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Küçük Han›mlar, Küçük Beyler!

Sizler, hepiniz gelece¤in bir gülü,

y›ld›z› bir baht›n›n ayd›nl›¤›s›n›z.

Memleketi as›l ayd›nl›¤a gark edecek sizsiniz.

Kendinizin ne kadar önemli,

k›ymetli oldu¤unuzu düflünerek

ona göre çal›fl›n›z.

Sizlerden çok fley bekliyoruz;

k›zlar, çocuklar!





Medya Okuryazarlığı Şiir Yarışması, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ta-
rafından 2006 yılından bu yana ilköğretim öğrencilerinin katılımına açık ola-
rak düzenlenen üçüncü yarışmadır. İlk olarak Televizyon Yayınlarında Şiddet
konulu bir kompozisyon yarışması, ardından Akıllı İşaretler konulu bir resim
yarışması ve son olarak da Medya Okuryazarlığı konulu şiir yarışması dü-
zenledik. Bu yarışmalarla ilköğretim öğrencilerinin kitle iletişim araçları ola-
rak adlandırdığımız radyo, televizyon, internet kullanımı konularında bilinç-
lendirilmelerini amaçladık. Her üç yarışmaya da binlerce öğrencinin katılmış
olması en büyük mutluluğumuz ve övünç kaynağımızdır. 

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre nüfusumuzun yaklaşık 14
milyonu ilköğretim çağındaki çocuklardan oluşmaktadır. Bu nedenle Radyo
ve Televizyon Üst Kurulunun en fazla önem verdiği izleyici grubunu ilköğ-
retim çağındaki çocuklar oluşturmaktadır. Üst Kurul çocuklara yönelik pek
çok önemli proje yürütmüştür. Bunlardan bazıları Akıllı İşaretler Uyarı Siste-
mi, İlköğretim Çağı Çocuklarının Televizyon İzleme Eğilimleri Kamuoyu
Araştırması Geleneksel Çocuk Oyunları Filmi ve RTÜK Çocuk Web Sayfa-
sı’dır. 

Medya Okuryazarlığı Projesi ise Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun, il-
köğretim öğrencilerini kitle iletişim araçları konusunda bilinçlendirmeye yö-
nelik en kapsamlı çalışmasıdır. İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için ha-
zırlanan ve 2007-2008 öğretim yılından itibaren okullarda okutulmaya baş-
lanan Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi, medyayı doğru okuyan, yaşadığı
çevreye duyarlı, ülkesinin sorunlarını bilen medya mesajlarını akıl süzgecin-
den geçirebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından düzenlenen Medya Okurya-
zarlığı konulu şiir yarışması, seçmeli Medya Okuryazarlığı dersini henüz al-
mamış da olsalar, ilköğretim öğrencilerinin ilk kez medya okuryazarlığı kav-
ramıyla tanışmalarını sağladı. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Medya Okuryazarlığı konulu şiir ya-
rışmasına katılarak bu sürece katkı yapan tüm öğrencilere, değerli öğret-
menlere, yarışma jürisinde görev alan akademisyenlere ve yarışmayla ilgili
çalışmaları yürüten Üst Kurul üyelerimize ve personelimize emeklerinden
dolayı teşekkür ederim. 

Dr. A. Zahid AKMAN 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ
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S›ra No Ad› Soyad› Ünvan›

1- Ayhan ÖZÇEL‹K RTÜK E¤itim Dairesi Baflkan›

2- Dr. Muhittin B‹LGE ‹zleme ve De¤erlendirme Dairesi
Bflk. Yrd.

3- Hüseyin PALA Üst Kurul Müflaviri

4- Prof. Dr. Ferhunde ÖKTEM H.Ü. T›p Fakültesi Çocuk ve
Ruh Sa¤l›¤› Bölümü Ö¤retim Üyesi

5- Doç. Dr. Bedriye POYRAZ Ankara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümü Ö¤retim Üyesi

6- Yrd. Doç. Dr. Ayfer YILMAZ Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Ö¤retim Üyesi

7- Emrullah GÖK AHMETO⁄LU Milli E¤itim Bakanl›¤› Türk Dili ve
Edebiyat› Ö¤retmeni

8- Sevim DERV‹fiLER Hamdullah Suphi ‹.Ö.O.
Türkçe Ö¤retmeni

9- Abdullah AYDEN‹Z Ulubatl› Hasan ‹.Ö.O. 
Türkçe Ö¤retmeni

RADYO VE TELEV‹ZYON ÜST KURULU TARAFINDAN
‹LKÖ⁄RET‹M ÇA⁄INDAK‹ Ö⁄RENC‹LERE
YÖNEL‹K DÜZENLENEN fi‹‹R YARIfiMASI

SEÇ‹C‹ KURULU
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim
Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan düzenlenen “Medya Okuryazarl›¤›” konu-
lu fiiir Yar›flmas›na iliflkin, 72 ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ünden gelen
toplam 454 adet fliir Seçici Kurul taraf›ndan de¤erlendirilmifltir.

DE⁄ERLEND‹RME SONUCUNDA AfiA⁄IDA BEL‹RT‹LEN
ESERLER ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜfiTÜR.

I- Kategori: (‹lkö¤retim 1, 2, 3. s›n›f ö¤rencileri)

1. Birincilik Ödülü: Beyzanur ÇAYIR
Davutkad› Eflref Evcil ‹.Ö.O / BURSA

2.  ‹kincilik Ödülü: Candan KARTAL
Ö. Yamanlar Özyurt ‹.Ö.O. Bornovo / ‹ZM‹R

3. Üçüncülük Ödülü: N. Atakan BEYHAN
Sakarya ‹.Ö.O. BOLU

II- Kategori: ‹lkö¤retim 4., 5. s›n›f ö¤rencileri)

1. Birincilik Ödülü: Selena DEM‹RL‹
TAKEV Özel ‹.Ö.O. - Narl›dere / ‹ZM‹R

2.  ‹kincilik Ödülü: Merve Çi¤dem AYYÜKSEL
Cengiz Topel ‹.Ö.O. Boyabat / S‹NOP

3. Üçüncülük Ödülü: fi. P›nar ÖLMEZ
Han›meller ‹.Ö.O. KIRIKKALE

III- Kategori: (‹lkö¤retim 6., 7., 8. s›n›f ö¤rencileri)

1. Birincilik Ödülü: Merve BAfi
Yeflilköy Türko¤lu ‹.Ö.O. - Güneysu / R‹ZE

2. ‹kincilik Ödülü: Baran ERKAN
Telsizler ‹.Ö.O. - Alt›nda¤ / ANKARA

3. Üçüncülük Ödülü: Elif A⁄AR
Mustafa Kirifl ‹.Ö.O. - AYDIN
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MANS‹YON ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLEN ESERLER:

I- Kategori Mansiyon Ödülleri:

1. Mustafa Kaan SEV‹NÇ - Cumhuriyet ‹.Ö.O. Bigadiç / BALIKES‹R

2. Abdullah AYDIN - Özel Sevgi ‹.Ö.O. ÇANKIRI

3. Ece ATAK - Ça¤atay Uluçay ‹.Ö.O. MAN‹SA

4. Ulafl Can TOPALO⁄LU - 14 Mart ‹.Ö.O. Hopa / ARTV‹N

5. Tu¤ba fiENTÜRK - Erenler Cumhuriyet Y‹BO ‹skilip / ÇORUM

II- Kategori Mansiyon Ödülleri:

1. Rozerin Medya SANCAR - Vali Kurt ‹smail Pafla ‹.Ö.O. D‹YARBAKIR

2. Ayflenur BARL‹N - Özel Sevgi Çiçe¤i ‹.Ö.O. B‹LEC‹K

3. Buse KARADEM‹R - Tevfikiye ‹.Ö.O. ÇANAKKALE

4. Yasemin KILIÇ - Tekeli ‹.Ö.O. Bozyaz› / MERS‹N

5. Fatma Nur ‹LBEY - Reflat Akyön ‹.Ö.O. Yerköy / YOZGAT

III- Kategori Mansiyon Ödülleri:

1. Sedanur Tu¤çe YORULMAZ - Sultanbeyli Yunus Emre ‹.Ö.O. ‹STANBUL

2. Celalettin KILIÇ - Özel Alt›ny›ld›z ‹.Ö.O. NEVfiEH‹R

3. Kübra Nur HEK‹M - Mustafa Kemal Y‹BO Ya¤l›dere / G‹RESUN

4. Davut ERASLAN - Tafll›ca ‹.Ö.O. Refladiye / TOKAT

5. Mahmut EKMELEDD‹N PESEN - Özel Hulusi Bey ‹.Ö.O.  B‹NGÖL
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I. KATEGOR‹
(1., 2., 3. S›n›flar)
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Lütfen çocuklar için
Harekete geçsinler
Medyay› kullanarak
Onlar› Üzmesinler

Ey medya sahipleri
Çocuklar› düflünün
Uygun programlar›
Yay›nlar›n›za koyun

Haberleri seyretmeyi
Hiçmi hiç sevmiyorum
Çünkü her defas›nda
Gözümü kapat›yorum

fiiddet, korku içeren
Rüyalar›ma giren
Her fleyden beni ürküten
Hiç birfley izlemiyorum

Annem her program›
Seyretmemi istemez,
Beni olumsuz etkileyen,
Filmlere izin vermez.

Çünki ben daha,
Çok ufak bir çocu¤um,
En küçük bir olaydan,
Hemen etkileniyorum.

Çizgi film seyretmeyi,
Çocuk program› izlemeyi,
Bütün çocuklar gibi,
Ben de çok seviyorum

Beyzanur ÇAYIR
Davutkad› Eflref Evcil ‹.Ö.O.
1/ E    Y›ld›r›m - BURSA

MEDYA VE ÇOCUK

Medya Okuryazarl›¤› fi‹‹R K‹TABI
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Anneci¤im, ö¤retmenim
Lütfen bana yol gösterin.
Nas›l olunur daha sa¤l›kl›,
Daha baflar›l›, en çal›flkan?
Annem diyor ki:
“Sak›n izleme, fliddet içeren görüntüler,
Bunlar›n hepsi de ruh sa¤l›¤›n› etkiler.
Çocuklar› düflünen,
Ak›ll› iflaretler var flimdi,
Onlar olursa rehberin;
Sa¤l›kl› büyüyüp, güzel gelifleceksin.”
Ö¤retmenime gelince,
O, çok önem veriyor bu ifle.
Kültürümüzün aynas›ym›fl medya,
E¤er do¤ru kullan›l›rsa,
Bizi tafl›yacakm›fl;
En güzel yar›nlara.
Madem öyle, 178 Rütük Amca,
Haberleri izleyince ben,
Neden korkuyorum gelecekten?
Bazen ekranda simsiyah,
Zay›f, aç ve kimsesiz,
Çocuklar› görüyorum çaresiz,
Çok üzülüyorum ben onlara.
fiimdi, fliirimle beraber,
Harçl›¤›m› da koysam zarfa,
Lütfen, rica etsem,
Ulaflt›r›r m›s›n onlara?
Belki reklamlardaki çikolatadan al›rlar,
Umar›m kalkar gözlerindeki
O çok derin uçurumlar...

Candan KARTAL
Ö. Yamanlar ÖzyUrt ‹.Ö.O.
2/ D    Bornova - ‹ZM‹R

B‹R MEKTUBUM VAR

Medya Okuryazarl›¤› fi‹‹R K‹TABI
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Ülkede ve dünyada
Neler olup bitti¤ini
Eksiksiz ve abart›s›z
Ö¤renmek istiyorum
Yaln›z beni e¤lendireni de¤il
Ö¤etmeni de istiyorum
Ben daha dokuz yafl›nda
Bilgiye aç bir çocu¤um
Sonsuz hayal dünyama
Verdi¤in herfleyi ekliyorum
Büyüme, ö¤renme,
Hayallerime yard›m et
Bana e¤itici, ö¤retici
Programlar haz›rla
Okudu¤um habelerin do¤rulu¤undan
Emin olmak istiyorum
Beni yalan haberlerle yan›ltma
Topluma faydal› bir birey
Olmam› istiyorsan e¤er;
Medyay› do¤ru bir flekilde
Kullanmam için bana yard›m et
Ben yar›n›n gelece¤iyim
Bunu unutma istiyorum.
Sen küçü¤üm;
Beni yak›ndan takip ederken
Yaflad›¤›n çevreye duyarl› olmal›s›n
‹zledi¤in, gördü¤ün, dinledi¤in,
Okudu¤un herfleyi elefltirmelisin
Kurguyu gerçekten ay›rmal›s›n
Do¤ru mesajlar› almal›s›n
Yar›n›n gelece¤i olarak
Beni en iyi flekilde
Kullanmay› ö¤renmelisin küçü¤üm.

N. Atakan BEYHAN
Sakarya ‹lkö¤retim Okulu
3/ C    Merkez - BOLU

Ö⁄RET BANA

Medya Okuryazarl›¤› fi‹‹R K‹TABI

17



Ben gazeteleri, televizyonu çok severim
Onlar da beni çok severler.
Bana uzaklardan haber getirirler.
Merak ederim, herfleyi nereden bilirler?

Annem ve babam bana;
“Bu program sana uygun de¤il derler.
Bana uygun olmayan program›,
Neden yapar büyükler?

Ben teknoloji çocu¤uyum.
Herfleyi ö¤renmek hakk›m.
Çizgi filmlere, kavgay›, savafl›, fliddeti
Neden koyarlar alm›yor akl›m.

Mustafa Kaan SEV‹NÇ
Cumhuriyet ‹lkö¤retim Okulu
1/A    Bigadiç - BALIKES‹R

MEDYA VE BEN

Medya Okuryazarl›¤› fi‹‹R K‹TABI

18



Medya var ya medya
Bazen yalan söyler
Bazen do¤ru
Bu de¤il mi saçma

Medya var ya medya
Bana önce para biriktir der
Sonra savurgan ol der
Harçl›¤›m ne kadar bilmiyor ki

Medya var ya medya
Bir gösterdi mi hiç durmuyor
B›kmadan durmadan
Tekrarl›yor usanmadan

Abdullah AYDIN
Özel Sevgi ‹lkö¤retim Okulu
3/A    ÇANKIRI

MEDYA VAR YA MEDYA

Medya Okuryazarl›¤› fi‹‹R K‹TABI
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Ah medya ah!
Annemi babam› ald›n benden
Hafta için her gün
S›ra s›ra diziler
Ah medya ah!

Akflam saat 20.00 olunca
Annemin dizisi bafllam›fl
fiehrazat’›n çocu¤u hasta olmufl
Yaprak dökümünün Ali R›za babas›
Çok k›zm›fl.
Anneme soru sorunca
fiimdi en heyecanl› yeri diyor
Ah medya ah!

Babam yeme¤i yer yemez
Haberleri seyreder
Kurtlar Vadisi hiç kaçmaz
Babama soru sorunca
fiimdi en heyecanl› yeri diyor
Ah medya ah!

Hafta sonu olunca
Magazin kufllar›
Kim fl›k, kim rüküfl
Seda Sayan’›n alt›nc› evlili¤i
Hülya Avflar kime ne demifl
Bunlardan bize neymifl?
Ah medya ah!

Ece ATAK
Ça¤atay Uluçay ‹lkö¤retim Okulu
3/C    MAN‹SA

AH MEDYA AH!

Medya Okuryazarl›¤› fi‹‹R K‹TABI
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Sen sihirli de¤ilsin,
Bunu sak›n unutma.
Selena yerine koyma,
Görünmez olmaya çal›flma.

