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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  
 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 
 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? 
 

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın; 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın  

 

 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:  
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 
 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 
 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 
 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; 
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;  
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

 
         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇLİĞE HİTABE 

 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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Kitabımızı Tanıyalım

Üniteler bölümlere ayrılmıştır.
Bölüm Giriş Sayfasında bölüm 

numarası ve adı yazılır. 
Her ünitenin özel bir rengi vardır. 

Başlarken:
Her bölümün veya konunun 

başında hazırlık soruları, 
çalışmaları bu başlık altında 

sunulur.

Bölümler
konulara ayrılmıştır.

Konu Başlıkları
bu şekilde yazılmıştır.

Ünite özel rengi
her sayfanın
üstünde bulunur.

Açıklayıcı Bilgiler:
Bazı bilgiler sayfa yanlarında bu 
formatta verilmiştir.

Sıra Sizde:
Anlatılan konu ile ilgili
görüşleriniz, bazı araştırma
ve çalışmalarınız bu başlık 
altında istenecektir.

13

Gündelik hayatınızda farklı iletişim araçları ve ortamları ile birliktesiniz. Sizce bu 
araçların hayatınıza katkıları neler olabilir? Aşağıya mümkün olduğu kadar çok 
yanıtla doldurunuz.

Kanadalı iletişim uzmanı Marshal McLuhan (Marşal  Makluhan) 
medya araçlarını ilginç bir şekilde sınıflandırmaktadır: sıcak 
araçlar ve soğuk araçlar. Sıcak araçlar hayal kurabilmemize, 
farklı değerlendirmeler geliştirebilmemize özellikle yardımcı 
olan araçlardır. Örneğin, kitap ve radyonun sıcak araçlar 
olduğunu söyleyebiliriz. Dinlediğimiz bir radyo dramasında 
sesini duyduğumuz kişiler için farklı karakterleri, kişilikleri, 
görüntüleri düşüncelerimizde oluşturabiliriz. Her bir dinleyici 
için farklı farklı sonuçlar üretebilmek mümkündür. Bunun 
yanında kitap için de aynı durum söz konusudur. Okuduğumuz 
romanda her bir karakter için farklı şeyler, farklı düşünceler 
geliştirebiliriz. Hayal gücümüzü kullanmamızı sağlamaktadır.

Soğuk araçlar ise düşünmemize ve hayal kurmamıza çok 
fazla olanak sağlamazlar. Düşünmemizi bekledikleri şeyi 
doğrudan karşımıza çıkartırlar. Örneğin, televizyon böyle bir 
role sahiptir. Televizyonda her şey size hazır olarak verilir, 
hayal etmeniz ve zihninizde bir takım şeyleri canlandırmanız 
beklenmez.

Medya: Medya aslında 
İngilizceden dilimize 
aktarılmış olan bir 
kelimedir. Araçlar ve 
ortamlar anlamında 
kullanılmaktadır. 
Kitaplar, gazeteler, 
e-dergiler, cep telefonu 
mesajları, ilan panoları, 
çeşitli ürün ve giysiler 
üzerindeki görsel ve 
yazılı baskılar birer 
medya örnekleridir.

44

2. GÜNDEMİMİZ MEDYA

Medya bizim bazı insanlardan nefret ememizi 
veya bazı insanları sevmemizi sağlayabilir mi?

Medyanın temel görevlerinden biri de halkı ve toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme 
olarak bilinmektedir. Diğer taraftan medyanın ayakta durabilmesi için kazanç elde etmesi 
gerekmektedir. Medyanın görünürdeki bilgilendirme amacı ile arka planında yer alan kazanç 
elde etme amacı bazen çatışmaktadır. Yaşanılan örnekler “kazanç sağlama” amacının 
bu çatışmanın kazanan tarafı olduğunu göstermektedir. Bazen halkı bilgilendirecek, 
bilinçlendirecek konular değil, halkın daha fazla takip edeceği ve böylece medya kuruluşunun 
daha fazla gelir elde etmesini sağlayacak konular ön plana çıkarılmaktadır. Örneğin daha 
çok takip edileceği için dünyanın öbür ucunda açlıkla zor günler geçiren, ölümle burun 
buruna gelen ve hatta ölen çocukların haberleri değil, dünyaca ünlü bir şarkıcının yeni 
doğan çocuğu haber olarak öne çıkmaktadır. 

Sizce önemli olan halkın bilinçlenmesi mi, yoksa medya kuruluşlarının gelirlerini arttırması 
mı? Tartışınız.

Hayat Kurtaran / Karartan Medya 

“Eğer dikkatli değilseniz, 
gazeteler sizin
zulüm gören insanlardan
nefret etmenizi
ve zulmü uygulayan insanları 
sevmenizi  sağlar.”

Malcolm X
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Kitabımızı                        Tanıyalım

Kendimi Değerlendiriyorum:
Her ünitenin sonunda ünite ile ilgili 
değerlendirme soruları vardır.

Kavramlar Sözlüğü:
Bazı kelimeler, terimler

bu şekilde sayfa yanlarında
açıklanmıştır.

32

A. Resimlerdeki iletişim araçlarını, düşünmemize ve hayal kurmamıza çok fazla 
olanak sağlayan sıcak araçlar için [1] rakamını; hayal kurarak ve düşünerek 
ulaşabileceğimiz şeyleri bize doğrudan gösteren soğuk araçlar için [2] rakamını 
kullanarak sınıflandırınız.

Televizyon: Kitap: Radyo: Gazete:

B. Hangi medya işlevini, hangi medya ürününde daha fazla görürüz? Tablodaki unsurları 
eşleştirerek nedenini yazınız.

MEDYA İŞLEVİ

1- Bilgilendirmek

2- Sosyal iletişimi sağlamak

3- Sosyalleştirmek

4- Siyasal katılım  sağlamak

5- Eğitmek

6- Eğlendirmek

7- Satmak

? MEDYA 
ÜRÜNÜ NEDEN?

Reklam

Yarışma 
programları

İlan

Sinema 
filmleri

Dizi filmler

Belgesel 

Haber

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

40

Bilgisayarlar ve telefonlar eskiye oranla daha uygun 
fiyatlardan satın alınabilmekte. Ev ve okullar dışında artık 
birçok alışveriş merkezlerinde, lokantalarda, kafeteryalarda 
hatta  büyük kentlerin belli  caddelerinde ücretsiz İnternet 
erişimi sağlanabilmektedir. 

Eskiden bilgiye ulaşmak daha zordu. Şimdi bilgiye ulaşmak 
çok kolaylaştı. Aklımıza gelen bir konudan, hatırlayamadığımız 
bir şarkı sözünden, hava durumundan resmî bilgilere kadar 
anında sorgulama yapabilmekteyiz. Bilgi edinmek istediğimiz 
konu ile ilgili arama motoruna yazılan anahtar kelimeler ile 
bir saniyeden bile kısa sürede karşımıza yüz binlerce hatta 
bazen milyonlarca sonuç çıkabilmektedir. 

Bilgiye ulaşmak oldukça kolaylaşmıştır ama bu kez zorlaşan 
başka bir durum söz konusu olmuştur.  Artık bilgi konusundaki 
yeni sorun, ulaşılan bilgilerle baş edebilmektir. 

İnternet aracılığıyla ulaşılan bilgiler basılı kitaplar ya da 
ansiklopedilere göre biraz farklıdır. Çünkü ansiklopedilerde 
yer alan bilgiler derlenip toparlanmış, kontrolden geçirilmiş, 
sistematize edilerek sınıflandırılmıştır. İnternet'teki bilgiler 
ise böylesine elden geçirilmiş nitelikte değildir. Elbette 
arama motorları tarafından kullanılan çeşitli dizinleme 
robotları bazen belli sınıflamalar sunmaktadır. Ancak bu 
çoğu zaman yeterli olmamaktadır. Dolayısıyla İnternet'te 
arama yaparken karşımıza çıkan bilgi dağı içinde gereksiz, 
yanlış, geçersiz vb. bilgilerin ayıklanması gerekmektedir.  

Erişim becerisi; kişinin büyük bilgi yığınları içerisinde çeşitli 
stratejiler kullanarak gerekli ayıklamalar ve sorgulamaları 
yaparak gereksinim duyduğu konuda en geçerli ve güvenilir 
bilgi kaynaklarına, en kısa sürede ulaşma becerisi olarak 
tanımlanabilir.

Web Tarayıcı 
(web browser):

İnternet'te web içeriklerinin 
görüntülenmesini ve işlem 

yapılmasını sağlayan 
yazılım. (Örneğin, İnternet 
Explorer, Firefox, Chrome, 
Safari, Yandex, Opera vb.)

Arama Motoru: 
Yazılan anahtar 

kavramlarla ilgili 
İnternet'te bir içeriği 

bulmak için kullanılan 
sitelerdir. (Örneğin, Yahoo, 
Bing, Google, Yandex vb.) 

Anahtar Kelime:  Arama 
motorlarında ulaşmak 

istediğimiz içeriği, konuyu 
en net yansıtan kelime 

veya kelime grubu
Alan Adı

(domain):  
Web sitelerinin İnternet 

üzerindeki adı ve adresidir.
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EĞLENCEM MEDYA
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Güzel bir haftasonu kahvaltısını tamamlamış genç keyifli bir zaman geçirmek adına 
kanepeye hafifçe uzanır. Eline o güne kadar okuma fırsatı bulamadığı Ömer Seyfettin’in 
“Pembe İncili Kaftan” adlı kitabını alır. Gelen seslerden büyüklerinin hâlâ kahvaltıya 
devam ettiklerini anlar. Ardından kitabını okumaya başlar. Bir müddet kitap okuduktan 
sonra kalkar ve 

Dün akşam evinizde televizyon, radyo, bilgisayar, telefon, gazete, 
kitap veya İnternet gibi araçlar ve ortamlar olmasaydı ne yapıyor 
olurdunuz ve ne hissederdiniz? Tartışınız.

1. MEDYANIN HAYATIMIZDAKİ YERİ

1110

PEMBE İNCİLİ KAFTAN

Büyük kubbeli serin divan, bugün 
daha sakin, daha gölgeliydi. Pencerelerinden 
süzülen mavi, mor, sincabi, bahar ›fl›nlar›; 
çinilerin yeflil derinliklerinde birikiyor, 
koyulafl›yordu. Yüksek ipek fliltelere diz 
çökmüfl yorgun vezirler önlerindeki hal›n›n 
renkli nak›fllar›na bak›yorlar. Uzun beyaz 
sakal›n› zay›f eliyle tutan ihtiyar sadrazam›n 
sönük gözleri, gayet uzak, gayet karanl›k 
fleyler düflünüyor gibi, mevcut olmayan 
noktalara dal›yordu.

— Cesur bir adam gerekiyor paflalar, 
dedi. Biz onun s›rmalara, alt›nlara, 
elmaslara gark ederek gönderdi¤i elçisine 
padiflah›m›z›n elini öptürmedik. fiüphesiz o, 
karfl›l›¤›n› vermeye kalkacak.

— fiüphesiz.
— Hiç flüphesiz.
— Mutlaka.
Kubbealt› vezirlerinin tamam›yla kendi fikrin-
de oldu¤unu anlad›¤› sadrazam, düflündü
¤ünü daha aç›k söyledi:

— O hâlde, bizden elçi gidecek 
adam›n çok cesur olmas› gerek. Öyle ki 
ölümden korkmas›n. Devlet flan›na 
dokunacak hareketlere karfl› koy-sun. 
Ölüm korkusu ile, 
u¤rayaca¤› hakaretlere boyun e¤mesin…
— Evet.
— Hayhay!
— Çok do¤ru!
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mutfakta kardeşi ile birlikte yıkanmış bulaşıkların kurutulmasında anne ve babasına yardımcı 
olur. Bu sırada mutfakta bulunan radyodan 12. Uluslararası Eskişehir Film Festivali’nde 
onur ödülünün en sevdiği oyuncu olan Cüneyt Arkın’a verildiğini duyar. Kardeşi de bu ödülü 
Cüneyt Arkın’ın fazlasıyla hak ettiğini vurgular.

Bu konuşmaları duyan gençlerin babası mutfaktaki gençlere seslenerek radyoda güzel 
bir müzik programı bulmalarını ister. Bu sırada salonda dinlenmek üzere oturmuş anne ise 
gençlere sinemalarda gösterime girecek olan filmleri görebilecekleri dergiye göz atmalarını 
önerir. Kardeşlerden büyük olan Filiz geçen hafta sinemaya gitmediklerini ve güzel bir filmi 
o dergiden seçebileceklerini ifade eder. Bu konuşmalar üzerine isimleri geçen filmlerden
birini seçmeye karar verirler.

PEMBE İNCİLİ KAFTAN

Sadrazam, sakal›ndan çekti¤i elini dizine

dayad›. Do¤ruldu. Bafl›n› kald›rd›. Parlak tu
¤lar› ürperen vezirlere ayr› ayr› bakt›:

— Haydi öyleyse… Bir cesur adam 
bulun, dedi. Hocalardan, Enderun'dan, 
Divan'dan, benim akl›ma böyle gözü pek bir 
adam gelmiyor. Siz de düflünün bakal›m.

Sadrazam, o akflam kethüdas›n› 
Muhsin Çelebi'nin Üsküdar'daki evine 
gönderdi. Devlete, millete dair bir ifl için 
kendisiyle konuflaca¤›n›, yar›n mutlaka 
düflünmeyip gelmesini istiyordu.

kâ¤›tlar› okurken sadrazama, Muhsin 
Çelebi'nin geldi¤i haberini verdiler.
— Getirin buraya, dedi.

‹ki dakika geçmeden odan›n sedef 
kakmal› ceviz kap›s›ndan palab›y›kl›, iri, 
levent, flen bir adam girdi. ‹nce, siyah 
kafllar›n›n alt›nda iri gözleri parl›yordu. 
Belindeki silahl›k bofltu. Bütün emrindekilerin 
derin hürmetine al›flan sadrazam, bir an ete
¤ine kapan›lmas›n› bekledi. Oturdu¤u mor, 
çuha kapl› sedirin daima öpülen a¤›r s›rma 
saça¤›ndaki yuma¤›, alt›ndan, içi bofl küçük 
bir kafa gibi flaflk›n duruyordu.Sabah namaz›ndan sonra saray›n 

selaml›¤›nda, Hint kumafl›ndan a¤›r 
perdeli küçük, lofl bir odada katibin b›rakt›¤› 

Ömer Seyfettin
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Aynı günün akşamüstü gençlerin babası 
kanepeye oturmuş gazetede dünyada 
süregelen ekonomik krize ilişkin haberleri 
okumaktadır. Bir yandan da gazetesinin 
arkasından göremediği ama açık olan 
televizyonda dünyanın farklı bir tarafında 
gerçekleşen bir etkinliğe ilişkin canlı yayın 
yer almaktadır. Gençlerin annesi olan 
Meral Hanım kocası Oktay Bey’e hem 
gazeteyi okuduğunu, hem de bir yandan 
televizyonun açık olduğunu söyler ve 
ekler: “Oktay, bu kadar medyanın içine 
düşme” der.

Evde kanepeye yayılmış gazete 
okuyan babaları ile konuşmaya gelen 
gençler televizyonun açık olması üzerine 
diziyi vurgulayarak “Asmalı Konak’ı 
mı izliyorsun baba?” diye sorarlar ve 
gençlerden biri “bu dizilerdeki karakterlere 
umarım inanmıyorsun baba, bunların 
tümü hayal ürünü” diyerek ekler. Bunun 
üzerine babaları televizyonun kendisi için 

eğlencelik bir araç olduğunu vurgular. 
“Sadece zaman geçirmek için ara sıra 
bakıyorum” diye ekler.

Bu söz üzerine gençlerden biri odaya 
gidip bilgisayarında video oyunu 
oynayacağını söyler. Diğer genç ise bir 
süre “İnternet'e takılacağını” söyler. Bu 
sözü duyan baba “İnternet'e takılmak da 
ne demek?” diye sorar ve İnternet'in 
dipsiz bir kuyuya benzediğini, yerinde, 
düzgün ve ihtiyaca göre kullanılmadığında 
zaman çalan bir araç olduğunu vurgular.

Bir gün içerisinde, sabah uyandığımız andan tekrar yatağımıza gidene kadar geçen 
zamanı dışardan birinin izlediğini düşünün. Az önceki örnek ailede olduğu gibi 
medya kullanımı ile ilgili acaba ne düşünecekti? Hayatınızda yer alan medya için ne 
düşünecekti? Medyanın hayatınızda ne kadar yer aldığıyla ilgili ne düşünecekti?
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Gündelik hayatınızda farklı iletişim araçları ve ortamları ile birliktesiniz. Sizce bu 
araçların hayatınıza katkıları neler olabilir? Aşağıya mümkün olduğu kadar çok 
yanıtla doldurunuz.

Kanadalı  iletişim uzmanı Marshal McLuhan (Marşal  
Makluhan) medya araçlarını ilginç bir şekilde 
sınıflandırmaktadır: sıcak araçlar ve soğuk araçlar. Sıcak 
araçlar hayal kurabilmemize, farklı değerlendirmeler 
geliştirebilmemize özellikle yardımcı olan araçlardır. 
Örneğin, kitap ve radyonun sıcak araçlar olduğunu 
söyleyebiliriz. Dinlediğimiz bir radyo dramasında sesini 
duyduğumuz kişiler için farklı karakterleri, kişilikleri, 
görüntüleri düşüncelerimizde oluşturabiliriz. Her bir dinleyici 
için farklı farklı sonuçlar üretebilmek mümkündür. Bunun 
yanında kitap için de aynı durum söz konusudur. 
Okuduğumuz romanda her bir karakter için farklı şeyler, 
farklı düşünceler geliştirebiliriz. Hayal gücümüzü 
kullanmamızı sağlamaktadır.

Soğuk araçlar ise düşünmemize ve hayal kurmamıza çok 
fazla olanak sağlamazlar. Düşünmemizi bekledikleri şeyi 
doğrudan karşımıza çıkartırlar. Örneğin, televizyon böyle bir 
role sahiptir. Televizyonda her şey size hazır olarak verilir, 
hayal etmeniz ve zihninizde bir takım şeyleri canlandırmanız 
beklenmez.

Medya: Medya aslında 
İngilizceden dilimize 
aktarılmış olan bir 
kelimedir. Araçlar ve 
ortamlar anlamında 
kullanılmaktadır. 
Kitaplar, gazeteler, 
e-dergiler, cep telefonu 
mesajları, ilan panoları, 
çeşitli ürün ve giysiler 
üzerindeki görsel ve 
yazılı baskılar birer 
medya örnekleridir.
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 700’lü Yıllar 800’lü Yıllar 1600’lü Yıllar 1800’lü Yıllar

İlk gazete Çin’de 
çıkartılmıştır. Gazetenin adı 
“Başkent Haberleri” anlamına 
gelen “Tching Pao” (Cu 
Peo) idi. Ülkemizde ise ilk 
Türkçe gazete olan “Takvim-i 
Vekayi” 1831 yılında basıldı.

Diamont Sutra (Daymınt 
Sutra) dünyanın bilinen 
en eski kalıp baskı 
kitabıdır. M.S. 868 yılında 
Çin’de basılmıştır ve 
günümüzde İngiltere 
Ulusal Kütüphanesi’nde 
bulunmaktadır.

Bilinen en eski dergi ise 
1663 yılında Almanya’da 
yayınlanan “EMU”  (Öğretici 
Haftalık Tartışmalar) adlı 
dergidir.

Teknolojinin 
yaygınlaşması, medyanın 
gelişimi. 

Fotoğrafın, telefonun, 
sinemanın, ilk reklam 
ajansının ortaya çıkışı.

İnsanoğlu 20. yüzyılda medyanın yükselişine 
tanık olmuştur ve bu gelişme pek çok kişi 
tarafından tahmin edilemeyen bir durumdur. 
Aşağıdaki örnekler bunu açıkça ortaya 
koymaktadır;

 » David Sarnoff  (Davit Sarnof) isimli girişimci 
1921 yılında radyo hakkında şu sözleri dile 
getirmiştir: “Kablosuz müzik kutusunun 
ticari bir değeri olamaz. Kim özellikle birine 
gönderilmemiş bir mesaj için para ödesin ki?”

 » Yapımcı olarak çalışan Darry Zanuck 
(Deri Zanuk) da televizyon hakkında şunları 
söylemiştir: “Televizyon olayı uzun sürmez 
çünkü insanlar her gece bir kutuya bakmaktan 
sıkılacaklardır.”

 » 1927’de bir gün filmlerin artık sesli olabileceği 
söylendiğinde Warner (Vörnır) kardeşlerden 
biri olan Harry (Heri) buna şiddetle karşı çıkar 
ve şöyle der: “Kim oyuncuların konuştuğunu 
duymak ister ki!”

MEDYANIN DEĞİŞİMİ

 1900’ün Başı 1900’ün Ortası 1900’ün Sonu 2000’li Yıllar

İlk uzun metrajlı filmin, 
radyonun ve beraberinde 
radyo istasyonlarının çıkışı.

İlk televizyon yayınları 
ve devamında renkli 
televizyonun ABD’de pazara 
çıkışı. Reklamcılığın gelişimi.

Bilgisayarın çıkışı, 
İnternetin ve taşınabilir 
bilgisayarların çıkışı. Video 
ve DVD’lerin piyasaya girişi. 
Bilgisayar oyunlarının, kablo 
ve uydu TV’lerin gelişimi.

Gazete satışları ve gazete 
reklamlarında düşüş. Etkileşimli 
medyanın ve özellikle İnternetin 
gelişimi. İnternet gazetelerinin 
yaygınlaşmaya başlaması. Dijital 
film ve yapımların çıkışı. Akıllı 
telefon ve tablet uygulamalarının 
yaygınlaşmaya başlaması.

 » Bir bilgisayar şirketinin genel müdürü Thomas 
J. Watson (Tomas j. Vatsın), 1943 yılında 
bilgisayarlar konusunda şunları söylemiştir: 
“Sanırım dünya pazarı için 5 bilgisayar yeterli 
olacak.”

 » DEC firmasının kurucusu Ken Olsen (Ken 
Olsın) 1977 yılında bilgisayarların yaygınlaşması 
konusunda şunları ifade etmiştir: “Bir insanın 
evine bilgisayar alması için hiçbir neden yok.”

 » Yine 1995 yılında 3Com firmasının kurucusu 
Robert Metcalfe (Rabırt Metkelf) İnternet hakkında 
şöyle konuşmuştur: “İnternet denen şey 1996 
yılında tamamen çökecek.”

 » Microsoft (Mikrosoft) firmasının kurucusu olan 
ve görevini halen yürütmekte olan Bill Gates (Bil 
Geyts)1981 yılında bilgisayar kullanıcılarının 
sahip olacakları depolama boyutu hakkında şöyle 
konuşmuştur: “640 kilobayt bir kişi için yeter.”

Medya ile iç içe yaşayan böylesine önemli 
insanlar nasıl oluyor da medyanın gelişimi 
konusunda ciddi yanılgıya düşüyorlar? 
Açıklayınız.

MEDYA TARİHİNDEN İLGİNÇ NOTLAR
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 700’lü Yıllar 800’lü Yıllar 1600’lü Yıllar 1800’lü Yıllar

İlk gazete Çin’de 
çıkartılmıştır. Gazetenin adı 
“Başkent Haberleri” anlamına 
gelen “Tching Pao” (Cu 
Peo) idi. Ülkemizde ise ilk 
Türkçe gazete olan “Takvim-i 
Vekayi” 1831 yılında basıldı.

Diamont Sutra (Daymınt 
Sutra) dünyanın bilinen 
en eski kalıp baskı 
kitabıdır. M.S. 868 yılında 
Çin’de basılmıştır ve 
günümüzde İngiltere 
Ulusal Kütüphanesi’nde 
bulunmaktadır.

Bilinen en eski dergi ise 
1663 yılında Almanya’da 
yayınlanan “EMU”  (Öğretici 
Haftalık Tartışmalar) adlı 
dergidir.

Teknolojinin 
yaygınlaşması, medyanın 
gelişimi. 

Fotoğrafın, telefonun, 
sinemanın, ilk reklam 
ajansının ortaya çıkışı.

Zaman içersinde medya kullanımımız da araçların değişmesi ve çeşitlenmesi ile birlikte 
değişim göstermiş ve çeşitlenmiştir. Gün geçtikçe daha bireyselleşen iletişim araçları 
dikkatinizi çekiyordur. Akıllı cep telefonları, kişisel bilgisayarlar, İnternet, tabletler ve daha 
birçoğu son yıllarda hayatımıza yoğunlaşarak girmeye başlamıştır. Evde oturma odasında 
televizyon izleyen aile üyeleri, sohbet etmek yerine cep telefonu ile oyalananlar, dizüstü 
bilgisayarlarının başından kalkmayanlar, tablet veya video oyunları ile boş zamanlarını 
dolduranlar yine dikkatinizi çeken durumlardandır.

Elbette ister eski, ister yeni medya olsun bu medya üzerinden hayatımıza giren ve bizler için 
hayatımızda belli öneme sahip ünlü sporcular, film yıldızları, dizi kahramanları ve çeşitlenen 
içerikler bireysel kültürümüzü ve hayatımızı etkilemenin yanında kitlelerin kültürlerini de 
etkiler hale gelmektedir. Medya ile farklı birçok noktaya, kitlelere ve insanlığa ulaştırılan 
çeşitli içerikler yaşamlarımız için farklı etkilere sahip olmaya devam etmektedir. Lütfen 
siz de bir an için durum ve medyada gördüğünüz, tanıklık ettiğiniz size etkileyen içerikleri 
düşünün. 

Anneniz, babanız, dedeniz veya başka bir büyüğümüzle çocukluklarında 
bir günlerini nasıl geçirdiklerine ilişkin röportaj yapınız. Medyanın onların 
günlük yaşamındaki yerini belirlemeye yönelik sorular hazırlayınız. Soruları 
belirlemede ögretmeninizden yardım alabilirsiniz.

 1900’ün Başı 1900’ün Ortası 1900’ün Sonu 2000’li Yıllar

İlk uzun metrajlı filmin, 
radyonun ve beraberinde 
radyo istasyonlarının çıkışı.

İlk televizyon yayınları 
ve devamında renkli 
televizyonun ABD’de pazara 
çıkışı. Reklamcılığın gelişimi.

Bilgisayarın çıkışı, 
İnternet ve taşınabilir 
bilgisayarların çıkışı. Video 
ve DVD’lerin piyasaya girişi. 
Bilgisayar oyunlarının, kablo 
ve uydu TV’lerin gelişimi.

Gazete satışları ve gazete 
reklamlarında düşüş. Etkileşimli 
medyanın ve özellikle İnternet'in 
gelişimi. İnternet gazetelerinin 
yaygınlaşmaya başlaması. Dijital 
film ve yapımların çıkışı. Akıllı 
telefon ve tablet uygulamalarının 
yaygınlaşmaya başlaması.
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2. MEDYA KULLANICISI MI, MEDYA TÜKETİCİSİ Mİ?

Günümüzde medya hayatımızın önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır. Gündelik hayatta, evde, okulda, otobüste, vb. 
her yer de çeşitli medya iletilerine maruz kalınmaktadır. Sabahları 
elimizi yüzümüzü yıkarken lavabodaki sıvı sabun üzerindeki çizgi 
kahramandan, kahvaltıya oturmadan önce giydiğimiz tişörtün 
üzerindeki müzik grubu baskısına, çayımızı içtiğimiz porselen kupa 
üzerinde yer alan futbol takımı armasına kadar medya ile iç içeyiz. 
Televizyon programları, günlük gazeteler, cep telefonlarına gelen 
reklam mesajları, İnternet sayfalarında beliriveren reklamlara kadar 
farklı biçimlere medya iletileriyle karşılaşmaktayız. 

Hayatın hemen her aşamasında çeşitli biçimlerde medya ile iç 
içeyiz. Her ay satın aldığımız popüler bilim dergileri, izlediğimiz 
animasyon filmler, spor programları, çizgi filmler, bilgisayar oyunları, 
çevrimiçi ansiklopediler aracılığıyla keyifli vakit geçiriyor, eğleniyor ve 
bilgileniyoruz.  Medya karşısında geçirilen sürenin okulda ve uykuda 
geçirilen zamandan sonra üçüncü sırada geldiği dile getirilmektedir. 
Ancak hayatımızda bu denli yer kaplayan medya konusundaki 
deneyimlerimiz daha çok bireysel çabaya dayanmaktadır. Oysa 
medya iletileri doğal ve basit gibi görünse de aslında çoğu zaman 
profesyonel ekiplerce, özel ve karmaşık teknikler kullanılarak 
oluşturulmaktadır. Her medya iletisinin kendine özgü dili ve kuralları 
vardır. Medyanın daha anlamlı kullanılması, sunulan avantajlardan 
daha fazla faydalanılması, oluşabilecek risklerin engellenmesi için 
bu özel medya dilinin anlaşılması gereklidir. 

Medya okuryazarlığı medya iletilerinin üzerine düşünülmesine 
ve daha iyi anlaşılmasına yöneliktir. Medya okuryazarlığı görsel, 
işitsel, yazılı gibi çeşitli biçimlerdeki medya iletilerine erişebilmeyi 
ve erişilen bu iletilerin analiz edilip değerlendirilmesini ayrıca 
kişinin kendi medya iletisini oluşturabilme becerisi olarak 
tanımlanmaktadır. Dolayısıyla medya okuryazarlık düzeyine göre 
kişinin İnternet'te veya diğer mecralarda ulaşmak istediği geçerli 
ve güvenilir bilgiye kısa sürede ulaşması amaçlanır. Ulaşılan 
iletilerin eleştirel bakış açısıyla incelenerek değerlendirilmesi 
beklenir. Ayrıca dilediği konuda etkili medya iletileri üreterek 
kendini ifade etmeleri hedeflenmektedir. Örneğin kar yağışı nedeni 
ile okulların 

Büyüklerinizle yaptığınız röportajdan yararlanarak medyanın sizin 
hayatınızdaki yeri ile büyüklerinizin hayatındaki yerini karşılaştırınız. 
Benzerlik ve farklılıkları arkadaşlarınızla tartışınız.

17
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MEDYA DİYETİ
İhtiyaç duyduğumuz ve amaca yönelik bir medya 

kullanımından fazlasını düşünüyorsak belki de en doğru 
çözüm gerektiği kadar medya kullanımına yönelmektir.

Medyayı ihtiyacımız olduğundan ve gerekenden fazla 
kullandığımızı nasıl anlayabiliriz?

1. Ekran başında saatlerce kalıyorsak

2. Evde aile üyeleri ile konuşmalarımızın azalmaya
başladığını farkediyorsak

3. Başımız ağrıyor, gözümüz sulanıyor, belli konulara ve konuşmalara odaklanmada
zorluk çekiyorsak

4. Okuldaki başarımızın düştüğünü gözlemliyorsak

tatil edileceği konusunda duyduğu bilgiyi kontrol etmek isteyen biri 
bunun için araştırma yapar.   Ulaştığı kar tatili haberinin İnternet’te 
resmi bir web sitesinde mi, yoksa yerel haber sitesinde mi yer 
aldığını; yoksa televizyonda alt yazı olarak mı geçtiğini göz önünde 
bulundurur. Bir arkadaşının sosyal medya sayfasından paylaştığı 
ileti ile il valiliği ya da haber sitesi iletisinin güvenirliğini karşılaştırır. 
Resmi siteden ulaşsa dahi bilginin tarihini ve kaynağını sorgular. 
Bunun dışında örneğin beğenerek izlediği komedi dizisinden 
bu kadar keyif almasındaki etkenleri sorgular. Dizide kullanılan 
efektlerin, müziğin, kostümlerin ve karakterlerin etkisini anlamaya 
çalışır. Bu sayede bireylerin medya karşısında pasif bir kullanıcı 
yerine, iletileri sorgulayan ve daha etkin bir medya kullanıcısı olması 
hedeflenmektedir. Ayrıca medya okuryazarlığı eğitimi ile bireylerin;

 » Tüm medya iletilerinin kurgu olduğunu,

 » Medyanın bilgilendirme, eğlendirme ve çeşitli konularda bireyi 
ikna etme rolünün olduğunu,

 » Medya iletilerinin güç veya para kazanmaya yönelik hazırlandığını,

 » Medya iletilerinin farklı izleyiciler üzerinde farklı etkiler 
uyandırabildiğini,

 » Medya iletilerinin çeşitli görüş ve değerler sunduğunu kavramaları 
amaçlanır. Bu sayede günlük yaşamda medyanın daha kontrollü ve 
anlamlı kulllanılması mümkün olabilir.

17
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MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARIMIZ

Hiç düşündünüz mü ülkemizde çocukların ve 
gençlerin medya kullanım alışkanlıkları ne durumda? 
Aslında çevremizi gözlediğimizde yaklaşık tahminlerde 
bulunmamız da mümkün olabilir. Gelin hep birlikte Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu’nun 2013 yılında yayınladığı 
“Türkiye’de Çocukların Medya Kullanma Alışkanlıkları 
Araştırması” sonuçlarına bakalım. Bu araştırma 
sonuçlarına göre 6-18 yaş arasındaki grup;

2 saat 39 dk.
Cep Telefonu

1 saat 55 dk.
Televizyon

1 saat 48dk.
İnternet

1 saat 32 dk.
Kitap, Gazete, 

Dergi

1 saat 34dk.
Bilgisayar

(İnternet 
dışında)

58 dk.
Radyo

1 GÜNDE

Yukarıda yer alan medya kullanım alışkanlıklarımızı bir süre için düşünün. Cep 
telefonlarımız, televizyon, İnternet ve bilgisayar gibi medya ile geçirdiğimiz süre günde 
yaklaşık olarak sekiz saati bulmaktadır. Bu durumda medya ile kuşatılmış bir hayatın içinde 
olduğumuzu söyleyebilir miyiz? 

Medya diyeti ifadesi 
ile ihtiyaçlarımıza 

yanıt verecek sağlıklı 
medya kullanımı 

işaret edilmeye 
çalışılmaktadır. 

Eğer bu ihtiyaçların 
ötesinde bir kullanım 

alışkanlığı varsa 
medya diyeti 

dediğimiz yaklaşıma 
ihtiyaç duyulduğu 

düşünülebilir.

5. Çevremizdeki insanlar ile ilişkilerimiz sınırlı hale
geliyorsa

6. Şiddet içerikli medyayı tüketme sonucunda saldırgan
ve sert davranışlar gösteriyorsak

Yukarıda özet olarak sıralanan örneklere kendi 
deneyimlerinizi de katabilirsiniz.
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Medyayla iç içe bir dünyada yaşıyorsak kendimize bir başka soruyu daha sormamız 
gerekir. Medya ile bu kadar zaman geçiriyorsak spor yapmaya, hobilerimiz ile ilgilenmeye, 
resim yapmaya, ailemiz ve çevremizdeki insanlar ile sohbet edip ilişkilerimizi geliştirmeye, 
sinemaya gitmeye ve daha birçoğuna zamanımız kalıyor mu? Bu sorunun yanıtı 
muhtemelen olumsuz olacaktır.

Günlük hayatta televizyona, cep telefonuna ve İnternet'e  büyük bir zaman ayırmaktayız. 
Cep telefonları ve İnternet'in televizyona göre daha da güncel teknolojiler olduğunu 
hatırlayalım. Nedir bizi bu kadar İnternet ve cep telefonlarına bağlayan? Birkaç örnek 
verelim. Öncelikle bireysel kullanıma açık, kişiselleşmiş teknolojilerden bahsediyoruz. 
Akıllı cep telefonları sayesinde mesajlar yollayıp alabiliyor, İnternet'e bağlanabiliyor, 
oyunlar oynuyor, müzik dinleyip, belki istediğimiz içerikleri sosyal medya üzerinden 
yayabiliyoruz. Bu durumda cep telefonları ve İnternet sayesinde farklı konular ve içerikler 
için katılımda ve etkileşimde bulunabildiğimizi görüyoruz. Farklı kişilerin paylaştıkları 
içeriklere, mesajlara, resimlere ve daha birçoğuna yorumlarda bulunabiliyor ve istediğimiz 
görüntüleri veya farklı içerikleri paylaşabiliyoruz. Böylece tartışma ortamlarında yer 
alabiliyor ve düşüncelerimizi yayma şansı buluyoruz. Bunların tümü bireyselleşmiş araçlar 
olan cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet ve benzeri gibi teknolojiler ile gerçekleşiyor. 

Medyayı sadece teknoloji olarak da değerlendirmemiz hata olacaktır. Medyayı eğlence 
aracı olarak kullandığımızda ne tür içerikler tükettiğimizi ve zaman zaman bunlardan 
kopamadığımızı hatırlayalım. Akla gelebilecek başlıca içerikler şu şekilde örneklendirilebilir:

• Diziler
• Müzik ve müzik programları
• Yarışmalar
• Gençlik programları
• Çizgi filmler
• Spor programları
• Müzik siteleri
• Sohbet alanları
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Akıllı İşaretler (Koruyucu Sembol Sistemi)
Televizyon kanallarında çoğu zaman yayımlanan programların içerikleri konusunda 

yeterli bilgi sahibi  olmak mümkün değildir. İzlenecek programların içerikleri konusunda 
RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) tarafından  oluşturulan  koruyucu sembol sistemi  
bireylere ve ailelere bu konuda fayda sağlayabilir. Ancak bu sınıflandırma sistemi, televizyon 
izleyicileri için sadece bir kılavuz görevi görmektedir. İzlenilecek programı seçerken sadece 
bu sembollere göre değil, ebeveynlerle beraber değerlendirilerek karar verilmelidir. İşte 
televizyon programlarıyla ilgili olarak yaralanılabilecek koruyucu semboller:

Bu işaretler dışında siz yeni bir akıllı işaret oluştursanız nasıl olurdu?
Oluşturacağınız bu yeni işaret izleyicilere hangi konuda bilgi verirdi?
Sinema filmleri için de benzer işaretler belirlenmiş midir? Araştırınız.

Genel İzleyici Kitlesi:
Tüm aile fertleriyle seyredilebilir.

7 Yaş ve Üzeri İçin:
7 yaşından küçük izleyiciler için uygun 
değildir.

13 Yaş ve Üzeri İçin:
13 yaşından küçük izleyiciler için uygun 
değildir.

18 Yaş ve Üzeri İçin:
18 yaşından küçük izleyiciler için uygun 
değildir.

Şiddet / Korku:
Şiddet ve/veya korku unsurları içerir. 

Cinsellik:
Bu yayınlarda cinsellik içeren dil ya da 
eylemler yer alır.

Olumsuz Örnek Oluşturabilecek 
Davranışlar:
Ayrımcılık, zararlı madde kullanımı, 
yasalara aykırı eylemler, kaba kötü 
konuşmalar gibi olumsuz örnek teşkil 
edecek davranışlar içerir.
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Gençlere yönelik yayın yapan bir televizyon kanalının (radyo kanalı, dergi, 
vb.) yöneticisi olduğunuzu düşününüz. İzlenme oranınızı artıracak, genç 
izleyicilere hitap eden ne tür programlar yayımlarsınız? 

2000’li yılların başlarında Türkiye’de de dünyada olduğu gibi bir Pokemon salgını ve belki 
de çılgınlığı denebilecek bir durum vardı. İşte bu durumla ilgili olarak farklı farklı görüşler ve 
değerlendirmeler de hızla medyada yerini almaya başladı.

Pokemon ile ilgili yukarıdaki haber örneklerine bir kere daha bakalım. Bu medya içeriğinin 
yer alışı ile ilgili olarak aklımıza gelebilecek birkaç soruyu şu şekilde ifade edebiliriz:

 » Bu ileti (Pokemon haberi) hangi amaçlarla oluşturulmuştur?

 » Bu ileti kimler tarafından oluşturulmuştur?

 » Bu ileti kime seslenmektedir? Hedef kitlesi kimlerdir?

 » Bu iletinin aktarılmasında neden çizgi film tercih edilmiştir?

3. MEDYADA İÇERİK VE BİÇİM

Pokemon çılgınlığı!
Pokemon, gerek 
çizgi filmiyle gerekse 
oyuncaklarıyla tüm 
dünyayla birlikte 
Türkiye’deki 
çocukları da çılgınlığa 
sürüklüyor. Mersin’de 
yedinci kattan “Ben 
Pokemon’um” diye 
atlayan çocuğun 
ardından uzmanların 

dikkatleri çektiği 
pokemon fırtınası, 
bu tip çizgi 
filmlerin çocukların 
gelişiminde 
olumsuz etki yapıp 
yapmayacağı 
konusunda farklı 
görüşleri karşı 
karşıya getirdi. 

