

 

RTÜK'ün 2006 yılında yaptığı Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması 

verilerine göre 15-20 yaĢ grubundaki seyircilerin hafta içi 4,89; hafta sonu 5,14 saat 

televizyon izledikleri ortaya çıkmıĢtır. Bu izleyici grubunun en çok izlediği üç 

program türü ise Ģunlardır: Eğlence, güldürü %62, yerli diziler %60, müzik 

programları %57,3'tür. Bu yaĢ grubunun en çok rahatsız olduğu ilk üç program ise 

Ģunlardır: Evlilik, dans ve yarıĢma programları %23, magazin programları %19,8 

kadın programları %16,7 oranlarındadır. Ġlgili yaĢ grubunun %52,4 oranında 

televizyona güvendikleri ortaya çıkmıĢtır(Yerlikaya, 2007, s. 44). Bu verilere göre, 

ortaöğretim düzeyindeki gençlerin televizyon programlarında özellikle 

magazinleĢmeden rahatsız olduğu ve televizyona ortalama yarı yarıya güvendikleri 

ortaya çıkmıĢtır. Televizyon yayınlarına eriĢiminin ucuz olması, çok sayıda kanal 

üzerinden çeĢitli içeriğe ulaĢma imkânı sunması ve kullanımının kolay olması gibi 

nedenlerden dolayı ortaöğretim düzeyinde yaygın kullanılan bir araçtır.  

 

Avrupa Komisyonu'nun Avrupa'da medya okuryazarlığının profilini çıkarttığı 

raporuna göre televizyon; internet'ten üç kat daha fazla kullanıma sahiptir(European 

Commission ML Profile Europe, 2010a:3). Yine Avrupa Komisyonu'nun aynı 
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raporunda belirtildiği üzere (European Commission ML Profile Europe, 2010a:12), 

İzleyicilerin İlgileri (çıkarları) için Avrupa İşbirliği [EAVI - European Association 

for Viewers Interests] adlı sivil toplum örgütü kurulmuĢtur. Bu örgüt baĢta televizyon 

olmak üzere görsel-iĢitsel medyada izleyicinin, daha genel olarak vatandaĢların 

çıkarlarını gözetmeyi amaçlamaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlere özel ihtimam 

gösterilerek en iyi televizyon programcılığının yapılması için faaliyetlerini 

yürütmektedir.  

 

Televizyon, gerçekliği belirli sosyal kodlar doğrultusunda üç aĢamada inĢa 

eder: 'Gerçeklik„in yansıtılmasının birinci aĢamasında; görünüm, kostüm, makyaj, 

ortam, davranıĢ, konuĢma, jest ve mimikler, ifade (gücü), ses vb. öğeler yer alır. Bu 

öğeler, ikinci aĢama olan 'temsil' aĢamasında Ģu teknik kodlarla elektronik olarak 

kodlanmıĢtır: Kamera, ıĢık, kurgu, müzik, ses. Tüm bunlar, temsili Ģekillendiren 

geleneksel temsil kodları (mesaj formları) ile aktarılır: hikâye, çatıĢma, karakter, 

aksiyon, diyalog, dekor, oyuncular vb. Son aĢamada da 'ideoloji' fark edilir. Ġdeolojik 

kodlar kendi içinde tutarlılığı ve sosyal kabul edilebilirliği doğrultusunda inĢa edilir: 

bireyselcilik, ırk, sınıf, materyalizm ve kapitalizm vb. gerçeklik somut veya soyut 

göstergelerle değiĢik argümanlar ve araçlar kullanılarak çok farklı biçimlerde inĢa 

edilebilir ve televizyon üç boyutlu dünyayı iki boyutlu penceresinden kendine göre 

yansıtır. (Fiske 1987, s. 5) 

 

Sinema ve film konusundaki medya eğitimi çalıĢmaları 20. yüzyılın ortalarına 

doğru baĢlamıĢtır. 1940'lara kadar film yeni bir araçtır ve daha çok eğlence aracı 

olarak görülmektedir. Bu tarihlerde henüz televizyon teknolojisi yeterince 

geliĢmediğinden sinema tek film seyredilecek ortam konumundaydı. Bu dönemlerde 

filmin tehditlerinden çocukları ve gençleri korumak gerektiği düĢünülüyordu. 

Örneğin Katolik Film Action adlı organizasyon Belçika'da bu konularda konferanslar 

düzenleyerek, kamuoyu yaratmaya çalıĢtı(Süss and Hart, 2002, s. 26). Film ve 

sinema karĢıtı çalıĢmalar bu dönemde yoğunlaĢtı. 

 

1950‟li yıllardan itibaren televizyon teknolojisinin geliĢip yaygınlaĢması ile 

birlikte televizyon izleme oranı sinema izleme oranının önüne geçti. 1975 yılında 

SONY firmasının BETAMAX formatında videokasetler çıkartmasıyla birlikte 

insanlar sinema salonları yerine sinema filmlerini evlerinde izlemeyi tercih etmeye 
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baĢladılar ve bu durum insanların televizyon ekranına olan bağımlılığını daha da 

arttırdı.  

 

2000‟li yıllara ulaĢıldığında ise CD, DVD..vb kayıt teknolojileri ile internet 

teknolojisinin olgunlaĢıp yaygınlaĢmasına bağlı olarak, internet üzerinden film 

indirme, televizyon veya film izleme ve radyo kanallarını dinleme olanakları 

doğmuĢtur.    

 

 

2.1.3. Dijital Medya 

 

Dijital teknolojiler; bilgisayar, internet ve mobil teknolojileri kapsamaktadır. 

Dijital teknolojilerin kullanımı günden güne artmakta, öğrencilerin günlük 

yaĢamlarında daha çok ön plana çıkmaktadır. Yeni bilgi ve iletiĢim ortamı olarak 

internet; karĢılıklı adaptasyon süreciyle, basılı ve elektronik iletiĢim araçlarını 

bünyesine katmaktadır(Lebert, 1999, s.104). Günümüzde dijital teknolojileri 

öğrenciler „yaparak-yaĢayarak‟ öğrenmektedir.  Mevcut yapıda dijital teknolojileri 

öğrenciler kendi kendine öğrenmektedir. Okullarda medya okuryazarlığı derslerinin 

daha etkili ve verimli bir Ģekilde verilerek, öğrencilerin dijital teknolojilerin olumlu 

ve olumsuz etkilerini öğrenerek bilinçli kullanıcılar haline gelmesi gerekmektedir.   . 

 

 

Öğrenci için yeni iletiĢim teknolojileri öğretici olmaktadır. Öğrenciler; 

çevrimiçi uygulamalar, sosyal yazılımlar, internet sayfaları üzerinden toplumu 

özellikle de akranlarını tanımakta; hızlı mesajlaĢma servisleri (IM) ve dijital 

oyunlarla çeĢitli makine ve savaĢ teknolojilerini tanımakta; Wiki„lerle kavramları ve 

anlamlarını; Google Maps/Earth, Flickr gibi çevrimiçi yazılımlarla yaĢadığı dünyayı, 

coğrafyayı, tarihi, turistik, kültürel bölgeleri görmekte, keĢfetmektedir. „KeĢfedici 

öğrenme„ [explorative learning] en önemli araç olan internet sayesinde 

gerçekleĢmektedir(NETS for Teachers, 2008,s.122). 
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Dijital teknolojiler içinde kuĢkusuz en önemli yere sahip olan öğelerden biri 

metin temelli iletiĢimdir. Metin temelli iletiĢime, anlık yazıĢmalar ve çeĢitli sanal 

sohbetler de dahildir. Metin temelli iletiĢimde; e-mail, anlık yazıĢma, blog, wikiler, 

sms veya mikroblog gibi yazıĢma formları ve bilgisayar, cep telefonu, avuç içi 

bilgisayar gibi çeĢitli araçlar üzerinden seyyar veya sabit, eĢ zamanlı veya eĢ zamanlı 

olmayan haberleĢmeler söz konusudur. 

 

Elektronik posta kullanımı (e-mail), internet teknolojilerinde önemli bir yere 

sahiptir. Bilgisayar üzerinden yazılı iletiĢim olarak baĢlayan e-mail, artık çevrimiçi 

çalıĢabilen cep telefonu, avuç içi bilgisayar gibi diğer sabit ve seyyar araçlara da 

yayılmıĢ durumdadır. Makul seviyelere inen fiyatlarıyla öğrenciler arasında yoğun 

bir Ģekilde kullanılan dijital teknolojiler, aynı zamanda prestij aracı olmaktadır. 

 

E-mail üzerinden gerçek kimlikle ciddi yazıĢmalar ve görüĢmeler hızlı bir 

Ģeklide yapılabilirken, sanal kimlikle kötü amaçlı olarak e-mail kullanımı da 

yaygınlaĢmaktadır. Örneğin, mail ile virüs dosyaları gönderilip alıcının kullandığı 

yazılımların zarar görmesi, istenmeyen arkadaĢlıkların kurulması, kiĢisel bilgilerin 

çalınarak kötüye kullanılması ve benzeri birçok olumsuz eyleme mail ortam 

oluĢturmaktadır. Sanal ortamda, özellikle de sosyal ağlardaki hayali arkadaĢlarla, 

hatta gerçek arkadaĢlarla iletiĢim kurarken, realiteden çok farklı sosyal rol, ırk, etnik 

köken ve cinsiyet ile (sahte) kimlik inĢa edilebilmektedir(Ognyanova, 2010, s. 47). 

 

Ġnternet üzerinden yayınlanan, çeĢitli mesleki terimler ve özel kavramların 

öğrenilmesinde önemli bir yere sahip olan bir diğer internet uygulaması da 

„wiki„lerdir. Hawaii dilinde „hızlı„ anlamına gelen wikiile ansiklopedi sözcüğün son 

kısmı olan pedia [encyclopaedia] sözcüklerinin birleĢmesiyle oluĢan „Wikipedia„ 

ismi gibi karma bir bilgi ortamı, çevrimiçi veri tabanı olarak inĢa edilmiĢ internet 

ansiklopedisidir(http:/ /en.wikipedia.org/wiki/Wiki). Kullanıcıların belirli bir 

konu/kavram üzerinde kendi bilgileri ve uzmanların yazılarını referans göstererek 

yazdıkları açıklamalardan oluĢan bu tanımlayıcı ortam, kullanıcının ürettiği içeriğin 

bir adım daha ötesine geçerek, iĢbirliği halinde içerik üretimine iyi bir örnek 

oluĢturmaktadır. Öğrenmede wikilerin önemli bir yeri vardır. 
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Bloglar öğrencilerin internet teknolojileri kullanımında önemli bir yere 

sahiptir. Ġnternet sayfalarına gönderilip orada yayınlanan kısa makaleler olarak da 

bilinen blog uygulaması ve Twitter örneğinde olduğu gibi daha kısa (140 karakter ve 

altı) yazılardan oluĢan mikroblog da kullanılabilmektedir. 

 

Yeni iletiĢim teknolojileri; öğretmenin yöneticiliğinde, ebeveynin 

gözetiminde eğitim faaliyetleri ile iliĢkili olarak kullanılır ise, iĢbirliği halinde 

öğrenme ortamı oluĢturur(Collaboration in Teaching and Learning, 2009, s. 63-64). 

ĠĢbirliği halinde öğrenme, medya okuryazarlığı eğitiminde çok büyük bir katkıya 

sahiptir(Yoon, 2007, s. 16). Öğrenciler için de bu ortamlar bilgi alıĢveriĢi, ilgi 

alanlarına göre iĢbirliği gibi birçok yarara sahiptir. 

 

2.2.Medya Mesajı ÇeĢitleri 

 

Araçlara göre örneğin gazete haberi, köĢe yazısı gibi; televizyonda ana haber 

bülteni, belgesel, dizi, reklam gibi türlerle medya mesajları farklılaĢır(Hansen, 1998, 

p. 107). Bir metin olarak medya mesajlarının formu, ona karĢı tutumu belirler. Batı 

kültürlerinde basılı metinler sözel metinlerden daha güvenilir kabul edilir. O yüzden 

gazete haberi, televizyon haberine göre daha muteberdir. Teknoloji ve form iliĢkisi 

mesajın etkisini belirler. Aynı haber televizyon teknolojisinde kısa sürede doğrusal 

olarak okunur biter. Gazetede ise istenilen kısımlar defalarca yavaĢ yavaĢ veya hızlı 

okunabilir. Haberin televizyon haberi formunda; vurgulamalar, tonlamalar, yavaĢ 

veya hızlı sunumu anlamın aktarımında önemli bir etkiye sahiptir. Bir haber veya 

konunun hangi formda sunulduğu inanılırlığı da etkiler. Örneğin gerçeklik iddiasıyla 

fotoğraf, resme göre daha inandırıcıdır(Lehtonen, 2000, s. 58). 

 

 

  Medya okuryazarlığı eğitiminde türleri tanımak [recognising genre] 

önemlidir. Öncelikle temel özelliklerine göre farklılaĢan her bir türün karakteristik 

özelliklerini bilmek gerekmektedir. Bireylerin kiĢisel medya mesajı seçiminin 

tespitinde türler belirleyicidir. Bazı insanlar korku filmini, bazıları bilim kurgu 

filmini sever, bazıları dizileri sever bazıları da haber programlarını kaçırmaz. 
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Yapımcılar türlerin kurallarını belirler ve izleyici toplamak için türleri geliĢtirip 

değiĢtirebilirler hatta yeni türler icat ederler(Bazalgette and Marion, 2010, s. 31). 

 

 

  Türler içinde görsel mesajlar önemli bir yeri tutar. Görsel mesajlar kendi 

içinde alt türlere ayrılır. Görüntü, fotoğraf, animasyon ve çeĢitli imajlar göze hitap 

eder ve inandırılıcık iddiasıyla önemlidir. 2005 yılı sonrasında görüntü iĢleme ve 

özellikle aktarma (kayıt teknolojileri ve bilgisayar ağı) teknolojilerinin hızlı 

geliĢimiyle imajın önemine olan vurgu artmıĢtır. 'Ġmaj çağı', 'imaj bombardımanı' 

hatta 'imaj banyosu' gibi kavramlar sık kullanılmaya baĢlamıĢtır. Masterman'a 

göre(aktaranJohnson, 2001, s.1), yaygın kullanımdaki iletişim formları görsel 

moddadır. Avgerinou„ya göre(2009, s.28-32): Kendimizi ve çevremizi, tutumlarımızı, 

inanışlarımızı, değerler ve genel yaşam tarzımızı güçlü bir şeklide etkileyen imaj-

yoğun, görsel kültür dünyasında, hatta imaj banyosunda yaşamaktayız. Bu imajlar ki 

kendi hegemonyaları ve statükolarını oluşturmaktadır. 

 

Bilgilenme, eğlenme, hoĢ vakit geçirme, tartıĢma ve değerlendirme yapmak 

üzere öğrenciler; belgeseller, filmler, gazete ve dergiler, reklâmlar, televizyon 

programları, CD'ler, internet sayfaları, makaleler, araĢtırma-inceleme yazıları gibi 

çeĢitli formlardaki medyayı okur, izler ve yorumlarlar(The Statements of Learning 

for English, 2005, s. 26). 

 

 

ÇeĢitli formlardaki medya mesajları; insanları bilgilendirmek, eğlendirmek, 

tüketim alıĢkanlıklarını yönlendirmek gibi farklı amaçlarla, farklı üretim biçimleriyle 

hazırlanarak farklı hedef kitleye veya izler kitleye hitap ederler. Buradaki amaç 

insanların yaĢam tarzlarını ve bireysel tercihlerini etkileyerek yön vermeye 

çalıĢmaktır.  

 

    2.2.1.Haber 

 

                Ġnsanlar yaĢadığı yerlerdeki veya dünyadaki günlük siyasal, ekonomik, 

sosyal, kültürel her türlü geliĢmeler hakkında bilgi sahibi olmak için habere 

yönelmektedir. 
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                 Bilgi,  Ġngilizce ifadesiyle “knowledge” Ģayet belirli bir konu üzerinde 

bilimsel yöntemlerle akıl, deney ve gözleme dayandırılarak elde edilmiĢse bu bilgiye 

bilimsel bilgi denir. Haber ise, muhabirin gidip gördüğü izlediği olayları insanları 

bilgilendirmek üzere yazdığı enformasyondur. Bir gazete alarak veya televizyon 

seyrederek bu tarz bilgi elde edilebilir. 'Ġstemeden gelen bilgi' ise, açık hava 

panolarından, cadde üstünde dağıtılan broĢürlerden gelir. Ġstemeden hatta zoraki 

dağıtılan bilgi ise propagandadır. 

 

 

Medya okuryazarlığı eğitimi haber iliĢkisinde önemli olan hususlar, negatif 

veya pozitif anlam yüklü sözcük seçimleri, ideoloji içeren sözcük kullanımları, haber 

ve gerçeklik gibi detaylardır. Bir çatıĢma haberleĢtirilirken karĢılıklı zıtlıklar 

barındıran sözcük kullanımı ve müttefikler-düĢmanlar, yerliler-yabancılar, kurbanlar-

katiller, biz-onlar gibi nitelendirmeler, anlamda derin uçurumlar yaratmaktadır(Fiske, 

1987, s. 307). 'Onlar' için negatif nitelendirmeler duygusal zeminde kin, nefret gibi 

duyguları tetiklerken, 'biz'in zarar görmüĢ olması; acıma, üzüntü, öfke gibi duyguları 

tetiklemektedir. Bu nedenle negatif veya pozitif sıfat, isim seçimi ve önermeler 

(soykırım, savunma, müdahale) haberin yaklaĢım ve yapısını, olaylar arasındaki 

nedensellik bağını belirlemektedir(Marin and Garcia 2006, s. 34). 

 

 

           2.2.2.Reklam 

 

Reklam "insanları gönüllü olarak belli bir davranıĢta bulunmaya ikna etmek, 

belirli bir düĢünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluĢa 

çekmeye çalıĢmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona iliĢkin görüĢ ve tutumlarını 

değiĢtirmelerini veya belirli bir görüĢü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak 

amacıyla oluĢturulan; iletiĢim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla 

sergilenen ya da baĢka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karĢılığı 

oluĢturulduğu belli olan (diğer bir deyimle parasal destek sağlayan kiĢi ya da 

kuruluĢların kimliği açık olan) duyurudur" ( Gürsoy,1999).  
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Medya okuryazarlığı eğitimi açısından “reklam” medya içerisinde tercih 

edilerek alınan bilgiler değildir. Diğer bir ifadeyle reklam tüketilmez, diğer medya 

vasıtaları içerisinde reklama yer verilir. Tüketilen içeriğin arasında verilen reklam 

daki amaç; bir ürün hakkında dikkat çekmek, ilgi uyandırmak ve ikna etmektir. 

 

 

Thoman ve Jolls (2005)‟a göre, 1970‟li yıllarda medya okuryazarlığı eğitimi 

çocuklara medyada reklamların nasıl iletildiğini ve televizyon programlarının nasıl 

analiz edileceğini öğretme iĢi olarak görülmekteydi. Bu gün ise medya eğitimi 

öğrencilere kültür ve kültürler arası diyaloga ulaĢmanın ve eğlenmek için medyayı 

daha iyi kullanmanın bilgisini sunmaktadır (Oxstrand, 2009, s. 24). 

 

Öğrenciler tarafından reklamların iĢlevinin daha iyi anlaĢılmasını sağlamak 

için öncelikle reklamlarda kullanılan terimlerin ve öğretilmesi gerekir. Reklamı 

oluĢturan kavramları analiz edebilme, kullanılan yöntem ve teknikleri farkına 

varabilme, bir ürüne yönelik yapılan reklamın içeriğini açıklayabilme medya 

okuryazarlığı eğitiminde yer alması gereken konulardır. Öğrencilerin reklamları 

„okuyabilmesi‟ için reklamcılık endüstrisinde kullanılan temel kavramları 

reklamcılıkta etkiyi arttırmak için kullanılan baĢlıca teknikleri öğrenmeleri ve 

tanımaları gerekmektedir. Bu temel kavramların baĢlıcaları Ģunlardır; 

 

Logo: Belirli bir firma, marka veya ürünün ayırt edici sembolüdür. 

Slogan: Bir fikrin, ürünün, kiĢinin, karakteristik ve kimliğini yansıtan; kolay 

hatırlanıp tekrarlanabilir bir biçimde ifade eden kısa, çarpıcı sözdür. 

Referans: Bir ürünün „iyi„ olduğu veya „sizin için iyi„ olduğunu belirten bir 

otorite veya ünlünün ifadesidir. 

Mübalağa: Bir ürünü olduğundan daha iyi gösteren ispat edilmemiĢ veya 

ispat edilemez kesinliği olmayan ifadelerdir. Örneğin; olağanüstü fayda, mucize ürün 

gibi. 

Tekrar: Reklamlarda ikna tekrar esasına dayanır. Bir mesaj (farklı formlarda 

da olsa) uzun süre tekrar edilirse insanların zihnine yerleĢir, ürün ve marka imajı 

oluĢur. 
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Korku: Bir ürünün tüketilmemesi durumunda zarar görüleceği korkusu 

hissettirilir. Saçların dökülmesi, ciltte yaĢlanma ve bozulmalar, çamaĢırların yıpranıp 

solması gibi. 

Güzellik: Güzel modeller kullanılan reklamlarda örtük olarak „eğer bu ürünü 

alırsanız onun gibi güzel olursunuz„ mesajı verilmektedir. 

Bilimsel Kanıtlar: Bir ürünün üstün özelliklerini ispatlayabilmek için 

istatistik veriler, (çoğunlukla firma tarafından desteklenen) araĢtırma sonuçları, 

grafikler ve diğer bilimsel veriler kullanılır. 

 

Bu ve benzeri teknikler reklamcılık endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. 

Okullardaki medya okuryazarlığı derslerinde öğrencilere bu yöntem ve teknikler 

öğretilerek, izledikleri reklamlardaki mesajlara yönelik farkındalık kazanmaları 

beklenir.  

 

Reklamlarda kullanılan tekniklerin öğrenilmesiyle birlikte, öğrencinin 

bilinçaltı reklamcılık uygulamalarından da haberdar olması gerekmektedir. Yüksek 

bütçeli reklamcılık uygulamalarında (tüm ülkelerde yasak olmakla birlikte) hâlâ 

kullanılmaya devam eden bilinçaltı reklamcılık tekniklerindeki hızlı geliĢim medya 

mesajlarında bilinçaltına gönderilmek üzere hazırlanmıĢ görüntü, ses gibi 

parçacıkların tespitini çok güçleĢtirmektedir. (Pandey, 2010 ). 

 

Kapitalist sistemlerde reklam, medyanın varoluĢu için önemli bir para 

kaynağı, toplum için de bir imaj ve ilham kaynağıdır. Ġnsanların yaĢam tarzının 

Ģekillenmesinde kuĢkusuz önemli bir yere sahiptir. Reklamlar sadece ürünleri değil, 

fikirleri, politikacıları da büyük kitlelere tanıtırlar(Monaco, 1981, s. 354). 

 

Reklam neden vardır? , reklamların hazırlanıĢ ve yayınlanıĢ amacı nedir? , 

reklamcı ve yayıncı arasındaki iliĢki nedir? gibi sorular öğrencilere medya 

okuryazarlığı eğitimi verilirken yanıtları aranması gereken sorulardır. Medya 

okuryazarlığı derslerinde örnek reklamlar üzerinden giderek bu ve benzeri sorulara 

yanıtlar aranarak öğrencilerin reklamların varoluĢ nedenlerini anlamaları 

sağlanmalıdır.  
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2.2.3.Film 

 

Görsel ve iĢitsel ögeleri bir arada bulunduran film teknolojisi geniĢ bir kitleye 

ulaĢabilmesi ve yarattığı etki nedeniyle medya okuryazarlığı dersinde önemli bir yere 

sahiptir. Filmler yanına girdiği tarihten itibaren farklı dillere çevrilerek aynı anda 

farklı ülkelere ve farklı kültürlere ulaĢabilmektedir.   

 

Teknik olarak, 'hareketli görüntü' [moving image] olarak ele alınan filmler üç 

kavramsal alana bölünerek incelenir (Buckingham, 2009, s. 40): Birincisi, sözcük 

seçimi ve anlam yüklemeleriyle dil ve gerçekliği yansıtmasıyla hareketli görüntüdür. 

Ġkincisi, belirli ticari veya sosyal amaçları gerçekleĢtirmek üzere hareket eden 

profesyonel üreticiler ve karĢısında medya mesajlarını ekonomik, sosyal ve kültürel 

sonuçlarıyla takip eden izleyicilerdir. Üçüncüsü de, medya metinlerinde inĢa edilen 

fikir ve inanıĢlara etki eden motifler ve değerlerdir. 

 

Medya okuryazarlığında film, çeĢitli açılardan bir dizi sorular yönlendirilerek 

incelenmektedir(Monaco, 1981, s. 239-251). Filmde anlatılan konunun kültürle, 

tarihle, edebiyatla ve sanatla sanatla olan iliĢkileri değerlendirilir. Bununla birlikte 

filmi oluĢturan unsurlardan konunun geçtiği yer bakımından dekor, kostüm, 

karakterler ve iĢleniĢi ayrı ayrı ele alınarak açıklanır. Filmin bütün yönleri ile ele 

alınarak incelenmesi ve filmde verilmek istenilen mesajın ortaya çıkarılması, medya 

okuryazarlığı eğitimi alan öğrencilerin ulaĢmaları gereken hedefleridir.  

 

Film 'dili' incelemelerinin amacı, bazı bilim insanlarına göre çocukların kalite 

anlayıĢlarını ve filmden tad alma zevklerini geliĢtirmek; bazılarına göre de, 

öğrencilere medya eğitimi vererek 'sinemanın nasıl çalıĢtığı'nı anlamalarını sağlayıp, 

Hollywood'un istenmeyen etkilerinden çocukları korumaktır(Hobbs; Jensen 2009, s. 

3). 

 

2.Dünya savaĢından itibaren filmler uluslar arası propaganda aracı olarak 

kullanılmaya baĢlamıĢtır. Güçlü ülkeler dünya siyasetine yön verirken, kimi 

toplumları, kültürleri itibarsızlaĢtırıcı olarak konumlandırmakta iken egemen kılmak 

istedikleri düĢünceyi ve yaĢam biçimini yüceltici olarak konumlandırmaktadırlar. 

Medya okuryazarlığı eğitimi film incelemelerinde bir filmin popüler karakterleri ve 
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etkili sunumunun arkasında yatan asıl mesajı bulup ortaya çıkarabilmek öğrenciler 

açısından önem arz etmelidir.  

 

2.2.4.Eğlence 

 

Medya, bilgi vermenin yanında duygusal hazlarla eğlendirmeyi 

amaçlar(Potter, 2005, s. 18). Esasen tüm kitle iletiĢim araçlarının bir yanıyla eğlence 

fonksiyonu vardır. Örneğin gazete ve dergiler genellikle bilgilendirme amacıyla 

yayınlanırken, bilgisayarlar ve filmler genellikle eğlence amaçlıdır. 

Eğlence amaçlı üretilen bilgisayar oyunlarında, yazılım ve donanımdaki hızlı 

geliĢimle birlikte inandırıcılık günden güne artarken, Ģiddet içeriği de aynı oranda 

artmaktadır(Strasburger and Wilson 2002, s. 121). Televizyon, radyo, dergi ve 

internet sayfaları, kimi zaman sadece birini (inandırıcılık ve/ya Ģiddet), kimi zaman 

ikisini de içermektedir. Bazı filmler hem eğlendirirken hem de sosyal mesajlar 

vererek seyirciyi eğitmektedir. Bilgilendirmede gazete lider kitle iletiĢim aracı iken, 

gazetede magazinleĢme oranı arttığında eğlendirme yönü ağır basmaktadır. 

Eğlendirme ve bilgilendirmenin birbirine geçtiği durum infotainment olarak 

adlandırılmaktadır(Vivian, 2001, s. 8-9). Haber genellikle eğlendirme aracı kıvamına 

gelmiĢtir. Eğlence haberdir, haber de eğlence(Goodman, 2003, s. 6). 

 

Ortaöğretim çağındaki öğrencilerin internet kullanımları büyük oranda 

eğlence amaçlıdır. Sosyal ağlar, çevrimiçi oyunlar, chat benzeri sohbet uygulamaları, 

çeĢitli konularda video paylaĢım siteleri büyük oranda tercih edilmektedir. Yapılan 

araĢtırmalarda 14-18 yaĢ grubu gençlerin çevrimiçi uygulamaları sosyal etkileĢim, 

eğlence ve enformasyon amaçlı kullandıkları ortaya çıkmaktadır(Escobar-Chaves; 

Tortolero; Markham. 2005, s 319). 

 

ġakalar, tuhaf öyküler ve dedikodular günlük ciddi konulardan uzaklaĢıp hoĢ 

vakit geçirmeye yaramaktadır. Medya, izleyici rahatlasın diye bu tip konular da 

sunmaktadır(Silverblatt and Zlobin, 2004, s. 14). Ünlülerle ilgili dedikodular, moda 

trendler ve parlak-Ģahane yaĢantılardan kesitler medyada paparazi programlar 

halinde eğlendirmektedir. Hafif konulardaki haberler [soft news], müĢteri odaklı 

haberler, yaĢam tarzı ve yaĢama dair ipuçları gibi konularda izleyiciyi 
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bilgilendirirken aynı zamanda eğlendirmektedir. Ama asıl amaç, bilgilendirmekten 

ziyade, insanların dikkatini belirli bir yere toplamak ve ondan yararlanmaktır. 

 

Kitle medyasının çoğu, enformasyon, eğlence ve ikna karıĢımıdır(Vivian, 

2001, s. 4). Medya okuryazarlığı eğitimi, öğrencilerin medya yoluyla eğlenirken 

bilinç kazanmayı ve medyada kullanılan farklı yöntemler arasından kendi 

geliĢimlerine katkı sağlayacak olanları alabilmeyi öğretir. 

 

2.2.5 Eğitim 

 

Medya, özellikle televizyon bir tür informal öğrenme aracıdır. DeğiĢik 

kültürler, yaĢam tarzları, ürünler, farklı coğrafyalardaki geliĢmeler medyadan 

öğrenilmektedir. Medya insanların yaĢadıkları dünyaya bakıĢ açısını da 

Ģekillendirmekte, kendine göre eğitmektedir. Okulda verilen formel eğitimin 

paralelinde veya bir uzantısı olarak, medya kullanılarak öğrencilere eğitim verilmesi 

Avrupa Komisyonu gündemine de girmiĢtir. Avrupa çapında eğitim medyası 

kurulması da tavsiye kararları arasındadır(European Commission, 2010, s. 98, 121). 

 

Türk Telekom internet desteği ile Tübitak tarafından hazırlanan Milli Eğitim 

Bakanlığı destekli Vitamin adlı program (http://www.mebvitamin.com/), internet 

üzerinden eğitim konusunda önemli bir uygulama olarak geliĢmektedir. Öğrencilerin 

öğrenme tarzlarına ve ders çalıĢma koĢullarına uyumlu ve eğlenceli olarak 

hazırlanmıĢ programda medya okuryazarlığında oldukça dikkat çekici uygulamalar 

da vardır. 

 

Eğitim konusunda televizyonun çok ayrıcalıklı bir yeri vardır. Yaygın ve 

ucuz olma avantajına sahip olan televizyonun, görsellik içermesi gibi çok önemli bir 

avantajı da vardır. Televizyonda ve bilgisayar ortamında derslerin tekrar tekrar 

seyredilmesiyle öğrenmede tekrar olgusu gerçekleĢmektedir. Televizyon yayınlarının 

ekonomik ve kolay yayılımı ile de büyük bir seyirci kitlesine eriĢilmektedir. 

 

 

Medya üzerinden eğitim faaliyetleri düĢünüldüğünde özellikle televizyonun 

önemli bir yeri vardır. Televizyon vasıtasıyla uzaktan öğretim veya açık öğretim 
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dersleri verilebileceği gibi iĢin içine bilgisayar teknolojileri de katılarak televizyon 

sunumu esnasında izleyicinin de sorular yöneltmesine ve konular hakkında 

yorumlarda bulunması sağlanarak interaktif bir eğitim ortamı oluĢturulabilir.  

 

2.2.6.Sağlık  

 

              Medya ve sağlık iliĢkisi yeterince geliĢmiĢ bir konu değildir. Medya 

kaynaklı sağlık sorunları yeterince dile getirilmemekte ve dolayısıyla geniĢ kitleler 

aydınlatılamamaktadır.  

 

               Medya – Sağlık iliĢkisinin odağında beslenme ve beden imgesi, cinsel 

bilgilenme ve uyarılma, alkol ve tütün ürünleri, stress ve Ģiddet iliĢkisi vardır. (Yates, 

1997). Özmert‟e göre( 1997); 

    

      Limitleri aşarak televizyon izlemek; sedanter yaşam tarzıyla obeziteye, 

hareketsiz oturmak sırt ağrılarına, göz yorgunluğu ve göz kızarıklığına ve uyku 

bozukluğuna neden olabilmektedir. Yatmadan önce televizyon seyretme neticesinde 

parlak ekran ışığı uyku/uyanıklık döngüsünü bozmakta ve vücudun biyolojik  saatini 

düzenleyen melatonin hormonunun salgısını baskılaması uyku bozukluğuna neden 

olabilmektedir. 

 

Yapılan incelemeler aĢırı televizyon izleyen öğrencilerin derslerinde 

baĢarısızlığa neden olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, ortaöğretim 

çağındaki çocuklar televizyonlarda verilen bazı kötü alıĢkanlıkları da kolayca 

edinebilmektedir. Özellikle reklamlarda doğrudan veya dolaylı olarak sigara, alkol, 

uyuĢturucu, fast food ürünleri gibi az veya çok sağlığa zararlı ürünlerin teĢviki yer 

almaktadır. Bunlar televizyonda daha kısıtlı görünürken, internet üzerinden 

yayınlanan reklamlar gözardı edilmektedir(Rosen; Quesada; Summers, 1998, s. 87). 

Televizyon ve Ģiddet konulu yapılan çalıĢmalarda, çocukluk döneminde televizyonda 

Ģiddet izleyen çocukların, yetiĢkinlik dönemlerinde de Ģiddete baĢvurdukları 

gözlemlenmiĢtir(Yalçın, 2007, s.22). 
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GeniĢ çerçevesiyle medya ve insan sağlığı olarak ele alınması gereken bu 

konu insanların fiziksel, psikolojik ve ruh sağlığıyla yakından iliĢkilidir. Ġnsanların 

daha çok yetiĢkinlik dönemlerinde ortaya çıkan medya kaynaklı sağlık sorunlarına 

yönelik bilinçlenme öğrencilere medya okuryazarlığı derslerinde verilmesi gereken 

önemli konulardan biridir.   

 

 

2.3. Medya Okuryazarlığı Eğitiminde Kullanılan Kavramlar 

 

Etkili ve verimli bir medya okuryazarlığı eğitimi verilebilmesi için bu derste 

öncelikle medya ile ilgi kullanılan temel kavramların öğrencilere öğretilmesi 

gerekmektedir. Bu sayede henüz ortaöğrenim seviyesinde bulunan çocukların geliĢen 

teknolojiyle birlikte günden güne karmaĢıklaĢan iletiĢim eksenli dünyaya daha hızlı 

uyum sağlamaları, medyayı doğru okuyup olası zararların en aza indirgenmesi 

hedeflenmektedir.   

 

2.3.1. Mesaj 

 

Medya izleyicilere sürekli olarak, yazılı, sözlü, sembolik, görüntülü ve sözlü 

mesajlar aktarmaktadır. Medya tarafından üretilen baĢlıca medya mesajları; gazete 

haberi, televizyon programı, radyo programıdır. Medya dıĢında profesyonel veya 

amatör olarak üretilen baĢlıca medya mesajları ise, reklam, film, video oyunu, müzik 

klipleri, internette çeĢitli yayınlardır. Bunlar en çok üzerinde durulan medya 

mesajlarıdır. Bu mesajlar bilgilendirme (haber), eğlendirme (müzik, tv programı, 

oyun) ikna etme (reklam) gibi amaçlar taĢır(Endich, 2003, s. 5). 

 

Medya mesajlarının ayırt edici özelliği içeriğidir. Medya okuryazarlığı 

eğitiminde medya mesajlarını içeriği itibarıyla incelenmek yerinde olacaktır. 

Firestone (2008), içerikte olumsuz yönleri üç kategoride incelemektedir: Zararlı, 

saldırgan ve eksik içerik. Bunlardan zararlı içerik en çok dikkat çekenidir. 

Medyadaki zararlı veya potansiyel olarak zararlı içeriğe (çocuk istismarı, bağımlılık 

yapıcı maddeler vb.) karĢı birçok yasal düzenleme ve politikalar geliĢtirilmiĢtir. Bu 

yüzden bunların üzerinde durmaya gerek yoktur. Saldırgan, tiksindirici, incitici veya 
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cinsellik ve Ģiddet içeren [offensive] içerikte sorun vardır. Bu tip içerik, çocuklar ve 

gençleri olumsuz etkilemektedir. Bundan kaçmak için tüm bu kategorideki içeriği 

sansürlemek de imkânsız olduğuna göre, geriye kalan çözüm Ģudur: içeriği 

etiketlemek (Türkiye„deki Akıllı İşaretler'de olduğu gibi), derecelendirmek veya 

puanlamak, son kullanıcı cihazlarında yazılım veya donanım olarak filtrelemek ve 

ebeveynin programların kimliğinitespit ederek, tüketimini onaylaması veya 

reddetmesidir. Eksik bilgi hususu ise, toplumsal değeri olan ve toplumda tartıĢılması 

gereken içeriğin, kamuoyuna ulaĢmaması ve topluma eksik bilgi gitmesidir.  

 

Medya okuryazarlığı, yazılı olan ve yazılı olmayan, büyük çeĢitlilik gösteren 

formatlardaki medya mesajlarına ulaĢma bunları çözümleme, değerlendirme ve 

iletme yeteneği olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda medya okuryazarlığı sadece 

izleyicinin medyayı bilinçli okumasına katkı yapmakla kalmamakta, etki alanını, 

insanın özgürce kendini ifade etmesi, toplumsal hayata daha aktif ve yapıcı katılım, 

yerel, ulusal ve kamusal medyanın iyileĢtirilmesiyle ilgili hareketleri desteklemek 

için bilinç oluĢturma gibi çeĢitli konulara kadar geniĢletilebilir (RTÜK, 2007, s. 15). 

 

Potter (2005, s.58) medya okuryazarlığını, karĢılaĢtığımız mesajların 

anlamlarını yorumlama ve medya tarafından maruz bırakıldığımız iletiler grubu 

olarak tanımlamaktadır. Potter için, medya okuryazarlığının temelini faydalı bilgi 

yapıları oluĢturmaktır. Bireylerin, medya endüstrileri, medya iletileri, medyanın 

etkileri ve medya çevresiyle alakalı olarak gerçekleri bilmeye hakkı vardır. Dahası, 

bu bilgiler aracığıyla seçim yapmak ve organize olmak için, insanların analiz etme, 

değerlendirme, gruplama, tümevarım, tümden gelim, sentez ve özetleme gibi 

yeteneklere ihtiyaçları vardır. Bilgi yapımızı ne kadar çok geliĢtirirsek, etkileĢim 

halinde olduğumuz medya iletilerini de anlama durumumuzda o oranda artacaktır. 

 

 

Medya okuryazarlığı eğitiminde öğrencilere medya kuruluĢlarının gayeleri 

itibariyle kar amacı güden yapılanmalar olduğu dolayısıyla ilettikleri mesajların 

geniĢ izleyici kitleleri tarafından kabul görebilmesi için mesajların insanlar üzerinde 

olumlu veya olumsuz etkiler yaratabileceğinden çok rating ve tiraj kaygıları 

taĢıdıklarının öğretilmesi gerekmektedir.     
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2.3.2. Ġzleyici 

 

Medya okuryazarlığı sadece izleyicinin medyayı bilinçli okumasına katkı 

yapmakla kalmamakta, etki alanını, insanın özgürce kendini ifade etmesi, toplumsal 

hayata daha aktif ve yapıcı katılım, yerel, ulusal ve kamusal medyanın 

iyileĢtirilmesiyle ilgili hareketleri desteklemek için bilinç oluĢturma gibi çeĢitli 

konulara kadar geniĢletilebilir (RTÜK, 2007, s. 15). 