Süpermen olup uçma,
Kendini camdan atma,
Spayd›rman olup ta.
Kendini a¤a dolatma.

Sonic de¤ilsin sen,
H›zl› koflmaya çal›flma.
fien Dudu da de¤ilsin.
‹ksirlerle u¤raflma.

Arkadafllar unutmay›n.
Hepsi birer, sihirli film.
Gerçekle kar›flt›rmay›p,
Sadece e¤lenelim.

Ulafl Can TOPALO⁄LU
14 Mart ‹lkö¤retim Okulu
3/B    Hopa - ARTV‹N

S‹H‹RL‹ F‹LMLER

Medya Okuryazarl›¤› fi‹‹R K‹TABI
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Televizyon izlerim akflamlar›,
Ama iflime yarayanlar›.
Haber, çizgi filim, belgesel,
Hepsi birbirinden güzel.

Arkadafllar izleyelim yafl›m›za göre.
Kârl› ç›kar›z biz bu iflten böylece
Bilgi edinelim ve e¤lenelim.
Kültürlü olmak için seyredelim.

Bu arada unutmayal›m kitap okumay›.
Televizyonla doldurmaya tüm bofl zamanlar›.
Bizlere faydal› programlar haz›rlayanlar,
Hak ediyor sevgi ve sayg›y›.

Tu¤ba fiENTÜRK
Erenler Cumhuriyet Y‹BO
2/A    ‹skilip - ÇORUM

TELEV‹ZYON

Medya Okuryazarl›¤› fi‹‹R K‹TABI
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Ben bir küçük insan›m
Ne görsem kapar›m
Bilmek ö¤renmek isterim
Seyrederim belgeselleri

S›k›l›nca açar›m
Seyderemi çizgi film
Nefle dolup tafl›yorum
Faydal› fleyler ö¤renince

Hep televizyon seyretmem
Yafl›ma göre bakar›m
Annem seçer dizileri
Ö¤renirim yararl› bilgileri

Sümeyye SA⁄LAM
80. Y›l ‹lkö¤retim Okulu
3/A  S‹‹RT

BEYAZ CAM

Medya Okuryazarl›¤› fi‹‹R K‹TABI
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Haberci abiler, ablalar
Siz güzel haberler sunun
Ben sevineyim
Tüm Türkiye sevinsin.

Televizyoncu abiler, ablalar
Siz ö¤retici programlar yap›n
Ben ö¤reneyim
Tüm Türkiye ö¤rensin.

Yap›mc› abiler, ablalar
Siz dünyay›, uzay› tan›t›n
Bar›fl›, kardeflli¤i tan›t›n
Tüm dünya ö¤rensin.

Can Berk ÇET‹N
Üçkardefl ‹lkö¤retim Okulu
2/A  ISPARTA

MEYDA

Medya Okuryazarl›¤› fi‹‹R K‹TABI
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Medyayla iki yafl›nda tan›flm›fl›m.
Annemin söyledi¤ine göre,
Reklam ç›lg›n›ym›fl›m.
Üç yafl›na gelince,
Teletubbies, Mickey Mouse vesaire...
Bafllam›fl›m çizgi filmleri izlemeye.
Alt› yafl›nda futbola merak sald›m,
Hiçbir spor program›n› kaç›rmad›m.
Derken y›llar y›llar› kovalad›,
Acaba neydi bu medya okuryazarl›¤›?
Bir türlü akl›m almad›.
Medyan›n okunacak, yaz›lacak nesi vard›?
Sordum ö¤retmenime,
Anmeme, babama ve büyüklerime.
Yafl›m›za uygun faydal› programlar›,
‹zlemekmifl onlara göre.
fiimdi dokuz yafl›nday›m.
Teflekkürler ö¤retmenim, anneci¤im, babac›¤›m.
Yaflas›n! Sayenizde art›k ben de bir
Medya okuryazar›m.

Yi¤it SÖNMEZ
Özel Ça¤dafl ‹lkö¤retim Okulu
3/B  ESK‹fiEH‹R

MEDYA VE BEN

Medya Okuryazarl›¤› fi‹‹R K‹TABI
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Ben çocu¤um televizyon izlemeyi severim
‹zlerken bazen korkar, bazen e¤lenirim.
Bazen de çok fleyler ö¤renirim,
Yine de fazla izlememeyi tavsiye ederim.

Sevgili Medya; ben senden,
Biraz bilgi, biraz e¤lence isterim.
Sihirli diziler yerine;
Bilgi de kullanman› beklerim.

Gözdenur GÜNGÖR
Layika Abdullah ‹lkö¤retim Okulu
3/D  Etimesgut - ANKARA

MEDYA

Medya Okuryazarl›¤› fi‹‹R K‹TABI

26



Haberim mi olur?
Sen olmasan
Afrika’da açl›ktan ölen çocuktan
Amerika’da düflen uçaktan ya da
‹stanbul’da ç›kan yang›ndan
Haberim mi olur?
Hindistan’da olan f›rt›nadan
Kutuplarda eriyen buzlardan ve
Japonya’da olan depremden.
Gözüm görmez kör olurum
Kula¤›m duymaz sa¤›r olurum
Senin haberini duymazsam
Bilgisiz kal›r›m dünyadan...
Haberim mi olur?
Sen olmasan.

Melisa YALÇIN
Tokmak ‹lkö¤retim Okulu
3/A  Alt›nova - YALOVA

HABER‹M M‹ OLUR?

Medya Okuryazarl›¤› fi‹‹R K‹TABI
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II. KATEGOR‹
(4., 5. S›n›flar)





Medya Okuryazarl›¤› fi‹‹R K‹TABI

31

Televizyonu açt›,
Savafl tam karfl›s›ndayd›.
Korkmufltu çocuk,
De¤ifltirdi kanal›

Çizgi filmler, diziler,
Hepsi fliddet doluydu!
Nerdeydi arad›¤› sevgi yolu?
Üzülünce küçük yüre¤i,
Kapatt› televizyonu.

‹flte önünde bir gazete,
S›rlar dolu içinde...
Keflfedecekti dünyay›,
Umut dolu kalbiyle.

En fazla k›rm›z› renk
Uzat›yordu elini fliddete,
Umutlu kalbi k›r›l›nca,
Kapatt› gazeteyi de.

O, savafl› de¤il, bar›fl› izlemek
K›rm›z›y› de¤il, pembeyi görmek
Kavgayla de¤il, sevgiyle buluflmak istiyordu.
Bu medya çocuklar› hiç anlam›yordu.

Yumdu gözlerinini çocuk,
Hayallerine yürüdü,
Kaçt›, savafltan, k›rm›z›dan, fliddetten
‹flte bulmufltu arad›¤› sevgi yolunu.

Selena DEM‹RL‹
Takev Özel ‹lkö¤retim Okulu
4/D  Narl›dere - ‹ZM‹R

MEDYA VE ÇOCUK
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Biz medyayla büyüyen
Zamane çocuklar›,
E¤lencemiz tek kiflilik
‹nternet oyunlar›.

Gazete ve dergilerin
Okudu¤umuz kollar›,
En çok okunanlar
Magazin sayfalar›.

Kendi ad›m›z gibi
Biliyoruz onlar›.
Onlar evlerimizin
Her akflam konuklar›.

Art›k diziler ald›
Sohbetlerin yerini.
Diyalo¤u küfürlü
Komedi filmleri.

Yaln›z ihtiyaç için
Kullansak biz medyay›,
Ay›klay›p içinden
Zararl› yay›nlar›.

Medyan›n az de¤il,
Çocuklar› faydas›,
Belgeseller izlersek
Tan›r›z do¤ay›, hayvanlar›.

Özenmesek kimsenin
Sihirli güçlerine,
Uçuyormufl san›p
Ç›kmasak pencereye.

Programlar hayali,
Gerçek d›fl› olmasa,
fiu büyükler bizleri,
Biraz ciddiye alsa.

Merve Çi¤dem AYYÜKSEL
Cengiz Topel ‹lkö¤retim Okulu
4/B  Boyabat - S‹NOP

MEDYA ÇOCUKLARI
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Görmeyenin gözü,
Duymayan›n kula¤›,
Konuflmayan›n dili,
Olmal› medya.

Bilinmeyeni bilen,
Görünmeyeni gören,
Konuflulmayan› konuflan,
Olmal› medya.

Tarafs›z olan,
Do¤ruyu yanl›fl› söyleyen,
Her sözü konuflturan
Olmal› medya.

Televizyonu telefonuyla,
Gazetesi bilgisayar›yla,
Ça¤dafl yaflam,
Olmal› medya.

Milleti coflturan,
Bar›fla koflturan
Birli¤i yaflatan,
Olmal› medya.

fi. P›nar ÖLMEZ
Han›meller ‹lkö¤retim Okulu
5/C  KIRIKKALE

OLMALI MEDYA
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Ben küçücük bir yüre¤im,
Yeni yeni yürüyorum.
Dünya’ya aç›lan pencerem! Y›kma düfllerimi
Ben korkar›m savafltan, kandan,
Düfllerim var benim...
Yar›n›ma umut ektim,
‹stemem üzüleyim.
Anlamam ben vadi’den ve kurtlardan,
Köprüler, çeteler korkutuyor yüre¤imi.
Ne zaman dokunsam sana, büzülüyorum karfl›nda,
Kabuslar›m oluyor bazen rüyalar›mda.
Ben bilgi isterim, gülüfller isterim.
Her gün senden izlediklerim,
Da¤›t›yor gülüfllerimi.
Sevinçlerim yitiyor,
Kaybediyorum neflemi.
Beni yo¤ur istiyorum,
Ufuklar aç bana.
‹ç dünyama korkular salma!
E¤er ben yar›nsam,
Yar›n›ma bilgi ek!
Donat beni sevgiyle.
Yar›n›ma kardefllik ek!
Tomurcuklans›n yanaklar›m, rahat nefes alay›m,
Yar›n›ma umutla dimdik sevgi ile bakay›m.

Rozerin Medya SANCAR
Vali Kurt ‹smail Pafla ‹lkö¤retim Okulu
4/B  D‹YARBAKIR

YARINSAM E⁄ER
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Teknoloji geliflti gelifleli,
Komfluluk hayal oldu.
“Dostlar mecliste görülür”, demifller,
Neredeyse bu da yok oldu.

Kimi teknoloji der güler,
Kimi teknoloji der a¤lar.
Art›k ansiklopedi de kullan›lm›yor,
Onun yerine internet geçiyor.

Eskiden haberler radyodan dinlenilirdi,
fiimdi ise televizyondan.
Çocuklar eskiden sokaktan ayr›lmazd›,
fiimdi ise televizyon bafl›nda.

Mektup bitti, güvencin gitti,
Telefon geldi, mesaj geldi.
Güvercinler art›k insanlardan korkuyor.
Mesajlar telefondan, telefona sanki kanatlan›yor.

Belki faydalar› var,
Bilgi verip, e¤lendiriyor.
Bak›n bilenler ne diyor:
“Dikkatli kullanmakta fayda var!”

Ayflenur BARL‹N
Özel Sevgi Çiçe¤i ‹lkö¤retim Okulu
5/A  B‹LEC‹K

TEKNOLOJ‹
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Hergün görüyorum flu televizyonlar›,
Ne güzel flekerler var Dünya’da.
Ben de yemek istiyorum o flekerleri,
Bana da ver televizyoncu amca.

Radyoda dindelim dün gece haberleri,
Savafllar bitsin art›k radyocu amca.
Korkuyorum, rüyalar›ma giriyor savafllar,
Kalmas›n art›k savafllar amca.

Televizyonlar, bilgisayarlar, radyolar.
Medyada herfley art›k canavar.
Çocuklara galiba medyadan fayda yok.
Ben medya canavar› olmak istemiyorum amca.

Sihirli kutu diyorlar televizyona
Beni götür görmedi¤im sihirli dünyalara
Al beni götür küçük köyümden
Çok uzaktaki dünya çocuklar›na.

Buse KARADEM‹R
Tevfikiye ‹lkö¤retim Okulu
5/A  Tevfikiye Köyü - ÇANAKKALE

MEDYA CANAVARLARI
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Bana Mevlana’y› anlat,
Herkese hoflgörüyle yaklaflay›m.
Bana Yunus Emre’yi anlat,
Dilimden sevgi sözcü¤ü dökülsün.

Bana Atatürk’ü anlat,
Dünya bar›fl›n› sa¤layay›m.
Bana Osmanl›y› anlat,
Dünya’ya adalet da¤›tay›m.

Bana Sinan’› anlat,
Depreme dayan›kl› binalar yapay›m.
Bana bilimi anlat,
‹nsanl›¤a faydal› olay›m.

Bana sevgiyi, hoflgörüyü,
Bar›fl› bilimi anlat...
Bana kendini anlat,
Seni bileyim medya.

Yasemin KILIÇ
Tekeli ‹lkö¤retim Okulu
5/A  Bozyaz› - MERS‹N

BANA ANLAT
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Ben ilçede yaflayan bir çocu¤um
Bütün dünyadan haberim olur.
Bu haberleri getiren bana medya
Her gün evime misafir olur.

Bar›fl› anlatan
Dünyay› gösteren
Savafltan kaç›n›p
Yard›m eden

Herfleyi medyadan ö¤renirim ben
Afrika’da açl›k çeken çocuklar›
Kürkü u¤runa öldürülen hayvanlar›
Bunlar›n haberlerini anlatan bana medya

Medyaya var bir sözüm
Ç›karmas›n gece korku filmleri
Bize zararl›d›r
Ç›kan gece filmleri

Lütfen bize yanl›fl haber iletmeyin
Size olan güvenimizi bitirmeyin
Bir reyting u¤runa
Yalan haber yapmay›n

Arkadafl›m dostum hep seni izler
Senden do¤ru dürüst haber bekler
Bizi hep ilgilendirir
Haberdeki içerikler.

Fatma Nur ‹LBEY
Reflat Akyön ‹lkö¤retim Okulu
4/A  Yerköy - YOZGAT

MEDYAYI TANIYORUM
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Ben bir televizyon istiyorum
Kötü haber vermeyen
Ben bir televizyon istiyorum
Ald›¤›mda beni üzmeyen

Ben bir radyo istiyorum
Güzel güzel türküler söyleyen
Kulak verip dinledi¤imde
Türkçemizi güzel ö¤reten

Ben bir televizyon istiyorum
Hep güzelden hep zaferden bahseden
Ben bir televizyon istiyorum
Korku ve fliddet göstermeyen

Ben bir radyo istiyorum
Yurdumun güzelliklerinden bahseden
C›v›l c›v›l kufl seslerini gönlümüze doldural›m
Ben böyle bir radyo istiyorum

Ben bir televizyon istiyorum
‹çinde güzel kanallar olmas›
Hep yurdumdan bahseden
Köyleri, ovalar› ve yaylalar› gösteren.

Osman BULUT
fiehit Sezai ‹lkö¤retim Okulu
5/A  Bal›fleyh - KIRIKKALE

TELEV‹ZYON
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Ne tiyatro ne sinema,
Hayat›m›z oldu televizyon.
Esir olduk flu ekrana.
Kapatal›m televizyonlar›...

Ne okuyan ne yazan var,
Ne sezen ne düflünen var,
Görüntülü bir düzen var
Kapatal›m televizyonlar›...

Komflu naz› çekmez olduk,
Dost yan›na gitmez olduk,
Sohbet bile etmez olduk,
Kapatal›m televizyonlar›...

Fatih ÖZEN
Özel Sevgi Çiçe¤i ‹lkö¤retim Okulu
5/A  B‹LEC‹K

KAPATALIM TELEV‹ZYONLARI
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Silah kavga ve ölüm,
Bitti çok flükür bu bölüm.
Yeter art›k s›kt› yeter.
Hepsi birbirinden beter.