Günah keçisi Pokemon

Bir çocuğun kendini "Pokemon" 
yerine koyup camdan atlamasında tek 
suç o çizgi filmin mi? Uzmanlara göre 
aileler ve medya da sorumlu...
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Medya içeriklerinin farklı ve çeşitli olması üstlendikleri 
rol ve işlev ile de ilgilidir. Bu içeriklerin amaçları neler 
olabilir? Birkaçını birlikte ifade edelim;

 » Eğlendirmek

 » Eğitmek

 » Reklam ve tanıtım

gibi ticari, ideolojik ve benzeri nedenlerle etkilemek.

Medya içeriklerinin farklı birçok konuyu ele aldığını kolay 
bir çalışma ile ispat edebiliriz.  

İşte birkaç çalışma örneği:

1. Okuduğunuz gazeteleri düşünün. Daha çok hangi
tür haberler dikkatinizi çekmektedir?

2. İzlediğiniz televizyon kanalında daha çok hangi tür
programlar yer almaktadır?

3. Dinlediğiniz radyo kanallarında hangi tür programlar
daha fazla yer almaktadır?

Medya konusunda  
aklımızdan 
çıkarmamamız gereken 
dört önemli nokta;
1. Medya, birbirinden
farklı ve çeşitli 
içeriklerden 
oluşmaktadır.
2. Medya bu içerikleri
farklı biçimler ve anlatı 
yapıları içerisinde 
karşı tarafa aktarmaya 
çalışmaktadır.
3. Medyanın sahip
olduğu içerik ve biçimin 
belirli bir amacı vardır.
4. Medyanın seslenmek,
ulaşmak, etkilemek, 
yönlendirmek ve 
etkilemek istediği hedef 
kitle ve kitleler vardır.
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Bir an için şöyle bir düşünün: 

En son izlediğiniz haberde

acaba gerçekleşmiş bir olayın

HANGİ PARÇALARI NASIL aktarılmış,

HANGİ BÖLÜMLERİ dışarıda tutulmuş,

aktarılan bölümün

izleyici için etkisini artırmak için

NE TÜR GÖRSEL, İŞİTSEL VE YAZILI

çalışmalar yapılmıştır?

Bir başka örnek soru ile pekiştirmeye çalışalım. Binanızın hemen önünde bir 
olay olduğunu düşünün. Şu soruları ve bu sorulara bağlı sonuçları birlikte 
değerlendirmeye çalışalım:

1. Binanızın önündeki olayı birinci kattan gören kişi ile
dördüncü kattan gören kişinin bakış açısı ve yorumlayış
biçimi arasındaki farklar sizce neler olabilir?

2. Binanızın önündeki olayda kendi akrabasının olayın
içinde olduğunu gören kişinin bakış açısı sizce ne
olabilir?

3. Binanızın önündeki olayda yer alan kişilerden
birinin geçmişte sorunlar yaşadığınız biri olduğunu
gördüğünüzde o olayı yorumlayış biçiminiz, olaya
bakış açınız nasıl olacaktır?

4. Binanızın önündeki olayda yer alan taraflardan
birisi sizin şehriniz veya bölgenizden ise olayı
değerlendirirken bakış açınızın, yaklaşımınızın nasıl
etkilenmiş olabileceğini düşünüyorsunuz?
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4. EĞLENCE MEDYASI ÜRETİMİ

En beğendiğiniz filmi düşünün. Sizce bu film hangi aşamalardan geçerek 
oluşturulmuştur? Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Bir video hazırlayarak istediğiniz 
duygu ve düşünceleri çevrenizdekilere 
aktarabilirsiniz. Aktarmak istediğiniz duygu 
ve düşüncelerin belli bir düzende ve etkide 
olabilmesi için dikkat etmeniz gereken bazı 
temel noktalar bulunmaktadır. Örneğin, 
filmde yapım öncesi süreçte kendimizi 
doğru ifade edebilmek ve programlı 
bir üretim gerçekleştirebilmek için bir 
senaryoya, devamında çekim senaryosuna 
ve çekimlerde bizlere rehberlik edecek, 
adı ‘storyboard’ (Hikâye Akış Şeması) 
olan görsel rehberimizin hazır olması 
temel olan noktalardandır. Görüntü ve 
seslerin bir araya getirildiği kurgu süreci 
olarak adlandırılabilecek yapım sonrası 
süreçlerin de kendine özel uygulamaları 
bulunmaktadır.

Karakter Tasarımı 1. Adım:
İki boyutlu eskiz çizimler

Karakter Tasarımı 2. Adım:
Üç boyutlu karakter
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Yandaki senaryoda 
geçen olayların 

aşağıdaki
hikâye akış 

şemasında nasıl 
resmedildiğini, 

planladığını 
inceleyiniz.
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Anlatmak istediğiniz bir öykünüz olabilir. Etrafınızda olan biten olayları takip etmek ve 
bunları çevrenizle paylaşmak istiyor olabilirsiniz. Aynı şekilde sevdiğiniz müziklerden bir 
radyo programı yapmak istiyor olabilirsiniz. Aslında bunların tümünü yapabilirsiniz. Bunun 
için temel medya üretim çalışmalarını izlemeniz gerekir.

Medya ile ilgili bir üretim faaliyetine başlamadan önce bazı temel soruların yanıtlanmasında 
fayda vardır. Elde edeceğimiz yanıtlar ile üretimin ve sonraki aşamaların gerçekleştirilmesi 
daha kolay olacaktır.

Nasıl bir mesaj vermek istiyorum? Bilgilendirici 
mi? Duyguları ifade eden mi? Kutlayan, tebrik 
eden mi? Sevdiğiniz müzikleri paylaşan mı? 
Duyarlılığınızı gösteren veya ilgi alanlarınızı 
vurgulayan mı? Bu tür soruları yanıtlayarak 
ne tür bir mesaj vermek istediğinizi 
netleştirebilirsiniz.

Bu mesajı, içeriği kime aktarmak istiyorum.  
Hedef kitlem, grubum kim? Arkadaşlarım 
mı? Okulum mu? Çevrem veya şehrim mi? 
Engelliler mi? Belli sağlık sorunu olanlar mı? 
Yaşlılar, gençler veya çocuklar mı? Ebeveynler 
mi? Buna siz karar verin.

Bu hedef kitleye ulaşmak için en doğru araç 
hangisi olacaktır? Gazete üreterek mi? Radyo 
programı yaparak mı? El broşürü hazırlayarak 
mı? Acaba çizgi hikâye üreterek mi? Yoksa, bir 
doğum günü kutlaması için davetiye hazırlayarak 
mı? 

?

?

?
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BİR GAZETE HABERİ HAZIRLAMAYA NE DERSİNİZ?
Basında yer alan haberciler gibi bir haber üretmeniz aslında hiç de zor değil. Dikkat etmeniz 

gereken belli başlı birkaç nokta var. Gerisi ise birazcık bu deneyimlerinizi pekiştirmek. Bir 
konu veya olay hakkında hazırlamayı düşündüğünüz haberiniz için düşünmeye başladığınız 
andan itibaren yanıt vermeniz gereken belli başlı  sorular şunlardır:

6. Olayın içindeki kişiler kimler?
Taraflar var mı? Olayda kim veya kimler 
ön plana, neden çıkmaktadır?

7. Olaydan
etkilenenler 
kimler?4. Olay

nasıl
olmuştur?

5. Olayın nedenleri
hakkında ne tür 
bilgiler var?

3. Olayın oluş
zamanı nedir?

2. Olay nerede
olmuştur?

1. Konu veya olay nedir,
ne hakkındadır?
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Burada yanıtını bulmaya çalıştığımız aslında haberin ortaya çıkmasında yardımcı olacak 
olaya veya konuya ilişkin temel noktalardır. 5N+1K olarak adlandırılan, belki de duymuş 
olabileceğiniz formül de budur. 

5N+1K şu sorulara yanıt arar: ne, nerede, nasıl, neden, ne zaman ve kim(ler).
Bu bilgileri topladıktan sonra haberci olarak kendi haber dilimizi, vurgulama, haberde belli 

noktaları öne çıkartma gibi yaklaşımları düşünmeye başlayabiliriz. Belki daha özgün şeyleri 
de eklemeyi düşünmüş olabiliriz. Kendi haberimizi güçlendirecek, farklı bakış açılarını 
yansıtan, konunun içine girmemizi sağlayan röportajlar yapmayı düşünmüş olabiliriz. Tekrar 
düşünelim. Biz bu haberi hedef kitlemize en iyi şekilde ulaşacağımızı düşündüğümüz hangi 
araç / kanal üzerinden yapmayı düşünüyoruz? Bu bir radyo haberi mi olacak, televizyon 
haberi mi, yoksa gazete haberi mi? Hatta, İnternet gazetesi bile olabilir.

5N+1K habercilikte sıkça duyulan ve haberde 
olması gereken beş temel nokta olan; ne, 
ne zaman, nerede, neden ve kim sorularını 
yanıtlamayı esas alan kısa formüldür.



,
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1. Programın hedef kitlesinin özellikle kimler olduğuna ve radyoda yer alacağına karar 
verdikten sonra programın süresini belirleyebiliriz.

2. Belirlenen süreye göre ne kadar içerik (geri dönüşüm ile ilgili konular), ne tür müzik 
kullanacağımıza karar verebiliriz.

3. İçerik bölümlerine, geri dönüşüm ile ilgili işlenecek konuları belirleyebiliriz. Bunların 
hangilerini programı sunan kişi anlatabilir, hangileri röportajlarla, hangileri uzman 
görüşleriyle, hangileri konunun birinci derecede kaynakları ve diğer kişilerin aktarımlarıyla 
üretilebilir. İmkanımız varsa canlı yayın düşünebilir miyiz?

4. Hangi şarkıları kullanmayı düşünüyoruz? Dinleyicilerden armağan şarkılar gibi özel 
uygulamalarımız neler olabilir?

5. Programın hangi bölümlerinde program sunucusunun anonsları olabilir? Hangi amaçlarla 
bu anonslar olacak? Açılış, bölümler arası geçişler ve kapanış gibi anonslar olabilir mi?

6. Program canlı mı, yoksa kaydedilmiş (kurgulanıp kaydedildikten sonra yayınlanan) bir 
şekilde mi yayınlanacak?

7. Program kaydedilerek sonradan yayınlanacaksa bölümlerin kurgulanmasında başka 
neler kullanabiliriz? Belli ses efektleri, konuşmalar altına müzik kullanımları ve benzeri 
düşünülüebilir mi?

8. Programımızı hangi ortama kaydedeceğiz? İnternet üzerinde mi yer alacak, yoksa veri 
disklerine, hafıza kartlarına ve benzerine mi kaydedilecek?

Keyifli zaman geçirmek ve belli bir hedef kitleye ulaşmak için bir gazete haberi 
üretebilmenin temel noktalarını birlikte değerlendirdik. Peki, sizin aklınızdan geçen 
bir medya üretimi ne olabilirdi ve bunu nasıl yapardınız? Haydi, sıra sizde. Bunu 
yapabileceğinizi siz de biliyorsunuz.
Bir gazete, dergi veya radyo programı üretmeyi düşünseniz, sizce hangi temel 
aşamalardan geçmeniz ve hangi temel soruları yanıtlamanız gerekecektir?

Gelin bu defa haber amaçlı 
bir medya üretiminden eğlence 

amaçlı ve geri dönüşüm 
ile ilgili mesajlar vermeyi 

amaçlayan bir radyo programı 
yapmaya çalışalım. Bu 

programın elbette bir adının 
olmasında fayda var. Peki, 

adını koyduktan sonra sizce 
neler yapabiliriz? Gelin belli 

temel uygulamaları birlikte 
ifade edelim:
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A. Resimlerdeki iletişim araçlarını, düşünmemize ve hayal kurmamıza çok fazla 
olanak sağlayan sıcak araçlar için [1] rakamını; hayal kurarak ve düşünerek 
ulaşabileceğimiz şeyleri bize doğrudan gösteren soğuk araçlar için [2] rakamını 
kullanarak sınıflandırınız.

Televizyon: Kitap: Radyo: Gazete:

B. Hangi medya işlevini, hangi medya ürününde daha fazla görürüz? Tablodaki unsurları 
eşleştirerek nedenini yazınız.

MEDYA İŞLEVİ

1- Bilgilendirmek

2- Sosyal iletişimi sağlamak

3- Sosyalleştirmek

4- Siyasal katılım  sağlamak

5- Eğitmek

6- Eğlendirmek

7- Satmak

? MEDYA 
ÜRÜNÜ NEDEN?

Reklam

Yarışma 
programları

İlan

Sinema 
filmleri

Dizi filmler

Belgesel 

Haber

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM
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C. Okulunuzda sizler tarafından yeni bir okul gazetesi çıkarıldığını düşününüz. Bu gazetenin 
okul öğrencilerine tanıtılması için reklâm afişleri hazırlamanız gerekiyor. Ancak ortada bir 
sorun var. Hazırlanan örnek afiş okuldaki herkesin ilgisini çekmiyor. Bu nedenle okuldaki farklı 
özelliklere (yaş, cinsiyet, meslek) sahip kişiler için farklı afişler hazırlamanız gerekmektedir. 
İlgisini çekmek istediğiniz grubu aşağıdan seçiniz ve bu grubun ilgisini çekecek bir gazete 
tanıtım afişini verilen boşluğa çiziniz.
(   ) Okula yeni başlayan 5. sınıflar (   ) Kız öğrenciler  (   ) Erkek öğrenciler
(   ) Okulu bitirmekte olan 8. sınıflar  (   ) Bayan öğretmenler (   ) Erkek öğretmenler
(   ) Okulun diğer çalışanları  (   ) Okul İdaresi  (   ) Veliler 
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D. 
2 adımda medya izleme sürenizi ölçebilirsiniz; 
1. Adım) Aşağıdaki Form 1’e gün içinde saat saat izlediğiniz medyayı ve süresini yazınız.
Formlardaki süreleri toplayarak günlük toplam medya kullanım sürenizi bulunuz.
Her gün farklı bir form kullanarak bu işlemi bir hafta devam ettiriniz. 

1 )  G Ü N L Ü K  M E D Y A  İ Z L E M E  T A K İ P  F O R M U

BAŞLANGIÇ BİTİŞ SÜRE (Dk.) İZLENEN MEDYA

6.OO 7.00

7.OO 8.00

8.OO 9.00

9.OO 10.00

10.OO 11.00

11.OO 12.00

12.OO 13.00

13.OO 14.00

14.OO 15.00

15.OO 16.00

16.OO 17.00

17.OO 18.00

18.OO 19.00

19.OO 20.OO

20.OO 21.OO

21.OO 22.OO

22.OO 23.OO

23.OO 24.00

GÜNLÜK MEDYA İZLEME 
SÜRESİ (Dk.)
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2) HAFTALIK MEDYA İZLEME TAKİP FORMU
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GÜNLÜK ORTALAMA MEDYA İZLEME SÜRESİ
(Haftalık Toplam / 7)

2. Adım) Günlük medya izleme sürenizi gün gün Form 2’ye yazınız.
Bir hafta sonra 7 günün medya izleme sürelerini toplayın. Haftanın kaç saatini 

medya ile geçirdiğinizi bulunuz. 
 Haftalık medya izleme sürenizi 7’ye bölerek günde ortalama kaç saatinizi medya ile 
geçirdiğinizi de bulunuz. 

Tüm bu işlemlerden sonra arka sayfadaki soruları cevaplandırınız.
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2. Ünite
MEDYAYA

SORU SORUYORUM

Günlük olarak bu süreyi medya ile geçirmek yerine alternatif olarak neler yapabileceğinizi 
yazınız.
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Hesaplarınızdaki gibi bir yıl süresince boş vakitlerini medya karşısında geçiren “Siz” ile 
yukarıda yazdığınız alternatif aktivitelerle geçiren “Siz” arasında hangi farklar olurdu? 
Aşağıdaki kısımda açıklayınız.
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2. Ünite
MEDYAYA

SORU SORUYORUM

1. BİLGİYE ERİŞİM
2. GÜNDEMİMİZ MEDYA
3. MEDYANIN KURGUSU
4. ANLAMLANDIRMAK: ANLAM BİZDE…
5. GERÇEĞİN PEŞİNDE
6. FARKLI PENCERELERDEN BAKMAK!
7. OKUL GAZETESİ HAZIRLIYORUZ
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Öğretmen “Peki, çok güzel… İşi biraz zorlaştıralım.” dedikten 
sonra kitabı açar ve kitabın ortalarından bir satır seçerek okur.  “En 
iyi karınca avcılarından birisi de…” der.

Ama öğrenciler bu kez kitabın içindekiler bölümüne göz atsalar da, 
sayfaları deste gibi hızlıca çevirerek tarama yapsalar da söylenen 
bölümü bulamazlar. Öğrenciler o ifadeyi bulabilmek için bu 272 
sayfalık kitabı baştan sona okumamız gerekir diye düşünürler.

Sizce öğrenciler aradıkları bilgiyi bulmak için ne yapabilirler?

1.   BİLGİYE ERİŞİM

İhtiyaç duyduğunuz bilgilere nasıl ulaşıyorsunuz?

“Öğretmen, medya okuryazarlığı dersinde öğrencilerden 
kendisine bir kitap vermelerini ister. Verilen fen bilimleri 
kitabını göstererek “Şimdi kitaptan bir başlık okuyacağım. 
Sizden okuyacağım başlığın hangi sayfada olduğunu 
bulmanızı isteyeceğim.” der. Kitabı şöyle bir karıştırdıktan 
sonra “Elektrik Akımı Nedir?” der. Ardından, “Okuduğum 
ifade kaçıncı sayfadadır, bunu kim bulacak?” diye sorar. 

Parmak kaldıranlar arasından Erdem’e kitabı uzatır. Erdem 
önce kitabın içindekiler bölümünü inceler. Elektrikle ilgili 
üniteyi bulur, ardından alt başlıkları inceleyerek “Elektrik 
Akımı Nedir?” başlığının 125.sayfada olduğunu bulur. 

Öğretmen teşekkür ettikten sonra, aynı kitaptan sayfa numarasını 
eliyle gizleyerek bu kez bir yüzme havuzu göstererek “Evet bu 
fotoğrafı kim bulabilir?” der.

Serpil kitabı alır, önce içindekilere göz atar. Sonra bu bölümü 
bırakarak kitabı bir deste şeklinde sayfa sayfa açılacak şekilde 
döndürür. Hızlıca geçen sayfaları baştan sona, sondan başa tekrar 
döndürürken gözüyle tarar. Biraz sonra öğretmenin sorduğu havuz 
fotoğrafının olduğu sayfayı bulur. 
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Medya dersi öğretmeni tarafından bir önceki sayfada yapılan çalışma bir “bilgiye erişim” 
etkinliğidir. Amaç, belli bir bilgi kümesi içerisinden gereksinim duyulan bilgiye erişmek ve 
ulaşmaktır. Öğrenciler, bir ders kitabından aradıkları bilgilere ulaşmak için belli stratejilere 
başvurmuşlardır. İçindekiler bölümüne bakmak, sayfalara göz atmak, varsa kitap dizinine 
bakmak birer arama stratejisidir. Bilgiye ulaşmada stratejileri mutlaka uygulamak gereklidir. 
Aksi hâlde ansiklopedide “Farabi” ile ilgili bilgi edinmek için A harfinin başladığı cildin birinci 
sayfasından itibaren okunmaya başlanması söz konusu olurdu. Bu da çok fazla zaman 
alacağından bilgiye ulaşılmasını çok güçleştirirdi. 

Çağımızda bilgiler baş döndürücü bir hızla artmaktadır. Bu nedenle gerekli durumlar 
dışında bilgilerin ezberlenmesi, zihinde tutulması yerine, istenildiğinde ihtiyaç duyulan 
bilgiye hızlıca ulaşılması beklenir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişme bunu oldukça 
kolaylaştırmıştır.

Günümüzde en önemli bilgi 
edinme araçlarının başında İnternet 
gelmektedir. Merak edilen tarihî 
bir olaydan, bir yemek tarifine; 
hazırlanacak ödevlerden, spor 
karşılaşması sonuçlarına kadar 
akla gelebilecek hemen her konuda 
İnternete başvurulmaktadır. Önceleri 
masaüstü bilgisayarlar daha sonra 
dizüstü bilgisayarlar, tabletler derken 
şimdilerde cep telefonları aracılığıyla 
her an elimizin altında bulunan bu 
araçlar sürekli kullanılmaktadır.
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Bilgisayarlar ve telefonlar eskiye oranla daha uygun 
fiyatlardan satın alınabilmekte. Ev ve okullar dışında artık 
birçok alışveriş merkezlerinde, lokantalarda, kafeteryalarda 
hatta  büyük kentlerin belli  caddelerinde ücretsiz İnternet 
erişimi sağlanabilmektedir. 

Eskiden bilgiye ulaşmak daha zordu. Şimdi bilgiye ulaşmak 
çok kolaylaştı. Aklımıza gelen bir konudan, hatırlayamadığımız 
bir şarkı sözünden, hava durumundan resmî bilgilere kadar 
anında sorgulama yapabilmekteyiz. Bilgi edinmek istediğimiz 
konu ile ilgili arama motoruna yazılan anahtar kelimeler ile 
bir saniyeden bile kısa sürede karşımıza yüz binlerce hatta 
bazen milyonlarca sonuç çıkabilmektedir. 

Bilgiye ulaşmak oldukça kolaylaşmıştır ama bu kez zorlaşan 
başka bir durum söz konusu olmuştur.  Artık bilgi konusundaki 
yeni sorun, ulaşılan bilgilerle baş edebilmektir. 

İnternet aracılığıyla ulaşılan bilgiler basılı kitaplar ya da 
ansiklopedilere göre biraz farklıdır. Çünkü ansiklopedilerde 
yer alan bilgiler derlenip toparlanmış, kontrolden geçirilmiş, 
sistematize edilerek sınıflandırılmıştır. İnternet'teki bilgiler 
ise böylesine elden geçirilmiş nitelikte değildir. Elbette 
arama motorları tarafından kullanılan çeşitli dizinleme 
robotları bazen belli sınıflamalar sunmaktadır. Ancak bu 
çoğu zaman yeterli olmamaktadır. Dolayısıyla İnternet'te 
arama yaparken karşımıza çıkan bilgi dağı içinde gereksiz, 
yanlış, geçersiz vb. bilgilerin ayıklanması gerekmektedir.  

Erişim becerisi; kişinin büyük bilgi yığınları içerisinde çeşitli 
stratejiler kullanarak gerekli ayıklamalar ve sorgulamaları 
yaparak gereksinim duyduğu konuda en geçerli ve güvenilir 
bilgi kaynaklarına, en kısa sürede ulaşma becerisi olarak 
tanımlanabilir.

Web Tarayıcı 
(web browser): İnternet'te 

web içeriklerinin 
görüntülenmesini ve işlem 

yapılmasını sağlayan 
yazılım. (Örneğin, İnternet 
Explorer, Firefox, Chrome, 
Safari, Yandex, Opera vb.) 

Arama Motoru: 
Yazılan anahtar 

kavramlarla ilgili 
İnternet'te bir içeriği 

bulmak için kullanılan 
sitelerdir. (Örneğin, Yahoo, 
Bing, Google, Yandex vb.) 

Anahtar Kelime:  Arama 
motorlarında ulaşmak 

istediğimiz içeriği, konuyu 
en net yansıtan kelime 

veya kelime grubu
Alan Adı

(domain):  
Web sitelerinin İnternet 

üzerindeki adı ve adresidir.
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İnternet'te bilgiye erişimi bir örnekle 
açıklayalım. Web tarayıcısını açtıktan 

sonra, arama motoruna, Element Nedir?  
yazılmış ve “Arama” butonu tıklanmıştır.

Yapılan tarama sonucunda 0,26 
saniyede 582.000 sonuca ulaşılmıştır. 
Arama sonucunda böylesine geniş bir bilgi 
yığını ile karşılaşılmıştır. Fakat aranan 
bilgiye gerçekten ulaşıldı mı? Henüz 
ulaşılmamıştır. İlk siteden başlayarak 
sırasıyla tüm sayfaların tek tek incelenip 
sonra diğer siteye tıklamak suretiyle 
aramanın sürdürüldüğü kabul edilirse, 
“element nedir” konusunda kısa sürede 
geçerli ve doğru bilgi edinmek pek mümkün 
görülmemektedir.

O hâlde belli arama stratejilerine 
başvurulmalıdır. Öncelikle anahtar 

kavramlar tekrar gözden geçirilmelidir. 
Aranan konu ile ilgili en temel sözcüklere 

karar verilmelidir. Bir sonraki adımda 
çıkan sonuçların sınırlandırılması, 
süzgeçten geçirmesi önemlidir. Bu 

nedenle tırnak işareti  (“ ”) kullanılarak, 
arama yaptığımız konu ile ilgili  “Element 
Nedir?”  ifadesi yazılarak tarama yapılır.
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Aranan bilginin niteliğine 
göre sınıflandırma yapmak. 
Görseller, haberler, videolar 
vb. Web sitesi alan adları 

(domain) bilgilerinden 
yararlanmak.

Birden fazla anahtar kelime ile tarama 
yaparken ifadenin tırnak içinde yazılması 
ulaşılacak sonuçların sayılarında ciddi 
oranda azalma gerçekleştirecektir. Tırnak 
işareti olmadan 582.000 sonuç çıkarken; 
aynı ifade tırnak içinde yazıldığında sonuç 
sayısının 18.300’e düştüğü görülmektedir.  
Ancak 18.300  sonuç da hâlen çok fazladır.

Web sitesi alan adı Uzantısı İngilizce açılımı Niteliği

www.websitesi.

com commercial Ticari amaçlı siteler

net network Ağlar

org organisation Kâr amacı gütmeyen 
kuruluşlara ait siteler

edu education Üniversite gibi eğitim 
kurumlarına ait siteler

gov government Devlet kurumlarına 
ait siteler

mil military Askeri kuruluşlara 
ait siteler

Web sitesi ya da yöneticisi 
hakkındaki bilgileri 
kontrol etmek. “biz kimiz”, 
“hakkımızda” gibi sayfalar... Paylaşılan bilginin 

ve web sitesinin son 
güncellenme tarihini 
kontrol etmek.

1 2

3 4

Karşımıza çıkan sonuçların daha fazla azaltılması, gereksiz ve ilgisiz sonuçların hızlıca 
elenmesi için farklı birçok strateji kullanılabilir. Aşağıdaki stratejiler bunlardan bazılarıdır.
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BEŞ TEMEL SORU
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2.  GÜNDEMİMİZ MEDYA

Hayat Kurtaran / Karartan Medya 

“Eğer dikkatli değilseniz, 
gazeteler sizin
zulüm gören insanlardan
nefret etmenizi
ve zulmü uygulayan insanları 
sevmenizi  sağlar.”

    

1) Sizce medya halkın bilinçlenmesinde etkili midir? Tartışınız.

2) Medyada her duyduğumuz, her gördüğmüz doğru bilgi midir? Tartışınız.  
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2.  GÜNDEMİMİZ MEDYA

Aşağıdaki haber örneklerini inceleyerek ilgili soruları cevaplayınız.

Konya’da çalıştığı 
kuyumcuyu soydu. Yakalanan 
zanlı tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.” başlığında ulusal 
kanallarda yer alan haberin 
tamamen asılsız olduğu ortaya 
çıktı.

R.,Ş. avukatı aracılığı ile 
yaptığı açıklamada durumu tüm 
ayrıntıları ile anlattı. R.Ş  “Adı 
geçen kuyumcu dükkânında 10 
yıldır çalışıyorum. Patronumun 
oğlu ile bir tartışma yaşadım. 
Bana hakaret etti. Ağrıma 
giden sözler söyledi. Ben de 
işi bırakmaya karar verdim. 
Durumu patronuma bildirdim. 
Zor da olsa işi bırakacağımı 
kendisine kabul ettirdim. Daha 
sonra kız kardeşime ait olan ve 
çalıştığım kuyumcu dükkânında 

emanet olarak bulunan altınları 
da patronumdan istedim. O da 
altınları alabileceğimi söyledi. 
78 gram altını tartıp aldım. İş 
yerinden ayrıldım ve çevre esnafı 
ile de vedalaşıp evime geldim.” 
dedi.

Tartıştığı patronunun oğlu 
E.N.’nin kendisine iftira attığını 
da dile getiren R.Ş. “Aynı gün 
polis gelip hırsızlık suçundan 
beni gözaltına aldı. Savcılığa 
çıktım. Konuyu anlattım. 
Tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakıldım.  Patronumun 
oğlu E.N., fotoğrafçılık yapan ve 
amatör olarak da gazetecilikle 
ilgilenen Z.D. isminde birini 
arayıp olayı kurguladığı 
gibi anlatmış. Z. D. olayın 
doğruluğunu araştırmadan 

üstelik tutuklanarak cezaevine 
gönderildiğimi de belirten bir 
haber yapıp ulusal ve yerel 
kanallara servis etmiş.” dedi.

Olayın ardından eşinin sinir 
krizi geçirdiğini de sözlerine 
ekleyen talihsiz adam “Ben 
dükkânı soyacak olsam, 
kameraları bile ben taktırdım, 
bunu kameralar karşısında 
yapar mıyım? Kaldı ki hangi 
hırsız çalacağı altınları tartar. 
Ben altınları tek tek tartıp 
aldım. Çocuklarımın yüzüne 
bakamıyorum. Mahallede herkes 
yüzüme bakıp kafasını çeviriyor. 
Bir iftira atıldı. Bununla ilgili 
hukuki anlamda gereken her şeyi 
yapacağım.” dedi.

Yalan Haber Hayatını Kararttı

Bir bilgi kaynağı
olarak medya

insanların hayatını 
nasıl etkiler?

M.A.T. 50 yaşında. Çeşitli hastalıklar geçirdi 
ve yanlış teşhislerle tedavisi gecikti. Sonunda 

“Yapacak bir şey yok.” denilerek ölümü beklemek 
üzere evine gönderildi. 

Tam vazgeçmişti ki İnternet ortamında okuduğu 
bir haberle son bir umut Bursa’dan İstanbul’a 

gelerek mucizevi bir şekilde hayata döndü.

OĞLUNUN OKUDUĞU HABER
HAYATINI KURTARDI!

Bir bilgi
kaynağı olarak

medya bir kişinin 
hayatını nasıl
kurtarabilir?

Bir gazete haberi, 5 Haziran 2013

Bir gazete haberi, 30 Aralık 2012
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Bilgi kaynağımız olarak medya aldığımız kararları nasıl etkileyebilir?

Hayatımız boyunca pek çok karar veririz. Yiyeceğimiz yemeğe, giyeceğimiz kıyafetlere, 
okuyacağımız kitaba, izleyeceğimiz televizyon programına, çalışacağımız işe, evleneceğimiz 
kişiye, oturacağımız eve, yaşayacağımız şehre…

Ancak burada önemli olan, bu kararların bizim için doğru ve uygun kararlar olmasıdır. 
Bunun için de seçim yapacağımız, karar vereceğimiz konuda gerekli ve doğru bilgilere 
ulaşmamız da bir o kadar önemlidir. 

Aşağıda sıradan bir günde karşılaşabileceğiniz haber örneklerine yer verilmiştir. Bu haber 
örneklerini inceledikten sonra aşağıda verilen soruyu cevaplandırınız:

İlimizde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sabah kadar 
devam ettirmiştir. Valilik tarafından yapılan açıklamada, bu durumun ulaşım- 
da aksamalara yol açacağı, öğrencilerimizin güvenliğini riske atabileceği ve 
bu sebeplerden ötürü il ve ilçelerde ilk, orta ve lise seviyesindeki okulların bir 
gün süreyle tatil kararı alındığı ifade edilmiştir.

ÜCRETSİZ SPOR 
OKULLARI ÇOCUK 
VE GENÇLERİN      
İLGİSİNİ BEKLİYOR!

1996 yılında Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi Ücret-
siz Spor Okulları Komis-
yonu tarafından "Ücretsiz 
Spor Okulları Projesi” baş-
latılmıştır. Bu organizasyon, 
spor yapma olanağı bula-
mayan çocukların bedensel 
ve ruhsal gelişimine katkıda 
bulunmak amacıyla gerçek-
leştirilmektedir. ÜSO Pro-
jesi, boy-kilo gibi fiziksel 
ön koşul aranmaksızın spor 
yapmak isteyen 7 - 14 yaş 
kız, erkek, çocuk ve gençleri 
kapsar. Müracaat eden çocuk 
ve gençlerden hiçbir neden-
le ücret talep edilmemekte-
dir. Başvurmak isteyenler 
“www.uso.org.tr” adresini 
ziyaret edebilirler.

ÇOCUK 
BESLENMESİNDEN 
UZAK TUTULMASI 
GEREKEN 10 GIDA

Günümüzde hamburger, 
patates kızartması, ketçap, 

mayonez ve asitli içecek 
beşlisi günlük beslenmenin bir 
parçasını oluşturuyor. Ancak 
yapılan çalışmalar gösteriyor 
ki haftada bir veya daha fazla 
hamburger tüketmek çocuklarda 
astım riskini belirgin biçimde 
arttırıyor.
1- Çikolata ve kakaolu gıdalar
2- Kakaolu fındık ezmeleri
3- Gazlı içecekler
4- Çay, kahve ve buzlu çay
5- Patates kızartması, cips
6- Ketçap
7- Mayonez
8- Hazır meyve suları
9- Hamburger, pizza, lahmacun
10- Yoğun baharat içeren sucuk,
çiğ köfte vb. gıdalar

ÇOCUKLAR VE GENÇLER 
İÇİN ÖZEL OLARAK 
GELİŞTİRİLDİ

Tasarımcı Thüring Lukas 
tarafından gençler için geliştirilen 

elektrikli bisiklet Türkiye’de satışa 
sunulmuştur. Arkada bir önde iki 
tekerlek olmak üzere üç tekerlekli 
bir bisiklet olan bu model, elektrikli 
olması ile farklı bir tasarımdır.
Güvenli olması bakımından arka ve 
önde farlarıı bulunuyor, bisikletin 
arka tekerlek üzerinde ufak bir bagajı 
da bulunuyor.

Medyadan elde ettiğiniz bilgileri genel olarak yazınız ve bu listeyi göz önünde 
bulundurarak şu soruyu cevaplayınız:
“Medyadan edindiğiniz bilgiler sizin günlük hayattaki kararlarınızı nasıl etkilemektedir?” 
Aşağıdaki haberleri okuyan biri olarak kararlarınızda ne gibi değişiklikler olurdu? 
Açıklayınız.

Medya ve Kararlarımız

YOĞUN KAR YAĞIŞI 
NEDENİYLE 
OKULLARA BİR GÜN 
ARA!

Bir gazete haberi, 19 Mart 2012 Kurgulanmış haber Kurgulanmış haber

Kurgulanmış haber
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Bilgi kaynağımız olarak medya aldığımız kararları nasıl etkileyebilir?

Medya büyük kalabalıkları
nasıl etkileyebiliyor?

30 Ekim 1938, saat akşam 20.00 civarı. Amerikalılar akşam yemeklerini bitirmiş ve 
heyecanla en büyük eğlenceleri olan radyonun başına geçiyorlar. Yayında Orson Welles’in 
(Orson Vels) MerkürTiyatrosu ile birlikte hazırladığı radyo tiyatrosu programı var. 

Programı dinlemek için hava durumu ve 
sonrasındaki müzik yayınının bitmesini 
bekliyorlar. O anlarda yer yerinden oynayacak, 
fakat kimse hiçbir şeyin farkında değil…

Müzik yayını aniden bir son dakika haberiyle 
kesiliyor. Haberin ardından hafif bir müzik 
çalınmaya başlıyor. Spiker yine araya giriyor ve 
sesindeki panik iyice seziliyor. “Marslılar hızla 
yayılıyorlar. New Jersey (Niv Cörsi) polisi onları 
durdurmak için harekete geçiyor.”

Sonra yine müzik, ardından yeni bir haber, 
insanın tüylerini ürpertici sessizlikler... 
Dinleyiciler koltuğuna yapışmış kıpırdayamıyor. 
Radyolarını dinlemeleri için komşulara da 
haber veriliyor. Uzaktaki akrabalar telefon edilip 
uyarılıyor. Tüm Amerika’da, büyük bir panik 
başlamak üzere. Birden spikerin sesi bir daha 
duyuluyor: 

Marslılar Dünyayı İstila Ediyor!

“Bayanlar baylar, şimdi size 
ciddi bir haberim var. Bu akşam 
üzeri New Jersey’de Grovers 
Mill’e düşen garip nesne bir 
göktaşı değildi. İnanılmayacak 

gibi gelmesine rağmen, bu 
şeyin içinde, Mars’tan gelen 
bir ordunun öncü birlikleri 

olduğu sanılan garip yaratıklar 
bulunuyordu.”
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Ciddi bir ses halkı paniğe kapılmaması 
için uyarırken kendilerine Marslıların 
yalnızca New Jersey’e inmediklerini de 
söylüyor. Uzay araçları Birleşik Devletlerin 
her yanına inmiş. Binlerce sivil ve asker 
ışın tabancalarıyla öldürülmüş.

Görgü tanıklarıyla konuşmalar başlıyor 
bundan sonra. Tanıklar alevler saçan 
nesnelerin içinden çıkan çirkin yaratıkları 
anlatıyorlar, ışın silahlarının bir anda 
binlerce kişiyi öldürdüğünü, yaratıkları 
durdurmanın olanaksız olduğunu 
söylüyorlar.

Birleşik Devletler Başkanı’nın tüm ulusu 
uyarması ve spikerin CBS gökdeleninin 
tepesinden Manhattan’ın (Menhettın) istila 
edilmekte olduğu çığlığıyla program sona 
eriyor.

“Şimdi İçişleri Bakanının
ulusal tehlike durumu

özel mesajını dinlemek için 
Washington’a bağlanıyoruz.”

Panik bir bölgeyle de sınırlı kalmıyor. 
New York’ta (Ni York) lokantalar boşalıyor. 
Otobüs terminalleri ve taksi durakları bir an 
önce ailelerinin yanına gitmek isteyenlerle 
dolup taşıyor. Ve söylenti giderek yayılıyor.

Birleşik Devletler Donanmasına 
bağlı New York limanındaki gemilerin 
mürettebatı, Amerika’yı Marslılara karşı 
savunmak üzere görev başında. Los 
Angeles’ten (Los Encılıs) Boston’a (Bastın) 
kadar göktaşları indiği haberleri yağıyor. 
Bazıları Marslıları gerçekten gördüklerini 
iddia ediyor.

Eyalet destek birlikleri karargâhlarına 
telefon ederek dünyayı savunmaya hazır 
olduklarını bildiriyorlar. Güneyde kadınlar 
sokaklarda dualar ediyorlar. 

Ancak o anda radyolarının başında pek 
az insan var. Marslıların ilk indikleri yer 
olduğu söylenen New Jersey’de yollar 
tepelere doğru kaçmaya çalışan arabalarla 
dolu. Aileler, mobilyalarını ve değerli 
eşyalarını doldurdukları kamyonlarla 
evlerinden kaçıyorlar. Çılgın bir panik 
havası tüm ülkeyi sarıyor.
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Nasıl Oluyor Da Medya Araçları Büyük Kalabalıkları Etkileyebiliyor?