 

ĠletiĢim araĢtırmalarında medyanın izleyici üzerindeki etkileri konusunda 

birçok araĢtırma yapılmıĢ, çeĢitli modeller ve teoriler ortaya atılmıĢtır. Ġzleyici 

üzerinde medya mesajlarının doğrudan etkisini ele alan, Güçlü Etkiler Dönemi'nin 

Hipodermik Ġğne, Sihirli Mermi gibi etki tepki modelleri, 1940'lardan sonra 

geçerlilik kazanmaya baĢlayan, (direkt halka etki etmek mümkün olmayınca, 

medyanın toplumdaki kanaat önderlerini etkilemesi ve onlardan geçen bilginin halkı 

etkilemesi) Ġki AĢamalı AkıĢ Modeli gibi modeller, doğdukları dönemin Ģartları 

doğrultusunda yaygın kabul gördüler, medyanın izleyici üzerindeki etkisini 

açıkladılar. Bunlar bulundukları dönemde güncelliğini korumuĢtur (Lazar, 2001, s. 

104-109). 

 

ĠletiĢim teknolojilerindeki hızlı geliĢimlerle birlikte özellikle 2000'li yıllardan 

itibaren baĢlayan yeni iletiĢim teknolojilerinin yaygınlaĢmasıyla birlikte, medya 

mesajlarının izleyici üzerinde ne gibi etkilerinin olduğu, yeni medya mesajlarının 

toplumsal ve kültürel dönüĢüme etkisinin nasıl ve ne oranda olduğunun araĢtırılması 

daha büyük önem arz etmektedir. Bunun birincil koĢuluda hiç kuĢkusuz medya 

okuryazarlığı eğitiminden geçmektedir.  

 

 

Medyanın doğrudan amacı toplumu bilgilendirmek, eğlendirmek, kamuoyu 

oluĢturmak (kamuoyunun serbestçe oluĢumuna yardımcı olmak) ve eğitmek iken, 

dolaylı ve asıl amacı etkilemektir. Film Ģirketlerinin amacı hem giĢe rekorları kırarak 

büyük paralar kazanmak hem de sansasyon yaratarak kitleleri belirli yönlere 

sürükleyebilmektir. Medya Ģirketlerinin asıl gelir kaynakları reklamlardır ve reklam 
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verenler de kendi ürünlerinin tüketimini arttırmak için reklam verirler. Ġzleyicinin 

tüketim tercihleri ve kültürünü etkilenmesi için reklam, hatta medya (finansal 

kaynaklarıyla varlığını sürdürebilmesi anlamında) vardır(Potter, 2005, s. 180). 

 

 

Medya mesajları belirli bir izleyici kitlesine ulaĢmak amacıyla üretilmektedir. 

Ġletilen mesajlar özellikle orta öğrenim seviyesindeki çocukların dünyaya bakıĢını, 

kültürel değerlerini yaĢam tarzları ve tüketim kültürlerini doğrudan 

etkileyebilmektedir. Özgürlük bağlamında isyankârlık (aile ve topluma), sanal 

ortamda geçici iliĢkiler (sanal arkadaĢlıklar, çevrimiçi tüketim, pratik bilgilenme 

vb.), „her Ģey kontrol altında„ izlenimi (kendini ve çevresini kontrol ettiği izlenimi) 

gibi sahte vaatlerde bulunulmaktadır. Neticede gençlerde beslenme bozukluğu, 

alkolizm, obezite, uyuĢturucu bağımlılığı, alkollü araç kullanma gibi bireysel 

baĢlayıp topluma yayılan sorunlar ortaya çıkmaktadır(Hobbs, 2007, s. 64-65). 

Medya, ürettiği mesajların özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki bu ve benzeri 

olumsuz etkileri karĢısında duyarsız kalmaktadır.   

 

2.3.3. Kültür-Popüler Kültür 

 

21.yy itibariyle birçok tanım değiĢime uğramıĢtır. Kültür ve popüler kültür 

anlamları açısından değiĢime uğrayan tanımların basında gelir. Kültür bir taraftan 

toplumun var olma nedenleri; sosyoloji ve antropolojinin konusu iken diğer taraftan 

toplum içinde kendi sosyal alanını üreten insanın, toplum içinde kendisini ve 

dolayısıyla toplumu ifade biçimidir. Ġnsanlar gerek toplumsal etkinliklerinde, gerek 

yasam biçimlerinde, gerekse üretim etkinliklerinde yaptıkları değiĢikliklerle, yasam 

biçimlerini ve bu biçimin ifadesi olan kültürü de değiĢtirirler. Toplumda maddesel 

hayatını yasayıp üreten insan, aynı zamanda bu süreçte yaĢam biçimini de yansıtır. 

Bu yasam biçiminin içinde kiĢinin duyguları, düĢünceleri, korkuları ve umutları 

yatmaktadır. Bu bağlamda kültür için, kiĢinin maddesel ve düĢünsel yaĢam biçimi 

denilebilir.  

 

 Popüler kültür, kültür kavramının içinde oluĢan ayrı bir kavramdır. Popüler 

kavramı en basit anlamda halka ait olan ve yaygın olarak benimsenen, aynı zamanda 

tüketilen anlamında kullanılmaktadır. Bu noktada, popüler kavramının içerdiği anlam 
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olumlu ve olumsuz olarak ikiye ayrılmaktadır. “Halka ait olan” anlamıyla olumlu bir 

kavram niteliğinde olurken, “yaygın olarak benimsenen ve tüketilen” manasında 

içerdiği ikinci anlam sıradanlığı, kitlelere ait olmayı hatırlattığı için olumsuz bir 

anlam çağrıĢtırmaktadır. Popüler kültür, temelinde kapitalizmin olduğu hızlı ve 

çabuk tüketme kültürüdür. Zaten popüler kültürde esas olan sürekli kalıcılık değil, 

sürekli değiĢimdir. Bunun en açık örneği, her gün bir yenisi eklenen televizyon 

dizileri ve artık insanların takip etmekte zorlandığı yeni pop star yarıĢmalarıdır. Ne 

var ki ne yeni çıkan dizilerin ne de popstarların isimlerini uzun sure akıllarda 

tutulamamaktadır. Çünkü her gün yeni bir isim eklenmekte ve eklenen bu yeni 

isimlerle beraber eskileri hafızalardan silinmektedir. Popülerkültür TV aracılığıyla 

evlerimize girdiği gibi yaĢantılarımızın içine islemekte ve toplum üzerinde ciddi 

etkiler bırakmaktadır. 

 

                 Üçüncü kuĢak Frankfurt okulu üyesi ve Ġngiliz kültürel çalıĢmalar 

alanında ünlü olan, son yıllarda eleştirel medya okuryazarlığı59 ile ilgilenen, medya 

ve kültür iliĢkisi üzerine önemli çalıĢmaları bulunan Douglas Kellner„a göre(2002, s. 

2-3):  

 

      Bilgi ve eğlencesiyle medya bizleri eğitmektedir. Ne düşüneceğimiz, nasıl 

davranacağımız, neyi hissedeceğimiz, neye inanacağımız, neden korkup uzak 

duracağımız ve neyi arzu edeceğimiz öğretmektedir. Egemen medya kültürüne karşı 

bireylerin kendini güçlendirebilmesi için medya manipülasyonunu okumayı, eleştirel 

bakmayı ve direnç gösterebilmeyi öğrenmesi gerekmektedir. Bu yüzden eleştirel 

perspektifle, kültürel istila ortamıyla (medya) başedebilmek için medya okuryazarı 

olmak gerekmektedir. Ben okuyucularımın medya metinlerindeki kültürün üzerinde 

çalışabilmesi, onları analiz edip, yorumlayıp, eleştirebilmesi için onlara kaynak lar 

sağlamak istiyorum. (bu kitabım da bu amaçla yazıldı) 

 

Toplumu kuĢatan kültürel ürünler, üretim ve tüketimden kazanç sağlama ve 

kalkınmada büyük bir öneme sahiptir. Bu yüzden kültür aynı zamanda önemli bir 

ulusal ve uluslararası egemenlik aracıdır. Kültürel geleneklerin, değerlerin, dil ve 

diğer kültürel mirasın yok olması, (mutlak yok olmak veya boĢluk mümkün değildir, 

birinin yerine diğeri geçmektedir), yabancı kültürün yerel olanı yok edip onun yerine 

geçmesi, kültürel soykırım [cultural genocide] olarak da adlandırılmaktadır. 
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Uluslararası egemenlikler doğrultusunda küreselleĢen ve evrenselleĢtirilen kültür; 

kültürel çeĢitlilikleri [cultural diversity] yok ederek tek tip insan ve tek dünya 

oluĢumuna doğru gitmektedir. 

 

Medyada kültür ile iliĢkisi en çok olan araç televizyondur. Televizyon tüm 

toplum tarafından paylaĢılan anaakım / ulusal kültür yaratma aracıdır(Gerbner, 1998, 

s.177-178). Televizyon günlük, zorunlu olarak izlenen bir ritüeldir. Tek baĢına 

kültürel ortam ve öykü anlatıcısıdır. Ġnsanlar eğitim çağından çıktığında okulla 

iliĢkisi kalmayabilir, ama medyanın, özellikle televizyonun öğretileri ömür 

boyudur(Gerbner, 1997, s.4-5). 

 

Medya okuryazarlığında kültür konusu üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. 

Çünkü medya mesajları kültürel değiĢim ve dönüĢümü sağlamada önemli bir role 

sahiptir. Medya okuryazarlığı eğitiminde kültürel ürünlerin analizi yapılmakta ve 

kültürel yansımaların etkileri incelenmektedir. 

 

 

2.3.4. Dil 

 

             Medya etkisine özellikle televizyonun etkisine uzun sure maruz kalan 

ortaöğretim yas grubundaki çocuklarda görülen önemli bir olumsuzluk da, dil 

kullanımında çekilen zorluklardır. Tıpkı hayal dünyasının ve yaratıcılığın gerektiği 

ölçüde (oranda) geliĢmemesinin sebeplerinden en önemlisinin, TV veçocuk 

arasındaki iliksinin tek yönlü, edilgen olması gibi, çocuklarda dil geliĢiminin olması 

gerektiği noktada bulunmamasının sebebi de, TV‟nin çocuğa sunduğu tek yönlü 

iletiĢim modelidir.  

 

Medyada dilin doğru kullanımı, gençler tarafından dilin doğru öğrenilmesine 

yardımcı olurken; kötü kullanılması ise; argo, uydurma sözcükler, teknik terminoloji 

ve yabancı dilin yersiz kullanımı gibi dil hastalıklarının yayılmasına neden 

olmaktadır. Medya ve dil öğretme iliĢkisini araĢtıran Letitia ve Mayeux‟a göre; 
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Evet, en iyi dil öğrenme ortamı, etkileşim halindeki iki insanın arasındaki diyalog 

tur. Ancak, televizyon ve dijital teknolojiler çağında insanlar bireyselleşip fiziksel 

etkileşimden uzaklaştıkça, televizyon yüz yüze etkileşimin yerine geçmiş bir dil 

öğretim aracıdır. Televizyon iyi bir gramer öğrenme aracı olmasa da tam bir sözcük 

dağarcığı geliştirme aracıdır(2001, s. 135-136, 148). 

 

Medyada kullanılan dilin olumsuz yönlerini ayıklayıp olumlu dil kullanımına 

katkı sağlaması medya okuryazarlığı eğitimi ile sağlanabilir. Bunun içinde, 

Buckingham‟a göre (2007); 

 

Medya dilinin ve temsillerinin irdelenmesi adına ayrıca, iki farklı medya 

kurulusunun kullandığı diller incelenebilir. Böylece hangi kurulusun nasıl bir dil 

kullandığı ve aralarındak ifarklar ortaya çıkarılabilir. Medyanın kullandığı dili 

incelerken, öncelikli olarak söz konusukitle iletişim aracının, fikirlerini aktarmak 

adına dilin farklı yönlerini nasıl kullandığıincelenebilir. Bunun ardından öğrenciler, 

kullanılan bu dilin yığınlar tarafından nasılkabullenildiği üzerinde tartışabilirler. 

Medyanın oluşturduğu bir takım dilbilgisi kurallarını, haberlerde ve korku 

filmlerinde kullanılan dilin özelliklerini inceleyen öğrenciler ayrıca, teknolojinin 

medya dili üzerindeki etkisi ve dil kullanımında teknolojinin payı hakkında 

araştırmalar yapabilirler (Buckingham;2007, s.56). 

 

Bir kültür aracı olarak ulusal dilin korunması ve doğru kullanılması büyük bir 

öneme sahiptir. Bunun için yerel medya kuruluĢlarıyla birlikte medya okuryazarlığı 

eğitimi veren eğitimcilere önemli görevler düĢmektedir.  

 

 

2.3.5. Etik 

 

Medyanın faaliyetleri esnasında uyması gereken bir takım kurallar vardır. 

Öncelikle doğrudan cezai yaptırımı olan, yürürlükteki yasalara uyulması 

gerekmektedir. Medya mesajı üretiminde ve dağıtımında gazetecinin göz önünde 

bulundurması gereken hem kiĢisel hem de vicdani kurallar ahlak kavramı içinde 

düĢünülmektedir. Ahlakın belirli bir disiplin altında çözümlemesinin yapılması ve 
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elde edilen veriler ıĢığında bir senteze varılarak, ahlaki bir disiplin ya da yaklaĢımın 

elde edilmesi çabasıyla etik normlar belirlenmektedir(Özgen, 2006, s. 25). 

 

Medya mesajı üreticilerinin, toplumsal sorumluluğun bir gereği olarak etik 

sorunu önemli bir yere sahiptir. Toplumsal sorumluluk gereği, medya sahiplerinden 

beklenen tarafsız olmalarıdır. Mutlak tarafsızlık mümkün değildir, medya sahipleri 

ister istemez çevresindeki geliĢmelerden, bulunduğu koĢullarından etkilenmektedir 

ve bağımsız mesajlar verememektedirler. Elinde tuttuğu medya gücünü kaybetmek, 

yasal süreçlerle boğuĢmak, tehdit edilmek gibi riskler taĢır. Ancak, tüm bunların 

arkasına sığınarak tarafsızlık ilkesinden vazgeçmek ise etik değildir. 

 

Medyanın 'özgürlük' ve 'sorumluluk'  dengesi kurması gerekmektedir. 

Medyanın haber alma, haberi serbestçe yayma özgürlükleri bulunmakla birlikte, 

yöneten erki -toplum adına- denetleme, toplumu doğru bilgilendirme, ülke sırlarını 

ifĢa etmeme gibi görevleri de vardır. Basının görevini kötüye kullanması durumunda 

sansür baĢta olmak üzere çeĢitli devlet müdahalelerini gerektirmeyecek denetim yolu 

bulunmalıdır. Basının kendi kendisini denetlemesi özdenetim veya otokontrol olarak 

adlandırılır(Özgen, 2006, s. 74). Medyanın öz denetim yapmak, medya çalıĢanlarının 

çalıĢma prensiplerini kontrol altında tutmak ve mesleki etkinlikleri dıĢ baskılardan 

korumak gibi önemli iĢlevleri vardır. 

 

 

Firmaların çeĢitli medya kanalları vasıtasıyla daha çok para kazanma 

yarıĢları, sosyal sorumluluk kurallarını hiçe saymalarına neden olabilmektedir. 

Yayınlanan medya mesajlarının özellikle çocuklar ve gençler üzerinde yaratabileceği 

olumsuz etkiler hiçe sayılarak sadece kar odaklı medya yayıncılığı yapıldığı sıkça 

gözlenen bir durumdur. Bu gibi durumlarda yasal düzenlemelerin devreye sokulması 

ve medyanın etik kurallar çerçevesinde yayınlarını sürdürmesi sağlanması 

gerekmektedir.  Medya okuryazarlığı eğitimi müfredatında “etik” konusunun ayrı bir 

baĢlıkta incelenmesi bir diğer etkili çözüm yoludur.  
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2.3.6. Anlam 

 

            Medya okuryazarlığı, her gün televizyondan, radyodan, bilgisayardan, 

gazeteden, dergiden ve tabi ki reklamlardan aldığımız görsel ve iĢitsel sembollerden 

kiĢisel bir anlam çıkarma kabiliyetidir. Medya okuryazarlığı, seçme ve ayırt etme, 

sorma ve sorgulama, etrafımızda olup bitenlerden haberdar olma, pasif ve 

savunmasız olmama kabiliyetleridir (Thoman, 2009). 

 

Öğrencilerin medya metinlerinden bir anlam çıkarabilmeleri için öncelikle 

medya iletilerinde yer alan görsel ve iĢitsel dilin nasıl okunması gerektiğini 

öğrenmelidirler. Böylece hem medya ürünlerini analiz ederek hem de kendi iletilerini 

üreterek yaptıklarından nasıl bir anlam çıkardıklarını açıklayabilirler. 

 

              Medya mesajları yazı, görüntü ve ses ile anlam kazanır. Anlamlar bazen 

açık ve net bazen de belirsiz veya ima yoluyla sözcük ve görüntülere yüklenirler. 

Belirsizlik oranı fazlalaĢtıkça, metinlerin anlaĢılması da güçleĢmektedir. Farklı veya 

yanlıĢ anlamalar çoğalmaktadır. 

Aynı mesajı farklı insanlar farklı anlamaktadırlar. Farklı yaĢam deneyimleri, yaĢ, 

sosyal cinsiyet, eğitim, yetiĢme tarzı, psikolojik yapı gibi parametrelerin 

kombinasyonuyla her birey eĢsizdir. (Bu kombinasyonların hepsi birden aynı 

olamaz) Farklılıklara sahip her bir insan bir medya mesajını farklı okur(Thoman and 

Jolls, 2008, s.52). 

 

            Yazı veya görüntü ile yapılan anlatılardaki anlamın inĢasında; dil sanatları, 

sıfat ve zarfların kullanımı, kelime ve sembol seçimi, duyguları harekete geçirici 

üslup; yargısal ifadeler kullanma, ifadelerdeki kesinlik veya belirsizlik, teknik olarak; 

kamera açıları, çekim teknikleri, geçiĢler ve ses düzeni, görsel, iĢitsel, sözsüz ve 

sözel dillerin nasıl seyirci üzerinde etki uyandırdığı... gibi faktörler etkilidir. Bunlar, 

medya okuryazarlığında incelenmesi gereken, anlam üretimi için önemli olan 

bileĢenleri oluĢturmaktadır(The Statements of Learning for English, 2005, s.14-15). 

 

 

             Kitle iletiĢim araçlarını etkin biçimde kullanabilme yeteneğinin 

kazandırılması, bireyin, „hem iletiyi oluĢturan aracın özellikleri hakkında, hem de 
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anlam oluĢtururken kullandığı yapılar hakkında bilgi sahibi olması,  daha açık bir 

ifade ile temel kavramların ifade ettikleri anlamı kavrama yeteneğinin öğrencilere 

kazandırılması gerekmektedir. 

 

 

2.4 Medyanın Eğitim Çağındaki Öğrenciler Üzerindeki Olumsuz Etkileri 

 

Medya mesajlarının bireyler ve bireylerin davranıĢları üzerinde çeĢitli 

yönlerde etkilerinin olduğu bilinmektedir. Bu yüzden birçok etki araĢtırması 

yapılmıĢ, etkinin nedeni anlaĢılmaya çalıĢılmıĢ, etkinin gücü, yönü kontrol edilmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

 

Medyada yer alabilmek, bireysel yeteneklerin çok iyi olmasını 

gerektirmektedir. Ġmaj, rol yeteneği, ses ve iyi konuĢma özelliklerinin tamamı veya 

en azından birkaçı iyi olan kiĢiler; ilginç, pahalı eĢyalar ve uç örnekler medyada yer 

alabilmektedir(Angell, 2005, s.38-39). Kendini ispat çabaları ve kiĢilik geliĢiminin 

sürdüğü, eğitim çağındaki çocuklar ve gençler medyada sunulan modelleri 

benimseyip kendisine örnek olarak almakta, onlar gibi olmak istemektedir.  

 

Medya kendince ideal profiller oluĢturarak çocuklar ve gençler üzerindeki 

etkisini sürdürür. Yoğun medya mesajlarına maruz kalınması çocukların ve gençlerin 

sağlıklarını, yaĢam tarzlarını ve bakıĢ açılarını etkileyerek kendilerinden memnun 

olmamalarına neden olmaktadır. Bu açıdan medya mesajları, yayınlarının sonuçlarını 

göz ardı ederek çocuklar ve gençleri yanlıĢ yönlendirme riski taĢımaktadır. Medyada 

görülüp gündelik yaĢama taĢınan istenmeyen davranıĢlar medya okuryazarlığı 

eğitiminde üzerinde hassasiyetle durulması geren konulardır.    

 

 

            2.4.1. Dilin YanlıĢ Kullanımı 

 

Medyada dilin yanlıĢ kullanımı sonucunda öğrencilerin dili yanlıĢ ve çarpık 

öğrenmeleri riski ortaya çıkmaktadır. Dilin yanlıĢ kullanılması ile ilgili baĢlıca 

örnekler Ģunlardır: öğrencilerin yaĢlarına uygun olmayacak düzeyde medyada argo 

sözcük kullanımı; gereksiz yere yabancı sözcükler kullanarak ana dilin yozlaĢması; 



 

131 
 

insanları cinsellik, bedensel görünüm, ideoloji gibi çeĢitli özellikleri ile aĢağılayacak 

imaların hatta küfürlerin kullanımı; insanları ayrıĢtırıp çatıĢmacılığa teĢvik edici 

sözcüklerin kullanımıdır. 

 

 

Medya metinlerinde özellikle popüler eğlence programları, dilde kirlenmenin 

en çok görüldüğü yapımlardır. Uygun olamayan dilin tespiti için derste incelemeler 

yapılmalıdır. Bu incelemelerde, bir medya mesajı alınıp içindeki küfür, aĢağılama, 

nefret ifadeleri seçilmelidir. Kötü dil örnekleri listelenmeli ve bunların neden kötü 

olduğu tartıĢılmalıdır. Metinden çıkarılan kötü sözcüklerin yerine uygun sözcükler 

yerleĢtirilmelidir. Bu ve benzeri uygulamalarla dilin doğru kullanımının ne denli 

önemli olduğunun öğrenci tarafından farkına varılması sağlanmalıdır. 

  

 

           2.4.2. Değerler ve YaĢam Tarzları 

 

 

Medyanın cazibeli bir Ģekilde sunduğu değerler ve yaĢam tarzı, sosyal geliĢim 

aĢamasında çocuklar ve gençleri etkilemektedir. Doğası gereği medya, ürettiği 

mesajlarla birlikte, kimin, neyin önemli olduğuna dair alt metinler aktarır. Bir öykü 

anlatıcı olarak medya; sosyal cinsiyet, yaĢ, etnik yapı, sıradan veya ünlü olmak, 

yaĢam tarzı, tutum ve davranıĢlar açısından en uygun oyuncuyu seçer, konuya ve 

ortama göre sahne hazırlar ve çeĢitli objeler, eĢyalar kullanarak dekor seçer. Tüm bu 

seçimler sonucu mesaja gömülü olarak aktarılan değerler vardır(Thoman and Jolls, 

2008, s.53). 

 

Medya birey, aile ve toplumun değerler sistemini etkilemektedir. Geleneksel 

çekirdek aile anlayıĢı değiĢmektedir. Ana-babadan en az biri dıĢarıda çalıĢmak 

zorundadır. Bir ihtiyaç haline dönüĢen (aslında medyanın ihtiyaç haline getirdiği) 

yeni çıkan ürünleri, birden fazla araba, televizyon, bilgisayar cep telefonu (ve daha 

önce bilinmeyen yeni geliĢtirilen cihaz ve ekipmanlardan) alabilmek için, daha uzun 

süre çalıĢmak gerekmektedir. ĠĢ yerindeki uzun çalıĢma saatleri, evde aileye 

ayrılması gereken zamandan çalmaktadır. Aileler bir arada iken de bireyler ayrı 

odalarda televizyonunu izlemekte, çocuklar bilgisayar oyunu oynamakta, kendi 
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dünyasında yaĢamaktadır. Televizyon ve diğer elektronik, dijital teknolojiler 

genellikle ana-babaların gözetiminde değil, çocukların keyfiyetinde kullanılmaktadır. 

Böylece aile içinde paylaĢılan deneyimler yok olmaya yüz tutmakta ve televizyon 

insanları daha bireyci, bencil ve materyalist hale getirmektedir (Potter, 2005, s. 278). 

 

 

Medya kitlelere mesajlarını ulaĢtırırken genellikle herkeste ortak bir kanı 

oluĢturmayı hedefler. Medyanın empoze etmeye çalıĢtığı mesajı benimsemeyen insan 

sanki kendisini ikincil bir duruma düĢmüĢ hissine kapılır. Bu açıdan önemli olan 

medya okuryazarlığı eğitiminde öğrencilere medya mesajlarını sorgulayıcı bir gözle 

analiz edebilmeyi öğretmek ve değerler tespitini yapabilmelerini sağlamaktır.   

 

 

            2.4.3. Kurgu-Gerçek ĠliĢkisi 

 

Belirli bir süre medya tüketimi sonucunda bireyler, birbiri sıra gelen gerçek 

ile kurguyu ayırt edemeyecek hale gelmektedir. Bilgi bombardımanına maruz kalan 

bireyler, paketlenip sunulan bilginin ne kadarının gerçek, ne kadarının kurgu 

olduğunu ayırt etmekte güçlük çekmektedir. 

 

Gerçeklik yanılgısı ağırlıklı olarak görsel mesajlarda yer almaktadır. Bu 

yüzden öğrencilere, tıpkı metin okumayı öğretmek gibi görsel mesajları da 'okumayı' 

öğretmek gerekmektedir. Görsel mesajların anlaĢılıp anlamlandırılması, geçmiĢ bilgi 

birikimi ve kültüre dayanır. Bu görsel bilgi birikimi fiziksel olarak görülen gerçek 

yaĢam deneyimine değil, yine medyadan görülen kurgulanmıĢ bilgiye dayanır. 

Görsel öğeler daha önce görülmüĢ olanlarla karĢılaĢtırılıp, eĢleĢtirilip, benzetilir ve 

anlamlandırılır(Cooper, 2008, s. 15). 

 

Bilgisayar ve grafik teknolojilerinin hızlı geliĢimi neticesinde „gerçek gibi„ 

görünen grafik animasyonlar yapılabilmektedir. Bu da gerçek ile kurgu arasındaki 

ayrımı zayıflatmaktadır. Dahası kurgu ve animasyonun çıplak gözle „seçilemeyecek„ 

kadar „gerçekçilik„ yolunda hızla ilerlediğe ve inandırıcılığının arttığı 

gözlemlenmektedir.  
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Öğrenciler arasında yaygın olarak kullanılan televizyon, bilgisayar ve cep 

telefonu gibi araçlar üzerinden yansıtılan gerçeklik, gerçek hayattan daha çekici 

sunulmakta ve bu da çocuklar ve gençlerin neyin „gerçek‟ olduğunu birbirine 

karıĢtırmalarına neden olmaktadır.    

 

 

           2.4.4. Tüketim 

 

Medya mesajları toplumun tüketim davranıĢlarını etkileme potansiyeline 

sahiptir. Özellikle reklamlarda bir sorun gündeme getirilir (fazla kilolar, güzellik, 

kepek sorunu vb.) bireyin ürüne gereksinim duyması sağlanır(Baran, 1999, s. 284). 

Sorunu çözmek için en iyi yol, bu reklamı yapılan ürünü kullanmaktadır. Reklamı 

yapılan her ürün, en iyi ürünün kendisi olduğunu iddia eder. Reklam, satıĢa 

dönüĢtüğünde amaç gerçekleĢmiĢ olur. 

 

 

Reklamcılık sektörü; güzellik, güç, kibarlık, prestij ve baĢarı gibi kültürel 

olarak değer verilen nitelikleri, belirli ürünlerin tüketimiyle elde edilecek vasıflar 

olarak göstermekte, hatta büyük bir baĢarıyla bunu bir değerler sistemi haline 

dönüĢtürmektedir. Ġzleyici/tüketiciyi ikna için AIDA (Attention, Interest, Desire, 

Action) stratejisi kullanmaktadır. AIDA'da potansiyel müĢterinin bahsedilen değerler 

sistemi içinde dikkati çekilmekte, ilgisi uyandırılmakta, ürünü kullanmayı istemesi 

sağlanmakta ve satış gerçekleĢtirilmektedir(Baran, 1999, s. 296). 

 

Ortaöğretim düzeyi 14-18 yaĢ grubu gençler (teenagers), modayı en fazla 

takip eden kitle olarak, üretici ve reklamcıların çok ilgisini çeken yoğun bir tüketici 

grubu oluĢturmaktadır(Goodman, 2003, s. 26-27). Gençlerin „ihtiyaç„ ile „istek„lerini 

birbirinden iyi ayırt etmeyi bilmeleri gerekmektedir. Ġhtiyaçlar hayatı sürdürmek için 

gerekli, istekler ise daha rahat yaĢamak için keyfidir ama gerekli değildir(Sweat, 

2011, s.15). 

 

Çocuklar ve gençler için model aldıkları ve hayranlık duydukları ( Ģarkıcı, 

sporcu, aktör..vb) kiĢileri kullanarak yapılan reklamlar, ürünün içeriğine, 

gerekliliğine bakılmadan satın alınmasına sebep olmakta ve bu da gereksiz tüketim 



 

134 
 

ile birlikte Ģayet tanıtımı yapılan ürün bir gıda ürünü ise (kola, cips..vb) beraberinde 

çok ciddi ve kalıcı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  

 

 

           2.4.5.Örnek Alınan KiĢiler 

 

Rol modeller, liderler ve diğer ünlüler gençlerin yaĢamı, yaĢam tarzı üzerinde 

önemli bir güce sahiptir. Peki, buna değer olup olmadıklarını belirleyen ölçütler 

nelerdir? Bugünün rol modelleri kimdir? Kimler gençler tarafından örnek 

alınmaktadır? Çocuklar ve gençler, ünlülerin konumları, güçleri ve yapay cazibeleri 

karĢısında savunmasızdır, onlardan etkilenmektedir. Gençler üzerindeki bu güçlü 

etkiyi hak etsin veya etmesin, ünlüler; gençler için doğrudan rol modeldir(Rosen; 

Quesada; Summers, 1998, s. 97). 

 

Gençler medyada yer alan Ģarkıcı, model, sinema sanatçısı, oyuncu gibi ünlü 

kiĢileri örnek almaktadır. Medyanın sembolik çevresinde model kiĢilerin özel olarak 

tasarlanmıĢ veya belirli bir amaç gütmeksizin (spontane) ortaya çıkan davranıĢ 

kalıpları, giyim ve yaĢam tarzı, sosyal öğrenme içinde yer alan, gözleme dayalı bir 

öğrenme biçimidir(Bandura, 2001, s.271). 

 

Ġnsanların yaĢadıkları yer, seyahat ettikleri noktalar günlük rutinlerinde belirli 

ve kısıtlıdır. Oysa medya ortamında farklı zaman ve mekânlar görülür ve onlar örnek 

alınabilir. Bu sembolik çevredeki rol modeller, çok güçlü bir etkiye sahiptir ki 

insanların günlük yaĢamlarına bile tesir etmektedir. Kitle medyası, özellikle de 

televizyon; „gücü„ resmetmekte ve bunu kamuya duyurmakta çok güçlüdür. 

Modellerin baĢarılı davranıĢlarının iyi sonuçlar doğurması, gözlemcilerin (izleyiciler, 

gençler) de benzer davranıĢlar yaptığında olumlu sonuçlar elde edeceği imajını 

oluĢturmaktadır(Bandura, 2001, s. 279). 

 

Sosyal öğrenme teorisinde bireyin model alma süreci Ģu aĢamalardan 

oluĢmaktadır: Model, bireyin örnek alacağı bir model olarak dikkatini çeker. Model 

dikkatle gözlemlenir ve hafızada yer eder. Öğrenilenler uygulamaya konur ve örnek 

alınan davranıĢlar; yetenekler ve imkânlar dâhilinde davranıĢa dönüĢtürülür. 

DavranıĢın tekrarı için motivasyon gereklidir. Çevrenin ödül-ceza Ģeklindeki 
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beğenisi veya reddine göre davranıĢ sürdürülür veya bırakılır. Çevrenin beğenmesi 

her halukârda davranıĢın sürdürülmesiyle sonuçlanır(Bandura, 1969, s. 222-225). 

 

Medya Okuryazarlığı derslerinde öğrencilere, ünlü olan ve örnek alınan tüm 

popüler kiĢilerin imajları profesyoneller tarafından inĢa edilip sonra medya 

tarafından sunulduğu farkındalığının kazandırılması gerekir. Çünkü bu kiĢilerin 

medyadaki görüntüleri ile günlük yaĢantılarındaki görüntüleri arasında çok büyük 

farklılıklar vardır.  Bu farkı ortaya koyabilmek için örneğin; 

 

Derste bir ünlünün bir ödül törenindeki kusursuz tasarlanmış imajı ile, 

paparazi tarafından yakalanmış makyajsız sıradan bir görüntüsü karşılaştırılır. 

Böylece o kişinin doğal hali ile özenle giydirilip imajı tasarlanmış hali arasındaki 

farklılığın ne kadar büyük olabileceği ortaya çıkar. Ünlülerin zaman içinde 

yaşlanmasıyla gençlik fotoğraflarının karşılaştırma amacıyla dergilerde kullanılması 

da çarpıcıdır(Bazalgette and Marion, 2010, s. 26). 

 

 

KiĢiliğin Ģekillendiği ortaöğretim çağında gençler; baĢarılı, güçlü, güzel 

örnekler olarak medya dünyasındaki ünlüleri örnek almaktadır. Ünlülerin yaĢam 

tarzı, giyim, kuĢamlarıyla beden imajları, tükettikleri ürünler izlenmekte, onların 

davranıĢ kalıpları sorgulanmaksızın kabul edilmektedir. Oysaki gerçek hayatta 

medyada gösterilen Ģah Ģaha lı hayatların, belli bir süre sonra özelliğini 

kaybedebileceği ve acımasız sonuçlar doğurabileceği bir bütün olarak öğrencilere 

anlatılmalıdır.    

 

            2.4.6. Bağımlılık 

 

Bağımlılık olarak medya okuryazarlığında ön plana çıkan sorunlardan ilki 

ekran bağımlılığıdır. Ekran bağımlılığı, [screen addiction] bilgisayar ve televizyon 

baĢta olmak üzere; internet, oyun konsolu, cep telefonu ve diğer ekranlı mobil 

teknoloji ve elektronik cihazları kapsamaktadır. Bu cihazlar, belirli bir kullanımdan 

sonra hayatın bir parçası haline gelip vazgeçilemeyen bağımlılıklar haline 

dönüĢmektedir. Televizyon seyretmek, internete bağlanıp, çeĢitli bilgi ve görüntülere 

eriĢmek, yolculuk esnasında da mobil teknolojilerin ekranlarını kullanmak, 'ekran 
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bağımlılığı' ile sonuçlanmaktadır. ĠlerlemiĢ seviyede ekran bağımlılığı birçok 

psikolojik ve fizyolojik hastalıklara ve dikkat dağınıklığına neden 

olmaktadır(Macdonald, 2010, s.8-11). 

 

 

Ekran bağımlılığı oyun bağımlılığı ile birleĢmektedir. Saatler günler boyu 

sanal oyunlar oynayan bu yüzden gündelik hayattan soyutlanmıĢ uyku düzeninin de 

ötesinde yaĢam düzeni bozulmuĢ insanlar vardır. Bu insanlar saat, gün, ay gibi zaman 

birimlerini kaybetmiĢtir. AĢırı televizyon izleyen, bilgisayar oyunu oynayan ve video 

dünyasında yaĢayan birey toplumsal yaĢamdan kopup asosyalleĢmektedir. 

 

Uzun süre ekran kullanımı, zaman yönetimi açısından da sorun 

olabilmektedir. Ekran karĢısında saatler boyu takılıp kalmak zaman israfına neden 

olmaktadır. Ekran bağımlısı olan bireyler için televizyon karĢısında saatler hızla 

geçmekte, internette sohbet yaparken, sürüp giden diyaloglar içinde biyolojik 

ihtiyaçlar için dahi ara vermek istenmemektedir. Ne yazık ki zaman israfına maruz 

kalan daha çok orta öğrenim düzeyindeki çocuklar ve gençlerdir. 

 

Alkol, tütün ve uyuĢturucu madde bağımlılığı ekran bağımlılığıyla paralel 

geliĢen bir baĢka bağımlılık türüdür. Medyada kontrolsüz verilen yayınlardaki kiĢiler 

bu maddeleri kullanmalarının görüntüleri, insanların sıkıntılı, öfkeli, mutsuz, 

sevinçli, coĢkulu gibi değiĢken olumlu ve olumsuz ruh hallerinin bu tür zararlı 

maddelerle birleĢtirildiğine dair karakterler, öğrenciler için bir ilgi odağı 

oluĢturmakta ve onlarda bu tür maddeleri kullanmaya dair bir ilgi doğurmaktadır.  

 

George Orwell'in 1984 yılına öngörüde bulunan bilim kurgu eserinde olduğu 

gibi(aktaran Monaco, 1981, s. 414-415), araç -televizyon ekranı- donuklaĢabilir ama 

onu tamamen kapatabilmenin yolu yoktur. O sürekli güvenlik kamerasıyla, bilgisayar 

verileriyle gözetler. Ġnteraktif ekrana, bilgisayar sistemlerine bakan insan hem ondan 

bilgi alır hem de ona bilgi verir. Tüm haberleĢmeleri, banka hesap hareketleri, ne 

tüketip nerede yaĢadığı, internet aktiviteleri hep gözetlenir. Bağımlısı olduğu 

teknolojiler, bireyi Big Brother'a bağımlı yapmaktadır. 
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Teknoloji çağını yaĢadığımız bu yüzyılda çocuklar ve gençler televizyon 

baĢta olmak üzere bilgisayar, internet ve cep telefonu gibi teknolojik iletiĢim 

araçlarıyla iç içe yaĢamaktadır. Bu iletiĢim araçları haberleĢme ve bilgi edinme 

amacıyla kullanılabildiği gibi pornografi, cinsel istismar, kumar, istenmeyen kiĢilerle 

arkadaĢlık, kötü alıĢkanlıklar edinme gibi olumsuz amaçlara da sebep olabilme 

potansiyeline sahiptir.  

 

          2.4.7. Aile ve Sosyal ĠliĢkiler 

 

Medya teknolojileri aileleri yalnızlığa sevk etmektedir. Özellikle 

televizyonun yaygınlaĢmasıyla baĢlayan bu süreç, ailelerin bir arada oturmalarına 

rağmen düĢünsel olarak her bireyin kendi dünyasını yaĢamasına sebep olmuĢtur.   

 

Salonda merkezi bir televizyonla birlikte çocuk odalarında da televizyon 

bulunması, bireysel izlemeyle yalıtılmıĢlığı aile içinde duvarlarla güçlendirmektedir. 

Anne kadın programı; çocuk da çocuk programı izlemektedir. Aile yemekte bir araya 

gelse bile, konuĢmak yerine televizyona kulak kabartmayı tercih etmektedir(Potter, 

2005, s. 264). 

 

 Günümüzde televizyonla birlikte bilgisayar kullanımındaki yaygınlık aile 

bireylerini farklı yalnızlıklar yaĢamalarına sebep olmaktadır. Sosyal sitelerde, sanal 

ortamlarda yüzlerce hatta binlerce arkadaĢ edindiğini düĢünen bireyler genellikle 

sağlıklı ve uzun ömürlü arkadaĢlıklar kuramamakta ve gerçek arkadaĢlık kurma 

anlayıĢları zarar görmektedir. Sanal ortamlarda oluĢturulan kimlikler çoğu zaman 

gerçeği yansıtmamakta ve neticede istenmeyen arkadaĢlıklara hatta adli vakalara 

neden olmaktadır.  

