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Medya Okuryazarlığı Yüksek Konseyi 

 

 

Yaşam Boyu Medya Okuryazarlığı hakkında  

Brüksel Deklarasyonu 
 

 

Kapsam 

 
Avrupa medya okuryazarlığı politikası, açık diyalog çerçevesinde bu konudaki tecrübelerin 

karşılaştırılmasını ve iyi uygulamaların alışverişini gerektiren önemli bir dönemden geçmektedir. 

Bu sebeple 02-03 Aralık 2010 tarihlerinde, AB Konseyi Belçika Dönem Başkanlığında, Belçika 

Fransız Topluluğu Medya Okuryazarlığı Yüksek Konseyi tarafından düzenlenen “Hepimiz için 

Medya Okuryazarlığı” hakkındaki uluslararası konferansa katılmak üzere 30’u aşkın Avrupa 

ve Avrupa dışı ülkelerden 300 uzman, Brüksel’de, biraraya geldi.  

 

“Hepimiz için Medya Okuryazarlığı” konferansı medya okuryazarlığı kavramının yaşam boyu 

uygulanmasıyla ilgili aktörleri biraraya getirmiştir: sunucular, eğitimciler, eğitmenler, endüstri 

sorumluları ve medya kurumları, eğitim kuruluşları (okul ve okul harici), eğitim politikaları 

sorumluları, araştırma kurumları… 

 
Bu Avrupa konferansının amacı, Avrupa vatandaşlarının menfaati için medya okuryazarlığı 
kavramının yaşam boyu uygulanmasını teşvik etmek amacıyla pratik deneyimler ile siyasi 

tavsiyeleri birleştirmektir. Bu çalışmalar neticesinde, konferans süresince bulunan 8 uluslararası 

uzmanın işbirliğinde kaleme alınan “Yaşam Boyu Medya Okuryazarlığı hakkında Brüksel 

Deklarasyonu” oluşturulmuştur.  

 

Bu deklarasyon:  

• Komisyonun “bilgi toplumu ve daha rekabetçi görsel-işitsel ve içerik endüstrisi için 

sayısal ortamda medya okuryazarlığı” hakkındaki 20 Ağustos 2009 tarih ve 2009/625/CE 

sayılı Tavsiye kararında yer alan medya okuryazarlığı eğitiminin tanımını. 

Bu Tavsiye Kararında medya okuryazarlığı eğitimi, “medyaya erişim ve eleştirisel bir 

bakış açısıyla medyanın farklı biçimlerini anlama ve değerlendirme yeteneğidir. Çeşitli 
bağlamlarda iletişim kurma yeteneği de medya okuryazarlığı eğitimi kapsamına 

girmektedir” şeklinde tanımlanmıştır.  Medya okuryazarlığı sadece erişimle sınırlı bir 

konu olmayıp medyanın bütünüyle ilgilidir. Bu Tavsiye Kararı “Kişileri, günlük 

hayatlarında medyanın sunduğu mesajların alabileceği çeşitli biçimler hakkında 

olabildiğince bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Medyanın sunduğu mesajlarla, 

programlar, filmler, görüntüler, metinler, sesler ve internet siteleri kast edilmektedir.” 

 

• “medya okuryazarlığı”, kullanıcının medyayı tükettiğinde, ürettiğinde, keşfettiğinde ve 

düzenlediğinde kullandığı tüm bilgi, teknik, sosyal ve psiko-sosyal yetileri şeklindeki 

tanımını. 

 

• Avrupa metinlerinde (Lizbon stratejisi ve “2020 öğretim ve eğitim” stratejisi çerçevesi) 

tanımlandığı gibi yaşam süresince medya okuryazarlığı eğitimini ve öğretimini entegre 

etme ihtiyacını.  

Bununla, kişilerin, yaşamlarının her evresinde Avrupa’daki eğitim ve öğretim sektörünün 

geliştirilmesine katkıda bulunmalarının ve teşvik edici öğrenim deneyimlerine 

katılmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.    
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• Medyadaki çeşitliliğe vatandaşların erişiminin, -söz konusu çeşitliliğin tehdit altında 

olması durumunda gerekirse kamu güçlerinin müdahalesiyle- sağlanması ihtiyacını. 

 

dikkate almaktadır. 

 

Bu deklarasyon için yapılan hazırlık çalışmaları, medya okuryazarlığıyla ilgili kavram 

farklılıklarının çok fazla olduğunu ortaya koymuş ve bunların, tartışmalara son vermek için 

aceleci çözümler yerine diyalog ve fikir paylaşımıyla ele alınmaları gerektiğini göstermiştir.   
 