Yerli yersiz tart›flmalar,
Hep kavgalar at›flmalar,
Yeter art›k b›kt›k yeter.
Hepsi birbirinden beter.

Yalan dolan magazin,
Susun gürültüyü kesin.
Yeter art›k s›kt› yeter.
Hepsi birbirinden beter.

Kemal BAfi
Akflehir Çak›llar Hürriyet ‹lkö¤retim Okulu
4/A  KONYA

YETER





III. KATEGOR‹
(6., 7., 8. S›n›flar)



POSTA GÜVERC‹NLER‹

Eskiden posta güvercinleri vard›,
Mutlulu¤a, bazen de ayr›l›klara uçan güvercinler.
fiimdi özgürlü¤e uçuyorlar ne güzel,
Onlar›n yerini alan televizyon, gazete,
Yani günümüzün makine güvercinleri var.
Ama ben, hala o güvercinleri düfllüyorum.

Bir güvercin düfllüyorum,
Siyah beyaz renklerden,
Rengârenk zaman›m›za ulaflan.
Anlatacak bana, mimar›m, ö¤retmenim gimi
En iyi arkadafl›m kitap gibi,
Ama sevmesini bilirsek de¤il mi?

Bir güvercin düfllüyorum,
Bana beni anlatacak,
Hayat›n gerçeklerini yaflatacak,
Haberler verecek bana yurdumdan, dünyadan
Bazen güldürüp, düflündürecek,
Bazen de hüzünlendirip a¤latacak haberler.
Ama dinlemesini bilirsek de¤il mi?

Öyle bir güvercin istiyorum ki,
Kanatlar›n› açs›n sonuna kadar,
Sevece¤imiz güzel bir dünya için,
Çocuklar›n güldü¤ü, bar›fl dolu bir dünya.
Bir sesle tüm do¤rular› anlats›n herkese,
Tarafs›z ve dürüst olsun.
Arkas› yar›nlar gibi.
Ama duymas›n› bilirsek de¤il mi?

Bir güvercin düfllüyorum,
Sat›rlara güzelli¤in yaz›ld›¤›,
Oturmak için de¤il,

44
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Okumak için sayfalar›n› çevirdi¤imiz,
Falanc›n›n de¤il,
Benim taraf›mda olan.
Ama okumas›n› bilirsek de¤il mi?

Evet, ben böyle bir güvercin düfllüyorum,
O zaman izlerim, okurum, dinlerim
Ama düflledi¤im gibi olursa de¤il mi?
E¤er düfllediklerim olmayacaksa,
Ben yine de o posta güvercinimi istiyorum,
Gerçek do¤rulu¤a ve gerçek özgürlü¤e uçan.

Merve BAfi
Yeflilköy Türko¤lu ‹lkö¤retim Okulu
7/A  Güneysu - R‹ZE
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Medya; Dünya’y› okumak
Açl›kla, bombalarla bo¤uflurken,
Afrika’da, Irak’ta bir çocu¤un yan›nda olmakt›r.
Kardefllik ve bar›fl flark›lar› söylemek,
dostlu¤a uzanmakt›r.
Medya; e¤itime destek olmak
Kardelenleri yaflatmak,
karanl›¤a ›fl›k tutmakt›r.
Ulu bir ç›nar gibidir medya
tarihe tan›k olmakt›r.
Kurtar›c›s›n› bekleyen bir ülke gibidir
kendi kahraman›n› yaratmakt›r.
Barafl›ya, çal›flmaya özenmek
hedefi do¤ru belirlemektir.
fiiddete, istismara set çekmek
Reyting canavar›yla savaflmakt›r.
Reklamd›r, tan›t›md›r medya
tüketime kap› açmakt›r.
fieker, çikolata ve gazozun cazibesine kap›lmamak
Sa¤l›kl› bir nesil olmakt›r.
Medya özdeflim kurmakt›r
bilgiyi
dostlu¤u,
güzeli
ö¤renerek sar›lmakt›r hayata.
Biraz sevgi, biraz ilgidir medya
Aile s›cakl›¤›nda yaflamakt›r.
Sihire, fliddete, korkuya savafl açmak
gelecek ad›na.
“Ben yar›n›n büyü¤ü, ülkemin umuduyum” demektir.

Baran ERKAN
Telsizler ‹lkö¤retim Okulu
7/D  Alt›nda¤ - ANKARA

S‹H‹RL‹ KUTU
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Gazeteyi açt›m
Ayaklar› olmayan çocu¤un
Okula gidemedi¤ini gördüm
Hiç tan›mad›¤›m biri için üzülmeyi ö¤rendim.

Televizyonu açt›m
Siyah insanlar gördüm
Ben herkesin beyaz oldu¤unu zannederdim
Dünyada farkl› insanlar oldu¤unu ö¤rendim.

Kanal› de¤ifltirdim,
‹skelete benzeyen insanlar› gördüm,
Me¤ersem açl›ktan böylelermifl
‹sraf ettiklerim için kendimden utanmay› ö¤rendim

Radyoyu açt›m
Baflka ülkelerde savafl oldu¤unu ö¤rendim
Çocuklar bile savaflm›yormufl.
Ülkemde güvenli yaflad›¤›m› ö¤rendim.

Sonra haberleri dinledim
Bugün Çanakkale Zaferiymifl
Örnek almam gerekenlerin
Dedelerim oldu¤unu ö¤rendim

Sedanur Tu¤çe YORULMAZ
Sultanbeyli Yunus Emre ‹lkö¤retim Okulu
8/B  Sultanbeyli - ‹STANBUL

MEDYADAN Ö⁄REND‹M
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Her geçen gün büyüyorum,
T›pk› televizyondaki programlar gibi
Sonsuz dünya savafllar›, büyüyen aile kavgalar› gibi.
‹zliyorum gözlerim yafll›,
Kad›n programlar›n›.
“Anne beni b›rakma” diye hayk›r›yordu,
Ufac›k gözlerinden sel gibi yafllar ak›yordu.
Neden a¤lat›yorsun ufac›k çocuklar›?
Sen üstüne al›nma RTÜK amca
Sözüm meclisten d›flar›.

Can›m s›k›ld› duygusall›ktan,
Nas›l olsa hep bana ait bu televizyon,
Annemler gelene kadar ayr›lmam ben buradan.
O çok sevdi¤im çocuk kanal›n› açt›m.
Ne olsa be¤enilir?
Kin, nefret, savafl sonsuzluktan aflk›n
Hey Cedric, fiirinler neredesiniz?
Ç›kar›n flunlar› sihirli kutumdan.

Sonra yine devam ederiz.
Geldiler bile annemler,
Ellerinde bir sürü gazeteler.
Bugün ne var bir bakal›m derseniz;
Cinayet, çat›flma, kalem kavgas›...
Neyse ki do¤a haberleri ç›kt› karfl›ma.
Anlamad›¤›m bir fley var editör teyze,
Nedense hep böyle haberlere küçücük yer verilir,
Cinayet haberleri bunlardan daha m› çok sevilir?

Ben kafa yormayay›m bunlara bu yaflta.
En iyisi benim güzel radyonda,
‹flte açt›m kanal›m›
Her türlü kötülükten ar›nm›fl;

HAYALLER‹MDEK‹ MEDYA
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Dinlerim müzi¤imi, masal›m›
Sevecenlik ve içtenlikle güzelce kaynaflm›fl.
Sonuda kendime göre,
Bir fley bulabildim iflte.
‹yi ki vars›n sunucu abla!
Ne yalan söyleyeyim sensiz çekilmez bu dünya.

Bu kadar yeter!
Ne de olsa ben daha yedi yafl›nda bir çocu¤um.
Mutlu bir medyayd› hayalini kurdu¤um.
Eeee..... Siz de sunucu ablam gibi
Güzellikleri yans›t›rsan›z,
Ben ve di¤erlerinin sevgisini kazan›rs›n›z...

Elif A⁄AR
Mustafa Kirifl ‹lkö¤retim Okulu
8/B  AYDIN
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Dürüst bir medya olsun isterim
Ben de b›kmadan her gün izlerim
Vatandafl olarak masumdur hislerim
Kararl› yay›n yapmal› medya!

Özel hayat›n gizlili¤ine karfl› sayg›l›
K›nar›m, afla¤›lar›m korkusuyla kayg›l›
Çocuklar› düflünerek vicdanl› duygulu
Duyarl› yay›n yapmal› medya!

Aç›kça belirtilen kurallar› koyarak
Kontrol edilmeli yasalara uyarak
Yay›n ilkelerimiz budur diyerek
Tarafs›z yay›n yapmal› medya!

Etnik ayr›mc›l›¤a, fliddete, teröre
Anayasan›n temel ilkelerine göre
F›rsat vermesin göz göre göre
Uyarak yay›n yapmal› medya!

Milli manevi de¤erlerimizi, gelene¤imizi
Asla bozmadan ayd›nlatmal› gelece¤imizi
Bir gün ayn› musallada ölece¤imizi
Unutmadan yay›n yapmal› medya!

Celalettin KILIÇ
Özel Alt›ny›ld›z ‹lkö¤retim Okulu
7/B  NEVfiEH‹R

MEDYA DÜfiÜ
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Akflam dizi, sabah dizi,
Oyalam›fllar böyle bizi.
Ço¤u bofl hikaye dolu.
Ne olacak gençli¤in sonu?

fiiddet filmlerin ana tafl›,
Bununla geliyor hep gözyafl›.
Toplumda kötü örnek,
Ödül alm›fl bir çok kifli.

Bütün ifller sihre kald›.
Özenen çocuklar uçmaya kalkt›.
Örf adet sayg› azald›,
Yerini her türlü çirkinlik ald›.

Magazinciler birbiriyle yar›flta.
Onu izleyenlerimiz hep ayr› düflte.
Aile yap›s› kalmaz bu gidiflle.
Medyan›n kötüsü böyledir iflte.

Haberleflme güzeldir do¤ru duyunca,
Tarafs›z güvenilir yararl› olunca,
Sevgiyi eme¤i hizmeti kat›nca,
Böyle medya güzeldir benim kan›mca.

Kubra Nur HEK‹M
Mustafa Kemal Y‹BO
6/A  Ya¤l›dere - G‹RESUN

MEDYANIN YÜZÜ
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Bir ulusu ayd›nlat›r
Bas›n yay›n organlar›
Gün geçtikçe geniflleyen
‹letiflim araçlar›

Bir ülkedeki medya
Do¤ru bilgi yay›nlasa
Elbet sorun ç›kmazd›
Yalanc› ve tarafl› olmasa

Özel hayat› ele al›r
Bütün magazin programlar›
RTÜK haklar› korumasa
Çi¤nenirdi bas›n yasalar›

Çocuk hayat› ö¤renir
‹letiflim araçlar›ndan
Olumsuz yönde etkilenir
Baz› programlardan

Her zaman önemlidir
Bilmek çevremizdeki olaylar›
Bize bunu sa¤layan
Türk medya ve bas›n›

Do¤ru haber önemlidir
‹ster görsel, ister yaz›l›
Her zaman her yerde vard›r
Haberleflme ve iletiflim hakk›

Dünyadaki tüm olaylar›
Medya gündeme getirir
‹nsan yeter ki istesin
Her zaman her fleyi bilir

MEDYA VE ‹LET‹fi‹M
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Halk›m›z› bilgilendirmek
Temel amaçlar›ndan biridir
Güvenilir kaynak olmadan
Halka bilgi vermemelidir

Haberleflme hürriyeti
Asla engellenemez
Do¤ru bilgi alma hakk›
Hiçbir zaman önlenemez

Davut ERASLAN
Tafll›ca ‹lkö¤retim Okulu
7/A  Tafll›ca Köyü / Refladiye - TOKAT



Medya Okuryazarl›¤› fi‹‹R K‹TABI

54

Etkisindeyim medyan›n
Medyayla tam içindeyim dünyan›n
Savafl, ölüm, açl›¤›n oldu¤u her yan›n
Fark›nda de¤iliz bofla giden zaman›n

Ö¤retir bize iletiflimle gelen tehlikeleri
Bütün yanl›fllar›n do¤ru oldu¤unu söylüyor birileri
Bizi yanl›fl programlardan uzaklaflt›r›r medya okuryazarl›¤› dedikleri
Bir kâbus gibi çökmüfl üstümüze dünya devleri

Binlerce kanal on binlerce program
Yanl›fllar beynimize giriyor gram gram
Bilmeyiz art›k ne helal ne haram
Medya okuryazarl›¤› dersi uyarmal› bizi buram buram

Asl›nda birer nimettir televizyon, gazete, internet
Bilgileri toplar›z orda demet demet
Aç›lmazsa yanl›fl program, yap›lmazsa olumsuz çet
Elbette ki hem gençlik düzelir, hem de kurtulur memleket

Çocuklar ve gençler olarak, ihtiyac›m›z var bilgiye
Bizleri bo¤un, bizleri doyurun ilgiye
B›rakmay›n her fleyi alal›m alg›ya
Öyle e¤itin ki, ihtiyaç duymayal›m silgiye

Ö¤retin, ama do¤ruyu ve yararl›y›
Biz sezelim en faydal›y›
‹lim ö¤retirken beraberinde sunun bize sevgiyi
Hissettirin bize yan›lg›y›

Anlaflmal› medya ve çocuk, kural koyarak
Seçmeliyiz do¤ruyu-yanl›fl› sayfa sayfa, yaprak yaprak
Ben bir çocu¤um yan› temiz sayfay›m ak pak
Kirletmeyin beni, yanl›fl programlarla kand›rarak

MEDYA OKURYAZARLI⁄I
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Ben her fleyi ama her fleyi bilmeli ö¤renmeliyim
Ama her zaman hangi sürede olaca¤›n› bilmeliyim.
Problemlerimi kendim çözmeliyim.
Siz yolu gösterin, ben bu yolda kurallara gelmeliyim.

Medya okur yazarl›¤› art›k oluyor ders
Ö¤renmeli o dersi herkes
Hangi programlar ne zaman izlenmeli nefes nefes
Yafl›ma uygun, zekam› geliflterecek programlar, enfes.

Mahmud Ekmeleddin PESEN
Özel Hulusi Bey ‹lkö¤retim Okulu
6/A  B‹NGÖL
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Hepimiz do¤ru haber,
Bekleriz biz medyadan.
Medyadan do¤ru haber,.
Bekleriz biz daima...

Medyadan bekleriz biz,
Temiz iz,
Temiz bir yüz,
Temiz yüzler bekleriz.

Biz medyay› severiz,
Her zaman överiz,
Övmekten usanmay›z,
Do¤ru haber bekleriz.

Medyadan bekleriz biz,
Sevinçli, mutlu bir yüz,
fiiddetsiz üzüntüsüz,
Do¤ru haber bekleriz.

Medyadan bekleriz biz,
Türkçeyi do¤ru, temiz,
Medyadan güler bir yüz,
Medyadan bekleriz biz.

Metin AFfiAR
Vali Tahir Pafla ‹lkö¤retim Okulu
7/A  VAN

MEDYADAN BEKLER‹Z B‹Z
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Radyo, televizyon, gazete;
Hepsi medyan›n içinde.
Bir de bilgisayar var ki,
Yok yoktur internette.

‹yi, kötü, ac› haberi,
Ç›k›nca gün yüzüne,
‹pli¤i pazara ç›k›nca kötünün,
Hep gider medyan›n üstüne.