 

Sosyal ağlar, etik kurallara uyularak, eğitim veya mesleki alanlarda bilgi 

paylaĢımı için kullanıldığında önemli yararlar sağlamaktadır. Bu yüzden öğrencilerin 

sosyal ağlarla ilgili olarak iyi eğitilmeleri, onu bir boĢ vakit geçirme ve eğlence aracı 

olarak görmek yerine, öğrenme (eğitim) ve yapma (üretim, hatta profesyonel yaĢam) 

için yardımlaĢma aracı olarak kabul etmeleri için gerekli eğitim verilmelidir(Smith, 

2008, s.22). 
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Aile bireylerin sağlıklı medya kullanıcıları olabilmeleri için bir takım kurallar 

geliĢtirmelerinde fayda vardır. Öncelikle, aile bireylerinin elektronik ve dijital 

medyayı diğer aile üyelerinden üstün ve öncelikli tutmaması gereklidir. Ailelerin 

kendi içlerinde bir otokontrol mekanizması oluĢturarak günlük veya haftalık olarak 

ne kadar süre televizyon izleyeceklerini, internet ve sosyal ağları kullanacaklarını 

belirlemelerinde fayda vardır. Bu davranıĢ ailelere zaman yönetimi açısından da 

kazanımlar sağlayacaktır.  

 

Unutulmaması gereken önemli bir konu, medyanın kullanıcılarından çok 

kendi yararını düĢündüğü gerçeğidir. Medyanın olası zararlı etkilerinden 

korunabilmek için aileler mümkün olduğunca medyayı birlikte kullanmalı, zaman 

dilimleri belirleyerek bunlara uymalı ve medyayı eleĢtirel bakıĢ açısıyla izleyerek 

medyada anlatılanlar üzerinden soru sorma, yorum yapma gibi sözel süreçleri medya 

kullanımına dâhil etmelidir. Böylece medyanın tek taraflı etki altına alma gücüne 

karĢılık medya ve bireyler arasında bir diyalog ortamı oluĢacaktır ve medyanın olası 

zararlı etkileri azaltılmıĢ olacaktır.    

 

 

2.5.  Medya Okuryazarlığı Eğitimi Uygulamaları 

 

Etkili bir medya okuryazarlığı dersinde öğrencilere analiz yapmayı, 

değerlendirmeyi ve çeĢitli formlardaki araçlarla iletiĢime geçmeyi öğretmek için 

çeĢitli uygulamalar bulunmaktadır. Ġyi bir medya okuryazarı olmak, merkezinde 

öğrencinin bulunduğu bir eğitim anlayıĢıyla gerçekleĢir. Hart ve Benson (1996) 

sınıfta yapılan medya eğitimi faaliyetlerini tanımlamada ciddi sıkıntılar olduğunu 

ifade etmektedir. Bunun nedenini, öğretmenlerin güncel sınıf içi uygulamaları 

hakkında çok az Ģey bilmesine bağlamaktadır. Uzmanlar medya eğitimi 

aktivitelerinin detaylarına ıĢık tutan kaliteli metotların uygulandığı doğal çalıĢmaları 

savunmaktadırlar. Medya eğitiminde yaygın olarak kullanılan medya aktivitelerini 

incelediğimizde: 
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2.5.1.Medya Eğitimi 

 

Medya eğitiminde yaygın olarak kullanılan altı tür sınıf aktivitesi vardır: 

Metin analizi, içerik analizi, örnek olay incelemesi, uygulamalı aktiviteler, benzetim 

ve üretim aktiviteleri. Bu aktivitelerden ilk üçü daha çok analitik bir yapıya sahipken, 

geriye kalan aktiviteler genelde uygulamaya dönüktür (UNESCO, 2012). Bu 

yaklaĢımlar medya hakkında öğrenmeyi sağlayan geliĢimsel unsurlardır ve onlar 

birkaç tür öğrenim yeteneğini, deneyimini ve aktiviteyi içeren konu ve temaların 

doğal bir parçasıdır. Bowker (1991) bu sınıf aktivitelerini Ģöyle açıklamaktadır: 

 

 

2.5.2. Metin Çözümlemesi 

 

Çocuklar medya metinlerinden bir anlam çıkarmak istediklerinde, öncelikle 

medya iletilerinde yer alan görsel ve iĢitsel dilin nasıl okunması gerektiğini 

öğrenmelidirler. Çocuklar hem medya ürünlerini analiz ederek hem de kendi 

iletilerini üreterek yaptıklarından nasıl bir anlam çıkardıklarını açıklayabilirler. 

 

Herhangi bir medya metni (Örn: 18. yüzyıldan kalma bir tablo ya da 20. 

yüzyılın sonlarından kalma bir komedi metni olabilir) bilimin konuyla alakalı 

alanları kullanılarak ve uygulamaya dönük çalıĢmaların esası anlaĢılarak analiz 

edilebilir. Yakın metinsel analiz, çocukların izledikleri ve dinledikleri Ģeyin ne 

olduğu konusunda çabuk karar vermemeleri için onları yönlendirir. Mesela, 

televizyondan kısa bir görüntü alınarak öğrencilerin bu görüntüde duyup gördüklerini 

tanımlaması istenir. Ses kısılarak öğrencilerin görsel boyuta odaklanması 

sağlanabilir. Sonra resim olmaksızın ses dinlenebilir ve ne iĢittiklerini tanımlamaları 

istenebilir. Ses ve görüntü bir arada verilerek öğrencilerin iki unsurun kombinasyonu 

hakkında ne düĢündükleri sorgulanabilir. Ġkinci aĢamada, öğrencilerden 

söylediklerinin ne anlama geldiğini belirtmeleri ve bu tahminlerde niçin 

bulunduklarını anlatmaları istenir. Son olarak, öğrenciler medya metinlerini 

üretenlerin hedef kitleye nasıl etkili iletiler gönderdiği konusunda fikir yürütürler. 

Burada amaç öğrencilerin dikkatini televizyondan alınan görüntünün anlamına katkı 

sağlayan ıĢık, yakın çekim, çerçeveleme vb. unsurlara çekmektir. 
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Eğer öğrenciler metin çözümlemesi etkinliğini bir medya metnine nasıl 

uygulanacağını anlamazlarsa, egzersizler fazlaca Ģematik ve katı olma riskini taĢır. 

Çocukların kendi yaptıkları iĢe kafa yormaları analitik çalıĢmaları anlama konusunda 

onları daha çok yetkilendirecektir. Sonuçta, öğrencilerin Ģevkle bir gazete ve video 

oluĢturmaya çalıĢtıkları küçük bir uygulama tıpkı bir gazete basımı gibi kayda değer 

çalıĢmayla sonuçlanabilir. Eğer yapılan çalıĢmalara öğrenciler ve öğretmenler 

gereken dikkati göstermezlerse, alınması gereken bilgi bu çalıĢmalardan 

çıkarılamayacaktır. 

 

 

Metin analizleri açıkçası öğrencilerin, örneğin farklı kamera açılarını ya da 

hareket geçiĢlerini anlatabilmeleri için, teknik kelime dağarcığı edinmelerini 

gerektirir. Ancak, bu tür analizlerin rutin, mekanik bir faaliyete dönüĢmemesi 

önemlidir. Ġdareli bir Ģekilde diğer faaliyetlerle birlikte kullanılmalıdır. Metin 

analizinin aynı zamanda bir de uygulama boyutu olmalıdır. Öğrencilerden bir 

görüntüyü bileĢen parçalarına ayırıp, her bir parçayı analitik yorumla sınıflandırarak 

“yapısal çözümlemesini” yapmaları ya da hareketli görüntü metinlerinden bir 

televizyon reklamının her sahnesinin elle ayrı çizimini yapmaları istenebilir. Bu 

“bulunan” görüntülerin montajlanması, ya fotoğraf Ģeritlerinin reklam sahnesi haline 

getirmek için birbirine eklenmesine ya da kısa video sahneleri hazırlanmasına imkân 

tanıyabilir. Tek baĢına ele alındığında, metin analizi daha çok biçimsel gramer 

öğretimine benzer: Öğrenciler için anlamlı olması gerekecekse, gerçek içeriklerdeki 

gerçek metinlere uygulanması ve uygulamalı yollarla araĢtırılması gereklidir (RTÜK, 

2007, s. 23). 

 

 

2.5.3.Ġçerik Analizi 

 

Ġçerik analizi, bir medya aracının biçimsel yönünü değerlendirmeye rehberlik 

eden nitel bir çalıĢma metodudur. Mesela, öğrenciler bir gazetenin ne kadarının 

metne ayrılması gerektiğini gazetede yer alan resimlerle kıyaslama yaparak 

anlayabilirler veya reklamların sayısını haberlerin sayısıyla kıyaslayarak sayabilirler. 

Öğrencilerin vardıkları sonuçların gerekçesi gazetenin yerel mi ulusal mı bir gazete 

türü olduğuna dayanabilir. Televizyonda geçen kısa bir haber içinde yer alan 
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fotoğrafların sayılması veya bir dergiyi tanıtmak için pasif roldeki kadın resimlerinin 

sayısını aktif roldeki kadınların sayısına kıyaslanması diğer standart egzersizlerdir. 

Bu tür aktiviteler medya metinleri içinde bulduklarını seçici okuma ve özetleme 

etkinlikleri içerir. 

 

Ġçerik analizinde, öğrencilerin genelde umursamadıkları bir metnin öğelerine 

odaklanmalarını sağlayacak bir yöntem izlenebilir. Mesela, film veya bir TV 

programının açılıĢ ve kapanıĢ aĢamalarında metnin belli bir izleyici kitlesini nasıl 

hedef aldığı yapım sürecindeki farklı roller konusunda önemi bilgiler sağlayabilir. 

Diğer bir teknik de belli bir metnin nasıl pazarlanıp izleyicilere dağıtıldığı hakkında 

bilgi toplamaktır. Bu TV dergilerini, video kataloglarını, mağaza vitrinlerini, film 

posterlerini ve reklamları, internet sitelerini, fragmanları ve basın açıklamalarını 

incelemeyi kapsayabilir (RTÜK, 2007, s. 24). 

 

 

2.5.4. Durum ÇalıĢmaları 

 

Bu aĢamada öğrenciler kendi seçtikleri herhangi bir medya konusunu 

derinlemesine araĢtırmak için cesaretlendirilmeye ihtiyaç duyarlar. Öğretmenlerin, 

öğrencilerin çalıĢma heveslerine ve güncel konuları tartıĢma isteklerine olumlu 

katkılar sunması çok önemlidir. Öğretmenler bu tür durumlarla çok sık karĢılaĢırlar. 

Bazen gerekli bilgiyi öğretmenler temin eder ama genelde bu iĢi öğrenciler yapar. En 

basit durum çalıĢması türünde özel bir metnin üretimine, pazarlanmasına ve 

tüketimine odaklanılır. Ġkinci bir durum çalıĢmasında öğretmenler, öğrencilerinden 

özel bir konu için medya araçları içinde araĢtırma yapmalarını ister (UNESCO, 

2006). 

 

Medya öğretmenlerinin güncel ve önemli medya konuları hakkında bilgi 

sahibi olmaları ve bu konular içinde yer alan durum çalıĢmalarını ortaya çıkarması 

için öğrencileri cesaretlendirmeleri faydalı bir stratejidir. Durum çalıĢmaları sadece 

içerik analizine katkı sağlayan okul kaynaklarının artmasına yardımcı olmaz, aynı 

zamanda metinlerin anlam ve önemini etkileyen bir dizi konunun öğrenciler 

tarafından anlaĢılmasına da yardımcı olur. Bir televizyon programının yayından 

çekilme nedenlerini soruĢturmak, diğer medya araçlarıyla (buna gazeteler de dâhil) 
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bir dizi araĢtırma yapmak, farklı medya metinlerini takip ederek izleyici profillerini 

ortaya çıkarmak, farklı medya kurum ya da Ģirketlerin çalıĢma prensiplerini tespit 

etmek ve bunu yapmak için de referans kitaplardan faydalanmak gibi ders 

programında bulunmayan etkinlikler öğrencilerin araĢtırmacı özelliklerini daha da 

geliĢtirmelerine imkân tanır. 

 

Durum çalıĢmaları öğrencilerin pratik aktiviteleriyle ve üretim çalıĢmalarıyla 

paralel olarak ortaya çıktığında, öğrenciler içerik hakkında sorulan soruların ne 

olduğunun bilgisini elde edecektir. 

 

 

 

             2.5.5.Uygulamalı Aktiviteler 

 

Medya çalıĢmalarının teknik zorluğu bazen stresli öğretmenleri usandırır. 

Ancak unutulmamalıdır ki çocuklar medya süreçlerini ve ürünlerini basit teknolojik 

çalıĢmalarla anlayabilirler. Yazılı bir hikâyeyi film Ģeritleriyle görsel bir Ģekle 

dönüĢtürmek veya bir fotoğrafın hikâyesini yapmak, magazin dergilerinden alınan 

görüntüleri tekrar tasarlayarak ve seçerek bir görüntü katalogu oluĢturmak, yeni ses 

efektlerini seslendirmek, televizyondan bir öykü ya da bir müzik çekip çıkarma, yerli 

bir video kullanma, bunlar karmaĢık bir video veya bir benzetim kadar etkili 

olabilecek basit uygulamalardır. Öğrencileri görsel unsurları kullanmaya hazırlama, 

onlara çekilen fotoğrafları çerçeveletme, sıraya koydurma, baskıya sokma ve 

resimlere uygun sesler seçtirme ve eklemelerine yardımcı olma gibi faaliyetler 

medyanın nasıl çalıĢtığı konusunda farkındalık kazanmalarını sağlar. Teknolojik 

araçların çok karmaĢık olduğu bir ortamda, uygulama yapmaya elveriĢli basit 

aktivitelerle aĢamalı alıĢtırmalar tercih edilebilir ama çalıĢmalarda kullanılacak 

araçlara ulaĢılmıyorsa etkinlikleri gerçekleĢtirmek imkânsızlaĢır. 

 

 

Video kamera kullanmayı öğrenme veya bir film Ģerdi hakkında bir tanıtım 

yapma didaktik bir öğretimi gerektirir. Ama zaman kalırsa, donanımın teknik 

yönünün nasıl kullanıldığını öğrenme yapım ekibinin rolleriyle alakalı deneyimlerini 

paylaĢmalarıyla ve bağımsız oyunlar aracılığıyla tarif edilebilir. Donanımların nasıl 
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çalıĢtığı konusunda çocuklara Ģans verilerek eğlenceli bir yolla pratik ve teori 

birleĢtirilebilir. Böylece, çocuklar teknolojiyle öğrenmenin amaçlarını daha iyi 

kavrayabilirler. Pratik çalıĢmalarda malzemelere bağlı olarak ortaya çıkan 

problemleri umursamak gerektiğini anlarlar. Çünkü medya eğitiminin temelini 

oluĢturan uygulamalarda eksiksiz donanım kullanmak, yapılan aktivitelerin daha iyi 

anlaĢılmasını sağlar. 

 

 

Ġlgi çekici örneklerin ne olabileceğinden ve belirli örneklerden genel 

prensiplere ulaĢarak öğrenciler kendi öğrenmelerini değerlendirebilirler. 

Öğrencilerin, bir tüketici olarak diğerleriyle deneyimlerini paylaĢmaya, 

öğretmenlerin ise bir üretici olarak yapılan çalıĢmaları anlaĢılır kılmak için bilgilerini 

paylaĢmaya ihtiyaçları vardır. 

 

 

           2.5.6.Benzetim 

 

 

Benzetim medya eğitiminde yaygın kullanılan bir tekniktir. Benzetim bir rol 

yapma formudur: Benzetim, aslında kurgusal bir yol olduğu için, öğrencileri medya 

yapımcılarının yerine koymayı gerektirir. Bu teknik, özellikle medya endüstrisi 

içindeki yapım rolleri ve süreçleriyle, medya yapımcılarının çalıĢmalarında bulunan 

finansal ve teknolojik konularla ve kurumsal kısıtlamaların nasıl dengelendiğiyle 

alakalı soruları açıklamaya çalıĢır. Genellikle öğrencilere, yapacakları bir dizi tercih 

ya da çözecekleri bir dizi problem sunulur ve daha sonra aldıkları kararların 

sonuçlarını, sınıftaki diğer gruplarla karĢılaĢtırarak ifade etmeleri teĢvik edilir. Aynı 

zamanda öğretmen de yetkili editör ya da yapımcı - yönetmen olarak „rol‟ yapabilir 

(RTÜK, 2007, s. 27). 

 

Benzetim çalıĢmasında, yaratıcı ve analitik düĢünce sadece gerçek medya 

aktivitelerinin bir benzerinin yapımına olanak sağlamaz aynı zamanda yansıtıcı 

düĢünmeyi de harekete geçirir. Benzetim „Farz edelim?‟ sorusuyla baĢlar ve bir 

fotoğrafa farklı kiĢilerin nasıl baktığıyla devam eder oradan da tanınmıĢ bir dergiyi 

oluĢturma tarzıyla geliĢtirilen çok yönlü masa üstü yayıncılığına kadar uzanır. 
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Öğrencilerden oyunculuk yetenekleri istenmez ama grup çalıĢmalarında bazen bir 

medya üreticisi veya medya editörü gibi bir rolün sergilenmesi ve sahnelenmesini 

istenebilir. 

 

 

Öğretmenler bir dizi medya sürecini, sistemini ve uygulamalarını açıklamak 

için benzetimi kullanabilirler. Buna karĢılık benzetim de medyanın kurumsal, 

teknolojik ve ekonomik yönlerini açıklamaya yardımcı olur. Eğer iyi yapılandırılırsa, 

bireyin kendisinin ve öğretmenin değerlendirme yapabileceği aĢamalı öğrenme 

deneyimlerini temin eder. Öğrenciler benzetim aracılığıyla profesyonel ürünlerin 

sermaye, materyal ve teknoloji içerdiğini, bunun yanında gerçek bir ürünü 

oluĢturmada profesyonel üreticilerin çalıĢmaları birleĢtirdiğini öğrenebilirler. 

Benzetim türlerinden biri olan zaman çizelgesi egzersizi, öğrencilerden 

gerçek bir zaman çizelgesini ya da akĢam bir televizyon kanalında verilen bir 

programın seyriyle alakalı yayın akıĢı çizelgesini oluĢturmasını ister. Bazen sabit 

kanal listelerinin birbirleriyle kıyaslanmasını da isteyebilir. Bu egzersizlerin amacı, 

günün belirli saatlerindeki programları izleyen spesifik izleyiciler için programları 

belirlemede öğrenci yeteneklerini kullanmaktır. Bu çalıĢmayla, öğrenciler farklı 

yayınlar ve bu yayınların hangi bölgede daha çok izlendiği konusu hakkında detaylı 

bilgi edinebilir. 

 

Zaman çizelgesi etkinliği içinde yapılacak değiĢikliklerle program planı 

araĢtırma çalıĢması öğrencilerden istenebilir. Mesela, çocuklar için hazırlanan yeni 

bir televizyon dizisinde program yapıcılarının önerileri inceletilebilinir. Öğrenciler 

program editörüne sunmak için tasarım malzemelerini, senaryo planlarını, karakter 

profillerini, konu serisini, izleyici, dinleyici profillerini ve üretim maliyetini 

oluĢturabilir. 

 

 

Bir diğer yorucu ve iyi test edilmiĢ benzetim türü ise diğer türlerin 

kendilerine örnek alacakları Covingham Radyosu‟ dur. Bu çalıĢmada kiĢi, radyo 

istasyonundaki bir idari yöneticiden „reyting performansını artır‟ Ģeklinde bir talimat 

alan editör ve teknik üreticinin yerine kendini koyar. Ġki saati aĢan bir periyotta 

harfler, bültenler, bildiriler ve gün boyunca çalıĢılacak malzeme akınına uğranılır ve 
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öğrenciler bir „canlı‟ yayın ortamındaymıĢ gibi materyalleri seçerek, yazarak, 

birleĢtirerek, okuyarak ve kaydederek on dakikalık bir haber programı 

hazırlayabilirler. Güncel haberler ve son dakika haberler gibi zorlayıcı üretim 

çalıĢmaları tanıtılır. Bu türden bir egzersiz, belli bir izleyici kitlesi için tanımlanan 

malzemeleri ortaya koymada öğrencileri cesaretlendirir. Öğrenciler bir grup olarak 

kendi rollerinin oluĢum aĢamalarını düĢünebilirler. Bu onlara medya ürünlerinin nasıl 

birçok üreticinin çalıĢması olduğunu düĢünmesine olanak tanır. 

 

 

Plan yapılırken, öğretmenler etkinlikte hangi süreci öne çıkaracaklarına karar 

vermelidir. Eğer belli bir yaĢ grubuna radyodan hava raporu aracılığıyla bir mesaj 

gönderilecekse, o yaĢ grubunda olan dinleyici kitlesiyle kurulacak yakın iliĢki 

tamamen kullanılan dilin onlara ne kadar hitap ettiğiyle ilgilidir. Etkinlikte görevin 

teknik ve teorik unsurlarının dikkatli bir biçimde dengelenmesi, beklenen sonuçların 

dikkatli bir biçimde tanımlanması, kararlaĢtırılması, desteklenmesi ve 

değerlendirilmesi de ayrı bir önem arz etmektedir. 

Bir diğer benzetim çalıĢmasında kitap, gazete veya televizyon gibi kitle 

iletiĢim araçlarıyla alakalı kavramlar kullanılabilir. Çocuklar „gazete yayın kurulu‟, 

„kitap editörlüğü‟ veya yeni televizyon programları için „yayımcı kurul‟ gibi 

kavramları sınıf ortamındaki sunumlarında öğrenebilirler. Bu sunumların içeriğini; 

taslağın özeti, kapak, ambalaj tasarımı, program analizi ve filmi değerlendirme 

oluĢturur. 

 

 

Çok daha basit olan diğer tür benzetim tekniği, öğrencilerden bir filimin 

belirli bölümlerine uygun olarak tasarlanmıĢ bir grup fotoğrafı yerleĢtirerek film 

editörü gibi davranmalarını ister. Bu etkinlikte, fotoğraftaki değiĢiklikler, kamera 

açıları, hareket, ortam unsurları, diyalog ve müzik hakkındaki yorumlar 

kullanılabilir. Heyecanlı filmlerde görüntülerin gerilim oluĢturacak Ģekilde bir sıra 

halinde dizilmeleri medya öğretiminin baĢlıca öğesidir. Bu öğeler, çekim 

değiĢiklikleri, kamera açıları, aksiyon, atmosferik unsurlar, diyalog ve müzik gibi 

konular hakkında yorum yapılarak açıklanabilir. Öğrenciler reklam, komedi veya 

korku filmleri gibi televizyonun diğer kategorileriyle deney yapabilirler. Bu 
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aktivitenin amacı, seçme, sıraya koyma ve oluĢturma çalıĢmalarında öğrencileri 

yetkilendirmektir. 

 

 

Üçüncü ve çok daha karmaĢık benzetim türü, film senaryosu geliĢtirme 

süreci, taslak senaryo içerme, üslup ve anlatı, pazarlanabilir yıldızlar ve üreticiler 

aracılığıyla öğrencileri sürece dahil etme etkinlikleridir. Bu tür çalıĢmaların baĢarıyla 

uygulanması bir film için pazarlanan fikirlerin diğer medya ortamlarında pazarlanan 

bir ürünü ortaya çıkardığını anlamaları konusunda öğrencilere yardım eder. 

 

 

2.5.7.Üretim 

 

Son dönemde bilgi, kavrama ve teknik yeteneklerinin sistematik geliĢimi 

aracılığıyla, artık öğrenciler tüm yayınlar veya videoların üretimi gibi çok daha 

kapsamlı projeler hazırlayabilirler. Üretimin farklı unsurları teorik konuları ve 

uygulamalı çalıĢmaları dengelemek için dikkatli bir yapılanma ister. Teknik, teorik 

ve grup yeteneklerinin tüm boyutlarını geliĢtirmek için küçük ölçekli aktivitelerle 

baĢlamak önemlidir. Bu sayede daha geniĢ ölçekli aktiviteler baĢarılı olur. 

 

Üretim dâhil, herhangi bir medya aktivitesinin organizasyonuyla alakalı bir 

takım genel ilkeler vardır. Ġlk olarak, öğretmenler görev dağılımı yaparken verilecek 

rolleri düzenli bir biçimde gözden geçirmelidirler. Gruptaki bireylerin kendi 

cinsiyetlerine göre (erkeklerin spor sayfaları, kızların moda sayfaları, düĢük 

kabiliyete sahip öğrencilerin kelime araĢtırma çalıĢması yapması veya bazılarının da 

denetim yapmak için atanmaları gibi) oluĢturulduğunu açıklamak önemlidir. Eğer 

gerekliyse, ilkeler ve teori hakkında soru sorarak müdahale etmek gerekebilir. 

 

Öğrencilerin medya formlarını etkili kullanabilmeleri için cesaretlendirilmeye 

ihtiyaçları vardır. Öğrenciler, genelde yazılı medya formlarına çok daha önem 

vermektedirler. Öğrencilerin görsel ve iĢitsel medya araçlarına önem vermelerini 

sağlayabilmek için bu araçların kullanımını gerektiren etkinliklere yer verilmelidir. 

Öğrencilere her tür medya aracını kullanabilecekleri etkinlik ortamları hazırlanarak, 

kabiliyetlerini çekinmeden sergileyebilmeleri sağlanmalıdır. 
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Süreç içinde bir projenin yapısını biçimlendirmek için, o projeyi inceleme, 

güncelleme ve değerlendirmek gerekir. Görev, rol ve grup dinamikleri dağılımında 

ayrıntılı notlar tutulmalıdır. Bütün bu çalıĢmalar resmi bir biçimde, bir öğretmen 

rolüyle, yapılmalıdır. Sergileme öncesi ve üretim sonrası zaman ve mekân 

ayarlanmalı, üretim süreciyle ortaya çıkan öğrenme değerlendirilmelidir. 

 

 

Bir medya öğretmeni olan Smith (2005) Girişim adlı makalesinde geniĢ 

ölçekli uygulamalı proje çalıĢmaları için bir „sözleĢme‟ yaklaĢımı ortaya 

koymaktadır. Uygulamalı çalıĢmaları yönetme esnasında ortaya çıkabilecek 

zorlukları engellemek için çok farklı yaklaĢımlar geliĢtirmiĢtir. Projede kullanılacak 

benzer araçlarla ilgili her türlü sorunu ortadan kaldırmak ve her öğrencinin aracı 

kullanmayla ilgili tüm potansiyelini ortaya koymalarını sağlamak için öğretmenin 

isteklerini karĢılama konusunda dizayn edilen bir sözleĢme kâğıdı hazırlanmasını 

önermektedir. Ama ideal olan hem öğrencinin hem de öğretmenin gözden geçirme ve 

değerlendirme yapabileceğine imkân tanıyacak bir sözleĢmenin olmasıdır. 

 

Yapılan sözleĢme eğitmenlik sürecinin sürmesini sağlayan bir mekanizmadır; 

öğretmenlik süreci gözden geçirme, görüĢme, cesaretlendirme ve hiyerarĢik olmayan 

bir iliĢkiyi garanti altına alır. Grup üyelerince paylaĢılan amaçlar, bireysel 

sorumluluklar hatırlatılır ve kendi çalıĢmalarına odaklanmalarına yardımcı olunur. 

SözleĢme, bir sonraki aĢamada hangi görevlerin tamamlanacağını ve hangi 

gereksinimlere ihtiyaç duyulacağıyla tamamlanır. Hem öğretmen hem de öğrenci 

sözleĢmeye imza atar. 

 

 

            2.6. Medya Okuryazarlığı Eğitiminde Kullanılabilecek Yöntemler  

 

Her alanda teknoloji ve bilgi patlaması formel eğitimde bir temel sorun olarak 

ortaya çıkmıĢtır. Yüzyıllar boyunca okul eğitimi dünyanın gerçeklerini öğrencilere 

öğretmek üzere tasarlanmıĢtı. Bu sistem artık geçersizdir. Hızla geliĢen bilgisayar ve 

diğer dijital teknolojilerin eğitimde de iz düĢümleri vardır. Bir butona dokununca 
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beliriveren en güncel bilgiler yeni teknolojiler üzerinden sunulmaktadır. Bugünün 

öğrencilerinin gereksinimi; neye, ne zaman ihtiyaç duyarsa ona, en iyi kaynaklardan 

ulaĢmayı öğrenmek ve elde ettiği bilgiyi gereksimleri doğrultusunda analiz etme ve 

değerlendirme becerisini kazanmaktır(Thoman and Jolls, 2008, s.9). 

 

 

Genelde bütün derslerde olduğu gibi, medya okuryazarlığı dersleri de 

öğretmen tarafından gerçekleĢtirilen düz anlatım (klasik sınıf içi ders anlatımı) 

Ģeklinde devam etmektedir. Bunun yerine çeĢitli uygulama temelli (yaparak 

öğrenme) eğitim yöntemlerine geçilmelidir. Ġlk derslerde yapılan düz anlatım ile 

öğrencilerin medyayı tanımaları sağlanmaktadır. Ancak tüm dersler boyunca düz 

anlatım yöntemiyle dersi sürdürmek, hedeflenen baĢarıyı elde etmede yetersiz 

kalmaktadır. Medya okuryazarlığı eğitiminin amacına ulaĢması için sınıfa örnek 

materyaller getirilip incelenmesi ve bilgisayar, kamera, yazıcı gibi araçları kullanarak 

en azından basit teknoloji kullanımıyla üretim yapılması gerekmektedir. 

 

Medya okuryazarlığında temel analiz metodu soru sormaktır. Soru sormak 

basit bir eylem gibi görülmekle birlikte, yeri geldikçe doğru soru sormak, medya 

mesajlarını anlamada anahtar konumundadır. Medya mesajlarının kodları soru 

sormakla çözülmektedir. 

 

Öğrencilerin, „bu mesajı kim, nasıl ve neden hazırlamıĢ?‟ Ģeklinde genel 

sorularla baĢlayıp, daha spesifik sorulara kadar inmeyi öğrenmeleri gerekmektedir. 

Derste soru sormayı ve sorgulamayı öğrenmek, çeĢitli pratikler ve tekrarlarla 

öğrenilenleri pekiĢtirmek; öğrencilere sorgulama alıĢkanlığı kazanmalarını 

sağlayacaktır. 

 

Eğitimde geleneksel yapıdaki „öğretmen anlatır, öğrenciler dinler„ Ģeklindeki 

öğretmen merkezli [Instructivist] yöntem artık güncel ihtiyaçları, özellikle medya 

okuryazarlığı eğitiminin ihtiyaçlarını tam olarak karĢılayamamaktadır. Bunun yerine 

yapılandırmacı [Constructivist] öğrenme yaklaĢımı gündeme gelmiĢtir. 
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Geleneksel öğretmen merkezli öğretmeden, yapılandırmacı öğretmeye geçiĢ 

Ģu Ģekildedir(Herrington & Herrington 2007„den aktaran Collaboration in Teaching 

and Learning, 2009, s.19-23): 

 

 

- Teorik olarak; davranıĢçı ve biliĢselcilikten – durumsal, sosyal yapılandırmacı 

ve öğrenci merkezliliğe,  

- Ders tasarımı olarak; sınırları belirli kapsam ve sıralanıĢtan – açık uçlu 

öğrenme ortamı ve esnek içeriğe,  

- Zaman ve yer olarak; sabit eğitim kurumu uygulamasından – dağıtılmıĢ, 

öğrenenin koĢullarına uygun olana,  

- Bilginin dayanağı olarak; uzmanlar tarafından belirlenmiĢ „tarafsız„ bilgiden 

– topluluk tarafından bir araya getirilip (serbestçe) paylaĢılan bilgiye,  

- Etkinlik olarak, bağlamından ayrılmıĢ, kısa, arka planı ve ön planı 

olmayandan – orijinal, düĢünce ürünü, karmaĢık ve sürdürülebilir olana,  

- Kaynak olarak, öğretmenin seçtiği, sabit olandan (ders kitabı ve çeĢitli 

standart eğitim materyali) – açık, öğrenenler tarafından araĢtırma araçları 

kullanılarak seçilene,  

- Değerlendirme olarak; standart metinler ve sınavlar yerine – baĢarı temelli, 

bütünleĢmiĢ ve alana özgü değerlendirmeye geçiĢ söz konusudur.  

 

 

GeliĢmiĢ ülkelerde 2010„lu yıllarda gündemde bulunan iĢbirliği halinde 

öğrenme, daha önce bir sınıf içi öğretme tekniği olarak değil, kiĢisel olarak 

uygulanan bir teknik olarak doğmuĢtur. Ġnsanlar grup halinde bir araya gelir, grup 

üyelerinin yetenekleri ve katkıları doğrultusunda öğrenme gerçekleĢir. Grup içinde 

rekabet değil, iĢbirliği sağlanır, grubun faaliyetinde sorumluluk ve otoritenin 

paylaĢılması söz konusudur(Collaboration in Teaching and Learning, 2009, s.45). 
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ĠĢbirliği halinde öğrenmenin özelliklerine odaklanıldığında, en baĢta, 

öğrenme ve öğretme iĢinin sınıfta baĢlayıp, sınıfta biten bir süreç değil, okul 

ortamının dıĢına da taĢınan bir yaĢam biçimi olduğu anlaĢılmaktadır. Bu sadece 

kendi akıĢı içinde gerçekleĢen bir çevrimiçi öğrenme değil, öğretmenin yardım ve 

desteğiyle öğrenme sürecine olan ilginin sürdürülmesinin sağlandığı, iĢbirliği halinde 

gerçekleĢtirilen bir öğrenme biçimidir. Bu öğrenme biçimi ilköğretim çağı için uygun 

olmamakla birlikte, ortaöğretim çağı için uygundur(Collaboration in Teaching and 

Learning, 2009, s.27). 

 

Ġçinde bulunduğumuz dijital dünyada geleneksel öğretme-öğrenme 

yöntemlerinin öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veremeyeceği açıktır. Bunu yerine, 

yeni bilgi teknolojilerini kullanma ve eğitimi sınıf ortamında interaktif hale getirme 

gereksinimi ortaya çıkmıĢtır. 

 

2.6.1. AraĢtırma 

 

Medya metinlerinde iĢlenen konuların daha iyi anlaĢılabilmesi için, konunun 

arka planı, daha önceki geliĢmeler ve Ģimdiki sonuçları; konunun aktörleri ve diğer 

konularla iliĢkilerin bilinmesi gerekmektedir. Bunun için incelenecek medya metni 

ile ilgili ön araĢtırma yapılır, yeterli bilgi toplanıp konu tam olarak anlaĢılınca 

incelemeye geçilir. 

 

Örneğin, haber programlarında yer alan iki ülke arasındaki soruna bağlı 

problemlerin anlaĢılabilmesi için tarihsel geçmiĢe dayalı bilgiye sahip olunması 

gereklidir. Bunun yanı sıra ülkelerin sahip olduğu kültürel özellikler, yaĢam tarzları, 

inançları ve toplumsal değerleri de önemli rol oynamaktadır. AraĢtırma bilincine 

ulaĢmıĢ olan öğrenciler, habere konu olan sorunların arka planında aslında farklı 

sebeplere dayalı ayrıĢmalar olduğunu farkına varırlar.   

 

Medya okuryazarlığında bir konuyu anlamak için, tek bir bakıĢ açısına veya 

kaynağa bağlı kalmak veya salt bir medya metnini incelemek yetersizdir. Konunu 

tam olarak anlaĢılabilmesi, ancak o konuyu çeĢitli yönleriyle ve farklı bakıĢ açılarıyla 

araĢtırıp, yeterli bilgi sahibi olunmasıyla mümkün olabilmektedir. 
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2.6.2. Örnek Olay ve Simülasyon 

 

Örnek olay çalıĢması ayrıntılı ve derinlemesine bir araĢtırma yapmayı 

sağlamaktadır (Yıldırım ve ġimĢek, 2011). Örnek olay çalıĢması sonucu elde edilen 

verinin zengin ve derin olması ise örneklemin küçük tutulmasının diğer önemli 

sebebidir. Bunun dıĢında, özellikleri çok iyi bilinen küçük bir kümeden, toplanan 

veriler, özellikleri tam bilinmeyen bir evrenden toplanan verilerden daha yararlı 

olacağı düĢünülmüĢtür. Çünkü çoğu durumda, iyi belirlenmiĢ küçük bir örneklem 

üzerinde yapılan araĢtırma, geniĢ bir evrende yapılandan daha iyi sonuçlar 

vermektedir (Merriam, 1998). 

 

 

Medya okuryazarlığının 'üretim' aĢamasında simülasyon kullanılmaktadır. 

Gerçek hayattaki yayıncılığın simülasyonu ile öğrenciler; doğrudan uygulamaya 

girerek, yayıncılığın özellikleri, karĢılaĢılan güçlükler, zorunluluklar hakkında fikir 

sahibi olur, en önemlisi de yayıncının gözüyle (empati) yayıncılık olgusuna bakmayı 

denerler (Buckingham, 2009, s. 79-81). 

 

 

Bilgisayar oyunları simülasyon uygulamalarının en somut ve yaygın 

örneğidir. Oyunla yaĢanan simülasyonda, öğrenicilerin belirli rolleri, sorumlulukları 

ve kısıtlılıkları vardır. Güçlüklerle baĢ ederek kararlarının sonuçlarını görür, sorun 

çözme becerilerini geliĢtirirler. Simülasyonlar; uçağı düĢürmeden uçurmayı, hastaları 

öldürmeden tedavi etmeyi, Ģirketleri iflas ettirmeden yürütmeyi, oyuncunun 

hatasından öğrenmesini sağlar(Fenrich; Ireland; Kaufman et al. 2008, s. 354). 

 

 

Örnek olay incelemeleri ve simülasyonlar öğrencilerin yaparak/yaĢayarak 

öğrenmelerini sağlar. Böylece, hayatın her aĢamasında medya mesajları etkisinde 

kalan çocuklar ve gençler olayları farklı bakıĢ açılarıyla değerlendirebilme, empati 

kurma ve çözüm üretebilme gibi kazanımlar elde edeceklerdir.   
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2.6.3. Oyun 

 

Bugünün toplumunda elektronik medya, televizyon, sinema, video, müzik, 

video oyunları ve bilgisayar yazılımları, hem çalıĢma hem de oyun aracılığıyla 

doğrudan yaĢamımızı etkilemektedir. Bu gün yapılan çalıĢmalar çocuk geliĢim 

uzmanlarının tahminlerinin de üzerinde çocukların çok küçük yaĢlarda çok çeĢitli 

medya araçları kullandıklarını belirtmektedir (Rideout, Vandewater ve Wartella, 

2003). Ġlk çocukluk dönemine yönelik televizyon program piyasası, yeni yürümeye 

baĢlayan çocuklar için bilgisayar yazılım programları ve bebekler için video 

filmlerinin sayısı giderek artmaktadır. 

 

DavranıĢların büyük oranda taklit ve gözlemle öğrenildiği, sosyal çevre ve 

medyadan etkilenmenin öğrenmede önemli bir faktör olduğu Sosyal Öğrenme 

Teorisi„nde, bireyin hazır çevresindeki modeller ve kitle medyasının sembolik çevresi 

(medyadaki sanal dünya) etkilidir(Bandura, 2001, 271). Sosyal Öğrenme Teorisi„ni 

kuran ve orijinal araĢtırmalar yapan Albert Bandura(1991, 29-33)„ya göre oyun 

bireyi (yaptığı iĢte) sorumsuzluğa itmekte, insani vasıflarının dıĢından insana ve 

nesneye bakmasına neden olmakta, bir kez insani vasıfların dıĢına çıktığında da 

insanlar duyguları olmayan yarı-insan objelere dönüĢmektedir. Oyundaki mağdurlar, 

vahĢi, pislik, canavar ruhlu Ģeytanlar veya zavallılar olarak canlandırılmaktadır. 

 

AraĢtırmalar çocukların TV karĢısında ne kadar çok zaman harcarlarsa, oyun 

oynamaya ve sosyal iliĢkilere o kadar az zaman ayırabildiklerini göstermektedir 

(Belton;2001, s.800). YaĢadığı çevreyi öğrenme ve algılama adına, dıĢ dünyayla 

sürekli iletiĢim halinde olması gereken çocuk, yaĢadığı dünyadan çok farklı bir 

dünyanın düzenini öğrenmektedir. Özelikle 2 yaĢındaki çocukların ekrandan uzak 

tutulması gerekmektedir. Çünkü bu dönem beyin geliĢimi icin oldukça önemlidir. 