Bu olaydan da anlaşılabileceği gibi medya sadece bireylerin hayatını etkilemekle kalmaz aynı 
anda pek çok insanın, toplumun da hayatını etkileyebilir. Örneğin evindeki radyodan, gazeteden, 
televizyondan ya da İnternet'ten birçok kişi pomelo meyvesinin faydalarını anlatan haberleri 
izlemektedir. Bu kişilerin birçoğu da takip ettikleri bu haberden etkilenebilirler. Etkilenen kişiler 
çevrelerindeki insanlarla konuşurken bu meyveden söz etmeye başlarlar. Pomelo meyvesi toplumun 
gündemini oluşturan bir konudur artık. İşte bu durum medyanın gündem oluşturma gücünü gösterir. 
Günlük konuşmalarında pomelo meyvesinin faydalarını konuşan bu kişiler aynı zamanda bu 
meyveyi görür görmez almak isteyebilirler. Pomeloyu almak isteyen bu kişiler de kamuoyu olarak 
adlandırılabilir. Medyanın esas işi gündemi belirleme ve böylece kamuoyu oluşturmadır. İşte bu 
nedenle medya günümüzde çok önemlidir. Medya ürettiği gündemle kamuoyu oluşturabilmektedir. 
“Dünyalar Savaşı” adlı tiyatro oyunu radyonun nasıl kamuoyu oluşturabildiğini; birçok kişiyi aynı anda 
etkileyebildiğini gösteriyor. Düşünün bakalım, bu programın yayınlandığı o yıllarda;

• Kaç kişi dinlediği bir reklamdaki ürünü satın alıyor?
• Kaç kişi dinlediği bir haberden etkilenerek yerel seçimdeki tercihini belirliyor?
• Kaç kişi dinlediği bir oyundaki karakter gibi konuşmaya özen gösteriyor?
Bu soruların cevabı şu olabilir: “Dünyalar Savaşı” oyununu gerçek zannedenler kadar…
Başlıktaki soruyu tekrar düşünelim!
“Nasıl oluyor da medya araçları büyük kalabalıkları etkileyebiliyor?”
Bu sorunun cevabı medyadaki büyük değişimde gizli! Şimdi bu büyük değişimi görelim. 

Programı sonuna kadar bekleyenler 
bunun bir oyun olduğunu öğrendiler. 
Beklemeyenler ise gözleri panikten hiçbir 
şey göremeyecek durumdaydılar. Ve tüm 
bu olup bitenler sadece bir saat içinde 
meydana gelmişti. 

Oyunun sonlarına doğru iki polis memuru 
stüdyoya geldi, ama ortada yalnızca bir 
oyun olduğunu görünce, sokaklardaki 
panikten kimseye söz etmeden oyunun 
sonunu seyretmeye koyuldular.

Welles bu aşırı gayretinin sonucunu 
ancak ertesi sabah evinden çıkınca gördü. 
New York Haber binasının tepesindeki 
ışıklı haberlerde kendi adı vardı: “Orson 

Radyoda Marslıların
Saldırısı Oyunu
Binlerce Kişiyi
Korkuttu

Radyo Dinleyicileri Panik

İçinde

Marslıların Gazlı Saldırılarından 

Kurtulmak İçin Birçok Kişi Evini Terk 

Etti.

New York Haber

G A Z E T E

Welles Paniğe Neden Oldu.” Hemen 
gazeteleri alıp başlıklarına baktı: “Radyoda 
Marslıların Saldırısı Oyunu Binlerce 
Kişiyi Korkuttu" ve New York Haber’in 
manşeti “Radyo Dinleyicileri Panik İçinde: 
Marslıların Gazlı Saldırılarından Kurtulmak 
İçin Birçok Kişi Evini Terk Etti."

Gerçekten de tiyatro canlandırmasının 
etkisi büyük olmuştu. Yapılan araştırmalara 
göre tahmini 6 milyon dinleyiciden 1,7 
milyonu tiyatro oyununun gerçek olduğuna 
inanmıştı. 1,2 milyon kişi ise korkmuştu. 
Dinleyicilerden 20 kişi şok sebebiyle 
tedavi edilmişti.  Ve bir kişinin de intihar 
girişiminde bulunduğu iddia ediliyordu. 

Bir İnternet sitesinden (21 Ocak 2014) yararlanılarak oluşturulmuştur.
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Medya nasıl gündem ve kamuoyu oluşturabiliyor?

Gündem İle Gelen Kamuoyu

İletişim alanında çalışan uzmanlar medyayı özelliklerine göre ikiye ayırmaktadırlar. Bunlar;

İLETİŞİMİ SAĞLAYAN ARAÇLAR

Kamuoyu oluşmasında gruplaşmayı sağlayan medyalar, yani aynı anda birçok kişiye hitap 
edebilen medyalar etkin rol oynamaktadır. Ancak buradaki değişimin en önemli mimarı 
Gutenberg’dir. Matbaanın icadıyla birlikte yayıncılık gelişmiş ve daha da önemlisi gazeteler 
ortaya çıkmıştır. Gazeteler günlük olarak çıkan sayılarında kendilerince önemli olan konuları 
öne çıkararak gündem oluşturmuştur. Günün gazetesini okuyan ve gündemden etkilenen 
kişiler ortak fikirlerde buluşmuşlardır. Böylece kamuoyu dediğimiz durum ortaya çıkmıştır. 
Sonraki yıllarda ortaya çıkan radyo ve televizyon da ürettikleri gündemlerle kamuoyu 
oluşturmaya devam etmişlerdir. 

Şimdi isterseniz medyaların gündem ve kamuoyu oluşturabilme özelliklerini daha yakından 
görelim.

GRUPLAŞMAYI SAĞLAYAN ARAÇLAR

Bu özelliğe sahip olan medya iki kişinin 
kendi aralarında duygu ve düşüncelerini 
paylaşmalarına olanak tanıyan araçlardır. 
Telefon ile sadece iki kişinin konuşabilmesi 
gibi.

Bu özelliğe sahip olan medya ise bir 
televizyon gibi pek çok kişiye aynı anda 
aynı mesajın iletilmesini sağlamaktadır.

• Mektup
• Telgraf
• Telsiz
• Telefon

• Dergi
• Gazete
• Radyo
• Televizyon

Sizce "İnternet" yukarıdaki sınıflamadan hangisine dahil edilebilir? Tartışınız. 
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İnsanların farklı duygu ve 
düşüncelere sahip olması 
normal bir durumdur. İnsanlar 
farklı konulara ilgi duyabilir, 
farklı konuları merak edebilirler. 

Gündemleri de farklı olabilir, yani farklı 
güncel konular dikkatlerini çekebilir. 
Aşağıdaki örnekte bunu görebilirsiniz:

Medya kuruluşlarının 
(gazete, radyo, televizyon 
ya da İnternet medyası vb.) 
önüne güncel gelişmelerle 
ilgili bilgiler gelir. Medya 

kuruluşları da bunları değerlendirir, önem 
sırasına koyar ve en önemli gördüğü 
gelişmeyi öne çıkarır. Böylece gündemi 
de belirlemiş olur. Gündem bazen herkesi 
ilgilendiren çok önemli gelişmeler (deprem, 
salgın, vergi vb) olabileceği gibi bazen 
de “suni gündem” olarak adlandırılan 
gelişmeler de sunabilir.

Medya Kuruluşlarına Gelen 
Güncel Gelişmeler

Dinlemek için acaba 
hangi sanatçının 

albümünü almalıyım?

Altın 
fiyatlarındaki 

düşüş ne 
kadar daha 

devam 
edecek?

Bu sene
yaz modasında
hakim olan
renkler 

hangileridir?

Bu akşam oynanacak 
derbi maçı kim

kazanacak?

Akşam 
çocukların 

sevdiği 
yemeklerden 

hangisini 
pişirsem?

Sağlıklı 
beslenmek 
için organik 
ürünler mi 

tüketmeliyim?

1 2

Mayaların binlerce 
yıllık dönemlerden 
oluşan takvimlerinin 
sonu 2012 yılının 
Aralık ayını işaret 
etmektedir. Uzmanlar 
bu tarihin dünyanın 
sonu, kıyamet 
günü olduğunu 
belirtmektedirler.

Millî Eğitim 
Bakanlığından 

yapılan açıklamaya 
göre tarihimizin 
en büyük eğitim 
reformu planları 

tamamlanmak 
üzeredir.

Ekonomi Bakanlığı 
önümüzdeki 4 
ay içerisinde 
Türkiye’nin IMF’ye 
olan borcunun 
biteceğini açıkladı.
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3 4

Bir bankacı olarak 
ekonomi haberlerini 
dinleyemiyorum. Her 
kanalda varsa yoksa 

kıyamet.

Kıyamet 
gelirken 

yatırımı hangi 
alanlara 

yapacağımızın 
ne anlamı var?

Kıyamet haberi tüm 
tadımı kaçırdı, 

içimden hiçbir şey 
yapmak gelmiyor!

Kıyametin bu 
kadar erken 
geleceği hiç 

aklıma 
gelmemişti!

Kıyamet 
haberleri 

ailecek 
iştahımızı 

kaçırdı

Kıyamet geldi 
geliyor; sağlıksız 

beslensek ne 
olacak ki?

  Medyanın oluşturduğu gündem  
 aynı zamanda okuyan, izleyen ve  
 dinleyen bireylerin gündemidir  

 Medya kuruluşları gündem 
oluşturmak üzere belirledikleri, 
önemli gördükleri gelişmeleri 
gündeme aktarırlar. artık. İnsanlar bu gündem hakkında 

düşünür, bunu konuşur ve merak 
ettikleri şeyler de bu gündem ile 
ilgilidir.
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Medyanın gündem ve kamuoyu oluşturma gücü farklı amaçlar için kullanılabilir mi? 
Medyanın bu gücü iyi amaçlar için nasıl kullanılabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Matbaa ile başlayan, sonrasında da gazete, radyo ve televizyonun yaygınlaşması 
ile gündem belirleme ve kamuoyu oluşturmanın giderek daha da önem kazandığını 
unutmayalım. Ancak günümüzde çok önemli bir gelişme ve değişme söz konusudur. 
Elbette bu, İnternet ve sosyal medyanın yükselişinin bir göstergesidir. Bu değişimi ve 
gelişimi aşağıdaki görselde açıkça görebilirsiniz;

“İnternet Haritası” olarak adlandırılan bu görsel insanların İnternet üzerindeki iletişimlerini 
gösteriyor:

-İnsanlar İnternet ve telefonda olduğu gibi birebir iletişim kurabiliyor.
-Radyo ve televizyonda olduğu gibi bir mesaj aynı anda pek çok kişiye iletilebilir.
-Özetle İnternet hem telefonun iletişim gücüne hem de televizyonun gruplaştırma gücüne 

sahiptir.
-Belki de en önemlisi İnternet ortamında herkes hem izleyici hem de yayıncı!

İnternet ve sosyal medya ile artık izleyiciler de gündemin belirlenmesine ve kamuoyu 
oluşturulmasına etki edebiliyorlar. Bizleri farklı bir gelecek bekliyor. İnternet ortamında 
herkesin hem izleyici hem de yayıncı olması ne anlama geliyor? Tartışınız.

-Aynı tarihli üç farklı gazeteyi, haber web sitesini veya ana haber bültenini inceleyiniz. 
-Her bir medya kuruluşunun gündemini diğerlerindeki gündem ile karşılaştırınız. 
-Size göre gerçek gündem ya da en önemli gündem konusu hangisidir? Kararınızı veriniz ve 
sınıftaki tartışmada bu kararınızı savununuz.

 Bu senin bilgisayarın olabilir

Bu
arkadaşının
bilgisayarı

olabilir

Bu bir bilişim
suçlusunun
bilgisayarı

olabilir
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Elden düşme ay otomobilleri 
sürücülerini bekliyor. Nerede mi? 
Tabii ki Ay’da...

Yalnız ufak bir sorun var. 
Yaklaşık 20 yıldır kullanılmayan 
üç otomobili çalıştırmak için itmek 
gerekebilir. Ancak Ay’ın düşük 
çekim gücü hesaba katılırsa, bu o 
kadar da zor olmayacak. 

Araçlar 1971-1972 yıllarında 
gerçekleştirilen Apollo 15, 
16 ve 17 seferlerinden kalma. 
Amerika Birleşik Devletleri 
Uzay ve Havacılık Dairesi’nde 

tanesi 22 milyar liraya mal olan 
araçları, astronotlar tarafından Ay 
yüzeyini araştırma gezilerinde 
kullanılıyordu. 

Araçları yapan ekibin baş 
mühendisi Neil Cowart (Neyıl 
Kovırt) şimdi Boeing firmasında 
çalışıyor. Başkan Bush’un (Buş) 
uzay çalışmalarının yenilenmesine 
dair konuşmasını duyunca araçların 
aklına geldiğini söyleyen Cowart, 
“Aradan onca yıl geçti, büyük 
olasılıkla aküleri tükenmiştir. Ama 
geri kalan parçaların iyi durumda 
olduğuna inanıyorum.” dedi. 

Apollo seferlerinden sonra, 
Ay modüllerinin alt yarıları ve 
birkaç kamera ile birlikte terk 
edilen araçların menzilleri tam 
80 kilometre. Oysa bu tek kişilik 
araçların hiçbiri 35 kilometreden 
fazla yapmadı. 

Bu arada, araçları görmek 
isteyen heveslilerin Ay’a 
gitmelerine de gerek yok. Aynı 
proje çerçevesinde üretilen 
dördüncü araç, Washington 
(Vaşhingtın)’daki  Smithsonian 
(Simitsoniy n) Ulusal Havacılık 
ve Uzay Müzesi'nde sergileniyor.

3. MEDYANIN KURGUSU

Uzaya giden hatıralar hala orada!
Apollo 16 astronotlarından Charles Duke’in 

(Çars Duk) ailesinin yer aldığı resim tam 40 
yıldır Ay yüzeyinde duruyor. Bu fotoğraf Duke 
uzay görevine gittiği gün çekilmişti. 

Şu anda ailesiyle birlikte Texas'ta yaşayan 
Charles Duke, Apollo 16 ile uzayda 265 saatten 
fazla uçtu ve bu süre içinde sadece Ay’da 20 
saat geçirdi. 

Apollo 16, ABD'nin Apollo Uzay Programı'na 
ait görevlerinden biriydi. 16 Nisan 1972 
tarihinde gerçekleşen bu yolculuğun ekibi, John 
Young (Jon Yang), Thomas Mattingly (Tamıs 
Mettingli) ve Charles Duke'den oluşuyordu. 
Orion (Oryon) adlı Ay Örümceği ile birlikte ekip 
yüzeye inmişti.

Ay'da bir resim bulundu!

Aşağıdaki “Ay’daki Üç Otomobil Sürücülerini Bekliyor” ve “Ay’da Bir Resim 
Bulundu” haberlerini inceleyiniz. Verilen haberin kaynağını net olarak 
görebiliyor musunuz?
Haberler size ne kadar ‘inandırıcı’ ve ‘yeni’  geliyor?
Sizce bu haberlerin veriliş amacı/amaçları ne olabilir?
Haberden sonra kimler bu haberden dolayı kâr/zarar edebilir?

Bir gazete haberi, 1989

Bir gazete haberi, 13 Şubat 2013
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• Haberden edindiğiniz bilgilerden yola çıkarak Ay’daki Otomobilin bir resmini
çizmeye çalışarak, çiziminizi arkadaşlarınızın çizimleri ile karşılaştırınız.

• Haberin gazetede, radyoda ve televizyonda nasıl farklılaştırılarak
verilebileceğini örnekleyiniz. Siz olsanız, hangi filmleri/ fotoğrafları, röportajları
eklerdiniz, haberi nasıl daha ‘canlı’ hale getirirdiniz? Bir arkadaşınızla tartışınız.

• Aydaki Üç Otomobil haberindeki satışa çıkarılan aracı Türkiye’den birinin satın
aldığı haberini vereceksiniz. Nasıl verirdiniz? Bir arkadaşınızla tartışınız.

• Oluşturacağınız 6 kişilik grupta, ertesi gün haberi nasıl ve hangi eklentilerle
yayınlayacağınızı tartışıp karar veriniz.

• İki haberi birbiri ile bağlantılı görüyor musunuz? Benzerlik ve farklılıklarını
tartışınız.

• İki haberi birleştirerek tek bir haber halinde nasıl kurgularsınız?  Düşünün ve
hazırlayın!

Medya Tüketimi
Modern olmanın gereği, medya günümüzde oldukça 

fazla yer tutmaya ve temel bilgi kaynağı olarak görülmeye 
başlamıştır. Burada en önemli etken, örneğin, çocukların, 
bilgilerinin büyük bir bölümünü, eskisi gibi anne-babalarından, 
aile ya da okul ortamından değil, televizyon, radyo ya da 
gazeteden özellikle de İnternet'ten almaya başlamalarında 
yatmaktadır. Bu, dolaşımda olan bilgilerin, doğru ya da 
yanlış, yanlı ya da tarafsız, abartılı ya da önemsizleştirilmiş 
ayrımları yapılmadan doğrudan tüketime geçilmesi anlamına 
gelmektedir. Bu çeşit bir  medya tüketimi, medyanın çeşitli 
tuzaklarına düşmeyi de kaçınılmaz kılar.

Dinleyen İnsan
Modern bir insan, günlük 
yaşamında ortalama 
bir insan, zamanının 
%14’ünü yazmaya, 
%16’sını konuşmaya, 
%17’sini okumaya, 
%21’ini yüzyüze iletişim 
sırasında etkin dinlemeye
ve %32’sini ise medya 
çerçevesinde edilgen 
dinlemeye ayırmaktadır.
Bu demektir ki, biz 
aslında karşımızdakini 
yalnızca dinliyor, ancak, 
söylediklerine pek az 
değer veriyoruz. 
Bir İnternet sitesinden, 

14 Ocak 2012
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“İletişim Her Çağda Vardı! Ancak hiçbir zaman bu kadar etkin değildi!”
Yukarıdaki tümceyi örnekteki haberleri inceleyerek tartışınız.

Zaman zaman iletişim işaretleri belirsizdir ve bazen talihsiz sonuçlara yol açar. Bu yüzden, 
hep daha iyisini aramak gereklidir. Örneğin, 14 Nisan 1912’de Titanic (Titanik) batarken, çok 
uzaktaki gemiler tarafından bile alınabilecek yardım sinyaller göndermişti. Oldukça uzakta 
olan bir gemi, Carpatia (Karpatya) iki buçuk saat sonra geldiğinde, Titanic 1.522 yolcusu 
ile batmıştı. Bir başka gemi, Californian (Kalifornyın) ise yaklaşık 19 mil uzaklıkta ve çok 
yakındaydı. Ancak, telsiz operatörü telsizin başında değildi. Hatta, güvertede arkadaşıyla 
sohbet ederken, Titanic’ten fışkıran renkli ışıkları da görmüş, ancak ne daha fazla yaklaşmayı 
düşünebilmiş ne de bunların tehlike ifadesi olan ‘işaret fişekleri’ olduklarını kavrayabilmişlerdi. 
Çok yanlış bir peşin hükümle, ‘Zenginlerin eğlendiğini’ düşündüler... Ancak, onların gözleri ile 
görebilecekleri kadar yakın oldukları bu faciayı, telsiz yardımıyla çok daha uzaktaki bir gemi 
duyup yardıma gelebiliyordu. Teknolojiyi kullanarak görmedikleri bir ortamdaki tehlikeden 
haberdar olabilmişlerdi!                                  Bir İnternet sitesinden derlenmiştir, 23 Ocak 2014 

Yukarıdaki haberleri inceleyerek her bir gazete sayfasının nasıl kurgulandığını, hangi 
temel konulara ve detaylara (kişi ya da gemi fotoğrafı, sayılar vb.) önem verildiğini 
tartışınız.
Haberi bugün veriyor olsaydınız nasıl kurgulardınız?

Bu gazete kazadaki kayıp sayısını 
her şeyden çok önemsediğini 
göstermekte. 

Bu gazete geminin 
mürettebatını ön plana 
taşımış

Bu gazete, geminin 
muhteşemliğini vurgulamak 
istemiş

Bu gazete batan geminin 
boyutlarına odaklanarak 
parlamento binası ile 
karşılaştırmayı seçmiş

Bu gazete, kaza haberini 
değil, yolcuların kurtarılmış 
ve güvende olduğu bilgisini 
aktarmayı seçmiş. 

Bu gazete, olayın 
kederini gazeteyi nostaljik 
biçimde renklendirerek 
vermeye çalışmış

Bu gazete, kazada ölen 
sayısı kadar kurtulan 
sayısını da ön plana 
taşımış

Bu gazetede ölenler 
arasında kadın ve 
çocukların çokluğu ön 
plana taşınmış

Bu gazete haberi çok 
önemsemeden diğer haberler 
arasında vermeyi seçmiş. 
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Bu gazetede ölenler 
arasında kadın ve 
çocukların çokluğu ön 

• İletişimle ilgili “Göstergelerin” 
zaman içinde nasıl ve 
neden değiştiği konusunu 
arkadaşlarınızla tartışınız. 

• Sunulan film afişlerini 
inceleyerek neden hep aynı 
filmin yeniden farklı biçimlerde 
ve daha büyük bütçelerle 
çevrildiğini, tartışınız.

• Benzer biçimde eski 
romanlardan uyarlama dizileri 
göz önünde bulundurarak 
bunların neden halen yeni 
düzenlemelerinin izlendiğini 
ancak kitaplarının okunma 
düzeylerinin düşük olduğunu 
tartışınız.

• Titanic ile ilgili  değişik 
zamanlarda gösterime giren 
filmlerin afişlerindeki fotoğraf  
ve detay kullanımına dikkat 
ederek, aynı imgenin nasıl 
farklı zamanlarda farklı 
medya kullanımları için  
yeniden  tasarlanabildiğini  
arkadaşlarınızla paylaşınız.   

• Aynı konu ile ilgili siz bir film 
çekiyor olsanız nasıl bir afiş 
tasarımı gerçekleştirirdiniz? 
Önce ikili sonra dörder ya da
altışar  kişilik gruplar halinde
tartışınız.
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Geçen akşam Huzur Villaları’nda bir olay vardı. 
Sitenin en ucundaki villada oturmakta olan Güven 
Bey’in evinden gelen sesler üzerine Sevgi Hanım 
polisi çağırdı ve 40 dakika sonra çağrı yerine gelen 
polis Güven Bey’in bahçe kapısının açık olduğunu, 
ev kapısının ise zorla açılmış olduğunu gördü. 
İçeriden gelen sesler üzerine girişteki holde yatmakta 
olan bacağı yaralı H.T. ile karşılaşan polis, sağlık 
görevlilerini olaydan haberdar etti. Kısa sürede yetişen 
sağlık ekibinin müdahalesi ile bacağı kopmaktan 
kurtarılan hırsız zanlısı H.T. polise teşekkür etti. 

Kendini Savunma
Güven Bey’in komşusu Sevgi Hanım verdiği 

ilk ifadesinde, gece 12 dolaylarında yan binadan 
gelmekte olan imdat çığlıkları üzerine polisi arayarak 
korktuğunu söyledi. Güven Bey’in bir iş gezisinde 
olması nedeniyle geçen haftadan beri evde olmadığını 
bildiğini ve gelen seslere bir anlam veremediğini 
söyleyen Sevgi Hanım, böylelikle H.T.’nin kan 
kaybından ölmesini engelledi. Çığlıkları duydukları 

anda, kocası ile birbirlerine baktıklarını ve karanlıkta 
pencereden evi görmeye çalıştıklarını ancak dışarı 
çıkmaya cesaret edemeyip polisi aradıklarını söyledi. 
Sevgi Hanım şöyle devam etti. “Güven Bey, bahçe 
kapısını sürekli kilitlerdi ve dış bahçe kapısında alarm 
da vardı. Evin kapısında da ayrı bir alarm olduğunu 
biliyorum. Buna karşın  geçtiğimiz sene içinde Güven 
Bey’in evine üç kez hırsız girmişti. Site güvenliği, 
o köşedeki güvenlik kameralarının iyi çalışmadığını
söylüyor. Güven Bey de işi nedeniyle sık sık yurt 
içinde ve yurt dışındaki gezilerde olduğundan, hırsızlık 
olayından bile çok sonradan haberi olabiliyordu.”

Dava Edeceğim
Yaralı olarak hastaneye kaldırılırken zanlı H.T. 

şunları söyledi: “Ben yalnızca salona bir bakıp 
çıkacaktım. Bu evlerin planını bilirim. Adam, evin 
girişindeki hol ile salon arasındaki kapının yanına bir 
hırsız köpeği yerleştirmiş ve bu yüzden  neredeyse 
bacağım kopuyordu. Kendisini dava edeceğim.” 

Hırsız Polise 
Teşekkür Etti 

Aşağıdaki haberi inceleyiniz. Verilen haberin farklı bakış açılarına göre farklı 
kaynaklarda nasıl yer alabileceğini tartışınız.
Sizce haberlerde, programlarda ve genel anlamda medyada ne çeşit ön 
yargılar ve kalıp yargılar yer almaktadır?

“Öğrenmemizi Farklılıklara Borçluyuz!”
Yukarıdaki tümceyi örnekteki haberi inceleyerek tartışınız.
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Polis, iş gezisi 
dönüşünde Güven 
beyi karakola davet 
eder...

Yukarıdaki haberleri inceleyerek haberde nelerin vurgulandığını tartışınız. Haberi siz 
veriyor olsanız, olaydaki hangi konuları öne çıkartırdınız?

Yerel Gazete: Köşe 
yazarı köşesinde 
insan haklarını 
ele almakta ve bu 
konudaki ihlâllerden 
bahsetmektedir.

Yerel Radyo İstasyonu: 
Radyo muhabirleri, 
bölgedeki olayı sıcağı 
sıcağına ve çevre 
sakinlerinin röportajları 
ile zenginleştirilmiş bir 
biçimde aktarmaktadır. 
Çevrede olan soygunları 
ve hırsızlık olaylarını 
anlatan çevre sakinleri 
ise polisin geç geldiğini, 
benzer olayların 
sıkça tekrarlandığını 
vurgulamaktadır. 

Site Yönetimi: Sitede 
oturmakta olan 
insanlar acil toplantıya 
çağrılır ve olmuş ya 
da olabilecek hırsızlık 
olaylarına karşı güvenlik 
tedbirleri tartışılır. 
Sitenin güvenliğinden 
sorumlu şirketin 
mahkemeye verilmesi 
düşünülmektedir. 

Barodan bir avukat 
basına  
avukatı olmak istediğini,
davayı kazanacağından
emin olduğunu bildirir.

Siteye yakın bir 
emlakçı basına bir   
açıklama yaparak artan 
suç oranları yüzünden 
site sakinlerinin pek 
çoğunun evlerini 
satışa çıkardıklarını 
ve aslında Güven 
Bey’in evinin de üç 
aydır satılık olduğunu 
ancak bedelinin altında 
fiyat teklif edildiğinden 
satılamadığını söyler.

“Medyanın ‘haber verme görevi’ haberin yalnızca  medyada yer almasını ve daha 
geniş kitlelerle paylaşılmasını sağlar. Oysa ki, medyanın asıl önemli işlevi, takipçilerini 
‘bilgilendirme’, ‘bilinçlendirme’ işlevidir. Bu yüzden, haberin farklı bakış açıları ve görüşlerle 
harmanlanarak verilmesi  tarafsızlığından daha önemlidir.” düşüncesini tartışınız. 

H.T.’nin gönüllü 
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Yukarıdaki görseller üzerinde düşününüz, sanat eserini ya da medya ürünlerini 
sıradanlıktan kurtaran ÖZGÜN detaylar mı sattırır, siz hangisini alırdınız, tartışınız. 

Görsel ve yazılı medyada tektipleştirmelerden ve standartlaşmış düşüncelerden çok 
yararlanılır. Medyanın kurgusal olarak neler tasarlayabileceği konusunda düşünüp 
bulduğunuz örnekleri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Çizgi film kahramanlarına ait çanta, kalem, defter vb. tasarımları nasıl değerlendiriyorsunuz?  
Satınalmayı düşünür müsünüz? Neden?

Aşağıdaki kavramları medyada nasıl 
gösterebileceğinizi tartışıp belirleyin;

Amerikalı, Afrikalı, Asyalı, Kızılderili, 
yönetici, çalışan kadın, müzisyen, barış, 
çevre, sağlık...

Siz de medya bağlantılı bir tasarım 
geliştirecek olsanız, ne yapardınız? 
Neden? 

Görsel ve yazılı medyada kullanılan 
tasarımların farklı görüş ve kültürleri 
nasıl temsil edebileceği ve nasıl 
kurgulayabileceği konusunda düşünüp 
bulduğunuz örnekleri arkadaşlarınızla 
paylaşınız. 
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Merve’nin heyecanlanmasının nedeni biraz farklıydı. 
Onun bir bisikleti vardı. Fakat geçen yaz tatilinde 
mahallelerinde ağabeyiyle bisiklete binerken korkunç 
bir olay yaşamışlardı. Ağabeyinin bisikletine bir tüp gaz 
kamyonu çarpmıştı. Ağabeyi bisikletten yere düşmüş, 
kolu incinmiş ve dizleri yaralanmıştı. Neyse ki çok 
zarar görmemişti. Çok daha kötüsü de olabilirdi diye 
düşünmekle birlikte tüm aile kazadan çok korkmuş ve 
etkilenmişti. Bu yüzden bisikletlerini apartmanlarının 
deposuna kaldırmışlardı. Merve, bu bisiklet kazasından 
çok etkilenmişti. O yüzden, değil bisiklete binmek, 
sokakta bir bisikletli görse dahi kazayı hatırlıyor, tedirgin 
oluyordu. 

4.  ANLAMLANDIRMAK: ANLAM BİZDE…

İzlediğimiz, okuduğumuz, dinlediğimiz medya iletilerine sizce kim 
anlam veriyor? 

Serap heyecanlanmıştı çünkü bisiklete binmeyi çok 
seviyordu. Maddi durumları çok iyi olmadığı için bir 
bisikleti yoktu. Mahallede bisiklete binen arkadaşlarını 
imrenerek izliyor, bir gün kırmızı bir bisiklet sahibi 
olacağı hayali bile onu çok mutlu ediyordu.

Türkçe öğretmeni, öğrencilerinden o gün 
işleyecekleri 46. sayfadaki okuma metnini 
açmalarını ister.

Herkes kitaplarında ilgili metni açar. Fakat aynı 
sırada oturan Serap ve Merve,  metni görünce 
diğer arkadaşlarından daha fazla heyecanlanırlar.

Bu iki iyi arkadaşın heyecanlanmalarının nedeni 
farklıdır! 
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Öğretmen “ İlk Bisikletim” başlıklı metni kim okumak istiyor diye sorar.
Sizce bu iki arkadaştan hangisi  metni sınıf arkadaşlarına sesli okumaya daha çok 
istekli olabilir? Gerekçesini tartışınız?
Metin okunduktan sonra öğretmenin sorusu üzerine Serap ve Merve’den birisi hikâyeyi 
çok beğendiğini, diğeri ise beğenmediğini söylüyor. 
Sizce okuma metnini beğenen ve beğenmeyen kim olabilir?  Bu durumun nedeni sizce 
ne olabilir? 

Sosyal Bilgiler dersiydi, okunan çalışma yaprağında  “töre” 
kavramı geçmişti. Öğretmen “Töre ne demektir? Kim tanımlamak 
ister?” diye sordu. Yeterli cevaplama olmayınca sözlükten  “töre” 
sözcüğünü kontol etmelerini istedi.

Sözlükten aradıkları sözcüğün tanımını bulduktan sonra, söz 
alan öğrencilerden Fatih: “Töre, yazılı olmayan sosyal (toplumsal) 
kurallar bütünüdür.” dedi. 

Öğretmenin söz verdiği bir diğer öğrenci Furkan da: benzer 
şekilde “töreyi”  “Toplumsal kurallar bütünü” olarak tanımladı.

Öğretmen öğrencilerine  daha sonra  “töre” konusunda neler 
düşündüklerini sordu. Öğretmenin sorusu üzerine Fatih ve Furkan 
şöyle bir düşündüler…

Fatih’in aklına her yaz tatilinde köyde 
geçirdiği zamanlar geldi. Yazları köyde 
resmî ve dinî bayramlar dışında “Türbe 
Bayramı”, “Cemre Bayramı” gibi yerel özel 
günler kutlanırdı. İnsanlar güzel yemekler 
yapar, köyün misafirhanesinde oturup 
yerlerdi. Dedesi bu bayramların töre gereği 
kutlandığını söylemişti. Hatta bir gün 
ağaçta gördüğü kuşa taş atarken dedesi 
kendisini uyarmıştı. “Yapma güzel torunum, 
hayvanlara eziyet edilmez, bu töremizle de 
bağdaşmaz!” demişti. Töre denince aklına 
bu tür güzel anıları geldi.

Furkan’ın durumu ise daha farklıydı. 
Furkan töre sözcüğünü ilk olarak bir gün 
ailesiyle akşam yemeği yerken izledikleri 
haber bülteninde duymuştu. “Töre cinayeti” 
olarak anons edilmişti haber. Bir kızın 
yakınları tarafından feci şekilde öldürüldüğü 
anlatılmaktaydı. O gün tam bir şok yaşamıştı. 
Sonrasında farklı kanallarda bu konuda 
tartışma programlarına denk gelmişti.  Daha 
sonra gazetelerde “töre vahşeti” “katliam” 
başlıklı farklı haberleri de okuduğunu 
anımsadı…   
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Öğretmenin sorusu üzerine iki arkadaştan birisi töre konusunda güzel şeyler 
söyledi. Diğeri ise töre konusunda olumsuz konuştu.
Fatih ve Furkan’ın sözlükten aynı tanımı okumalarına rağmen farklı cevaplar 
vermelerinin nedeni sizce nedir? Görüşlerinin belirlenmesinde neler etkili olmuş 
olabilir?

Dünya’da 7 milyardan fazla insan yaşamaktadır. Bu 7 milyardan hiç birisinin parmak izi 
bir diğerine benzemez. Farklı olan sadece parmak izlerimiz değildir. Saçlarımızın rengi, 
boyumuz, kilolarımız, ilgi duyduğumuz alanlar da farklıdır. Görme sağlığımız farklıdır. 
Kimimiz sınıfın en arka sırasında oturmasına rağmen tahtada yazılanları çok iyi okuyabilir, 
kimimiz ise ön sıralarda oturmasına rağmen gözlük kullanma ihtiyacı hissedebilir.  Bu durum 
sadece fiziksel özelliklerle de ilgili değildir. Aynı kavramlarla konuşsak dahi birbirimizden 
farklı düşünebiliriz. Bunu bir etkinlikle biraz daha açıklayalım.

Aşağıya bir ayakkabı çiziniz.

Çizdikten sonra: Çizdiğiniz ayakkabıyı diğer arkadaşlarınızın çizimleriyle 
karşılaştırınız. Çizimlerinizdeki benzerlik ve farklılıkları (spor ya da  klasik ayakkabı, 
bay ya da bayan ayakkabısı, modeli vb) belirleyiniz. Tercihlerinizin sebeplerini 
tartışın.
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Karşılaştırmalar incelendiğinde “ayakkabı” 
dendiğinde aslında herkesin zihninde aynı 
ayakkabının canlanmadığı söylenebilir. Kimisi 
halı saha ayakkabısı, kimisi topuklu ayakkabı 
düşünebilir. Buna göre insanların; hayatı, olayları, 
durumları her zaman aynı şekilde algılamadıkları 
ve yorumlayamadıkları söylenebilir. Bu farklılığın 
çeşitli nedenleri vardır.  Bireysel farklılıklarımız, 
ilgilerimiz, olumlu, olumsuz yaşantılarımız, yani 
deneyimlerimiz; okuduklarımızı, dinlediklerimizi, 
izlediklerimizi farklı şekilde yorumlamamıza, 
farklı sonuçlara varmamıza neden olabilir. 
Burada gerçekleşen anlamlandırmadır. Yani 
okuduklarımıza, izleyip dinlediklerimize ya da 
gördüklerimize anlam yüklememizdir. Elbette her 
zaman farklı anlamlandırmalar gerçekleşmesi 
gerekmez. Çoğu durumda insanlar birbirleriyle 
benzer düşünebilirler. Ancak benzer durumlarda 
farklı da düşünebilirler. 

Aşağıda bir kek tarifi verilmiştir.
Sizce malzeme listesini ve kek tarifini 
okuyan farklı kişiler, çok farklı anlamlar 
çıkartabilirler mi? Arkadaşlarınızla 
tartışınız.

2 su bardağı un
3 yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvıyağ
1 portakal
Kabartma tozu
Vanilya

PORTAKALLI KEK

Malzemeler:

Fırını 175 dereceye getirip ısıtmaya başlıyoruz ilk iş olarak.
Çırpma kasesine yumurtaları kıralım. Mikserle çırpalım. Üzerine toz şekeri 
ilave edip 2 dakika kadar çırpalım tekrar. Sıvı yağ, süt ve portakal suyunu 
ekledikten sonra mikseri çalıştırmadan şöyle bir karıştıralım. 

Tarifi:

65
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Örneğin, radyodan anons edilen  “elektrik kesintisi duyurusu” ya da İnternet’te oluşturulmuş 
bir krokiden adres bulma gibi durumlarda kişilerin benzer şekilde düşünüp hareket etmeleri 
olasıdır. Benzer şekilde yan sayfadaki kek tarifinde benzer anlamlandırmaların yapılması 
doğaldır. 
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Yandaki karikatürü 
inceleyiniz. 
Karikatürle ilgili 
görüşlerinizi aşağıya 
yazınız. Daha sonra 
yazdığınız yorumları 
arkadaşlarınızın 
yorumları ile 
karşılaştırınız.

(Ebubekir Çakmak, Kil Tabletten Tablet Bilgisayara Okuryazarlık, s. 1)
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Bir kişi televizyon izlemeye başladığında ya da bir gazetenin, kitabın başına oturduğunda 
izlediği, okuduğu konuda o kişinin zihni boş değildir. Kişilerin zihinlerinde, izlenen reklam, 
dinlenen şarkı, okunmakta olan konu ile ilgili ya da ilgisiz bir çok deneyim yer almaktadır. 
Kişilerin bireysel farklılıkları, deneyimleri gibi değişkenler, onların okudukları haberleri, 
dinledikleri reklamları ve izledikleri videoları başkalarından farklı şekilde değerlendirmelerine, 
yorumlamalarına neden olabilir. Kısaca kişiler izledikleri, dinledikleri ve okudukları medyalara 
kendi anlamlarını yükleyebilirler. Yüklenen, oluşturulan anlamın başkalarından farklı olması 
yanlış olduğu anlamına gelmez. Bu, kişilerin başka bir açıdan baktığını gösterir. Bu çok 
önemli bir durumdur.

Çünkü insanların olaylar karşısında farklı tepkiler verebileceğini  bilmek oldukça 
önemlidir. İnsanların neden öyle düşündüklerine ilişkin empati kurmak insanların birbirlerini 
anlamalarını kolaylaştırır. İletişimlerini güçlendirir. Olayların farklı boyutlarının olduğunu 
anlamamıza yardımcı olur. Olaylara tek boyutlu, dar bakış açısıyla değil daha bütüncül 
bakabilmemize katkı sağlar.

Aşağıda okul kantinlerinde yiyecek ve içeceklerin satışı konusunda yapılan 
yasal düzenleme ile ilgili bilgi sunulmuştur. Sağlıkçıların, ebeveynlerin, kantin 
işletmecilerinin, öğrencilerin ve öğretmenlerin bu konuyu nasıl 
değerlendirebileceklerini düşününüz. Daha sonra konunun taraflarının bakış 
açılarına göre neler söyleyebileceklerine dair tahminde bulununuz. Tahminlerinizi 
yan sayfadaki not kağıtlarına yazınız.

OKULLARDA
KOLA YASAK

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayımlanan “Okul Kantinlerindeki 

Gıda Satışı” konulu genelge ile 
eğitim kurumlarının yemekhaneleri 

ve kantinlerinde çocukların dengesiz 
beslenmesine ve şişmanlığına neden 

olabileceği gerekçesiyle enerji içecekleri, 
gazlı, aromalı ve kolalı içecekler ile 

kızartma ve cipslerin satışı yasaklandı. 
Genelgede bunların yerine süt, ayran, 

yoğurt, meyve suyu ve tane ile satılabilen 
meyve bulundurulacağı belirtilmiştir.
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DOKTOR: VELİLER:

KANTİN İŞLETMECİSİ DESTEKLEYEN ÖĞRENCİ

ÖĞRETMEN DİĞER:....................
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5. GERÇEĞİN PEŞİNDE

2008 yılında Kaliforniya Üniversitesi’nden iki araştırmacı, Roger Bohn (Racır 
Bon) ve James Short (Ceyms Şort), insan beyninin bir günde maruz kaldığı 
bilginin miktarını belirlemek üzere bir araştırma yapmaya karar verdiler. 2009 
yılında açıkladıkları sonuç raporlarına göre ABD’de yaşayan ortalama bir 
insanın beyni, her gün 100 bin 500 kelimeye maruz kalıyor ve bu sayı her yıl 
yüzde 2,6 oranında artıyor. “Peki, ama bütün bu kelimeler nereden geliyor?” 
Kaba bir hesap yapacak olursak bu kelimelerin yüzde 45’i televizyondan, 
yüzde 27’si bilgisayarlardan, yüzde 11’i radyodan, yüzde 9’u basılı medyadan, 
yüzde 5’i telefon konuşmalarından ve geri kalanı da küçük miktarlar hâlinde 
filmlerden, oyunlardan ve diğer bilgi kaynaklarından geliyor.