Spor, güncel, magazin;
her fleyi ö¤renirsin ne güzel sevin,
Yoksa u¤raflacak baflka derdin,
Akflama haberleri bekleyin.

Baz›s› ister medyan›n önünü,
Olmak için ünlü.
Kimi flark› söyler, kimi türkü,
Hayal kurdurur medya.

Ak›ll› kullan›rsan medyay›,
Görürsün sevgi ve sayg›,
Olma medyan›n düflman›,
Tefe kor oynat›r adam›.

‹limi, bilimi, sanat›;
Ö¤renirsin medyadan,
Dünyay› uydurmak için aya¤›n›,
Yararlan sen de medyadan.

Dünyada neler oluyor,
Köylü kentli biliyor,
Eli kolu uzun medyan›n,
Ücra köflelere bile giriyor.

Medyan›n var büyük önemi,
Bunu herkes bilmeli,
Yalan›, dolan›, gerçe¤i;
Göz önüne serer medya.

Seda ONGUN
fiehit Haz›m Bey ‹lkö¤retim Okulu
8/A  Askeriye Köyü - BURDUR

MEDYA
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Televizyonculardan en baflta do¤ru haber istiyorum,
Bütün yeni geliflmeleri h›zl›ca ö¤renmeliyim.
Geç saattel film istemiyorum,
Uyuk saati gelmeden izlemeliyim.

Dizilerde fliddet ve korku istemiyorum,
Akflamlar› evimde biraz gülmeliyim.
Kolay para kazand›ran yar›flmalar istemiyorum,
Karfl›l›¤›nda birkaç soru cevaplamal›y›m.

Espride olsa küfür istemiyorum,
Espriler komik olmal› e¤lenmeliyim.
fiark› klipleri de ilgi çekici olmal›,
Seyrederken biraz flafl›rmal›y›m.

E¤itici programlar istiyorum,
Ailemle beraber bilgilenmeliyim.
Sunucularda ahlakl› ve güzel konuflmal›,
Dinlerken ona hayran kalmal›y›m.

‹nternette her fley aç›k olmamal›,
Biraz merak etmeliyim.
Herkes elefltrilere aç›k olmal›,
Duygular›m› rahatl›kla ifade edebilmeliyim.

Aç›k saç›k resimler bulunmamal›,
Ahlaks›zl›klarla karfl›laflmamal›y›m.
Bilgi dolu olmam› her köflesi,
Araflt›rmalar›m› kolayca yapabilmeliyim.

Radyoda kula¤a hofl gelen müzikler çalmal›,
Dinledikçe rahatlamal›, huzura kavuflmal›y›m.
Olmamal› yüksek sesli tart›flmalar,
Duydu¤umda rahats›z olmamal›y›m.

MEDYADAN NELER ‹ST‹YORUM
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Ö¤üt verici masallar olmal›,
Dinledikçe kendime ders ç›karmal›y›m.
Bilgi üzerine kurulmufl yar›flmalarla,
Kendimi ve akl›m› test etmeliyim.

Art›k medyadan güven istiyorum,
‹nsanlar›n içi rahat olmal›.
‹çinde yanl›fl kuflkusu olmadan,
Huzur ve güven içinde televizyonun keyfini ç›karmal›.

Emel Burçin BAKIR
Korkut Ata ‹lkö¤retim Okulu
6/A  Sincan - ANKARA
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Televizyon, radyo, bilgisayar,
Hepsinin bize yarar› var.
Ne yaz›k kötüye kullanlar,
Kendileri zarara u¤rar.

Hepimiz için bir e¤lence,
Akflamlar› ifller bitince,
Bir zafer kazan›r›z,
Kumanday› elde edince.

Sayfa sayfa rengarenk,
Abart›ya ne gerek?
Do¤ru haber ulaflt›rs›n,
Halka do¤ruluk gerek!

K›sa yoldan ulafl›r›z,
‹nternetten bilgilere.
Kötü amaçla kullanmayal›m,
Virüs girmesin beyinlere.

Ak›ll› iflaretler,
Bilgilendirir bizleri.
‹flaretleri tan›yarak,
Al›r›z önlemimizi.

‹flaretin de¤il asl›nda,
‹nsan›n ak›ll›s› vard›r.
Tercih yapmay› bilmeyen,
Kiflinin dünyas› dard›r.

Medya demek dünya demek,
Göreviniz haber vermek.
Do¤ru, cesur ve tarafs›z,
Haberle bilgilendirmek.

MEDYA ‹LE ‹Ç ‹ÇE
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Örnek olsun diye bizlere,
Temiz ekran, temiz medya,
Ayd›nlans›n tüm fikirler,
Hem yurdumuz hem de dünya.

Radyo televizyon üst kurulu,
Evren fikirlerle dolu.
Do¤ru olan yay›ls›n diye,
Gösterin do¤ru yolu.

Betül BALTALI
Ba¤konak ‹lkö¤retim Okulu
8/A  Yalvaç - ISPARTA
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‹nsanlar bilmek isterler,
Dünyada neler oluyor.
Bu vesileyle her yerde,
Medyaya baflvurulur.

Siyaset veya iç sorun,
Medya her fleyi içerir.
Gerekli olan bilgiyi,
‹nsanlara medya verir.

Küçük, büyük hiç fark etmez,
Medya her yafla duyurur.
Önemli geliflmelerden,
‹nsanl›¤›n haberi olur.

Televizyonda, gazetede,
Medya bulunur her yerde.
‹ster oku, ister izle,
Her koflulda medya sizle.

Bir de yalan haber yok mu?
Kötü düflünceye yol açar.
Medyaya olan güveni,
Umursamadan parçalar.

Do¤ru bilgi güven demek,
‹nsanl›¤a do¤ru gerek.
Bilgisiz bir topluma,
Güvenilir bir medya gerek.

Medyadan tek dile¤imiz,
Do¤ru bilgi, do¤ru haber.
‹leri düzeyde bir topluma,
Do¤ru sözlü medya yeter.

Coflkun KARA
fiehit Ramazan Akkaya Y‹BO
8/B  P›narbafl› - KASTAMONU

GÖZÜMDE MEDYA
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Henüz befl yafl›nday›m,
Televizyon merakl›s›y›m.
Keflke gülüp e¤lenirken
Hem de ö¤renebilsem
Çizgi filmlerden
Hayat› bilebilsem.

Ben on befl yafl›nda bir gencim,
Sizden var bir dile¤im:
Güzel ve kaliteli programlar yap›n,
Bizleri de unutmay›n.

K›rk iki yafl›nday›m,
‹ki çocuk babas›y›m.
Ben isterim ki çocuklar›m,
Dünyadan haber als›n,
Geçmifli de unutmas›n.

Yafl yetmifl ifl bitmifl derler ama;
Ben bilgiye doymad›m hala...
Bu yaflta gezip göremem ama,
Daha çok belgesel program› olsa ya!

Duy sesimizi hey medya!
Biz insanlar,
Her yafltan, her kafadan!
E¤er insanl›¤a hizmetse medya,
‹steklerimizi yerine getirsen ya.

Özge ÖZDEM‹R
Ali Küncülü ‹lkö¤retim Okulu
7/C  fiehitkamil - GAZ‹ANTEP

MEDYAYA SESLEN‹fi
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Bir gün sordum babama:
–Niçin hep fliddet var kanallarda?
Dünyada savafl m› var baba?
Niçin insanlar ölüyor her dakikada?
Babam söyledi bana:
–Daha çok reyting u¤runa,
Veriyorlar fliddeti her kanalda.
Sadece fliddeti de¤il,
‹nsan›n gururuyla oynayan programlarda var,
S›rf zengin olmak u¤runa.
Peki baba neden bunlara izin veriliyor?
Neden bizim zihnimiz bunca çirkin fleyle doluyor?
Babam tekrar söylüyor bana:
–Medya bunlara yer vermemeli asl›nda
Bizim ufkumuzu açacak programlar verilmeli kanallarda.
Tüm insanlar› reyting u¤runa rezil etmeyen,
Para kazanmak u¤runa çocuklara savafl› seyrettirmeyen,
Yepyeni bir yay›n laz›m.
Medya vermeli her kanalda
E¤itim ve kültür yay›nlar›.
‹nsan›m›za bilgi vermeli
Cahil kesim yok edinilmeli.
Reytin canavar›na dur denmeli,
Herkes sa¤l›kl› bilgi edinilmeli,
‹nsanlar özgürce televizyon izlemeli
Çirkinli¤e yer vermeyen gazeteler,
Do¤ru haber veren radyolar,
Özel yaflama inmeyen televizyonlar
Halk›n hayat›nda yer almal›.
Medya kimseyi rahats›z etmeden
‹nsanl›k özgürce bilgi edinmeli.

Eren KÖSE
Metin Emiro¤lu ‹lkö¤retim Okulu
8/A  Sö¤ütözü - ANKARA

DUYARLI MEDYA
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fiimdi herkes seni konufluyor,
Sen ne dersen öyle yap›yor,
‹stemese de seni seyrediyor.
Bak bize yapt›¤›n› gördün mü?

Mankenler, komedyenler iyi hofl güzel fleyler,
Bofla geçiyor karfl›nda saatler, günler
Kesilir sohbetler, dert dinlemez kimseler
Bak bize yapt›¤›n› gördün mü?

Diziler, özel hayatlar sabun köpükleri bunlar,
Haber niyetine magazin seyreder insanlar.
Tad› tuzu kaçm›fl her fleyin, gönlümde f›rt›nalar,
Bak bize yapt›¤›n› gördün mü?

‹sterim, flöyle izleyip keyif alay›m
Gösterifllisin bilirim, izlemem diyemem.
Ama ben sensiz neyleyim...
Bak bize yapt›¤›n› gördün mü?

Sayende noktay› unuttum cümlelerim bitmez oldu
Soru iflaretini unuttuk soru soramaz olduk
Kimse kimseyle ilgilenemez oldu
Bak bize yapt›¤›n› gördün mü?

‹yili¤ine söz yok, kötülü¤üne çok
Kad›n programlar›, dertler, hüzünler...
‹çimde kalm›fls›n bunlar›n yaz›k ac›r›m haline
Bak bize yapt›¤›n› gördün mü?

Baflta imrenirdim sana kolun yeterdi her yere
fiimdi ac›r oldum haline
Anlatamam sözlerle, fliirlerle...
Milletin haline bak gör kendini.

Ebru SARITEMUR
Özel ‹dare ‹lkö¤retim Okulu
7/D  MALATYA

BAK B‹ZE YAPTI⁄INI GÖRDÜN MÜ?
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Yetmifl iki ekrand›r kendisi,
Üzerinde cam, tufl ve çevçevesi,
‹letir bize sporu, haberi,
‹flte o benim televizyonum.

Kimi zaman yalan söyler,
Kendinden bile nefret eder,
Yine de bizi kendine çeker,
‹flte o benim televizyonum.

Eve gelince ba¤›r›r sana beni aç diye,
Dayanamazs›n al›rs›n kumanday› eline,
Kap›l›rs›n onun yalanc› hislerine,
‹flte o benim televizyonum.

Verir sana manfleti bilgiyi,
Verirsin ona en güzel ilgiyi,
Ö¤renirsin onun sayesinde her fleyi,
‹flte o benim televizyonum.

Ona verdi¤in de¤eri çocu¤una vermezsin,
Bu yüzden de de¤erini bilmezsin,
Ona ba¤›ml›l›¤›ndan kimseyi görmezsin,
‹flte o benim televizyonum.

Sitem yapma kar etmez,
Satsan bile befl para etmez,
Yalanc› haberleri bitmek tükenmez,
‹flte o benim televizyonum.

Samet KAYA
Org. ‹smail Hakk› Karaday› ‹lkö¤retim Okulu
8/C  ÇANKIRI

O BEN‹M TELEV‹ZYONUM
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Ne isterim medyadan,
‹yi haber versin dünyadan,
S›k›ld›m savafllardan,
Sevgi görmek isterim ekrandan.

Kola, cipsi, çikolata
Obez olduk toplumca
Ispanak, p›rasa, elma
Biraz bunlar› yay›nla.

U¤raflma topçuyla, popçuyla
Kafam›z› buland›rma
Paparazilik de¤il iflin
Biraz kültür yay›nla.

Sansür Mansur dinlemem
‹sterim haberimi
Kafam› k›zd›rmay›n
Al›r›m gazetemi

Çocuk de¤iliz biz
Kanmay›z bu oyunlara
Kumanda elimizde
Basar›z dü¤mene.

Emek TAfiTAN
G.A.M.P. ‹lkö¤retim Okulu
6/A  KARS

NE ‹STER‹M MEDYADAN
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Ey koca televizyon,
Çocuklu¤umu ald›n benden,.
Hep sen izlemekten,
Dört göz oldum ben.

Ders yapam›yorum, sana bak›yorum.
A¤z›m› aç›p seni izliyorum.
Okulda seni anlat›yorum,
Seninle yat›p, seninle kalk›yorum.

Asl›nda ben seni hiç sevmiyorum,
Arkadafl›m› da ald›n benden,
N’olur biraz iyi fleyler yap da,
Kurtulay›m ben senden.

Zeynep fiAH‹N
Köro¤lu ‹lkö¤retim Okulu
7/D  BOLU

TELEV‹ZYON



Medya Okuryazarl›¤› fi‹‹R K‹TABI

69

Renkli bir kutu, bir ses, bas›l› ka¤›tt›r.
Her gün her an hayat›m›zdad›r.
Yaflamda meydana gelenleri okuyoruz.
Hayat›m›za yön verir duyduklar›m›z.

Yalan söylemesin isteriz bizlere
Çünkü gözümüz kula¤›m›z haberlerde
Adam bekârm›fl ama, haberi ç›km›fl,
Allah çocu¤una ba¤›fllad› diye.

Çizgi filmlerde kovalard›, kedi fareyi
Gülerek bakard›k çünkü ölmezlerdi.
fiimdi filmlerde silah var, kan var, ölüm var
Geceleri uyutmaz oldu bizi kabuslar

Bir fley ö¤renelim diye yar›flmalara bakard›k
fiimdi gözler ve a¤›zlar bir kar›fl aç›k.
Kutudan ne ç›kacak, kim telefon açacak?
Anlafl›ld› bu kutu bize bilgi aktarmayacak.

Mahallede kad›nlar tart›fl›rken ay›plan›rd›.
Çünkü baz› fleyler ailede kalmal›yd›.
fiimdi yay›ld› kavgalar tüm ülkeye
Kanallar da bafllad› görücü usulü evlendirmeye.
Biraz yaz›k oluyor galiba yafll›lara, gençlere

Belgesel izleriz magazinin yerine,
Götürün bizi bazen uzak ülkelere.
Kana, silaha de¤il aç›z biz bilgiye.
Topluma ›fl›k tutun da gidelim art›k ileriye.

Kübra fieyma SÖKMEN
23 Nisan ‹lkö¤retim Okulu
8/D  AKSARAY

MEDYA
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Varl›¤› bir dert, yoklu¤u yara
Bilmem izlesek mi, izlemesek mi?
Bulan var m› buna çare?
Bilmem izlesek mi, izlemesek mi?

Akflam han›m evde ‘Yaprak’ döküyor,
Çocuk ‘Kasaba’ya boyun büküyor.
Gençler ‘Doktorlar’› iple çekiyor,
Bilmem izlesek mi, izlemesek mi?

Birisi iyi de, birisi kötü,
Birisi et yer der, birisi otu
Acun firar etmifl, açm›yor kutu
Bilmem izlesek mi, izlemesek mi?

Çark›felek bugün baflka dönüyor,
Birbirine demedi¤i kalm›yor
Çocuklar reklams›z mama yemiyor
Bilmem izlesek mi, izlemesek mi?