Ancak yaĢıtlarıyla ya da aile bireyleri ile oyun oynayarak algısal, fiziksel, duygusal 

ve sosyal geliĢimine yardımcı olacak becerileri kazanması gereken çocuk, TV‟nin 

yarattığı dünyada hapsolmakta, esasında içinde yasadığı gerçek dünyanın 

insanlarından değil, ekranın ona sunduğu kahramanlardan, kendisine bir dünya 

yaratmaktadır(Gavin, Mary;2005, s.1). 
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American Academy of Pediatrics(AAP Komisyonu: Carlson; Fulton; Lee. 

2010, s. 89-95); Ebeveynlere 9-15 yaĢ grubunun günlük ekran kullanım süresini 2 

saat ile sınırlandırmaları ve ekran yerine gençleri fiziksel aktivitelere 

yönlendirilmeleri önerisinde bulunmaktadır. Küçük çocuklar akranları ile fiziksel 

oyunlar oynamalı, büyük çocuklar da basketbol, futbol, bisiklet gibi sporları amatör 

olarak yapmalı, bunun için ortam sağlanıp teĢvik edilmelidir. Gençler için fiziksel 

aktivitelerin teĢviki, ekran seyretme esnasında alıĢkanlık haline gelen oturgan yaĢam 

tarzına alıĢmayı da önleyecektir. 

 

              ArkadaĢlarıyla oyun oynayarak geçirmesi gereken dönemi TV karĢısında 

veya bilgisayar baĢında geçiren çocuğun, hayal gücünün ve yaratıcılığının geliĢimi 

olumsuz yönde etkilenecektir. TV ve bilgisayarın bu olumsuz etkisinin en belirgin 

nedeni, çocuğun kurmuĢ olduğu iletiĢimin tek yönlü olmasıdır. Çocuk edilgen bir 

Ģekilde ekrana yansıyanları izlemekte, izlediği görüntüler karĢısında bir davranıĢ 

geliĢtirememektedir. Oysaki yaĢıtlarıyla oyun oynayan çocuk, doğal olarak diğer 

çocuklarla karsılıklı bir iletiĢim içindedir ve bu iliĢki içinde etken konumdadır. 

Çünkü oyun ortamında rol üstlenen çocuk, o rolün gereklerini gerek davranıĢ olarak 

gerekse dilini kullanarak yerine getirmeye çalıĢacaktır. Böylece, sosyal hayata iliĢkin 

edinmesi gereken birçok davranıĢı tecrübe ederek öğrenme fırsatını yakalayacak ve 

birebir yaĢayarak edindiği bilgileri içselleĢtirmesi çok daha kolay olacaktır. 

 

 

Ġlköğretim çağındaki çocuk geliĢiminde, mahallede, parkta, okul bahçesinde 

oynanan saklambaç, köĢe kapmaca vb. fiziksel oyunlar önemli bir yere sahiptir. 

Ortaöğretim çağında ise, futbol, basketbol, voleybol gibi oyunlar ön plana 

çıkmaktadır. Fiziksel oyunlar oynamak, çocukların ve gençlerin bedensel ve ruhsal 

geliĢimini olumlu yönde etkilemektedir. 

 

 

Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) 2006 yılı verilerine göre(Kültürel 

Faaliyetlere Katılım ve Ayrılan Zaman 2006, s. 90): Bilgisayarda çalıĢma oranı 

%8.3, bilgisayar kullanımında oyun oynanması oranı %40.1, internette sohbet 

edilmesi oranı ise %13„tür. Genel olarak erkekler; aylık bilgisayar ve kullanım 

süresinin % 40.1„ni, kadınlar % 29.4„nü bilgisayar oyunlarına ayırmaktadır. 
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Türkiye„de bulunan 16 bin civarındaki internet kafeden, gündüz saatlerinde ve okul 

çıkıĢlarında ağırlıklı olarak ilköğretim ikinci kademe ve ortaöğretim (lise) 

düzeyindeki öğrencilerin yararlandığı, bunların da çoğunlukla çevrimiçi oyunlarla 

vakit harcadığı çeĢitli istatistik sonuçlardan anlaĢılmaktadır. 

 

 

 Medya okuryazarlığı eğitimi, çocuklara ve gençlere dijital dünya ile gerçek 

dünya arasında bir köprü vazifesi görerek bilinçli medya tüketicileri olabilmelerini 

sağlayacaktır. Bir yandan teknolojinin onlara sunduğu avantajlardan yararlanırken 

diğer yandan geleneksel yöntemleri de kullanarak bir sentez yapabilmelerine olanak 

tanıyacaktır. 

 

2.6.4.Değerler Eğitimi 

 

Medya içeriği, özelde medya mesajı üreticisinin yerleĢik değerler sistemini, 

genelde ise toplumda sahip olunan kültürel değerler ve tutumları yansıtır. Bir medya 

mesajında yerleĢik değerler, kurguda tercihler, bakıĢ açıları, ima edilen sözcükler ve 

imajlar gibi görünmeyen alt metinler ve bunların üretim teknikleri, içerikle birlikte 

incelendiğinde 'görünür' hale gelir(Silverblatt and Zlobin, 2004, s. 17). 

 

Medya içeriği; ait olduğu kiĢi, kurum, grup ve ülkenin kültürel değerleri 

içinde üretilir ve bu değerleri yansıtır. Medya ise, toplumda neyin normal neyin 

anormal davranıĢ olduğunun ayrımının sınırlarını çizerek, sosyal değerler ve 

normları empoze eder. Sonuçta medya bireylerin kiĢisel kimliklerini 'ait olmak' veya 

'ait olmamak' Ģeklinde belirginleĢtirir. KuĢkusuz, medya izleyicilerinin değerleri ve 

tutumlarını etkiler(Watt, 2008, s. 4). 

 

Medya mesajlarının üretiminde belirli etik değerlerin baz alınmıĢ olması 

beklenmektedir. Gazetecilik mesleğinde yaygın kabul görmüĢ etik değerler ile bir 

medya mesajının incelemesi, medya mesajı üreticisinin etik konumunu tespit etme 

olanağı sağlar. Medya mesajlarının toplumsal değerlere uygunluğu da önemlidir. 

Medya mesajı tüketicileri, medya ürünlerini eleĢtirel gözle incelemekle yetinmemeli, 

medyanın gelenekler, idealler, mitler ve kurulu yapılar ile iliĢkili olarak toplum ve 

onun değerleri üzerindeki „kurucu„ ve „uzlaĢtırıcı„ yapısını daha iyi anlamaya 
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çalıĢmalıdır(Brown, 1998, s. 50). Öğrenme çağındaki çocukların ve gençlerin iyi 

yetiĢtirilmesinde, bir eğitim aracı konumundaki medya mesajlarında toplumsal ve 

kültürel değerlerin önemi hem mesaj üreticileri hem de tüketicileri tarafından göz 

ardı edilmemelidir.  

 

 

2.7. Bulgular ve Yorumlar 

Medya okuryazarlığı eğitimi için hazırlanmıĢ; standart belirleme amaçlı 

dokümanlar, müfredat programları, ders planları hatta müfredat veritabanları gibi 

çeĢitlilik arz eden dokümanlar incelenmiĢtir. 

 

Ġncelenen dokümanlarda ülkeden ülkeye farklılıklarla karĢılaĢılmıĢtır. 

Literatürde konuya verilen öneme göre, kültüre, eğitim geleneğine ve daha birçok 

faktöre göre hazırlanmıĢ birbirinden çok farklı metinler mevcuttur. Kimi ülkelerde 

medya okuryazarlığı müstakil bir ders olarak okutulurken, kimi ülkelerde de diğer 

derslerin içerisinde müfredata dâhil edilmiĢtir.  

 

 

Bazı vakıf ve dernekler ve Avustralya'daki yarı resmi organizasyonlar 

standart belirleyici dokümanlar ortaya koymuĢlar ve içini doldurma iĢini 

öğretmenlere bırakmıĢlardır. Bazı dokümanlar ise doğrudan derste iĢlenecek Ģekilde 

tasarlanmıĢ ders plânlarıdır. Dokümanlardan bazıları alanda uzmanlaĢmıĢ kiĢilerin 

kendi adlarıyla hazırladıkları dokümanlar iken, bazıları bir kurum adına 

hazırlanmıĢtır. 

 

 

 

Kimi dokümanlar bir düzey için müstakil olarak üretilmiĢken, kimileri diğer 

dokümanlarla birlikte kullanılabilir Ģekilde tasarlanmıĢtır. Bazı dokümanlar sadece 

belirli bir eğitim düzeyini kapsarken, bazıları ortaöğretim düzeyi ve üstüne, (yetiĢkin 

eğitimine kadar) çeĢitli yaĢ grupları ve eğitim düzeylerinin hepsine yönelik 

hazırlanmıĢtır. 
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Bazı dokümanlar alanda uzmanlaĢmıĢ öğretmenlere göre hazırlanmıĢken, 

bazıları alanda kısıtlı bilgisi dahi olsa, eline verilen dokümandan hazırlanıp dersi 

anlatacak öğretmene göre basitleĢtirilmiĢ olarak ve detaylı tasarlanmıĢtır. Bu 

çalıĢmaya destek olacak toplam 7 adet müfredat planı incelenmiĢtir. 

 

 

Müf.1. Assignment: Media Literacy, Secondary School: Discovery Channel'in 

desteğiyle, ABDMaryland Eyalet İçerik Standartları'na göre Renee Hobbs tarafından 

Media Education Lab'de hazırlanmıĢtır. Ġlk, orta ve lise düzeyinde üç cilt halinde 

hazırlanmıĢ bir müfredat programıdır. Bu programda lise (yeni MEB sisteminde 

ortaöğretim olarak geçmektedir) düzeyi için altı ünite halinde hazırlanmıĢ olan 

müfredat incelenmiĢtir. Ġncelemesi yapılan bu ünitelerin genel karakteristiği Ģu 

Ģekildedir: Bu müfredat, uygulama ağırlıklıdır ve öğrenciyi tükettiği mesaj üzerinde 

düĢünmeye, soru sormaya sevk etmek hedeflidir. Birinci ünitede giriĢ olarak 

programın tanıtımı video olarak yapılmıĢtır. ÇeĢitli medya formlarında gelen 

mesajların öğrenciler tarafından sorgulanması gerektiği, sınıfla ev-aile, kültür 

arasında bir bağ kurulması gerektiği ve medya ile kuĢatılmıĢ öğrencilerin tükettikleri 

medya mesajlarının hangi teknikler kullanılarak gerçekçi ve inandırıcı olarak 

kurgulandığının farkına varmaları gerektiği anlatılmaktadır. Ġkinci ünitede, medya 

mesajlarına maruz kalırken bilgi kalitesine dikkat çekilmekte, kime güvenileceği 

üzerinde durulmaktadır. 

 

Programda gerçekliği sorgulama teknikleri öğretilmekte, eleĢtirel izlemeyle 

mesaj üreticisinin etik değerleri, tarafsızlığı ve kurgulama biçimi incelenmektedir. 

Müteakip ünitelerde, suç haberciliği baĢlığı altında suç ve Ģiddet haberlerinin 

hazırlanması, tarih, edebiyat ve kitle medyası baĢlığı altında tarihin farklı 

sunumlarının geçmiĢin anlaĢılmasına etkisi, konunun ele alınıĢ biçimi ve haberlerin 

inĢasında kullanılan tekniklerin belirlenmesi iĢlenmektedir. Diğer iĢlenen konular, 

ünlülerin neden bu kadar ilgi çektiği ve neden medyanın özellikle ünlüler üzerinde 

durduğunun anlaĢılması ünlü insanların medya karĢısındaki konumlarıdır. 

 

 

Medya okuryazarlığında temel konular olarak, yazar, izleyici, mesaj, anlam, 

gerçeklik ve temsil birimlerine yoğunlaĢıldığı tespit edilmiĢtir. Media Education Lab 
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tarafından hazırlanan bu müfredat çalıĢması, 'medya ile birlikte' [with media] 

yaklaĢımındadır. Media Education Lab'ın PBS kanalıyla birlikte çalıĢması da bunun 

bir göstergesidir.  

 

Dokümanda medya okuryazarlığı eğitiminde basılı, elektronik, dijital ve 

multimedya tüm araçların kullanılmasını öngörülmüĢtür. Ancak medya mesajı 

türlerinden dijital ve çevrimiçi içeriğe yer verilmemiĢ, eğitimcinin tercihlerine 

bırakılmıĢtır. Etik-sorumluluk ve vatandaşlık kavramları da kapsam dıĢında kalmıĢtır. 

Sorunlar kısmında bilginin kalitesi üzerindeki etki ile ilgili olarak, kurum ve 

yazardan kaynaklanan sorunların üzerinde durulmamaktadır. Medya kullanımının 

davranışlar üzerindeki etkisi üzerinde de yeterince durulmamaktadır. Her bir konu 

detayıyla iĢlenmemiĢ, belirli seçilmiĢ konular detayıyla iĢlenerek, ele alınan konunun 

nasıl iĢlenmesi gerektiği konusunda yol gösterici olmayı seçmiĢtir. 

 

 

Müf. 2.  Basic Ways to Integrate Media Literacy and Critical Thinking into Any 

Curriculum: New York merkezli Ithaca College„ın Division of Interdisciplinary & 

International Studies bölümü tarafından Project Look Sharp adlı projesi altında 

hazırlanmıĢ bir müfredattır. Tüm eğitim düzeylerine uygun tasarlanan bu müfredat, 

1999 yılından bu yana birkaç yılda bir güncellenmektedir. Genel perspektifte medya 

okuryazarlığını ele alan bu müfredatta, medya okuryazarlığı tanımlanarak, medya 

okuryazarlığının ne olduğu, ne olmadığı anlatılmaktadır. Bu çalıĢmanın ayırt edici 

özelliği, medyanın eğitim aracı olarak kullanılmasını önermesidir. Bilgi kaynağının 

güvenilirliği ve bilginin perspektiflere göre değiĢtiği, farklı medya formlarında 

bilginin farklı sunumunun karĢılaĢtırması ve tüm bunların yapılabilmesi için de 

öğrencinin medya içeriğinin nasıl hazırlandığını, medya içeriğini taĢıyan 

teknolojilerin ve medyanın doğasının iyi tanınmasının önemi üzerinde durulmakta ve 

derslerde bunlara yer verilmektedir.  

 

Medya okuryazarlığında 'medya ile birlikte' [with media] yaklaĢımını 

izlemektedir ve medyanın bir eğitim aracı olarak kullanılması gerektiğini 

belirtmektedir. Dokümanda, basılı ve elektronik araçlar ve formlar iĢlenmektedir. Bu 

dokümanın en dikkat çekici özelliği medya mesajlarının bireyin davranıĢı üzerindeki 
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etkisine az yer vermiĢ olmasıdır. ĠĢlenen konuların her biri için fazla detay yer 

almamakta, çerçeve sunmaktadır, uygulama ağırlıklıdır. 

 

Müf.3. European Commission 2007: Halen yürürlükte bulunan, 2007„de Avrupa 

Parlamentosu ĠletiĢim Komisyonu ve alt komiteleri tarafından hazırlanan Avrupa 

Görsel ĠĢitsel Eğitim Politikası, Dijital Ortamda Medya Okuryazarlığına Bir Avrupa 

Yaklaşımı baĢlığı altında sunulmuĢtur. Medya okuryazarlığının günden güne artan 

önemi üzerinde durulan eğitim politikasında, medya okuryazarlığının „Avrupalı„ bir 

bakıĢla tanımlaması yapılmıĢtır.  

 

Medya formlarının tamamına ama özellikle dijital medyaya vurguda 

bulunulmuĢtur. Ġnternet güvenliğine özel bir önem verilmiĢtir. Standart belirleyici bir 

doküman olması nedeniyle, medyanın yapısı, mesaj türleri, medya okuryazarlığında 

baĢlıca kavramlar, eğitim metotları ve sorunlar üzerinde yeterince durulmamıĢtır. 

 

Müf.4. Screen Australia Digital Learning: Avustralya Hükümeti, Viktorya Müfredat 

ve Geliştirme Otoritesi tarafından 2006 yılında internet ortamında organize edilip, 

ücretsiz kullanıma sunulan ortaöğretim düzeyi için hazırlanmıĢ bir müfredat 

veritabanıdır. Ġçinde müfredat arama motoru da bulunan bu uygulama, komisyonların 

hazırladığı veya bu konuda çalıĢanların baĢarılı çalıĢmalarını modüler olarak sisteme 

eklediği için, çok yönlü ve zengin içeriği ile dikkat çekicidir. Veritabanı Ģeklinde 

düzenlenmiĢ bu program, medya okuryazarlığı eğitimini ulusal değerler üzerinden, 

(içerik olarak) ulusal konuları iĢleyerek yapmaktadır. Program ayrıca, devlet desteği 

ve teĢviki ile ulusal eğitim programının günden güne geliĢtirilip, güçlendirilmesiyle 

alanda iyi bir örnek oluĢturmaktadır.  

Screen Australia Digital Learning; “İnternet'ten bilgisayara video klip ve 

benzeri eğitim materyallerini indirme imkanı veren bu program, ulusun en büyük ve 

tarihi olarak önemli bir koleksiyonudur(Screen Australia Digital Learning'in Resmi 

internet Sayfası, http://www.screenaustralia.gov.au/ Aralık 2015). Video klipler, 

konunun arka planını ve derste nasıl kullanılacağını anlatan metinlerle birlikte 

hizmete sunulmuĢtur. Bu müfredat programını incelemek üzere Ģu dokümanlar 

birlikte incelenmiĢtir: Statements of Learning for English uygulamaların nasıl 

yapılacağını belirleyen standartları içerdiği için incelenmiĢtir. Çünkü, çeĢitli 

uygulamaların bu dokümana atıfta bulunarak, kendisini standart alması gerektiğini 
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göstermektedir. Bu standartlara uygun olarak üretilmiĢ, derste kullanılacak 

materyallerden seçilen örnek de Ģudur: Big Brother from the Reality TV, Bu iki 

doküman birlikte incelenmiĢtir. 

 

 

 

Bütün dünyada 2000'li yılların baĢında birbirinin ardı sıra ekranlara yerleĢen, 

Big Brother adlı program Türkiye'de de Biri Bizi Gözetliyor adıyla yayınlanmaya 

baĢlamıĢtır. George Orwell'in 1984 adlı romanındaki, yönetimi altındaki insanların 

özel yaĢamlarının mahremiyetini ihlâl eden ve onları kontrol altında tutmak için 

sürekli gözetleme mekanizmaları kullanan despot lider tiplemesi olan 'Big 

Brother'den esinlenerek hazırlanmıĢ, reality show türünde bir programdır. Screen 

Australia Digital Learning„de bu program medya okuryazarlığı eğitiminde derste 

inceleme konusu yapılmıĢtır. 

 

Dokuzuncu ve onuncu sınıflar için hazırlanmıĢ olan bu ders materyali, 

Avustralyalıların kendilerini nasıl gördüklerini, biri bizi gözetliyor tipi bir program 

formatına nasıl yaklaĢtıklarını incelemek için ders konusu yapılmıĢtır(Screen 

Australia Digital Learning ―Reality TV ‗Big Brother”, 2005 ).  

 

From Wireless to Web adlı Avustralya medya tarihini on yıllık dilimler 

halinde we üzerinden video ile, bir tarihi konu ders olarak iĢlenmektedir. Bu eğitim 

programıyla öğrencilerin Ģunları öğrenmesi amaçlanmaktadır: Bu reality programını 

izleyip, tartıĢıp, analiz ve kritiğini yaparak onun arka plânını görmeye çalıĢmak. 

Arka plânında nelerin bulunabileceğini detayları ile araĢtırmak. Her ne kadar adı 

„reality„ (gerçeklik) olsa da genellikle plânlanmıĢ, manipüle edilmiĢ bir medya 

kurgusudur, bunun farkına varılması gerekmektedir. 

 

Derste ayrıca yaparak öğrenme ortamı oluĢturulması öngörülmüĢ, alternatif 

bir reality programı yapılması istenmiĢtir. Öğrencilerin günlük yaĢamları ile 

medyada sunulan yaĢam arasında karĢılaĢtırmalara gitmesi istenmiĢtir. Metin-bağlam 

iliĢkisinin öğretilmesi de amaçlanmıĢtır. Aynı mesajı farklı kiĢilerin farklı 

yorumladığına, anlatılmak istenen ile anlaĢılan arasında farklılıklar bulunabileceğine 
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dikkat çekilmektedir. Bu ders materyalinin bir diğer önemli özelliği de, televizyon 

program türleri arasındaki farklılık ve benzerliklerin tespitine de yönlendirmesidir. 

 

                 Avustalya'da devlet eliyle medya okuryazarlığı eğitiminin güçlü bir 

Ģekilde desteklendiğini göstermektedir. Temel derslerin dıĢındaki tarih, coğrafya, 

milli güvenlik, teknoloji gibi alanlardan seçilen konular üzerinden, medya 

okuryazarlığı eğitimi verilmektedir. 'Medya ile birlikte' öğretmeye iyi bir örnektir, 

kısa bir teorik bilgiden sonra doğrudan uygulamaya geçilmektedir. Ġnandırıcılığı 

arttırmak ve öğrenmede kalıcılığı arttırmak için bol bol video kullanılmaktadır. 

Video konusunda arĢiv bulunduran ulusal film enstitüleri, kütüphaneler, üretim 

yapan prodüksiyon Ģirketlerinin desteği alınmaktadır. Bu müfredat veritabanı çeĢitli 

perspektiflerden medya okuryazarlığını ele aldığı için iyi bir çerçeve; konuları 

derinlemesine iĢlediği için de detay sunmaktadır.  

 

Ġncelenen dokümanlarda, medya formlarının tamamı iĢlenmekte temel medya 

türlerinin üzerinde durulmaktadır. Medya mesajı üretimindeki sorunlardan bilginin 

kalitesi üzerine etki eden faktörler detaylarıyla iĢlenmiĢtir. DavranıĢ üzerine etki 

eden faktörlerde ise yaĢam tarzına etki eden faktörlerin üzerinde durulmadığı tespit 

edilmiĢtir. 

 

Müf.5. Collaboration in Teaching and Learning (CTL) 2009: Sosyal medya 

ağırlıklı yeni medya okuryazarlığı becerilerini de kapsayan, ortaöğretim ve üzeri için 

hazırlanmıĢ bir müfredat çalıĢmasıdır. Bu doküman, bilgi ve iletiĢim teknolojileri 

[ICT] üzerinden, en son teknolojik geliĢmeler ve bunun öğrenme çağındakiler 

üzerindeki yansımaları ve etkileri doğrultusunda medya okuryazarlığı eğitiminin 

Ģekillendirmesi ve diğer emsal çalıĢmalara da örnek olması amacı taĢımaktadır. 

Eğitimde iĢbirliği halinde öğrenme ile kastedilen Ģudur: Öğrenciler, öğretmenler, 

akademisyenler ve iletiĢim teknolojileri ile ilgili karar alıcıların arasında sıkı bir 

iĢbirliği gerekmektedir. 

 

Okullar ve öğretmenlerin sosyal yazılımlar gibi iĢbirliği halinde öğrenme 

araçları kullanmaları Ģu yararları sağlar: Öğrencilerin tüm potansiyellerinin keĢfinin 

sağlanması (s.53), öğrencilerin ilgililiği ve katılımlarının teĢviki (özellikle sosyal 

özgüvenleri zayıf olan öğrencilerin çevrimiçi ortamda kendilerini ifade imkânı 
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bulmaları), okul dıĢında öğrenme kapsamında çevrimiçi tartıĢma ortamlarında 

tartıĢma kültürünün arttırılması, her zaman, her yerde çevrimiçi ortama katılma 

imkânı sunan çevrimiçi teknolojilerle ilgi alanlarında detaylı araĢtırma yapmayı 

öğrenme, öğrenci çalıĢmalarının yayınlanması ile öğrencilerin yapılan iĢi 

sahiplenmeleri, detaylara önem vermeleri ve yapılan iĢin kalitesinin arttırılması 

sağlanır(s.1-2). 

 

                 Çevrimiçi uygulamalar ve araçlar sayesinde taĢradaki öğretmenlerin de 

alanla ilgili beslenmelerinin sağlanması, önemle üzerinde durulan konulardandır. 

Avustralya'daki tüm medya okuryazarlığı öğretmenlerine ulaĢmak için çevrimiçi 

uygulamalar ile zaman ve mekân sınırını ortadan kaldırmak, mevcut çalıĢmaları 

tekrarlamak yerine yardımlaĢma ortamı ile güncel uygulamalar geliĢtirmek üzere 

internet üzerinden bir araya gelmelerinin sağlaması gerektiği belirtilmektedir. Ulusal 

çapta yapılan, iĢbirliği halindeki çalıĢmalar bölünmüĢlük riskini ortadan 

kaldıracaktır.  

Rapor Ģeklinde hazırlanmıĢ bu müfredat standardında önemli bir varsayım yer 

almaktadır(s.5), "1990 yılından sonra doğan insanlar dijital yerliler, geri kalan nüfus 

ise dijital göçmenler" olarak kabul edilmektedir. Bununla yeni kuĢakların bu 

teknolojileri daha yaygın kullandıkları, dijital teknolojilere daha yatkın ve daha ilgili, 

oldukları belirtilmektedir. 

 

              Medya okuryazarlığının ülkenin her yerinde müfredata yerleĢmiĢ olması 

gerektiği belirtilen bu müfredat standardında Ģu hususlara yer verilmektedir: 

Çevrimiçi iĢbirliği ön planda tutulmalı, merkezden uzak noktalardaki ortaöğretim 

üstü okullara da eğitime eriĢim imkânı sunmak için yatırım yapılmalıdır. Dijital 

eğitim devrimi üniversitelere de yayılmalı ve mesleki eğitimi de kapsamalı, sorunsuz 

ve hızlı bir teknik servis altyapısı bulundurulmalı ve yeni teknolojiler doğrultusunda 

geliĢen medya okuryazarlığı becerileri için gerekli özel teknolojiler ve bağımsız 

müfredat uygulamaları Avustralya ulusal eğitim programında yer almalıdır(s.7).  

 

Hızla geliĢen, değiĢen teknolojiyi ve o teknolojinin getireceği kültürü tanıyıp 

anlayabilmek ve doğru kullanabilmek için medya okuryazarlığı ile birlikte, bilgi 

okuryazarlığına da ihtiyaç olduğu üzerinde durulmaktadır. Genel olarak teknolojiye 

karĢı direnç geliĢtirmek yerine, onun ihtiyaç olan kısmını bilinçli kullanmanın gerekli 
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olduğu üzerinde durulmakta ve teknolojinin uygulamalı olarak öğretilmesi hedef 

gösterilmektedir. 

 

Medya okuryazarlığında teknolojik ve güncel geliĢmeleri müfredata hızla 

entegre etmeyi hedefleyen bir dokümandır. Basılı ve elektronik geleneksel iletiĢim 

araçları üzerinde durulmamaktadır. Dijital ve çevrimiçi içeriğe yoğunlaĢılmıĢtır. 

Medya okuryazarlığının temel kavramları tek tek incelenmektedir. Eğitim 

metotlarından her birine yer verilmekle birlikte, izleme-okuma-değerlendirme-

tartıĢma uygulamalarına yer verilmemiĢtir. Medya mesajı üretiminin bilginin kalitesi 

üzerinde etkili olmasıyla ve medya mesajının bireyin davranışları üzerinde etkili 

olmasıyla ilgili sorunlar üzerinde yeterince durulmamıĢtır. Medya hakkında 

öğretmeye bir örnektir. 

 

Müf.6. Fenrich, Ireland, Kelly et al.“E-learning in Action” 2008: Elektronik 

öğrenmede eğitim standartlarını veren bu dokümanda, eğitim stratejilerinde sözel 

bilgi, entelektüel beceriler, psikomotor beceriler ve tutumların yeri ve diğer ögelerin 

uygulanıĢları anlatılmaktadır. Bu bölümde çevrimiçi derslerde öğrenmede baĢarım 

aĢamaları ve öğrencileri motive etmenin yolları açıklanmaktadır.  

 

Bilgisayar temelli kaynaklar ve öğrenme süreçlerinin anlatıldığı e-öğrenme 

bölümünde, bilgisayar ortamındaki 'canlı' eğitimin güçlü yanları ve zayıf yanları, 

öğrenci-teknoloji iliĢkisi açıklanmaktadır. Bilgisayar temelli oyunların öğrenme ile 

iliĢkisini inceleyen bu çalıĢmada, oyunların öğrenme süreci üzerindeki etkisi de 

incelenmiĢtir. Eğitimcinin, öğrenciye uygunluğuna göre en iyi ders materyallerini 

seçmesi, dersleri iyi organize etmesi, vaktinde geri besleme alarak yeniden 

düzenlemeler yapması gibi baĢarı üzerinde etkili olan faktörler açımlanmıĢtır.  

Çevrimiçi eğitimin etkinliğinin arttırılması, geliĢtirilmesi, değerlendirilmesi ve 

öğrencinin baĢarısında öğretmenin rolü üzerinde durulmaktadır. Öğrenmenin 

gerçekleĢebilmesi için, eğitim materyalinin öğrenciye uygun olması, öğrencinin 

dikkatini çekebilmek, güvenini kazanabilmek ve tatmin olmasını sağlamak 

gerekmektedir. Ayrıca öğrencinin öğrenme sonunda ne gibi kazanımlarının olacağı 

konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir.  
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Hedef grubun (öğrenciler) ilgilerine uygun nesne seçimi, derse ilgi ve 

dikkatin arttırılmasında önemli bir faktördür. Örneğin öğrenciler spor arabalardan 

hoĢlanıyorsa, onunla ilgili reklamlar seçilip incelenebilir. Tıpkı isteksiz bir müşteriye 

tüccarın mal satamadığı gibi, motive olmayan bir öğrenciye de hiçbir şey 

öğretilemez. Etkililiği azaltan tekrarcı ve ezberci anlayıĢtan uzaklaĢılarak bireysel 

becerilerin geliĢtirilmesine yoğunlaĢılmalıdır. Kamera kullanmayı öğrenmek 

psikomotor geliĢimi arttırırken, ıĢık bilgisi entelektüel beceriyi, yazınsal uygulamalar 

sözel beceriyi arttırır(s.310-312). Farklı becerileri bir araya getirmek baĢarı ve 

özgüven açısından önemlidir. Soyut bilgiler doğrudan öğretilemeyebilir bu yüzden 

somuttan soyuta gitmek gerekir. 

 

                Yazarlardan Peter Fenrich, öğrencinin en iyi Ģekilde dikkatini çeken 

materyalin video olduğunu belirmektedir. Fenrich'e göre bu çekiciliğin kaynağı 

Ģudur(s.321): Metin + ses + görseller + video + animasyon + gerçek objeler gibi 

değiĢik malzemelerin aynı anda verilmesi yoğun bir anlam aktarımıyla verilen 

bilginin kalıcı hafızada tutulmasını da sağlamaktadır. Bu malzemelerin birlikte veya 

ayrı ayrı kullanımları, maliyet etkin olarak uyumlu bir Ģekilde bir araya getirilmeleri 

etkili bir eğitim ve iyi sonuçlar alınmasını sağlamaktadır.  

 

Bu standart dokümanda medya; yukarıda bahsedildiği Ģekilde metin-ses-

görseller- video-animasyon-gerçek objeler Ģeklinde kategorilere ayrılmıĢtır. Metin 

bilgiyi saklayıp yeri gelince kullanmaya yarasa dahi, dünyanın zenginliklerini kendi 

baĢına anlatmaya yeterli değilidir. Dolayısıyla diğer araçlarla kombine kullanılması 

gerekir. Metinle birlikte görsellerin kullanılması, anlatılan konunun hatırlanırlık 

düzeyini %15'ten %50'ye kadar arttırmaktadır, bu da öğrenme kabiliyeti düĢük 

öğrenciler için önemli bir avantajdır(s.330). 

 

21. Yüzyılın öğrencilerinin artık bilgisayar ortamındaki olanak ve eğlencelere 

fazlasıyla yoğunlaĢtığı argümanı üzerine kurulu bu dokümanda, eğitimde önemli 

roller üstlenme potansiyeline sahip, bilgisayar oyunları temelli öğrenme örnekleri 

verilmektedir(s.357). Bu örneklerin baĢında Eğitim Amaçlı Oyun Merkezi 

(Educational Games Central) gelmektedir. Eğitim Amaçlı Oyun Merkezi, öğrenmede 

bilgisayar temelli oyunların kullanımında öncü bir kaynak ve portal konumundadır. 



 

164 
 

Portalde, 'COTS Games in the Schools', 'University, Adult and Professional 

Learning' ve 'Mobile Games' de diğer önemli kaynaklar olarak referans verilmiĢtir. 

  

Genel olarak bu standart metinde; yöneticilik, tüketicilik, ulusal sorunlara 

çözüm bulmak gibi 'ciddi' konularla ilgilenip, yeni iletiĢim teknolojilerini en aktif ve 

verimli bir Ģekilde kullanmanın önemi anlatılmaktadır. Buna ilave olarak, bilgisayar 

oyunları üzerinden düĢünme ve sorun çözme becerilerini geliĢtirme amaçlı eğitimin, 

nasıl yapılması gerektiği anlatılmaktadır. 

 

Bilgisayar teknolojisi ile öğrenmeye yoğunlaĢmıĢ bir dokümandır. Bilgisayar 

temelli eğitim stratejileri, çevrimiçi eğitimin geliĢtirilmesi gibi konular üzerinde 

durulmaktadır. Medyanın basılı, elektronik, dijital ve multimedya formlarının 

tamamı yüzeysel bir ders konusu olmuĢtur. Medya mesajı türleri üzerinde durulmuĢ 

ancak 'reklam' konusunun kapsam dıĢında bırakılması, çalıĢmanın değerini 

düĢürmüĢtür. Eğitim metotları konusunda zengin ve çok yönlü bir eğitim vermek 

üzere tasarlanmıĢtır. Medya mesajlarının üretimi aĢamasında bilginin kalitesi üzerine 

etki eden sorunlar ile davranış üzerinde etki eden sorunlar üzerinde yeterli düzeyde 

durulmamıĢtır. 

 

Müf.7. Catalogue of Digital Curriculum Resources "English and Literacy" 2010: 

Avustralya ve Yeni Zelanda'daki okullarda okutulmak üzere hazırlanmıĢ, okul 

öncesinden 12. sınıfa kadar tüm düzeyleri kapsayan uygulamalı ders içerikleri sunan 

bir müfredat kataloğudur. Ağırlıklı olarak ortaöğretim (lise) düzeyine tekabül eden 9-

12. yıllara yönelik hazırlanmıĢ materyaller incelenmiĢtir.  

 

 

Sözcükler ve resimlerin arkasında ima edilen anlamları incelemeye dönük 

Satırların arasını okumak baĢlıklı 3. ve 4. sınıflar için hazırlanmıĢ derste(s.29); 

açıkça ifade edilenlerle birlikte ifade edilmeyip ima edilen anlamları bulmak, 

fikirleri, hisleri tespit etmek ve böylece soyut düĢünme becerisini geliĢtirmek 

anlatılmaktadır. Küçük yaĢlarda soyut düĢünme becerisini geliĢtirme hedefi oldukça 

dikkat çekicidir.  
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Bu katalogda, fotoğraf ve resimleri inceleyerek her birinin öyküsünü bulmak 

da uygulamalar arasındadır. Bu da öğrencilerin hayal gücünü derinleĢtirme amacı 

içermektedir. Tasarım becerisini geliĢtirmek için de verilen materyalleri sayfaya 

yerleĢtirme ve yerleĢtirmedeki farklılıklara göre, anlam ve anlatım değiĢiminin 

farkına varılması hedeflenmiĢtir.  

 

Bu dokümanda, geliĢim çağlarına göre dijital oyunlar ve basketbol gibi 

fiziksel oyunlar; günlük yaĢamda karĢılaĢılabilecek yangın, trafik kazası, bot kazası, 

plaj güvenliği gibi çeĢitli riskler ve tehlikeler; Ģehir ve kırsal kesimde yaĢamın 

kuralları, doğal afetler gibi konular hakkında verilecek hayat bilgisi eğitimi ile 

medya okuryazarlığı konuları birleĢtirilerek iĢlenmektedir. Öğrencinin geçmiĢle 

Ģimdiyi karĢılaĢtırılabilmesi için örnek medya mesajı seçiminde çok eski tarihli 

medya mesajları kullanılmaktadır. Ġncelenen konularla ilgili öğrencilere medya 

mesajı ürettirerek, yaĢayarak öğrenme ortamı sağlanmaktadır.  

 

Demokratik toplumun bir gereği olarak, bir editöre mektup yazarak yayınlarla 

ilgili istek, beklenti ve görüĢler aktarılmakta, röportajlar yapılmaktadır. Öğrenciler 

hiciv, mecaz, bağlam içinde anlam, sembolik anlatım gibi anlatı türlerini 

öğrenmektedir. Haber, makale, video ve diğer medya mesajı türleri tek tek incelenip, 

öğrencinin her birinden üreterek tecrübe etmesi hedeflenmektedir. 

 

                Bu müfredatta temel konular ve nasıl iĢleneceği verilirken, içeriği 

zenginleĢtirecek diğer materyallerin özellikleri ve nerede bulundukları da 

belirtilmiĢtir. Örneğin, eğitim amaçlı videolar ve ses dosyaları bulunduran 

'australianscreen online', röportaj arĢivi Australian Voices, Ulusal Film ve Ses 

Arşivi, Avustralya Ulusal Kütüphanesi bunlardan birkaçıdır.  

Bu müfredat kataloğu, daha ilköğretim çağında cümlede anlam incelemeleri, reklam 

incelemeleri gibi zor konuları iĢlediği için düzeyi oldukça yüksek bulunmuĢtur. Çok 

erken yaĢlarda dijital teknolojilerle tanıĢıp kullanmaya baĢlayan, entelektüel düzeyi 

yüksek ailelerde yetiĢen öğrencilere hitap eden bir yapıya sahiptir.  

 

Avustralya'da Ġngilizce dersi kapsamında öğretilen medya okuryazarlığı; 

sözel becerileri geliĢtirme, yazma becerilerini geliĢtirme, dijital teknolojileri anlama 

ve edebi metinleri çözümleme gibi kiĢisel geliĢimi ve özellikle dil ve iletiĢim 



 

166 
 

becerilerini geliĢtirmeye dönük ciddi çalıĢmalar içermektedir. Medya kurumlarını ve 

medya mesajının üretim aĢamalarını sorgulamaya ve sorunları irdelemeye dönük 

çalıĢmalara fazla yer verilmezken, medya okuryazarlığında araçlar, türler, kavramlar 

ve eğitim metotları kategorilerinde öğrencinin kapasitesini zorlayacak dolulukta ve 

profesyonellikte içerik sunmaktadır. 

 

 

Ġngiltere„de medya üzerinden eğitime önem verilmektedir. Medya 

okuryazarlığı eğitiminde, „film„ incelemelerine ağırlık veren British Film Institute„un 

etkisi görülmektedir. Akademik gelenekte Ġngiliz Kültürel ÇalıĢmaları„nı temel alan 

bu örnekte, medya ortamı olarak „araç„ [medium] ve „tür„ [genre] üzerinde 

durulmaktadır. Ġngiltere„de genel yaklaĢım: yaratıcılık, eleştirellik ve kültürdür. 

 

Amerika BirleĢik Devletleri„nde yazar, izleyici, mesaj, anlam ve sunum; 

Kanada„da metin, bağlam ve kültür üzerinde durulmakta; Avustralya„da yaratıcılık, 

2010 itibarıyla öğretmen-öğrenci işbirliğine yoğunlaĢılmıĢtır. Zaten Avustralya„da 

öğretmenlerarası iĢbirliği ve medya okuryazarlığı eğitimini geliĢtirme çabası eğitim 

kültürünün bir parçasıdır. UNESCO„da ise standart belirleme çalıĢmaları ve kültürel 

düzeyde tanımsal çalıĢmalar vardır. 