Her gün maruz kaldığımız bunca bilginin arasından hangisinin ne kadar doğru olduğuna 
nasıl karar verebiliriz?

Karınca ile ağustos böceğinin hikâyesini 
herkes bilir. Nasıldı hikâye? 

Çok çalışkan olan karınca sıcak yaz 
günlerine aldırış etmeden kışa hazırlık 
yapıyor, durup dinlenmeden çalışıyormuş. 
Bulduğu tüm yiyecekleri evine götürüyor, kış 
için erzak depoluyormuş. ağustos böceği 
ise gölgesine uzandığı bir ağacın altında 
elinde sazı şarkı söyleyip eğleniyormuş. 
Kış mevsiminin ne soğuk havasına ne 
de aç geçecek günlerine hazırlık yapıyor, 
hiçbir plan yapmıyormuş. Bunun üstüne bir 
de çalışmakta olan karıncaya “Niye kendini 
bu kadar yoruyorsun. Gel sen de benimle 
dinlen, şarkı söyle ve eğlen. Biraz tadını 
çıkar hayatın!” demiş. Karınca ağustos 
böceğinin söylediklerine kulak asmadan, 
çalışmaya devam etmiş.

Aradan günler, aylar geçmiş. Yazın 
sıcak havaları yerini sonbaharın yağışlı 
serin havalarına, sonrasında da soğuk kış 
günlerine bırakmış. Sonunda kış günleri 
gelmiş ve her yeri karlar kaplamış. Soğuk 

öylesine şiddetliymiş ki, tüm canlılar 
yuvalarından çıkamaz olmuşlar. Ağustos 
böceği ise bir yandan soğukla mücadele 
etmeye çalışıyor bir yandan da açlığa 
tahammül etmeye çalışıyormuş. Çaresizlik 
içindeyken aklına arkadaşı karınca gelmiş 
ve kalan son gücünü de toparlayarak 
karıncanın yuvasına doğru yola koyulmuş. 
Karıncanın yuvasına vardığında kapıyı 
çalmış ve ondan yardım istemiş. Karınca 
ise bu istek karşısında; “Sen de şarkı 
söyleyip eğlenmek yerine kışa hazırlık 
yapsaydın, şimdi bu hallere düşmezdin. 
Çok açsan şarkı söyleyip eğlen, belki 
o zaman açlığını unutursun” demiş ve
böylece arkadaşına iyi bir ders vermiştir. 

Ağustos böceği dünyanın dört bir 
yanında pek çok çocuk tarafından okunan 
bu hikâyede kendisinin yanlış tanıtıldığını 
söylemektedir. Bu yüzden de gazetelere 
yayınlatmak üzere yan sayfadaki tekzip 
metnini gönderir:

Ağustos Böceği
Tekzip Yayınlattırıyor!

Thomas Frey, Eğitimi Yeniden Düşünmek s.66 -68.
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TEKZİP

“Biz ağustos böcekleri yaratılışımızın bir gereği 
olarak doğmadan önce toprağın altındaki bir larvada 
ortalama olarak 12 yıl bekleriz. Evet, tam 12 yıl. 12 
yıl toprağın altında kaldıktan sonra dünyaya gelen 
biz garibanların ömrü adımızda yazılıdır: Ağustos. 
Yani topu topu ağustos ayı süresince bir ay... Şarkı 
söyleyenimiz ise yalnızca erkek ağustos böceğidir. 
Çünkü dişilerimiz, en güzel şarkıyı söyleyeni kendine 
eş seçecektir. Düşünün bakalım, 12 yıl toprağın altında 
bekle, dışarı çık. Ömrün bir ay... Hiç kimse bizi tembel 
olarak görmesin. Çünkü hiçbirimiz bugüne kadar 
kış mevsimini göremedik ve bundan sonra gelecek 
nesillerimiz de göremeyecek. Bu bizim kaderimiz! 
Ama tembellik medyanın bize yapıştırdığı bir etiket. 
Bu yanlışın bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” 

Ağustos Böceği Adına Tekzip Yayınlatalım! 
Kendinizi ağustos böceğinin yerine koyunuz. Ağustos böceği olarak size yapılan bu 
haksızlığı ortadan kaldırmak icin tekzip yazmanız gerekiyor. Şimdi “Ağustos Böceği 
İle Karınca” hikâyesini, yani kendi hikâyenizi tüm gerçekliğiyle yazınız.

Asparagas ya da Yalan Haber

Gerçeği yansıtmayan, uydurma haberler 
“yalan haber” ya da habercilerin diliyle 
“asparagas” olarak adlandırılmaktadır. 
Halkın ilgisini çekmek için masa başında 
uydurulan bu haberleri “maksatlı” haberlerle 
karıştırmamak gerekir. Çünkü maksatlı 
haberler, gerçeği yansıtmamasının 
yanında “birinin çıkarları için” yapılmış 
haberlerdir. Şimdi arka sayfadaki örnekleri 
inceleyelim: 

Tekzip: Medyada kişilik 
haklarını ihlal eden haberler 
yapıldığında mağdur olan 
kişilerin kendileri ile ilgili 
yalan haberleri düzeltme 
hakları vardır. Buna 
tekzip, başka bir ifadeyle 
cevap ve düzeltme hakkı 
da denilmektedir. Örneğin 
gazetede yer alan bir 
haberin gerçek dışı olduğu 
durumlarda, mahkeme 
kararı ile habere konu olan 
kişinin mağdur olmaması, 
zarar görmemesi için gazete 
hatasını düzeltir yani konu 
hakkında tekzip yayınlar. 
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Bu özel elçi, Dünya'yı ziyaret 
etmeleri durumunda uzaylılarla 
ilk teması sağlayacak

Birleşmiş Milletler, Dünya'yı 
ziyaret etmeleri durumunda 
uzaylılarla ilk teması sağlayacak 
özel bir elçi atayacak.

BM çevrelerinden sızan 
bilgiye göre, BM'nin pek 
az bilinen Dış Uzay İşleri 
Ofisinin Başkanı Malezyalı 
astrofizikçi Mazlan Otman'ın 
gelecek hafta düzenlenecek bir 
bilimsel konferansta bu göreve 

getirildiğinin açıklanması 
bekleniyor.

Otman'ın bu konferansta, 
başka yıldızların etrafında dönen 
yüzlerce yeni yıldızın keşfinin, 
dünya dışı yaşam tespit edilmesi 
olasılığını eskisine göre çok 
arttırdığı yönünde bir konuşma 
yapacağı belirtiliyor.

Malezya Uzay Ajansının 
başında bulunan ve bu ülkenin 
uzay programını idare eden 
Otman, bu ülkenin ilk astronotu 
olarak uzaya gitmişti.

Dünya'yı ziyaret etmesi 
durumunda uzaylılara 
“merhaba” diyecek bir BM 
elçisi atanacağı haberi örgüt 
tarafından yalanlandı.
Birleşmiş Milletler, 
Dünya'yı ziyaret etmeleri 
durumunda uzaylılarla ilk 
teması sağlayacak özel 
bir elçi atayacağına dair 
haberleri "saçmalık" olarak 
nitelendirdi.

Merkezi Viyana'da bulunan 
BM Uzay İşleri Ofisi 
(Unoosa) yayımladığı 
bildiride, "Sunday Times'in 
haberinin saçmalık 
olduğunu" belirtti.
Ayrıca, "görevlerinin BM 
Genel Kurulu tarafından 
tanımlandığını ve şu anki 
görevlerinde değişikliğe 
gitme gibi bir projenin 
olmadığını" kaydetti.

BM, uzay ve UFO 
elçisi atayacak!

“Uzay elçisi” haberi asparagas çıktı!

Yalan Haber Örneği

Haberin Gerçeği

Medya neden yalan haber (asparagas) üretiyor olabilir?

Medya kuruluşlarının en önemli görevi toplumu doğru bir şekilde bilgilendirmektir. Türk 
radyo ve televizyon yayıncıları tarafından benimsenen yayıncılık etik ilkelerinden biri 
olan “İfade özgürlüğü ve haber alma hakkı çerçevesinde, olay ve olguları doğru, tarafsız 
ve eksiksiz yayınlamak” ifadesi bunu açıkça göstermektedir. Ayrıca Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti’nin (TGC) Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde yer alan “Halkın 
bilgi edinme hakkı uyarınca, gazeteci, kendi açısından sonuçları ne olursa olsun, gerçeklere 
ve doğrulara saygı duymak ve uymak zorundadır” ifadesi de bunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Bir gazete haberi, 26 Eylül 2010

Bir gazete haberi, 1 Ekim 2010
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Seçtiğiniz bir medya kuruluşunun varsa; 
- “Yayın İlkeleri”
- “Gizlilik Bildirimi” veya
- “Gizlilik Şartları”nı araştırınız ve aşağıdaki sorudan yararlanarak değerlendiriniz: 
Medya kuruluşları doğru bilgi vermeye ne kadar özen gösteriyorlar?

Tüm bunlara karşın bazı medya kuruluşları “Gizlilik Bildirimi” ve “Kullanım ve Gizlilik 
Şartları” gibi başlıklarla âdeta görevlerini yapmayacaklarını itiraf etmektedirler:

Haber Web Sitesinin Gizlilik Bildirimi
Sitenin içeriğinin ve tüm muhtevasının burada 
sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte;
(a) doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, 
…
 (d) aksaklıklar kusur ve bozuklulukların 
düzeltileceği, 
…
bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir beyan 
ve teminat vermemektedir. 
(Bir İnternet sitesinden, 12 Ocak 2014)

Haber Web Sitesinin
Kullanım ve Gizlilik Şartları
Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, 
şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, 
belli bir amaca uygunluğu ve WEB sayfasında yer 
alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı 
veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere 
etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih 
ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte 
bulunulmamaktadır.
(Bir İnternet sitesinden, 12 Ocak 2014)

Tarihin İlk Yalan Haberi

Mısır Medeniyetinde tapınak 
ve kamu binalarının uzun 
ve pürüzsüz duvarları, ülke 
tarihine ilişkin öykülerin 
nakşedildiği bir tür "gazete" 
olarak kullanılıyordu. Mısırlı 
taş ustaları günümüzden 
yaklaşık 3300 yıl önce medya 
tarihinin bilinen ilk "yalan 
haberine” imza atmışlardı. 
Ancak, elbette ki kendi 
iradeleriyle değil, gerçekte 
Kadeş Savaşı’nda Hititlilere 
mağlup olmasını halkından 
gizlemek isteyen Firavun 
2. Ramses'in emriyle!

Bir İnternet sitesinden, 27 Aralık 2003
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2. Güncellik
Haberin doğruluğu ve güvenirliği konusunda bir 

diğer unsur ise güncelliktir. Günümüzle doğrudan 
ilgisi olmadıkça ya da özel ilgi alanına girmedikçe hiç 
kimse 1 yıl önceki veya 1 hafta önceki haberi okumak 
istemez. Düşünelim bir kere; “0 km otomobilde 
büyük indirim için son hafta” haberini bir ay sonra 
okumanın ne anlamı var? Özetle bilginin güncelliği 
bilginin yararlılığını etkileyebilmektedir. 

Medya kuruluşları haber üretirken kullandıkları 
fotoğraf ve görüntülerde de güncelliğe dikkat 
etmelidirler. TGC’nin “Türkiye Gazetecileri Hak ve 
Sorumluluk Bildirgesi”ndeki “Fotoğraf ve görüntünün 
güncel olup olmadığı açık biçimde belirtilmeli, 
canlandırma görüntülerde de bu, izleyicinin fark 
edebileceği biçimde ifade edilmelidir” ifadesi bu 
konuyu vurgulamaktadır. 

Kanıt Peşinde

Yalan veya maksatlı haberler tarihin çok eski dönemlerinden günümüze üretilmeye devam 
ediyor. Bazen bir haberin bir kısmı bazen de tamamı gerçeği yansıtmayabiliyor. Pekâlâ, 
bizler bu haberlerin ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu nasıl bilebiliriz? Bunun 
kararına nasıl varabiliriz? 

Bu konuda bizlere yol gösterecek bazı ipuçları var. Şimdi sırasıyla bunları ele alalım:

1. Güvenilir Olana Erişim
Haberin doğruluğuna karar vermeden önce 

atılması gereken ilk adım, güvenilir bilgi 
kaynaklarına erişmektir. Uzun süredir yayın yapan 
ve bu süre zarfında toplumun güvenini kazanan 
televizyon kanalları ve gazeteler tercih edilebilir. 
İnternet sitelerinin uzantıları da bu konuda bize bazı 
ipuçları verebilir. Gizlilik bildirimi ve yayın ilkelerine 
bakarak da bu kuruluşların hangileri olduğuna 
karar verebiliriz.  Elbette her zaman farklı medya 
kuruluşlarını takip etmeli, tek bir bilgi kaynağına 
bağlı kalmamalıyız. Aksi takdirde yanılma, aldatılma 
ihtimalimiz yüksek olacaktır. 
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3. Kaynak Kullanımı

Medya kuruluşları halka sunacağı bilgileri doğrudan veya dolaylı yollardan çeşitli 
kaynaklardan elde ederler. Bu kaynakların belirtilip belirtilmemesi ve nasıl verildiği konuları 
haberin doğruluğu ve güvenirliğini etkileyebilecek hususlardır. Konuyu aşağıdaki örneklerle 
ele alalım:

Topkapı Sarayı Müzesi müdürü 
canlı telefon konuğumuz. efendim, 
bazı eserlerin çalındığına yönelik 
iddialar var. bu konuda kamuoyunu 

bilgilendirir misiniz?

Yukarıda aynı haberin iki farklı sunum şekline yer verilmiştir. Her iki haberde de kaynak 
kullanımı konusunda farklı yaklaşımlar izlenmiştir. Bu durum haberin doğruluğunu, 
güvenirliğini nasıl etkileyebilir? Tartışınız.

Bunun dışında haberin sunumunda kullanılan bazı ifadeler de bizlere haberin doğruluğu 
ve güvenirliği konusunda ipucu verebilir:

DİKKAT!
 » “İddia edildiğine göre…” diye başlayan, 

 » Doğrudan kişi adı vermek yerine “Uzmanların belirttiği gibi…” diye başlayan,

 » Araştırmacıların ismini ve kurumunu belirtmeden “Bilim insanlarının yaptığı son 
araştırmaya göre…” diye başlayan,

 » “Gözlemciler söylemektedir.” ve “Çoğu insan düşünmektedir.” diye biten cümlelerin 
öncesinde ve sonrasında gerçek dışı pek çok şey söylenebilir. 

Bu gibi ifadelerin doğruluğuna başka kaynaklardaki haberlerle karşılaştırarak 
karar verebiliriz. 

Sayın seyirciler Topkapı Sarayı 
Müzesi’nde yer alan bazı tarihiî 
eserlerin çalındığı iddia ediliyor.
Topkapı Sarayı Müzesi’nin müdürü 

yaptığı açıklamada bu bilginin 
doğru olmadığını iddia etti. Çok 

gergin olduğu gözlerden kaçmayan 
müze müdürünün açıklamaları 

kimseyi ikna etmedi.

Efendim, müzemizin envanteri 
tamamlanmıştır ve eksik bir eser 
bulunmamaktadır. Bu durum noter 
tarafından da tespit edilmiştir. 

Asılsız haberleri çıkaranlar hakkında 
yasal süreç başlatılmıştır. Bana bu 
fırsatı verdiğiniz için size teşekkür 

ederim.
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4. Gerçek ve Görüşü Ayırt Etme
Haberin doğruluğuna ilişkin üzerinde durulan konulardan 

biri de gerçek ve görüşün ayırt edilmesidir. Bu konuyla 
ilgili olarak TRT yayın ilkelerinde “Haberler ile yorumları 
ayırmak ve yorumların kaynaklarını açıklamak” ifadesini 
vurgularken; TGC de “Haber ile yorum ve görüş ayrımı açık 
yapılmalı, okurun ve izleyicinin neyin haber, neyin yorum 
olduğunu kolayca seçebilmesi sağlanmalıdır” ifadesi yer 
almaktadır.

Gerçek, TDK tarafından “Bir nesne veya bir nitelik olarak 
var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan” 
şeklinde tanımlanırken görüş de “Herhangi bir konu üzerinde 
kişinin kendi düşünceleri” olarak tanımlanmaktadır. 
Uzmanlar tarafından gerçek ve görüşü ayırt etmek için 
çeşitli ölçütler geliştirilmiştir. Bunların ikisi açık bir şekilde 
gerçeği ve görüşü ifade etmekte, diğeri ise her ikisini de 
ifade etmekte ve “gri alan” olarak adlandırılmaktadır. “Bu 
85 santigrat derecedir” cümlesi bir gerçeği; “Burası leş gibi 
ter kokan bir hücre.” cümlesi bir görüşü ve “Bu çok sıcak” 
cümlesi de hem gerçeği hem de görüşü ifade etmektedir.

Bir hafta boyunca çeşitli medya kuruluşlarının yayınlarını takip ederek kaynak 
kullanımı konusunda 3 adet “iyi örnek” ve 3 adet de “kötü örnek” bulunuz ve bunları 
sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Görüş ve gerçek ayrımı 
sadece metinlerde değil görüntü 
ve fotoğraflarda da yapılabilir. 
Özellikle reklamlar incelendiğinde 
pek çok örnek bulmak mümkündür. 

74
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Aşağıda çeşitli reklam sloganlarına yer verilmiştir. 
Gerçek olduğunu düşündüğünüz ifadelere (1), 
görüş olduğunu düşündüklerinize (2), 
hem gerçeği hem de görüşü ifade ediyorsa (3) sayısı ile belirtiniz.

5. Ön Yargıyı Fark Etme
Ön yargı genellikle “Bir şeyi tam olarak bilmeden o şey hakkında verilmiş kanı, yargı.” olarak 

tanımlanmaktadır. Ön yargılar kişinin yaşadığı çevreden, aileden, arkadaş çevresinden, 
alınan eğitimden vb. farklı birçok unsurdan kaynaklanmaktadır. Bunların dışında özellikle 
kitle iletişiminin yaygınlaştığı günümüz dünyasında medyanın da ön yargılara sebep 
olabileceğinden yoğun olarak söz edilmektedir. Ön yargının farklı çeşitleri bulunmaktadır. 

Şimdi bunları görelim:

Seçme ve Atlama Yoluyla Ön Yargı: Karşılaştığımız tüm haberler birilerince 
seçilmiştir ve bizler sadece bu seçilen haberleri görebiliriz. Seçilmeyen haberler 
karşımıza gelmez ve bu nedenle bizler de bunlardan haberdar olamayız.  Aşağıdaki 
sorular seçme ve atlama yoluyla ön yargıyı fark etmemize yardımcı olabilir: 

 » İzlediğiniz haberler gerçek hayatı yansıtıyor mu? 

 » Ortak olan özellikleri nelerdir? (Örneğin, bunların tamamı şiddet, 
ünlüler, zenginlik ile ilgili midir?) 

 » Bazı haberler diğer haberlerin göz ardı ettiği konulara değiniyor 
mu?

Peşin fiyatına 12 taksit! (Bir alışveriş mağazasının reklamı)

Sofraya en son o gelir akılda bir tek o kalır! (Bir gıda reklamı)

10 kata kadar daha uzun ömürlü! (Bir pil reklamı)

Biz daha iyisini yapana kadar şimdilik en iyisi bu! (Bir otomobil reklamı)

Bir dünya markası! (Bir beyaz eşya reklamı)

Sütün en tatlı hali! (Bir gıda reklamı)

Tüm zamanların en iyisi! (Bir deodorant reklamı)

Otomobili Kiralayın! (Bir araba kiralama şirketi reklamı)

Hayatınızı kolaylaştırır! (Bir bilgisayar yazılım şirketinin reklamı)

Hep ucuz, en ucuz! (Bir alışveriş mağazasının reklamı)

74
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Okuyucular ya da izleyiciler olarak bizler herhangi bir haberin önem derecesine karar 
vermeden önce birilerince bu haberler çoktan önem derecelerine göre sıralanmış olur. Yine 
medya mesajlarına şu sorularla yaklaşmak, yerleştirme yoluyla ön yargıyı fark etmemize 
yardımcı olabilir: 

• Baş sayfada ya da saat başı haberlerde hangi olaylar yer almaktadır?
• Hangi olaylar en büyük başlıklara sahiptir ya da TV ve radyoda ilk sıraya veya en uzun

süreye sahiptir? 
Bu yerleştirmenin insanların neyin önemli olduğuna karar vermelerini nasıl etkilediğini bir 

düşünün.

Gazetede bazı 
haberlere o kadar
farklı yer ayrılır 
ki siz hiçbir 
bilginiz olmadan 
o haberi önemli
kabul edersiniz.  

Dilin Kullanımı Yoluyla Ön Yargı:
Aynı kişi ya da olay için “terörist”, “devrimci” ya da “özgürlük savaşçısı” gibi etiketlerin 

kullanılması birbirinden tamamıyla farklı izlenimlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Dilin kullanımı yoluyla oluşturulan ön yargıları görebilmek için cümle içerisindeki “sıfatlar” 

bize ipucu verebilir. “Büyük, muhteşem, önemli, harikulade, ciddi, kıymetli, hayati” ve 
benzeri sıfatlar ön yargıya işaret edebilir. Ayrıca “skandal, facia, rezalet, hezimet, hayal 
kırıklığı” gibi sözcükler de ön yargı konusunda ipucu verebilir. 

Bazı haberlere de o kadar az yer 
ayrılır ki (bazen arka sayfalarda) siz o 
haberi de önemsiz kabul edersiniz.

Yerleştirme Yoluyla Ön Yargı: 

> Aynı güne ait üç farklı gazeteyi, haber sitesini veya haber bültenini inceleyiniz. 
> Her bir medya kuruluşunun en önde, ilk başta veya en uzun süre değindikleri üç 
haberi karşılaştırınız.
> İncelenmeniz sonucunda hangi medya kuruluşunca hangi haberlerin seçildiğini ve 
hangi haberlerin atlanıldığını belirleyiniz. 
> Şu soruyu tartışınız: Medya kuruluşları neden bazı haberleri öne çıkarırken neden 
bazılarını atlamakta, görmezden gelmektedir?
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Aşağıdaki görselleri inceleyiniz;

Fotoğraflardaki Ön Yargı: 
Kötü, özentisiz veya alelade resimler izleyicilerde kötü izlenimler oluşturabilir. Öte yandan 

güzel, özentili ve yaldızlı görüntüler de izleyicilerde iyi izlenimler oluşturabilir. Ayrıca belirli 
bir olayın tamamını yansıtan görüntüler yerine kısmi olarak yansıtan görüntülere yer vermek 
de bu olayın bağlamını ve algılanışını tamamıyla değiştirebilir.

Bazen de ön yargı nedeniyle fotoğraf üzerinde bazı değişiklikler yapılabilmektedir. Bu 
işleme “fotomontaj” denilmektedir. Bunların dışında medya mesajlarında kaynaklar, 
manşetler, tekrarlamalar ve sayılar (istatistikler) kullanılarak yapılan ön yargılar da 
bulunmaktadır. 

1913 yılında Edirne’yi ele geçiren 
Bulgarların komutanının Osmanlı 

komutanı Şükrü Paşa’ya kılıcını geri 
verirken gösteren sahte bir görüntü. 

Kılıcın teslim edilmesi küçük düşürücü 
bir hareket olarak bilinmektedir. 
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Edirne Kalesi düşmeden önce 1912 
yılında çekilmiş olan görüntünün 
fotomontaj olmayan gerçek hâlidir. 
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-Çevreyi kirleten bir fabrikanın sahibi ile ilgili kısa bir haber metni yazınız. Haberi 
aşağıdaki not defterine yazabilirsiniz.
-Çevreyi temiz tutmak için elinden geleni yapan bir fabrika sahibi hakkında kısa bir 
haber metni yazınız.
-Hangi haberde kaç numaralı fotoğrafı kullanacağınızı belirleyiniz. 
-Sonra şu soruyu sınıfta tartışınız: Neden belirttiğiniz fotoğrafları seçtiniz?
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6. FARKLI PENCERELERDEN BAKMAK!

Gerçekler Aceleye Gelmez!
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Yukarıtaşlı'da 40 öğrenci 
okula gitmek için beş kilo-
metre yürüyor, dağları aşıyor, 
dereleri geçiyor. Çocuklara, 
yabani hayvanların saldırıla-
rına karşı korumak için silah-
lı bir kişi eşlik ediyor

Yukarıtaşlı köyü meyda-
nında buluşan 40 öğrencinin 
okul maratonu başlıyor. Bazı 
öğrenciler eşeklere binmiş, 
çoğuysa yaya olarak yola 
çıkıyor. Öğrencilerin tehlike 
dolu yolculuğuna “her ihti-
male karşın” bir güvenlik gö-
revlisi eşlik ediyor. Kayalık-
ları, dereleri aşan öğrenciler 
yaklaşık 45 dakika sonra beş 

kilometre uzaktaki Aşağıtaşlı 
köyü'ndeki okula ulaşıyor. 

Yaklaşık 400 kişinin yaşa-
dığı Yukarıtaşlı köyü'ndeki 
ilköğretimin 6,7 ve 8'inci 
sınıfında okuyanlar taşıma-
lı eğitimle Ceylanpınar ilçe 
merkezine götürülüyor. Alt 
sınıflarda okuyan yaklaşık 
40 öğrenci, taşımalı eğitim 
kapsamı dışında tutularak, 
Aşağıtaşlı köyündeki okulda 
eğitim görüyor. Her gün ka-
yalıklarla dolu yolda yürü-
yen öğrenciler, yuvarlanma 
tehlikesi geçiriyor, saldırgan 
köpekler köylünün tüfeğiyle 
havaya ateş edilerek uzaklaş-

tırılıyor. Yolda bellerine ka-
dar ulaşan Cırcıp Deresi'nden 
ayakkabılarını çıkarıp, akın-
tılı ve buz gibi suda titreye-
rek geçiyorlar. Küçük olan-
lar kendilerine nezaret eden 
köylünün kucağında karşıya 
ulaşabiliyor. Yol yaklaşık 45 
dakika sürüyor. Çoğu zaman 
derse geç kalan öğrencilerin 
dönüş yolculuğunda da aynı 
sıkıntılar yaşanıyor.

Bu iki kişi 
haberi 

okuduktan 
sonra neler 

düşünmüş 
olabilir? 

Yorumlayınız.

Örneğe devam 
edelim. Şimdi bu 

iki okuyucudan 
birincisinin sadece 
yukarıdaki haberin 
yer aldığı gazeteyi 

okuduğunu, farklı bir 
gazete takip etmediğini 
düşünelim. Fakat ikinci 

okuyucunun takip 
ettiği bir başka gazete 
daha olsun. İkinci kişi 

takip ettiği gazetede 
konuyla ilgili farklı bir 

habere rastlamıştır. 
İkinci kişi gibi biz de 
bu haberi okuyalım:

OKUL YOLU
HER ZAMAN DÜZ GİTMİYOR

Şanlıurfa Valiliği ve Ceylanpınar 
Kaymakamlığı, önceki gün servis 
edilen ve "Okula gitmek için ilköğretim 
öğrencilerinin dereden geçmek zorunda 
olduğu" yönündeki haberi yalanladı.

Valilikten yapılan açıklamada, 
Şanlıurfa Millî Eğitim Müdürlüğü'nün, 
haberle ilgili Ceylanpınar'a bağlı Yukarı 
Taşlıdere köyü ve Aşağı Taşlıdere 
mezrasında araştırma yaptığı, Aşağı 
Taşlıdere mezrasındaki tek derslikli 
okulda 56 öğrencinin bulunduğu, 2 
öğretmenin görev yaptığı ve köyler 
arasındaki mesafenin yaklaşık 750 
metre civarında olduğu kaydedildi. 
Açıklamada, "Söz konusu derenin 
köyün batısında olduğu ve geçiş 
güzergâhında olmadığı, öğrencilerin 
stabilize yolu kullanarak okula gidip 
geldiği tespit edilmiştir" denildi.

Ceylanpınar Kaymakamı Ş. A. da, 
"Köylü çocukları bu senaryoda dereden 
geçiren ve hayatlarını tehlikeye atan 
kişi hakkında gereken işlem yapılacak" 
dedi. Ş.A., özetle şu bilgileri verdi: 

Köyler arasında dere yok!
"Aşağı Taşlıdere köyünde tek 

derslikli bir okul bulunuyor. Bu köye 
yaklaşık 750 metre mesafedeki Yukarı 
Taşlıdere köyünden 29 öğrenci her gün 
bu okula geliyor. Diğerleri taşımalı 
eğitim kapsamında Muratlı İlköğretim 
Okulu'na gönderiliyor. Ancak iki köyün 
ortasından geçen bir dere yok" dedi.

Köy Muhtarı İ. D. de iki köy arasında 
dere bulunmadığını belirterek, bazı 
köylülerin okul yaptırılması için böyle 
bir yola başvurmuş olabileceğini iddia 
etti. 

”ÖĞRENCİLERE DERE 
EZİYETİ”NE 
YALANLAMA

Bir gazete haberi, 25 Aralık 2006

Bir gazete haberi, 26 Aralık 2006
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Örnekten de anlaşılabileceği gibi 1. kişi sadece ilk haberi okurken; 
2. kişi farklı gazeteler takip ettiği için ikinci haberi de okumuştur. 
Şimdi bu iki kişinin durumunu aşağıdaki soru ile tekrar düşünelim:

Sizce bu iki kişiden hangisi haber konusu ile ilgili doğruyu biliyor? Nedenini tartışınız.

Yalan haber bazen habere konu olan kişilerden de kaynaklanabilir. 
Öyleyse bu konuda medyaya hangi sorumluluklar düşmektedir?

42 yaşındaki L.K., bu yıl 
liseyi bitiren oğlu 17 yaşındaki 
Ş.K.’ye, İngiltere’deki 
Oxford Üniversitesi’nden 
gelen burslu okuma teklifini 
yanlışlıkla ekmek pişirdiği 
tandırda yaktı. Genç ressam 
Ş.K. ise durumu açıklamak ve 
burslu eğitim teklifiyle ilgili 
belgelerin tekrar gönderilmesi 
için başvurduğu Oxford 
Üniversitesi’nden kendisine 
yardımcı olacak kimseyi 
bulamamaktan yakındı…

Üniversitelerin burslu eğitim 
tekliflerini yakan annesini 
teselli etmeye çalışan Ş.K., 
ortada kalmanın şokunu 
üzerinden atamadığını 
belirterek şöyle konuştu:

"Belgelerde gideceğim 
üniversitelerde kiminle 
görüşeceğim, kiminle irtibat 
kuracağım bilgiler vardı. 
Ama o belgeler olmayınca 
ben de Oxford Üniversitesini 
telefonla aradım, ancak 
yardımcı olan kimse olmadı. 

Daha önce birçok yarışmaya 
katıldım. Ve hepsinde birinci 
oldum. Hatta birinden 350 
bin TL. ödül aldım ve bu 
ödülü Somali’ye bağışladım 
ama bugün ne yazık ki 
üniversitelerle görüşmek 
için Ankara ve İstanbul’a 
gidecek yol param bile yok. 
Yetkililerden ve üniversite 
yönetimlerinden yardım 
bekliyorum."

Oxford Üniversitesi'nden 
burslu eğitim kazandığını; 
ancak davet belgesinin annesi 
tarafından tandırda yakıldığı 
söyleyerek Türkiye'nin 
gündemine giren Ş.K., şimdi 
zor günler geçiriyor.

Sözlerinin gerçek dışı 
olduğunun ortaya çıkması 
üzerine önce ailesi tarafından 
eleştirilen Ş.K., yaptığından 
büyük pişmanlık duyuyor. 
Ş.K., "Türkiye'yi bir hafta 
boyunca meşgul ettim. Bu 
olay beni ilk önce yükseklere 
çıkardı. Sonra yerin dibine 
soktu. Çevrem bana tepki 

gösterdi. İngilizce kursuna 
gidiyordum, burs alıyordum, 
hepsi kesildi. Resim atölyemi 
de kapatmak zorunda kaldım." 
diyor.

Ş.K., "Sürekli baskı 
altındaydım. Belki beni 
üniversiteye alırlar diye bu 
işe kalkıştım. Ama hayatımın 
en büyük hatasını yaptım. 
Pişman oldum. Herkesten 
özür diliyorum. Tek amacım, 
üniversiteye gitmek ve iyi bir 
grafiker olmaktı. Hatamdan 
iyi bir ders aldım. Şimdi 
okumak için elimden geleni 
yapacağım." diye konuşuyor. 

Oxford Üniversitesi'nden 
burs teklifi aldığı ve resim 
yarışmasında büyük ödül 
kazandığı şeklindeki 
sözlerinin gerçek dışı bir 
senaryo olduğunu itiraf 
eden Ş.K., basına gösterdiği 
resimlerin de imitasyon 
olduğunu anlatıyor. Ş.K., 
"Resim yarışmasında birinci 
olduğum ve 350 bin liralık 
ödülü açlıkla mücadele eden 
Somali'ye bağışladığım 
konusu da bir senaryodur." 
itirafında bulunuyor… 

OĞLUNUN OXFORD HAYALİNİ TANDIRDA YAKTI

Ş. K. ZOR GÜNLER YAŞIYOR!

Bir gazete haberi, 29 Ağustos 2012

Bir İnternet sitesinden, 14 Eylül 2012
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Medya Okuryazarının Gözlüğü

Medya okuryazarlığı sayesinde insan sanki özel bir gözlüğü varmışçasına hareket eder. 
Medyadaki tüm iletileri okuyabilir, fakat okuduklarına hemen inanmaz. Onları araştırır, 
sorgular, çözümler, değerlendirir, eleştirir ve farklı medyadaki benzer iletilerle karşılaştırır.  

Şimdi sizler de sanki birer medya okuryazarı gözlüğü takmış gibi aşağıdaki haberleri 
inceleyeceksiniz. Haberleri medya okuryazarı gözlüğü ile sorgulayacak, çözümleyecek ve 
aynı konudaki farklı medya iletilerini karşılaştıracaksınız. Aşağıdaki sorular da bu görevinizi 
kolaylaştıracaktır. 

A kişisi yandaki 
haberi okuduktan 

sonra Sinop’a 
nükleer santral 

yapılması konusunda 
ne düşünmüş 

olabilir? Tartışınız.

B kişisi yandaki 
haberi okuduktan 

sonra Sinop’a 
nükleer santral 

yapılması 
konusunda ne 

düşünmüş olabilir? 
Tartışınız.

Sinop'ta nükleer santral kurul-
masının kesinleşmesinin ardından 
kentte arsa fiyatları âdeta uçtu.

Sinop'a nükleer santral ku-
rulmasıyla kentin gelişeceğine 
inanan yatırımcılar, arsa alımına 
başladı. Sinop ilçeleri ve çevre 
kentlerden il merkezine gelen 
vatandaşların arsa talebi artınca 
fiyatlar da tavan yaptı. Kentte 
emlakçılık yapan D.Y., son bir 
yılda arsaların metrekaresinin 2-3 
liradan 25-30 liraya yükseldiğini 
belirterek, "Arsa alanların sayı-

sında 2 yıl öncesine oranla 3 kat 
artış var. Özellikle son bir yıldır 
arsa satışları yoğunlaştı. Son 
7-8 aydır da çok ciddi bir artış
var. Nükleer santral sonrasında
vatandaşlar uzun vadede kâr
elde edeceklerini düşünüp arsa
alıyorlar. Özellikle çevre illerden,
Ankara ve İstanbul'dan buraya
arsa almak için gelenler oluyor.
Emlak sektöründe Sinop'ta hiç
olmadığı kadar hareketli günler
yaşıyoruz" dedi…

SİNOP'U UÇURAN YATIRIM!

…Yeni nükleer santralların, plan-
lama, inşa ve enerji üretimi gibi tüm 
aşamalarında, Türk mühendisleri 
çalışacaklar. Projelerin, planlama-
dan üretime kadar her aşaması, iha-
leyi üstlenecek yüklenici firmanın 
yanı sıra, Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu (TAEK) ve TÜBİTAK’la 
birlikte yürütülecek. 

…Japonya, ihale şartnamesinde 
yer alan “Türkiye - Japonya işbirli-
ğiyle Nükleer Teknoloji Üniversite-
si kurulması” kriterini iki yıl içinde 
yerine getirecek. Akkuyu nükleer 

santral ihalesini üstlenen Rus şirketi 
NGS’nin, Moskova Ulusal Nükleer 
Araştırmalar Üniversitesinde burs-
lu eğitim imkânı tanıdığı 600’ün 
üzerinde Türk öğrenci de yaklaşık 
9 yıllık eğitimin ardından “nükleer 
mühendis” diploması alarak Türki-
ye’ye dönecekler. Öğrenciler, 2020 
yılında enerji üretimine geçmesi 
planlanan Akkuyu santralı ile 2023 
yılına kadar inşa sürecine geçilmesi 
hedeflenen üçüncü nükleer santral 
projesinde Türkiye adına görev ala-
caklar. 

NÜKLEER SANTRAL EĞİTİM ATAĞI

Bir gazete haberi, 18 Kasım 2013

Bir gazete haberi, 25 Kasım 2013
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C kişisi yandaki haberi 
okuduktan sonra Sinop’a 
nükleer santral yapılması 
konusunda ne düşünmüş 

olabilir? Tartışınız.

'

SİNOP’TA NÜKLEER KARŞITI MİTİNG
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Bilgi diyeti mi olur diyeceksiniz. Amerikalı teknoloji uzmanı Clay A. Johnson’a 
(Klay A. Cansın) göre olur. O’na göre günümüzde nasıl midemizi sağlıksız besinlerle 
meşgul etmemiz obezliğe neden oluyorsa, sağlıksız (bilgi kirliliği) bilgilerle zihnimizi 
oyalamamız da bilgi obezliğine neden oluyor. Başka bir ifadeyle bilgi obezliği 
gereksiz ve yanlış bilgiye fazlasıyla maruz kalmak anlamına geliyor. 

"Bilgi obezliği bizi cahil kılmanın haricinde, bize ne tür zararlar veriyor?  Öncelikle 
zamanımızı bizden çalıyor, dikkat bozukluğuna neden oluyor, sosyal mesafemizi 
yitiriyoruz, gerçeklik algımız bozuluyor ve marka bağımlıları hâline geliyoruz. Çözüm 
ise Bilgi Diyetinde."

Sağlık uzmanları nasıl obezliğe karşısında diyeti öneriyorsa Johnson da bir 
teknoloji uzmanı olarak bilgi obezliği karşısında “bilgi diyetini” öneriyor. Clay 
Johnson'a göre, insanlar diyetteyken neyi, nasıl ve ne ölçüde yiyecekleri konusunda 
seçici davranıyorsa, bilgi konusunda da seçici olmaları şart. Ivır zıvır yiyecekler 
nasıl obeziteye yol açıyorsa, gereksiz bilginin de 'bilgi obezitesine' ya da bilgisizliğe 
sebep olabileceğini söyleyen Johnson, "Yediğimiz yiyeceklerin neden yapıldığını 
merak eder ve bakarız. Tükettiğimiz bilginin kaynağı, nereden geldiği neden merak 
edilmiyor anlamıyorum. 'Bilgi diyeti' bilgi tüketimi için hangi konuda dikkatli olma, 
neden kaçınma ya da nasıl seçici olmak gerektiği konusunda sağlıklı bir rejim 
reçetesi sunuyor." diyor. 

Bizler lahmacunu karnıbahardan daha çok seviyoruz ve tüketiyoruz. Bu örnekteki 
gibi Amerikalı uzmana göre de bilgi obezliğinin sebebi gayet açık: “doğru bilgiden 
çok, hoşumuza giden bilgileri tüketmemiz!” 

Medyadaki ne tür bilgileri (programlar, haberler, siteler vb) ilgiyle takip ediyorsunuz?

Bilgi kirliliğinin hayatımıza iki büyük etkisi dikkat çekiyor. 