Bu deklarasyonun amacı, yürütülecek eğitim faaliyetlerine, her vatandaşın medyayı kullanma 

yeteneğine, vatandaşın medya okuryazarlığı eğitimine erişimine, araştırmalara ve Avrupa medya 

politikalarına ilişkin bir tavsiyeler bütünü sunmaktır. Bu tavsiyeler yerel, bölgesel, ulusal veya 

Avrupa çapında hayata geçirilmesine yönelik hazırlanmıştır.  
  

 

TAVSĐYELER  

 

1. Medyada eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi  

 
a. medya okuryazarlığının iddialı kamu politikaları ve gönüllü kamu finansmanı 

mekanizmaları aracılığıyla, yararlanıcıların işlem bağımsızlığına saygı göstererek, 

bir kamu çıkarı olarak kabul edilmesi.  

b. Farklı halklara, gruplara, sosyo kültürel yapıya uyarlanmış farklı pedagojik 

öğretiler geliştirilmesi. 

c. Spesifik gruplara uyarlanmış pedagojik kaynakların yayınının ve üretiminin 

kolaylaştırılması. 

d. Medya okuryazarlığının uygulanmasına yönelik okul ve derneklerin uygun 

teçhizatlarla donatılması. 

e. Medya çalışanlarına yönelik medya okuryazarlığı eğitiminin geliştirilmesi. 

f. Her öğretim faaliyetleri için niteliksel ve niceliksel değerlendirme kriterlerinin 

belirlenmesi ve hayata geçirilmesi. 

g. Kamu ve özel sektörün imkanlarıyla, uygun bir düzen oluşturarak medya 

eğitmenleri için yararlı medya aktörleri arasında medyada çeşitliliğinin garanti 

altına alınması. 

 

 

2. Her vatandaşın medyayı kullanma yeteneğinin geliştirilmesi 

 
a. Her vatandaşın yaşamı boyunca, tüm medya dallarını kapsayacak şekilde medyayı 

kullanma yetisinin oluşturulması ve güncellenmesi.   

b. Sivil toplumun dahil olduğu bir süreçle tüm bu yeteneklerin pekiştirilmesi. 

c. Medyayı kullanma yetisinin, eğitimdeki ve öğretimdeki diğer aktörlere 

uyarlanması.  

 

3. Vatandaşın medyaokuryazarlığına erişiminin geliştirilmesi  
 

a.Vatandaşın, medya okuryazarlığına duyarlılığının, örn: Avrupa Medya Okuryazarlığı 
Günü veya okullarda Avrupa Medya Okuryazarlığı Haftası aracılığıyla arttırılması. 

 b.Medya okuryazarlığı faaliyetlerinin kamu tarafından görünürlülüğünün sağlanması.  
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4. Medya okuryazarlığı eğitimi ve medya okuryazarlığı konularında araştırmaların 

geliştirilmesi 
 

a. Medyanın her yaştaki sosyal gruplar ve topluluklar tarafından benimsenmesi, 

b. Medya okuryazarlığına ilişkin resmi ve gayri resmi uygulamaların geliştirilmesi 

 

konularındaki araştırmaların desteklenmesi. 

 

5. Medya okuryazarlığına ilişkin politikaların yürütülmesi 

 
“medyayı kullanma yetisinin, 2006/962/CE sayılı Tavsiye kararına uygun olarak yaşam 

boyu eğitim ve öğrenime ilişkin Avrupa metinlerinde 9uncu yeti olarak kabul edilmesi”ni 

öngören Avrupa Parlamentosu’nun 6.11.2008 tarihli Kararının bir an önce yerine 

getirilmesi. 

 

 

          Brüksel, 18 Ocak 2011 

 

Belçika Fransız Topluluğu Medya Okuryazarlığı Yüksek Konseyi 
 

 

 

Đletişim:        
 

Medya Okuryazarlığı Yüksek Konseyi Başkan: Tanguy Roosen 

Espace 27 Septembre    E-posta: tanguy.roosen@cfwb.be 

Bd Léopold, 44 6e635 

1080 Brüksel     Başkan Yardımcısı: Patrick Verniers  

Tel:02/413.35.08    E-posta: patrick.verniers@cfwb.be 

www.csem.cfwb.be 

 

 

Konferansa ait belge ve raporların yer aldığı Đnternet sitesi : www.csem-eu-conference.be 

 

 

 

 

 