 

 

Eğitim biliminin geleneksel yöntem ve teknikleri, hızlı geliĢen medya 

okuryazarlığı alanındaki gereksinimlere cevap verememektedir. Oysa medya alanının 

(yeni iletiĢim teknolojileriyle) çok hızlı geliĢimi, günden güne daha karmaĢık hale 

gelmesi dağınıklığı arttırmakta, iĢi güçleĢtirmektedir. Medya eğitiminin baĢarısı, 

alanında uzmanlaĢmıĢ kiĢilerin, bu alanı tam olarak inceleyip eğitimcilere rafine 

bilgiler sunmalarıyla orantılı hale gelmiĢtir. Alan uzmanlarının çalıĢmalarıyla güncel 

geliĢmeleri izlemek ve buna reaksiyon geliĢtirmek mümkün olabilmektedir. Medya 

okuryazarlığı eğitimi için alan uzmanlarının (iletiĢim bilimciler) alandan yeterli 

destek vermemesi halinde, alanın dıĢında yapılan, sağlam zemine oturamayan 

çalıĢmalarla eğitimin istendik hedeflerinin gerçekleĢmesi, eğitimin amacına ulaĢması 

mümkün değildir. Bu özellikle medya eğitiminde sık rastlanan bir sorundur. 
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Bu tez çalıĢması için yapılan araĢtırmalar neticesinde, medya ve medya 

okuryazarlığı kavramları, medya okuryazarlığındaki yaklaĢımlar incelenmiĢ, medya 

okuryazarlığı eğitiminde geliĢmiĢ ülkelerdeki geliĢim süreçleri ve uygulamalar 

incelenmiĢ, medya okuryazarlığı eğitiminin kapsam ve içeriğini oluĢturan konular 

seçilen 7 doküman üzerinden içerik analizi yöntemi ile incelenmiĢ ve üçüncü 

bölümde yer alan ders planı önerisi sunulmuĢtur. 
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                                                        3.BÖLÜM 

 

ALTERNATĠF MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞĠTĠMĠ ÖNERĠLERĠ 

 

 

3.1 Türkiye’deki Medya Okuryazarlığı Eğitimi Uygulamaları ile ilgili 

Yetkililer ile Yapılan GörüĢmeler 

 

Türkiye‟deki Medya Eğitimi Doktora çalıĢmasına katkı sunabileceği 

düĢünülerek 13.05.2015-15.05.2015 tarihlerinde Ankara‟ya gidilmiĢ ve Türkiye‟deki 

Medya Eğitimi Programı Uygulamalarında en üst düzeyde söz sahibi olan Milli 

Eğitim Bakanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yetkilileriyle görüĢülmüĢtür. 

Bu doğrultuda müfredat ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel 

Müdürlüğü Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire BaĢkanı Dr. Elif BAKAR ile, 

ĠletiĢim Fakültesi Mezunlarının Milli Eğitim Bakanlığında istihdamıyla ilgili Milli 

Eğitim Bakanlığı Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire 

BaĢkanı Bekir ERDOĞAN ile, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Medya 

Okuryazarlığı ile ilgili çalıĢmaları ve eğitim materyalleriyle ilgili Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkan Yardımcısı Dr. 

YaĢar UĞURLU ile ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Milli Eğitim 

Bakanlığının birlikte yürütmekte oldukları medya okuryazarlığı eğitimi iĢbirliği ile 

ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Eğitim Programları Uzman Yardımcısı Fatih 

ARSLAN ( MEB Medya Okuryazarlığı Kitabı Komisyon Üyesi) ile görüĢmeler 

yapılmıĢtır.  

Yapılan görüĢmelerden elde edilen bilgiler Ģunlardır;  

 Dr. Elif Bakar ( Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire BaĢkanı ) 

       Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Programlar ve Öğretim 

Materyalleri Dairesi olarak Medya Okuryazarlığı dersi uygulamaları üzerinde 

hassassiyetle durduklarını, bu konuda gerek eğitim programının oluĢturulması 

gerekse de öğretim materyallerinin zenginleĢtirilebilmesi için Radyo ve Televizyon 
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Üst Kurulu ile yoğun bir çalıĢma içinde olduklarını, okulların ve öğrencilerin mevcut 

ders yüklerinden dolayı Medya Okuryazarlığı dersinin zorunlu bir ders olarak 

okutulmasının Ģu aĢamada mümkün olmadığını fakat diğer derslerle iliĢkilendirerek 

medya okuryazarlığı kültürünün öğrencilerde yaygınlaĢtırılmasının planlandığını 

belirtmiĢtir.  

 

Bekir ERDOĞAN (Milli Eğitim Bakanlığı Ġnsan Kaynakları Genel 

Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire BaĢkanı ) 

 

Medya Okuryazarlığı dersi ortaokullarda 7. ve 8. Sınıflarda seçmeli ders 

olarak Sosyal Bilgiler öğretmenleri tarafından verilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı 

Öğretmen Atama platformlarında ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının Medya 

Okuryazarlığı dersi öğretmenliğine talip olduklarını ve bu alanda kendilerinin 

istihdam edilme talepleri olduklarını okuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Ġnsan 

Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire BaĢkanlığı olarak bu konudaki 

düĢünceleriniz nelerdir?   

 “ Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen 

Atama Daire Başkanlığı olarak her yıl Maliye Bakanlığının bize verdiği kadro 

sayısını okullardaki ders yüküne ve ihtiyaca göre dağılımını yapmaktayız.  Bu 

planlamayı da Ülkemizin tüm bölgelerindeki okulların ihtiyaçlarını bağlı oldukları 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin İl Milli Eğitim 

Müdürlüklerine ve nihayetinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin de Bakanlığımıza 

verdiği talepler doğrultusunda yaptığımız planlamalar neticesinde öğretmen 

atamalarını gerçekleştirmekteyiz. Şu an için Ortaokullarda 7. ve 8. Sınıflarda 

seçmeli olarak okutulan Medya Okuryazarlığı dersi için İletişim Mezunlarının 

istihdam edilmesine yönelik bir çalışmamız yok. Her hangi bir derse öğretmen 

ataması yapılabilmesi için süreç şu şekilde işlemektedir. Örneğin, ortaokullarda 7. 

ve 8. sınıflarda seçmeli olarak okutulan Medya Okuryazarlığı dersine atama 

yapılabilmesi için; Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün ( Türkiye’deki İlkokullar ve 

Ortaokullar Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlıdır )  

bunu talep olarak Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına 

bildirmesi gerekir. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında bulunan 15 kişilik eğitim 

uzmanından oluşan komisyon bu talebi inceler, oylar ve karar bağlanır. Bu süreç 
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içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki diğer Genel Müdürlük Birimleri 

temsilci gönderir ve görüş beyanında bulunur. Medya Okuryazarlığı dersine 

öğretmen ataması talebinde bulunan Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ de 

gerekçelerini sunarak bu dersin atama ihtiyacına yönelik görüşlerini savunur. Kabul 

edenler ve etmeyenler oylanır. Şayet kabul edenlerin sayısı çoğunluktaysa Milli 

Eğitim Bakanına sunulur ve Bakan onayıyla yürürlüğe girer.  

 

 Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Daire Başkanlığı olarak  en son 

Şubat 2015 yılında 108 farklı alanda toplam 15,000 öğretmen ataması 

gerçekleştirdik. Bunu da yine İllerin ihtiyaçlarına göre ve en fazla ihtiyaç duyulan 

branştan başlayarak eşit olarak dağıttık. İlerleyen süreçte 108 farklı atama 

branşından ilaveler olup olmaması veya bazı branşların çıkartılıp çıkartılmayacağı 

bir sürece bağlıdır. Ve süreç içerisinde bunlar şekillenecektir. Öte yandan okullarda 

okutulabilecek günlük,  haftalık, aylık ve yıllık ders yükü bellidir. Bu da göz önünde 

bulundurulması gereken önemli bir husustur.  

 

 Tabi genel olarak baktığımızda öğrencilerimize özellikle küçük yaş 

gruplarında bulunan öğrencilerimize birçok önemli bilgileri ders olarak vermek 

istiyoruz. Örneğin; çevre bilinci, tasarruf bilinci, temel hukuk bilinci gibi. Fakat 

bunların her biri için yani çevre bilinci ve tasarruf dersi açıp bu ders için de çevre 

mühendisi öğretmen ataması yapmamız veya temel hukuk dersi açıp hukuk 

fakültelerinden öğretmen ataması yapmamız mümkün değildir. Neticede okullarda 

okutulabilecek günlük ve haftalık ders yükünü dikkate almak zorundayız.  

 Sonuç olarak, şu an için sorunuzla bağlantılı olarak Medya Okuryazarlığı 

dersinin bir Türkçe, bir Matematik dersi gibi müstakil bir ders olarak okutulması ve 

buna bağlı olarak öğretmen ataması yapılması mümkün değildir. Ancak, Medya 

Okuryazarlığı, temel hukuk, çevre bilinci gibi konuların diğer derslerle 

ilişkilendirilerek oluşturulacak bir müfredat üzerinden işlenmesi daha mümkündür.”  
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Dr. YaĢar UĞURLU  ( Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Ġnsan 

Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkan Yardımcısı ) 

 

1. RTÜK ve Milli Eğitim Bakanlığıyla medya okuryazarlığı eğitimi iĢ birliği 

protokolü çerçevesinde ki çalıĢmalarını nasıl sürdürmektedir? Bu 

çalıĢmalarda gördüğü olumlu ve olumsuz yönler nelerdir? 

 

Milli Eğitim Bakanlığıyla yapmış olduğumuz medya okuryazarlığı iş birliği 

protokolünün  ilk aşamasında medya okuryazarlığının hem  müfredata dahil 

edilmesi hem de bunun programının hazırlanmasında aktif rol aldık. Bu 

işbirliğimiz 2005-2006 Eğitim ve Öğretim Yılında medya okuryazarlığı 

dersinin belli okullarda pilot olarak uygulanmasını, 2007 -2008 Eğitim ve 

Öğretim döneminde de Türkiye geneline yayılmasını doğurdu. RTÜK olarak 

amacımız ortaokul seviyesinden itibaren öğrencilere medyayı doğru 

okuyabilme yeteneği kazandırabilmek ve medya okuryazarlığı kültürü 

kazandırabilmekti. Hedef kitle doğal olarak öğrencilerdi çünkü yaklaşık 25 

milyon öğrencimiz var.  En dinamik ve Televizyonu en çok kullanan grup. 

Günümüzde Televizyon ve sosyal medya yer değiştirdi. Bu ilk aşamadaki 

süreci 2012 ye kadar getirdik. 2013 de RTÜK ve MEB arasında yeni bir 

protokol yapıldı, dersin içeriği yenilendi, hem ders kitabı yazıldı. Birinci 

aşamada hazırlanan ders kitabının içeriği; medya nedir sorusunun cevabına 

ve medyanın tarihsel gelişim sürecinin açıklanmasına yönelikti. Şimdiki 

müfredatta ise; medya ne demek?, medya üretmek ne demek?, medya 

tüketmek ne demek?, farkındalık ne demek? , kurgu ne demek?, gerçek ne 

demek?, etik ne demek?, medya etiği ne demek?... gibi temel kavramları 

kullanıyoruz. Çünkü her birey birer medya üreticisi aynı zamanda. Sosyal 

medyada yorumlar yapıyoruz, içerik oluşturuyoruz. Bu içeriklerin nasıl 

oluşturulması gerektiği, bu içerikleri hem üretirken hem de paylaşırken başka 

insanların haklarının olduğunu,  buna dikkat ederek paylaşımlarda bulunmak 

gerektiği, hem dil hem de görsel paylaşımları bilinci üretebilmenin önemini 

anlatmaya çalışıyoruz. Bunların öğrencilerin bilmesi ve öğrenmeleri gereken 

hususlar olduğunu düşünüyoruz. Sosyal Medyayı kullanırken de başka 

insanları hakları olduğunu öğrencilere aktarmaya çalışıyoruz aynı zamanda.  
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2. Ortaokulların 7.ve 8.sınıflarda seçmeli olarak okutulan Medya Okuryazarlığı 

dersi öğretmen kılavuz kitabı ve öğretim materyallerinin 

www.medyaokuryazarlığı.org.tr adresinden öğretmen ve öğrencilere 

sunulmasının amaçları nelerdir? 

 

 

Medya Okuryazarlığı Öğretmen Klavuz kitapları ve öğrenci kitapları ücretsiz 

olarak MEB tarafından okullara dağıtılmaktadır. RTÜK olarak biz de bu 

sayfayı kurarak öğretmen, öğrenci, yetişkinler ve medya çalışanları için bir 

kaynak oluşturmak istedik. Ayrıca bu yıl medya okuryazarlığı kitabının 

basımı ve okullara ulaştırılması biraz gecikti. Kitabın Talim ve Terbiye 

Kurulu Başkanlığının onayından geçmesi gerekiyordu. Bu süreçte hem 

öğretmenler hem de öğrenciler online olarak ders kitabına ulaşabildiler ve 

ders konularını işleyebildiler.  

 

3. www.medyaokuryazarlığı.org.tr sitesinden medya okuryazarlığı ile ilgili ne 

gibi görüĢ ve öneriler alıyorsunuz? 

 

Öncelikle beklentimizin çok altında görüş ve öneri geldiğini söyleyebilirim. 

İnsanlar genellikle eski alışkanlıkları olan mektup yoluyla görüş ve 

önerilerini iletmeyi tercih ediyorlar. Ya da BİMER ( Başbakanlık İletişim 

Merkezi ) gibi kaynaklardan bize ulaşmayı tercih ediyorlar. Daha çok 

materyal talebi, okul içinde yapmayı planladıkları etkinliklerle ilgili bütçe ve 

materyal desteği istiyorlar. RTÜK olarak biz Web sayfamızın yelpazesini 

geniş tutmayı hedefliyoruz. Okulların, öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarını 

paylaşabildikleri ve birbirlerinin ürettiklerini görebildikleri bir mecra 

oluşturmak istiyoruz.  

 

4. RTÜK „ün Türkiye‟deki Medya Okuryazarlığı sürecinde üstlenmiĢ olduğu 

rolündeki güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? 

  

http://www.medyaokuryazarlığı.org.tr/
http://www.medyaokuryazarlığı.org.tr/
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Türkiye’de medya okuryazarlığı kavramının tanınmasına ve içerik olarak 

bilinmesinin sahibidir RTÜK’dür.  Kurumlarla görüşüp, MEB ile görüşüp 

hem bu alanın duyulmasını hem de programlanmasını sağlamıştır. Ayrıca 

Türkiye’deki hem Medya Okuryazarlığı dersinin ve içeriğinin öncüsüdür hem 

de motive edici unsurudur RTÜK. Elbette yapmış olduğu işbirliğinden ötürü 

MEB’ e de teşekkür ediyoruz. Bakanımız da iletişim kökenli ve bu konuya çok 

duyarlı. Toplumumuzda medya kullanılırken sorumlu ve etik davranan 

bireyler istiyoruz ve bu anlamda da MEB ile örtüşüyoruz. RTÜK’ ün 2005 

yılından beri zorlaması ve yoğun çalışması bu alanın hem tanınmasını hem de 

açılmasını sağladı. RTÜK  medya okuryazarlığı kavramını topluma mal 

etmeyi başardı. Herkes medya okuryazarlığı kavramını biliyor. İşin en güzel 

tarafı kimseden itiraz yok. Bu dinamikle buluşturabileceğimiz bir bilinç 

oluşturmamız lazım. Ne yapmamız gerektiğine birlikte karar vereceğiz. Biraz 

İletişim Fakültelerine sitemliyiz. Bizi yalnız bırakıyorlar. Konuya sadece 

istihdam gözüyle bakıyorlar. Oysa ki alana sahiplenmeleri lazım. 

Gözlemlerimiz o ki Eğitim Fakülteleri daha istekli bu alana.  

Zayıf yönlerimiz, henüz bu çalışmayı daha büyük gruplara her yaşa ve her 

seviyeye ulaştıramamak. Ayrıca medya çalışanlarına dönük istenen düzeyde 

çalışma yaptığımız söylenemez. Daha da önemlisi öğretmen eğitimi. 

Öğretmen eğitimi sağlıklı hale getirildiğinde bir çok  yol açılacaktır.   

5. Görüldüğü kadarıyla Medya Okuryazarlığı Eğitim Planlaması Milli Eğitim 

Bakanlğı, RTÜK ve Akademisyenlerden oluĢan paydaĢlarla yapılmaktadır. 

Sizce bu yeterli midir? Ve medya okuryazarlığı düzeyinin arttırılabilmesi için 

baĢka hangi paydaĢların sürece dahil edilmesinin faydalı olacağını 

düĢünüyorsunuz? 

 

 

Doğru bu alanlarda uzman olanların görüşleri alındı, söz söylemek 

isteyenlerin bilgilerine başvuruldu. Medya çalışanları önemli. Aile ve sosyal 

politikalar bakanlığı burada yer almalı. Aslında Devletin bütün kurumları bu 

konuda katkı sağlamalı çünkü her kurumun hitap ettiği bir kitle var. Bu 

anlamda yelpazemizi ne kadar geniş tutabilirse, ne kadar çok kişiye ulaşırsak 

toplum için faydalı olur. Biz aslında bir dersten öte bir kültürden 
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bahsediyoruz. Amacımız anaokulundan başlayarak çocuklara müfredat 

içerisinde medya eğitiminin verilmesi. Tüm yaş ve eğitim düzeyinde 

öğrencilerin medya kültürünü edinmeleri. RTÜK olarak amacımız sağlıklı bir 

medya ortamı ve sağlıklı bir medya kültürü olan bir toplum yaratabilmek. 

Herkesin katkı sağlayacağı işler var. Birilerinin tekelinde olan bir platform 

değil. Bu anlamda çaba var ama medya da çok dinamik bir alan. 2005 

yılında Televizyonu konuşurken şimdi ekranı konuşuyoruz. Televizyon tek 

taraflıyken sosyal medya ile interaktif bir hal aldı. RTÜK’ ün medya ya tek 

başına bir kurum olarak yetişmesi ve bütün yönleriyle düzenleme yapabilmesi 

zor. Bu kadar dinamik bir alanda yasaklar ve cezalarla değil insanları 

bilinçlendirerek, hak ve sorumluluklarını öğreterek sağlayabiliriz. Öncelikle 

eğitim camiasının lokomotif olması gerekir. Şikayet ederken herkes müşterek 

sıkıntıları dile getiriyor ve 3-5 cümle sonra aynı ifadeleri kullanmaya 

başlıyor. Amaç çözüm üretebilmek ve bu sürece herkesi dahil edebilmektir. 

 

 

6. 2004 yılından bu yana Yapılan konferans, seminer, panel, çalıĢmalar …vs  

sonucunda gelinen  noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 

Medya Okuryazarlığının Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği ve 

protokolü çerçevesinde öncelikli olarak İl Milli Eğitim Müdürlerini 

Ankara’da toplayarak onlara bu alan hakkında seminerler verdik. İl Milli 

Eğitim Müdürleri bu bilgileri İlçe Milli Eğitim Müdürlerine taşıdılar, İlçe 

Milli Eğitim Müdürleri de Okul Müdürleriyle paylaşarak, bu dersin önemini 

ve seçmeli ders olarak öğrencilerin yönlendirilmesi gerektiğine yönelik 

toplantılar düzenlediler. Netice itibariyle,  Medya Okuryazarlığı dersinin 

ortaokulların 7. ve 8. sınıflarında seçmeli ders olarak okutulmaya başlandığı 

2007 yılından bu yana 4 milyon öğrenci bu dersi seçmeli ders olarak aldı. Bu 

çok ciddi bir rakam. Çünkü öğrencilerin okullardan aldığı bu eğitimi ve 

edindikleri bilgileri ailelerine götürdüklerini biliyoruz. Dolayısıyla 4 milyon 

öğrencinin okullarda aldığı medya okuryazarlığı dersi bilgilerini 1.derce 

yakınlarına (anne, baba, kardeş) götürdüğünü düşündüğümüzde 10 milyon 

civarı bir insana ulaşılabildiği en azından bu alanda bir farkındalık 

oluşturulabildiği söylenebilir.      



 

175 
 

 

7. Medya Okuryazarlığı dersi ortaokullarda Sosyal Bilgiler öğretmenleri 

tarafından verilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama 

platformlarında ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının Medya Okuryazarlığı dersi 

öğretmenliğine talip olduklarını ve bu alanda kendilerinin istihdam edilme 

talepleri olduklarını okuyoruz. RTÜK‟ ün bu konudaki düĢünceleri nelerdir?   

 

RTÜK olarak bizce, bu dersi kimin okutacağından ziyade dersin içeriği çok 

önemli. Öğretmen atama konusu MEB’ in görev  ve sorumluluğunda. RTÜK 

olarak bizim hassasiyetimiz medya okuryazarlığı bilgi ve kültürünün topluma 

sağlıklı bir şekilde götürülmesi. Medya okuryazarlığı eğitimi almış iletişim 

mezunları sektörde görev alırsa iletişim çalışanları sorunu kaynağında 

çözmüş oluruz. Sektörde sorunu çözmek açısından, içeriğini 

değerlendirebilecek iletişim uzmanlarının bulunması şu an yaşanılan birçok 

sorunun çözülmesi anlamına gelir. İletişim Fakülteleri mezunlarının her yaşa 

ve her kültüre uygun medya üretebilmesi ve bir nevi medya koçluğu 

yapmaları lazım. MEB’ de çocuklara okullarda medya kültürü eğitimini 

düzenlü ve etkili bir şekilde verebilirse ve bu iki unsur buluşursa işi çözmüş 

oluruz. Bizce, MEB’e bağlı okullarda medya okuryazarlığı dersi zorunlu 

olmayabilir ama İletişim Fakültelerinde mutlaka zorunlu olarak okutulması 

gerekir.  

 

8. ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının medya sektöründe koçluk yapmaları 

gerektiğinden bahsettiniz. Öte yandan, medya kuruluĢlarının hemen hemen 

tamamının belli bir sermaye ve düĢünce grubuna ait olduğu ve mesajlarını 

kuruluĢlarının amaçlarına göre, belli bir bakıĢ açısıyla ve kontrollü olarak 

verildiğini biliyor ve gözlemliyoruz. Bu açıdan, çalıĢtığı iĢ alanında özgür 

olmayan ve bilgi ve birikimlerinin belli süzgeçler tarafından denetlendiğini 

bilen iletiĢim mezunu çalıĢanları sektörde nasıl faydalı olabilirler?  

 

Her ne kadar medya gruplarının belli çevrelerin kontrolünde olduğu tezi 

doğru olsa da, gelişmiş dünyada bunlara dikkat ediliyor. Örneğin, 

İngiltere’deki medya yayınları ve bunların içerikleri bilinçli olarak topluma 

sunuluyor. Avrupa’nın birçok ülkesinde de sorumlu yayıncılık yapılıyor, öte 
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taraftan izleyicilerde yasal haklarını bildikleri toplumda bir medya kültürü 

oluşmakta. Medya istediği her içeriği üretebilmeli, ama bunun nerede, ne 

zaman ve nasıl yayınlanabileceğine tüketici karar verilebilmeli.  

 

 İletişim mezunu koçları hazırlanan medya ürünlerinin kimlere yönelik 

olduğunu,  kimlerin izleyebileceğine, medyanın yayınlanabileceği zamana 

yönelik söz sahibi olabilmeli.  

 

Medya tüketicisi de sorumlu ve bilinçli olduğunda, haklarını bildiğinde sorun 

kalmıyor. RTÜK’de bu noktada uzaktan gözlem yapmalı ve olası sorunlara 

çözüm üretebilmeli. RTÜK olarak yasakçı bir gözmüş gibi algılanmak 

istemiyoruz. Bizim hedefimiz bilinçli medya üreten, bilinçli medya tüketen ve 

medya kültürü olan bir topluma ulaşabilmek. Neyi, ne zaman, nasıl 

paylaşabileceğini herksin bilmesi gerekiyor. Netice itibariyle medyasız olmaz, 

hep beraber bir yere geleceğiz.    

 

9. Rtük önümüzdeki yıllarda, toplumumuzda medya okuryazarlığı seviyesinin 

arttırılması için ne gibi çalıĢmalar yapmaktadır? 

 

Herkesin kabul etmesi gereken bir gerçek vardır ki RTÜK 2004 yılından beri 

Medya Okuryazarlığı konusunda bir farkındalık yaratabilmek ve bu kültürü 

başta öğrenciler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine iletebilmek için çok 

emek verdi. Okullarda verilen medya okuryazarlığı derslerinin etkili ve 

verimli olarak işlenebilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve bu 

anlamda halen çok emek sarf ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki çocuklar 

okullardan öğrendikleri bilgileri mutlaka evlerine taşıyorlar. Öte yandan 

hala hazırda medya okuryazarlığı derslerine giren 70 Bin öğretmenimiz var 

ve onlara yönelik hizmet içi eğitim verilmesini planlıyoruz. Eğitim 

fakültelerinde ve iletişim fakültelerinde medya okuryazarlığı dersinin zorunlu 

olarak okutulmasını hedefliyoruz. www.medyaokuryazarlıgı.org.tr sayfamızı 

daha da zenginleştirerek öğretmen ve öğrencilerin medya okuryazarlığı 

alanıyla ilgili tüm kaynaklara ulaşabildikleri bir platform haline 

dönüştürmek istiyoruz. Hatta web sayfamızdan farklı dillerden de yayın yapıp 

http://www.medyaokuryazarlıgı.org.tr/
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tüm dünyanın referans alabileceği uluslararası bir platforma dönüştürmek 

istiyoruz. 

 

 

Fatih ARSLAN ( Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Eğitim Programları 

Uzman Yardımcısı / MEB Medya Okuryazarlığı Kitabı Komisyon Üyesi 

)  

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkartılan Medya Okuryazarlığı dersi kitabı 

komisyon üyesi olarak Türkiye‟deki Medya Okuryazarlığı Eğitimi 

hakkındaki görüĢleriniz nelerdir ve Milli Eğitim Bakanlığıyla yürütülen 

protokol çerçevesinde bu dersin etkili ve verimli olarak iĢlenebilmesi ve 

yaygınlaĢtırılabilmesi için ne gibi çalıĢmalar yürütüyorsunuz? 

 

Öncelikle şunu söylemek isterim ki bende hem bir eğitimci hem de Marmara 

Üniversitesinde İletişim Bilimleri Doktora Öğrencisi olarak Medya 

Okuryazarlığının küçük sınıflardan başlayarak öğrencilere ve farklı medya 

kanallarıyla tüm topluma etkili ve verimli bir şekilde verilmesi gerektiğini 

düşünüyorum. Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Milli Eğitim Bakanlığıyla 

işbirliği halinde yürütülmesinden sorumlu bir RTÜK üyesi olarak, özellikle 

son 2 yıldır bu konuya hassasiyetle eğildiğimizi ve MEB ile yoğun bir mesai 

harcadığımız söylemek istiyorum. Şartların elvermesi halinde gönlümüzden 

geçen medya okuryazarlığı dersinin okullarda zorunlu olarak okutulması. 

Fakat şuan ki mevcut durumda yasa ve yönetmelik buna uygun olmadığı için 

diğer birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi bu dersi diğer derslerin içinde 

verilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Yani medya okuryazarlığı 

dersinin hem ortaokullarda seçmeli olarak devam etmesini hem de imkanlar 

ölçüsünde diğer tüm derslerin müfredatı içinde yer verilmesini planlıyoruz. 

Milli Eğitim Bakanlığı ve RTÜK arasında 2013 yılında yapılan 2.işbirliği 

protokolü çerçevesinde, akademisyen ve psikologlarında içinde bulunduğu 

geniş yelpazeli bir komisyon çalışması yürütüyoruz. Süreci işletirken de 

RTÜK olarak bize gelen her çevreden görüş ve önerileri dikkate alarak 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplumumuzda Medya Okuryazarlığı 

kültürünü oluşturabilmenin belli bir zamana ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu 
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noktada en büyük avantajımız gerek MEB gerek RTÜK gerekse de toplumun 

tüm kesimlerinden medya okuryazarlığına karşı herhangi bir itirazın 

olmaması ve bilakis yaptığımız çalışmalarda destek görmemiz. Şahsen, çok 

kısa süre içerisinde hem okullardaki medya okuryazarlığı eğitim 

verimliliğinin artacağına hem de toplumumuzun tüm kesimlerinde bilinçli 

medya kültürünün oluşacağına inanıyorum.           

 

 

 

3.1.1. Yapılan GörüĢmeler Ġle Ġlgili Bulgular 

 

Türkiye‟deki Medya Okuryazarlığı eğitimi ile ilgili konunu yetkilileri ile 

yapılan görüĢmelerden elde edilen bulgular Ģu Ģekilde özetlenebilir; 

Gerek Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri gerekse de Radyo ve Televizyon Üst 

Kurulu yetkilileri kendi yetki ve sorumlulukları çerçevesinde medya okuryazarlığı ile 

ilgili bir farkındalık yaratma çabası içerisinde oldukları gözlemlenmiĢtir. Her iki 

kurumunda mevcut planlamalarına ve ileriye dönük planlamalarına bakıldığında 

medya okuryazarlığı eğitimini yaygınlaĢtırarak tüm topluma ulaĢtırma çabası 

içerisinde oldukları anlaĢılmıĢtır. Yapılan gözlemler ve karĢılıklı görüĢmeler 

neticesinde medya okuryazarlığı eğitiminin okullar düzeyinde ve toplum düzeyinde 

yaygınlaĢtırılabilmesi için bir takım bürokratik engellerin ortadan kaldırılması veya 

yeniden düzenlenmesi gerektiği sonucuna varılmıĢtır. Çünkü mevcut durumda, 

medya okuryazarlığı eğitimi ile ilgili kurulan komisyonlar, yapılan çalıĢtaylar, 

sunulan raporlar ve alınan kararların „tavsiye‟ niteliği taĢıdığı, getirilen önerilerin 

çerçeve planı niteliğinde olduğu, medya okuryazarlığı eğitimi uygulamaları ile ilgili 

yetkili olan MEB ve RTÜK „ün birbirlerinden bağımsız iki ayrı kamu kuruluĢu 

olduğu, ortak geliĢtirilebilinen önerilerin ötesinde iki kurumunda birbirlerine veya 

diğer kurumlara bir yaptırım yetkisi bulunmadığı tespit edilmiĢtir. 

Türkiye‟deki medya okuryazarlığı eğitimi  ile ilgili MEB ve RTÜK‟ün 

yapmıĢ oldukları planlamalar ve almıĢ oldukları kararları hayata geçirebilmeleri ve 

uygulamaları takip edebilmeleri açısından, medya okuryazarlığı eğitimine özgün 

yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu kanaatine varılmıĢtır. Her iki kuruma da 

belirli yasal çerçeveler ile birlikte takdir ve yaptırım yetkisi verilmesi, Ģimdiye kadar 
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devam eden yüzeysel ve çerçeve niteliğindeki önerilerin hayat geçirilebilmesi 

bakımından büyük önem taĢımaktadır.  

 

  Batılı ülkelerde medya okuryazarlığına verilen önemin ve yapılan sistematik 

çalıĢmaların geçmiĢi 1930‟lü yıllara dayandırılırken, ülkemizde bu süreç 2004 

yılından sonra baĢlamıĢtır (Çakmak, 2010). Ülkemizde, medya okuryazarlığı dersi 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında yapılan 

protokol uyarınca, 2007–2008 öğretim yılından baĢlayarak, seçmeli ders olarak ülke 

genelinde okutulmaya baĢlanmıĢtır (Asrak ve Hasdemir, 2009). Medya okuryazarlığı 

dersi öğretim programı ilköğretim okullarının 6, 7 ve 8. sınıflarında haftada bir ders 

saati üzerinden toplam 36 saatlik bir süre öngörülerek hazırlanmıĢtır (Milli Eğitim 

Bakanlığı [MEB], 2007). 2006–2007 öğretim yılında beĢ pilot ilde okutulmaya 

baĢlanan Medya okuryazarlığı dersi 2007–2008 öğretim yılından itibaren ülke 

genelindeki altı, yedi ve sekizinci sınıflarda bir saatlik seçmeli ders olarak 

okutulmaya baĢlanmıĢtır. 11.12.2013 tarihli ve 239 sayılı karar ile 2014–2015 

Öğretim Yılından itibaren Ortaokul ve Ġmam Hatip Ortaokulu Medya Okuryazarlığı 

Dersi Öğretim Programında değiĢiklik yapılarak; derslerde ders kitabı 

kullanılmaması ve ilgili genel müdürlük tarafından öğretim materyali hazırlanması, 

kararlaĢtırılarak 11.09.2006 tarihli ve 354 sayılı kararı ile kabul edilen Ġlköğretim 

Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programının, 2014–2015 Öğretim 

Yılından itibaren uygulamadan kaldırılması kararlaĢtırılmıĢtır (MEB, 2013).  

          

Medya okuryazarlığı eğitimi baĢta Amerika olmak üzere Ġngiltere, Kanada ve 

Avustralya gibi ülkelerde kitle iletiĢim araçlarının insan hayatına girmesi ile birlikte 

yaklaĢık 50 yıldır bilinen ve eğitim programlarında yer alan bir kavramdır. 

 

Ġngiltere‟nin medya düzenleme kurulu olan ve medya okuryazarlığı alanında 

önemli çalıĢmaları bulunan Ofcom (Office of Communication) ise medya 

okuryazarlığını genel olarak medya eriĢimi, medya ve medya içeriklerine farklı bakıĢ 

açılarını eleĢtirel değerlendirme ve çeĢitli içeriklerde iletiĢim yaratma yetenekleri 

olarak tanımlamaktadır. Aynı zamanda medya okuryazarlığının hem geleneksel hem 
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de yeni iletiĢim hizmetleri tarafından sunulan fırsatlardan tam olarak yararlanmak 

için bilgi, beceri ve anlayıĢa sahip insanların yetiĢmesi için fırsat sağladığını 

belirtmektedir (Ofcom, 2014) 

Yirminci yüzyılda Ġngiltere, ABD, Avustralya ve Kanada‟da belirli bir yönde 

oluĢan medya eğitimi, okul çağındaki çocukların dünya medyasının kültürüne daha 

iyi bir Ģekilde uyum sağlaması ve medyanın dilini öğrenmeleri ile medya mesajlarını 

ve analizlerini öğrenmeye yardımcı olmaları için tasarlanmıĢtır (GüneĢ, 2013). 

1990'larda ABD'de medya eğitimi, TV reformu için bir strateji olarak kullanılmıĢtır. 

Uzun bir aĢılama modeli olarak, TV ortamının zararlı etkilerinden seyirciyi korumak 

için çaba göstermektedir. Amerika‟da 2004 yılı itibari ile medya okuryazarlığı eğitim 

programının bir parçası olarak 50 eyalet tarafından uygulamaya koyulmuĢtur. Medya 

eğitimi, bazı eyaletlerde Ġngilizce ve Sanat Eğitimi ile birlikte verilirken, bazı 

eyaletlerde Sosyal Bilimler, Tarih, VatandaĢlık Eğitimi, Ekoloji, Sağlık gibi disiplin 

alanlarıyla birlikte verilmektedir (Fedorov, 2007: 10). ABD‟de günümüzde her iki 

yılda bir ulusal konferans düzenleyen iki ulusal medya okuryazarlığı üyelik örgütü 

vardır, medya okuryazarlığını çeĢitli aktiviteler ile desteklemektedirler ve bu iki 

örgütün yaklaĢık 400 üyesi bulunmaktadır. Ġki örgütten biri 2001 yılında kurulan The 

Alliance for a Media Literate America (AMLA), diğeri ise 2002 yılında kurulan The 

Action Coalition for Media Education (ACME)‟dir (Kellner ve Share, 2005). 

Kanada‟da ise medya okuryazarlığı faaliyetleri ilk defa 1960 yılında Kanada Derneği 

tarafından Ekran Eğitimi adıyla film çabalarının yükseliĢi ile baĢladı (Heins ve Cho, 

2003: 33). Kanada‟da medya eğitimi „bireylerin medya okuryazarı olabilmek doğayı, 

teknolojiyi ve medya mesajlarının etkilerini anladıkları süreç‟ olarak tanımlanır 

(Media Literacy Week, 2010: 1). Her Ģeyden daha fazla, medya eğitiminde "bir 

anlam arayıĢı" olduğunu söyleyen Chris Worsnop‟a göre Kanada medya 

okuryazarlığında lider ülkelerden biridir (Thomas ve Jolls, 2003). 

Ontario, Kanada'da, öğretmenler akademik çalıĢmaların yanı sıra kültürel 

çalıĢmaları Ġngiliz ve Avustralyalı medya okuryazarlığı programları ve uygulamaları 

üzerine inĢa ederler. Ontario Eyaletinde 1987‟den bu yana dil eğitimi programları 

içinde olmak üzere, yedinci sınıftan on ikinci sınıfa kadar zorunlu bir medya eğitimi 

dersi vardır. Ontario eyaletinde eğitim fakülteleri tarafından öğretmenler için medya 

okuryazarlığı kursları düzenlenmektedir (Grizzle ve Calvo, 2013).  
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Avustralya‟da medya okuryazarlığına bakıldığında; medya eğitimi 

deneyiminin uzun bir geçmiĢinin olduğu ve medya ve kültürel çalıĢmalar ve yenilikçi 

pedagojik uygulamalar konusunda uluslararası bir lider olduğu görülür (O‟Neill ve 

Barnes, 2008). Avustralya‟da 1980‟li yıllarda medya okuryazarlığının biçimlendiği 

görülmektedir. Medya eğitimi, Ġngilizce, Sanat ve Teknoloji gibi derslere entegre 

edilerek ilköğretim ve lise eğitiminde verilmektedir. Avustralya eğitim sisteminde 

medya eğitimi oldukça ilerlemiĢ durumdadır. Sadece medya eğitimi konusunda 

eğitilen öğretmenler, medya eğitimi dersi verebilmektedirler. Bu durum 

Avustralya‟daki medya deneyimini tek baĢına benzersiz kılar. Medya üreticileri ve 

medya eğitimcileri arasında iĢbirliği kurulmuĢtur (Domaille ve Buckingham, 2001). 

Avustralya‟da güçlü bir akademik ilgi kaydı ve medya okuryazarlığı için pratik 

destek vardır (Barnes, Corcorany, Brianz ve O'Neill, 2007). Avustralya ve Yeni 

Zelanda'da da medya eğitimcilerini ve endüstriden temsilcileri bir araya getiren 

bağımsız, çıkar eksenli olmayan bir meslek örgütü bulunmaktadır: Adı ATOM (The 

Australian and New Zealand Teachers of Media) olan bu kuruluĢ düzenledikleri 

konferanslar aracılığıyla medya eğitimini tartıĢmaya açmıĢtır. Medya okuryazarlığı 

için kritik bir ses olan ATOM ayrıca bir dergi yayımlamakta ve dersliklerde 

kullanılmak üzere kaynaklar geliĢtirmektedir (Heins ve Cho, 2003). Özellikle 

çocukların medya okuryazarlığını geliĢtirmek için kar amacı gütmeyen bu kuruluĢ 

haricinde Genç Avustralya Medyası ve Avustralya Çocuklarının Televizyon Vakfı 

bulunmaktadır (Penman ve Turnbull, 2007). 

Sonuç olarak, Türkiye‟deki medya okuryazarlığı eğitimi uygulamaları batılı 

ülkelerdeki medya okuryazarlığı eğitimi uygulamaları ile karĢılaĢtırıldığında 

Türkiye‟nin yolun daha çok baĢında olduğu söylenebilir. Bu açıdan, bir an önce 

gerekli yasal düzenlemeler ve alt yapılar oluĢturularak medya okuryazarlığı eğitimi 

konusunda Türkiye‟nin hızlı bir ivme kazanması kaçınılmazdır.    

 

3.2 Etkili Medya Okuryazarlığı Eğitimi Uygulaması 

 

Medya okuryazarlığı için öncelikle teorik ve pratik olarak belirli bir temel 

medya eğitimine ihtiyaç vardır. Medya eğitimi müfredat standartlarının 

belirlenmesinde kullanılacak kıstasların doğrudan iletiĢim disiplini içinde 

temellendirilmesi gerekmektedir(NCA, 1998, s. 60-61). 
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Bu araĢtırmada medya okuryazarlığı eğitimi için uygulamalar önerilmiĢtir. 

Ayrıca örgün eğitimde medya okuryazarlığı dersine bir çerçeve planı oluĢturarak 

müfredat çalıĢmasına kapsam ve içerik olarak destek sağlanması amaçlanmıĢtır.  