» Bunlardan biri yığınla gereksiz bilgi edinmemiz.

» İkincisi de doğru bilgiye ulaşmamızın zorlaşmasıdır.

Verdiğimiz kararlar da bilgi kirliliğinden etkileniyor. Ve zamanımızın çoğu da yanlış 
kararların neticeleriyle mücadele etmekle geçiyor.

Pekâlâ, bilgi kirliliğinden nasıl korunuruz? Bu soruna nasıl çözüm bulabiliriz?

Bilgi Diyeti
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Bu haberlerden hangisi sizin ilginizi daha çok çekmektedir? Neden?
Sizce bu iki haberden hangisi bizim için daha önemli olabilir? Tartışınız.

Amacı para kazanmak olan medya kuruluşları da hedeflediği izleyici kitlesinin beğenilerine, 
dünya görüşlerine, ilgi ve isteklerine göre mesajlarını üretiyor. Doğru ve gerekli bilgiler ikinci 
planda kalıyor ya da gereksiz bilgilerin içerisinde zamanla önemsizleşiyor.

Gereksiz ve fazla bilgiden kurtulmak için nasıl bilgi diyeti yapabiliriz?

Kesin olan şey herşeyi 
bilmediğimizdir. Akıldan 
çıkarılmaması gereken bu görüş, 
sağlıklı bir bilgi diyetinin temelini 
teşkil edecektir.

6 ADIMDA BİLGİ DİYETİ

Sahte ASKİ'ler İş Başında
ASKİ Genel Müdürü vatandaşlara uyarıda 
bulundu. ASKİ Genel Müdürü İrfan Kaya, 
bazı firmaların Büyükşehir Belediyesi ile 
ASKİ'nin adını ve logosunu kullanarak 
çalışma yaptıklarını belirterek, "Tespit 
ettiğimiz bazı firmaların ASKİ'ye ait olduğu 
izlenimi verilen kanal temizleme ve kanal 
görüntüleme araçlarıyla vatandaşları 
kandırarak haksız kazançlar sağladığını 
belirledik." dedi. Kaya, ad ve logolarını 
kullanarak vatandaşların güvenini kazanan ve 
haksız kazanç elde eden bu firmalar hakkında 
savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını 
kaydetti.

94 Yaşında Nine 
Yüksek Lisans Yaptı

Avustralya da 94’lük nine dünyada yüksek 
lisan eğitimini tamamlayan en yaşlı kişi 
ünvanının sahibi oldu. 70 yaşındayken 
antropoloji okumak için Adelaida 
Üniversitesi ne kayıt olan nine, eğitimine 
uzun süre ara verdikten sonra geri döndü 
ve 2002 de şeref listesine girerek mezun 
oldu. Aynı yıl yüksek lisansa başlayan nine 
Avustralya’nın antropolojik tarihi konulu 
tezini vererek eğitimini tamamladı. Baston 
yardımıyla yüreüyebilen nine, Guinness 
Rekorlar Kitabı’na girecek.

Bilgisizliğimizi kabullenmek
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Verilen haber küpürlerini okuduktan sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız.
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Normal ve sağlıklı herhangi bir yiyecek 
diyeti gibi bilgi diyeti de daha az tüketmekle 
değil doğru tüketmekle ilgilidir. Hangi medyayı 
nerede, ne zaman ve nasıl kullandığımızın 
farkında olmamız, bilinçli medya tüketicisi 
olduğumuz anlamına gelmektedir. Örneğin, 
bilinçli medya tüketicisi hangi İnternet sitesinde 
ne kadar vakit geçirdiğinin farkındadır. 

“Bilinçli tüketici ol. Onaylamaktan ziyade 
bilgi edinmeye değer ver.” Bilginin çok 
olanının değil, doğru olanının uygun olduğunu 
unutmamalıyız. Bilginin çokluğunu değil 
doğruluğunu önemsemeliyiz.

Tıpkı besin diyetinde ne yediğinizi kayıt altına 
almanız ve sık sık tartılmanız gibi bilgi diyetinde 
de vaktinizi nerede geçirdiğinize odaklanmanız 
gerekmektedir. Özelikle bilgisayarınızın 
başındayken vaktinizi nasıl geçirdiğinizi ölçen 
programlardan birini indirmekle işe başlamalısınız. 
Zamanınızı ve enerjinizi boşa harcayan sitelerden 
uzak durmalısınız. Ayrıca sosyal ağların kısa 
yollarını bilgisayar ekranından uzak tutmalısınız 
ve İnternet reklamlarını engelleyen programları 
denemelisiniz. Merak duygunuz sizi sürekli 
zorlayacaktır, tıpkı iştahınız gibi, bu duyguyla 
başa çıkmayı öğrenmelisiniz.

Çizgi film, bilgisayar oyunu, dizi ve diğer sık 
tükettiğimiz medya içeriklerini belirli kurallar 
dâhilinde tüketmeliyiz. Örneğin boş vakitlerimizin 
tamamını yada çoğunluğunu medya ile değil, 
ailemizle sohbet ederek, arkadaşlarımızla oyun 
(tabiî ki teknoloji ile oynanan oyunlar değil) 
oynayarak veya parka giderek geçirebiliriz. Daha 
doğrusu dışarıda gerçek bir hayat var ve biz onu 
görmezden gelemeyiz.

Bilinçli Medya
Okuru Olmak

Medya ile
Geçirdiğimiz 

Vakti İyi 
Planlamak

2
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Eskiden bilgi kıttı ve pahalıydı, herkesin 
ulaşması mümkün değildi, ulaşanlar ise, ancak 
belirli bir kısmına ulaşabilmekteydiler. Oysa 
günümüzde İnternet'ten televizyona, gazeteden 
kitaba kadar birçok medyada sınırsız bir bilgi 
akışı var. Üstelik tıpkı yiyeceklerde olduğu 
gibi bilgiye ulaşım da son derece ucuzlamış 
durumda. İsteyen herkes, istediği her türlü bilgiye 
kolayca ulaşabiliyor. Ayrıca; tıpkı şekerli, tuzlu, 
yağlı yiyecekleri, yani besin değeri açısından 
en yararsız yiyecekleri nasıl çok seviyorsak, 
dedikoduyu ve kendi görüşlerimizi destekleyen 
bilgileri, yani aslında en değersiz bilgileri de çok 
seviyoruz. Obezlerin kendilerini tutamayıp abur 
cuburu fazla kaçırmaları gibi, modern insan 
da bu tarz abur cubur bilgileri çokça tüketiyor. 
İşte meselenin en tehlikeli tarafı burası. Bu tarz 
bilgilerle beslenmek, sonuçta bizi daha bilgili 
yapmıyor.

Abur Cubur
Bilgi 

Tüketmemek

Sabahları güne medya tüketicisi değil 
medya üreticisi olarak başlamak, günümüzü 
değiştirir. Çevremizde gördüğümüz aksaklıkları 
gidermede, başkalarına yardımcı olma 
konusunda medyanın gücü kullanılmalıdır.

Yerel Bilgiye de 
Önem Vermek

Yerel kaynaklardan bilgi almaya önem 
vermek, öncelikle kendi çevremizde 
olup bitenlerle ilgilenmek önemli. 
Herkes cumhurbaşkanlığı seçimini 
deli gibi takip eder ama kendi şehrinin 
belediye encümenlerini kimse tanımaz, 
oysa hayatımızı doğrudan etkileyen 
neredeyse tüm kararları belediye meclisi 
alır.

Sorumlu Medya 
Üreticisi Olmak

4

6
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BİLGİ DİYETİ ÇİZELGESİ
Sırasıyla aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirebilirsiniz:
1) Medyada takip ettiğiniz program ve yapımları yazınız.
2) Bunların hangilerinin sizin için aslında gerekli hangilerinin de gereksiz olduğunu
belirleyiniz. Sınıfça bunları tartışınız.
3) Tartışma sonuçlarına göre medyada geçireceğiniz zamanı ve neleri takip
edeceğinizi içeren bir çizelge hazırlayınız. 
4) En önemlisi de çizelgenizde ailenizle ve arkadaşlarınıza geçirdiğiniz zamana ve
dışarıda geri dönüşü olmaksızın geçmekte olan gerçek yaşama (hayvan beslemek, 
bir spor dalında uzmanlaşmak, pikniğe gitmek, balık tutmak vb.) daha fazla vakit 
ayıracağınız bir çizelge olmasına özen gösteriniz.
Size göre hangi bilgiler “abur cubur bilgi (gereksiz bilgi)” olarak değerlendirilebilir? 
Sınıfta tartışınız.

Dijital Mikrop

Ayberk tatil günlerinin bir saatini bilgisayar 
oyunları ile geçiriyordu. Bu süreyi ailesiyle 
beraber belirlemişti ve çoğunlukla da bu 
süreyi aşmamaya çalışıyordu. 

Fakat  bugün bilgisayar oyunlarına 
ayırdığı zamanı epeyce aşmıştı; 
bilgisayarın başına oturalı neredeyse 
üç saat olmuştu. Oynadığı oyunda yeni 
bir rekor kırmıştı ve sevinçle bağırmak 
üzereyken başının bir hayli ağrıdığını 
fark etti. Anne ve babası ile bu durumu 
paylaşmak yerine baş ağrısının sebebini 
İnternet'ten araştırmaya karar verdi. 

Arama motoruna “baş ağrısı” yazdı 
ve karşısına milyonlarca sonuç çıktı. İlk 
sayfalardan itibaren okumaya başladı. 
Önce güldü, sonra biraz sıkılır gibi oldu, 
çünkü okuduğu sayfaların sonu bir türlü 
gelmiyordu. Yavaş yavaş ciddileşmeye 
başladı, dikkat kesildi ve içini bir burukluk 
kapladı. Artık canı bilgisayar oyunu 
oynamak istemiyordu, aslında hiçbir şey 
yapmak istemiyordu. O ara annesinin 
sesi duyuldu: “Ayberk! Öğle yemeği hazır, 
sofrada seni bekliyoruz.”

Ayberk yavaş adımlarla mutfağa yöneldi, 

yemek masasına oturdu. Ağzını bıçak 
açmıyordu. Onun bu sessiz hâli hemen 
anne va babasının dikkatini çekti. Ve 
babası Hakan Bey sordu: “Oğlum neden 
böyle sessizsin? Bir şeye canın mı sıkıldı?”

Ayberk sıkıla sıkıla “Şey... Ben galiba 
beyin kanaması geçiriyorum…” dedi ve 
ağlamaya başladı. 

Anne Seçil Hanım oğluna sarıldı ve 
“Nereden çıktı şimdi bu?” diye sordu.

Ayberk “Başım ağrıyordu, İnternet'te 
araştırdım ve sebebini öğrendim. Beyin 
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mikrop” diyorum. Bu aslında bizim bildiği-
miz mikroplara benzemiyor, zaten gerçek 
bir mikrop da değil. Sadece bizi rahatsız 
ettiği için ben bu durumu dijital mikrop 
olarak adlandırıyorum.Hastalıklarımızı
doktora gitmek yerine İnternetten araştır-
manın ve böylece yanlış teşhisler koyma-
nın sonucunda ortaya çıkan ve bizim 
üzülmemize sebep olan bir mikrop. Çare-
si de belli: Doğru bilgiyi yalnızca doğru 
kaynaktan alabiliriz, sağlık konusunda doğ-
ru bilgiyi doktorlardan alabileceğimiz gibi.

Bir İnternet sitesinden, 25 Ocak 2014

  “Bak Ayberkciğim buradaki asıl sorun
hastalığının ne olduğunu İnternetten
bulmaya çalışman. Hastalığımızı öğren-
mek için İnternete değil doktora başvur-
malıyız. İnternette o kadar çok bilgi var ki,
bunların bazıları yanlış, bazıları eksik ve
bazıları da gereksiz bilgiler. Söz konusu
sağlık olduğunda da ulaştığın bilgi doğru
da olsa sen sağlık konusunda uzman
olmadığın için verdiğin karar da yanlış
olacaktır. Uzmanı olmadığımız için ve 
bazen de doğru bilgi üzerinden düşün-
mediğimiz için sorunlar yaşayabiliriz.
Şu an senin yaşadığın durum gibi. As-
lında senin baş ağrının nedeni bilgisa-
yarın başında fazla vakit geçirmek.Fakat
sen İnternetten ulaştığın yanlış bilgiler
neticesinde beyin kanaması geçirdiğini
düşündün ve çok üzüldün.
  Seni bu kadar üzen şeye ben “dijital 
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Sizce neden Vikipedi sitesi     verirken   ifadesini 

Bir gazete haberi, 25 Ocak 2014

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçe-
sinin yöresel lezzetleri arasında yer 
alan çemen, vücudu sıcak tutması 
ve gribe karşı koruyucu etkisi nede-
niyle kış aylarının vazgeçilmez yiye-
cekleri arasında yer alıyor. 

Yıllardır Elbistan’da çemen üreti-
mi yapan M.K., Elbistan çemeninin, 
Maraş biberi, sarımsak ve çeşitli ba-
haratların birleşmesiyle oluştuğunu 
söyledi. Elbistan çemeninin, soğuk 
havada yenildiğinde vücudu ısıtarak 
doğal soba görevi yaptığını ifade 
eden M. K., “Kokusuz Elbistan çe-
meni, kahvaltıda ve diğer öğünlerde 
rahatlıkla tüketilebilir. Çemenimiz 

bin bir derdin devasıdır. İçeriği bakı-
mından yüksek antioksidan olması 
nedeniyle doğal antibiyotik görevi 
görür. Virüs ve mikroplara karşı ko-
ruyucu özelliğe sahiptir.” dedi.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı ise, 
Elbistan çemeninin yarım asırdır 
üretildiğine dikkat çekerek, vatan-
daşlara soğuk havadan etkilenme-
meleri için çemen yemelerini tavsiye 
etti.

Elbistan çemeni yiyerek soğuk ha-
vadan korunduklarını ifade eden va-
tandaşlar ise çemen sayesinde grip 
dahi olmadıklarını söylediler.

GRİBİN 
DÜŞMANI
“ÇEMEN”
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7. OKUL GAZETESİ HAZIRLIYORUZ

”DAILY TALK” GAZETESİ
Liberya sömürgecilik ve iç savaş nedeniyle fakir kalmış bir ülke. Elektrik ve 

suyun olmadığı bir başkentleri var. Güvenliğin az ve gelirlerin düşük olduğu 
bir ülkedir. 

Tubman meydanı olarak adlandırılan işlek bir caddede ‘Daily Talk’ (Günlük 
Konuşma) adında ilginç bir gazete var. Lakin bu bildiğimiz gazetelere hiç 
benzemiyor. Bu gazete kâğıda basılmamış; tahtaya yazılmış. Büyük bir 
karatahtada haberler, köşe yazıları, ilanlar ve reklamlar bulunmakta. 

Liberyalı gazeteci Alfred Sirleaf tarafından yazılıyor. Her sabah satın aldığı 
gazetelerden derlediği haberleri okunaklı bir yazıyla karatahtasına, yani 
gazetesine yazıyor.  Caddeden geçen insanlar da beş dakikasını ayırarak 
meraklı gözlerle bu gazeteyi takip ediyorlar. Gazetesini günde yaklaşık on 
bin kişinin okuduğunu ileri sürüyor.

İmkânsızlıklara rağmen insanlar neden haber yazmaktan ve okumaktan 
vazgeçmiyor?
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A) “Gazeteyi Kimler Okuyacak?”

Gazete hazırlarken öncelikle okuyucu kitlemizi, başka bir ifadeyle hedef kitlemizi 
belirlememiz çok önemlidir. Çünkü daha sonra yapacağımız işlerin tamamı buna 
göre şekillenecektir. Hedef kitlemiz öncelikle 5, 6, 7 ve 8. sınıfta okumakta olan 
öğrenci arkadaşlarımızdır. Ortaokul öğrencilerini hedef almakla birlikte gazetemizin 
okulda herkes tarafından okunmasını amaçlıyoruz. Hatta evlerde de okunmasını 
istiyoruz. Bu nedenle hedeflediğimiz başka okuyucular da var. Özetle gazetemizin 
okuyucu kitlesi: ortaokul öğrencileri, öğretmenler, veliler, okul idarecileri ve okul 
çalışanları olacaktır.

B) “Neden Gazete Hazırlıyoruz?”

Gazete hazırlarken öncelikle amacımızı kesin bir şekilde belirlememiz uygun 
olacaktır. Bunun için gazetecilik ilkeleri bize yol gösterebilir. Aşağıda özet olarak 
gazetecilik ilkelerine yer verilmiştir:

Gazetecilik ilkeleri bizim için yol gösterici temel ilkeler olacaktır. Fakat okuyucu 
kitlemizi göz önünde bulundurduğumuzda şunları söyleyebiliriz:

 » Öncelikle eğlendirmeyi amaçlıyoruz.

 » Eğlendirirken aynı zamanda bilgilendirmeyi de hedefliyoruz.

 » Okuldaki ve çevremizdeki sorunlara dikkat çekecek ve bu sorunların çözülmesine 
katkı sağlayabilecek bir gazete hazırlamak istiyoruz.

 » En önemlisi de arkadaşlarımızın ve diğer okuyucularımızın ellerinden bırakmak 
istemeyecekleri, ilgiyle takip edecekleri bir okul gazetesi hazırlamayı amaçlıyoruz.

Gazete hazırlamak için sırasıyla neler yapmak gerekir?
Herkesin ilgiyle takip edeceği bir gazete hazırlamak elbette kolay bir iş değil. Bunun için 

düzenli bir çalışma içerisine girmek gerekiyor. Gazete hazırlarken sırasıyla neler yapacağız; 
başka bir ifadeyle nasıl bir yol haritası izleyeceğiz? Öncelikle bunu belirlememiz gerekiyor. 
Aşağıdaki maddeler izlememiz gereken yol ile ilgili olarak bizlere örnek olabilir: 

A) Hedef kitlenin belirlenmesi (Gazeteyi kimler okuyacak?)
B) Amacın belirlenmesi (Neden gazete hazırlıyoruz?)
C) Hedef kitlenin beklentilerinin tespit edilmesi (Okurlarımız nasıl bir gazete istiyor?)
D) Beklentilere göre gazetenin tasarlanması (Nasıl bir gazete hazırlayacağız?)
E) Gazetenin basımı ve dağıtımı (Gazeteyi okurlarımıza nasıl ulaştıracağız?)
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GAZETECİLİK İLKELERİ
1. Gerçek ve doğru haberler vermek
2. Tarafsız ve adil olmak
3. Bağımsız olmak
4. Güvenilir kaynaklara başvurmak
5. Haber hırsızlığı (intihal) yapmamak

Gazetemizin okurları farklı yaş ve cinsiyet özelliklerine sahipler. Bu nedenle 
her bir grubun farklı beklentileri olabilir. Gazetemizi erkek öğrencilere yönelik 
hazırlarsak bu durumda kız öğrenciler okumayacaktır. Ya da sadece öğrenciler 
için hazırlarsak öğretmenlerimiz ve veliler okumayabilir. Herkesin okumasını 
istiyorsak herkes bu gazetede kendilerinden bir şeyler bulabilmeli!

Bunun için okurların istek ve beklentilerini belirleyecek bir araştırma yapmamız 
yerinde olacaktır. Araştırmamızda aşağıdakilere benzer soruları kullanabiliriz:

“Okulumuzda herkesin ilgiyle takip edeceği bir gazete hazırlamak istiyoruz. 
Size bazı sorular soracağız. Yardımcı olur musunuz?

(Cevap “Evet” ise aşağıdaki soruları sorabiliriz):

• Gazetenin adının ne olmasını istersiniz?
• Gazetede hangi bölümler olursa ilgiyle takip edersiniz?

C) Okurlarımız Nasıl Bir Gazete İstiyor?

Araştırma Sonuçları
Okur kitlenizin nasıl bir gazete istediğini belirlemek için yaptığınız araştırma sonuçlarını 
örnekteki gibi tablolaştırabilirsiniz:

Okur Grupları 1. Soru: Gazetenin adının ne
olmasını istersiniz?

2. Soru: Gazetede hangi bölümler olursa ilgiyle
takip edersiniz?

Kız öğrenciler Beyaz Gazete (14 kişi)
Öğrencilerden Sesler (6 kişi)

Sanatçıların ve eserlerinin tanıtıldığı sanat bölümü, 
karikatür gibi komik bölümler 

Erkek öğrenciler Gerçek Gazete (11 kişi)
Okuldan Haberler (9 kişi)

Teknolojideki gelişmeler, fıkra ve karikatür gibi 
komik şeyler

Öğretmenler Öğrencinin Sesi (6 kişi)
Çok Ses (4 kişi) İlgi çekici haberler, öğretici görsel ve bilgiler

Veliler Okul Bahçesi (14 kişi)
Öğrenci Diyor Ki (6 kişi)

Okuldaki gelişmelerle ilgili haberler, öğrencilerin 
sınıftaki görüntüleri

İdareciler Doğru Söz (3 kişi)
Gerçek Haber (1 kişi) Yerel haberler, okulun başarıları

Okul çalışanları Temiz Haber (3 kişi)
Doyurucu Haber (1 kişi)

Okulun temizliğinin önemi, okulun örnek 
öğrencilerinin tanıtılması

6. Görsel malzemeleri kullanırken
sorumlu ve etik davranmak
7. Özel hayata saygı duymak
8. Ayrımcılık ve nefret dili kullanmamak
9. Toplumun çıkarını korumak
10. Yayınlanmış yanlışı hemen düzeltmek
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 > Gazetenin Adı
Yapılan araştırmada en öne çıkan üç gazete ismini yeniden sorabilir ve bunların 

arasından en çok oy alanı gazetenizin adı olarak belirleyebilirsiniz. 

 > Gazetenin İçeriği
“Gazetede hangi bölümler olursa ilgiyle takip edersiniz?” sorusuna verilen cevapları 

da inceleyerek gazetemizin bölümlerine karar verebiliriz. Aşağıdaki bölümler örnek 
olarak verilebilir. 

1.  Neler Oluyor? (Gündem): Bu bölüm gazetenin manşet kısmı olacak ve 
okulda gelişmelere değinilecek.

2.  Bilim ve Teknoloji Dünyasından: Burada sosyal bilimler ve fen bilimleri 
alanlarındaki güncel gelişmelere ve teknolojideki yeniliklere yer verilecek.

3. Edebiyat ve Sanat Dünyasından (Sinema): Bu kısımda da sanat ve 
edebiyat alanlarından seçilen ilgi çekici ve öğretici eserler ve yapıtlar 
tanıtılacak ve paylaşılacak.

4.  Biraz da Gülelim (Okuldaki Çizgiler, karikatür): Burada ise eğitimle ilgili 
fıkra ve karikatür gibi mizahi unsurlara yer verilecek.

5. Her Şey Güzel Olacak (Sütün Faydaları gibi): Bu bölümde toplumu 
yakından ilgilendiren konulara (sorunlara ve çözümlere) değinilecek.

Gazetemiz Hangi Bölümlerden Oluşuyor?
Gazetenin bölümlerine geçmeden önce gazetenin sayfa sayısına karar vermek gerekiyor. 

Basım maliyetlerinin fazla olmaması için gazetenin iki sayfadan oluşması düşünülebilir. 
Buna karar verdikten sonra da genel tasarımına geçelim. Gazete adı gibi beyaz kâğıda 
basılabilir ve buna uyumlu renklerle gazetenin adına ve bölümlerin genel tasarım özelliklerine 
bakılabilir. Aşağıda yer alan örnek tasarım üzerinde uzlaşıldığını düşünebiliriz.

Gazetenin genel tasarım özelliklerini belirledikten sonra, artık içeriğine, başka bir deyişle 
bölümlerine geçebiliriz. 

D) Nasıl Bir Gazete Hazırlayacağız?
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1. BÖLÜM: GÜNDEM
Bu bölümde daha önceden ifade edilenlere benzer şekilde okuldaki gelişmeler

gibi manşet olacak haberlere yer verilecektir. Bu bölüm öğrencilerin sesi olacak,
onların duygu ve düşüncelerine yer verecektir. Burada asıl hedef kitlemiz öğrenci
arkadaşlarımız olmalıdır. Onlarla eğitim alanındaki güncel bir gelişmeyi paylaşmak
istiyoruz ve bu haberin onların ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte bu
haberi öğretmen ve veliler başta olmak üzere diğer okuyucularımızın da ilgisini çe-
kebilecek şekilde düzenleyebiliriz. Manşetimizi oluşturacak bu haber aşağıda yer
almaktadır.

Manşet olacak gelişme: Millî Eğitim Bakanlığı daha iyi eğitim vermek amacıyla
lise öğrencilerine yönelik “Eğitim Kampüsleri” projesi başlattı. Bu proje çerçevesince
kampüsler ilk etapta sekiz ilde inşa edilecek. Uygun projeyi seçebilmek için mimar-
ların katılacağı bir yarışma da düzenlendi. Genel olarak bakıldığında öğrencilerin
isteklerine ve çağın gereklerine cevap verecek olan bu kampüsler öncelikle botanik
parkı, sun’i şelale, gölet ve piknik alanları gibi unsurlarıyla birer yeşil okul olacak.
Kendi enerjisini kendisi üretecek olan bu okullarda pek çok geri dönüşüm sistemi
de bulunacak. En önemlisi de öğrencilerin ilgi ve meraklarına yönelik zanaat atöl-
yeleri, yüzme havuzu ve spor salonları, kongre ve kültür merkezi, sanat atölyeleri, 
kütüphane, ARGE ve teknoloji merkezi gibi eğitim ortamlarını bulabilecek olmaları.”

Manşet için düşünülen ifade: Bu uygulamanın ilkokul ve ortaokul öğrencileri için
de yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve manşette de bu fi kri vurgulamayı planlı-
yoruz: “Biz de istiyoruz!”

Haber için kullanılacak görsel: Haber için aşağıdaki üç görselden ikisini kullanma-
yı düşünüyoruz.
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3. BÖLÜM:
EDEBİYAT VE SANAT 
DÜNYASINDAN

Bu bölümde karikatür 
sanatçısı Selçuk Erdem’i 
tanıtmayı düşünüyoruz. Onun 
kısa bir biyografisine yer 
vereceğiz.

4. BÖLÜM:
BİRAZ DA GÜLELİM
Okurlarımızı güldürmeyi 

amaçladığımız bu bölümde 
de öğrenci karikatürlerinden 

bazılarına yer vermeyi 
düşünüyoruz.

2. BÖLÜM: BİLİM VE TEKNOLOJİ DÜNYASINDAN
Bu bölümde sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarındaki güncel gelişmelere ve 

teknolojideki yeniliklere yer verileceği daha önce ifade edilmişti. Gazetemizin bu 
sayısında da öğrenci arkadaşlarımızın ve diğer okuyucularımızın ilgisini çekecek bir 
teknoloji haberine yer vermek istiyoruz. Bu haberin özellikle erkek öğrencilerin ilgisini 
daha fazla çekeceğini düşünüyoruz.

1900’lü yılların başında Fransa’da Jean-Marc Côté ve onun gibi birkaç Fransız 
sanatçının ”2000 yılında nasıl bir dünya olacağına” dair çizdikleri resimlerin bulunduğu 
bir habere yer verilecektir. 

Başlıkta da şu ifadeye yer vermeyi planlıyoruz: “100 Yıl Sonrasını Hayal Edebilir 
misiniz?” 

Ayrıca haber için aşağıdaki görselleri kullanmayı düşünüyoruz:
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5. BÖLÜM: HER ŞEY GÜZEL OLACAK
Bu bölümde daha iyi bir gelecek için gerçekleştirilen çabalardan söz edilmektedir. Bu 

sayımızda da para yerine zamanın kullanıldığı, yetenek ve tecrübelerin paylaşıldığı 
sosyal bir projeden söz edilecektir. Bu projenin adı: Zumbara.

Hazırladığımız gazetenin örneklerini sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz ve daha 
iyisini de hazırlayabilirsiniz!

OKUL GAZETESİ HAZIRLIYORUZ!

Siz de kendi gazetenizi hazırlayabilirsiniz. Yapmanız gereken sırasıyla aşağıdaki 
adımları izlemek!
• Hazırlayacağınız gazetenin amacını belirleyin.
• Gazetecilik ilkelerini inceleyin ve gazetenizi hazırlarken bu ilkelere daima bağlı
kalmaya çalışın.
• Okur kitlenizin (öğrenci, öğretmen, veli vb) nasıl bir gazete istediğini belirlemek
için araştırmalar (kamuoyu yoklaması gibi) yapın. Ve gazetenizi hazırlarken farklı
grupların beklentilerine cevap vermeye çalışın. Böylece gazeteniz daha fazla kişi
tarafından okunabilecektir, çünkü herkes gazetenizde aradığı bir şeyleri bulmuş
olacaktır.
• Gazetenizin adına karar verin. Bunu yaptığınız araştırmada da okurlarınıza
sorabilirsiniz. Gazetenizin hangi bölümlerden oluşacağını belirleyin.
• Gazetenizde çalışacak öğrenci arkadaşlarınız arasında görev paylaşımı yapın.
Kimin hangi görevi alacağı (editör, muhabir, foto muhabir, köşe yazarı vb) ve hangi
bölümü (yukarıdaki gazete bölümleri gibi) hazırlayacağını kararlaştırın.
• Gazetenizin genel tasarımı ve basımı konusunda destek alabileceğiniz kişileri
belirleyin.
• Gazetenizin dağıtımını nasıl yapacağınızı kararlaştırın. Hepinize kolay gelsin…

E) Gazeteyi Okurlarımıza Nasıl Ulaştıracağız?
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Eskiden dedelerimiz ninelerimiz köydeki işlerinin topluca , elbir-
liğiyle birbirlerine yardım ederek yaparlarmış. Bu gelenek günü-
müzde farklı şekillerde devam etmektedir. 
Zumbara ise imeceye benzer bir sosyal iş birliği projesi. Burada 
para yerine zaman kullanılıyor, yetenek ve tecrübeler paylaşılıyor.
Zumbara kısaca şöyel çalışıyor:
 1.  Birisine 1 saat yardım ediyorsun.
 2.  Böylece zumbaranda 1 saatin oluyor.
 3.  Kazandığın bu 1 saat ile zumbaradaki başka bir üyeden 1  
  saatlik yardım alabiliyorsun.
Örneğin sen bir arkadaşına 1 saat matematik anlatıyorsun, o da 
sana 1 saat tarih anlatıyor.     



100

: Mektup:

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

100

A) Resimlerdeki medya araçlarını, iletişimi sağlayanlar için [1]; gruplaşmayı sağ-
layanlar için [2], hem iletişim hem de gruplaşmayı sağlayanlar için [3] rakamını
kullanarak sınıfl andırınız. 

B) “Medyasız 24 Saat” adlı bu etkinlikte bir gün süresince medya araçlarını (televizyon,
bilgisayar, telefon, gazete vb) kullanmak yerine gerçek hayata dair aktivitelerle gününüzü
geçirmeniz beklenmektedir. Seçtiğiniz ve gerçekleştirdiğiniz aktiviteye ilişkin duygu ve dü-
şüncelerini yazınız veya çiziniz.

Gerçek Yasama Dair Aktivite Örnekleri
1. Arkadaşlarınıza veya yakınlarınıza ziyarette bu-
lunmak,
2. Arkadaşlarınızla geleneksel oyunlar oynamak,
3. Huzurevi ziyaretleri yapmak,

4. Yemek yapmak,
5. Sportif faaliyetlerle uğraşmak,
6. Sanatsal kurslara katılmak,
7. Müze vb tarihi ortamlara geziler düzenlemek,
8. Medya okuryazarlığı şenliğine hazırlık yapmak,
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2. Dev İskelet Bulundu
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4.Uçan Penguenler

Canavarı
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D) Herhangi bir konuda karar vermek için yeterli bilgiye sahip olmak ve karar verme süre-
cinde bunları sürekli göz önünde bulundurmak gerekir. Bir ihtiyacınızı karşılamak için 

medyadan yararlanmak istediğinizde bu kararı verirken kendinize aşağıdaki soruları 
sorun, kararınızı, cevaplarınızı göz önünde bulundurarak verin. Bunu bir süre kullanacağınız 

her medya içeriği için uygulayın. Daha sonra kararlarınızı topluca gözden geçirerek aslında 
medyayı ne derece ihtiyaçlarınız çerçevesinde kullandığınızı değerlendirin.

1. İhtiyacım nedir?

2. Bu ihtiyaç ne kadar önemli? Karşılanmazsa ne gibi sorunlarla karşılaşabilirim?

3. İhtiyacımı karşılamak üzere ayırabileceğim zaman ne kadardır?
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4. İhtiyacımı hangi kaynakları kullanarak karşılayabilirim?

5. Başvuracağım ihtiyaç karşılama kaynağının bana maddi ya da manevi ne
gibi maliyetleri olacaktır?

6. Hangi kaynağı, neden tercih etmeliyim?
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3. Ünite
öNCE

BİR DÜŞÜNEYİM

1. GÖRDÜKLERİM NE ANLATIYOR?
2. İKNA ETME TEKNİKLERİ
3. MEDYADA KARAKTER YARATMAK
4. BENİ İKNA ET
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1. GÖRDÜKLERİM NE ANLATIYOR?

Büyük Soru: Reklamlarda gördüğümüz ürünler gerçeklerinden farklı mı?

Yukarıdaki hamburgerlerden hangisinin daha iştah açıcı olduğunu 
nüyorsun?  
İki görsel karşılaştırıldığında neler aynı? Neler farklı?
Hamburgerlerden birini diğerine göre daha iştah açıcı gösteren ne?
Gerçek hayatta satın aldığınız bir hamburger yukarıdakilerden hangisine 
benziyor?
Bir hamburger satıcısı olsaydınız reklamlarınızda hangi görseli kullanırdınız? 
Neden?

Ahmet de sizin gibi “satın aldığı bir hamburgerin reklamlarda gördüklerine neden 
benzemediğini” çok merak etti. Bu sorusunun cevabını öğrenmek için hamburger 
şirketine e-posta gönderdi. İki gün sonra okuldan eve döndüğünde e-postasına 
cevap geldiğini gördü: 

Değerli Müşterimiz;
Reklamlarımızda yer alan ürünlerin cazip ve iştah açıcı görünmesi bizim 

birinci önceliğimiz. Çok büyük paralar harcayarak yaptırdığımız reklamlarda 
müşterimizi ikna edebilmemiz gerekiyor. Bunu sağlayabilmek adına anlaşmalı 
olduğumuz reklam yapımcıları, yiyecek konularında uzman olan görsel tasarım 
sanatçılarını yurtdışından yardıma çağırırlar. Bu sanatçılar, reklam öncesinde 
ürünlerimizin göze hoş görünmesi için çalışırlar. Bunun için özel spreyler, yağlar, 
yapay dolgular kullanırlar. Bu aşamayı tıpkı makyaj yapmak gibi düşünebilirsiniz. 
Fotograf sanatçıları ise ürünleri daha cazip ve iştah açıcı görünmesi için özel 
objektifler, lensler ve ışıklar kullanırlar. Bir sonraki aşamada ise ürünlerimizin 
fotograflarının bilgisayar ortamında çeşitli programlar ile düzenlenmesi gelir. 
Grafik tasarımcılar, ürün fotograflarının üzerinde çeşitli efektler uygular. Tüm 
bu süreç boyunca fotografçısından, grafikerine, görsel tasarımcısından metin 
yazarına kadar onlarca kişi görev alır. Bu insanların en önemli görevi ise 
ürünlerimizi gerçekte olduğundan daha cazip göstermektir.

İyi günler.

Konu: Reklamlarımız Hakkında

düşü-  
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Siz de reklamdaki hâlinin gerçeğinden farklı olduğunu düşündüğünüz bir ürünle ilgili 
olarak ürünün sahibi olan şirkete bir e-posta gönderip bu durumun nedenini sorun. 
Eğer e-postanıza bir cevap gelirse Ahmet’e gelen cevapla kendinize gelen cevabı 
karşılaştırın.  Eğer cevap gelmezse neden e-postanıza cevap verilmediğine ilişkin 
görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

BİR FOTOĞRAFIN ANLATTIKLARI   
Aşağıdaki fotoğrafı inceleyiniz ve arka sayfadaki sorulara cevap veriniz. 
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Önceki sayfada yer alan fotoğrafa göre aşağıdaki so-

rulara cevap veriniz:

• Bu fotoğrafta gördüklerinizi anlatınız?
• Fotoğrafta yer alan kadının yüzüne hangi duygular 

yansımış?
• Fotoğrafta en çok ilginizi ne çekti? Neden?
• Bu fotoğrafı çeken fotoğrafçı, fotoğrafta yer alan in-

sanlar hakkında ne düşünmenizi istiyor olabilir? Böyle 
düşünmenize fotoğraftaki hangi unsurlar neden

oluyor?
• Kadrajın dışında kalan yerlerde, fotoğrafta görülen-

ler dışında neler olabilir?
• Fotoğrafçının, kadrajı bu şekilde sınırlamasının ne-

deni ne olabilir?

Kadraj (Çerçeveleme):
Dijital fotograf

makinelerinin
ekranında görülen

görüntüdür, yani
fotografçının fotograf

karesinin içine dâhil
ettigi her seydir.

Görsellerden anlam
kurarken kadrajın

içerisinde yer alanlar
kadar yer alamayanları

da sorgulamamız
gerekmektedir.

Bazen okuduğumuz bir paragraf, ba-

zen bir sayfalık bir köşe yazısı, bazen de 

büyük bir kitap, bir konuya ilişkin düşün-

celerimizi değiştirebilir. Ancak düşünce-

lerimizi değiştirmemizde, bilgi sahibi ol-

mamızda ya da ikna edilmemizde etkiye 

sahip tek şey yazı değildir. Bazen küçük 

bir fotoğraf, basit bir karikatür ya da bir 

afi ş de belirli bir konudaki düşünceleri-

mizin şekillenmesinde etkili olabilir. Bir 

önceki sayfada yer alan fotoğraf; kitap-

ların, gazetelerin ve politikacıların ikna 

edemedikleri Amerikan halkını ikna etme 

konusunda çok büyük bir etkiye sahip 

oldu. Nasıl  mı? İşte, bu yazıda bu soru-

ya cevap vereceğiz. 

1930’lu yıllar Amerika’da “Büyük Bu-

nalım” olarak anılan kuraklık, kıtlık ve 

yoksulluk dönemidir. Birçok insan açlık 

sınırına gelmiştir. Ülkede sefaleti en çok 

yaşayanlar ise göçmen olarak yaşayıp 

rast geldikleri tarlalarda ürün toplayan 

tarım işçileridir. 

Durumu iyileştirmek isteyen yeni se-

çilmiş Amerikan Başkanı Roosevelt 

(Ruzvelt) 1936 yılında Kolombiya Üni-

versitesi’nden bir iyileştirme çalışması 

yapmasını ister. Bu proje kapsamında 

yoksulluğu belgelemek için yollara dü-

şen fotoğrafçı Dorothea Lange’nin, 1936 

yılının Şubat ayında bir ay süren fotoğraf 

çekimlerinden dönerken, Nipomo adlı bir 

yerleşim yerinden geçerken orada bu-

lunan kadın ve çocuklar dikkatini çeker. 

Kadından fotoğrafl arını çekmek içinizin 

isteyen Dorathea, kadın ve çocukların 

toplam 6 adet fotoğrafını çeker. Daha 

sonra kadın ve çocukların yaşamına 

ilişkin biraz da bilgi toplayarak kamptan 

ayrılır. 

Lange’nin fotoğrafl adığı bu kadın 32 

yaşındaki yedi çocuklu bezelye işçisi 

Florence Owens Thompson’dur. Kirli ve 

eski elbiseleriyle tipik bir işçi kadını olan 

Thompson’ın istemsizce çenesine götür-

düğü sağ eli, yorgun vücudu, kırışıklarla 

dolu yüzü fotoğrafa net bir şekilde yansı-

mıştır. Çaresizlik ve mecburiyetin çok 

Fotoğrafı Okuyalım: Göçmen Anne
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net okunabildiği ümitsiz, yorgun ve 
dalgın bakışları, kucağında uyuyan 
bebeği ve utandıkları için fotoğrafçıya 
bakmayıp annelerine sığınmış iki ço-
cuğuyla oluşturduğu bu kompozisyon, 
zamanın Amerikalılarının görmek is-
tediği her duyguyu içinde barındırı-
yordu: Fakirlik, hayatta kalma çabası, 
sebat, tahammül ve cesaret. Bu fo-
toğrafta hepsi vardı.