Han›mlar dizi izler gözlerinde yafl
Mutfak yanm›fl, çay dökülmüfl, taflm›fl afl
Maç bafll›yor hadi durma kofl,
Bilmem izlesek mi, izlemesek mi?

Biri flans bak›p mayo giyiyor,
Biri ç›km›fl terörist övüyor
Medyum rakibini fena dövüyor
Bilmem izlesek mi, izlemesek mi?

‘Az sonra’, ‘Az sonra’ candan bezdirdi
Biri bize ahireti gezdirdi
Kad›n programlar› fena azd›rd›
Bilmem izlesek mi, izlemesek mi?

B‹LMEM ‹ZLESEK M‹, ‹ZLEMESEK M‹?
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Kanallarda yar›flmadan geçilmez
Neyin iyi, neyin kötü seçilmez
Aile s›rlar› ortalara saç›lmaz
Bilmem izlesek mi, izlemesek mi?

Hakem hatalar› tart›fl›l›r aylarca
Dertler azal›rm›fl güya, paylafl›ld›kça
Kurtlar da¤dan inip vadilere inince
Bilmem izlesek mi, izlemesek mi?

Kimi flöhret, kimi para peflinde,
Dede, han›m arar yetmifl yafl›nda,
Ç›t ç›kar›lmaz olmufl ekran bafl›nda,
Bilmem izlesek mi, izlemesek mi?

Merve ALTUNTAfi
14 Eylül ‹lkö¤retim Okulu
8/C  Mustafakemalpafla - BURSA
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Nerede benim susam soka¤›m
Minik kuflum.
Kardefllik duygular›m, yard›mlaflma
Güzel mahallem, eflim, dostum.
Televizyona küstüm.

Hepimiz Polat, hepimiz H›rand
Gazetede fliddet, televizyonda fliddet.
Evde fliddet, okulda fliddet.
Ö¤retmenini, arkadafl›n› b›çaklayan ö¤renci
Ekranda ç›ld›rm›fl yafll›s›, genci.

Ekranda terör, a¤layan analar...
Yüre¤imiz kan a¤lar.
Cenaze törenleri,
A¤›tlar, feryatlar..
Eflini kaybeden fiirinler, ölen Ferhatlar.

Televizyonlarda bafl›m›zdaki büyükler kavga eder
Ekranda açl›k, sefalet kol gezer
Yafll›lar üç kurufl almak için birbirini ezer.
Kimi küfreder, kimi över.
Karikatürsler çizer, gazeteciler yazar.

Biri yapar, biri bozar.
Seyrediyoruz yar›m kalan hava alanlar›,
‹fl ilanlar›,
Dinliyoruz bol bol yalanlar›,
At›lan balonlar›.
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Magazin denilen rezillikler dizboyu.
Kim kimi aldatm›fl, kim kim ile ç›km›fl,
Kim hangi sevgilisinden b›km›fl,
Kim kime dil uzatm›fl.
Kim ne giymifl, kim rüküfl, kim iyiymifl.

Kad›n, aile program› diye
Zavall› kad›nlar, periflan aileler ekranda
Ayfle, Fatma, Efle, Hasibe, Türkan’da
Ocakta yemekler yan›yor
Kad›nlar televizyona dal›yor...

Çözüm; temiz ekran, temiz medya
Do¤ru haber, do¤ru bilgi.
E¤itime, gençlik sorunlar›na biraz ilgi.
Sanat, kültür, kitap...
Seviyeli programlar.
‹lgililere selamlar...

Ayflenur U⁄URLU
Akflehir 75. Y›l ‹lkö¤retim Okulu
8/A  Saray Köyü - AKfiEH‹R
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Sihirler yap›l›r, kanat tak›l›r.
Silahlar patlar, canlar yak›l›r.
Arada magazine de gözler tak›l›r.
Oturulup aile hepsine bak›l›r.
Çocuklar ad›na yanl›fl yap›l›r.

Haberler, diziler, spor, gerilim,
Benim için uygun olan› seçerim.
Ak›ll› iflaretlerin hepsini bilirim.
Ben çocu¤um ama cahil de¤ilim,
Televizyon izlemeyi iyi bilirim.

Çok kitap okur, dünyay› gezerim.
Kitap en iyi arkadaflt›r ben de bilirim.
Asya’dan Avrupa’ya gider gelirim.
Bilgimi, görgümü hep art›r›r›m.
Bilirim yafl›ma uygun olan›.
Seçerim her zaman do¤ru olan›.
Ben çocu¤um ama cahil de¤ilim,
Kitap okumay› iyi bilirim.

Gazetede vard›r, genifl bir dünya.
Gezdi¤im yerler sanki bir rüya.
Dolafl›r dururum b›kmadan asla.
Haberler, siyaset, köfle yaz›s›,
Bazen de olaylar al›n yaz›s›.
Tan›r›m dünyan›n dört bir yan›n›.
Ben çocu¤um ama cahil de¤ilim,
Gazeteyi, dergiyi okumay› iyi bilirim.
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Dergi yay›n›n› takip ederim.
Her hafta mutlaka al›r gelirim.
Ben de bazen fliirler gönderirim.
Zihnim aç›l›r, ufkum genifller.
‹yi ki var çeflit çeflit dergiler.
Bizi de¤iflik yerlere götürürler.
Ben çocu¤um ama cahil de¤ilim.
Dergi okumay› iyi bilirim.

Bazen radyoda öykü dinlerim.
‘Arkas› Yar›n’lar› iple çekerim.
Gün olur flark›lara efllik ederim.
Ben çocu¤um ama cahil de¤ilim,
Radyoyu dinlemeyi iyi bilirim.

Benim de var art›k bilgisayar›m.
Onunla yaln›z araflt›rma yapar›m.
Gereksiz oyunlarla zaman kaybetmem.
Onun büyülü dünyas›na kap›l›p gitmem.
Ben çocu¤um ama cahil de¤ilim,
Bilgisayar kullanmay› iyi bilirim.

Radyo, televizyon hep arkadafl›m.
Gazete, kitap, dergi can yoldafl›m.
Bu medya her zaman var oldukça,
Bilgi donan›r, ayd›nlan›r, ça¤dafllafl›r›m.
Ben çocu¤um ama cahil de¤ilim,
Medya okuryazarl›¤›n› iyi bilirim.

‹remnur Selenay ÖZD‹L
Özel Alt›ny›ld›z ‹lkö¤retim Okulu
6/D  NEVfiEH‹R
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Ne duymak istersin medyadan?
Köyünden, ülkenden, Dünya’dan
Derim güzel olsun mesajlar
‹flte haberlerden pasajlar

‹lk haberde söyler muhabir
Deprem oldu, fliddeti befl bir.
Sars›lm›fl güzel ülkemin bir köflesi
Kaçt› bunu duyanlar›n neflesi

‹kinci haberde yerde bir yaral›
Kaza geçirmifl gece üç olmal›
Yan›nda iki o¤lu ölmüfl yat›yor
Mutlu bir yuva daha bat›yor

Üçüncü haberimiz “Son Dakika”
Dinleyin insanlar bir dakika
Bombaland› yine bir Irak kenti
Deyip geçti hemen bu rezaleti

Dördüncü haberde birkaç azman
Dadand›klar› yerse güzelim Orman
Kesmifller a¤açlar› bir gece vakti!
Kesilen a¤aç de¤il ci¤erlerimiz sanki.

Onuncu haber töre cinayeti
Buymufl afliret reisinin inayeti
Bakmam›fllar k›z›n yafl›na
Vermesin Allah kimsenin bafl›na
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Son haber naklen, Stadlardan,
Yararlanamam›fl futbolcu f›rsatlardan
Olmasa birden, maçlarda kavga
Spor yüre¤imizde büyük sevda

Budur medyan›n mahareti
Ayd›nlatmakt›r amac› bellekleri
Sorumlu hissetmeli kendini, haberci,
Yükselir ahlakla iyi gazeteci

Seyhan ÖZKAN
Yazla ‹lkö¤retim Okulu
7/A  Yaflarlar Köyü - AKfiEH‹R
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Karanl›k dünyan›n sonsuz çukurunday›m
Kutuyu aç›p param› al›r›m.
“Var m›s›n, yok musun?” der bizim Cimri Hamdi
Aç kutuyu içinden geldi¤i gibi

Sürdükçe kanallar aras› seyahatim
Gözünü kan bürümüfl insanlar›n
Kirli oyunlar›n; gözümü korkutan, hayallerimi kirleten
Silah sesleri!

Hiç bitmez mi bu kara görüntü
Ve hep tarafs›z olmas› gereken, ama
Çok tarafl› kanal haberleri!

Kocas› evden kaçm›fl,
Han›m›ndan dayak yemifl
Çare aram›fl Esra’dan, Serap’tan Seda’dan
Biçare a¤lam›fl haftalarca canl› yay›nda
Fakat ne çare ki
Kelin ilac› olsa misali

Kanallar aras› reyting yar›fl› sürerken
Kim, kiminle, nerede?
Sanki mahalle dedikodusu
Bize ne!

Geldi test çözme vakti
Bafllad› yerli dizi.
Kendine ba¤lad› gitti,
OKS ö¤rencisini.
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O kanaldan bu kanala
O diziden bu diziye
Sabaha kadar sürer
Bitmeyen, bu zevk gibi görünen
Gizli iflkence

Keflke gelse ekranlar›n Ayfle Teyzesi
Acesiyle silse bütün kanl› sahneleri.

Ey insano¤lu! Sen özgürsün.
Nas›l tutsak etsin seni aptal kutusu?
Elefltir, seçici ol, düflün, yorumla
Budur senin gerçe¤in UNUTMA!

Hülya BADEML‹
Atatürk ‹lkö¤retim Okulu
8/A  Bor - N‹⁄DE
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Bir televizyonumuz olsun.
‹çi sevgi dolu alan›ndan,
Sevgiyle gülümseyeninden olsun,
Do¤rular› söyleyeninden...

Tertemiz bir bilgisayar›m olsun.
Benimle büyüyeninden,
Dünyay› tan›tan›ndan,
Arkadafl›m, ö¤retmenim olan›ndan...

Bir radyom olsun,
S›k›nt›lar›m› unutturandan,
Ruhumu dinlendireninden,
Zevkle dinleyebilece¤im...

Bir gazetem olsun.
Do¤ru ve dürüst olan›ndan
Güzel haber vereninden
Dünyay› bir araya getiren...

Bunlar gerçekleflti¤inde,
Herkes dürüst oldu¤unda,
Medya ile iç içe büyüyen,
Yüzbinlerce çocu¤umuz olsun.

Önder ÖZBAKIR
fiehit Adem Yavru ‹lkö¤retim Okulu
8/C  KARABÜK
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Uyan›n, uyan›n yine bir ölü var!
Yine bir can yeni bir skandal
Neymifl efendim benle evlenir misin?
Yok can›m Hülya Avflar Gülben Ergen’i yensin.

Hangi gün mutlu bir haber gösterdin?
Ölü say›s›n› yükselterek kendini gösterdin
Övün flimdi kendinle büyük baflar› sarf ettin
Felaket tellal› ve vicdans›z zaten sendin.

Yerde sürünen y›lan gibi, dilde sürünen insanlar
Kanad› k›r›k kufl gibi uçmaya çal›flanlar
Gözyafllar›yla yüreklerine ok f›rlatanlar
Uyan›n, uyan›n yine bir ölü var!

Yine bir ana haber bülteni
S›rada bir Kolsuz Han›m’›n cinneti
Kötüledikçe i¤rendirdi bu milleti
Yapt›klar›yla övünen vicdans›z kimi medyac›lar

Babam televizyo bafl›nda san›r ki haber izler
Oysa ya sosyete haberi ya da ac› bir haber
Do¤ru dürüst bir haber nerede bilinmiyor
Kim kiminle nerede? Bizi ne ilgilendiriyor

Kundaktaki bebe¤i hiç mi düflünmüyorsunuz?
Onlara bakt›kça yüre¤inizde bir c›z sesini de mi hissetmiyorsunuz?
Sizler örneksiniz güya, kötü ifller baflkan› de¤il.
Yeni nesli niçin düflünmüyorsunuz?

KOLSUZ HANIM’IN SERG‹S‹
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Bana kültürümüzü anlat›n, gazetelerde gevezeli¤i de¤il
Bana bizi anlat›n, elâlemin hayat›n› de¤il
Bana iyiyi, do¤ruyu, dürüstlü¤ü anlat›n.
Sizin yapt›¤›n›z gibi kötü iflleri de¤il

Betül KAPLAN
Cengiz Topel ‹lkö¤retim Okulu
8/D     BATMAN
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BBiirriinnccii  MMeekkttuupp  //  TTeelleevviizzyyoonnccuu  AAmmccaa

Televizyoncu Amca
Küsüyorum bazen senden
Uyar› iflaretlerini unutuyorsun
Cinlerle,
Perilerle,
Cad›larla,
Korkutuyorsun beni

Televizyoncu Amca
Neden kan gösteriyorsun bize,
A¤layan çocuklar,
Savafllar,
Bombalar?

Televizyoncu Amca
Merak ediyorum bazen
Pollyanna, Heidi büyümedi mi daha?
Kelo¤lan hala kel mi?
Pinokyo yalan söylüyor mu yine?

Televizyoncu Amca
Alis flimdi hangi ülkede,
fiimflek Santrafor gol at›yor mu yine,
Nasrettin Hoca hangi marketten al›yor düdüklerini,
Sindirella, gerçekten Kül Kedisi mi?

Televizyoncu Amca
Benim engelli arkadafllar›m var
Benim yoksul arkadafllar›m da var
Reklamlarda gösterdi¤in

KAR Ç‹ÇE⁄‹ MEKTUPLAR
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fiekerleri
Çikolatalar›
Oyuncaklar› alacak
Babalar› yok
Ne olur
A¤latmay›n onlar›

‹‹kkiinnccii  MMeekkttuupp  //  RRaaddyyooccuu  AAbbllaa

Radyocu Abla
Ne güzel sesin var
‹çten ve s›cac›k
Benim ö¤retmenimin de sesi güzel
Sen de ödev verir misin?

Radyocu Abla
Annen yemek yapmaz m› senin,
Karn›n ac›kmaz m›,
Uykun gelmez mi hiç,
Radyo mu evin senin?

Radyocu Abla
‘Masal masal maskara’ ne demek,
Masal nas›l biner rüzgâra,
Niye ‘aç›l susam aç›l’ dersin
Gökten düflen elmalar›
Hep sen mi yersin?

Radyocu Abla
Annem bana ninni söyler
Sende söyler misin?
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Efle¤ini kaybeden Yürek Dede’yi anlat›r
Sen de anlat›r m›s›n?

Radyocu Abla
Bir s›r vereyim sana
Her Perflembe ailece toplan›r›z biz
Dualar, fliirler okuruz
Sen de kat›l›r m›s›n?

ÜÜççüünnccüü  MMeekkttuupp  //  KKiittaappçç››  DDeeddee

Kitapç› Dede
Ormanlar Kral› aslan m›, Robin mi?
Pembe Panter’in baflka rengi yok mu?

Kitapç› Dede
K›rm›z› Bafll›kl› K›z’›n k›rm›z›s›
Bayra¤›m›n k›rm›z›s› m›?

Kitapç› Dede
Siyah ‹nci nerde yaflar, kanatlar› var m›?
Benim at›m neden tahta?

Kitapç› Dede
Kibritçi K›z
Çakmak kullanmaz m›?