 

Genel karakteristiğine bakıldığında medya okuryazarlığı eğitimi, okulda 

baĢlayıp okulda bitmemekte, aksine okulda öğrenilenler okul dıĢında 

uygulanmaktadır. Okulda formel olarak öğrenilenlerle birlikte, okul dıĢında da reel 

sosyal iliĢkilerde ve sanal sosyal ağlarda da informel öğrenme süreçlerinin devam 

ettirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Okulda medya üzerine öğretilenlerle 

öğrencinin günlük yaĢamında medya tüketimi, uyum içinde birlikte 

gitmelidir(Rantala and Korhonen 2008, s. 5). Bu bağlamda, medya okuryazarlığı 

eğitiminin baĢarılı sonuçlar verebilmesi için her kesimin üzerine düĢen bir takım 

görevler vardır. 

 

          3.2.1.Resmi Kurumlar ve Ġlgili Organizasyonlar  

 

           Medya Okuryazarlığı dersi müfredat çalıĢmaları ve uygulamalarıyla 

ilgili en yetkili kurum olan Milli Eğitim Bakanlığının, Türkiye‟de yayın yapan tüm 

medya kuruluĢlarını denetlemeye yetkili olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun, 

medya alanında faaliyet gösteren vakıf ve derneklerin gerek okullarda yürütülen 

medya okuryazarlığı dersi uygulamaları için içerik ve materyal oluĢturmaları, 

gerekse de okul dıĢında medya okuryazarlığı bilincini topluma kazandırmak için 

toplantı, seminer ve konferanslar düzenlemeleri gerekmektedir. Bu tür faaliyetler 

özellikle geliĢmiĢ ülkelerde medya okuryazarlığı eğitiminde önemli bir yere sahiptir.  

 

 

          3.2.2.  Öğretmenler 

 

          Medya Okuryazarlığı eğitimi verecek olan öğretmenlerin 

Üniversitelerin ĠletiĢim Fakültesi mezunlarından istihdamı sağlanmalıdır. Bununla 

birlikte öğretmenlerin medyayı tüm yönleriyle ve geliĢmeleriyle takip eden, ders 

uygulamalarında öğrencilere araĢtırma, soru sorma ve uygulama imkânı tanımaları 

gerekmektedir.  
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          3.2.3.Öğrenciler   

 

          Her Ģeyden önce öğrencilerin zaman yönetimi becerisi kazanmaları 

gerekmektedir. Öğrencilerin eğitime ayıracakları zaman ile eğlenceye, sosyal 

faaliyetlere ve medya kullanımına ayıracağı zaman dilimlerini dengelemeleri 

önemlidir.  Medya mesajlarına karĢı daha sorgulayıcı olmaları ve mesajların asıl 

amaçlarının ne olduğunu anlama çabası içerisine girmeleri gerekmektedir. 

Öğrencilerin medya kullanımlarını kendi kiĢisel geliĢimlerine katkı sağlayacak 

yönleriyle kullanmaları ve gereksiz medya kullanımıyla zaman kaybına maruz 

kalmama bilincine eriĢmeleri gerekmektedir.     

 

 

 

          3.2.4.Medya Okuryazarlığı Dersi 

 

           Dünyadaki farklı ülkelerdeki medya okuryazarlığı dersi 

uygulamalarına bakıldığında özellikle geliĢmiĢ ülkelerde bu ders ilköğretim 

düzeyinde ayrı bir ders olarak okutulurken ortaöğretim düzeyinde dilbilgisi, edebiyat, 

sanat ve sağlık gibi derslerin içerisinde bir bölüm olarak okutulmaktadır. Medya 

insanların günlük yaĢantısının her anında herkesi kuĢattığından, medya eğitiminin 

sadece müstakil bir ders olarak okutulması yeterli değildir.  Dolayısıyla medya 

okuryazarlığı dersinin hem ayrı bir ders olarak okutulması hem de diğer derslerin 

müfredatlarının içerisine yedirilmesi ve medya ile iliĢkilendirilerek anlatılması büyük 

önem arz etmektedir.  

 

 

              Halen Türkiye‟de Medya Okuryazarlığı dersi ortaokullarda seçmeli 

ders olarak yer almaktadır. Oysaki medya mesajlarına maruz kalmak 'seçmeli' 

değildir bu yüzden medya okuryazarlığı dersi de 'seçmeli' olmamalıdır.  Çünkü 

seçmeli dersler daha çok öğrencilerin bireysel olarak ilgi alanına giren ve daha çok 

hobileriyle iliĢkili olan derslerdir. Ancak medya kimsenin kaçamayacağı, engel 

olamayacağı, bir Ģekilde etki altında kalacağı ve günün her anında her yerde karĢı 
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karĢıya kalacağı bir durumdur. Ġnsanlar medyanın olumsuz etkilerine de maruz 

kalabilirler. Bu sebepten dolayı medya okuryazarlığı dersi artık bir gereksinim haline 

gelmiĢtir. 

 

                Medya Okuryazarlığı derslerinin etkili ve verimli bir Ģekilde 

yürütebilmesi için okullara gerekli donanımın sağlanması, öğretmenlere düzenli 

hizmet içi seminerler verilmeli, öğrencilerin internet kullanımı yaygınlaĢtırılmalı 

bununla birlikte sakıncalı içeriklere eriĢmelerini engelleyeci programlar kullanılmalı, 

internet cafeler gibi çocukların ve gençlerin sıkça gittikleri mekânlara sıkı denetimler 

getirilmelidir.  Milli Eğitim Bakanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasındaki 

medya okuryazarlığı dersi içeriğine yönelik iĢ birliği arttırılmalı, Türkiye‟de faaliyet 

gösteren medya kuruluĢlarına da toplumu aydınlatıcı zorunlu medya okuryazarlığı 

kamu spotları yayınlattırılmalıdır.  Bunun için gerekli yasal düzenlemeler 

yapılmalıdır.  

 

 

                   Medya okuryazarlığı dersleri, kültürel olarak spesifik olmalıdır, 

mümkün olduğunca yerel, konuya uygun örnekleri kapsamalı, kültürlerarası uyuma 

da önem vermelidir(Masterman and Mariet, 1994, s. 86-87). Dersin içeriğinin 

öğrencilere uygun olarak hazırlanması sağlanmalıdır. Genel olarak tüm diğer 

derslerin müfredatında medya okuryazarlığı dersi için günün koĢul ve 

gereksinimlerine göre düzenleme ve güncellemelerin yapılması gerekmektedir. 

 

 

                     Öğrencinin yapması gereken, medyanın gönderdiği mesajlara 

doğrudan inanmak yerine her birini sorgulayabilmek ve eleĢtirel gözle bakabilmektir. 

Medya okuryazarlığı eğitimi sayesinde öğrenci; kendisine yararlı olanları seçip 

alırken, diğerlerini eleyebilme becerisi kazanmaktadır. Bu eğitim ile öğrenci, 

medyada sunulan dünyanın „salt gerçek‟ olmadığını, gerçeklik iddiasında bile, 

„kurgulanmıĢ gerçeklik„ ile karĢı karĢıya olduğunu bilerek, medyadan gereğinden 

fazla etkilenmemeyi öğrenmektedir. Medya okuryazarlığı eğitimi ile öğrenci medya 

karĢısında pasif izleyici olarak kalmamalı, kurgu ve fanteziyi gerçekten ayırt 

edebilecek, aktif ve sorgulayıcı düĢünüĢe sahip olmalıdır. 
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Öğretmenler ve öğrenciler farklı amaçlarla aynı medyayı kullanmaktadır. 

Öğretmenler medyayı (özellikle de interneti) bilgi kaynağı olarak kullanırlarken; 

öğrenciler eğlence ağırlıklı olarak, kısmen iletiĢimde kültürel ortam olarak 

kullanmaktadırlar. Öğrenciler eğlence amaçlı oyunlar oynamakta, videolar 

seyretmekte; sosyalleĢme amaçlı olarak da sohbet sitelerini kullanmakta, facebook, 

MySpace, Twitter gibi sosyal medyada sanal arkadaĢlıklar kurmaktadırlar (Kim, 2007 

).  

 

  Ortaöğretim çağında medya okuryazarlığı eğitimi almıĢ bir öğrenciden Ģu 

düĢünsel beceriler beklenir: Analiz, analitik düşünme: Bir mesajı anlamlı bileĢenlere 

ayırabilir. Değerlendirme: BileĢenleri belirli standartlarla karĢılaĢtırarak her bir 

bileĢenin değerini belirler. Gruplandırma: BileĢenleri benzerlik ve farklılıklarına 

göre gruplandırır. Tümevarım: Küçük birim bilgilerden hareketle bileĢenlerin hepsini 

kapsayan genelleme yapabilir. Tümdengelim: Genel prensipleri kullanarak özeli 

açıklayabilir. Sentez: BileĢenleri belirli bir yapı içinde biraraya getirir. Soyutlama: 

Daha az sözcük kullanarak; kısa, öz, net, olarak mesajın özünü çıkartır. 

Karşılaştırma: Kendi bilgileri ile mesajdaki bilgileri, a mesajı ile b mesajını, aynı 

mesajın farklı gazete veya televizyonlarda yer alıĢını, aynı televizyonun a konusunda 

çeĢitli zamanlarda verdiği bilgileri karĢılaĢtırabilir. Medya okuryazarlığı eğitimi, bu 

becerilerin kazanılması ile neticelenmektedir. Medya okuryazarlığı eğitimi ile 

kazanılan bu beceriler daha sonraki yaĢamın her alanında yol gösterici olacaktır. 

(Potter, 2005, s. 36-37) 

 

Tüm bu çalıĢmalar ve bulgulardan, medya okuryazarlığı araĢtırmaları 

açısından ortaya çıkan sonuç Ģudur: Türkiye„de medya okuryazarlığı ilk ve 

ortaöğretimde zorunlu müstakil ders olarak müfredatlara dahil olmalıdır. Özellikle 

ilköğretimde zorunlu olması kaçınılmazdır. Çünkü netice itibariyle ilköğretim 

ortaöğrenimin temelini oluĢturmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının medya 

okuryazarlığı derslerinin verimli bir Ģekilde iĢlenebilmesi için okullarda gerekli 

donanımı oluĢturması ve bununla birlikte medya okuryazarlığı derslerinin ĠletiĢim 

Fakültesi mezunu ve pedagojik formasyon sahibi eğitimciler tarafından verilmesi 

gerekmektedir.  
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3.2.5. Medya Okuryazarlığı Dersi Ġçerik Önerisi 

 

Medya Okuryazarlığı eğitimi öğrencilere medya mesajlarında verilmek 

istenen asıl maksadı anlamalarını sağlamaktır. Bu sayede öğrenciler mesajları 

oluĢturan endüstrileri, elde ettikleri menfaatleri, mesajların etkilerini ve olası uzun 

dönem sonuçlarını öğrenirler. Dersler genellikle günlük ve yerel haberleri incelemek 

üzerine kurgulanır. Ayrıca sürekli tekrarlanan medya konularına ve temalarına da 

dikkat çekilir. 

 

 

 Bu temalar baĢlıca; 

 

- Ġnsanların medyada nasıl sunulduğu ( cinsiyet, kültür, ırk, yaĢ, ekonomik 

statüsü, yaĢam tarzı, sosyal statüsü, mesleği, görünümü, vücut Ģekli ve 

yetenek grubu olarak) 

- Medyanın bulunduğu yerin görüntüsü açısından ( metroda, okulda, evde, 

parkta, alıĢveriĢ merkezinde) 

- Medyanın sunulma Ģekli açısından ( internet yoluyla, mesaj yoluyla, telefonla 

pazarlama yoluyla, televizyon yoluyla veya cep telefonu yoluyla ) 

- Nasıl bir izleyici kitlesinin hedeflendiği açısından, 

- Medyanın nasıl bir tüketimi desteklediği açısından, 

- Medya kuruluĢlarının sahiplerini değerlendirebilmek açısından ( hangi 

medyanın sahibi kimdir? Medyada reklamı yer alan firmaların sahibi kimdir? 

) 

- Medya yapımlarında kullanılan teknoloji ve faaliyetler, 

- Reklamın rolü, etkisi ve sonuçları, 

-  Medyanın çevreye etkisi, 

- Medya haberlerindeki önyargılar, 

- Mahremiyet, sansür, Ģiddet ve zorbalık, 

- Medyanın sosyal, politik ve kiĢisel konulara yaklaĢımı. 
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Örnek medya okuryazarlığı dersi müfredatı 2 temel yapıdan meydana gelmektedir; 

 

1. Medya Okuryazarlığının 5 Anahtar Kavramı; 

 

- Bütün medya mesajları kurgudan ibarettir. 

- Medya güven verici ikna edici mesajlar verir. 

- Mesajları herkes farklı yorumlar. 

- Medya mesajları özel ilgiler sunar. 

- Her medyanın kendine has bir yapısı ve düzeni vardır. 

 

 

2. Medya Üçgeni; 

 

Medya mesajlarını analiz edebilmeyi sağlar. Mesaj metinlerini, izleyicileri ve 

mesaj yapıtlarını hesaba katarak öğrencilerin mesajlardaki derin anlamı 

kavramalarını sağlar. 

 

Öğrencilerde sorgulama duygusunun geliĢtirilmesi, medyayı etkin bir Ģekilde 

değerlendirebilmeleri ve medya yapımı faaliyetlerinde bulunabilmeleri açısından 

büyük önem taĢımaktadır. Öğrenciler medya mesajlarını incelerken veya kendilerine 

uygun medya yapımı faaliyetlerinde bulunurken, sorular sorarlar, araĢtırma yaparlar 

ve edindikleri bilgileri yansıtırlar. Yansıtma nihayetinde öğrencilerin 

farkındalıklarının bir sonucu olarak yapısal faaliyete dönüĢür.  (Thoman and Jolls, 

2005, s. 32). 

 

           3.2.6.Medya Okuryazarı Olan Öğrencilerin Özellikleri 

  

 

 Medya Okuryazarlığı öğrencilere sözlü dilde, okumada, izlemede, yazmada 

ve ifade etmede kullanılan analiz ve üretme yetenekleri kazandırır. Bu sayede 

öğrencilere yeni ufuklar açarak yeni ihtiyaçlar hissetmesini sağlar.  
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 Analiz, medyanın popüler kültürdeki rolünü anlayabilmek için medya 

mesajlarına eleĢtirel bir bakıĢ açısıyla yaklaĢabilme yeteneğidir. Medya okuryazarlığı 

eğitimi alan öğrenciler, birçok çeĢitteki medya ürünlerini tanımlamayı, incelemeyi ve 

sır perdelerini aralayabilmeyi öğrenirler. Bununla birlikte, medya ürünlerinin izleyici 

üzerindeki etkisini ve olası sonuçlarını hesap edebilmeyi öğrenirler. Medyanın 

kurguya anlam verme tekniklerini araĢtırırlar. AraĢtırdıkça da medya kurgularının 

içerdiği değerleri, inançları, olumlu ve olumsuz önyargıları farkına varırlar. 

 

 Üretme bir mesajda ne söyleneceğini ve bunu etkili olarak nasıl söyleneceğini 

kapsar. Medya okuryazarlığı eğitimi alan öğrenciler çeĢitli konularda ve farklı 

insanlara yönelik medya metinleri üretebilmeyi öğrenirler. Ġzleyicilerin dikkatlerini 

çekebilmek için hangi aracı kullanacaklarını ( yazılı metin, hareketsiz görüntü, 

hareketli görüntü, ses veya medya birleĢimleri, broĢür, video, poster, multimedya 

veya Ģarkı … vb) öğrenirler. Bununla birlikte, öğrenciler vermek istedikleri 

mesajlarını yayabilmek için en etkili yönteme karar verirler ( ör: e-mail, bülten, 

kurye dağıtımı, canlı performans.. vb). Medya Okuryazarlığı eğitiminde; okuma, 

gözlemleme, yazma, sunum, konuĢma dili, eleĢtirel okuryazarlık, sanat ve popüler 

kültürün hepsi bir bütün olarak bir araya gelir.  

 

              3.2.7. Anaokulları, Ġlköğretim ve Lise Seviye Grubundaki Öğrencilerine 

Yönelik Medya Okuryazarlığı Eğitimi Ġçin Ders Planı  

 

   Bu bölümde Anaokulu, Ġlköğretim Okulları ve Lise seviyesinde öğrenim 

gören öğrencilere yönelik 1 aylık örnek ders planı çıkartılmıĢtır. Bu bölümü 

oluĢtururken, Avusturya ve Kanada gibi medya okuryazarlığı eğitiminde ileri 

düzeyde bulunan ülkelerin ders planları incelenmiĢ, diğer taraftan ülkemizin mevcut 

eğitim müfredatıyla bir harmanlama yapılarak her seviye için ayrı ayrı medya 

okuryazarlığı dersi için 1 aylık örnek ders planı önerisi getirilmiĢtir. Uygulama için 

de her seviyeden 4‟er tane örnek ders planı önerisi hazırlanmıĢtır.  

 

     3.2.7.1. Anaokulları Seviyesi Medya Okuryazarlığı Eğitimi Ġçin Ders 

Planı Önerisi 

     Anaokullarındaki medya okuryazarlığı eğitimi daha çok minik öğrencileri 

medyadaki Ģiddet gösterimlerine karĢı duyarlı hale getirmektir. Küçük yaĢtaki 
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çocukların görsellere karĢı büyük ilgisi vardır. Maalesef anasınıfı seviyesi 

öğrencilerine yönelik ders içinde kullanılan yazılı ve görsel metinlerin içeriğine 

yönelik uyarı niteliğinde bilgilendirme yoktur. Ve çoğu zaman öğrenciler tasviri ve 

gösterimi yapılan karakterlerin gerçek olduklarını düĢünmektedirler. Dijital görsel 

medya çeĢitleri öğrencilerin en önemli bilgi edinme kaynağı haline gelmiĢtir. Medya 

okuryazarlığı eğitimi kapsamında, anaokulu seviyesinde (basit) medya mesajlarını 

tanıtmaya baĢlamak, çocukların ileriki sınıflarda karĢılaĢacakları karmaĢık medya 

mesajlarını daha kolay kavramalarını sağlayacaktır.    

Anaokulu seviyesindeki öğrenciler eğlence endüstrisi piyasasında hedef kitle 

konumunda bulunmaktadır. Görsel medyanın güçlü etkileri çocuklar okula hayatına 

baĢlamadan çok önce gerçekleĢtiğinden, öğrencilerin görsel medyayı okumayı 

öğrenmeleri hayati önem taĢımaktadır. EleĢtirel okuryazarlık eğitiminin erken 

yaĢlarda verilmeye baĢlanması fikri çok yeni bir kavramdır.  

Toplumun en savunmasız kesimini oluĢturan anasınıfı seviyesindeki çocuklar 

eskiden beri peri masalları ve mitolojiler ile terk edilme ve yoksunluk hissine 

kapılma olasılığı ile karĢı karĢıya kalmıĢlardır. Canavar hikâyeleri, kötü üvey 

anneler, ejderhalar, devler ve daha birçok yaratıklar çocukların korku duyguları ile 

yüzleĢmelerine sebep olmuĢtur.  

Televizyonda ve filmlerde yer alan görüntüler küçük yaĢtaki çocuklar için 

çok daha karmaĢık olarak algılanmaktadır. Çünkü bu görüntüler, çocuğun ev 

hayatından dıĢarı açılan pencereler gibidir ve çocuğun yaĢamıĢ olduğu ev hayatı ile 

evin dıĢında cereyan eden hayat bambaĢkadır. Bilgisayar teknikleri ile desteklenen 

ileri teknoloji ürünü medya yapımlarında gerçek ve sahteyi ayırt edebilmek çok güç 

bir hal almıĢtır. Birçok açıdan, anasınıfı seviyesinde bulunan öğrenciler için ekranda 

gördükleri gerçek olarak nitelendirilmektedir. 

Anasınıfı seviyesindeki öğrenciler medya okuryazarlığı eğitimi ders planı 

oluĢturulurken, öncelikle,  bu minik öğrencilerde gerçek ve kurgu arasında 

farkındalık yaratabilmek hedeflenebilir. Bunun için, ders içinde izlenilen filmlerde ve 

okunan hikaye kitaplarındaki iĢlenen konular ve karakterlere yönelik sorular 

yöneltilebilir.  Örneğin, sınıfça izlenilen bir çizgi film sonunda öğretmen öğrencilere 

çizgi filmdeki karakterler hakkında ne düĢündüklerini, bu karakterlerle gerçek 

hayatta karĢılaĢıp karĢılaĢmadıklarını ve bu karakterlerden hangilerini sevip 
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sevmediklerini ve bunun nedenlerini sorabilir. Öğretmenlerin medya derslerini 

iĢlerken sık sık öğrencilere medyanın netice itibariyle bir kurgudan ibaret olduğunu 

vurgulamalarında fayda vardır. Öğrencilerin, senaryo yazarlarının ve çizgi film 

yapımcılarının izleyiciler için gerçeklik yaratma çabasında olduklarını bilmeleri 

gerekmektedir.  

 Örnek Ders Planı (1. Hafta) 

Konu: Gerçek mi? Değil mi? 

Amaç: Öğrencilerin medya malzemelerini tanıması, medyada kullanılan 

malzemeleri sözlü olarak ifade edebilmeleri, çeĢitli medya görsellerini izlemek ve 

dinlemek, gerçek ve gerçek dıĢılığı ayırt edebilmek. 

Ön Hazırlık: Dersin baĢlangıcında öğretmenin bütün öğrencilerin bilebileceği 

örnek bir çizgi film hakkındaki kiĢisel düĢüncelerini öğrencilerle paylaĢması. ( 

örneğin: süperman çizgi filmindeki öncü karakterinin uçma yeteneğinin gerçek 

dıĢılığı..vb) 

Anasınıfı çağındaki çocukların popüler çizgi film veya televizyon karakterlerini 

kendi arkadaĢları olarak tanımlamaları oldukça sık rastlanan biri durumdur. Hatta 

çocuklar günlük yaĢantılarında bu popüler karakterlerin söz ve ifadelerini tekrar 

edeler. Bu yüzden, anasınıfı çağındaki çocuklara izlettirilen çizgi filmlerde, okunulan 

hikaye kitaplarında ve izlenilen televizyonlardaki gerçek ve gerçek dıĢılık arasındaki 

ayrımı farkına varabilmeleri öğretilmelidir.   

Medya okuryazarlığına giriĢ niteliği taĢıyan bu ilk ders, öğrencilerin medyada yer 

alan görsellere daha yakından bakmalarını ve hangilerinin gerçek hayatla uyuĢup 

hangilerinin uyuĢmadıklarını farkına varmalarını sağlamaktır. Anasınıfı çocuklarının 

okul hayatlarına baĢlamadan önce yüzlerce saat hikaye kitaplarındaki ve ekranlardaki 

görsellerle karĢı karĢıya kaldıkları yadsınamaz bir gerçektir.   Dolayısıyla, çocukların 

medyanın temel Ģifrelerini erken yaĢlarda tanımaya baĢlamaları onların ileriki 

sınıflardaki medya okuryazarlığı eğitimlerini daha çabuk kavramaları yönünde 

olumlu etkiye sahip olacaktır.   
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Derste Sorulabilecek Anahtar Sorular 

- Bu hikayede anlatılanlar gerçek hayatta da olabilir mi? 

- Bu hikayede anlatılanların gerçek hayatla benzer ve farklı yönleri nelerdir? 

- Kitapdaki konuya gerçeklik katabilmek için yazar ve ressam nasıl bir yöntem 

kullanmıĢlardır? 

- Bu kitabı sevdiniz mi? Niçin? 

 

 

Ders Materyalleri 

 

- Hikâye kitabı çeĢitleri, 

- Grafik kağıtları ve renkli kalemler. 

 

Dersin ĠĢleniĢi 

1. Öğretmen bir hafta boyunca sınıfta öğrencilerine sesli bir Ģekilde farklı resimli 

hikaye kitapları okur. Bu esnada, öğretmen hikâye içinde geçen durumların 

gerçek hayatla bağlantısı olup olmadığını vurgulayabilmek için sesinde 

tonlamalar yapar. (ör: gerçek dıĢı olaylar cereyan ederken sesini daha yüksek bir 

ses tonuyla kullanır) 

2. Öğrencilerin öğretmenlerinin okuduğu hikâyelerdeki ses tonlamasından gerçek 

ve uydurma olanları ayırt edebilir hale geldikten sonra, öğretmen artık her 

hikâye kitabının sonunda kitapta geçen konuları ve karakterleri sınıf içi 

tartıĢmaya açar. 

 

Örnek sorular olarak Ģunlar sorulabilir; 

- Bu hikayede geçen olaylardan hangileri gerçek hayatta da olabilir? 

- Bu hikayede geçen olaylardan hangileri gerçek hayatta olamaz? 

 

Öğretmen bu karĢılıklı konuĢmayı sınıfın tamamına yayar ve bütün 

öğrencilerin fikirlerini söyleyebilmeleri için onları teĢvik eder. 

 

3. Öğretmen öğrencilere hikâyede geçen; gerçek hayatta olan ve olmayan 

varlıkların resimlerini çizmelerini ister. Her bir öğrencinin yapmıĢ olduğu 
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çizimi tüm sınıf önünde diğer öğrencilere göstererek açıklama yaptırır. Bu 

esnada diğer öğrencilerin de birbirlerinin yapmıĢ oldukları çizimlere yorum 

katmalarını sağlar.  

Dersin Kazanım Beklentileri 

  

Bu 1 haftalık ders iĢleyiĢi ile öğrencilerin görsel imgeleri tanımaları, hikaye 

kitaplarındaki resimlerin ve kullanılan renklerin anlamı oluĢturmadaki rollerini 

tanımaları beklenir. Öğrencilere temel bilgi olarak bütün medya çeĢitlerinin 

kurgudan ibaret olduğu öğretisi kazanmaları hedeflenir.  

�  

 ÖRNEK DERS PLANI (2. Hafta) 

 

Konu: Renkler mesajı nasıl etkiler?  

Amaç: Öğrencilerin kitaplarda kullanılan görsellerdeki renklerin kitapların 

konusuyla olan anlam iliĢkilerini farkına varabilmeleri. Ressamların kitaplardaki 

konulara gerçeklik katabilmek için renk faktörünü kullandıklarının 

algılanabilmesi. 

Ön Hazırlık 

Yazarlar ve ressamlar hikayelerini daha çok kendi çocukları, akrabaları veya 

arkadaĢları için oluĢtururlar. Anasınıfı seviyesindeki öğrencilerin kitaplarda yer 

alan hikâyelerin bir kurgudan ibaret olduğunu idrak etmeleri ve bu hikayelerin 

yazar ve ressamlar tarafından uydurulduğunu anlamaları önemlidir. Bu yaĢ 

grubundaki öğrenciler resimli hikâye kitaplarını algılayabilirler ve yazarlar ile 

ressamların bu tarz kitapları kendilerine cazip kılabilmek için kullandıkları 

anlatım tekniklerini yorumlayabilirler.  

Bu derste öğrencilerin hikâye kitaplarındaki çizimlere ve çizimlere anlam 

katabilmek için kullanılan renklere yoğunlaĢmaları hedeflenir. ( örneğin; pastel 

renklerin durağanlık ve pasiflik çağrıĢtırması, koyu ve çarpıcı renklerin 

hareketlilik çağrıĢtırması gibi). 
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Derste Sorulabilecek Anahtar Sorular 

- Bu hikâye gerçek hayatta meydana gelebilir mi? Neden böyle düĢünüyorsun? 

- Yazar ve ressam hikâyeyi ve resimleri gerçekçi veya uydurma kılmak için ne 

yapmıĢtır?  

- Anlatılan hikâyeyi beğendin mi, beğenmedin mi? Niçin? 

 

            Ders Materyalleri 

- Farklı resim ve renk teknikleri kullanılmıĢ çeĢitli hikaye kitapları. ( örneğin; 

ağırlıklı olarak koyu renklerin, açık renklerin veya sade renklerin kullanıldığı 

hikaye kitabı örnekleri) 

 

             Dersin ĠĢleniĢi 

1. Öğretmen sınıfa farklı konulardaki hikâye kitapları getirerek her birinin 

konu özetini öğrencilere anlatılır. Bu anlatımı esnasında da kitaplardaki 

konunun ressam tarafından hangi renklerin ağırlıklı olarak kullanıldığını 

göstererek açıklar.  

2. Öğretmen kitap örneklerinden sınıfa bölümler okur. Bu esnada yüksek 

okuma tekniğini kullanarak hikâyede geçen abartılı veya olağanüstü 

durumlarla ilgili kısımları vurgulu okur ve Ģayet bu kısım resmedilmiĢse 

bunu bölümü ve kullanılan renk tonlamasını öğrencilere gösterir. 

3. Öğretmen hikâye kitabında yer alan konularla ilinitli olan resimlerde 

kullanılan renk tonlamalarının yaptığı çağrıĢımları örneklerle açıklar. 

Örneğin, genel olarak, kırmızı tonlar öfkeyi belirtmek için, sarı renkler 

heyecanı belirtmek için, mavi renkler huzuru, rahatı ve konforu belirtmek 

için, koyu ve solgun renkler umutsuzluğu, ciddiyeti ve can sıkıntısını 

belirtmek için kullanıldığını açıklar.   

4. Öğretmen öğrencilere farklı hikâye kitapları göstererek, bu kitaplarda 

kullanılan resimlere ve kullanılan renklere yönelik sorular yöneltir. 

Böylece öğrencilerde bir farkındalık yaratılmaya çalıĢılır. Öğrencilerin 

verdikleri cevaplar öğretmen tarafından ressamların renkleri bir ruh halini 

yansıtmak için kullandıkları teknikten ibaret olduğunu açıklayarak 
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öğrencilerin bilgileri pekiĢtirilmeye çalıĢılır. Ders esnasında öğretmen 

tarafından yüksek sesle resimli hikâye kitabı okunurken öğrencilere Ģu 

sorular yöneltilebilir; 

 

- Bu resme baktığınızda ne hissediyorsunuz? Bunun sebebini 

açıklayabilirimsiniz? 

- Sizce ressam sizde bu duyguyu meydana getirebilmek için herhangi bir Ģey 

yapmıĢ mı? 

- Bu resimde göze çarpan renkler nelerdir? 

 

5. Öğretmen kendisine bir renk listesi oluĢturur (örneğin mavi, kırmızı, sarı, 

yeĢil, siyah..vb) ve hikaye kitabındaki resimli bölümlerde okumasını 

durdurarak öğrencilere; 

 

- Bu resimde ön planda olan renk hangisidir?  

- Bu resmi görünce ne hissediyorsunuz? 

 

Sorularını yöneltir. Öğretmen aldığı cevapları listesine not eder. Ders 

sonunda öğretmenin listesinde öğrencilerin izlenimlerinin yer aldığı bir tablo 

oluĢur.  

 

6.  Bir sanat faaliyeti olarak, öğrencilerden farklı renkleri kullanarak 

resimler çizmeleri istenir. Bütün öğrenciler çizimlerini bitirdikten sonra 

hepsine ayrı ayrı yaptıkları resimler hakkında yorum yapmaları istenilir. 

Öğretmen bu esnada öğrencilerin anlatımlarıyla kullandıkları renklerin 

birbirini tamamlayıp tamamlamadığına dikkat eder.   

 

            Dersin Kazanım Beklentileri 

 

Bu ders planında öğrencilerin hikâye kitaplarında yer alan grafik ve 

görsellerde kullanılan renklerin fonksiyonlarını tanımaları ve hangi durumun 

hangi renk ile karĢılanabileceğini öğrenmeleri beklenir.   
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Diğer önemli bir husus da, küçük yaĢ gruplarına yönelik hazırlanan hikâye 

kitaplarının birçoğu, muhtemelen çocukların dikkatini çekmek için olacak ki, 

içerisinde Ģiddet ve korku öğesi barındırır. Bu temalar, içerisinde çocukların en 

derin korkularını barındırır ( örneğin,  

 ailesini kaybetmek, öfkeli ve ne yapacağı belli olmayan insan yiyen 

canavarlar, devler ve küçük çocukları kaçıran büyücüler). Öğretmenlerin, 

mümkün olduğunca bu tür hikâyeleri seçmemeleri, Ģayet bu hikâyeler iĢlenecekse 

de mutlaka öğrencilere bu tasfirlerin yazar ve ressamlarca uydurulmuĢ birer 

kurgudan ibaret varlıklar olduğunu, gerçekte böyle varlıkların bulunmadığı ve 

tüm medyanın aslında bir kurgu ürünü olduğu gerçeğini çocuklara anlatılması 

gereklidir. 

 

 Örnek Ders Planı (3. Hafta) 

Konu: Haraketli Ġmgeler 

Amaç :  Bu ders planının amacı öğrencilerin animasyonlu karakterler 

vasıtasıyla verilmeye çalıĢılan açık ve gizli mesajları algılayabilmelerini 

sağlamaktır.  

Ön Hazırlık 

            Anasınıfı çağındaki öğrencilerin bir çoğu zorunlu gereksinimleri 

haricindeki zamanlarını genellikle ekranlardaki çizgi film karakterlerini izleyerek 

geçirirler. Sponge Bob, ġirinler, Shrek gibi karakteler tüm dünyada özellikle 

küçük yaĢ grubu çocukların zihinlerine yer etmiĢtir. Bu noktada öğretmenlerin 

üzerine düĢen en önemli görev çocuklara çizgi film karakterleriyle birtakım 

mesajlar verilmeye çalıĢıldığının farkına varmalarının sağlanmasıdır. 

Derste Sorulabilecek Anahtar Sorular 

- En sevdiğiniz çizgi film karakterinin tanımını yaparmısınız? 

- En sevdiğiniz çizgi film karakteri size ne tür duygular hissettiriyor? 

- En sevdiğiniz çizgi film karakterine ait herhangi bir eĢyanız var mı? 

- Çizgi filmler ile gerçek hayat arasındaki farklar nelerdir? 
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Ders Materyalleri 

Popüler çizgi film karakterlerinin ticari ürünleri olan oyuncak, t-shirt, 

beslenme çantası, sırt çantası, bardak veya anahtarlık gibi ürünlerinden 

örneklerin sınıfa getirilmesi.  

  

Dersin ĠĢleniĢi 

1. Öğrencilerden en sevdikleri çizgi film karakterine ait sahip oldukları bir 

eĢyayı ders için getirmelerinin istenmesi. 

2. Her bir öğrencinin en sevdikleri çizgi film karakterine ait sahip olduğu 

eĢyayı bir birleriyle değiĢmelerinin istenmesi. 

3. Sınıf sayısına göre küçük gruplar oluĢturularak her bir gruba bir adet 

örnek ürün ortaya konulması ve bu ürün hakkında öğrencilerin yorum 

yapmalarının istenmesi. Gruptaki öğrencilerin birbirlerine Ģu soruları 

yöneltmelerinin istenmesi; 

- Bu çizgi film karakterini nasıl tanımlarsın? 

- Bu çizgi film karakterini sevenler ve sevmeyenler kimler? Niçin? 

4. Dersin son bölümünde her bir öğrencinin en sevdiği çizgi film karakterine 

ait bir rol yapmasının istenmesi. 

 

Dersin Kazanım Beklentileri 

         Bu derste bütün öğrencilerin baĢarılı olması beklenmelidir çünkü konu 

kendilerinin en sevdiği çizgi film karakterlerini anlatabilme konusudur. Bu 

derste olması muhtemel bir diğer husus da öğrencilerin hikaye kitaplarında yer 

alan karakterlerden ziyade özellikle televizyonlarda yer alan animasyonlu 

karakterlerin öğrencilerin zihinlerinde daha kalıcı yer elde ettikleridir.  

           Öğretmenlerin bu derste öğrencilere animasyonlu çizgi film 

karakterlerinin birer kurgudan ibaret olduğunu, öğrencilerin bu karakterlerin 
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gerçek hayatta kendilerine lazım olacak olumlu davranıĢ bölümlerini örnek 

almaları gerçeğini kavratmaları gereklidir.  

 

 ÖRNEK DERS PLANI (4. Hafta) 

 

Konu: Televizyon Programları 

Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere televizyonda yer alan dizilerin, filmlerin ve 

programların çekimlerinin önceden yapılmıĢ olduklarının ve kiĢilerin aktörler 

olduğunu gerçeğini farkına varmalarını sağlamaktır.  

Ön Hazırlık 

 

Çocuklar için hazırlanmıĢ birçok televizyon programı vardır. Anasınıfı seviyesindeki 

bir çocuğun çocuklar için hazırlanmıĢ olan bir dizide veya filmde oynayan 

karakterlerin sadece rol yaptıkları gerçeğini öğrenmeleri gereklidir, çünkü bu yaĢ 

grubu çocukların çoğu televizyonda izledikleri karakterlerin ve konuların gerçek 

olduklarını varsaymaktadırlar. Özellikle 4 ve 5 yaĢlarındaki çocuklar filmlerdeki 

karakterlerin senaryo gereği oynadıkları rol ile gerçek hayat arasında bağ kurabilme 

konusunda ciddi sıkıntılar yaĢamaktadırlar. Gerçek Ģudur ki, televizyon programları 

ve filmler belli bir konu etrafında, belli karakterlerle, ıĢık ve ses sistemleri 

kullanılarak kurgulanmaktadırlar. Dolayısıyla, bu dersin amacı anasınıfı 

seviyesindeki öğrencilere bu tarz televizyon yapımlarının bir kurgudan ibaret 

olduğunu anlamalarına yardımcı olmaktır.   

 

Derste Sorulabilecek Anahtar Sorular 

- Bu çocuk filminde gösterilen ailenin sizin ailenizle benzer ve farklı tarafları 

nelerdir? 

- Bu film yapımcısı hikayeyi gerçekçi kılabilmek için ne tür yöntemler 

izlemiĢtir? 

- Çizgi filmlerdeki karakterler ile gerçek hayattaki kiĢiler arasında ne gibi 

farklılıklar vardır? 
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Ders Materyalleri  

- Anasınıfı yaĢ grubuna uygun film ve televizyon yapımları örneklerini içeren 

CD ler. 

- Öğrencilerin en sevdikleri kiĢiyi çizebilmeleri için resim malzemeleri. 

 

Dersin ĠĢleniĢi   

1. Öğretmenin dersin baĢında öğrencilere çeĢitli televizyon programları ve 

seviyelerine uygun filmlerden kesitler izlettirerek, bu yapımların önceden 

çekildiğini, kiĢilerin rol oynadıklarını, gerçek hayattaki durumların 

gösterilenlerden farklı olduğunu açıklaması. 

2. Öğrencilerin ders esnasında izledikleri kesitleri daha eleĢtirel 

yorumlayabilmelerini sağlamak için, öğretmenin öğrencilere bir takım 

sorular yöneltmesi. Örneğin; 

- Ġzlediğimiz bu programın sizle veya sizin ailenizle herhangi bir benzerliği var 

mı? 

- Sizler evlerinizde ne tür televizyon programları izliyorsunuz? 

- Filmlere izlediğimiz kahramanların ortak özellikleri nelerdir? 

- Sizce neden filmlerde ve hikâyelerde yer alan kahramanların çoğu 

erkeklerden oluĢmaktadır? 

 

3. Öğrencilere beyin fırtınası yaptırarak herkesin bilebileceği çizgi film ve 

sinema filmi karaktelerinden örnekler verilerek, bu karakterlerin 

özellikleriyle gerçek hayattaki kiĢilerin özelliklerinin kıyaslanması. 

                   Dersin Kazanım Beklentileri 

 

                     Bu ders sayesinde öğrenciler televizyonda gördükleri her olayın ve her 

karakterin gerçek olmayacağını, kendi arkadaĢlarıyla oyun oynarken kurguladıkları 

olaylar ve kiĢiler gibi mizansen olabileceği gerçeğini farkına varırlar.  Dolayısıyla 

izledikleri her Ģeyi direkt kabul edip bunlardan etkilenmek yerine kendilerine  
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„aslında gerçek hayatta bu durum böyle mi‟ sorusunu yöneltmelerini sağlayacaktır. 

Bu dersin öğrenciler için bir nevi „gerçek‟ ve „kurgu‟ arasındaki farkı ayırt etmeyi 

öğrenebilme hedefi vardır. 