Bir grup insanın çektiği sıkıntıları, 
ismi bilinmeyen sıradan bir kadının 
yüzünde yansıtan bu fotoğraf, ülke-
nin kalanının orada ne olduğunu an-
lamasını ve bir ulusun ortak hareket 
etmesini sağladı. Gazetelerin, kitapla-

rın ve politikacıların yaşanan sefalet 
ve açlık konusunda ikna edemedikleri 
halk, Lange’nin San Francisco News 
gazetesinde bu fotoğrafı yayımlama-
sıyla birlikte ikna oldu. Bu durum, bir 
fotoğrafın insanları etkilemedeki etki-
sini gözler önüne serdi. Halk bu sefa-
leti çeken insanlara yardım etmek için 
harekete geçti. Ayrıca devlet, göçmen 
tarım işçileri için yeni kamplar kurarak 
Thompson ve ailesi gibi olan tarım iş-
çilerinin daha iyi şartlarda yaşamaları 
için onlara yardım etmeye başladı.

“Evlerin açık kapılarından kadınlar 

bakıp duruyor, arkalarında çocuklar, 

mısır p
üskülü gibi sarı saçlı çocuklar, 

kocaman iri gözlü çocuklar, bir çıplak 

ayağını öteki çıplak ayağının üstüne 

koymuş, parmaklarını oynatan ço-

cuklar... Kadınlar ve çocuklar, erkek-

lerinin toprak sahipleriyle konuşmala-

rını seyrediyorlar. Ses çıkarmıyorlar “

(Gazap Üzümleri, sayfa: 52).

Bu fotoğrafta anlatılan göçmen işçilerin dramını Gazap Üzümleri adlı romanında John Ste-
inbeck âdeta kelimeler ile resmeder.

İncelediğiniz fotoğrafta mı yoksa 
Gazap Üzümleri’nde yer alan yan-
daki betimlemede mi göçmen işçile-
rin dramı daha etkili olarak yansıtıl-
maktadır? Tartışınız.

109
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  Büyük  

Yok

   

Yok

Büyük bir İnternet haber sitesinin edi-
törü olduğunuzu düşünün. Muhabirle-
rinizden her gün, değerlendirmeniz ve 
yayınlanıp yayınlanmayacağına karar 
vermeniz için onlarca haber geliyor. Se-
çeceğiniz haberlerin okurların ilgisini 
çekecek şekilde olmasına özen gösteri-
yorsunuz. Haber sitesinin reklam gelirleri 
ziyaretçi sayısı ile doğru orantılı şekilde 
artıyor ya da azalıyor. Bu nedenle haber 
sitesinin patronu siteyi kaç kişinin ziya-
ret ettiğini, hangi haberlerin daha fazla 
okunduğunu önemsiyor. Yayınlayacağı-
nız haberin ilgi çekici olmaması okurlar 
tarafından okunmamasıyla sonuçlanabi-
lir. Bu durumda işinizi kaybedebilirsiniz. 
Diğer yandan haberin gerçek olmasını 

da önemsemeniz gerekiyor. Çünkü ba-
zen muhabirler İnternet sayfasında yer 
alması için uydurma haberler yapabili-
yorlar. Böyle bir durumda okuyucuları-
nın, çalıştığınız haber sitesine güveni 
azalabilir ve sonuçta da ziyaretçi sayınız 
düşebilir. Bu durumda patronunuz sizin 
işinize son verebilir. Güven ve ilgi çeki-
cilik açısından haberleri değerlendirerek 
bir karara varmalısınız. 
Şimdi açıklamalar doğrultsunda muha-

birlerinizden size gelen aşağıdaki haber-
leri değerlendiriniz. Haberleri, İnternet 
sitenizde en çok yer vermek istediğiniz-
den en az yer vermek istediğinize doğru 
sıralayınız ve tercihlerinizi nedenleriyle 
birlikte arkadaşlarınızla tartışınız. 

Muhabir 1

Başlık: Antalya Sahilinde Görülen Köpek Balığı 
Tatilcileri Korkuttu

Fotoğraf: Var
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Muhabir 4

Başlık: Askerî Helikopter Batan Geminin 
Yolcularını Başarıyla Kurtardı

Fotoğraf: Var

Muhabir 5

Başlık: Kurtarma Operasyonu Yapan 
Askerî Helikoptere Köpek Balığı Saldırdı

Fotoğraf: Var

Muhabir 6

Başlık: Kurtarma Operasyonu Yapan 
Askerî Helikoptere Köpek Balığı Saldırdı

Fotoğraf: Yok

Muhabir 7

Başlık: Uçan Köpek Balığına Denizden 
Çıkan Dev Helikopter Saldırdı

Fotoğraf: Var

Muhabir 8

Başlık: Askerî Helikopter Batan Geminin 
Hayatta Kalan Yolcularını Başarıyla 
Kurtardı

Fotoğraf: Yok
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MUHABİRLERİMİZDEN GELEN 
FOTOĞRAFLARI YENİDEN 
DÜŞÜNELİM

Üç Fotoğraf Bir Haber

Fotoğraf 1
2001 yılında dünyada oldukça ses getiren bu 

fotoğraf, e-posta yoluyla milyonlarca insana 
ulaştı, birçok İnternet sitesinde ve gazetede yer 
aldı. Hatta National Geographic adlı dünyaca ünlü doğa dergisi tarafından “Yılın Fotoğrafı” 
ödülüne aday gösterildi.  Fotoğraf kendi hikâyesini tüm görkemiyle anlatıyordu: “Denizde 
mahsur kalan insanları kurtarmaya çalışan bir askerî helikopterin sarkıttığı ip merdivene 
saldıran dev bir köpek balığı”. Birçok haber sitesinin ve gazetenin editörü böyle bir hikâyeye 
duyarsız kalmayarak sitelerinde ya da gazetelerinde önemli bir yeri bu fotoğrafa ayırdılar. 
Birçok okur ve kullanıcı da fotoğrafın büyüsüne kapıldı. İçleri buruk ve endişeli bir şekilde 
“Gerçekten Kötü Bir Gün” başlığı ile yayımlanan bu fotoğrafı incelediler. 

Fotoğraf 2
Fotoğrafçı Lance Cheung, San Francisco’da 

bulunan Golden Gate Köprüsü’nü karşısına 
aldı ve Amerika Birleşik Devletleri Hava 
Kuvvetleri tarafından yapılan askerî tatbikatı 
izlemeye başladı. Tatbikat senaryosuna göre 
helikopterden sarkıtılan merdivenle denizde 
bulunan askerî dalgıçlar helikoptere transfer 
edilecekti. Helikopterin denize doğru alçalıp 
merdivenini sarkıttığı an deklanşöre basan 
Lance bu fotoğrafı çekti. 

Fotoğraf 3
Charles Maxwell adlı doğa fotoğrafçısı 

tarafından Güney Afrika kıyılarında çekilen 
bu fotoğrafın anlattığı hikâye gayet basitti: 
“Okyanusta dışarı doğru sıçramış dev bir 
köpek balığı.” Maxwell çektiği fotoğrafın bir 
haber değeri taşıdığını hiç düşünmedi.
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Goldan Gate Köprüsü 
yakınlarında kurtarma 

operasyonu yapan Amerikan 
Havva Kuvvetleri helikopterine 

dev köpek balığı saldırdı.” 
haberinin yer aldığı İnternet haber 

sitesi tıklanma rekorları kırdı.  

Gerçekten Kötü Bir Gün

Tıklanma Rekoru Kıran Haber!

Yukarıda yer alan “Üç Fotoğraf Bir Haber” başlıklı metinden hareketle aşağıdaki sorulara 
cevap verin.

1.Fotoğraf  ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Bu fotoğraf ne amaçla oluşturulmuştur?
1.Fotoğraf  oluşturulurken ne tür tekniklerden yararlanılmış olabilir?
Gerçekten Kötü Bir Gün başlıklı haberin İnternet sayfasında yer alma nedeni ne olabilir?
Gerçekten Kötü Bir Gün haberi, görsel kullanılarak verilmeseydi tıklanma rekorları kırar 
mıydı? Neden?

             Sinemada 
kullanılan “Yeşil Perde 

Tekniği” ile ilgili İnternet'te 
araştırma yapınız. Bu 

tekniğin ne olduğu, ne 
amaçla kullanıldığı ve bu 

teknik kullanılarak neler 
yapılabileceği konularında 

bir sayfalık bir rapor 
oluşturarak arkadaşlarınızla 

paylaşınız. Raporunuzu 
oluştururken bilgileri 
aldığınız kaynakları 

belirtmeyi unutmayınız. 
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2.  İKNA ETME TEKNİKLERİ

Aşağıdaki metni okuyarak hangi ikna tekniklerinin kullanıldığını tartışınız. 
Galata Köprüsü’nde, bir bahar günü kör bir adam dilencilik yapıyormuş. 

Dizlerinin dibinde bir tabela varmış, tabelanın üzerinde “DOĞUŞTAN KÖR” 
yazıyormuş. Herkes dilencinin önünden geçip gidiyormuş. Bir reklamcı bunu 
görmüş tabelayı almış ters çevirip arkasına bir şeyler yazmış ve tekrar ye-
rine koymuş. Ne olduysa ondan sonra olmuş. Gelip geçen ve bu tabelada-
ki yeni yazıyı okuyan herkes, başlamış dilencinin önündeki şapkaya para 
atmaya. Bir cümle yetmiş, onca kişiyi etkilemeye  ve dilencinin şapkasının 
kısa sürede ağzına kadar parayla dolup taşmasına! Orada ne mi yazıyor-
muş: “GÜZEL BİR BAHAR GÜNÜ AMA BEN BAHARI GÖREMİYORUM”

Bireyin tüm çabası, toplumun diğer birey-
lerine “Ben”in aktarılması yolundadır. Bu, 
bir artalan bilgisi gerektirir ve bunun söze, 
davranışa dökülmesi gerekmektedir. Söze 
dökülme, çok çeşitli biçimlerde gerçekle-
şebilir. Örneğin, üşüdüğümüz için, içinde 
birkaç arkadaşımızla birlikte bulunduğu-
muz odanın penceresinin kapanmasını is-
teyecek olalım. Bu dileğimizi çeşitli biçim-
lerde dile getirebiliriz: 
“Arkadaşlar, üşüyeniniz var mı?”
“Size de hava soğudu gibi geliyor mu?”
“Pencereyi kapatmayı öneriyorum!”

BİREYSEL İFADE GÜCÜ

Bireyin, söylemine kendinden bir şey katabilmesi son derece önemlidir. Var 
olan, sıradan sözcükler yerine, kendi özgün yaratıcılığı ile “bireyselleştiril-
miş” bir anlatım biçimi çıkar karşımıza. Günümüzün görselleşen  dünya -
sı, iletilerin yalnızca anlamını değil, iletiyi gönderen tarafı da önemsemekte-
dir. 
Örneğin, haberin ne olduğu kadar hangi gazetede yayınlandığı ya da kay-
nağı da önemlidir. 
21. yüzyıl bir imaj çağı oldu. Önemsediğimiz artık söz değil, ne söylediğimiz 
ya da nasıl söylediğimiz değil, söylerken nasıl göründüğümüz!

“Aliciğim,  rica  etsem  pencereyi  kapatabi
misin?”

lir 

“Ali Bey, pencereyi kapatsak diyorum!”
“Sana zahmet pencereyi kapatır mısın?”
 “Bunlardan başka neler söyleyebilirsiniz?”

Bu noktada, bireyin etkin katılımı, yaratı-
cı gücü, ikna yeteneği oldukça fazla önem 
kazanır. İletişime girdiğimiz her an “Bu ile-
tişim ortamına kendimden ne katıyorum?” 
sorusunu sormak doğru olacaktır. Çünkü 
bu soruya vereceğimiz yanıtla hem kendi 
katkımızı görüp doyuma ulaşır hem de ya-
ratıcılığı körüklemiş oluruz. 
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Nilüfer Pembecioğlu, İletişim Sosyolojisi, s.8-9
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Yandaki bilgileri inceleyerek insanları ikna ederken nelere önem verildiğini 
tartışınız.
Reklamlarda ve İnternet'te sıkça kullanılan tanık gösterme, tanınmış kişileri 
kullanma, sürüye uyma, mizah, geçmişe özlem gibi tekniklerden hangileri sizi 
daha çok etkiler? Neden?  

Radyo, televizyon, basın, reklam pa-
noları gibi birbirinden farklı medyaların 
toplum içindeki önem ve ağırlıkları ül-
keden ülkeye değişiklik arz eder. Bu 
durum, reklam verenlerin farklı türde 
medya planlamaları yapmalarını ge-
rektirir. 

Farklı diller, farklı kavramlar, farklı ya-
şam biçimleri, reklam yerinin ve zama-
nın kullanımı ile ilgili farklı kurallar ve 
her şeyden önemlisi toplumsal zevkler, 
güdüler, özgün değerler, uluslararası 
reklamın başarısı önüne çekilmiş deği-

şik boyut ve yükseklikteki setler gibidir. 
Her ulusun reklam açısından kendine 

uygun olan bilgilendirme, ikna etme, 
anımsatma ve pekiştirme biçimleri, on-
ların duygusal ya da mantıklı, dramatik 
ya da hafif, realist biçimlerde iletiyi rek-
lama konumlandırma  biçimini etkiler. 

Reklamın değişik biçimlerde veril-
mesi, iletinin algılanışını ve kalıcılığını 
değiştirebildiği gibi, ürünü onaylama, 
benimseme, itme gibi farklı davranışla-
rı da beraberinde getirebilir. 

REKLAM VE TOPLUM İLİŞKİSİ
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REKLAMLARDAKİ GERÇEKLİK

Herhangi bir ürünün reklamı söz konusu olduğunda, toplum karşısında 
yalnızlaşmak istemeyen bireyin iletiye etkin katılımı, reklamın yaratıcı gücü ve ikna 
oranı gerçeklikten daha fazla önem kazanır. 

Reklamlar bize yeni – ütopik ve alternatif bir dünya sunarlar. Bu dünyada hemen 
herşey yer değiştirmiş durumdadır. Değerler kaymış, ters yüz edilmiş, bireyler 
farklılaşmıştır. Küreselleşen değerlerin, yerel kavramların ötesinde daha mutlu bir 
dünya gerçekliğine alternatif olarak sunulan bu yeni dünya, aslında birbiriyle çelişen 
pek çok örnekle donatılmıştır. Çünkü kültürün yalnızca belli ögelerinin vurgulandığı, 
tektipleşmeler ile gülmece unsurlarının harmanlandığı bu yeni dünyada, insanlar 
çok mutlu, çok neşeli ve her istediğini satın alabilecek kadar zengindir. Kısa 
süreliğine de olsa bu büyüye kapılan izleyiciler ise çoğu kez aslında yanıldıklarını 
bile anlayamazlar. 

Temelde ‘”ikna” bir tür sosyal etki uygulayabilme gücünden başka bir şey değildir. 
İçinde bulunduğu toplumun ya da grubun diğer üyeleri ile aynı şeyleri paylaşma 
isteği, benzer bir tür eylem içinde olmak ya da “korku çekiciliği” gibi etmenler, bireyin 
sosyal dışlanma tehlikesine karşı, kendini bir şeyler satın alarak ifade etmesine 
neden olur. Bu tür özellikleri taşıyan tüketiciler reklamlar karşısında ikna olmaya 
neredeyse hazır durumdadır. 

Kısa, Keskin, Basit İletiler: Akılda tutması ve takip etmesi kolay ve en çok 3 parçadan 
oluşan bir yapıda sunulması iknayı kolaylaştırır. 

Kısa Süreli Geçerli Etkin Teklif: Böylelikle, tüketicinin işine yarayan bir şey yapmakta 
olduğunuzu, onu düşündüğünüzü hissettirebilmek: Örneğin, “Bugün iki tane alana, üçüncüsü 
bedava!” 

Mizah Kullanımı: Espri gücü başkalarını ikna etme konusundaki tartışmasız bir lider 
konumundadır. Doğası gereği sakinleşmeyi ve gülümsemeyi de beraberinde getirdiğinden 
ürün ya da satılmak istenen kavram, mutlulukla karşılanır ve mutlulukla anımsanır. 

Daha Pahalı Daha İyidir: Her ikisi de aynı kalitede ve aynı değerde olan ürünler, değişik 
ambalajlar ve konseptler içinde  sunulduklarında, tüketicilerin daha pahalı olanı tercih etmeleri 
normaldir. Ürünün, kendine güveni olarak açıklanabilecek olan bu durum, tartışmasız bir 
ikna gücüne de sahiptir. 

ETKİN İKNA TEKNİKLERİ

Bir İnternet sitesinden, 29 Ocak 2014
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Kendinizi ifade etme ya da karşınızdakini ikna etme sırasında, yalnızca size özgü 
hangi özellikleriniz olduğunu düşünüyorsunuz?

Bireysel ifade gücünüzü arttırabilmek için neler yapabilirsiniz? 
Yukarıdaki bilgileri inceleyerek reklamların nasıl kurgulandığını, her birinde nelere 

önem verildiğini tartışınız. 
Hangi tür ikna yöntemleri sizi daha çok etkiler? Tartışınız.
Aşağıdaki ürünlerin reklamını yapıyor olsaydınız siz hangi ikna yöntemlerini 

kullanırdınız? Örnekleyiniz.

ÖNCE
Karşımızdakini tanımamız,
Karşımızdakinin karar verici konumunu 
onaylamamız
Karşımızdakine odaklanmamız
Kendimize güvenmemiz 
Hedefi ikna etmemiz gereklidir.

MiNiK TEKNİKLER
Önce Küçük Sonra Büyük Rica Tekniği
Gitgide Artan Ricalar Tekniği
Sadece O Değil Veya Satışı Tatlandırma Tekniği
Evet – Evet Tekniği
‘Acaba’ Değil, ‘Hangi’ Tekniği
Soruya Soruyla Yanıt Verme Tekniği
Borca Sokma Tekniği 
Yer Etme Tekniği

Örneğin, reklamlarda sıklıkla başvurulan Yer Etme Tekniği’nde, beş duyudan en az 
birine hitap ederek hedefin bellekte yer etmesi sağlanır. Özellikle yiyecek reklamlarında 
"sıcacık çorba", "mis gibi puding", "kıpkırmızı domates", "çıtır çıtır patates" gibi vurgularla 
bu amaca ulaşılır. Göze, kulağa ya da belleğe hitap eden bu kullanımlar, daha sonra 
çağrışımlar yolu ile anımsandığında ürün tüketimi de gerçekleşecektir. 

Bir İnternet sitesinden, 29 Ocak 2014
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Sessizlik:  Soru sorulduğunda 
sessizleşmek, ender olarak itiraz 
etmek, sessiz durmak, ilgisiz 
olmak, düşüncesini saklamak

Uyumluluk: Önemsiz itirazlarda 
bulunmak, önerileri kolay kabul 
etmek, başkalarına bakarak 
daha sonra karar değiştirmek

Kararsızlık: Alınan kararlara 
katılmak ancak kaçamak 
yanıtlar vermek, daha fazla bilgi 
istemek, hareketleri geciktirmek

Grup İletişiminde Olası Tepkiler
Yakınma: Sürekli hata bulmak, 
memnun olmamak, başkalarını 
suçlamak, karşısındakini zor 
duruma sokmak ve savunma 
beklemek

Bilgiçlik: Dinlememek, tüm konuları 
bilmek, kendi düşüncelerini 
satmak, söylediğine karşı 
çıkıldığında kızmak

Saldırganlık: Saygısız davranmak, 
ters, küçümseyen ve kızgın tavır 
sergilemek, egemenlik kurmaya 
çalışmak

Değerlendirme ve Etkileşimli Tartışma Yolları
1. Adım: Sorunu Tüm Boyutlarıyla Görmek
2. Adım: Sorunu Anlamak
3. Adım: Sorunu Çözmek
4. Adım: Sorunun Çözülüp Çözülmediğini Denetlemek
5. Adım: Sorun Çözülmediyse Yeni Çözümler Üretmek

Siz bir arkadaşınızı ya da grubunuzu bir şeye ikna etmek için 
hangi teknikleri kullanırdınız, örnekleyiniz
Tavşan ile kaplumbağanın yarıştığı masalı düşünerek 
aşağıdaki soruları cevaplayınız:
Tavşanı kaplumbağayla yarış yapmaya ikna eden nedir?
Kaplumbağayı yarışa katılmaya ikna eden nedir?
Bu yarışın izleyicisi var mıdır? Yarışı bize kim anlatır? Olayın 
gerçekliğini nasıl sorgulayabiliriz?
Dinleyici olarak siz de sonucu ikna edici buluyor musunuz? 
Neden, tartışınız.

Yukarıdaki tepkilerden hangisi sizin genel karakterinizi yansıtmaktadır? Neden? 
Değerlendirme ve Etkileşimli Tartışma Yolları’nı gözden geçiriniz. Siz bütün adımları 

uyguluyor musunuz? Neden?
Yukarıdaki bilgileri inceleyerek reklamlarda görsellerin nasıl bir önem taşıdığını, hangi 

öğeleri ön plana taşıdığını tartışınız.
O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, Kim Milyoner Olmak İster, Kapanmadan Kazan gibi 

yarışma programlarındaki ikna yöntemlerini örnekleyiniz, inandırıcılığını ve toplumu etkileme 
boyutlarını tartışınız.  
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Yandaki resmi inceleyip bazı 
şeylerin bize ve başkalarına 
nasıl farklı görünebileceğini 
tartışınız. 

Karşınızdakinin bakış açısını 
anlamak, neler düşünüp 
hissettiğini görebilmek için neler 
yapabilirsiniz? 

Karşınızdakine kendinizi 
daha iyi anlatabilmek için hangi 
yolları deneyebilirsiniz? 

Dizilerin toplumsal ikna güçleri konusunda ne düşünüyorsunuz?
İzlediğiniz hangi dizilerin bireysel ve toplumsal ikna işlevleri olduğunu tartışınız. 
İzlediğiniz dizileri göz önünde bulundurarak ikna niteliklerini, sizi bu diziyi izlemeye / 
izlememeye karar vermeye iten yönlerini tartışınız. 

Yandaki fotoğrafı inceleyip bu 
grubun neden bir arada olduğunu, 
onları neyin bir arada tuttuğunu 
düşününüz. 

Sizce kediler mi köpeğe katlanıyor 
yoksa köpek mi kedilere sahiplik 
ediyor?

Bir arada durabilmek için birbirlerini 
nasıl ikna etmiş olabileceklerini 
tartışınız. 

Başkalarının fikrine katılmamıza, belli bir fikri kabul etmemize ya da  belirli bir 
fikrin karşısında durmamıza neler sebep olur?

İnsanları gruplaşmaya ya da belli biçimde davranmaya iten nedenler neler 
olabilir?

Aslında olmayacağını bilmenize karşın bazı şeylere inandığınız oldu mu? 
Yanlış olduğunu bilmenize karşın bu şekilde düşünmenize ne sebep oldu?
Siz birini / birilerini bir şeye inandırmak isteseniz neler yapardınız?
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RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ 
HAKKINDA KANUN

Yayın Hizmetlerinde Ticarî İletişim

Genel esaslar

MADDE 9 - (6) Ticarî iletişim, 8 inci maddede belirlenen esas ve ilkeler saklı 
kalmak kaydıyla;

ç) Çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar vermemek, 
deneyimsizliklerini veya saflıklarını istismar ederek, çocukları bir ürün veya hizmeti 
satın almaya veya kiralamaya doğrudan yönlendirmemek; çocukları reklamı 
yapılmakta olan ürün veya hizmetleri satın almak için ebeveynlerini veya başkalarını 
ikna etmeye doğrudan teşvik etmemek; çocukların ebeveynlerine, öğretmenlerine 
veya diğer kişilere duyduğu güveni istismar etmemek veya sebepsiz olarak çocukları 
tehlikeli durumlarda göstermemek,

(7) Genel beslenme diyetlerinde aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve maddeler 
içeren yiyecek ve içeceklerin ticarî iletişimine, çocuk programlarıyla birlikte veya bu 
programların içinde yer verilemez.

Yandaki metni okuyarak izlediğiniz reklam ve dizilerde bu maddelere uyulup 
uyulmadığını denetleyiniz. 

Yandaki metni okuyarak izlediğiniz reklam ve dizilerde bu maddelere uyulup 
uyulmadığını denetleyiniz. 

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (Madde 61)

(2) Ticari reklamların Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu 
düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olmaları esastır.

(3) Tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can 
ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, 
kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici ticari 
reklam yapılamaz.

(4) Reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin yazı, haber, yayın ve programlarda, mal 
veya hizmetlere ilişkin isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle 
ticari unvan veya işletme adlarının reklam yapmak amacıyla yer alması ve tanıtıcı 
mahiyette sunulması örtülü reklam olarak kabul edilir. Her türlü iletişim aracında sesli, 
yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılması yasaktır.
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Aşağıdaki ürünlerden birini seçiniz. 
Belirlediğiniz ürünü satın alması için  bir arkadaşınızı nasıl ikna edersiniz? 
Bu ürünle ilgili arkadaşınızı ikna konusunda çeşitli denemeler yapı-
nız. İkna konusunda hangi özelliklerin etkili olduğunu belirleyiniz.

Yandaki 
futbolcuların 
fotoğrafına bakıp ne 
yaptıklarını ve bunu 
neden yaptıklarını 
düşünün. 

Aşağıdaki taraftar 
haberlerini okuyun. 
O kişiler tek başına 
olsaydı sizce aynı 
olaylar olur muydu?

A takımı ile B takımı arasındaki maç sırasında çıkan olaylar yüzünden kupa 
maçı iptal edildi.

 » Caddede yürüyen gencin atkısını rakip takımın renklerine benzeten fanatik 
taraftarlar, gencin hayatını kararttı. 

 » Hakemi yanlış karar vermekle suçlayan taraftarlarla, duruma müdahale eden 
güvenlik güçleri arasında çıkan kavgada 12 kişi yaralandı, 18 kişi göz altına alındı.

 » Yurt dışından gelen takımın oyuncuları sokağa çıkmaya korktu, otelde eğlendi. 
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Olaylarda yer alan bireylerin kişisel duygu ve düşünceleri ile mi yoksa grup kararı ile 
mi hareket ettiklerini düşünüyorsunuz? Neden? 

Reklamlarda ünlülerin rol alması konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz?  
Reklamlarda mizah kullanımı konusunda ne düşünüyorsunuz?  

    Reklamlarda sıkça kullanılan geçmişe özlem konusu sizce ikna edici bir
    teknik  midir? Neden?  

Eski reklamlarla yeni reklamları ürün, dil, görsel kullanımı ve işlevsellik 
açısından karşılaştırınız.
Sizce zaman içinde toplumların ikna olma / etme biçimlerinde değişiklikler 
oluyor mu? Neden? 

Gelecekteki reklamlarda ikna olgusunun nasıl değişebileceğini düşünüyorsunuz?
Reklamlarda sık sık yetişkinlerin ‘çocuksulaştırıldığı’ çocukların ise 
‘yetişkinleştirildiği’ gözlemlenmekte. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
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3.  MEDYADA KARAKTER YARATMAK

Kurgu ile ilgili aşağıda verilen bilgileri okuyun ve hangi kurgu biçiminin 
daha çok ilginizi çektiğini tartışın.
Boş kitap kapaklarına söz konusu kurguya örnek olacak bir kitabın ve 
yazarının adını yazın. 

Yarı Kurgu 

Yarı kurgu eserler 
büyük oranda gerçeklere 
dayanırlar. Gerçeklere 
dayanan biyografik filmler 
bu türe örnek gösterilebilir. 
Olayların, mekanların ve 
kişilerin neredeyse tamamı 
gerçek olmakla birlikte 
öyküyü zenginleştirmek 
için kurgusal öğeler 
kullanılmış olabilir.

Gerçekçi Kurgu 

Bu tür eserlerde kişiler, 
olaylar ve yerler çok 
gerçekçidir. Olaylar 
bildiğimiz dünyada, 
bildiğimiz kurallarla 
gerçekleşir.   

Eserde geçen kişilerin, 
olayların veya yerlerin 
büyük kısmı gerçek 
olabilir. Günümüzde 
yazılmış pek çok roman bu 
türe örnek gösterilebilir.

Gerçekçi Olmayan 
Kurgu 

Gerçekçi olmayan 
kurgudaki bazı 
detayların gerçek 
hayatta gerçekleşmesi 
olanaksızdır. Düşsel 
yaratıklardan, henüz 
bulunmamış araçlardan, 
evrende henüz 
keşfedilmemiş veya 
tamamen hayal ürünü olan 
yerlerden ya da belirsiz 
bir zaman diliminden söz 
ediyor olabilirler. Fantezi 
türündeki eserler bu türe 
örnek verilebilirler.
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Medya insanlara kaçabilecekleri yeni dünyalar kurar, satın alabilecekleri yeni düşler ve 
umutlar sunar. Aslında satılan ya da satın alınan ‘Düştür’, ‘Umuttur.’ Bu konu ile ilgili ne 
düşünüyorsunuz? 

Bill Fischer (Bil Fişır), New York (Niv York)’ta bir seyahat acentesi sahibi. İsteyen 
müşterilerine harika bir tatil yaptırıyor, yeni evlilere unutulmaz bir balayı yaşatıyor. 
Eş bulmak dışında her şeyi sağlıyor. 1 milyar liralık seyahat programında ne ararsanız 
bulabiliyorsunuz. 50 milyon liralık gezi programları da var. Bu programla Venedik ve Fransız 
Riverası’nı görmek mümkün.

 Telefon numarasını rehberden bulamıyorsunuz. Ücretinden de anlaşıldığı gibi, müşterilerini 
zenginler, çoğunlukla ünlü isimler oluşturuyor. Fischer’in müşterisi olarak kabul edilebilmek 
için ona öz geçmişlerini gönderenler bile var. 

 Fischer, lüks seyahat konusunda uzmanlaşmış. Her hafta, 15 ya da 30 kişiyi gruplar 
hâlinde dünyanın tanınmış rüya beldelerine gönderiyor. “Şirket sahipleri, yönetim kurulu 
başkan yardımcıları özel ve itinalı bir servis isterler.” diyor 53 yaşındaki lüks turizmci.

 Gökdelen ormanı Manhattan (Menhetın)’ın bir binasının 25. katında karargâh kuran 
Fischer, müşterileri için “Multi milyonerler dinlenirken sadece sürat ve konfor aramazlar, 
başka şeyler de isterler.” diyor. 

 Fischer, işi gereği haftada üç kez New York – Londra arasında mekik dokumak zorunda. 
“100 milyar liralık bir iş anlaşması yapıyorsanız birkaç saatlik seyahat ya da 50 milyon liralık 
bir iş harcaması size bozuk para gibi gelir.” diye konuşuyor.

 Sadece Fischer değil, on kişilik personeli her gezi programını kılı kırk yararak planlıyor, 
aylarca üzerinde çalışıyor ve günde birkaç kez otellerin rezervasyon görevlileriyle 
konuşuyorlar. 

 Fischer’in bir geziyi planlaması en az üç ay sürüyor. Fischer gezilerinden birini şöyle 
anlatıyor. “Eşleri evlilik pastasının üstündeki gelin-damat heykelcikleri gibi nadide kişiler 
olarak görüyorum. Ortalama üç haftalık balayında kendilerini Londra, Paris, Nice (Nis) ve 
Monte Carlo (Monte Karlo)’ya götürür en lüks otellerin kral dairelerinde ağırlar, özel şoförlü 
Rolls Royce (Rols Roys)’larla dolaştırır, İspanya, İtalya ve Fransa’nın en gözde limanlarında 
misafir ederim. Gezi programıma Wimbledon (Vimbıldın)’da ünlü hocalar eşliğinde tenis 
dersleri ile dünya çapında ün kazanmış antikacılardan alışveriş, özel jet ve helikopterler 
de dâhildir. Müşterilerim Monte Carlo’daki otomobil yarışlarını, tenis turnuvalarını da şeref 
localarından izleme şansına sahiptirler. 

 Fisher başından geçen ilginç olayları da isim ve yer vermeden aktarıyor. “Bir müşterim 
seyahate birbiriyle geçinemeyen iki kızıyla birlikte çıktı. Bir tatil adasında ikisini adanın ayrı 
uçlarındaki otellere yerleştirdim...  Bir başka müşterim ise bir bayandı. Kocası balıkçılığa çok 
meraklı olan bu bayan da benden bol balık bulunabilecek bir yer talep etmişti. Hatta kocasının 
oltasına balık bağlaması için balıkadamlar tutulmasını, paranın hiç önemli olmadığını da 
belirtmişti. Kendilerini Victoria (Viktorya) Gölü’ne gönderdim. Bir başka müşterim ise otelde 
3 odalı kral dairesinden başka bir yerde kalmayı reddettiği için kendisine ertesi sene bir 
daire yaptırttım.

Bir Milyar Liraya Rüya Satan Adam
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Bir gazete haberi, 12 Kasım 1989
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Çizgi filmler ve düşsel ögeler, gerçek olmayan öykülerle desteklenerek 
çocukların gözünde masalsı bir dünya yaratırlar. Ancak, günümüzde bu imgeler 
yalnızca çocuklar için değil, yetişkinler için de kullanılmaktadır. Hatta ünlülerin, 
tanıklıkların yardımı ile bu kurgusal dünya daha gerçekmiş gibi sunulabilmektedir. 

Okuduğunuz bu haber sizce yalnızca ‘düş’ ve ‘umut’ mu satıyor, bu öngörü ışığında 
neler diyebilirsiniz? 
Aynı bağlamda, çocuklara yönelik olmayan ürünlerde ve kavramlarda gerçekçi olmayan 
kurgu ve çizgi karakterler kullanılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Önce ikili daha 
sonra dörtlü ve altılı gruplar halinde tartışınız. 

Gerçekçi Olmayan
Kurgu ve Çizgi

Karakterler

Son dönemde izlediğiniz reklamları inceleyiniz, hangi duygu ve kavramın ön planda 
olduğunu tartışınız. 
Her bir ürün için bir karakter yaratmak gerekmeyebilir. Hangi ürünler için ayrıca bir 
karakter tasarımı gerektiğini düşünüyorsunuz?
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Sizce, medyada sıradan insanlarla süper karakterler arasında bir çatışma var mıdır? Bu 
konu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? 

Medyada yaratılan her karakterin tutmadığını biliyorsunuz, hangi örneklerin tutup 
tutmayacağını nasıl bilebiliriz? 

Medya karakterleri, ister yazılı basında isterse görsel basında olsun, kurgulanmış, 
yaratılmış karakterlerdir. Toplumun tümünün ya da bir bölümünün olumlu geri bildirimini 
alacak şekilde tasarlanmışlardır. 

Benzer biçimde, Türkiye’de futbol alanında sevilen bir isim olan Pierre Van Hooijdonk 
reklam dünyasına Piyerpare kurgusal kimliği ile adım atmıştır. Pascal Nouma’nın ve pek 
çok diğerinin onu izlediği söylenebilir. 

Geçmişi ve bankanın kuruluş dönemlerini canlandırdığı dizi reklamlarla gündeme gelen 
bir başka ünlü Cem Yılmaz, kendine özgü, farklı bir karakter yaratıyor.

Önceleri adından bir bilgisayar oyunu olarak söz ettiren Pers Prensi daha sonra bir sinema 
filmi olarak karşımıza çıktı. Filmin tüm oyuncuları, bilgisayar oyunundaki ilk tasarımlarına 
uygun olarak seçilmişlerdi. Ancak bu bir ilk değildi, öncesinde, farklı örnekler de    bulunma k-
taydı.  
 
 
 

Gerçek yaşam öykülerinin, bilgisayar oyunlarının ve edebiyat romanlarının 
sinema filmlerine dönüşmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Özgün sinema 
eserleri üretilmesi gerçekten çok mu zor? 

Medyada karakter yaratmanın güçlükleri yüzünden var olan ve kabul gören 
karakterlerin başka öykü biçimlerine büründürülerek yeniden sunulmaları 
konusunda ne düşünüyorsunuz? 
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Aşağıdaki metni okuyunuz ve alttaki soruları yanıtlayınız. 

İzleyici olarak medyada yaratılan 
karakterlerin hep aynı kalmasını bekleriz. 
Aynı karakter hep kötü rollere çıkar  ya da 
hep benzer rolleri üstlenir. 

Oysa insan sürekli bir devinim içindedir. 
Hücreden embriyoya, bebeklikten 
çocukluğa, hep bir devinim söz konusudur. 
Bedende kanın dolaşımından, bellekte 
bilgilerin dolaşımına dek devinim, insanın 
doğasında olan bir kavramdır.

 Fiziksel niteliklerden öte, insan sosyal 
bir yaşantı içine girdiğinde de bir devinim 
karşımıza çıkmaktadır. Bebek Ayşe, kimi 
zaman “Zehra Hanım’ın kızı Ayşe” kimi 
zaman da “Mimar Zeki Bey’in kızı Ayşe” 
olmaktadır. Zaman zaman “Avni Paşa’nın 
torunu Ayşe” olarak da anılan Ayşe, 
devinerek “Ana okulu öğrencisi Ayşe”, 
“İlkokula giden Ayşe”, “Kolej mezunu 
Ayşe”, “Üniversiteli Ayşe”, “Gazeteci 
Ayşe Hanım”, “Taner Bey’in Eşi Ayşe 
Gülsoy”, “Gülnur’un annesi Ayşe Teyze”, 
“Ayşe Hanım Teyze” olarak, değişerek ve 
farklılaşarak karşımıza çıkabilir. 

Kavramların anlamsal ve işlevsel olarak 
devinimi daha da önemlidir. Bir filmi ele 
alacak olursak bu filmdeki eylemlerin, 
renklerin, müziğin, sözün  ve diğer tüm 
detayların, devinimi söz konusudur. 

Bu devinimin öz niteliklerini biraz 
değiştirerek, benzer eylemler, renkler, 
müzik ve sözler kullanarak ve detaylarla 
biraz oynayarak yeni devinimler yaratmak 
olasıdır. 

Örneğin, zengin kız, kaza geçirdikten 
sonra mı kör olacaktır? Yoksa önce kaza 
geçirip ameliyat olduktan sonra mı zengin 
olacaktır? 

Örneğin, “Kayıp Otoban” adlı filmde filmin 
bir bölümünde geçen olaylar anı anına ve 
hatta bazı diyaloglar sözcüğü sözcüğüne 
yinelenerek bir devinim yaratılmaktadır. 
Ancak bütün bu yinelemeler farklı bir 
ortam içinde yer aldığından izleyici filmin 
belli bir bölümünü izledikten sonra, aynı 
ortam ve diyaloglardan bütünüyle yeni bir 
anlam yaratmakta, izleyicinin o ana kadar 
izlediklerini de yeniden ve tümüyle farklı 
yorumlamasını gerektiren farklı bir devinim 
oluşturmaktadır. 

Bir başka örnek de konusu ile ünlü olan 
bir filmin müziklerinin piyasaya sürülmesi 
ile ortaya çıkan yinelenmedir. Burada aynı 
konu, aynı sesler tekrarlanmakla birlikte 
görsel bir alandan, işitsel alana geçilmiş, 
aynı ürün ile farklı bir devinim yaratılmış 
olur. Hatta bazen filmin müziklerinin 
filmden çok sattığı da olur. 

İzlediğiniz filmlerde karakterlerdeki değişimi fark edebiliyor musunuz?
 İyi olarak benimsediğiniz karakterlerin kötüye dönüşü, ya da kötü olarak değerlendirdiğiniz 
bir karakterin bir iyilik yapışı sizi nasıl etkiliyor. 
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Erkek

Ekonomik Durum Fakir

Medyadaki haberlerin, dizilerin ve reklamların bazı karakterlerin özellikle iyi yönlerini, 
bazen de yalnızca kötü yönlerini ortaya koymayı hedefl ediklerini gördünüz mü? Örnek 
verebilir misiniz?
İzlediğiniz dizilerde ya da reklamlardaki bazı karakterler rolleri ile adeta özdeşleşmek-
te ve gerçek yaşamda sanatçı değil de o rolde yaşıyormuş gibi görünmekte. Bunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Aynı haberi, içerisindeki bazı unsurları değiştirerek farklı biçimlerde sunmak mümkündür. 