Kitapç› Dede
Cin Ali sütünü içmiyor mu?
Kahvalt› etmiyor mu?
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DDöörrddüünnccüü  MMeekkttuupp  //  DDeerrggiiccii  TTeeyyzzee

Dergici Teyze
Da¤lar› afl›p
Dünyay› dolaflm›fls›n
Bizim okula da gelmez misin?

Dergici Teyze
Çocuklar›n kalbinde
Bir kufl varm›fl diyorlar
Do¤ru mu?
Okudu¤um masaldaki gibi
Motoru var m› bu kuflun?

Dergici Teyze
Oyun yaz bizlere
Renkli ve güzel olsun
‹stersen sana veririz
K›r›k atarilerimiz senin olsun

BBeeflfliinnccii  MMeekkttuupp  //  GGaazzeetteeccii  AAbbii

Gazeteci Abi
Sana çok darg›n›m inan
Beni adam yerine koymuyorsun
Çok bozuluyor kafam
Hani benim sayfam?

Gazeteci Abi
Okulda ö¤rendiklerimden
Farkl› fleyler yaz›yorsun
Yedi Cüceleri mi göndereyim sana



Medya Okuryazarl›¤› fi‹‹R K‹TABI

88

Neden susuyorsun?

Gazeteci Abi
Bizim s›n›f›nda duvar gazetesi var
Ad› da “Yeflil Yaprak”
En üst köflesinde de benim yaz›m
‹nanmazsan gel de bak

AAlltt››nncc››  MMeekkttuupp  //  IInntteerrnneett  KKaarrddeeflfl

‹nternet Kardefl
Do¤ru söyle
Öcü müsün?
Kaf Da¤›’n›n ard›ndan gelen
Büyücü müsün?

Internet Kardefl
Do¤ru söyle
Zengin misin?
Nerden buldun bu kültürü
Bilgin misin?

Internet Kardefl
Do¤ru söyle
Erzurum’u bilir misin?
Davet etsem bir gün seni
Çay içmeye gelir misin?
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YYeeddiinnccii  MMeekkttuupp  // RRTTÜÜKK  AAmmccaa,, MMüüffeettttiiflfl  AAmmccaa

RTÜK Amca
Müfettifl Amca
Al y›ld›zl› bayra¤›m›n alt›nda
Üç yan› denizlerle çevrili
fiirin bir ülkede yafl›yorum
Çok seviyorum ülkemi

RTÜK Amca
Müfettifl Amca
Ben ve arkadafllar›m
Bu ülkenin gelece¤iyiz
Güvenmiyoruz sizlere
Sevgi sunun sadece
Kanat aç›n bizlere

RTÜK Amca
Müfettifl Amca
Ülkemi, Bayra¤›m›, ‹stiklâl Marfl›m›
And›m›, Okulumu, Türkçe’mi
Çok seviyorum

RTÜK Amca
Müfettifl Amca
Size
Palandöken Da¤›’n›n eteklerinde toplad›¤›m
Kar çiçekleri gönderiyorum
Ellerinizden öpüyorum
Size selam yolluyorum.

Alperen Enes BAYAR
Aliravi ‹lkö¤retim Okulu
3/C  ERZURUM
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Yaflam, iletiflimle bafllar
Dünyay› bafltan sona sarar
Spikerler ve kameramanlar,
Ard›ndan gelir biz insanlar
Onlar yay›nlar, anlat›r;
‹nsanlar faydalan›r
Kim?, Nerede?, Ne yap›yor?
Ya da ne diyor?
Politikalar, dedikodular
Dünya, cad› kazan› gibi kaynar!
Büyük bir kofluflturmaca,
Medya, hayat›m›zda
Yön verir insanl›¤a
Elefltiriye aç›kt›r,
Bize gerçekleri yaflat›r
Unutulanlar› hat›rlat›r
Zarar› da yok diyemeyiz,
Nas›l kullan›lacak bilmeliyiz.
‹yi kullan›rsak onu,
Buluruz do¤ru yolu!
Gazete, dergi, televizyon
‹letiflimde yoktur son!
Medya e¤er fl›mar›rsa
Görünür biraz RTÜK amca...
Gerçeklerden yana olmal› halk da!
Biliyoruz ki, medya tüm dünyada...

Elif U⁄UR
Keflan Anafartalar ‹lkö¤retim Okulu
7/A  ED‹RNE

MEDYA
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Severim ben televizyonu
Çizgi filmler oldu¤u için
Severim çizgi filmleri,
Gerçek olmad›klar›n› bilirim.

Kardeflim sanar,
Örümcek adam oldu¤unu,
Ben bilirim örümcekten adam olmaz;
Adamdan da örümcek olunmaz.

Televizyonunumu severim ben,
Ö¤renirim türlü türlü bilgiler.
Yol gösterir bana ak›ll› iflaretler.
Olumsuz örnek almam› engeller.

Her program› izlemem;
Çünkü daha yedi yafl›nday›m ben.
Sanal dünyada gezinirken,
Sa¤l›¤›m› düflünür ailem.
Televizyonu çoook çoook severim ben.

Erenur Y‹RM‹BEfi
Demir Çelik ‹lkö¤retim Okulu
1/B  KARABÜK

TELEV‹ZYON
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Kötü programlar koymay›n.
‹nsanlar›n akl›n› bozmay›n,
‹nsanlar› e¤lendirin,
Çocuklar› sevindirin.

Kötü programlar koymay›n.
Büyükleri aldatmay›n,
Küçükleri korkutmay›n.
‹nsanlar› rahatlat›n.

Kötü programlar koymay›n.
‹nsanlar› k›rmay›n,
Hayalleri bozmay›n.
Güzellikleri anlat›n.

Kötü programlar koymay›n.
‹nsanlar› üzmeyin,
Çocuklar› kand›rmay›n.
Kalpleri k›rmay›n.

Kötü programlar koymay›n.
Kötülükleri yaflatmay›n.
Hayat›m›z› bozmay›n,
Zaman›m›z› harcamay›n.

Merve ER
Mahmudiye ‹lkö¤retim Okulu
4/A  Mahmudiye - ESK‹fiEH‹R

AH fiU TELEV‹ZYONLAR
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De¤erli medya, muhterem bas›n
Yapt›¤›n›z haberlerden dram ç›kmas›n
Güvenini kazanmal›s›n, okuyan herkesin
Ton diye yazd›¤›n gram ç›kmas›n

Sak›n buland›r›lmas›n birlik p›nar›
Denilmeden do¤usu, bat›s›, k›y›s›, kenar›
Hep birlikte yaflatmal›y›z ulu ç›nar›
‹çinizden sahte Asl› sahte Kerem ç›kmas›n

Yalans›z riyas›z olaylar fliflirilmeden
Mutfaktan ç›kmas›n haber piflirilmeden
Onurlar ayak alt›na düflürülmeden
Yüzler as›l olsun alt›ndan boya krem ç›kmas›n

Ayr›l›k nedeni olmas›n dili dini
Bir bütündür yedi bölge seksen bir ili
At›lan her manflet olmal› milli
Küçük bir öksürükten verem ç›kmas›n

Kimseyi satmadan kimseye sat›lmadan
Hiçbir yafla d›fl› ifllere kar›flmadan
Hiç kimseye çam›r ildire at›lmadan
Yedi¤imiz lokmadan haram ç›kmas›n

Her zaman yap›lmal›, birli¤e ça¤r›
Duymal› sesinizi Edirne, Van, A¤r›
Hedef güçlü milli lider ülkeye do¤ru
Kalbinizden bir dirhem kuflku ç›kmas›n

Goncagül KARAHAN
Özel Baflar› ‹lkö¤retim Okulu
8/A  S‹VAS

MEDYADAN TALEPLER
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Birçok kolun var senin,
Hiç bitmez haberlerin.
Bizi bilgilendirirsin,
Dünyadan haber verirsin.

Anlat›rs›n bizi dünyaya,
Güvenmek isterim medyaya.
Ben medyayla giderim;
Irak’a, Bosna’ya, Amerika’ya.

Dünyan›n dört bir yan›,
Yak›n olur uza¤›.
Medya olur insan›n,
Hem gözü hem kula¤›.

Yalan bile söylese,
Güven verir herkese, 
Ad›m do¤ru at›lmal›.
Haber do¤ru yap›lmal›.

Özentiye son verilmeli,
Gerçekleri söylemeli.
Onu gören herkesi,
E¤itilip bilgilendirmeli.

Fatma Hayrünisa KURBAN
Özel Yaflar Cimilli Coflkun ‹lkö¤retim Okulu
5/D  Maltepe - ‹STANBUL

MEDYA



Medya Okuryazarl›¤› fi‹‹R K‹TABI

95

Kimdir bu medya,
Ak›llar› bafltan ç›karan
Herkesi iflinden al› koyan
Plans›zca çal›flan

Medya kimdir acaba
Çok merak ediyorum
Ailemi uzaklaflt›ran
Medyadan uzaklaflmak istiyorum

Medya kimdir acaba
Niye içi bofl bunun
Ailemi anlatan
Program› istiyorum

Medya kimdir acaba
Niye kan var içinde
Sevgi sayg› anlatan
Mutluluk yok içinden

Enes ÖZTÜRK
Battal Gazi ‹lkö¤retim Okulu
5/B  SULTANBEYL‹

K‹MD‹R BU MEDYA
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Durun, dinleyin arkadafllar,
Birkaç sözüm var sizlere,
Evimizdeki bafl misafir,
Hergün selam verir bizlere.

Okuldan gelince eve,
Hemen ona koflmal›y›m,
Annemizi öpmeden,
Televizyonu açmal›y›m.

‹yi, kötü demeyip ay›rmadan,
Her program› izlemeliyim,
Çok yak›ndan izleyerek,
Gözlerimize yaz›k etmeliyim.

Bize uygun yay›nlar›,
‹zlemeliyiz her zaman,
Ak›ll› iflaretler bize,
Yol gösterir o an.

Engel olmas›n derslerimize,
Televizyon, bilgisayar, internet,
Mutlu olmak için hayatta,
Zararl› al›flkanl›klar› terk et.

Beyzanur PEKMEZC‹
Özel Yaflar Cimilli Coflkun ‹lkö¤retim Okulu
3/A  Maltepe - ‹STANBUL

EV‹M‹ZDEK‹ M‹SAF‹R
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Baba ne demek, ne demek flu medya?
Anlat, anlat ki ö¤reneyim, medya nedir bileyim.
Ö¤retmenim sorunca do¤ru cevap vereyim.
Anlat baba anlat, medya nedir bileyim.

–”Medya nedir bilinmez mi k›z›m?
‹yi dinle o zaman anlatay›m.
Havad›r solunur, duygudur paylafl›l›r.
Sudur içilir, ekmektir yenilir medya.”

Geceden gündüze, do¤udan bat›ya,
Kars’tan Edirne’ye, Sinop’tan Hatay’a
Asya’dan Avrupa’ya, Amerika’dan Afrika’ya
Dünyadan haberdar olun medyayla

Bazen bir hüzünle, bazen bir sevinçle
Bütün yürekler kenetlenir, medyadaki haberle,
Bazen so¤uk bir haber ›fl›t›r içimizi
Okullar tatil olur, medyadaki haberle

Tamam baba tamam medya nedir ö¤rendim
Ekme¤im, afl›m havad›r medya soludu¤um
Güneflim ay›m medya içti¤im suyum.
Bilgim, ›fl›¤›m dünyamd›r medya.

Feyza GÜLfiEN
Rauf Nail Akman ‹lkö¤retim Okulu
4/B  NEVfiEH‹R

MEDYA
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Önemli bir yeri vard›r medyan›n,
‹letiflimde, haberleflmede,
Daha birçok fleyde
Bilgiler, haberler verir,
Anlat›r dünyada olup biten herfleyi.

Faydalar› oldu¤u gibi,
Zararlar› da vard›r medyan›n.
Korku, fliddet, kötü örnek,
Belki daha birçok fley.

Televizyonun önemli bir yeri vard›r medyada
‹yi yararlan›rsak ondan,
Faydalan›r›z yararlar›ndan.
Yararlar› oldu¤u gibi kötü yönleri de vard›r bir yandan
Kötü yönlerinden yararlan›rsak
Oluruz o yönler gibi bir insan.

Radyo da biridir bundan
Televizyon gibi yararlan›r›z ondan
Bir iletiflim arac›d›r.
‹nsanlara haberlerini verir,
Dünyada olup bitenlerin.

Gazete de yaz›l› bir
‹letiflim arac›d›r.
Yazar dünya ile ilgili,
Olup biten herfleyi.
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‹nterneti de unutmamal›,
Ondan iyi yararlanmal›,
‹yi yararlan›rsak ondan,
Görürüz çok faydas›n›.
Ama kötü yönlerinden yararlan›rsak,
Olur bize bir silah

Ecenur ALKAN
Özel Battalgazi Bilim ‹lkö¤retim Okulu
6/B  MALATYA



Medya Okuryazarl›¤› fi‹‹R K‹TABI

100

Demokrasinin sesidir medya,
Do¤ru haber almakt›r medya,
Hürriyetin temelidir medya,
Halk›n sesidir medya.

Haber ak›fl›n› sa¤layan,
Do¤ru bilgi yans›tan,
An›nda Dünya’ya duyuran,
Halk›n sesidir medya.

Halk›n sesi ile yo¤rulan,
Gücünü halktan alan
Tarafs›z haber yapan,
Halk›n sesidir medya.

Zorlukla haber yapan,
Haberlerle Dünya’y› sarsan,
Haber için gö¤sünü siper yapan,
Halk›n sesidir medya.

Ahmet KEKL‹KKAYA
Özel Ülkem ‹lkö¤retim Okulu
6/B  MAN‹SA

MEDYA
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Çok ama çok merak ediyorum.
Bize ne! Bu hayata ak›l erdiremiyorum.
Peki nefesleri tutup da izleyenlere ne demeli
Vallahi flafl›yorum billahi flafl›yorum.
Günah›nl eski ad›, gece keyfi
fiimdiki ad› magazin

Önceden haftada birgün ç›kard›
Her genç gözlerini yummadan bakard›
fiimdi haberleri bile sard›
Eskinin ad›yla gece keyfi
fiimdiki ad›yla magazin

Zaten her yan›m›z ahlaks›z korsan cd
Teknoloji ilerledi yaa! Durduramaz kimse bizi
Ama yine de izleriz tutamay›z kendimizi
Ahlaks›zl›¤›n eski ad› gece keyfi
fiimdiki ad›yla magazin

Otururuz hemen her akflam
Televizyonun karfl›s›na ailece
Babam öyle bir dalar ki ekrana
‹lgilendirmez onu sa¤ sol
‹lle de futbol
‹lle de futbol

Oturuz hemen her sabah
Birlikte beyaz cam›n karfl›s›na
Annem sinirle susturur bizi
Varsa yoksa pembe dizi

Kader YILDIZ
‹lyas Sami ‹lkö¤retim Okulu
3/D  MUfi

MEDYANIN ZARARLARI
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Beynimiz anlamaz gözümüz görür.
Bütün hücrelerimiz tek tek ölür.
Ö¤renmek iflimiz ö¤rencilik mesle¤imiz,
Bilgi dolu e¤lence kutusu iste¤imiz!

Savafl, kovboy, töre ne yarar› var bize?
Bizim tek iste¤imiz bilgi dolu e¤lence.
Susup boyun e¤eriz filmlere biz,
Bilgi dolu e¤lence kutusu iste¤imiz!

Sihir, fliddet de¤il hevesimiz,
‹zlerken hiç mutlu de¤iliz.
Esner, esner geriniriz,
Bilgi dolu e¤lence kutusu iste¤imiz!