 

3.2.7.2 Ġlköğretim Seviyesi Medya Okuryazarlığı Eğitimi Ġçin 

Ders Planı Önerisi  

  

                        Ġlköğretim yaĢ grubu öğrencilerine yönelik verilebilecek medya 

okuryazarlığı eğitimi ağırlıklı olarak medya mesajlarının algılanabilmesi, Ģiddete 

yönelik medya görsellerini değerlendirebilme ve eleyebilme yeteneği 

kazandırılabilmesi ve özelikle medya ile gerçek hayat arasındaki faklılıkları ayırt 

edebilme yeteneğinin geliĢtirilebilmesi Ģeklinde uygulanabilir. Ġlköğretim 

seviyesindeki öğrencilerin en çok zorlandığı noktalardan biride televizyonlarda, 

filmlerde ve bilgisayar oyunlarında gözlemledikleri durumları gerçek hayat ile 

karĢılaĢtırıp analiz edememe, diğer bir deyiĢle gerçek ile kurgu arasındaki farkı 

kavrayamama sorunsalıdır. Bu durum, ilköğretim çağındaki öğrencilerde medya 

görsellerinin gerçekmiĢ gibi algılanmasına neden olmaktadır.  

 

Medya okuryazarlığı eğitimi ilköğretim seviyesi için ayrı bir önem arz 

etmektedir çünkü yapılan araĢtırmalar ve gözlemler özellikle dijital medyanın 

çocuklar için birincil bilgi kaynağı haline geldiğini göstermektedir. Bir çizgi film 

karakteri, bilgisayar oyunlarındaki öncü karakter veya televizyon programlarındaki 

bir çocuk kahraman çoğu zaman okuldaki öğretmenden veya ebeveynlerden daha 

etkin bir öğretici konumunda yer alabilmektedir. Bu nedenle erken yaĢlarda 

çocukların medya mesajlarını analiz edebilme yeteneği kazanabilmesi ve 

geliĢtirebilmesi, medyayı doğru okuyabilmesi, gerçek ve kurguyu ayırt edebilmesi 

önem arz etmektedir. Ġlköğretim yaĢ grubu öğrencilerin medya etkisine maruz kalan 

kitleler arasında en etkin ve en yönlendirilebilir grup olmasından ileri geliyor olacak 

ki eğlence endüstrisine bakıldığında en büyük hedef kitlenin küçük yaĢ grubu 

çocuklar olduğu görülmektedir.   
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Ġlköğretim seviyesi medya okuryazarlığı eğitimi verilmesi çocukların geliĢim 

psikolojileri açısından da bir zorunluluktur. Çünkü çocuklara yönelik hazırlanan 

hikâye kitapları incelendiğinde, çocuk kitabı edebiyatının çoğunun peri masalları ve 

mitolojilerden meydana geldiği görülmektedir. Toplumun en savunmasız kesimini 

oluĢturan küçük yaĢ grubu çocuklar; korku, terk edilme ve sahip olduğu değerleri 

kaybetme travmasıyla karĢı karĢıya kalabilmektedirler. Canavar hikâyeleri, kötü 

üvey anneler, ejderhalar,  cadılar ve benzeri kötü karakterler çocukların bilinç 

altlarındaki korkuları tetikleyen unsurlardır.  Daha küçük yaĢlardan itibaren medya 

okuryazarlığı eğitimi alan çocuklar kendilerini medyanın bu ve benzeri olumsuz 

etkilerinden korumuĢ olurlar.  

 

Televizyon ve sinema gibi ekranlarda yer alan hareketli imgeler küçük yaĢ 

grubu çocuklar için anlaĢılması daha karmaĢık olabilmektedir. Bir anlamda, 

çocukların ev yaĢamlarndan dıĢa açılan pencere görevi görmektedirler. Bu noktadaki 

sorun hayatın televizyon ve sinemalardaki yansımasıyla gerçeklik arasındaki 

tezatlıklardır. Ġçinde bulunduğumuz teknoloji çağında televizyon ve sinemalarda yer 

alan hareketli imgelere özel efektler katılarak uydurma ve gerçeklik çizgisi çok zeki 

bir biçimde örtülebilmektedir. Dolayısıyla, çocuklara iyi bir medya okuryazarlığı 

eğitimi verilmesi onların özellikle modern dünyada yer alan görselleri daha iyi 

okumalarına yardımcı olacaktır.   

 

 

 Örnek Ders Planı (1. Hafta) 

 

Konu: Kamera Çekimi Ne Demektir? 

Amaç: Öğrencilerin ekranlara yansıyan hareketli imgelerde mesaj 

oluĢturulabilmek için kullanılan temel çekim tekniklerini öğrenebilmeleri. 

Ders Materyalleri 

- Video oynatıcısı, 

- Projektör ve perde, 
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- Ġlkokul seviyesine uygun ortalama 60‟ar saniyelik hareketli film, çizgifilm 

veya reklam videoları, 

- Grafik kağıtları ve fosforlu kalem. 

 

                   Ön Hazırlık 

                   Bu dersin amacı, öğrencilere ekranlarda gördükleri hareketli imgeleri 

eleĢtirel bir bakıĢ açısıyla inceleyebilmelerini sağlamaktır. Ayrıca, öğrencilerin 

ileriki sınıflar için ekranlardaki anlama yönelik daha teknik analizler yapabilmelerine 

zemin oluĢturabilmektir.   Ekranlardaki hareketli görüntüleri seyrederken (ör: 

reklamlar, televizyon programları veya filmler),  yapımcılar tarafından izleyicilerin 

belli bir düĢünceye sahip olmaları, belli duygulara kapılmaları veya belli davranıĢlara 

yönelmeleri beklenir. Bunu sağlayabilmek için de kullanılan tekniklerden birisi titiz 

bir planlama ve kamera çekimlerinin doğru ayarlanmasıdır. Çekim, hareketli 

görüntülerin kaydedilmiĢ bir bölümünden oluĢur. Bir sahne çekimi, kaydedilmiĢ 

görüntüler bütününün bir parçasını oluĢturur. Bu kısa veya uzun olabilir, ve her bir 

çekim yeni bir bilgi veya izlenim aktarmalıdır. Bu hareketli görüntü üretmenin temel 

unsurudur.    

 

Dersin ĠĢleniĢi 

1. Öğretmen öğrencilere filmleri mi daha çok sevdiklerini yoksa 

televizyon programlarını mı daha çok sevdiklerini sorar. Bu 

soruyu öğrencilerin birbirlerine de sormasını ister. Öğretmen, bu 

etkinlik ile ilgili öğrencilerin cevabını bir grafik kâğıdına da 

yazabilir.   

2. Öğretmen öğrencilerine bu derste edinecekleri bilgiler ıĢığında, 

bundan sonraki dönemlerde izleyecekleri filmlerinde ve televizyon 

programlarında yapımcıların seyircileri nasıl belli bir düĢünceye 

kanalize edebildiklerini öğreneceklerini açıklar.  

3. Öğrencilerin bir “medya sözlüğü defteri” oluĢturarak, bu ve 

bundan sonraki derslerde karĢılaĢacakları medya terimlerini 

yazmaları istenir. Bu sayede öğrencilerin çekim teknikleri ile ilgili 
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terimleri daha iyi tanıyarak konulara daha iyi kavramaları beklenir. 

Ġlk kelime ve açıklaması olarak da „çekim‟ yazdırılır. Çekim: 

Kaydedilmiş görümtülerin bir bölümüdür.   

4. Öğrencilere bir çizgifilm veya film kesiti izlettirilir (ortalama 60 

saniyelik). Aynı kesit ikinci kez izlettirilmeden önce, 

öğrencilerden bu video görüntüsünün süresi içerisinde kaç faklı 

çekimden meydana geldiğini yazmaları istenir.  

5. Ġkinci izlemenin de sonunda öğrenciler ikili gruplara ayrılarak 

birbirlerine Ģu soruları yöneltmeleri istenir; 

- Ġzlediğimiz kesitte kaç tane farklı çekim tespit edebildin? 

- Çekim değiĢikliklerinde neleri fark ettin? 

- Eğer çekim sayısı daha fazla veya daha az olsaydı anlamda bir 

değiĢiklik olurmuydu? 

6. Kesit tüm sınıfa bir kez daha izlettirilerek öğrencilerin vermiĢ 

oldukları cevapları karĢılaĢtırmaları istenir.  

 

                 Dersin Kazanım Beklentileri 

 

                  Bu derste öğrencilerin çekim tekniklerin mesaja kattığı anlamı fark 

edebilmeleri beklenir. Bununla birlikte izleyicilerin çekim teknikleri sebebiyle bir 

karaktere veya bir olaya karĢı bakıĢ açılarının nasıl değiĢebildiğini anlamaları 

beklenir. Bu derste öğretmenin öğrencilere yapımcıların kullandığı çekim yöntemleri 

vasıtasıyla (kamera açısı, yakınlaĢtırma-uzaklaĢtırma, görüntü geçiĢi ..vb) konunun 

anlamını Ģekillendirdiğini anlatabilmeleri gerekir.    
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 Örnek Ders Planı (2.Hafta) 

 

                     Konu: Ses ve Görüntü 

                     Amaç: Öğrencilerin, filmlerde ve televizyon programlarında kullanılan 

müzik, ses ve ses efektlerinin anlam oluĢturabilmek için yapımcılar tarafından özenle 

seçildiklerini anlamaları. 

                     Ön Hazırlık 

                     Müzik hareketli görüntülerin güçlü bir tamamlayıcısıdır, çünkü çeĢitli 

müzik ritimlerinin insanlardaki farklı duyguları ve farklı algıları canlandırma özelliği 

vardır. Genel olarak görüntülerle birlikte verilen sesler, görüntüyü hem daha anlamlı 

kılar hem de unutulmaz kılar. Gerçekten de, öğrencilere en sevdikleri televizyon 

programının Ģarkısının ve sözlerinin ne olduğu sorulduğunda, birçoğu kolayca 

hatırlayıp söyleyebilmektedir.   

                      Ses, özellikle müzik, görüntünün genetik anlamını tanımlar (ör: 

komedy, korku). Bir ekran görüntüsünde ses efektlerinin kullanılması, görüntünün 

yalın halinden daha fazla bir etkiye sahiptir ve izleyicilerin görüntüyü nasıl 

yorumlamaları gerektiği konusunda yönlendirmede bulunur. Ekran görüntüleriyle 

birlikte kullanılan müziğin çeĢidi, sesin yüksek yada düĢük oluĢu ve hatta sessizlik 

gibi ögelerin tamamı seyircilerde bir takım izlenimler oluĢturabilmek için uygulanan 

tekniklerdir.    Bu derste öğrencilere öncelikle, sadece müzik ve ses dinletilmeli daha 

sonra müziği ve sesi olmayan görüntüler izletilmelidir. En sonunda da, müzik ve ses 

efektlerini içeren görüntüler izlettirilmelidir. Buradaki amaç, öğrencilerin sesler ile 

birlikte verilen görüntülerin nasıl anlam oluĢturmayı sağladıklarını anlamalarına 

yardımcı olmaktır.     

 

Derste Sorulabilecek Anahtar Sorular 

 

- Ġzlediğimiz görüntünün arka planındaki müzik konuyu nasıl algılamamızı 

sağlıyor? 

- Ġzlediğimiz görüntülerde kullanılan ses efektlerini ve müzikleri duymadan 

önce ve duyduktan sonraki hisleriniz nelerdir? 
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- Siz bir medya mesajı oluĢturmak isteseniz, nasıl bir müzik ve nasıl bir ses 

efekti seçerdiniz? Niçin? 

 

 

Dersin ĠĢleniĢi 

1. Öğretmenin öğrencilere en sevdikleri televizyon programının veya 

filmin ne olduğu sorusunu sorması ve peĢinden bu program veya 

filmin müziğini söylemelerinin istenmesi. 

2. Öğretmenin öğrencilere, müzik ve görüntü arasında sıkı bir bağ 

olduğunu açıklaması ve yapımcıların müziği izleyicilerin üzerinde 

bir bakıĢ açısı oluĢturmak ve anlam yaratmak için kullandıklarını 

anlatması.   

3. Öğrencilerin Medya Sözlüğü defterlerine Ģu terimlerin yazdırılması; 

Soundtrack : Hareketli görüntü için kullanılan müzik veya ses 

efektleri. 

Diyalog: Oyuncuların filmlerde yaptıkları konuĢmalar. 

Ses efekti: Bir filmde müzik harici kullanılan sesler. 

Müzik: Filmlerde kullanılan Ģarkılar. 

4. Öğrencilere bir televizyon programından veya bir filmden bir bölüm 

izlettirilmesi. Fakat öğretmenin ekranı kapatması ve öğrencilerden 

sadece duyduklarıyla elde ettikleri izlenimleri defterlerine not 

almalarının istenmesi.  Bunu yaparken de öğrencilerin Ģu sorulara 

yanıt aramalarının istenmesi; 

- Nasıl bir ses duyuyorsunuz ve sizce ekranda ne 

gösterilmektedir? 

- Duyduğunuz müziği nasıl tanımlayabilirsiniz? 

- Duyduğunuz müzik ve sesler sizde konuyla alakalı nasıl bir 

izlenim uyandırıyor? 

- Duyduğunuz müzik, sesler ve konuĢmalar arasında yer alan 

sessizlik sizde nasıl çağırıĢımlar yaratıyor? 
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5. Öğretmeninin sınıfa duyduklarına istianaden programın veya filmin 

konusunun ne olabileceği sorusunu yöneltmesi ( ör: drama, 

animasyon programı, komedi, belgesel..vb), ve yine buna yönelik 

olarak konun içeriği hakkında ve karakterler hakkında varsayımda 

bulunmalarını istemesi. 

6. Dersin pekiĢtirilebilmesi için ders sonunda öğretmenin öğrencilere 

konu bütünlüğüyle ilgili sorular yöneltmesi; 

- ġayet ekran görüntülerinde ses veya müzik olmasaydı ne 

olurdu? 

- Görüntülerle birlikte kullanılan ses ve müziklerin kimi zaman 

alçak tonda kimi zamanda yüksek tonda verilmesinde amaç 

nedir? Ve bu tonlamalar görüntülere ne gibi özellikler 

katmaktadır? 

 

                 Dersin Kazanım Beklentileri 

 

                Bu ders ile öğrencilerin televizyon programları ve filmlerde görüntüler ile 

birlikte kullanılan ses ve müziklerin verilmek istenilen mesajı güçlendirici birer 

unsur olduklarını farkına varmaları beklenir. Ayrıca ekran görüntüsü ve mesaja 

uygun ses ve müzik temalarını öğrenebilmeleri ve ileride kendi üretecekleri medya 

mesajları için bir alt yapı elde edebilmeleri hedeflenir. 

 

 Örnek Ders Planı (3. Hafta) 

 

Konu: Ġzleyicilerin Dikkatini Çekmek 

Amaç: Öğrencilerin televizyonda yer alan programların ve özellikle 

filmlerin ticari kaygılarının olduğunu ve belli bir hedef izleyici kitlesini 

gözeterek ticari ürünleri pazarlama vasıtası haline dönüĢtüğünü farkına 

varmaları. 
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Ders Materyalleri:  Popüler bir televizyon programı veya bir filme ait çeĢitli 

promosyon ürünleri (ör: t-shirt, bilgisayar oyunu, oyuncak veya poster). 

 

Ön Hazırlık 

Bir çok öğrenci en sevdiği televizyon programı veya filme ait bir ticari ürüne 

sahiptir. Hareketli görüntü yayınlarında reklam ve pazarlama stratejileri kullanmak 

önemli bir unsurdur. Bu noktada öğrencilerin, pazarlama stratejilerinin izleyicilerin 

dikkatini çekmeye odaklandığını, bunu baĢarabilmek içinde cazip karakterler ve 

onlarla özdeĢleĢen birtakım ticari ürünler kullandıklarını ve buradaki asıl amacın 

izleyicilerin burada kullanılan ticari ürünleri satın alarak yapımcılara para 

kazandırdıkları gerçeğini farkına varmalarını sağlamaktır.    

Televizyon programları ve filmlerde yer alan popüler karakterlere ait ticari 

ürünler farklı medya kanalları vasıtasıyla pazarlanmaktadır. Yapımcılar özellikle 

çocuklara yönelik ticari ürünlerin satıĢ ve pazarlanmasını hedeflemektedirler. Bu 

sebepten dolayı, bu dersin amacı çocukların medya vasıtasıyla kendilerine 

pazarlanmaya çalıĢılan ve tercihlerinin yönlendirilmesine çalıĢılan ürünleri farkına 

varmalarını sağlamaktır.    

 

Derste Sorulabilecek Anahtar Sorular 

- Neden en sevdiğiniz filmin oyuncularını da çok seviyorsunuz? 

- En sevdiğiniz film oyuncularını filmlerden baĢka nerelerde 

görebiliyorsunuz? 

- En sevdiğiniz film ile ilgili nerelere para harcıyorsunuz? 

- En sevdiğiniz filme ait neden ticari ürünler satın alıyorsunuz? 

 

Dersin ĠĢleniĢi  

1. Öğrencilerin önceki bilgilerini çağrıĢtırabilmeleri için derse en sevdikleri 

televizyon programına veya filme ait evlerinde bulunan bütün ticari ürünleri 

getirmelerinin istenmesi (ör: çanta, kalem, t-shirt, ayakkabı, anahtarlık..vb). 
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2.  Sınıfa getirilen malzemelerin ayrı ayrı kategorilere ayrılması. 

3. Öğrencilere farkındalık kazandırabilmek amacıyla, sınıfa getirdikleri ürünlere 

yönelik sorular sorulması. Örneğin; 

- En sevdiğiniz filme ait getirdiğiniz ürünleri sınıfa tanıtın? 

- En sevdiğiniz filme ait ticari ürünler daha çok kimlere yönelik 

üretilmiĢ? (ör: kızlara/erkeklere/ her ikisine de) 

- En sevdiğiniz filme ait oyuncağın kızlara mı yoksa erkeklere mi 

yönelik olduğunu nereden anlıyorsunuz? 

- Popüler filmlerdeki karakterlerin ticari ürünleri sadece çocukların 

ilgisini mi çekmektedir? 

- Sizce program ve film yapımcıları neden daha çok çocukların ilgisini 

çekmek istemektedir? 

- Sizce yapımcılar erkekleri ve kızları cezp etmek için ne gibi yöntemler 

kullanmaktadırlar ve yapımlar vasıtasıyla onlara ne gibi roller 

yüklemektedirler? 

 

Dersin Kazanım Beklentileri 

Öğrencilerin bu derste, izledikleri televizyon programları ve filmlerin 

eğlendirme öğesinin yanı sıra ticari kaygılarda taĢımakta olduklarını, netice itibariyle 

büyük bütçeler ayrılarak meydana gelen yapımların bir Ģekilde ekonomik kar elde 

etmek maksadıyla üretildiklerini anlamaları beklenmelidir. Bu derste elde edilen 

kazanımlar ile öğrencilerin, bundan sonra izleyecekleri programların ve filmlerin 

kimlere yönelik olarak tasarlandığını, yapımların beraberinde piyasaya sürülen ticari 

ürünlerin satıĢında kimlerin hedeflendiği ve bu yapımların çocukların ilgisini 

çekmeye yönelik ne gibi mesajlar ilettiğini farkına varabilecekleri umulmaktadır. 
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 Örnek Ders Planı (4. Hafta) 

 

Konu: Anlatım Türleri 

Amaç: Her film türünün kendine özgü bir anlatım tekniği vardır. Bu 

derste öğrencilerin film türlerinin karakteristik özelliklerini tanımları 

amaçlanmıĢtır. (ör: korku filmlerinde loĢ ıĢıkların ve sert müziklerin 

kullanılması) 

Ders Materyalleri 

- Öğretmenin bu ders için arklı türlerdeki filmlerden ortalama 3-5 

dakikalık kesitler hazırlayıp sınıfa getirmesi. (ör: bilim kurgu, 

macera, komedi, peri masalı..vb) 

- Video/Dvd oynatıcısı. 

- Grafik kâğıtları ve fosforlu kalemler. 

 

Dersin Kazanım Beklentileri 

Film yapımcıları, çektikleri filmlerin türleriyle özdeĢleĢen bir takım 

yöntem ve teknikler kullanmaktadırlar. Filmin türünün hikayenin anlatım 

tarzı, olayların geçtiği yer ve karakterler ile arasında sıkı bir bağı vardır. 

Belirli bir türdeki televizyon programını veya filmi seyrederken zevk 

alınması, alıĢılmıĢ olması ile yenilik unsurlarını içinde barındırıyor olmasına 

bağlıdır. Bu dersin amacı, öğrencilerin türler hakkında bilgi sahibi olması ve 

türlerin anlatım yöntemini nasıl etkilediğini öğrenmesidir. 

 

  Derste Sorulabilecek Anahtar Sorular 

 

- „Tür‟ hakkında neler biliyorsunuz? 

- Ne tür bir kitap okumaktan hoĢlanıyorsunuz? 

- Ne tür bir film izlemekten hoĢlanıyorsunuz? 
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- Kitap veya film türlerine birkaç örnek verebilir misiniz? 

- Kitap veya filmler türlerine göre nasıl bir özelliğe sahip olması 

gerekir? 

 

Dersin ĠĢleniĢi 

 

1. Öğrenciler ile birlikte beyin fırtınası yapabilmek için öğretmenin tahtaya 

“Bildiğimiz Türler” baĢlığı yazması ve sınıfa kitaplarda ve filmlerde 

geçen türlerden hangilerini bildiklerini sorması. Öğrencilerin verdikleri 

cevapların tahtaya yazılması. Yazılan her bir türün karĢısına tüm sınıfça 

bilinen bir kitap veya film adının örnek olarak verilmesi. 

2. Tahtaya liste oluĢturma iĢlemi bittikten sonra eksik olan tür isimlerinin 

öğretmence eklenmesi. Türlerin özelliklerinin öğretmen tarafından sınıfa 

açıklanması ve öğrencilerin daha iyi anlayabilmeleri için onlara bir takım 

sorular yöneltilmesi. Örneğin; 

- Sizin en sevdiğiniz tür hangisidir? Niçin? 

- En sevmediğiniz tür hangisidir? Niçin? 

- Sevdiğiniz ve sevmediğiniz türler ile ilgili bir kitap okurken veya 

film izlerken ne gibi olaylar ve karakterler ile karĢılaĢmayı 

beklersiniz? 

 

3. Öğrencilerin defterlerine bir tablo oluĢturmaları istenmesi, az sonra bazı 

film kesitleri izleyeceklerinin söylenmesi ve öğrencilerden izledikleri 

kesite ait filmin adı, türü ve bu türde karĢılaĢılması muhtemel olaylar ve 

karakterler hakkında cevaplar vermelerinin istenmesi. ( örneğin; konu: 

shrek, türü: masal, muhtemel olaylar ve karakterler: sihirli karakterler, 

iyiler ve kötüler, mutlu son. 

4. Dersin sonunda öğrencilerin öğrendiklerini pekiĢtirebilmeleri için en 

sevdikleri kitap/film türüne iliĢkin kısa bir paragraf yazmalarının 

istenmesi. Bunu yaparken de öğrencilerin en sevdikleri türe ait özellikleri, 

muhtemel olayları ve karakterlerin tasvirlerini yapmalarının söylenmesi. 
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Dersin Kazanım Beklentileri 

                 Bu derste öğrencilerin kitap ve film türlerini ve türlere ait özellikleri 

öğrenmeleri beklenmektedir. Bu sayede öğrenciler kitap ve film türlerinin aslında 

birbirlerinden bir farklarının olmadıklarını çünkü birçok filmin hikaye kitaplarından 

ve romanlardan esinlenilerek uyarlandığını öğreneceklerdir. Öğrencilerin yaĢ 

gruplarının birbirleriyle aynı olmasından dolayı muhtemelen sevdikleri türler benzer 

olacaktır, bu yüzden öğrencilerin örneğin Star Wars filmi gibi ortak ilgi alanlarını 

oluĢturan filmleri ve konuları birlikte yorumlayabilmeleri sağlanabilmelidir.  

 

3.2.7.3 Lise Seviyesi Medya Okuryazarlığı Eğitimi Ġçin Ders Planı 

Önerisi 

      

             Lise seviyesindeki öğrencilere verilecek olan medya okuryazarlığı eğitimi, 

anasınıfı ve ilköğretim seviyesindeki medya okuryazarlığı eğitiminden daha 

kapsamlı ve detaylı olarak iĢlenmelidir. Öğretmenler derslerinde medya metinlerinin 

tahlillerini yaptırmak suretiyle öğrencilerin zihninde bir model oluĢturabilirler, 

bununla birlikte öğrenciler de medya okuryazarlığı derslerinin önemli bir bölümünü; 

bilgi paylaĢımında bulunarak, pratik yaparak, çeĢitli materyaller vasıtasıyla 

uygulamalarda bulunarak bilgi ve birikimlerini arttırabilirler. Her dersin sonunda 

öğrenciler öğrendikleri bilgileri pekiĢtirici etkinliklerde bulunmalıdırlar.  

 

 Medya okuryazarlığı derslerinin sistemi okuma, yazma ve dilbilgisi 

derslerinde olduğu gibi giriĢ-geliĢme ve sonuç bütünlüğü içermelidir. Her bir 

aĢamada öğretmenler sunumlarıyla paralel örnekler vererek öğrencilere bağımsız 

çalıĢmalarında model teĢkil edecek fikirler vermelidir. Böylece öğrencilerin medya 

mesajlarını daha iyi algılamalarına, medya metinlerini daha iyi analiz etmelerine ve 

medya ürünü ortaya çıkarabilmelerine katkı sağlanmıĢ olur. 

 

 Lise seviyesindeki öğrencilerin daha eleĢtirel bir bakıĢ açısına sahip olmaları 

beklenir. Medyanın görünen yüzünün arka planında cereyan eden geliĢmeleri fark 
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edebilmeleri, yorumlayabilmeleri hedeflenmelidir. Öğrencilerin medya okuryazarlığı 

eğitimiyle Ģu hususları kavramıĢ olmaları gerekir; 

 

- Medya mesajı üreten kiĢilerin inançları, değer yargıları, fikirleri ve 

önyargıları vardır ve bu unsurlarda medya mesajlarında neyin nasıl 

verildiğinde önemli rol oynar. 

- Yapımcılar, medya metinlerinde nelerin yer alıp nelerin yer almayacağına 

karar verir ve bu yüzden tamamen tarafsız veya değersiz bir medya mesajı 

yoktur. 

- Medya mesajları toplumun çok büyük bir kesimine ulaĢabildiğinden, önemli 

derecede toplumsal ve politik etkiye sahiptir. 

- Medya mesajlarının çoğu kar elde etmek veya ikna etmek maksadıyla 

oluĢturulmuĢtur. 

- Televizyonlar, posterler, ilan panoları, gazeteler, dergiler, internet sayfaları, 

baskılı tiĢörtler gibi vasıtalar kullanılarak yapılan reklam ve tanıtımların 

tamamı belli bir ticari kaygı nedeniyle veya bir siyasi görüĢü desteklemek 

maksadıyla oluĢturulmaktadır. 

- Medyanın temel yapısını ve maksadını kavramıĢ olan öğrenciler mesajların 

nasıl oluĢturulduklarını ve mesajı etkili kılmak için kullanılan yöntemleri 

kavrama yeteneği elde etmiĢ olurlar.  

 

 

 Medya mesajı üreten kiĢilerin inançları, değer yargıları, fikirleri ve 

önyargıları vardır. Bu unsurlar da mesajlarda neyin nasıl verildiğinde önemli rol 

oynar. Yapımcılar, medya metinlerinde nelerin yer alıp nelerin yer almayacağına 

karar verir ve bu yüzden tamamen tarafsız veya değersiz bir medya mesajı yoktur. 

Medya mesajları toplumun çok büyük bir kesimine ulaĢabildiğinden, önemli 

derecede toplumsal ve politik etkiye sahiptir.  

 

        Medya mesajlarının çoğu kar elde etmek veya ikna etmek maksadıyla 

oluĢturulmuĢtur. Televizyonlar, posterler, ilan panoları, gazeteler, dergiler, internet 

sayfaları, baskılı tiĢörtler gibi vasıtalar kullanılarak yapılan reklam ve tanıtımların 
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tamamı belli bir ticari kaygı nedeniyle veya bir siyasi görüĢü desteklemek 

maksadıyla oluĢturulmaktadır. 

 

 Her medya, özel kelimeler ve teknikler kullanarak vermek istediği mesajı 

oluĢturur. Bir sinema veya televizyon programında birbirine karıĢan geçiĢ görüntüleri 

geçen zamanı belirtir. Bir web sitesinde bulunan linkler ve yan baĢlık butonları 

kullanıcılara yol göstermek ve dikkatlerini çekmek için oluĢturulmuĢtur. Bir 

romanda, yazar kiĢileri ve hikâyenin geçtiği yeri tanıtmak için belirli kelimeler seçer. 

Diğer medya çeĢitlerinde, anlam yaratabilmek için simgeler ve sesler kullanılır. 

Öğrenciler farklı medyaların “dili” konusunda akıcı hale getirilebilir. Mesajların 

nasıl oluĢturulduklarını, mesajların maksatlarını ve mesajı etkili kılmak için 

kullanılan yöntemleri kavrama yeteneği elde edebilirler. 

 

           Medya üretimi yapısal bir yaklaĢım gerektirir. Hiçbir yazar, televizyon 

yapımcısı veya tasarımcı yapacağı iĢin mantığını ve hedef izleyici kitlesini 

belirlemeden çalıĢmasına baĢlamaz. ÇalıĢmanın geliĢme ve üretim aĢamalarında 

alınan her karar; medya çeĢidi, ses tonu, kelimelerin seçimi, renk, fon, kamera açısı 

ve müzik aĢağıda verilen Ģu üç sorunun cevabına bağlıdır; 

 

1 -Vermek istediğim mesajın amacı nedir? ( Bu medya çalıĢmasını niçin 

yapıyorum?) 

 

2- Mesajımı nasıl bir bakıĢ açısıyla ele alacağım? ( ÇalıĢmam bir tanıtım mı, bir 

uyarı mı, bir kutlama mı yoksa bir eleĢtiri mi olacak? ) 

 

3- Ġzleyici kitlem kim olacak? ( Her izleyici kitlesinin kendine özgü bir yapısı vardır 

ve bu yapıya uygun bir tarz, yazı içeriği ve teknik belirlemek gerekir. ) 

 

                Medya Okuryazarlığı dersleri düĢünme stratejisiyle ( ör: cevap, sonuç, 

eleĢtirel okuma), biçimle (ör: broĢür, web sayfası), bir konu baĢlığıyla ( ör: seçimler, 

türlerin yok olması, su hakları), belirli bir unsurla ( ör: kamera açısı, geçiĢ, renk) 

veya bir teknikle ( ör: abartma, tezatlık, hız) ile iliĢkilendirilebilir. Öğretmenlerin 
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öğrencilere medya üretebilmeleri ve medyayı analiz edebilmelerine olanak sağlayıcı 

fırsatlar vermesi gerekir. 

 
Medya ürünü ortaya çıkarabilmek konuĢma, ses, görseller, karĢılıklı iliĢkiler, 

teknolojiden faydalanma, fikirler ve duygular gibi unsurları kullanmayı gerektirir. Bu 

açıdan eğitim önemlidir. Medya çeĢitlerinin her birinin kendine has özellikleri vardır. 

Bu özelliklerin doğru anlaĢılabilmesi için araĢtırma yapılması, sorgulanması ve 

analiz edilmesi gerekir.  

 

Lise seviyesinde, medya ürünü ortaya çıkarmak daha çok yazma yöntemini 

kullanmayı içermelidir. Bu noktada en önemli husus, daha fikir aĢamasındayken 

medya metnini bir bütün olarak ele alarak giriĢ, geliĢme ve sonuç bölümleri arasında 

bağlantı kurabilmektir. Bütün medya ürünlerinin sonunda sunulmasına gerek yoktur. 

Öğrencilerin fikirlerini ortaya çıkarabilmeleri için belli bir konu üzerinde zaman 

harcamaları ve bir medya ürünü olarak değerlendirebilecekleri aĢamaya kadar 

çalıĢmalarını taĢımaları da yeterlidir. Öğretmenlerin, çocukların gerek zaman gerekse 

de teknik imkânlar anlamında sınırlılıkları olduğunu hesap ederek onların 

seviyelerine göre medya ürünü ortaya koymalarını beklemeleri gerekir. Böylece 

öğrencilere basit de olsa medya konusunda bir Ģeyler üretebilmenin hazzını yaĢatmıĢ 

olurlar.  

 

 
Müzik sözlerini, radyo ve televizyon konuĢmalarını ve dijital mesajları 

dikkatli ve eleĢtirel bir Ģekilde dinlemek de medya okuryazarlığı için temel bir 

gerekliliktir. Dinleyiciler Ģayet medya mesajlarını dikkatli bir Ģekilde 

dinleyebilirlerse kendilerine sunulan fikirleri ve bakıĢ açılarını değerlendirebilirler. 

Lise öğrencileri medya üretimi planlarken açık, anlaĢılır ve tek düze bir dil 

kullanmaya ihtiyaç duyarlar. Dahası, sunum aĢamasında, öğrenciler günlük konuĢma 

diline daha yakın, basit ve anlaĢılır bir dil kullanma ihtiyacını hissederler. Bu konuda 

medya öğretmenlere sınıf içi etkinliklerinde kullanabilecekleri geniĢ bir dil yelpazesi 

sunar. Öğretmenlerin derslerinde öğrencilerin yaĢ seviyelerine uygun medya dilinin 

seçmesi öğrencilere günlük hayatlarında da kullanabilecekleri olumlu çağrıĢımlar 

kazanmalarını sağlar. 
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 Örnek Ders Planı (1.Hafta) 

 

 Konu: Film Reklamlarını Çözümleme 

Amaç: Öğrencilerin filmlerin türlerine göre yaptıkları reklamları ayırt 

edebilmeleri beklenir. Bununla birlikte öğrencilerin etkili film reklamı 

uygulamalarında kullanılan efektleri tanımaları ve uygun tanımlarda bulunabilmek 

için kelime dağarcıklarını geliĢtirmeleri hedeflenir. 

Ön Hazırlık 

 Öğretmenlerin öğrencilere film reklamlarının çözümlemesini öğretebilmeleri 

için: 

- Gazetelerden, dergilerden, sinema veya tiyatrolardan film reklamları örnekleri 

getirmeleri istenir, 

- Öğrencilerden kendi seviyelerine uygun film reklamları örnekleri getirmeleri 

istenir, 

- Öğrencilerin seçtikleri filmin reklam uygulamalarını sınıfa getirerek bir 

bilgisayar ve projeksiyon aracılığıyla sunum yapmaları istenir. 

 

Ders Materyalleri 

 
Dersin verimli geçebilmesi için bu dersle ilgili; 

 
- 10 farklı film türüne ait reklam materyali kullanılabilir. ( ör: macera, korku, 

romantik komedi, gerilim, belgesel, drama) 

- Grafikler, 

- Sınıf panolarına medya terimleri asılarak öğrencilere aĢinalık kazandırılabilir, 

- Bilgisayar projeksiyon cihazı. 
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Dersin ĠĢleniĢi 

 

- Öğretmenin bir film tanıtımını gösteren reklamı öğrencilere göstermesi ve 

öğrencilerden filmin konusu, karakterleri ve filmin geçtiği yer ile alakalı 

yorum yapmalarını istemesi. 

- Öğrencilerin film tanıtımını gösteren reklam ile ilgili yorum yaparken uygun 

medya dilini kullanmalarının sağlanması. 

- Öğrencilere bir film reklamı posteri gösterilmesi ve posterlerdeki görsellerin 

filme dair bir özet niteliği taĢıdığını anlatılması. Öğrencilerin film reklamı 

posterine bakarak filmin türü ve içeriği ile alakalı yüksek sesle 

düĢünmelerinin sağlanması. 

- Her öğrenciye farklı film reklam posteri dağıtılması ve tür belirleme, konu 

tahmin etme, filmin konusunun geçtiği yere yönelik yorumlar 

getirebilmelerinin sağlanması. En son her birinin elde ettiği sonuçları sınıf 

içerisinde arkadaĢlarıyla paylaĢmalarını istenmesi. 

- Öğretmenin öğrencilere bir film ve türünü söyleyerek, her bir öğrencinin 

filme yönelik kendi reklam posterini yaratmalarının istenmesi ve bunu sınıf 

içerisinde diğer öğrencilerle paylaĢtırılması.   

 

 

 

 

Dersin Kazanım Beklentileri 

 

Bu derste, öğrenciler filmlerin tanıtımında kullanılan reklamları analiz ederek 

izleyicileri etkilemek ve film hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için 

kullandıkları yöntemleri anlamaya çalıĢırlar. Öğrenciler farklı türlerdeki filmlerin 

reklamlarını inceleyerek kullanılan yöntem ve teknikleri belirlerler. Öğrenciler ayrıca 

uygun tanımlar yapabilmek için teknik kelime bilgilerini geliĢtirirler ve böylece etkili 

reklam tanımı yapabilme yeteneği kazanırlar. 
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 Örnek Ders Planı (2. Hafta) 

Konu: Televizyon Haberlerindeki Önyargıları Belirleme 

                 Amaç: Bu ders ile öğrencileri televizyon haberini bir hikaye olarak 

düĢündüklerinde; ne tür bir hikayeye benzediğini, hikayeden farklı yönlerinin neler 

olduğunu, haber sunucularının tarzlarının izleyiciyi ne ölçüde etkilediğini, bir haberi 

izlerken farklı açılardan değerlendirmenin neden önemli olduğunu öğrenmeleri 

hedeflenir. 

 

                 Ön Hazırlık  

 
Öğrencilerin bu dersi anlayabilmeleri için öncelikli olarak; 

 

 

   “önyargı” kavramını bilmeleri, 

 

 Hikaye tarzında anlatım yapabilmeleri, 

 

 Bir konuya farklı açılardan yorum yapabilmeleri, 

 

 Örnek olaylardaki temayı ve karakterleri tanımlayabilmeleri, 

 

 Haberi bir hikaye olarak düĢündüklerinde; ne tür bir hikayeye benzediğini, 

hikayeden farklı yönlerinin neler olduğunu, haber sunucularının tarzlarının izleyiciyi 

ne ölçüde etkilediğini, bir haberi izlerken farklı açılardan değerlendirmenin neden 

önemli olduğunu bilmeleri gerekir. 

 

 

 

Ders Materyalleri 

 

- Bir televizyon haber programı örneği, ( tavsiye edilen uzunluk süresi: 10 

dakika) 

- Sınıf içi görsel sunum için bir televizyon veya projektör ve bir bilgisayar veya 

dvd player, 

- Karton kâğıtlar ve grafik kağıtlar, 
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- Her bir öğrenci için ayrı ayrı fotokopi edilmiĢ bir haber metni örneği. 

 

Dersin ĠĢleniĢi 

 

- Önyargı kavramının sınıf içerisinde tartıĢmaya açılması, 

- Bütün sınıfın bildiği bir hikâyenin örnek olarak sınıfa anlatılması ve 

öğrenciler sesli düĢünerek hikayedeki bakıĢ açısının tespit edilmesi, 

- Bir konu belirleyerek onunla ilgili karton kâğıt üzerine resim çizilmesi ve 

görselin konuyu nasıl tanımlayabileceğinin incelenmesi, 

- Haber programlarının özelliklerinin yorumlanması, 

- Öğrencilere, bir haber programı örneği izleneceğinin söylenmesi ve 

programın dikkatlice izlenmesi gerektiği söylenerek program sonunda onlara 

sorular yöneltileceğinin söylenmesi. 

 

Ġzlemeye geçmeden önce öğrencilerin görebilecekleri bir yere karton üzerine 

yazılmıĢ aĢağıdaki soruların asılması; 

 

- Haberin konusu nedir? 

- Haberi kim sunmaktadır? 

- Haberde kim ile röportaj yapılmaktadır veya haber anlatımında kim 

gösterilmektedir? ( ör: politikacılar, gazeteciler, askeri yetkililer, kazazedeler, 

kurbanlar..vb) 

- Haberde kimin bakıĢ açısı yansıtılmaktadır? 

- Haberle ilgili kime düĢüncesini sunma fırsatı verilmemiĢtir? Kimin bilgisi 

eksik kalmıĢtır? 

- Haber konusuyla ilgili kimin düĢüncesi alınsaydı haberi algılama Ģekli farklı 

olurdu? 