Haberciliğin niteliği bu unsurların nasıl seçildiğiyle, nasıl kullanıldığıyla yakından ilgilidir.

Haberin kurgulanışı ve sunumu aşamalarında, belli öğelerin ne denli sıklıkla vurgulandığı 
önemlidir. Çünkü, bu öğeler zaman içinde, kahramanları tepkileştirilmekte, ön yargılar oluş-

turulmakta, sınıfl amalara neden olmakta ve kültürel körlüğe yol açmaktadır. Öyle ki, sonuç-

ta, herşeyi belli bir pencereden görmeye başlarız.

Üç farklı gazete alınız ve ortak bir haber seçiniz. Haberlerde, aşağıdaki etmenlerden 

bir ya da birkaçını değiştirerek nasıl yeni haberler oluşturabileceğinizi tartışınız.
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Dil açısından tartışılacaklar: Haberin başlığı 
ve yazımında dil ve anlatım bozuklukları olup 
olmadığını tartışınız.

“Yanarak yaralandı / mutlak bir ölümden dön-
dü”
“olay ... meydana geldi...”
“Yola çıktı”
“Direksiyon hâkimiyetini kaybetti,”
“Alev aldı…Yaralandı”
“Köpük sıkılarak söndürüldükten sonra Bele-
diyenin otoparkına çekildi...”

5N 1K: Gazetecilik terimi, haberin öğelerini 
oluşturan “Ne? Ne Zaman? Nerede? Nasıl? 
Neden? Kim” sorularını içerir. Günümüzde 
iletişim fakültelerinde ve bazı habercilik kitap-
larında kaynağı belirten “Nereden “ unsuru da 
eklenerek 6N 1K olarak kullanılmaktadır.

Örnek haberi, haberde bulunması gereken 
unsurlar doğrultusunda değerlendiriniz. Bun-
lardan hangilerine yer verilmiş / hangilerine 
yer verilmemiştir?

Aynı haberi tabloda verilen cinsiyet, yaş, eği-
tim gibi farklı değişkenlere göre yeniden kur-
gulayabilirsiniz.

Yukarıdaki haberin yanında yayınlanmak üzere A.T. yi kurtaran kahraman bir itfaiyeci 
hakkında bir haber hazırlayınız.

Kahraman İtfaiyeci ile ilgili geliştireceğiniz kurgusal karakterinizi okurlarla ve diğer 
basınla nasıl paylaşacağınızı belirleyiniz.

Karakterinize yeni ayrıntılar ekleyerek onun hakkında nasıl yeni haberler oluşturabi-
leceğinizi tartışınız.

Aşağıdaki haberi ve fotoğrafı inceleyerek haberin nasıl farklı gruplara yönelik olarak 
düzenlenebileceğini tartışınız.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, aşırı hız nedeniyle 
kontrolden çıkarak, refüje çarpıp alev alan otomobi-
linde sıkışan inşaat işçisi A.T. yanarak yaralandı. A.T., 
çevredekilerin yardımına gelerek kendisini otomobil-
den çıkarması sonucu mutlak bir ölümden döndü.

Olay, Gürece Kavşağı’nda bugün saat 15.30 sırala-
rında meydana geldi. İnşaat işçisi 29 yaşındaki A.T. 35 
plakalı otomobiliyle Turgutreis beldesinden Bodrum’a 
gitmek üzere yola çıktı. A.T., Gürece Kavşağı’na geldi-
ğinde aşırı hız nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kay-
betti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak alev 
aldı. Otomobilde sıkışan A.T. yanarak yaralandı. Çev-
redekiler, yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek 
kısmen söndürdükten sonra A.T.yi sıkıştığı yerden kur-
tardı. Vücudunda yanıklar olan A.T. ambulansla Bod-
rum Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alın-
dı. Durumu ağır olan A.T. daha sona İzmir’deki Atatürk 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Otomobil ise Ortakent ve Turgutreis Belediyesi İtfa-
iye ekipleri tarafından su ve köpük sıkılarak söndürül-
dükten sonra Belediye’nin otoparkına çekildi.

Bodrum Konacık Cahit Özvezneci İlk ve Ortao-
kulu bahçesinde 25 Eylül -1 Ekim tarihleri arasında 
kutlanan ‘İtfaiye Haftası’ nedeniyle yangın söndür-
me ve kurtarma tatbikatı düzenlendi. Tatbikattan 
önce öğrencilere itfaiye ekiplerinin çalışmaları hak-
kında bilgiler verildi.

Daha sonra düzenlenen tatbikat sırasında, yangın 
nedeniyle binanın üst katında mahsur kalan kişiyle, 
yanan otomobilde sıkışan kişiler kurtarıldı. Alevler 
söndürüldü.

Aşağıdaki bilgileri okuyunuz ve yanındaki haberde 5N1K örneklerini bulunuz.

OKULDA MÜTHİŞ AKSİYON
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  Örneklendiriniz.

Bir gazetenin, bir derginin, bir İnternet si-

tesinin ya da bir televizyon kanalının nasıl 

para kazandığını merak mı ediyorsunuz? 

Cevap basit, tabi ki reklamlar sayesinde.

Günümüzde medya dünyasının çok bü-

yük bir bölümü para kazanmayı amaçlayan 

şirketler olarak kurulmuşlardır. Gazeteler ve 

dergiler sayfalarına önce reklamları yerleş-

tirmekte daha sonra kalan yerleri haberlere 

ya da diğer içeriğe ayırmaktadırlar. İnternet 

sayfaları ve televizyon kanalları da benzer 

tercihler yapmaktadırlar. Reklamların konu-

lacağı yerler ya da yayımlanacağı zaman, 

profesyonel ekipler tarafından belirlenmek-

tedir.

Medyada yer alan tüm reklamlar için eşit 

ücret ödenmez. Bazı reklamlar için çok yük-

sek bazı reklamlar için daha düşük fi yatlar 

ödenebilir. Temel olarak medya şirketleri-

nin reklam ücretlerini belirlemelerinde iki 

temel kriter vardır. Birinci kriter, reklamın 

yayımlanacağı yer ve zamandır. Örneğin,-

bir İnternet sitesinde insanların ilk baktığı 
yer olan sayfa başında reklam yayımlatmak 

istendiğinde oldukça yüklü  bir reklam ücre-

tini gözden çıkarmanız gerekmektedir ya da 

insanların en çok televizyon izlediği saatler-

de yayımlatacağınız bir reklama ödeyece-

ğiniz ücretle günün herhangi bir saatinde 

yayımlatacağınız reklama ödeyeceğiniz üc-

ret aynı olmayacaktır. İkinci kriter ise hedef 

kitledir. Yani sizin ürününüz ile ilgilenecek 

insanların daha fazla oranda ekran başında 

olacağı bir anda reklam vermek isterseniz 

daha fazla para ödemeniz gerekmektedir. 

Örneğin, çocukları hedef alan bir ürününüz 

varsa bu ürünün reklamının akşam haberle-

rinden ziyade bir çizgi fi lm sırasında ekrana 

gelmesi sizin için daha uygun olacaktır. El-

bette bu isteğinizi yerine getiren televizyon 

kanalı sizi çocuk izleyicilerle buluşturduğu 

için sizden daha fazla ücret talep edecektir. 

Ulusal bir televizyon kanalında ortalama 

olarak kaç kişi çalışır? Kanallar, çalışanla-

rının maaşlarını ödeyecek paraları nasıl ka-

zanırlar? 

Televizyonda izlediğiniz bir dizinin ücretini 

kim öder?

4. BENİ İKNA ET
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Lütfen, aşağıdaki alıştırmada televiyon programının karşısına ne tür bir hedef kitleye 
yönelik reklam yapılabileceğini ve reklamı yapılabilecek ürünleri yazın ve yazma 
nedenlerinizi arkadaşlarınızla tartışın. 

TELEVİZYON 
PROGRAMI

HEDEF KİTLE
REKLAMI YAPILABİLECEK 

ÜRÜNLER

Çizgi Film Çocuklar
Oyuncak, çocuk dergisi, bilgisayar 

oyunları…

Akşam Haberleri

Basketbol Maçı

Magazin Programları

Pembe Dizi

Yemek Programı

Güzellik Yarışması

Ekonomi Haberleri

Futbol Maçı

Hava Durumu

Otomobil Yarışı



133132

Pek çok insan medya sektörünün, ürünlerini izleyicilere sattığını sanmaktadır. Oysa 
bu medyanın görünen amacıdır. Esasında medyanın gerçekte yaptığı belirli bir izleyiciyi 
kendi etrafında toplamak, daha sonra da ürünlerini pazarlamak isteyen şirketlere bu izleyici 
kitlesinin gözlerini kiralamaktır. Söylediklerimizi biraz daha açık hâle getirecek olursak 
örneğin siz bir televizyon kanalında çizgi film izliyorsunuz. Çok eğlenceli bir çizgi film ve 
elbette bu filmden çok zevk alıyorsunuz. Muhtemelen sizinle birlikte bu çizgi filmi izleyen yüz 
binlerce çocuk daha o anda televizyon karşısında. Onlar da çok eğleniyor. Tam o esnada 
reklamlar başlıyor ve size belirli ürünlerin tanıtımı yapılıyor. Siz de reklamları izliyorsunuz. 
Peki televizyon kanalı bu reklamları nereden buluyor? İlk olarak kanalda çizgi film gösteriyor. 
Böylece siz ve sizin gibi yüz binlerce çocuğu ekran başına topluyor. Ardından da ürününü 
sizlere tanıtmak isteyen şirketi çağırıyor. “Bak, burada yüz binlerce çocuk var. Gözleri şimdi 
benim. Sen de ürününü tanıtmak istiyorsun. İstersen sana bu gözleri kiralayabilirim.” diyor.    

Gözlerinizin kiralanması ne demektir? 
Televizyonda izlediğiniz bir çizgi film için ücret ödüyor musunuz? Eğer ödemiyorsanız bu 

ücreti kim ödüyor? Neden?

GÖZLERİMİ KİM KİRALADI?
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Medyanın kendini takip eden izleyicilerin gözlerini kiraladığı tek kuruluş elbette ticari 
kaygı içerisindeki şirketler değildir. Medya sektörü, politik ve ideolojik çevrelerle yakın 
ilişkiler içerisine girerek izleyicilerinin gözlerini bu çevrelere de pazarlama eğilimindedir. 
Bu nedenle, bireylerin medya iletilerinin kendilerine sunulma amacını sorgulayabilmesi 
gerekmektedir. Medya araçlarının pek çoğunun karşısına geçildiği andan itibaren izleyiciler, 
bir şeyleri almak, bir şeyler düşünmek ya da belirli şekilde davranmak konusunda ikna 
edilmeye çalışılmaktadırlar. Bu nedenle medya içeriği karşısında kendimize şu soruları 
sormamız gerekir:

> Bu ileti kim tarafından oluşturuldu?
> Bu iletiyi izlemem ya da okumam için ne tür teknikler kullanıldı?
> Bu iletiyi diğer insanlar benden daha farklı nasıl anlamış olabilirler?
> Bu iletide hangi yaşam biçimlerine, değerlere ve görüşlere yer verilirken hangileri göz 

ardı edilmiştir?
> Bu iletinin amacı ne? Beni neye ikna etmeye çalışıyor? 
> Bu iletinin bana söylediği şekilde düşünürsem ya da davranırsam kimler bu durumdan 

fayda sağlar, kimler zarar görür? 

GÖZLERİMİ BAŞKA KİMLER KİRALIYOR?
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Reklamcılığın gücü ikna etme yeteneğinden gelir ve reklamcılar ikna edici 
mesajlar oluşturmak için çok geniş teknikler kullanma olanağına sahiptir. Bu 
etkinlik, önce sizlere reklamların çoğunda rastlanılabilecek 10 yaygın ikna tekniğini 
tanıtmayı, ardından da sizin bu teknikleri kullanarak kendi reklamınızı üretmenizi 
amaçlamaktadır

  Adı Açıklama Kullanıldığı Reklamlar

1 Şöhretler
İnsanların tanıdıkları sporcu, müzisyen, 
siyasetçi, film yıldızı vb. karakterlerin 
ekrana yansıtılması.

2 Şiddet
Genellikle erkeklerin yer aldığı şiddet 
sahneleri.

3 Çizgi Film/Karikatür
İnsanlar ya da hayvanların genellikle 
gülünç şekilde çizim ya da animasyon 
olarak yansıtılması.

4
Tavsiye Eden Uzman 
Ya da Memnun 
Kullanıcı

Reklamı yapılan ürünün konunun uzmanı 
tarafından tavsiye edilmesi ya da ürünü 
daha önce kullanarak üründen memnun 
kalan bir kullanıcının görüşüne yer 
verilmesi.

5 Çekicilik

Genellikle kadın ya da erkek mankenlerin 
fiziksel çekiciliğinin vurgulanması. Reklamı 
yapılan ürünle güzelliğin/yakışıklılığın 
özdeşleştirilmesi.

6 Bilinmeyen Ürünle 
Karşılaştırma

Reklamı yapılan ürünün özelliklerinin 
“diğer” ürünlerle karşılaştırılarak tanıtılan 
ürünün üstün olduğunun vurgulanması.

7 Doğa
Açık hava ortamları; dağlar, okyanuslar, 
çöller, kar, çiçekler vb.görüntülerin insanı 
rahatlatan bir müzik eşliğinde sunulması.

8 Eğlence

Mutlu, gülümseyen ve kahkaha atan 
insanlar. Genellikle eğlenceli işler yapan, 
şarkı söyleyen insan topluluğu şeklinde 
görüntülenir.

9 Mizah
Komik, ilginç ve beklenmedik şekilde 
sonuçlanan görüntüler.

10 Bebekler/Küçük 
Çocuklar

Bebeklerin/ küçük çocukların yetişkin 
konuşmalarıyla ya da davranışlarıyla 
yansıtılması.

Reklamcılıkta En Sık Kullanılan İkna Teknikleri
Aşağıdaki listede reklamcıların ürünlerini pazarlayabilmek için bizleri ikna etmekte 
kullandıkları “ikna teknikleri” yer almaktadır. Bu listedeki tekniklerin karşısına, bu 
tekniğin kullanıldığını düşündüğünüz reklam örneklerini yazınız ve arkadaşlarınızla 
bu tekniklerin kullanılma amacını tartışınız
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4

3

2

1
Adım 1:

Dörderli gruplara ayrılın. “Ekmek 

İsrafını Önleme” ya da “Vergi Bilin-

ci Kazandırma” konularından birini 

grup arkadaşlarınızla birlikte seçin.
Adım 2:

Kendinize bir hedef kitle belirleyin. 

Hedef kitlenizi belirlerken şu soru 

size ipucu verecektir:

“Biz bu reklam fi lmi ile kimi ikna 

etmeye çalışıyoruz?”. Bu aşamada 

unutmamanız gereken husus, hedef 

kitlenizin tüm senaryonuzu ve kulla-

nacağınız ikna tekniklerini etkileye-

cek olduğu.

Adım 3:

Reklamınızın ana fi krini belirleyin. 

Mümkün olduğunca açık fi kirli ve 

yaratıcı olmaya özen gösterin. Bu 

adımın sonunda “Biz bu reklamda 

hangi mesajı vereceğiz?” sorusuna 

cevap vermeniz beklenmektedir.

Adım 4:

Reklamınızda ne olacağına karar 

verin. Reklamınızın nasıl başlaya-

cağı, gelişeceği ve sonuçlanacağı-
na ilişkin bir plan yapın. Unutmayın, 

reklamlarınızı yayımlatmak için sa-

niye başına para ödeyeceksiniz. Bu 

nedenle mesajınızı mümkün olduğu 

kadar kısa sürede ve etkili biçimde 

vermelisiniz.
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7

6
Adım 5:
Reklamınızda 

kullanacağınız kahramanları 
belirleyin. Reklam filminizde 
kimler ya da neler rol alacak? 

Adım 6: 
Kullanacağınız ikna tekniklerine 

karar verin. Bu tekniklere karar 
verirken 134. sayfada yer alan 
“Reklamcılıkta En Sık Kullanılan 
İkna Teknikleri” listesini kullanın. 
Bu aşamada dikkat etmeniz 
gereken diğer bir husus da hedef 
kitleniz ile kullanacağınız ikna 
tekniklerinin uyumlu olmasıdır. 
Örneğin, hedef kitleniz küçük 
çocuklar ise ikna tekniği olarak 
uzman görüşünü seçerseniz çok iyi 
bir sonuç elde edemeyebilirsiniz. 

Her bir grup tahtaya çıkarak reklam senaryosunu hazırlarken her bir adımında 
ne yaptığını yukarıdaki 7 adımlık listeyi kullanarak arkadaşlarına anlatsın ve 
senaryosunun son hâlini arkadaşlarıyla paylaşsın. Tüm grupların sunumu 
bittiğinde oylama yaparak birinci olan grubu belirleyebilirsiniz.

Adım 7: 
Senaryonuza son şeklini verin. 

Reklamınızın nasıl başlayacağı, 
devam edeceği ve sonuçlanacağını 
açıklayın. Karakterler arasındaki 
konuşmalar, olay örgüsü ve iletinizi 
açık ve anlaşılır biçimde ifade edin. 

5
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İttifak grubunu temsil 
eden bu propaganda 
kartında şöyle 
denilmektedir:
“Birleşik Güçler”

Bir İnternet sitesinden,
4 Ocak 2014

“Amerikalıları 
güçlendirmek için işe 
koyulalım.”

Bir İnternet sitesinden,
2 Şubat 2014

Propaganda kartında 
şöyle denilmektedir:
  “Bu elleri 
yaklaştırmayın!
Yeni zafer tahvillerini 
satın alın.”

Bir İnternet sitesinden,
4 Ocak 2014

A. 
1- Aşağıda “sıradan insanları tanık gösterme, korku ve semboller” gibi tekniklerin kullanıldığı 
propaganda afişlerine yer verilmiştir. Bu teknikler hakkında bilgi edinmek için araştırma 
yapınız. 
2- Aşağıda verilen ikna etme (reklam) teknikleri ve bunlarla ilgili afişleri eşleştiriniz. 

Sıradan İnsanları Tanık 
Gösterme Tekniği

Korku Tekniği Semboller

A B C

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM
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B.
Medyada ilgiyle takip ettiğiniz ünlü bir karakterin reklamlarda rol alması sizin bu reklamlardaki 
ürünleri satın almanızı etkiler mi? Nedenini açıklayınız.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

C. 
Aşağıda başlığı, metni ve görseli eksik olan haber örneklerine yer verilmiştir. Verilen 
haberlerle ilgili eksikleri tamamlayınız. 

……………………………….......................

………………………………….................
Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Ancak., 
ucuz iş gücü olarak görülen çocuk işçiler 
halen önemli birer gündem maddesi. Pek 
çok ülke bu konuda gereken adımları 
atmakta geç kaldı ve sorun her geçen gün 
daha da büyüyor.

ÇOCUK VE MEDYA HAREKETİ 
BAŞLADI!
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

“GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ”
Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Geleneksel Çocuk 
Oyunları Şenliği’nin tanıtımı Vakfıkebir’de yapıldı.
Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarının 
yeniden hayata kazandırılması için Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
Türkiye’de ilk kez “Geleneksel Çocuk Oyunları 
Şenliği” adı altında etkinlik düzenlenecek. Şenlik 
öncesinde bilgilendirme toplantıları devam ediyor. 
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D. 
Birbirine rakip ürünlerin  izleyin.  ürünü rakip  

 dikkat edin.   örnek  
 ilgili kutulara not edin.     etkiyi 

belirlemeye  ve son    
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Birbirine rakip ürünlerin reklamlarını izleyin. Aynı ürünü rakip fi rmaların nasıl pazar-
ladığına dikkat edin. Aşağıdaki başlıklara örnek olacağını düşündüğünüz unsurları 
ilgili kutulara not edin. Ardından reklamların oluşturmak istediği etkiyi belirlemeye 
çalışın ve son kutucuğa yazın. Yazdıklarınızı arakdaşlarınızla karşılaştırın.
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4. Ünite

BENiM
MEDYAM

1.   SOSYAL MEDYAM
2.   NE KADAR ÖZGÜRLÜK O KADAR SORUMLULUK!
3.   80 SANİYEDE DEVR-İ ÂLEM
4.   AFİŞ TASARLAMA
5.   DUYARLIYIM
6.   MEDYADA DİL FARKINDALIĞI
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1.   SOSYAL MEDYAM

1.Yakın çevrenizdekiler en fazla hangi sosyal medya uygulamalarını 
kullanmaktadırlar?
2. Çevrenizde sosyal medya aracılığıyla bir sorununu çözen tanıdığınız 
var mı? Paylaşınız. 

Medya denilince aklımıza genelde gazeteler, dergiler, radyo ve televizyon kanalları 
gelmektedir. Bu anlamda medya, temelde basın yayın kuruluşları olarak düşünülmektedir. 
Oysa medya kavramı basın yayın kuruluşlarını da içine alan daha kapsamlı bir anlam taşır. 
Medya kelime anlamı olarak İngilizce “media” yani “ortamlar” demektir. Medyada içerikler 
yazılı, görsel ve işitsel biçimlerde sunulur ve medya metni (ileti) olarak adlandırılır. Yakın 
zamana dek metin kavramı daha çok kitap, dergi gibi basılı ortamlar için kullanılmaktaydı.  
Ancak günümüzde metinler sadece basılı değil, aynı zamanda işitsel ve/veya görsel de 
olabilmektedir. Örneğin, “İstiklâl Marşı”nın yer aldığı kitap yazılı ve görsel bir medya metnidir. 
İstiklâl Marşı’nı radyoda dinlediğimizde artık o işitsel bir metindir. Televizyonda izlediğimizde 
ise artık hem görsel hem de işitsel bir metindir. Bir başka örnek vermek gerekirse alt yazılı 
yabancı sinema filmleri hem yazılı hem görsel hem de işitsel bir medya metnidir.

Medya kavramı yalnızca kitaplar, dergiler, videolarla sınırlı değildir. Bunların yanı sıra 
sokaklarda gördüğümüz ilan panoları (billboardlar) üzerinde çeşitli görsel ve yazılı içeriğin 
sunulduğu gazlı içecek şişeleri ya da kutuları da birer medyadır. Marketlerde indirimli 
ürünlerin tanıtıldığı broşürden, İnternet sitesine, üzerinde baskı olan herhangi bir tişörte 
kadar pek çok medya metninden söz edilebilir.

Sizler de farklı 
biçimlerdeki medya 

metinlerine somut 
örnekler vererek 

metnin türünü 
örnekteki gibi 
işaretleyiniz.

MEDYA METNİ ADI
TÜRÜ

Yazılı Görsel İşitsel

Örümcek Adam Filmi x x

4. Ünite

BENiM
MEDYAM
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Bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişme ile ortaya çıkan web 2.0 uygulaması ile tek yönlü 
değil karşılıklı hâle gelmiştir. Örneğin, öncesinde İnternet’ten güncel bir haber okunabiliyor-
du ancak okuyucu pasif alıcı durumundaydı. Web 2.0 teknolojisi ile gazetede takip edilen 
yazarın yazısını okuduktan hemen sonra ona yorum yazabilmektedir. Beğenme, beğen-
meme, puan verme gibi uygulamalarla görüş bildirmek mümkün olmaktadır. Üstelik bu geri 
bildirim eş zamanlı gerçekleşmektedir.

Yüz yüze iletişim, genelde bir merkezden bir diğer merkeze ulaşan ileti olarak tanım-
lanabilir. Geleneksel medya örneklerinden biri olan televizyon kanallarında ise iletiler bir 
merkezden birçok kişiye ulaşılmaktadır.

Örneğin, fi lm yapımcısı belli bir sayıdaki bireylerden oluşan bir profesyonel ekiple ger-
çekleştirdiği “Trafi k Kurallarının Önemi” konulu kamu spotunu tüm izleyicilere ulaştırmak-
tadır. Sosyal medyada ise tüm izleyiciler potansiyel bir üretici ve tüketicidir. İletişim akışı 
çok kişiden çok kişiye şeklindedir. Sosyal medyada içerik insanların birbirleriyle yaptıkları 
yazılı, görsel, işitsel biçimlerdeki paylaşımlar neticesinde oluşur. Örneğin, bir kişinin, cep 
telefonuyla çektiği fotoğrafı, beğendiği bir sözü, bir videoyu ya da önemli bir haberi paylaşım 
sitesi aracılığıyla paylaştığını düşünelim. O sitedeki kişinin tanıdığı olan diğer kullanıcılar 
paylaşılan fotoğrafı ya da bilgiyi beğenirler, yorum yazarlar ve başkalarıyla paylaşırlar. Bu 
kez diğer kullanıcılar paylaşılan içeriği kendi tanıdık gruplarıyla paylaşıp yorumlar, onlar da 
başkalarıyla... Bu süreç bu şekilde dalga dalga devam edebilir. Artık paylaşılan içerik ve 
başkalarının onu nasıl anladığı, kullandığı konusu bizim kontrolülümüzden çıkmıştır.

Üstelik akıllı tablet bilgisayarların, telefonların yaygınlaşmasıyla sosyal medya paylaşım-
larının zaman ve mekân sınırlandırılması da ortadan kalkmıştır. Kullanıcılar otobüste, has-
tanede, parkta, hemen hemen her yerde paylaşımda bulunabilmekte ya da paylaşılanları 
izleyebilmektedir. Sosyal medta sunduğu yenilikler itibariyle geleneksel medyadan farklı 
özellikler göstermektedir.
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Sosyal Medyanın Genel Özellikleri

1. İçerik dijitaldir veya dijital hâle dönüştürülmüştür.

2. Yazılı, görsel, işitsel biçimlerdeki içerikler paylaşılabilir.

3. İletişim tek yönlü değildir, etkileşimlidir.

4. İçerik kullanıcılar tarafından oluşturulur.

5. Paylaşılan içerikle ilgili değerlendirmeler yapılabilmektedir.
 
6. Sosyal medya uygulamaları çeşitli yaş grubu ve eğitim 
düzeyindeki insanın  rahatlıkla kullanabileceği derecede basit ve 
anlaşılır tasarlanmıştır.

7. Dizüstü bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar ve cep telefonu gibi 
mobil araçların yaygınlaşmasıyla istenilen zamanda ve yerde 
paylaşımda bulunulabilmektedir.

8. Bu mecralar herkesin kullanımına açıktır; farklı yaş, eğitim 
düzeyi, ekonomik gelir vb. çevrelerden kişiler bir arada etkileşimde 
bulunabilmektedirler.

9. İçerik tek kaynaktan çok kişiye değil, çok kaynaktan çok kişiye 
yöneliktir.

Sosyal Medya ve Katılım Hakkı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BM) tarafından 1989 tarihinde 
kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de çocuklara tanınan 
haklar; temel yaşamsal haklar (barınma, beslenme, sağlık vb.), 
çocuğun korunmasına yönelik haklar ve çocuğun toplumsal katılım 
hakları olmak üzere üç grupta sınıflandırılabilir. Çocukların 

Katılım Hakkı:
Kendi görüşünü 
oluşturma yeteneğine 
sahip çocukların 
kendilerini 
ilgilendiren konularda 
düşüncelerini, beğeni 
ya da eleştirilerini 
bildirme hakkı olarak 
tanımlanabilir.

143142
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Çocukların katılım haklarının sağlanması, sağlık hizmetinin sunulması ya da istismarının 
önüne geçilmesi gibi dış kaynaklı değil, aksine daha çok iç motivasyona dayanmaktadır.

Toplumsal katılım hakkı nitelik olarak farklılık göstermektedir. Sözleşme’nin 13. maddesin-
de şöyle belirtilmiştir:

“Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir; bu hak ülke sınırları ile bağlı 
olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla 
her türlü haber ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü taşır.”

Katılım hakkının ne kadar kapsamlı olduğu görülmektedir. Çocuklar katılım haklarını nasıl 
kullanabilir? Çocuklar duygu ve düşüncelerini okulunda, ilçesinde, bulunduğu ilde nasıl ifa-
de edebilir? Çocuklar duygu ve düşüncelerini 
üşke sınırları dışına da ulaştırabilir mi?

2010 yılında Türkiye’yi ziyaret eden Alman-
ya başbakanı 9 yaşında Hanna isimle Alman 
öğrencinin kağıttan yapmış olduğu beyaz barış 
güvercinini ve dnya barışı mesajlarını başba-
kana iletmişti. Bu haber Türkiye ve Almanya 
basınında geniş yankı bulmuştu. Hanna şanslı 
bir çocuk sayılabilir. Normal şartlar altında bir 
ilkokul ya da ortaokulöğrencsinin dünya barı-
şı konusundaki düşüncelerini başka bir devlet 
başkanına iletmesi ne ölçüde mümkündür?

Dünyada farklı ülkelerde “Konuşmacı 
Köşesi” olarak adlandırılan yerler bulun-
maktadır. Buralarda kişiler fi kirlerini özgür-
ce ifade edebilmektedirler.

Ülkemizde ise 23 Nisan Çocuk Bayra-
mı’nda çocuklar idarecilerin koltuğuna 
oturmakta sembolik olarak yönetici olmak-
tadır. Bu gibi uygulamalar ile tüm çocuklar 
için katılım hakkı gerçekleşmesi mümkün 
mü?

Evet, belirtilen uygulamalarda katılım 
hakkının kullanılmasının daha çok şanslı



birkaç çocuk ile sınırlı olduğu dikkat çekmek-
tedir. Fakat günümüzde kendi düşüncesini 
geliştirme yeteneğine sahip çocukların düşün-
celerini, sanatsal bir biçimde yazılı ve sözlü 
olarak özgürce iletmeleri artık mümkündür. Üs-
telik bu paylaşım ülkemiz sınırlarının da ötesi-
ne geçebilmektedir. Bu olanağı bize sağlayan 
sosyal medyadır. 

Sosyal medya ile duygularımızı yazdığımız 
şiiri, hikâyeyi, çektiğimiz fotoğrafı ya da söyle-
diğimiz şarkı veya türkü videosunu öğretmen-
lerimizle, arkadaşlarımızla paylaşabiliriz. Onla-
rın beğeni ve eleştirilerini alabiliriz.

Örneğin, bir aile büyüğümüz veya öğretmeni-
mizle bir web günlüğü oluşturabiliriz.
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Kişinin yazdığı şiirleri, anıları, öyküleri, çizdiği resimleri, çeşitli konulardaki görüşle-
rini, günlük olayları vb. birçok iletiyi çevrimiçi günlük tutması şeklinde tanımlanabilir. 
Bu paylaşımlar yazılı, görsel, işitsel ve hareketli resim biçimlerinde olabilir. Tıpkı bir 
web sayfasına benzer nitelikte olan böyle bir bloğun oluşturulması oldukça kolaydır.

Blog oluşturmak için alan adı (domain), web alanı için bir ücret ödenmemektedir. 
Ayrıca web tasarımı veya yazılım bilgisine de gerek yoktur. Basit ve Türkçe arayüze 
sahip bir yönetim paneli aracılığıyla hazır tasarım şablonları seçilerek tasarımlar özel-
leştirilebilmektedir.

Bloglar bireysel olabileceği 
gibi çeşitli gruplara ve konu-
lara yönelik de olabilir. Blog 
yazarı blogger olarak adlan-
dırılır. Blog başka kullanıcı-
lar tarafından takip edilebilir. 
Takipçileriniz yazdığınız ya 
da paylaştığınız içerikle ilgi-
li yorumlarda bulunabilirler. 
Yanda Internet, sosyal ağlar 
ve dijital oyunlar konularında 
yayın yapan bir web günlüğü-
ne ait görsel sunulmuştur.

Web günlügü (Blog):
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Farklı birçok sosyal medya uygulaması mevcuttur. Daha ayrıntılı bilgileri araştırarak 
edinebilirsiniz. Ancak sosyal medyayı kullanmak bir zorunluluk değildir. Uygulamaların 
çeşitli yaş sınırlamaları vardır. Birey sosyal medya araçlarını kullanma konusunda mantıklı 
bir şekilde hareket etmelidir. “Herkes kullanıyor, benim de kullanmam gerekir.” şeklinde bir 
düşünce doğru olmayabilir. Fakat “Yazdığım öyküleri diğer arkadaşlarımın da görmelerini, 
görüş bildirmelerini istiyorum. Bunu hangi sosyal medya uygulaması ile daha rahat 
gerçekleştirebilirim?” şeklinde bir değerlendirme daha gerçekçi olacaktır.

Sosyal Medya’nın Gücü

Sosyal medya ekonomik, politik ve eğitimsel bakımdan çok büyük bir potansiyel 
taşımaktadır. Bu potansiyeli kullanmak isteyen bankalar, şirketler, gazeteler ve resmî 
kurumlar sosyal medyada var olmak ve görünür olmak için çaba harcamaktadırlar. 

Örneğin, sosyal medyanın gücü konusunda youtube.com video paylaşım sitesini ele alacak 
olursak 2013 yılında Youtube’a saniyede 2 saatlik video yüklendiği belirtilmektedir. Sadece 
geçen yıl yayımlanan videoları bile izlemeye bir insanın ömrünün yetmeyeceği söylenebilir. 
Böylesine büyük çapta bir üretim hiçbir yapımcı şirket tarafından gerçekleştirilemez.

Peki, Youtube’daki videoları kim oluşturuyor ve yüklüyor? İçerik büyük çoğunlukla 
profesyonel şirketler, ajanslar tarafından değil kullanıcılar tarafından oluşturularak 
paylaşılmaktadır. Kullanıcılar çektikleri bir konser görüntüsünü, arkadaşlarına yaptıkları 
bir şakayı, oluşturdukları bir video günlüğünü ya da aile bireylerinin videosunu Youtube’a 
yükleyerek paylaşır. Yüklenen video ile ilgili bir kısıtlama konulursa bunu sadece izin verilen 
kişiler izleyebilir (bu kısıtlama tüm sosyal medya uygulamaları için geçerlidir). Herhangi 
bir kısıtlama konulmaz ise tüm kullanıcılar tarafından izlenebilir. Böyle pek çok ileti en çok 
izlenenler arasına girmiş, televizyonlarda ana haber bültenlerinde haber konusu olmuştur. 

Örneğin, Harry ve Charlie Davies Car  
isimli kardeşlerin babaları tarafından 
çekilen 56 saniyelik videoları büyük ilgi 
toplamıştır. “Charlie Parmağımı Isırdı” 
başlıklı videoda abisinin parmağını ısıran 
Charlie’nin sevimli hâlleri yer almaktaydı. İlk 
zamanlar 500 binden fazla kişi tarafından 
izlenince ulusal ve uluslararası kanallarda 
haber konusu olmuşlardı. Daha sonra 
kardeşlere blog sayfası oluşturulmuş, 
adlarına tişörtler basılmıştı.

Charlie Parmağımı Isırdı
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Bugün bu videonun tüm dünyada 652 

milyondan fazla izlendiği görülmekte-

dir. Böylelikle bu video dünyada en çok 

izlenen ilk 7 videodan biri olmuştur. Bu 

başarı, dünya çapında pek çok şarkıcı-

nın çok büyük paralar harcanarak ha-

zırlanan kliplerini geride bıraktığı anla-

mına gelmektedir.

Sosyal medya, bireylere iletilerini 

dünya çapında etki uyandırabilecek 

şekilde paylaşma imkânı sunmaktadır.

Yukarıdaki örneklerle ilgili neler düşünmektesiniz? Sosyal medya kişilere hangi imkan-

ları sağlamaktadır? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Bu iki öğrenci aynı isteklerini başka hangi yollarla il valisine iletebilirlerdi? Tartışınız.

Bir başka örnek ise Twitterdan verilebilir.

Bu iki tweette öğrencilerin bulundukları 

ilin valisine kar yağışı nedeniyle okulların 

tatil edilmesine yönelik isteklerini ilettikleri 

görülmektedir. Bir öğrenci ise kendi evinin 

fotoğrafını çektiğini ileri sürerek durumu 

kanıtlama yoluna gitmiştir. 
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Sosyal medya aynı zamanda önemli bir eğitim potansiyeli sunmaktır. 

Bilgi edinmek istenilen herhangi bir konuda Vikipedi gibi açık kaynak an-

siklopediye, forum sitelerine başvurabileceğiniz gibi görsel ve işitsel bir 

kaynaktan öğrenmek için video paylaşım sitelerini de kullanabilirsiniz.

Örneğin, kâğıt katlama sanatı olan, 

origamiye ilgi duydunuz ve bu konu-

da kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. 

Bir video paylaşım sitesinde “origami” 

yazdığınızda karşınıza 2 milyondan 

fazla video çıkmaktadır. Anahtar keli-

me grubu olarak “origami yapma” yaz-

manız durumunda yaklaşık 1500’den 

fazla video sunulduğu görülmektedir 

ya da “hücre bölünmesi” konusunda 

bilgi edinmek istemeniz durumunda 

bu konuda size katkı sağlayabilecek 

1300 kadar videonun yer aldığı görü-

lebilir. Elbette tüm videoların doğrudan 

ihtiyaç duyduğunuz nitelikte olduğu 

söylenemeyebilir ancak gerekli ele-

meler yapıldıktan sonra da geride çok 

büyük bir kaynak kaldığı söylenebilir. 

Üstelik bu sayılar her geçen gün art-

maktadır.

Unutulmaması gereken çok önemli bir nokta vardır. Sosyal medyada 

her kullanıcı aynı zamanda potansiyel medya üreticisidir. Dolayısıyla ula-

şılan videoların bazıları başkalarına yardımcı olmak ve katkı sağlamak 

amacıyla hazırlanmıştır. Ancak İnternet’te şaka yapmak ya da kullaıcıları 

yanıltmak gibi farklı amaçlarla hazırlanan haberler, fotoğrafl ar, videolar 

da yer almaktadır. Bu videolarda ya da diğer paylaşımlarda gerçek dışı, 
ilgisiz ve uygun olmayan içerikler yer alabilmektedir. Bu yüzden, ulaşılan 

medya metinlerinin eleştirel gözle değerlendirilmesi gereklidir.
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2. NE KADAR ÖZGÜRLÜK, O KADAR SORUMLULUK!

 
başkaları 
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Dijital Hikâye Oluşturuyorum

1. Hikâye konusu belirleme:
Öncelikle hikâyenizin konusunu belirleyiniz. Hikâyeniz başınızdan gecen bir olay ya 

da unutamadığınız bir anınızla ilgili olabilir. Dilerseniz yaşanmış bir olay yerine sizin 
kurguladığınız bir konu da seçebilirsiniz.

2.Hikâye metnini gözden geçirme:
Yazdığınız metinde uygun olmayan ifadeler, şiddet 

unsurları, kırıcı ifadeler olup olmadığını gözden 
geçiriniz. Hikâyenizi, arkadaşlarınız anne- babanız 
ve öğretmeninizle paylaşınız. Geri bildirimleri 
değerlendirerek uygun olduğunu düşündüğünüz 
değişiklikleri gerçekleştiriniz.

3. İş bölümü ve metni düzenleme:
Hikâyenizde farklı diyaloglar varsa size yardımcı 

olacak arkadaşlarınızı belirleyiniz. Daha sonra 
farklı anlatıcıların seslendirecekleri kısımları (neler 
diyeceklerini / repliklerini) metin üzerinde işaretleyiniz. 
(Örneğin, hikâye anlatıcının satırlarını mavi fosforlu 
kalemle çizmek diğer anlatıcının seslendireceği 
satırları sarı fosforlu kalemle çizmek gibi.)