Kim, kiminle ne yapm›fl rezilce,
Bu programlar güzel de¤il bizce,
fiiddet ve korku çok mu hofl sizce?
Bilgi dolu e¤lence kutusu iste¤imiz!

Gülizar Türkü ER‹BOL
Durugöl ‹lkö¤retim Okulu
5/E  ORDU

B‹LG‹ DOLU E⁄LENCE KUTUSU
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Kimi çocuklar gerçek san›yor,
Kimi çocuklar hayal,
Onlara anlatmak zor ama,
Bilmeleri gerekiyor.

Etkileyici diziler,
Tüm çocuklara zararl›,
Büyük küçük herkes,
Ayn›s›n› yapmamal›.

Önmli olan büyükler,
Örnek al›r küçükler,
Yapt›klar› hareketler,
Etkiler bu çocuklar›

Çocuklar birfley ö¤renemez, ö¤renemez
Hatta, ö¤renmek bile istemez.
Çünkü bu dizi kanallar›
Etkiler bu çocuklar›.

Büyükler biz dizi san›p izlemesin,
Faydal› de¤il bu dizi kanallar›.
Bu diziler yerine bilgi yar›flmalar
‹zlesek daha iyi olmaz m›?

Küçükler sihire inan›yorlar,
Sihirliyiz zannediyorlar.
Elleriyle yapt›klar› hareketlerle
“Sihirlerimizi gösteriyoruz” diyorlar.

Televizyon izlemeyin demiyoruz,
Bir bilgi afl›lamaya çal›fl›yoruz.
Bu bilgi yar›flmalar› bize,
“Çok çok faydal›” diyoruz.

Rümeysa YEM‹fiEN
Mehmet Akif Ersoy ‹lkö¤retim Okulu
5/B  Bozüyük - B‹LEC‹K

ETK‹LEY‹C‹ D‹Z‹ KANALLARI
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Medya okur-yazarl›¤›n›n;
Vard›r birçok yarar›,
Hangisini sayay›m?
Bildi¤imi anlatay›m.

Öncelikle gazete,
Verir haber herkese,
Söyler günlük olaylar›,
Yalan olmaz genellikle (!)

‹kincisi radyo,
Da¤›t›r herkese müzik, o,
Eskilerin sevgilisi,
Radyodur radyo.

Bir di¤eri bilgisayar,
Bilgileri bize sayar,
Yanl›fll›k olmaz onda,
Vard›r e¤lence ve bilgi sonunda.

Sonuncusu televizyon,
Herkes izler dizi, spor,
‹zlemeyen yoktur onu,
Herkes sever televizyonu.

Umar›m anlam›fls›n›zd›r,
Önemini medyan›n
Bildi¤imi anlatt›m
Sayg›lar›m› sunar›m.

An›l GÖKfiEN
Türk Metal Mustafa Özbek ‹lkö¤retim Okulu
6/A  KIRIKKALE

MEDYANIN YARARLARI
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Odamdaki tek arkadafl›m,
Yaln›zl›¤›m› paylaflt›¤›m siyah kutu.
Bast›¤›mda dü¤mesine,
Ah ne güzel, misafir doldu evimize.

Uzand›m yata¤›ma sevinçle
Bakt›m dikkatli dikkatli bütün gece
Gözlerim a¤r›d› annem k›zd›,
Uykusuz kald›m bugün de yine.

Sonra karar verdim,
Karfl›s›na geçip, dostuma söyledim.
Art›k uykusuz b›rakma beni,
Aç›nca üzme a¤latma beni.

Hep güzel haberler getir,
Çizgi filmleri hep erken bitir.
Koyma, korku filmlerini hiçbir zaman
Uykumu bölme, huzur getir her zaman.

Damla YILMAZ
fiehit Sezai Ergül ‹lkö¤retim Okulu
3/A  Bal›fleyh - KIRIKKALE

S‹YAH KUTU
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Hem fliddetli,
Hem güvenli,
Bunlar› yay›nlayarak
Ba¤lar herkesi.

fiiddet yerine komedi,
Beklerim medyadan.
Dedikodu yerine yar›flmalar
‹sterim medyadan.

Medyadan isterim
Bunlar› yaps›n.
Medyadan isterim
Güvenimizi kazans›n.

Medyadan isterim;
fiiddeti azalts›n
Medyadan isterim
Güvenlik ço¤als›n.

Medyadan isterim
Bunlar› yapt›.
Medyadan isterim
Güvenimizi kazand›.

Medyadan isterim
fiiddetli azaltt›.
Medyadan isterim
Güvenli¤i ço¤altt›.

Ebru KORKMAZ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i ‹.Ö O.
4/C  ÇANKIRI

MEDYADAN BEKLENT‹LER VE ‹STEKLER
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Programlar isterim,
Ak›ll› iflaretlere gerek kalmadan,
Herkesin birlikte seyredece¤i.
Güldüren, e¤lendiren, düflündüren...

‹nternet siteleri
Olsun isterim
Korkmadan açabilece¤im
Yararlanabilece¤im...

Radyo programlar›,
Hat›rlats›n eski zamanlar›.
Cofltursun duygular›m›z›.

Medya isterim
Yenilikleri uygulayan,
Kültürümüzü yaflatan,
Geleneklerimizi unutturmayan.

Feyza ARSLAN
Damar ‹lkö¤retim Okulu
8/A  Murgul - ARTV‹N

MEDYA ‹STER‹M
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Televizyon denen flu ak›ll› cihaz,
Ald›r›r bize bin bir haz
Sanattan belgesele, filmden habere,
Keyfine göre aç, izle.

Bazen götürür bizi belgeselle safariye
Bazen ç›kar›z bir jet içinde gökyüzüne,
Gözyafl› döke döke,
Bazen sokar bizi bir aflk›n hüznüne,

Reyting derdine düflüp kaliteyi düflürmeden
Asparagas haberlerle bofla zaman geçirtmeden
ANAD‹L‹M‹Z‹ katletmeden
Güzel programlar dileriz RTÜK’ten

Kimi zaman do¤uda bir köy evinde,
Kimi zaman buluruz kendimizi güneyde bir sahilde,
Kimi zaman Zigana Da¤lar›nda,
Kimiz zaman Dadafllar memleketi Erzurum’da.

Televizyon denen bu kara kutu
Hepimiz içinde birer yolcu,
Bize yepyeni dünyalar açt›r›r,
‹flte o zaman amac›na ulafl›r.

Görmek istemiyoruz bir çocuklar,
Tak›m elbiseli, çat›k kafll› amcalar,
Ellerinde so¤uk tabancalar,
Kan, vahflet dolu programlar...



Masalc› Adile Teyzeyi,
Pempe Panter, Heidi’yi
Susam Soka¤› sakinlerini
Görmek istemiyoruz daha nicelerini...

RTÜK’tür programlar› denetleyen,
AKILLI ‹fiARETLERLE bize yol gösteren,
Flmde, haberde, sanatta, belgeselde,
Kaliteyi hedefleyen...

Elif Alara D‹NÇER
Özel Emel Ifl›k ‹lkö¤retim Okulu
6/A  BARTIN
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Genifl koltu¤unuzu karfl›s›na koyun
En güzel kanal› bulun
Taba¤a çekirde¤i koyun
Karfl›s›na da bir güzel kurulun
‹flte budur televizyon

Haftal›k izlenen dizisi
Saat saat takip edilen haberi
‹lk kez yay›nlanan filmi
Dakika dakika spor haberi
‹flte budur televizyon

Kad›n programlar›ysa bambaflka
Bana kal›rsa çok saçma
Biri mahkeme kurmufl yalandan
Sana ne ondan bundan
Hiç mi bilmezsin gizliyi özeli?
Söyle bu mu televizyonun ifllevi?

En sevdiklerimdin belgeseller
Hem biyoloji hem tarihsel
fiuraya bak, mavi balina
Dikkat et avc›ya!
Bak nas›l da geziyor aslan Afrika’da
Bilim adamlar› yeni bir tür mü bulmufl
Yoksa bir nesil mi kaybolmufl?
Ça¤› yakalayan teknoloji
‹flte budur televizyon.

Ahmet Hüsrev KÖSE
Özel Baflar› ‹lkö¤retim Okulu
7/A  Tavflanl› - KÜTAHYA

‹fiLEVSEL TELEV‹ZYON



Medya Okuryazarl›¤› fi‹‹R K‹TABI

111

Oku, oku, bilgi al
Kupon biriktir hediye al
Köfle yaz›lar›n› unutma
Onlardan da tavsiye al.

Habersiz kalma
Gazetesiz dolaflma
Bulmacalar› da çöz
Bunlar› yabana atma.

Televizyondur anlatan
Bilgileri yans›tan
E¤lence kaynaklar›n›
‹çinde bulunduran.

Hasretler sona erdi.
‹nternet devri geldi
Okurlar bilgilendi
Bütün bunlar internetle geldi.

‹letiflim araçlar›
‹nsanlara yararl›
Savunur tüm haklar›
RTÜK’tür bafllar›.

fiiirime kulak verin
Söylediklerimi ö¤renin
‹zleyin, okuyun, bilgilenin
Hep birlikte e¤lenin.

Sefa U⁄URLU
Atatürk ‹lkö¤retim Okulu
7/C  Patnos - A⁄RI

GAZETE, DERG‹, ‹NTERNET
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Odam›zda bafl köflede,
Sabah akflam hep bizimle.
Magazini haberiyle,
Aram›zda televizyon.

Küçüktür dard›r ama,
Bütün dünya vard›r onda.
Hüzün nefle gamda olsa,
Aram›zda televizyon.

Art›s›yla eksisiyle,
Milyonlarca kitlesiyle,
Aldat›c› hilesiyle,
Aram›zda televizyon.

Geceleri uyutmuyor,
Sabahlar› kald›rtm›yor.
Derslerimi yapt›rtm›yor.
Aram›zda televizyon.

Dostluklar› unutturdu,
Çocuklu¤u yaflatmad›.
Çizgi film oynuyordu,
Aram›zda televizyon.

Mustafa ZENG‹N
Uflak Özel Üftade ‹lkö¤retim Okulu
5/A  UfiAK

ARAMIZDA TELEV‹ZYON
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Bilgiye yönelik,
Reklam› az kanal,
Mutlulu¤u yans›tan,
Kavgas›z kanallar isterim.

Biz Atatürk çocuklar›y›z,
Gelecekte büyük insan olaca¤›z,
Medya bize destek ç›karsa,
Her zorlu¤u aflaca¤›z.

Matematik, Türkçe, Fen
Tüm dersleri seviyorum,
‹çinde bunlmar›n anlat›ld›¤›,
Kanallar istiyorum.

Medyada ki gereksiz haberlerin,
Kald›r›lmas›n› istiyorum,
Çocuklara güzel bir gelecek için,
Medyan›n kendisini gelifltirmesini diliyorum.

Ifl›l OKUR
Ays›n Rafet Ataç ‹lkö¤retim Okulu
4/A  GÜMÜfiHANE

ÇOCUKLAR VE MEDYA



Akflam oldu
Babam iflten geldi
Kap›y› ben açt›m
Tam kuçaklayacakt›m
Yüzüne bakt›m
O bana bakmad›
Televizyona bakt›

Küstüm içimden
Belli etmeden
Sanki dedim
Onu özleyen
Sabahtan beri
Yolunu gözleyen
Oydu da ben de¤ildim

Babam gelecekti
Kuca¤›na alacakt›
Bir ben onu öpecektim
Bir o beni öpecekti
Hani ne oldu
Televizyon aram›za girdi

Annem de k›zd› geçenlerde
Kumanday› saklad›m diye
Tam bir fley soraca¤›m
Bir git hele diyor
Yapt›¤› ne
Televizyon izliyor

fiU TELEV‹ZYONU SEVM‹YORUM
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‹zledi¤i ne
Kavga eden üç teyze
Sanki tom ve ceri izliyor
Gözü baflka bir fley görmüyor

Televizyoncu amcalara
Bir gün telefon edece¤im
Bu haberi maberi
Kald›r›n diyece¤im
Her gün savafl her gün kavga
En çok gördü¤üm fley
Ölü yaral› bomba
Durmadan birbirni vuruyor
Gülmesi olmayan bir sürü amca

E¤er televizyonun buysa
Al da çal bafl›na

Muhammet Can TOPALLAR
Cumhuriyet ‹lkö¤retim Okulu
1/B  Serik - ANTALYA
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Bilgi, haber, e¤lence,
Sunar bize gündüz gece
Güzel fleyleri gördükçe,
Koflal›m ayd›nl›k yar›nlara.

Televizyon, radyo, gazete,
Rehber olsun hepimize,
Do¤ruyu iletelim herkese,
Varal›m ayd›nl›k yar›nlara.

Bir ›fl›k medya bize,
Lay›k olmal› duydu¤umuz güvene,
Her zaman ve her yerde,
Gidelim güzel günlere.

Ben küçük bir çocu¤um,
Güvenmek istiyorum size.
‹yi kötü ne gösterseniz
Unutmay›n örnek olacak bize.

Gözde ERBÜK
Çardak ‹lkö¤retim Okulu
2/A  ÇANAKKALE



MEDYA OKURYAZARLI⁄I DERS‹
NEDEN GEREKL‹D‹R?





MEDYA OKURYAZARLIĞI

20. yüzyılda başlayan ve halen devam etmekte olan bilim ve tek-
nolojideki hızlı gelişme, her alanda olduğu gibi iletişim alanında da et-
kili olmuş ve bilim adamlarının geçtiğimiz yüzyılı "enformasyon çağı"
olarak tanımlamalarına yol açmıştır.

Kitle iletişim araçlarının gelişimine paralel olarak iletişim kanalları-
nın çeşitliliğinin artması, bir yandan içerik doldurma sorununu berabe-
rinde getirirken, diğer taraftan bu "bilgi" ve "enformasyon" bolluğun-
da "doğru bilgi"ye nasıl ulaşılabileceğine ilişkin sorunsalı da ortaya çı-
karmıştır.

İletişim kanallarındaki niceliksel artışın, aynı oranda niteliğe yansı-
maması, yukarıda tanımlanan sorunu tetikleyen önemli unsurlardan
biri olarak görülmektedir. Elektronik medyanın teknolojiden aldığı des-
tekle kullanıma sunduğu kanalların çeşitliliği, çocuklardan yetişkinlere
kadar her kesimi kendine çeken bir cazibe merkezi oluşturmaktadır.
Bu yoğun enformasyon altında, özellikle çocuklar, sunulan malzeme-
yi seçme şansı olmadan ve bilinçsizce doğrudan almakta ve o oran-
da da etkilenmektedirler. Kitle iletişim araçlarının kolay ulaşılabilirliği,
bireyden topluma kadar her alanda etkili olabilen çeşitli yayınların evi-
mizin içine kadar gelerek, sadece yetişkinlerin değil, çocukların da et-
kiye açık birer alıcı durumuna düşmelerine neden olmaktadır. Bugün
tartışmasız en etkili kitle iletişim aracı olan televizyonun, kişilerin sos-
yal yaşamlarının neredeyse "olmazsa olmaz"ı haline geldiği de çok
açıktır. Ülkemizde 90’lı yıllardan bu yana özel televizyon yayıncılığına
geçiş ve televizyon programlarındaki görece çeşitlilik, ülkemiz insanı-
nın ekrana daha bağımlı hale gelmesine yol açmıştır.