- Haberdeki olay nedir? DüĢünce nedir?  

 

Soruların tüm sınıfla birlikte tek tek gözden geçirilmesi ve bütün öğrencilerin 

soruları kavramlarının sağlanması. 

 

- Örnek haber programının izlenmesine geçilmesi. 



 

218 
 

- Haber programının bitiminde tekrar izlenmesi ve bu esnada önceden 

hazırlanmıĢ olan sorular ile ilgili bölümlere gelindiğinde programın 

durdurulması ve sorulara cevap aranması. 

- Yöneltilen sorulara tüm öğrencilerin yazılı olarak cevap verebilmesinin 

sağlanması. 

- Her öğrencinin yanındaki öğrenciyle ikili grup oluĢturularak en az üç soruyu 

birlikte tartıĢarak birlikte cevaplandırmalarının istenmesi. 

- Öğrencilerin bire bir ve grup olarak elde ettikleri yanıtları tüm sınıf olarak 

paylaĢmaları. 

 

 Örnek Ders Planı (3. Hafta) 

Konu:  Bir Web Sayfasının Okunması 

Amaç:Bu derste, öğrenciler bir web sayfasını nasıl çözümleyebileceklerini 

öğreneceklerdir.  

 

 Dersin ĠĢleniĢi 

 

Öğretmenler ders esnasında incelemekte oldukları web sayfasıyla ilgili 

öğrencilerin aĢağıdaki soruların cevaplarını bulmaları istemelidirler; 

 

- Bu web sayfasındaki mesajı kim ve niçin oluĢturdu? 

- Bu mesajdan kimler faydalanmaktadır? 

- Mesajın hedef kitlesi kimdir? 

- Bu mesajın gerçeklikle iliĢkisi nedir? 

- Bu mesajda göz önünde bulundurulan yaĢam tarzları, değerler, yansıtılan 

veya göz ardı edilen bakıĢ açıları nelerdir? 

- Web sitesinin metin bölümlerinde dikkat çekmek için ne gibi yöntem ve 

teknikler kullanılmıĢtır? 

- Web sayfasında görseller, animasyonlar, ses ve müzik kullanılmıĢ mıdır? 

- Sizce bu web sayfası nasıl geliĢtirilebilir? 
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Öğretmenlerin Yapması Gerekenler 

 

- Web sayfasını oluĢturmak için gerekli olan ana unsurların öğrencilere 

anlatılması, ( ör: web sayfasının adı, görseller, animasyonlar ve sesler) 

- Web sayfası oluĢtururken amacın nasıl belirleneceğinin anlatılması, 

- Öğretmenin seçeceği öğrencilerin seviyelerine uygun bir web sayfasının sınıf 

içerisinde incelenmesi, 

- Öğretmenin öğrencilerden incelemekte oldukları web sayfasıyla ilgili 

yorumlarını not etmelerini istemesi, 

- Öğrencilerin elde ettikleri sonuçları sınıf içerisinde paylaĢmaları, 

- Öğretmen tarafından öğrencilerin yaptığı yorumlarda önceki bilgilerini 

kullanıp kullanamadıklarının gözlemlenmesi. 

 

Dersin Kazanım Beklentileri 

             Günümüzün lise çağındaki gençleri vakitlerini daha çok bilgisayarla 

geçirmektedirler. Gençlerin kullanım sıklığı daha çok sosyal medya siteleri 

(facebook, twitter..vb) olmak ile birlikte internette gezinti yaparak birçok farklı web 

sayfalarıyla karĢılaĢmaktadırlar. Bu ders ile öğrencilerin web sayfalarının amaçlarını, 

web sayfası oluĢturulurken kullanılan yöntem ve teknikleri ve web sayfalarındaki 

mesajları kavrayabilmeleri umulmaktadır. 

 

 Örnek Ders Planı (4. Hafta)   

Konu: Bir Web Sayfası OluĢturma 

Amaç: Öğrencilerin bu derste, öğretmen tarafından seviyelerine ve ilgi 

alanlarına uygun olan önceden belirlenmiĢ çeĢitli web sayfalarını incelemeleri ve 

sonrasında kendi web sayfalarını tasarlayabilmeleri amaçlanmaktadır. 

 

Dersin ĠĢleniĢi 

 

1. Dersin amacının açıklanması: bir web sayfası modelinin 

oluĢturulması. 
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2. Öğrencilerin seviyelerine uygun sınıf içerisinde örnek web 

sayfalarının incelemesinin yapılması ve bu web sayfasını etkili kılan 

yönlerin tahlil edilmesi. 

3. Öğrencilere oluĢturulması planlanan web sayfasına yönelik bir isim, 

amaç ve izleyici kitlesi hakkında sorular yöneltilmesi. 

4. Öğrencilere, yapmayı tasarladıkları web sayfasının kriterlerini ve 

kullanacakları öğeleri bir liste halinde yazdırılması. 

5. Dersi iĢlerken de öğrencilerden aĢağıdaki soruların cevaplarını 

aramalarını istemesi; 

 

- Vermek istediğim mesaj nedir? 

- Kendime nasıl bir bakıĢ açısı belirleyeceğim? 

- Ġzleyici kitlem kimlerden oluĢacaktır? 

- Ġzleyici kitlem hakkında neler biliyorum? 

- Web sayfası çalıĢmama hangi bilgileri dahil edeceğim? 

- Etkili bir web sayfasında ne tür teknikler kullanılır? ( ör: arka 

plan, fonlar, köprüler, resimler, animasyonlar) 

- Kendi çalıĢmamda ne tür yöntem ve teknikler kullanacağım? 

- Web sayfamı geliĢtirmem için neler yapmam gerekir? 

 

 

Dersin Kazanım Beklentileri 

 

                  Öğrencilerin yapmıĢ oldukları ön hazırlıkları bir araya getirerek ve 

oluĢturdukları web sayfasının hangi bölümlerine metin, resim veya simge 

yerleĢtireceklerini belirleyerek kendi web sayfalarını oluĢturabilmeleri. Öğrencilerin 

web sayfası çalıĢmasında yapmıĢ oldukları ön hazırlıkları çalıĢmalarına 

yansıtabilmeleri ve bir web sayfasının temel özelliklerini kavramıĢ olabilmeleri 

beklenir. 
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3.2.8. Diğer Derslerin Ġçinde Medya Okuryazarlığı Eğitimi Verilmesi  

 

Medya eğitiminin farklı branĢ dersleri müfredatları içerisinde de verilmesi 

mümkündür. Bir dersin konusunda medya içeriği olması öğrencilere hem bilgiye 

farklı Ģekilde ulaĢma imkânı verir hem de öğrenme ihtiyacını doğru Ģekilde 

karĢılamayı sağlar. Öğretmenler derslerinin konularını anlatırlarken farklı medya 

araçları vasıtasıyla anlatabilirler, bunun yanısıra öğretmenler medya hakkında da 

öğrencilerine bilgi verebilirler. Medya, öğrencilere farklı konularda zengin, çeĢitli, ve 

günümüze ait kaynaklara ulaĢarak araĢtırmalar yapmasını sağlar. AĢağıda medya 

okuryazarlığı bilgilerinin kullanılabileceği konulara ait çerçeve planları sunulmuĢtur; 

 

 

  Matematik Dersinde Öğrenciler: 

 

 

-Matematik kitaplarındaki konuların özelliklerini araĢtırılar ve tartıĢırlar, 

 

-Gün içerisinde reklam panolarında, televizyon ve radyo reklamlarında, afiĢlerde, 

dergi ve gazete reklamlarında gördükleri reklam sayılarını sayarak kayıt altına alırlar 

ve bir grafik oluĢturarak elde ettikleri verilerle ilgili istatistiki sonuca ulaĢabilirler, 

 

-Televizyonda yayınlanan farklı reklam kuĢaklarındaki (ör: giyim, mobilya, ulaĢım, 

yiyecek..vb) gösterimlerin zaman dilimlerine göre ayırımlarını (ör: 09:00-12:00, 

13:00-16:00, 19:00-22:00 ..vb) yaparlar ve bu verilerle ilgili istatistik çıkarabilirler, 

 

-Dergi ve gazetelerin ilk 5 sayfası ile son 5 sayfasında yer alan reklamları ve bunların 

sayılarını inceleyerek benzer ve farklı yönlerini ortaya çıkarabilirler, 

 

- Veri yönetimi tekniğini kullanarak medya alıĢkanlıklarını ve tercihlerini (ör: 

televizyon seyretmek, radyo dinlemek, internet kullanmak, gazete okumak..vb) farklı 

insan gruplarına (ör: yaĢ, cinsiyet grubu) göre kategorize ederler ve istatistiki 

çıkarımda bulunabilirler, 
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- AfiĢ, cd kapağı resmi gibi medya görsellerindeki kullanımlar hakkında tanımda 

bulunabilirler, 

 

-Posterlerde veya dergilerde yer alan görsellerdeki ahengi tanımlayabilirler; 

 

 -Kullanılan görsellerdeki açıları ve geçiĢleri inceleyebilirler, 

 

 -Medyada kullanılan grafikleri inceleyerek nasıl birer ikna etme unsuruna 

dönüĢtüklerini ortaya koyabilirler, 

 

-Medyada anlam, değer ve tarz katmak için kullanılan görsel ebatlarıyla ilgili 

örnekler bulabilirler, 

 

 -Medyada yer alan görseller (ör: gazete, televizyon, müzik parçasının yapısı, video 

oyunlarının yapısı, reklamlarını fiziksel ve konusal yapısı) hakkında sayısal, grafiksel 

ve geometrik olarak çıkarımlarda bulunabilirler. 

 

Fen Bilgisi Derslerinde Öğrenciler:  

 

- Fen bilgisi dersleriyle ilgili araĢtırmalar yapmak üzere internet üzerinden 

araĢtırmalarda bulunabilirler, 

- Farklı medya kaynaklarından teknolojik ve bilimsel geliĢmelerle alakalı 

bilgileri takip edebilirler, 

- Fen bilgisi dersleriyle ilgili projelerde kullanmak üzere fotoğraf ve video 

çekebilirler. 

 

Sosyal Bilimler Derslerinde Öğrenciler: 

 

- Medya kaynaklarını kullanarak geçmiĢ medeniyetlerle ilgili bilgiler 

edinebilirler ( ör; bilgisayar oyunları, filmler, internet sayfaları, resimler ) 

- Sosyal bilgiler derslerindeki projelerinde kullanmak üzere röportaj 

yaparlarken medyayı kullanabilirler ( ör; ses kaydedici, fotoğraf makinası, 

video kamera) 
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- Belediye seçimleri ve genel seçimlerde kullanılan medya yöntemlerini 

inceleyebilirler.  

 

 

Sanat Derslerinde Öğrenciler: 

 

- Derslerde edindikleri bilgilerle, müzik kliplerinde kullanılan geniĢ açı, dar 

açı, yakın çekim, çerçeveleme, ıĢıklandırma, geçiĢ gibi teknikleri 

inceleyebilirler, 

- Öğrenciler bir müzik türünü veya her hangi bir sanatçıyı seçerek bir poster 

çalıĢması yapabilirler. Bu çalıĢma esnasında da sanatsal ifadeyi yansıtabilmek 

için de alan, renk, sembol, odaklanma ve yazılı metin gibi kompozisyon 

unsurlarından faydalanabilirler, 

- Farklı müzik türlerinin piyasada nasıl pazarlandıklarını araĢtırabilirler, ( 

örneğin hip-hop tarzı müzikler jazz müziğnden farklı Ģekilde pazarlanır.) 

- Sanatsal bir simgeyi bir reklamda veya yazılı bir metinde kullanarak simgenin 

anlamının sunulma Ģekline göre izleyicide nasıl bir anlam değiĢikliği 

yarattığını ortaya koyabilirler,  

( örneğin bir elma. Meyva veya bilgisayar ürünü) 

- Sanatçıların ve sanatın farlı medya kanallarında nasıl yer aldıklarını 

inceleyebilirler, (ör; reklamlarda, internet sayfalarında ve sanatsal 

sunumlarda) 

- Bir sanatçıyla röportaj yaparak, sanatın medya kanalıyla nasıl etkili bir 

Ģekilde sunulabileceğini araĢtırabilirler, 

- Medya yayınlarında müziğin rolünü araĢtırabilirler, ( ör; reklamlarda, 

filmlerde, belgesellerde, tanıtımlarda ) 

 

Sağlık Bilgisi Derslerinde Öğrenciler: 

 

- Öğrenciler medyada yer alan yaĢam tarzlarını, beden sunumlarını, sağlık ile 

ilgili bilgileri inceleyebilirler, 

- Gıda ürünlerinin besin değerleri hakkında bilgi edinebilirler, 

- Medya yayınlarında yer alan gıdalarla ilgili sağlık bilgilerini ve sağlıklı 

yaĢam için fiziksel aktivite önerilerini takip edebilirler, 
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- Sağlıklı yaĢama dair bir sporcunun veya sağlık uzmanının görüĢ ve 

önerilerine dair röportaj yapabilirler, 

 

3.2.9 OKULLARDA MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSLERĠNĠN 

VERĠLMESĠNĠN ÖNEMĠ 

 

 
                   Medya okuryazarlığı eğitiminin temel amacı öğrencilerin medya 

mesajlarını etkili ve verimli bir biçimde değerlendirebilmelerini sağlamaktır. Medya 

okuryazarlığı değerlendirme yeteneği üç ana bileĢenden meydana gelir; 

 

 Öğrencilere farklı değerlendirme olanakları sunulması, 

 Uygun değerlendirme araçlarının kullanılması, 

 Öğrencilerin değerlendirme sürecinin içine katılması. 

 

                    Medya okuryazarlığı eğitimi, öğretmenlerin öğrencilere olaylara 

farklı açılardan bakabilme olanağı sağlar ve bu da öğrencilerin herhangi bir konuda 

yorumda bulunurken bilgilerin daha sık ortaya koyma fırsatı bulmasını sağlar. Medya 

okuryazarlığı derslerinde öğrenciler çeĢitli medya metinlerini inceleyerek 

anlamlandırmaya ve bu metinleri etkili kılan unsurları tanımlamaya çalıĢmalıdırlar. 

Ayrıca kendi medya metinlerini de oluĢturmalıdırlar. Öğrencilerin kendi duygu ve 

düĢüncelerini ortaya koymaya çalıĢtıkları basit medya metinleri, onların çok fazla 

teknolojik bilgi gerektirmeyen yaratıcı yönlerini ortaya koyma Ģansı verecektir. 

Öğrenciler medya projelerini analiz ederken veya üretirken, alternatiflerini, 

planlamalarını, fikirlerini ve bilgi birikimlerini ortaya koyabilme fırsatı bulurlar.   

 

              Medya okuryazarlığı derslerinde değerlendirmeler kimi zaman öğretmen 

tarafından, kimi zaman öğrenci tarafından, kimi zaman grup çalıĢması Ģeklinde veya 

topluca yapılmalıdır. Ancak, özetleyici değerlendirme her zaman öğretmen 

tarafından yapılmalıdır. Öğrencilerin değerlendirme süreci içerisinde bulunmasının 

birçok faydası vardır. Örneğin, ilgi ve alakalarına uygun konuyu tanıma ve seçme 

fırsatı bulurlar, çalıĢmalarında kaliteyi yakalayabilmek için uygulamaları gereken 

kriterleri farkına varırlar ve sınıf içi etkileĢim içerisinde birbirleri arasında 

esinlenmeye sebep olurlar. 
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 Okullarda anasınıfından liseye kadar palanlı ve programlı bir medya 

okuryazarlığı eğitimi verilmesi birçok açıdan öğrencilere fayda sağlayacaktır. 

Dünyadaki bütün ülkelerde öğrencilerden beklenen; anlayabilme, sorgulayabilme ve 

üretebilme yeteneklerinin geliĢmesinde medya okuryazarlığı dersi uygulamalarının 

önemli katkılar sağlayacağı açıktır. 
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 SONUÇ  

 

 

Medya hayatın her alanında insan yaĢantısını çepeçevre kuĢatmıĢtır. 

Öğrencilere okullarda belli müfredatlar dâhilinde eğitim verilirken medya hayata dair 

her konuda eğitim çağındakilere ve yetiĢkinlere kesintisiz informal eğitim 

vermektedir. Eğitim çağındaki çocukların ve gençlerin okul eğitimleriyle medya 

vasıtasıyla aldıkları bilgiler arasında bir sentez yapabilmeyi öğrenmeleri ve bu 

sayede öğrencilikleri sonrasındaki yaĢama kendilerini hazırlamaları gerektiği 

sonucuna ulaĢılmıĢtır.   

 

 

Yapılan araĢtırmalar kitle iletiĢim araçlarının çocuklar üzerinde Ģiddet ve 

saldırganlık duygusuna neden olduğunu, çocuk programları adı altında yapılan çizgi 

film ve eğlence  gösterimlerinin dahi çocuklarda endiĢe duygusunu ve korkuyu 

tetikleyerek çocuklarda anti sosyal  kiĢilik bozukluklarına sebep olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca medyada yer alan görsellerin ve  mesajların çocuklara belli 

ideolojileri, değerleri ve dünya görüĢünü yansıtarak sosyal manada  yapmaları 

gereken davranıĢ modellerini empose ettiği gerçeğini ortaya koymaktadır.      

 
 

Bu tezde, medya okuryazarlığı dersinde nelerin öğretilmesi gerektiği, dersin 

içeriği ve kapsamının nelerden oluĢması gerektiği araĢtırılmıĢtır. Medya 

okuryazarlığı derslerinde iĢlenen medya, medya eğitimi ve okuryazarlığı kavramları 

incelenmiĢtir. Medya okuryazarlığı eğitiminde ön plana çıkan modeller ve 

yaklaĢımlar ele alınmıĢtır. Medya okuryazarlığı eğitiminde geliĢmiĢ ülkelerde 

geliĢim süreçleri, izlenen politikalar, yaklaĢımlar ve ilgili organizasyonlar 

incelenmiĢtir. Ayrıca Türkiye„de ortaöğretim medya okuryazarlığı ders müfredatı 

için içerik ve kapsam önerisi sunulmuĢtur. 

 

 

Medya okuryazarlığı dersinin „seçmeli olarak mı, zorunlu olarak mı 

okutulmalı?‟ gerektiği sorusu; sadece Türkiye„de değil, diğer ülkelerde de sürüp 

giden bir tartıĢma konusudur. Medya, insanların bebeklikten yetiĢkinliğe her 
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dönemine ve her gününe dâhil olmaktadır. Ġnsana hayatı boyunca kullanacağı bilgi 

ve becerileri sağlayan dil bilgisi, matematik ve fen bilgisi gibi derslerin yanı sıra 

medya okuryazarlığı dersinden elde edilecek kazanımlar da yaĢam boyu 

kullanılacaktır. Nasıl ki medya mesajlarına maruz kalmak „seçmeli‟bir durum 

değilse, medya okuryazarlığı dersi de „seçmeli‟ olarak kalmamalıdır. Kaldı ki 

ülkemizde bağımlılık derecesinde olan bilinçsiz kitle iletiĢim aracı kullanımı vardır. 

Hala hazırda ülkemizde medya okuryazarlığı dersinin sadece ortaokullarda ve 

seçmeli olması bir de bu dersin değerlendirme notunun olmaması dersin öğrenciler 

tarafından ciddiye alınmamasına neden olmaktadır. Bu yüzden medya okuryazarlığı 

dersinin zorunlu ders olarak müfredata dahil edilmesi gerektiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Medya okuryazarlığı müfredata müstakil bir ders olarak eklenmeli, buna ilave olarak 

diğer tüm derslerin müfredatının içerisinde de medya ile ilgili konulara yer 

verilmelidir.  

 

Bununla birlikte, okulların mevcut ders yüklerine ilaveten medya 

okuryazarlığı dersinin zorunlu olarak eklenmesi haftalık ders saatleri sayısıyla 

örtüĢmeyebileceğinden, bir öneri olarak, hâlihazırdaki derslerin haftalık ders saat 

sayılarında azaltmalara gidilerek bu sorunun giderilebileceği düĢünülmektedir. 

Medya Okuryazarlığı dersinin tüm seviyeler için haftada 4 saat okutulması 

planlandığında Ģu Ģekilde bir düzenlemeye gidilebilinir. Örneğin, Anasınıflarında 

okutulacak dersler ve haftalık ders saati sayısı zümre öğretmenler kararıyla 

belirlendiğinden Anasınıflarında medya okuryazarlığı dersi uygulamaları çok daha 

rahat belirlenebilir. Bunun içinde Anasınıflarına yönelik haftalık 4 saat medya 

okuryazarlığı dersi konulabilir.  Ġlkokul 1.ve 2. sınıflarda haftada 10 saat okutulan 

Türkçe ders saat sayısı 8 saate düĢürülerek ve yine haftada 5 saat olan oyun ve fiziki 

etkinlikler ders saat sayısı 3 saate düĢürülerek, onun yerine haftada 4 saat medya 

okuryazarlığı dersi konulabilir. Ġlkokul 3.ve 4.sınıflarda 8 saat okutulan Türkçe dersi 

6 saate, 5 saat okutulan Matematik dersi 3 saate düĢürülerek, haftada 4 saat medya 

okuryazarlığı dersi konulabilir. Ortaokullarda okutulan, Türkçe, Matematik, Fen 

Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerinden 1 saat eksiltilerek onun yerine haftada 4 saat 

medya okuryazarlığı dersi konulabilir.  Liselerde okutulan, Türk Edebiyatı, 

Matematik, Biyoloji ve diğer seçmeli ders saatlerinden 1‟er saat alınarak onun yerine 

hafta 4 saat Medya Okuryazarlığı dersi konulabilir. 
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Medya okuryazarlığı eğitimi politikaları ile ilgili ülkelerin farklı uygulamaları 

olduğu görülmektedir. Masterman (2001) bu uygulamaları Ģöyle ifade etmektedir; 

- Kendi kuralları içinde bir uzmanlık alanı olarak medya çalıĢmaları, 

- Daha önceden oluĢturulmuĢ bir öğretim programı konusu içinde öğretilen 

kaynaĢmıĢ bir unsur olarak medya eğitimi, 

- Öğretim programlarında medya eğitimi, 

- BütünleĢik bir öğretim programının içinde bir konu olarak medya bilgisi. 

 

 
 

Masterman bu yöntemler arasından en etkin olanının,  medya okuryazarlığı 

eğitiminin hayat boyu geliĢtirilmesi gereken bir eğitim olduğunu vurgulamıĢtır. 

Çünkü iletiĢim çeĢitleri teknoloji geliĢimine paralel olarak sürekli yeni boyutlar 

kazanmaktadır, dolayısıyla medya okuryazarlığı bilgisi bir tarih bilgisi gibi öğrenilip 

sonlandırılabilecek bir konu değildir.   

 

 
UNESCO‟da (1982) Mastermanın yaklaĢımıyla benzer yaklaĢımlar ortaya 

koymaktadır;  “medya  eğitimi yeterliklerini geliĢtirmek amacıyla, okul öncesinden 

üniversite eğitimine ve hatta yetiĢkin eğitimine kadar, kapsamlı medya eğitimi 

programları baĢlatılmalı ve desteklenmeli” görüĢünü savunmaktadır. Medya 

okuryazarlığı eğitimi bu bakıĢ açısıyla ele alındığında ülkemizde sadece 

ortaokullarda 7.ve 8. sınıflarda seçmeli ders olarak sınırlandırmak yerine 

anaokullarından  yetiĢkin eğitimine kadar hayat boyu eğitim kapsamında ele alınması 

daha doğru bir yaklaĢım olacaktır. 

 

 

Okul öncesi dönemde bireylerin medya okuryazarlığı konusundaki rehberi 

ebeveynleridir. Bu nedenle ebeveynlerin medya okuryazarlığı bilgisine sahip olması 

önem taĢımaktadır. Ebeveynlerin görevi, çocuklarını televizyondan, internetten ya da 

diğer kitle iletiĢim araçlarından uzak tutmak, yasaklamalar getirmek veya men etmek 

değildir. Bilakis çocuklarını medyanın etkileri konusunda bilinçlendirerek onlara 

doğru kullanım alıĢkanlıklarını öğretmek ve medyadan aldıkları mesajların 

gerçeklikle iliĢkisini ayırt edebilmeyi öğretmektir.  Çocuk programları veya çocuk 

kanalları olarak adlandırılan televizyon yayınlarında çocuklara olumsuz örnek teĢkil 

edecek yayınlar yer almaktadır. Örneğin,  bu tarz kanallarda çocukların sağlığını 
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olumsuz yönde etkileyecek yiyecek ve içecek reklamları yapılmaktadır. Öte yandan 

çizgi film adı altında Ģiddet konulu yayınlar ve gerçek üstü görüntüler yer almaktadır.  

Bu noktada ebeveynlerin medya okuryazarı bilinciyle hareket etmesi, çocukların 

izledikleri olumsuz görüntülere yönelik onlara açıklayıcı bilgiler vermesi 

gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında özellikle okul öncesi ve  ilköğretim 

seviyesindeki çocukların korunması ve medya okuryazarı olmalarının temellerinin 

atılabilmesi için öncelikle ebeveynlerinin medya okuryazarı olmalarının 

sağlanabilmesiyle mümkündür.    

 

 

 

Medya okuryazarlığı bilinci zayıf olan ebeveynler çocuklarına çocuk 

kanalları izlettirerek onları koruma altına aldıklarını düĢünmektedirler. Ancak 

çocukların izledikleri programların içeriğine dikkat etmemekte ve televizyon izleme 

sürelerini kontrol altında tutmaktadırlar. Ayrıca televizyonu özelikle yemek yeme 

konusunda bir disiplin aracı olarak ödül ya da ceza biçiminde kullanmaktadırlar. 

Ebeveynlerin gözden kaçırdıkları husus çocukların kendi gözetimlerinden uzak 

ortamlarda kitle iletiĢim araçlarıyla baĢ baĢa kaldıkları zamanlarda maruz 

kalabilecekleri muhtemel zararlı ve riskli edinimlerdir. Çocukların medya tarafından 

görebileceği bu tarz olumsuz etkilerin önlenebilmesi yine medya okuryazarlığı 

eğitimden geçmektedir. 

 

 

Tüm bu değerlendirmeler ülkemizde medya okuryazarlığı eğitimine olan 

ihtiyacın sadece öğrencilere yönelik olmadığını, yetiĢkinlerin de medyaya karĢı 

bilinçlendirilmeye ihtiyaçları olduğunu göstermektedir. YetiĢkin eğitiminde 

konferanslar, seminerler ve yazılı dokümanlar temelli eğitim verme çabaları genelde 

yetersiz kalmaktadır. Çünkü yetiĢkinler günlük yaĢam temposu içerisinde zaman 

darlığı ve iĢ yükü gibi sebeplerden dolayı kiĢisel geliĢimlerine zaman 

ayıramamaktadırlar. Bu açıdan medya eğitimi konusunda yapılabilecek en etkili 

uygulama medyayla ilgili bilinçlendirmenin yine medya aracılığıyla verilmesidir. 

Türkiye‟de her yaĢ ve her eğitim grubunda bulunan insanların ortak kullanım aracı 

olan televizyonlar vasıtasıyla, gerekli yasal düzenlemeler yapılarak hazırlanacak olan 



 

230 
 

bilgilendirici yayınlar medya eğitimi ve medyaya yönelik bilinçlendirme 

sağlayabilmenin en etkin ve ulaĢılması kolay ve zahmetsiz bir yöntemidir.             

 

 

Medya okuryazarlığı eğitiminin sürekli eğitim kapsamına alınabilmesi için 

MEB ve RTÜK‟e önemli görevler düĢmektedir. Örneğin Gıda,Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı‟na bağlı TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) „ın 

sigaranın zararlarına ve etkilerine dikkat çekmek için hazırlanan ve bütün resmi 

yayıncılar tarafından ücretsiz yayınlanması zorunlu olan kamu spotu yayınları gibi, 

medya okuryazarlığı ile ilgili MEB ve RTÜK iĢbirliğiyle her yaĢ grubunu kapsayıcı 

ve bilgilendirici kamu spotları hazırlanıp tüm resmi ve özel yayıncılar tarafından 

yayınlanması sağlanabilir. RTÜK‟ün akıllı iĢaretler uygulaması ve televizyon 

yayınlarıyla ilgili izleyicilere rehberlik etmesi güzel bir uygulama örneğidir.  

 

 

Medya okuryazarlığı eğitimi ile ilgili gözden kaçan önemli bir husus‟ da, 

Türkiye‟deki bireylerin ve toplumun medya eğitimine yönelik herhangi bir ihtiyaç 

tespiti yapılmamıĢ olmasıdır. Örgün eğitim düzeyinden yaygın eğitim düzeyine kadar 

nasıl bir eğitim yöntemi izlenmesi gerektiğine dair veya yaygın eğitimde bireylerin 

ve toplumun medyaya karĢı nasıl bir bilinçlendirme yöntemi yapılacağına dair 

RTÜK ve MEB gibi kuruluĢların herhangi bir çalıĢma programı bulunmamaktadır. 

Bu konuda, devlet eliyle hükümet ve kamu kuruluĢlarından, sivil toplum 

kuruĢlarından, özel sektör temsilcilerinden, eğitimcilerden, akademisyenlerden, 

öğrencilerden ve bireylerden görüĢ alınarak Türkiye‟deki medya okuryazarlığı 

eğitiminde ihtiyaç duyulan eksikliklerin saptanması ve mevcut ihtiyaçlara göre 

medya okuryazarlığı eğitiminin programlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle 

yeni medyanın etkilerine karĢı savunmasız durumda bulunan çocukların, gençlerin ve 

yetiĢkinlerin bilinçlendirilmesine yönelik yadsınamaz bir eğitim ihtiyacı olduğu 

gerçeği resmi kurum yetkililerince kabul edilip bu yönde gerekli adımların vakit 

kaybedilmeden atılması gerekmektedir.        

 

 

Bu araĢtırma sonucu ortaya çıkan metinde, medya okuryazarlığı eğitiminin, 

anasınıfı, ilköğretim, lisede ve sürekli eğitim kapasamında yaygın eğitimde nasıl yer 
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alabileceğine dair birkaç örnek verilmiĢtir. Bu tez çalıĢması, alanla ilgili 

akademisyenlere, eğitim programcılarına, öğretmenlere ve medya okuryazarlığı 

eğitimi ile ilgilenen diğer kiĢilere alan bilgisi verebilecek niteliktedir. 

 

 

Alandaki orijinal ve temel çalıĢmalardan yararlanılarak hazırlanan bu tezi 

okuyan bir kiĢi, genel olarak medya okuryazarlığının ne olduğunu, nasıl olduğunu 

tam ve doğru bir Ģekilde öğrenip anlayabilmeli; özel olarak da medya okuryazarlığı 

eğitiminin içeriğinin nelerden oluĢtuğunu ve kapsamının ne olduğunu görmelidir. Bu 

tezde farklı akademik ilgi ve birikime sahip kiĢiler için anlaĢılır olabilmek amacıyla 

özellikle dilin sade tutulmasına özen gösterilmiĢtir. 

 

 

ABD, Kanada, Ġngiltere, Avusturya gibi geliĢmiĢ ülkelerde, medya 

okuryazarlığı dersleri Medya Eğitimi Laboratuvarlarında verilmektedir. Bu eğitim 

ortamları öğrencilerin medya metinlerini okuduğu, yazdığı, incelediği ve medya 

iletileri oluĢturdukları yerlerdir. Bu sanal sınıflarda reklamlar, fotoğraflar, haritalar, 

SMS, filimler, video oyunları, gazeteler, dergiler, reklam afiĢleri gibi birçok medya 

ürünü üzerinde çalıĢılan ürünlerdir (Mediaeducationlab, 2014). 

 

Türkiye‟de ise öğretmenlerin medya okuryazarlığı dersi için uygun ortamları 

ve bu ortamlarda dersin iĢleniĢinde kullanabilecekleri teknolojik araçları yoktur. 

Ülkemizde, medya okuryazarlığı dersi gibi içeriği uygulama yapmaya elveriĢli 

derslerin verildiği ortamlar konusunda ciddi sıkıntılar mevcuttur. 

 

Medya okuryazarlığı dersinin seçmeli ders olarak programda yerini aldığı 

günden bu güne tartıĢılan konulardan biri de bu dersi verecek öğretmenlerin kimler 

olacağıydı. Konunun uzmanları bu ders için iletiĢim fakültesi mezunlarının en iyi 

tercih olacağı görüĢündeydiler. Ama MEB bu dersin Türkçe öğretmenleri, Sınıf 

öğretmeleri ve çoğunlukla da Sosyal Bilgiler öğretmenleri tarafından verilmesini 

uygun görmüĢtür. Aslında medya okuryazarlığı dersinin konunun uzmanları 

tarafından verilmesi en doğru tercihtir. 
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Talim Terbiye Kurulunun 80 sayılı kararında seçmeli medya okuryazarlığı 

dersinin Sosyal Bilgiler ve Türkçe öğretmenleri tarafından okutulabileceği 

söylenmesine rağmen bu alan öğretmenlerinin lisans eğitimleri sırasında medya 

okuryazarlığı konusunda hiçbir ciddi eğitim almadıkları görülmektedir. Ülkemizde 

medya okuryazarlığı bazı üniversitelerin Ġlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

Programı ile Türkçe Eğitimi Bölümlerinde seçmeli ders olarak verilmektedir. 

 

Bünyesinde eğitim fakültesi olan üniversitelerin programlarına medya 

okuryazarlığı dersini koymaya yönelik çalıĢmalar yapılmalı, bu dersi seçmeli olarak 

programlarında bulunduran üniversitelerin de medya okuryazarlığı dersini seçmeli 

kategorisinden çıkarıp zorunlu dersler kapsamına koymaları öğretmen adaylarına 

aktif öğretmenlik dönemlerinde daha etkili ve bilinçli medya okuryazar bireyler 

yetiĢtirmelerine önemli katkı sunacaktır. 

 

 

Hayat boyu öğrenme kapsamında değerlendirilen medya okuryazarlığı eğitimi 

okulda birkaç saatlik ders anlatımıyla sınırlı bir ders değildir. Bu eğitimin devamının 

sağlanabilmesi için en önemli ortamlar bireyin sosyal ortamı ve ev ortamıdır. Böyle 

bakınca medya okuryazarlığı eğitimi ne kadar çocukları ilgilendiriyorsa bir o kadar 

da aileyi ilgilendiriyor aslında. Anne ve babaların konuyla alakalı bilgilerinin olması, 

bu konu hakkında eğitimli olmaları çocuklarının medya konusunda eğitimli ve bilgili 

olmaları anlamına gelmektedir. Çocuk okulda öğrendiğini içselleĢtirecek bir ortam 

bulamayınca öğrendiklerini unutacaktır. Bu yüzden velilerin ciddi bir biçimde medya 

eğitimi konusunda eğitilmeleri, ailelerin öğrendiklerini çocuklarına yansıtıp 

yansıtmadığının sık sık denetlenmesi ve öğretmenlerin de öğrenci takip konusunda 

daha hassas olması gerekmektedir. Ebeveynlerden çocuklarının televizyon izleme 

alıĢkanlıklarını takip etmeleri; program ve yayıncının amaçları, yayınlardaki 

kahramanların nasıl kahramanlaĢtırıldığı gibi algılama açısından önem taĢıyan 

konularda çocuklara sorular sormaları, onları düĢündürmeye yönlendirmeleri ve 

eleĢtirel izleme alıĢkanlıkları kazanmalarına yardımcı olmaları beklenmektedir 

(Ertürk ve Gül, 2006, s. 53). 
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Birçok geliĢmiĢ ülke medya eğitimin çocuğun ilk yaĢlarında evde verilmesi 

gerektiği konusunu önemsediği için ailelere yönelik seminerler düzenlenmekte ve 

internet siteleri oluĢturmaktadır. Örneğin, Avusturyada Medienpaed, Fransada 

CIEM, Ġngilterede OFCOM, Kanadada Mediawereness, Amerikada CML gibi 

oluĢturulan kuruluĢlar medyaya eleĢtirel gözle bakmaları, metinleri çözümleme 

yöntemleri ve medyanın olumlu ve olumsuz etkileri konusunda aileleri, öğrencileri 

ve öğretmenleri bilgilendirmektedir. Ülkemizde de bu amaçla RTÜK tarafından 

oluĢturulan medyaokuryazarligi.org.tr internet sayfası aileler, öğrenciler ve 

öğretmenler için yararlı bilgiler içermektedir. Ama buradaki asıl sorun özellikle 

eğitim durumu yetersiz olan ve çoğunluklada kırsal kesimde yaĢayan ailelerin bu 

bilgilere nasıl ulaĢacaklarını bilmemeleri ulaĢsalar bile akademik bir dil kullanılarak 

yazılan çalıĢmaları ne derece anlayabilecekleriyle alakalıdır. Sorunun çözümü için 

RTÜK, MEB, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve YÖK gibi kuruluĢlar ortaklaĢa 

yürütebilecekleri organizasyonlarla aileler, öğrenciler ve eğitimciler gibi farklı 

kesimlerden kitlelere medyayı sağlıklı kullanma konusunda bilgilendirici seminerler 

yapabilir. Bu eğitici faaliyetlerin ilgili kurumlarla iĢbirliği içine girerek yapılması 

daha fazla kiĢiye ulaĢılması açısından çok önemlidir. 

 

 

 

Evinde interneti olmayan çocukların internete girdikleri ortamların baĢında 

internet kafeler gelmektedir. Gerçi TÜĠK‟ in 2007 yılında yaptığı araĢtırmaya göre 

evinde internet bağlantısı bulunan öğrenci de, bulunmayan öğrenci de internet 

kafelere gitmektedir. Bu mekânlar çocuklar için arkadaĢları ile bir araya gelip 

beraber ortak oyun oynayıp, eğlenebildikleri, ödev, araĢtırma, proje ve çeĢitli 

etkinlikler yapabildikleri, evlerinden farklı bir ortamda zaman geçirebildikleri bir yer 

olduğu gibi sayısız olumsuz davranıĢın (madde kullanımı alıĢkanlığının kazanılması, 

olumsuz tutum ve davranıĢlar edinme, zararlı arkadaĢlar edinme, psikolojik 

rahatsızlıklar vb.) kazanıldığı bir yer de olabilir. Bu gün ülkemizde internetlerle 

alakalı en ciddi problem denetim problemidir. Bu iĢletmelere hem yetiĢkinlerin hem 

de çocuk yaĢta olanların girmesi çocuğun psikolojik ve ahlaki geliĢimi açısından 

olumsuz bir durumdur. Ġnternet kafelerdeki internet eriĢimine birtakım sınırlılıklar 

getirilmeli, belki de inter kafelerde ziyaret edilen sayfalar Emniyetin Siber Suçlarla 

Mücadele birimlerinin veri depolarında belli bir denetim mekanizması altında 
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tutulmalıdır. Bu açıdan internet kafelerin çocuklar ve yetiĢkinler için en iyi Ģekilde ve 

faydalı hizmet verebilecek yerler haline getirilmesi önem arz eden bir durumdur. 

 

 

Son olarak bu tez çalıĢması, konu ile alakalı resmi ve özel kuruluĢlara, alanla 

ilgili akademisyenlere, eğitim programcılarına, öğretmenlere ve medya okuryazarlığı 

eğitimi ile ilgilenen diğer kiĢilere alan bilgisi verebilecek niteliktedir. Bundan 

sonraki dönemlerde konuyla alakalı çalıĢma yapmak isteyen araĢtırmacılar, medya 

okuryazarlığı dersinin diğer dersler ile iliĢkilendirilerek öğretimi konusuna yönelik, 

ülkemizde verilen medya okuryazarlığı eğitimi politikaları ile geliĢmiĢ ülkelerdeki 

medya okuryazarlığı eğitim politikalarının kıyaslanmasına yönelik ve sürekli eğitim 

kapsamında yetiĢkinlere yönelik medya okuryazarlığı eğitimi uygulamalarıyla ilgili 

çalıĢmalar yapabilirler.  Türkiye‟deki Medya Okuryazarlığı Eğitimi Ġçin Uygulama 

Önerileri‟ne yönelik hazırlanan bu çalıĢmanın, bundan sonra medya okuryazarlığı 

hakkında çalıĢma yapmak isteyen araĢtırmacılara faydalı olması temennisiyle... 
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