Yapılan bilimsel araştırmalarda, Türkiye'deki televizyon izlenme
oranının günde ortalama 4-5 saat olduğu görülmektedir. Bir kişi yılın
%19'unu televizyon izleyerek geçirmektedir. Kişinin yılın %33'ünü
uyuyarak, %33'ünü çalışarak, %14'ünü de bu etkinliklerin dışında ka-
lan etkinliklerle geçirdiği göz önüne alındığında bu oranın oldukça bü-
yük olduğu ortaya çıkmaktadır.

Çeşitli uluslararası araştırma ve istatistikler de çocuklar da dahil ol-
mak üzere televizyon izlemenin, büyük bir zaman değerlendirme ya
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da başka bir deyişle zamanı tüketme olgusu olarak gözüktüğüne par-
mak basmaktadır. Bir boş zaman aktivitesi olarak görülen televizyon
izleme süreleri, yapılan uluslararası istatistiklerde ortalama olarak
günlük 2-4 saat olarak görülmektedir. Bu da tüm hayati aktivitelerden
arta kalan zamanın televizyon karşısında tüketilmesi anlamına gel-
mektedir.

Çocukların televizyon karşısında etkiye en açık, en hassas grubu
oluşturduğu bir gerçektir. Çocuklar için, televizyon mesajlarına bu ka-
dar açık olmanın diğer büyük bir tehlikesi de gerçeklik ile kurguyu ayırt
edecek bir yaşta ve donanımda olmadıklarından dolayı, gördükleri her
şeyi gerçeklik olarak algılayıp olabilirliğine inanmalarıdır. Bilimsel araş-
tırmaların düzenli olarak 2-2,5 yaşında televizyon izlemeye başladık-
larını ifade ettikleri çocuklar için, bunun ne kadar vahim bir durum ol-
duğu da ortadadır. Yapılan bazı araştırmalar ülkemizde çocukların te-
levizyon izleme konusunda oldukça özgür olduklarını ortaya koymak-
tadır. 6-17 yaşları arasındaki çocuk ve gençler günde ortalama 3-4 sa-
at televizyon izlemektedirler. Yine aynı yaş grubundaki çocuk ve genç-
lerin okul dışındaki birinci etkinliği televizyon izlemektir. Çocukların yıl-
da yaklaşık olarak 900 saatini okulda, 1500 saatini ise ekran karşısın-
da geçirdiği düşünüldüğünde durumun ciddiyeti daha da belirginleş-
mektedir. Ülkemizdeki çocukların %82'si televizyon izleme, istediği
programı seçme ve istediği kadar ekran başında kalma kararlarını
kendilerinin verdiğini söylemektedirler. Başka bir ifade ile söylersek
televizyonun yoğun etkisinin en hassas alıcısı durumundaki çocukla-
rın maalesef %82'lik gibi büyük bir kısmı etkinliği, zamanını ve süresi-
ni kendileri tayin etmektedirler.

Bütün bu araştırmalar ve bunlar üzerinde yapılan değerlendirmeler;
görsel, işitsel ve yazılı medya karşısında savunmasız bir alıcı duru-
munda bulunan çocukların, ilköğretimden başlayarak medya karşısın-
da bilinçlendirilmelerinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Böylelikle
öğrenci; medya karşısında pasif bir alıcı olmak yerine, medyayı
okuyabilecek, medyanın dilini çözebilecek bilinç düzeyine ulaşarak
iletişim olgusunda aktif bir birey olarak yer alabilecektir. Batı'da son
30 yıldır ilkokullar için Medya Okuryazarlığı dersinin zorunlu olup ol-
maması gerektiği tartışılmış ve tartışılmaktadır. Bu ülkelerin
bazılarında tıpkı Matematik, Fen Bilgisi ya da Dil Bilgisi gibi Medya
Okuyazarlığı dersi de diğer dersler arasında yerini almıştır. Ancak Ka-
nada'da olduğu gibi bazı ülkelerde ise medya okuryazarlığına ilişkin
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konular başka derslerin (Sanat, Edebiyat, Vatandaşlık Bilgis vb.) içeri-
sinde verilmektedir.

Televizyon karşısında en hassas ve etkiye en açık grubu oluşturan
çocukların ekranda izlediklerini, "gerçeklik" ve "kurgu" bakımında
ayırt etme becerisini de kazanacakları Medya Okuryazarlığı dersinde,
medyanın olayları ve olguları nasıl ve neden belli yönleriyle yansıttığı
çocuklara anlatılacak ve insanımız ilköğretim çağından başlayarak
medyaya eleştirel bakabilen, bilinçli alıcılar olarak yetiştirilecektir.

Bireyler, var olan gerçeklik ile medyada sunulan gerçeklik arasında
farkı ne kadar erken yaşta öğrenip idrak etmeye başlarlarsa,
medyanın üzerlerindeki etkilerini de o ölçüde aza indireceklerdir. Med-
ya Okuryazarlığı dersinde öğrencilerin bazı medya yayınlarının
sunduğu enformasyonun sübjektif, dikkatlice seçilmiş, belli bir bakış
açısına göre kurgulanmış ve birtakım etkilerle oluşturulmuş bir
yeniden üretim olduğunu kavramaları sağlanacaktır. Ayrıca medya ku-
ruluşlarının birer ticari aygıt olarak insanların üzerinde reklamlar, film-
ler, müzikler vb. aracılığıyla nasıl bir tüketim iştahı oluşturma işlevi üst-
lendikleri de vurgulanmaktadır.

PROGRAMIN TEMEL YAKLAŞIMI

Bilgi, insanlık tarihinin her döneminde önemli olmakla beraber,
iletişim olanaklarının küçülttüğü dünyamızda en önemli etken duru-
muna gelmiştir. Çağımızda tartışılmaz üstünlük "bilgiyi üreten" ve "bil-
giyi kullanan”larındır. Bilginin kazanılmasında, kullanılmasında ve
donanımlı  insan gücünün yetiştirilmesinde de en önemli görev eğitim
sistemimize düşmektedir.

Kalkınma planları ve milli eğitim şûralarında sıklıkla öğretim pro-
gramlarının, öğrencilerin bilgiye ulaşma yollarını öğrenmelerine, sorun
çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak
şekilde yeniden düzenlenmesine ihtiyaç olduğu dile getirilmektedir.
Tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda dünyada yaşanan gelişmelere para-
lel olarak öğretim programlarında yeni yaklaşımlar dikkat çeker duru-
ma gelmiştir. Bu nedenle Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Progra-
mı bilginin taşıdığı değeri ve bireyin var olan deneyimlerini dikkate
alan bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Böylelikle etkinlik merkezli, bilgi ve
beceriyi dengeleyen, öğrencinin kendi yaşantısını ve bireysel farklılık-
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larını dikkate alan, çevresiyle etkileşimine olanak sağlayan yeni bir an-
layış yaşama geçirilmeye çalışılmıştır.

Bu anlayış doğrultusunda Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim
Programı;

1. Bilgi, beceri ve değerlerin gelişmesini sağlayarak öğrenmeyi
öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar.

2. Öğrencileri gözlem, araştırma yapmaya ve çevresine yapıcı
eleştirel gözle bakmaya özendirir.

3. Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu birey-
ler olarak yetişmesini amaçlar.

4. Öğrencilerin ruhsal, ahlaki, sosyal ve kültürel yönlerden geliş-
mesini hedefler,

5. Öğrencilerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve
çevreyle etkileşim kurmasına olanak sağlar.

6. Her öğrenciye ulaşabilmek için çoklu zeka kuramını, öğrenme-
öğretme yöntem ve tekniklerindeki çeşitliliği dikkate alır.

7. Oluşturulacak öğrenci çalışma dosyalarına bakılarak öğrenme
ve öğretme süreçlerinin akışı içerisinde değerlendirmeye olanak
sağlar.

PROGRAMIN YAPISI

Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı oluşturmacı (inşacı)
yaklaşımla hazırlanmıştır. Bu yaklaşıma göre öğrenciler, uzak ya da
yakın geçmişte, çevresinde gözlediği ve bilgiye dönüştürdüğü veriler
veya eğitim kurumunda edindiği bilgilerle bu derste elde edeceği ve-
rileri ve edineceği bilgileri birbiri ile ilişkilendirecek, böylelikle öğret-
menin de rehberliğinde kendisi yepyeni bazı beceri ve değerlere ula-
şacaktır. Programda, genel amaç ve kazanımların yanı sıra bazı temel
beceri ve değerlerin verilmesi, öğrencilerin kazanımlar yoluyla bu
beceri ve değerleri elde etmeleri amaçlanmıştır.
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AKILLI iŞARETLER ÇOCUKLARI DÜŞÜNÜR

RTÜK'ÜN AKILLl iŞARETLERiYLE ÇOCUK DOSTU

TELEViZYON YAYINCILIĞI...

Çocukların ve gençlerin televizyon yayınlarının zararlı etkilerinden
korunmaları amacıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından ge-
liştirilen ve televizyon kuruluşları tarafından desteklenen Akıllı işaretler
Sembol Sistemi 23 Nisan 2006 tarihinde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramında devreye girdi.

"AKILLl iŞARETLER" NEDiR?

Akıllı işaretler, çocuk ve gençleri cinsellik, şiddet, olumsuz örnek
oluşturabilecek davranışlar (kötü dil kullanımı, sigara, alkol, kumar ve
madde bağımlılığına özendirme, her türlü ayrımcılık ve intihar sahne-
lerinin gösterilmesi) gibi zararlı yayın içeriğine karşı korumak için gel-
miştirilmiş olan görsel-işitsel uyarı sistemidir.

YASAKLAMA, DENETLEME YERiNE ÖZDENETiM

Akıllı işaretler, yasaklayıcı ya da denetleyici değil; esas olarak ya-
yıncı kuruluşların çocukları ve gençleri televizyonun olası zararları et-
kilerinden koruma sorumluluğuna işlerlik kazandıran bir özdenetim
mekanizmasıdır. Sistem televizyon programlarının hangi yaş grubun-
daki çocuklara uygun olduğu ve programda yer alan zararlı içerik ko-
nusunda izleyiciye bilgi verir. Belli yaş gruplarını olumsuz etkileyeceği
düşünülen içeriğe sahip yapımların yayın saatleri bu doğrultuda dü-
zenlenir.

AKILLl iŞARETLER YEDi SEMBOLDEN OLUŞUR

Akıllı işaretler, programların hangi yaş grubuna uygun olduğunu
gösteren dört sembol (7+, 13+, 18+, genel izleyici) ile programlardaki
zararlı içeriği tanımlayan üç sembol (şiddet/korku, cinsellik, olumsuz
örnek oluşturabilecek davranışlar) olmak üzere toplam yedi sembol-
den oluşuyor. Televizyon ekranı şeklindeki bir gözbebeği ise sistemin
logosu olan TELE'yi temsil ediyor. Çocuklara ve anne babalara tele-
vizyon izlerken yedi akıllı işaret rehberlik ediyor.
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PROGRAMLAR NASIL iŞARETLENiYOR?

RTÜK'ün geliştirdiği sistemle, televizyon kanallarının görevlileri
programları önceden izleyip, elektronik ortamda kodlama formunu
dolduruyorlar. Bu işlem sonucunda sistem tarafından verilen yaş ve
içerik sembolleri programın başında 5 saniye süreyle ekranın tümün-
de (tam ekran) ve her kesintiden sonra da 15 saniye süreyle ekranın
sağ üst köşesinde olacak şekilde yayınlanıyor.

ÖNCE iŞARETi SEÇ, SONRA PROGRAMI

Program yayını sırasında ekranda beliren Akıllı işaretler sayesin-
de çocuklar kendilerine uygun programları kolayca seçebiliyorlar. An-
ne ve babalar da yayınlanan programın çocukları için uygun olup ol-
madığına ekranda beliren Aklı işarete bakarak karar verebiliyorlar.
Böylece hem çocuklar hem de anne ve babalar televizyon programla-
rını seçerek izleyebiliyorlar. Ailece televizyon izlemek risk olmaktan çı-
kıp keyif haline geliyor.

AKILLI iŞARETLER NASIL GELiŞTiRiLDi?

Akıllı işaretler, televizyon yayınlarının çocuklar ve gençler üzerin-
deki etkileri düşünülerek, toplumun ihtiyaçları, kamuoyunun istek ve
beklentileri doğrultusunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından
geliştiriidi. Üniversitelerin iletişim fakülteleri ile psikoloji bölümlerin-
den, tıp fakültelerinin çocuk ve ergen ruh sağlığı bölümlerinden öğre-
tim üyelerinin ve uzmanların katımlıyla, Üst Kurul bünyesinde oluştu-
rulan komisyonlar, yayınlardaki zararlı içerik kategorilerini, yaş katego-
rilerini ve kullanılacak sembollerin özelliklerini belirlediler. Sistemin uy-
gulanması aşamasında Hollanda hükümeti tarafından, AB mevzuatı-
nın uygulanması üzerinde odaklanacak ikili işbirliği projeleri vasıtasıy-
la Avrupa Birliği üyelik kriterlerinin yerine getirilmesinde aday ülkelere
yardımcı olmak amacıyla oluşturulan MATRA- Katılım Öncesi Projeler
Programı bünyesindeki bir fon kullanıldı.

SiSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Akıllı işaretler Sembol Sistemi internet aracılığıyla çalışıyor. Yayın
kuruluşlarında çalışan sertifika sahibi kodlayıcılar, sınıflandıracakları
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programı izledikten sonra kendilerine verilen şifreyle www.rtukisaret-
ler.aov.tr adresinden RTÜK Kodlama formuna ulaşarak, programın
içeriğini ve hangi yaş grubu için uygun olduğunu tespit etmeye yöne-
lik soruları cevaplandırıyorlar. Form doldurulduktan sonra sistem oto-
matik olarak söz konusu program için hangi sembollerin (hem yaş
hem içerik sembolleri) kullanılması gerektiğini gösteriyor. Yayın kuru-
luşlarının bu sembolleri belirtilen usul ve esaslara uygun olarak kullan-
maları gerekiyor.

SEMBOLLER NASIL KULLANILIYOR?

Kodlayıcılar her bağımsız program için kodlama formu dolduru-
yorlar. Sınıflandırma, yaş ve içerik gruplarını belirten sembollerin bir-
likte kullanılması suretiyle yapılıyor. Bir program için uygun yaş sem-
bolü yanında birden fazla içerik sembolü de kullanılabiliyor. 13+ sem-
bolü taşıyan programların 21:30'dan sonra, 18+ sembolü taşıyan
programların ise saat 23:00'den sonra yayınlanması gerekiyor. Sem-
bolleri kullanan yayın kuruluşları, teleteks hizmeti vermeleri halinde,
bu sembolleri teleteks yayınlarında da kullanıyorlar. Sınıflandırılmış
programların sembolleri, yazılı medya da yer alan program akış çizel-
gelerinde de kullanılıyor.

SEMBOLLER HANGi PROGRAMLARDA KULLANILIYOR?

Haber bültenleri haricindeki programlarda semboller kullanılıyor.
Sembol kullanılması zorunlu olmayan programların yayınında koru-
malı saatler dikkate alınıyor. Sembol kullanılması zorunlu programların
tanıtım duyurularında da semboller kullanılıyor. Bu tür programların
tanıtım duyurularında, şiddet/korku, cinsellik v.b. içeren görüntülerin
kullanılmaması ve bu duyuruların saat: 21:30'dan sonra yapılması
gerekiyor.

Akıllı işaretlerle ilgili deneme dönemi tamamlandıktan sonra sis-
temin kontrolleri yapılacak ve ardından hazırlanan yönetmeliğe res-
miyet kazandırılacak.

Sistem ve semboller için: www.rtukisaretler.aov.tr
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