4. Hikâye akış şeması oluşturma (Storyboard):
Hikâyenizin görsel anlatımı için fotoğrafa mı, resme mi ihtiyaç duyacaksınız? Fotoğraf 

kullanılacaksa hangi açıdan, hangi mesafeden, nasıl bir fotoğraf kompozisyonu 
oluşturulması gerekir? Resim çizilecekse hikâyede anlatılanları yansıtacak ne tür 
görseller çizilmelidir? Bu tür soruların cevaplarının planlanacağı 5-6 dörtgenden 
oluşan bir akış şeması çiziniz. Hikâyenizi bölümlere ayırarak bunu kaç görselle 
anlatabileceğinizi belirleyin.  Daha sonra hikâyenize ait görselleri doğrudan çizmeden 
önce kutucuklara taslak (eskiz) olarak çiziniz. Buradaki amaç asıl resimleri çizmeden 
önce planlama yapmaktır. Çöp adam gibi basit çizgilerle oluşturulan taslak çizimler ile 
hikâyenin görsel anlatımı incelenir. “Hikâyemi kaç resimle anlatabilirim?” “Gereksiz ya 
da eksik resim var mı?” “Bu resimdeki anlatım uygun mu?” gibi soruların cevabı aranır. 
Sizin, arkadaşlarınızın ve öğretmeninizin görüşleri doğrultusunda hikâye akış 
şemanızı oluşturunuz. Her dörtgenin altına görselin ekranda kalacağı tahmini süre 
(hikâyeyi seslendireceğiniz süre), ses efekti kullanıp kullanmayacağınız, hangi fon 
müziğini kullanacağınız gibi bilgileri kısaca not edin.
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5. Görsellerin hazırlanması:
Hikâye akış şemasında belirtilen 

özelliklere uygun fotoğraflar, resimler, 
illüstrasyonlar bulunuz ya da oluşturunuz. 
Çizdiğiniz resimleri ya da çektiğiniz 
fotoğrafları bilgisayar ortamına aktarınız. 
Bu aşamada öğretmeninizden yardım 
alabilirsiniz. Görsellerinizi bilgisayarda bir 
klasörde toplayınız.

6. Kullanılacak yazılımı kurma:
Dijital hikâye oluşturma konusunda çeşitli yazılımlar olduğu gibi çevrim içi farklı 

kaynaklar da bulunmaktadır. Yazılımlara Movie Maker ya da Photo Story3 örnek 
gösterilebilir. Burada önemli olan yazılımın kullanım dilinin Türkçe olması, ücretsiz 
olması ve arayüzünün basit olmasıdır.

7. Kapak oluşturulması:
Hikâyenize uygun bir 

kapak oluşturunuz. Kapakta; 
hikâyenin adı ve kapak görseli, 
seslendiren kişinin ismi, 
kullanılan müziklerin adı gibi 
gerekli bilgileri paylaşınız.

8. Görselleri yazılıma aktarma
ve organize etme: 

Hikâyenizin görsellerini yazılıma 
aktararak sıralamasını düzenleyiniz. 
Gerekli durumlarda görselin siyah 
çerçevelerini kesme, kırma gibi işlemleri 
gerçekleştiriniz.
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9. Hikâyenin seslendirilmesi:
Hikâyeyi uygun tonda, akıcı bir anlatımla, 

mikrofona belli mesafeden okuyarak 
seslendiriniz. Her ekranda seslendirmeyi 
ön izleme yaparak kontrol ediniz. Sesin 
kısık olması, yanlış okuma yapılması gibi 
aksaklıklar için yeniden seslendirme yapınız.

10. Hikâyeye efekt ve fon müziği
ekleme: 

Hikâyenizin arka planında çalacak bir müzik 
belirleyiniz. Müziğin hikâyeye uygun tempoda 
olmasına, sesin hikâye anlatımının duyulmasına 
engel olacak yükseklikte olmamasına dikkat 
edilmelidir. Gerekli ses ve geçiş efektleri 
uygulanabilir.

11. Hikâyenin üretilmesi ve güncellenmesi:
Oluşturduğunuz videonuzu arkadaşlarınıza, öğretmeninize ve 

ailenize izletin. Geri bildirimleri göz önünde bulundurarak gerekli 
durumlarda hikâyenizi güncelleyiniz.

12. Paylaşma:
Yasal yaş sınırlarını göz önünde bulundurarak hikâyenizi 

öğretmeninizin ya da anne babanızın sosyal medya kanalında 
paylaşabilirsiniz. 

Ancak sosyal medyada dijital hikâye veya başka bir ileti paylaşılırken 
dikkat edilmesi gereken önemli kurallar vardır. Bu ölçütleri göz önünde 
bulundurup uygunluğuna emin olunuz.
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Sosyal medya büyük bir potansiyel taşır. Bu potansiyel birçok yarar sağladığı 
gibi çeşitli riskler de barındırır. Sosyal medyayı etkin kullanabilmek adına dikkat 
etmemiz gereken oldukça önemli kurallar vardır.

1. Her sosyal medya sitesinin belirttiği zorunlu bir yaş sınırı vardır. Örneğin,
Facebook'a kayıt olmak için 13 yaşın üzerinde olma zorunluluğu vardır. Twitter 
hesabı açmak için ise 17 yaşında olmanız gerekir. Daha küçük yaştaysanız bir aile 
büyüğünüzle birlikte ortak bir hesap oluşturabilirsiniz.

2. Sosyal medya sonsuz özgürlük demek değildir. Gerçek yaşamda yasalarca
suç kabul edilen kuralların sanal dünyada da geçerli olduğunu unutmayınız.

3. İnternet'te uygun olmayan yazı, resim veya video paylaşmayınız. Bu tür
paylaşımların yasal olarak suç olduğunu biliniz. Sahte hesaplar, takma isimler 
kullanmanız sizi yasal olarak bu sorumluluktan kurtarmaz.

4. Okul adınız, ev adresiniz, telefon numaranız, kimlik bilgileriniz gibi özel ve gizli
bilgileri başkalarıyla paylaşmayınız.

5. Arkadaşlarınıza ait özel ve gizli bilgileri de başkalarıyla paylaşmayınız.
6. Başkalarına (doğrudan ya da ima yoluyla) hakaret, tehdit eden, şiddet içeren

iletiler göndermeyiniz. Size bu tür iletilerin gelmesi durumunda korkmayın. Bu 
durumu hemen öğretmenizle veya ebeveynizle paylaşın.

7. Tanımadığınız kişilerin arkadaşlık tekliflerini kabul etmeyiniz.
8. Sizinle iletişim kurmak isteyen kişinin fotoğrafının ve isminin gerçek

olmayabileceğini unutmayınız.
9. Başkalarına yazdıklarınız ve paylaştıklarınızdan sorumlu olduğunuzu

unutmayınız. Sonrasında içeriği silmenizin bile sizi sorumluluktan kurtarmayacağını 
biliniz.

10. Bir fotoğraf ya da video vb. içerik yayımlamadan önce bu konuda anne
babanızın ve ilgili kişilerin ne diyebileceğini, bunu nasıl değerlendirebileceklerini 
göz önünde bulundurunuz.

11. Sizin ya da başkalarının paylaştığı iletilerde kaynak gösterme ve telif hakkı
kurallarını göz önünde bulundurunuz.

Yukarıda belirtilen maddeleri arkadaşlarınızla tartışınız, dikkat edilmesi 
gereken diğer kuralları belirtiniz. Belirtilen kurallara uymamanın neden 
olabileceği olumsuz sonuçları araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
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PAYLAŞMADAN ÖNCE

Bu fotoğrafı /
videoyu / yazıyı

paylaşmaktan vazgeçtim.

ONAYLAREMİN DEĞİLİM,
SORMAM GEREK İZİN VERMEZ

Bu fotografı / videoyu / yazıyı 
İnternet'te başkalarıyla paylaşmama 

ebeveynim ne der?

ONAYLAREMİN DEĞİLİM,
SORMAM GEREK İZİN VERMEZ

Bu fotografı / videoyu / yazıyı 
İnternet'te başkalarıyla paylaşmama 

paylaşımdaki arkadaşım ne der?

ONAYLAREMİN DEĞİLİM,
SORMAM GEREK İZİN VERMEZ

Bu fotografı / videoyu / yazıyı 
İnternet'te başkalarıyla paylaşmama 

paylaşımdaki arkadaşımın ebeveyni ne 
der?

ONAYLAREMİN DEĞİLİM,
SORMAM GEREK İZİN VERMEZ

Duruma göre sorulması gereken 
diğer kişiler (öğretmen, komşu vb.)

ne der?

Bu fotoğrafı /
videoyu / yazıyı

şimdi paylaşabilirim.
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3. 80 SANİYEDE DEVR-İ ÂLEM

Seksen Günde Devr-i Âlem
Seksen Günde Devr-i Âlem, 1872 yılında Jules Verne’nin yazdığı bir 

kitaptır. 
Romanın kahramanı Bay Phileas Fogg, düzenli bir hayat sürmesi ve 

titiz yaşamıyla ünlü bir İngiliz zenginidir. Üyesi olduğu Londra Kulübü’nde, 
gerçekleştirilmesi imkânsız gibi görünen bir konuda, servetinin yarısını 
ortaya koyarak iddiaya girer. İddia şudur: Dünyanın çevresini 80 günde 
dolaşacaktır, hem de önceden hiçbir ayarlama ve 
planlama yapmaksızın.

Fogg, tek bir gecikme ya da tek bir aksilik 
sonucu her şeyini kaybetmesine neden olacak 
bu imkânsız yolculuğa yardımcısı eşliğinde 
koyulur. Yolculukları sırasında değişik ülkelere 
uğrayacak, kimi zaman fil sırtında, kimi zaman 
tren ya da gemiyle yolculuk edeceklerdir. İddia 
sonucu giriştikleri bu yolculuk zaman zaman da 
büyük tehlikelerle dolu bir kaçışa dönüşecektir…

Sizce Bay Fogg hangi tehlikelerle karşılaşmış 
olabilir?

Günümüz İnternet kullanıcısı Fogg’un 80 günde yaptığı dünya turunu sanal olarak 80 
saniyede yapabiliyor. Bay Fogg bu yolculuğunda son derece büyük tehlikelerle karşı 
karşıya kalmıştı. Benzer şekilde günümüz İnternet kullanıcısı da tıpkı Bay Fogg gibi büyük 
tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyor ve İnternet başında geçirdiğimiz zaman arttıkça karşı 
karşıya kalabileceğimiz tehlikelerin sayısı da artıyor.

Sizce günümüz İnternet kullanıcısının karşı karşıya kalabileceği riskler neler 
olabilir?Şimdi İnternet'te karşılaşabileceğimiz risklere bakalım.

3.1   İnternet’teki Riskler 

İnternet yolculuğunuzda karşılaşabileceğiniz ilk tehdit: 
Bağımlılık
> Eğer İnternet’te çok fazla zaman geçiriyorsak,
> Her gün belirli oyunları oynamaya veya belirli sayfaları bıkmadan usanmadan gezinmeye 

devam ediyorsak,
> Bu işlere ayırdığımız vakit her geçen gün daha da artıyorsa,
> Bu süreyi kısıtlamaya çalışmamıza rağmen bunu bir türlü başaramıyorsak,
> İnternet kullanımı azaltıldığında sinirleniyor ya da huzursuzluk yaşıyorsak,
> İnternet’e bağlı kalabilmek için ailemize ya da arkadaşlarımıza yalan söylüyorsak,
> İnternet’te aşırı vakit geçirme okul yaşamımızı olumsuz etkiliyorsa,
   “İnternet bağımlısı” olmuş olabiliriz. 
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Bunun dışında İnternet'te fazla vakit geçirmeniz fiziksel sağlık sorunlarına da sebep 
olabilir. Bunun için de bilgisayarın önünde uzun süreli hareketsiz kalmayın, kambur 
oturmayın; sırtınızı destekleyecek bir sandalye veya oturma alanı seçin. Işıksız ortamda 
bilgisayar kullanmayın.

İnternet bağımlısı olmamak için neler yapabiliriz?

İnternet yolculuğunuzda karşılaşabileceğiniz ikinci 
tehdit:

Taciz ve Siber Zorbalık

Yeterince bilmediğiniz bir ülkede tek başınıza gezebilir 
misiniz? 

Bu elbette korkmamıza sebep olabilecek çok zor 
bir durum ve bunu yapmayı istemeyiz. En azından 
yanımızda ailemizin ve arkadaşlarımızın olmasını tercih 
ederiz ancak içerisinde dünyanın en iyi insanları kadar 
en tehlikeli insanlarının da rahatlıkla gezinebildiği bir 
İnternet dünyasında aynı tehlikeyi farkında olmadan 
göze alabiliyoruz. 

Arkadaş gibi görünen kötü insanlarla karşılaşabiliriz. 
Birçok insan İnterneti diğerlerini taciz etmek, küçük 
düşürmek veya tehdit etmek için kullanıyor. Saldırılar 
lakap takmaktan, fiziksel tehdide kadar değişebiliyor

Dışarıda gezerken karşınıza hiç tanımadığınız biri 
çıksa ve sizden “ad-soyad, doğum tarihi, okul ismi, 
e-posta adresi, cep-ev telefonu numarası ya da ev 
adresi” gibi kişisel bilgilerinizi istese ne yaparsınız?

Muhtemelen bu kişinin yanından hemen uzaklaşırız. 
Hatta polise gidip bu kişiden şikâyetçi oluruz. 
Ancak araştırma sonuçları İnternette karşılaştığımız 
yabancılara güvendiğimizi ve kişisel bilgilerimizi 
paylaşabildiğimizi gösteriyor. 

TBMM Bilişim ve 
İnternet Araştırma 

Komisyonu raporuna 
göre kötü niyetli 
kişiler İnternette 

kendilerini çocuk 
olarak tanıtarak başka 

çocukları kötü anlamda 
yönlendirebiliyor. 

Raporlara göre 
mağdurların yüzde 99’u 

13-17 yaş grubundan 
olurken bunun içerisinde 

13 ve 14 yaşındaki 
çocukların oranı yüzde 

48’dir.  Araştırmalar 
mağdur olan çocukların 
çoğunluğunun İnterneti 

mobil olarak da 
kullandığını gösteriyor.
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Bir gazete haberi, 25 Ocak 2014
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İnternetten satın aldığı cep telefonunun 
kutusundan çıkanı görünce dolandırıldığını 
anladı. Marmaris’te bir şirketin sahibi 
Y.K., piyasada fiyatı 1400 lira olan 
bir cep telefonunun, İnternet üzerinden 
900 liraya satıldığını görüp sipariş verdi. 
Dört gün sonra bir kargo görevlisinin 
getirdiği paketi heyecanla açan Y.K., 
sipariş verdiği telefonun yerine bir oyuncak 
cep telefonu ile salatalık gönderildiğini 
görünce şoke oldu. Dolandırıldığını anlayan 
35 yaşındaki Y.K, polise ve Tüketici 
Hakları Derneği’ne başvurup şikâyette 
bulundu. Kendisinin karşılaştığı duruma 
başkalarının da düşmemesi için "mağdur 
olmak istemiyorsanız, İnternet'teki her 
kampanyaya inanmayın. İnternet'ten 
alışveriş yapıyorsanız da tanımadığınız 
firmalar yerine güvenilir, bilindik olanları 
tercih edin" diyerek uyardı.  

TELEFON 
KUTUSUNDAN 
SALATALIK ÇIKTI!

Dosya Paylaşımı Dolandırıcılıkları: 

Bir gazete haberi, 25 Haziran 2014

   Kimlik hırsızlığı parolalar, kullanıcı adlarıi bankacılık 
ve kredi kartı numaraları gibi kişisel verilerin kaybıyla 
sonuçlanan her tür sahtekârlıktır. Kimlik bilgilerinizi 
elde eden kişiler sizin adınızı kullanarak suç işle- 
yebilir ve bunun sonuçları da sizleri olumsuz etkileye-
bilir. 
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3.2 Güvenli İnternet İçin 10 Altın Kural

Bilinçli ve güvenli bir İnternet kullanıcısı olmak için aşağıdaki hususlara dikkat etmeliyiz.
Burada yer alan hususları ailenizle birlikte okuyup fikir alışverişinde bulununuz.

Her şeyden önce İnternet ve bilgisayarda 
çok fazla vakit geçirmeyin. Oyuna, kitap 
okumaya, spora ve sanata vakit ayırın. 
İnternet ve bilgisayar kullanma sürenize aileniz 
ve öğretmenlerinizle konuşarak karar verin.

Bilgisayarın önünde uzun süreli hareketsiz 
kalmayın, kambur oturmayın; sırtınızı destekleyecek 
bir sandalye veya oturma alanı seçin. Işıksız ortamda 
bilgisayar kullanmayın. 

 Ailenizle ve okul öğretmenlerinizle 
birlikte sizin yaşınıza uygun ve sizin için 
güvenli olan İnternet sitelerinin adreslerini 
belirleyin. Belirlediğiniz sitelerin adreslerini 
bilgisayarınızın “sık kullanılanlar” bölümüne 
kaydedin. Böylece bu sitelere giriş işleminiz 
daha kolay olacaktır. 

İnternet ortamında yeni tanıştığınız kişiler her zaman sizin 
yaşınızda olmayabilir. Kimlikleri ve yaşlarıyla ilgili sizi yanıltabilirler. 
İlk defa karşılaştığınız yeni mesaj ve kişileri mutlaka ailenize 
gösteriniz. Ayrıca İnternet sohbetlerinde biri sizden yapmamanız 
gereken, ya da sizi rahatsız eden bir davranışta bulunmanızı 
isterse, sohbeti bırakıp hemen ailenize haber verin ve olayı 
anlatın. Ailenize güvenin ve kızacaklarını düşünerek korkmayın. 
Onlar size destek olacaktır. Bu gibi durumları ailenizle birlikte 
acilen 155’e bildirin.

1
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İnternet'in veya bilgisayarımızın çok güvenli olduğunu düşünsek bile kendinizle ilgili 
kişisel bilgileri vermemeniz gerekir. Hiçbir zaman gerçek adlarınızı, okullarınızın 
adını, adreslerinizi veya yaşadığınız şehri belirtmemelisiniz. İnternet'te telefon 
numaralarınızı da kesinlikle vermemelisiniz.Ayrıca bir yabancı herhangi bir yöntem 
aracılığıyla sizinle irtibata geçerse hemen ailenizi bu durumdan haberdar ediniz.
Kimlik çalınması ya da dolandırılma söz konusuysa ailenizle birlikte ihbar.bilisim@ 
iem.gov.tr adresine e-posta atabilir ya da 0212 636 2973 numaralı telefondan Bilişim 
Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz. 

İnternet ortamında, sohbetlerde sizi rahatsız eden görüntü, ses ve 
yazılar yer alırsa hemen bulunduğunuz İnternet ortamından çıkın ve 
ailenize haber verin. Şiddet, taciz ve müstehcenlik gibi size zararlı 
içeriğe sahip olan sitelere yönelik ihbarlarınızı ailenizle birlikte ihbar@
ihbarweb.org.tr adresine gönderebilir, 0312 582 82 82 numaralı 
telefona bildirebilir ya da http://www.ihbarweb.org.tr/ adresindeki ilgili 
alanlarda form doldurarak gerçekleştirebilirsiniz.

Bir sitede yer alan oyunlara, aktivitelere, yarışmalara katılmadan 
önce bunların yaşınıza uygun olup olmadığını mutlaka ailenize ve 
öğretmeninize danışınız. Ailenizin ve öğretmeninizin uyarılarını 
dikkate alınız.

Internet sitelerinden bilgisayarınıza yükleyeceğiniz veya 
indireceğiniz programlar ve içerikler hakkında ailenize haber 
verin; lütfen onların izni olmaksızın bu işlemleri yapmayınız. 
Ayrıca ailenize sormadan İnternet ortamında alışveriş 
yapmayınız. Sizden istenilen kredi kart numaraları bilgilerinizi 
vermeyiniz.

İnternet ortamında başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmamalıyız. 
Bunun için şunlara dikkat etmeliyiz:

• Şaka amaçlı da olsa hiç kimseye karşı tehdit edici bir dil kullanmamalıyız.
• Kötü ve kaba kelimeler yerine kibar bir dil kullanmalıyız.
• Büyük harflerle düşüncelerinizi ısrarla yinelemeyiniz. Bu saldırganlık olarak

anlaşılabilir. 
• En önemlisi de size karşı bu tarz bir dil kullanan olursa uyarınız. Uyarılarınız

dikkate alınmıyorsa bu kişileri ailenize ve yakınınızdaki yetişkinlere haber veriniz. 

5
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4.  AFİŞ TASARLAMA

Lütfen bir dakika boyunca aşağıdaki afişi inceleyiniz.

Bu afişte ilk bakışta dikkatinizi çeken unsurlar neler?
Afişte verilmek istenen mesaj ne?
Afişin vermek istediği mesajı vurgulamak için ne tür teknikler kullanılmış?

Yukarıdaki sorulara verdiğiniz cevaplar aslında bu afişi belirli seviyede okuduğunuzu 
gösteriyor. Belirli seviyede dememizin nedeni, her metin türünün ayrı bir okuma yöntemi 
vardır. Afiş de ayrı bir metin türü olduğu için etrafımızda gördüğümüz afişleri okurken 
kullanabileceğimiz belirli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemleri kullanarak verilmek 
istenilen mesajı yalnızca yüzeysel anlamda değil, derinlemesine de anlama imkânımız olur. 

Afişlerde kullanılan renklerin, şekillerin, resimlerin, fotoğrafların ve yazıların her birinin 
kullanılmasının bir nedeni vardır. Bu unsurların kullanılma nedenlerini anlamamız için 
yalnızca yazıları okumamız yetmemektedir. Afiş üzerinde yer alan her bir resmin ve yazının 
hem ayrı ayrı hem de birbiriyle olan bağlantıları sonucu ortaya çıkardıkları mesajları 
sorgulamamız gerekmektedir.  Bu sorgulamayı yaparken ileriki sayfalardaki sorulardan 
yararlanmamız afişte verilen mesajı tam anlamıyla anlamamızda bize yardımcı olacaktır:

AFİŞE SORU SORUYORUZ
Bir İnternet sitesinden, 12 Şubat 2014
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Soru 1: “Bu Afiş Ne İle İlgili, Konusu Ne?”
İlk sorumuz “Bu afiş ne ile ilgilidir, afişin konusu nedir?” Bu soru, afişin bütününü 

görmemize yardımcı olabilir. İlk bakışta bir fikir sahibi olsak da bu soruya 
vereceğimiz cevap öncesinde birkaç dakika düşünmemiz ve afişin genelini dikkatli 
biçimde incelememiz uygun olacaktır. 

Afişin üzerindeki “Ekmeğinizi İsraf Etmeyin, Tasarruf Edin” ifadesi konuyu 
bulmamız adına bize önemli bir ipucu veriyor. Diğer yandan afişte yer alan ekmeği 
tutan elin, ekmeği ağzı açık biçimde duran cüzdana doğru götürmesi afişin başında 
yer alan “Ekmeğinizi İsraf Etmeyin, Tasarruf Edin”  cümlesini destekliyor. Ayrıca 
cüzdanın solunda yer alan bozuk paralar yine afişin başında kullanılan ifadeyi 
destekleyici nitelikte. Dolayısıyla afişin ekmek israfının önlenmesi ile ilgili olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Yasalar çerçevesinde hazırlanan afişlerin üzerinde afişin kime ait olduğunun 
belirtilmesi gerekmektedir. Afiş, bir şirket, kurum, vakıf ya da sivil toplum kuruluşuna 
ait olabilir. Afişin ait olduğu kurum ya da kişiler genellikle afişin sağ ya da sol 
köşelerinde belirtilir. Eğer afişin ait olduğu kurum bilgisine yer verilmiyorsa bu afişe 
ve içeriğine şüphe ile yaklaşmamız gerekir. 

 Bu afişte sağda görüldüğü üzere, afişin ait olduğu kurum bilgisine ve afişin ilgili 
olduğu kampanyaya ait daha fazla bilgi alınabilecek İnternet sitesine ilişkin bilgilere 
yer verilmiştir. Böylece konuyla ilgili daha fazla bilgi almak istediğimiz takdirde 
başvurabileceğimiz kurumsal iletişim bilgilerine ulaşmamız sağlanmıştır.   

Diğer yandan her afişin bir hazırlanış amacı vardır. Bu amacı anlayabilmemizde 
kendimize soracağımız “Bu afiş benden ne yapmamı istiyor?” sorusu yardımcı 
olacaktır. Bazen bu soruya vereceğimiz cevap bir konsere gitmek, bir filmi izlemek 
ya da bir kitabı okumak gibi eylemler gerektirir. Bazen ise bu afişte olduğu gibi 
“ekmek israfı yapmamak gerektiği” gibi sosyal içerik olabilir. 

Soru 2: “Bu Afiş Kime Ait ve Amacı Ne?”
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Soru 3: “İlk Bakışta Dikkatinizi Neler Çekiyor?”

Bu soruya cevap vermeden önce birkaç saniyeliğine afişe bir göz atın ve 
dikkatinizi çeken unsurları bir anda sıralayın. Vereceğiniz cevap sizin afişteki 
tüm ayrıntıları keşfetmenizi sağlayacaktır. 

“Bozuk para, ekmek, cüzdan, farklı renk ve boyutlardaki yazılar vb.”

Soru 4: “Bu Afişin Hedef Kitlesi Kim?”
Gördüğümüz bir afişin hedef kitlesini tespit etmek için kendimize “Bu afişi hazırlayanlar 

bunu kim(ler)in için  tasarlamışlar?” sorusunu sormamız gerekir. Hedef kitleyi bazen 
afişte yer alan bir cümleden çıkaracağımız gibi bazen de afişte kullanılan görseller 
aracılığıyla tespit edebiliriz. 

Bazı durumlarda hedef kitleyi tespit etmemiz kolayken bazı durumlarda ipuçlarından 
yararlanmamız gerekebilir. Örneğin, bu afişin hedef kitlesini doğrudan anlamamız 
mümkün değildir ancak biraz daha dikkatli baktığımızda afişteki görsellerin hedef 
kitle konusunda bize ipucu verdiğini görebiliriz. Fotoğrafta kullanılan cüzdanın bayan 
cüzdanı olması afişin hedef kitlesinin bayanlar olduğuna yönelik bir ipucu sunmaktadır. 
Yine ekmeği tutan elin bir bayan eli olması hedef kitle konusunda bize bir başka ipucu 
vermektedir. Ayrıca koyu ve büyük harflerin toplumda bayanların  daha çok tercih 
ettikleri pembe renkte olması afişte hedef kitleye ilişkin yer alan diğer ipuçlarıdır.  

Soru 5:  “Afişte Kullanılan Renkler, Yazı Karakterleri, Koyu Yazılar, 
Görseller Ve Kompozisyon Bana Ne Anlatıyor?”

Bir afiş tasarlanırken kullanılan her öğenin bir seçilme amacı vardır. Bu nedenle 
afişin hazırlık aşaması boyunca tasarımcılar onlarca tercih yaparlar. “Hangi rengi 
seçmeliyim? Hangi ögeleri daha koyu ifade etmeliyim? Resimler ve yazılar nerede 
yer almalıdır?  Hangi sloganı kullanmalıyım?” gibi birçok soruya cevap ararlar. 
Amaçları, vermek istedikleri mesajı etkili, akılda kalıcı ve kısa yoldan hedef kitlelere 
ulaştırabilmektir. 
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Bu afişi incelediğimizde de tasarımcıların birçok tercih yaptıkları görülmektedir. Renkler, 
koyu puntolu yazılar, görseller, arka plan rengi, slogan ve istatistiklerin tercihinde belirli bir 
düzen ve amaç doğrultusunda hareket edilmiştir. Bu nedenle bir afişi okurken bu unsurların 
her birinin neden bu şekilde kurgulandığını sorgulamamız önem taşımaktadır. 
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Arkadaşlarınızla birlikte üç kişiden oluşan gruplar oluşturun. Daha sonra 
İnternet'te araştırma yaparak bir afiş belirleyin. Yukarıdaki soruları kullanarak 
afişin detaylı bir sorgulamasını yaparak raporlaştırın. Daha sonra sınıfta 
arkadaşlarınıza raporunuzun sunumunu gerçekleştirin. 

Dokuz Adımda Kendi Afişimizi Tasarlıyoruz
Bu etkinlikte 9 adımda kendi afişimizi hazırlayacağız. Lütfen etkinliğe başlamadan önce 

üçer kişilik gruplar oluşturun.  

1. ADIM: Amacın Belirlenmesi
Afişinizi hazırlamak için ilk yapmanız gereken şey, kendinize bir amaç belirlemek. 

Hazırlayacağınız afiş ile insanları bir şey yapmaya mı ikna edeceksiniz? Onlara bir 
şey mi satacaksınız? Bir konuda size destek vermelerini mi isteyeceksiniz yoksa 
bir konuda bilinçlenmelerini mi istiyorsunuz? Bunlar ya da bunlara benzer sorulara 
vereceğiniz cevaplar sizin bu afişi hazırlama amacınızı ortaya çıkaracaktır. 

Bu aşamada yapmanız gereken diğer bir işlem ise afişinizin konusunu belirlemek. 
Hazırlayacağınız afiş ne ile ilgili olacak? “Sigaranın zararları, ekmek israfı, vergi 
bilinci, grip virüsünün yayılmaması için alınacak önlemler, bilinçli İnternet kullanımı 
ya da medya okuryazarı olmanın önemi” konularından birini seçebilirsiniz ya da 
çevrenizde gördüğünüz başka bir probleme dikkat çekebilirsiniz. 

2. ADIM: Hedef Kitlenin Belirlenmesi
İkinci adımınız iletmek istediğiniz mesajı 

kime vermek istediğinizi belirlemek, yani hedef 
kitlenizin seçimi. Bu iletinin kime ulaşmasını 
istiyorsunuz? Öğrenciler, anneler, ev hanımları, 
çalışan kadınlar, iş adamları, hayvan severler, 
yaşlılar, öğretmenler, okulun etrafındaki 
satıcılar, çocuklar, kanser hastaları, babalar ya 
da sporseverler gibi her türlü toplumsal sınıf 
sizin hedef kitlenizi oluşturabilir. 

1

2
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3. ADIM: Sloganın Belirlenmesi 

Afişinizi hazırlarken üzerinde en fazla düşünmeniz gereken adımlardan bir tanesi slogan 
üretmektir. Bu aşamada yaratıcı olmaya özen gösterin, düşüncelerinizi serbest bırakın ve 
çok zaman kaybettik diye endişelenmeyin. Çünkü sloganınız hedef kitlenize söylediğiniz 
ilk cümle, sizi tanıtan ilk unsurdur. Öncelikli olarak sloganınız kısa ve anlaşılır olmalıdır. 4 
kelimeyi geçmemesini öneririz. Örneğin TEMA vakfına ait “Türkiye Çöl Olmasın” sloganı 
oldukça kısa ama bir o kadar da anlaşılır ve vakfın amacını özetler niteliktedir. 

Sloganınızı üretirken diğer dikkat etmeniz gereken bir husus da sloganınızın akılda kalıcı 
olması ve kulağa hoş gelmesidir. Hedef kitleniz, gün boyunca birçok afiş ya da reklamla 
karşılaştığı için sloganınızın akıllarında kalmasını istiyorsanız kafiyeli kelimeler seçerek 
hatırlanma oranını arttırabilirsiniz. Bu noktada unutmamanız gereken husus kafiyeli 
kelimelerden oluşan cümlelerin akılda kalma oranının daha yüksek olduğudur. Örneğin 
“aromadan başkasını arama” ya da “bu terlik tam benlik” sloganlarını ezberlemek için 
bir çaba sarf etmediğiniz halde bu firmalara ait sloganlar akıllarınızda kendiliğinden yer 
etmeyi başarmış durumdadır. Bunun nedeni kısa olmalarının yanı sıra ilk ve son kelimeleri 
arasındaki ses benzerliklerinin sağladığı kalıcılıktır. 

Size slogan konusundaki son önerimiz ise üreteceğiniz sloganın olumlu bir cümleden 
oluşması. Etrafınızdaki başarılı afiş ve reklamlara baktığınızda göreceğiniz üzere sloganlar 
daima olumlu cümlelerden oluşur. Çünkü hedef kitlenize “yapma, kullanma ya da kötü” 
gibi kelimeler seçerek vereceğiniz mesajlar amacına ulaşmaz. Örneğin “kirlenmek güzeldir” 
diyen bir deterjan şirketi hepimizin olumsuz olarak algıladığı “kirlenmeyi” olumlu biçimde 
sunarak başarılı bir slogan üretmiştir.   

4. ADIM: Taslak Afişin Hazırlanması

Bu aşamaya geldiğinize göre afişinizin ne ile ilgili olacağına, hedef kitlenizin kim olduğuna, 
vereceğiniz mesaja ve sloganınıza karar vermiş olmalısınız. Bu aşamada sizden yapmanızı 
istediğimiz şey, afişinizin kaba bir çizimini oluşturmanız. Bunun için bir kâğıt alarak afişinizde 
hangi unsurun nerede yer alacağına (slogan, görseller, iletişim bilgileri vb.), ne tür unsurlar 
kullanacağınıza ve bunları nasıl bir kompozisyon dâhilinde afişinize yerleştireceğinize 
karar verin. Oluşturacağınız çizimde kurşun kalem kullanın ki beğenmediğiniz, değiştirmek 
istediğiniz yerleri kolayca silerek değiştirebilin. 

Afişinizde konunuzla ilgili istatistiklerden, çarpıcı rakamlardan bahsedecekseniz bunlara 
ilişkin İnternet ya da diğer basılı kaynakları kullanarak araştırma yapın ve bu bilgileri kısa ve 
öz biçimde afişinize yerleştirin. Hangi unsurların koyu, hangi unsurların farklı karakterlerle 
ifade edileceğine karar verin.   

3

4
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5. ADIM: Görsellerin Hazırlanması

Bu aşamada İnternet ya da eski gazete ve dergileri 
kullanarak afişinizde kullanacağınız görsel materyalleri 
hazırlayın. Görsel materyalin seçiminde afişinizde 
kullanacağınız renklerin uyumunu göz önünde 
bulundurun.  

6. ADIM: Afişin Oluşturulması

Bu adımda taslak aşamasında oluşturduğunuz plan doğrultusunda afişinizi 
hazırlamalısınız. Büyük bir mukavva karton üzerine planladığınız şekilde sloganınızı, 
görsellerinizi, vermek istediğiniz bilgileri, iletişim bilgilerini yerleştirmeye başlayın. 
Yazılı olarak ifade edeceğiniz içeriği, el yazısı ile yazabileceğiniz gibi gazete ve 
dergilerden kestiğiniz farklı karakterlerle ya da bilgisayardan alacağınız çıktıları 
kullanarak da ifade edebilirsiniz.  

5

7. ADIM: Sunum
Sınıf arkadaşlarınıza afişinizle ilgili 

bir sunum yapın. Adım adım neler 
yaptığınızı ayrıntılı bir şekilde anlatın. 
Tercihlerinizin nedenlerini açıklayın. 
Sunum sonunda arkadaşlarınızın 
afişle ilgili düşünce ve önerilerini not 
alın. 

6

7
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8
8. ADIM: Geri Dönütlerin 

Değerlendirilmesi
Sunumunuz esnasında arkadaşlarınızın 

görüşlerine ilişkin aldığınız notları grup 
üyeleri olarak kendi aranızda tartışın. Neleri 
değiştireceğinize birlikte karar verin ve 
kararlarınızı uygulayarak afişiniz üzerinde 
gerekli gördüğünüz son değişiklikleri yapın. 
Artık afişiniz hazır.  

9. ADIM: Afişin Yayınlanması

Son aşamada yapmanız gereken şey afişinizi 
hedef kitlenize en kısa ve en etkili yolla ulaştırmaktır. 
Afişinizi nerede sergileyeceğinizi belirleyecek temel 
etken hedef kitleniz olacaktır. Hedef kitleniz öğrenciler 
ise afişinizi okul panonuzda sergileyebilirsiniz. 
Ancak hedef kitleniz hayvan severlerse okulunuzun 
yakınındaki bir veteriner kliniği afişiniz için daha 
uygun bir yer olacaktır.  

Bu aşamada teknolojinin verdiği imkânlardan 
yararlanmanın sizi geniş kitlelere ulaştıracağını 
unutmayın. Okulunuzun İnternet sitesi, ailenize ait 
blog siteleri ya da sosyal medya siteleri sizin için iyi 
bir fırsat olabilir. Ya da hazırladığınız afiş bir devlet 
kuruluşu ya da derneğin faaliyet alanı ile ilgiliyse 
afişinizin yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını çekerek 
o kurumlara e-posta yoluyla ulaştırmanız yararlı 
olabilir. Kim bilir belki de bu yolla afişiniz bu kurumlar 
tarafından ulusal ya da uluslararası düzeyde bir 
kampanyanın parçası haline getirilerek ülkenin ya 
da dünyanın dört bir yanına ulaştırılır

9
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5.  DUYARLIYIM

19 Kasım 2013’te vefat eden tiyatro ustası Nejat Uygur’un 
asılsız ölüm haberleri vefatı öncesi defalarca gazetelerde 
ve sosyal medyada dolaştı. Hiç biri gerçeği yansıtmasa 
da, bu haberler, sevenlerini oldukça üzdü. 

Siz bir yalanın, bir günde milyonlarca kişiye ulaştığına 
tanık oldunuz mu?  Ya da bir yılda 100’lerce yalanın 
milyonları yanılttığına. Bir insan, bir başkasına yalan 
söylediğinde yalnızca bir yalan söylemiş olur. Ama 
bunu basın yoluyla yaptığında yalan, milyonlara ulaşır. 
Milyonlarca yalan söylenmiş olur.

>Aynı haberin radyo, televizyon ve gazetede farklı biçimde yayınlanmakta 
olduğunu görseniz nasıl bir tepki verirsiniz? 
>Haberlerdeki kişilerin adlarının, toplumsal konumlarının gerçekte 
olduğundan farklı olarak aktarıldığını gördünüz, ne yaparsınız? 
>Haberlerde kullanılan fotoğrafların  farklı kişilere ait olduğunu gördünüz, 
ne yaparsınız? 
>Haberin sizi üzen, size ve yakınlarınızı zor durumda bırakan yönleri 
olduğunu gördüğünüzde ne yaparsınız? 
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OKUMA PARÇASI

Sazova Parkı olarak bilinen Eskişehir’in  en büyük parkının resmi adı Sazova Bilim 
Kültür ve Sanat Parkı’dır. Dünyanın en özgün parkları arasında sayılan bu park 
2012  yılında hizmete açılmış olup 400 bin metrekarelik bir alana sahiptir. Bu yanıyla 
Türkiye’nin bir çok parkından daha büyük olma özelliğine sahiptir. İçerisinde restaurant 
ve kahve evleri, Masal Köşkü, Uzay Evi, amfi tiyatro, Bilim Deney Merkezi, korsan 
gemisi, gezi ve oyun alanları barındıran bu park en az yarım gününüzü ayırarak 
gezmeniz gereken bir yerdir. 

Bilim Deney Merkezi ziyareti öğrenciler için 1 TL Uzay Evi ise 2 TL’dir. Bilim Deney 
Merkezi ve Uzay Evi içinde 10.30-12.00 saatleri arasında yaz dönemlerinde atölye 
çalışmaları yapılmaktadır. Önceden kayıt alınarak yapılan bu çalışmalarda her bir 
atölye kaydı için 10 TL ödenmesi gerekmektedir. Bilim Deney Merkezi pazartesi 
haricinde hafta içi 11.00-15.00 saatleri arasında, hafta sonları ise 11.00-16.00 saatleri 
arasında ziyaret edilebilir.
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Medya ile ilgili olarak hangi şikayet yollarını biliyorsunuz?
Bunları nasıl değerlendirebilirsiniz?
Şikayet konunuz bir görsel olabilir.
Ya da haberin içeriği incitici gelebilir.
Haberin başlığı size yanlış kavramlar çağrıştırabilir.
Haberin başlığı ve içeriği birbiriyle tam olarak uyuşmayabilir.
Haber, süresi geçmiş, eksik, yanlış ya da yanıltıcı bilgiler içeren bir yapıda karşınıza 

çıkabilir.
Medyada tanıtılan herhangi bir hizmet ya da ürün tanıtıldığı gibi olmayabilir. Tüketici 

hizmetleri doğru işlemeyebilir.
Internet üzerinden gerçekleşen alışverişlerde güven ve ekonomi kaybı yaşayabilirsiniz. 

Gerçek haberle gerçek olmayan arasındaki farkı nasıl anlayabilirsiniz? 

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı, "Sahte bal 
üreten firmalara yönelik her türlü yasal yolu kullanıyoruz. Bu firmaları 
kökten kapattırmak için her türlü çabayı göstereceğiz. Maalesef 
geçimini hile üzerine kurmuş insanlar var. Bal olmayan glikozu bal 
olarak satanlar var." dedi. Sahte bal üreten firmaların tüketicileri 
kandırdığına dikkati çeken TAB Başkanı, "Vatandaş parasını 
veriyor, bir de bakıyor ki tükettiği bal glikoz. Ülkemizde başta 
İnternet üzerinden olmak üzere birçok yolla bal satışı yapılıyor." 
dedi.

Gerçek arıcının 5-6 ay dağ, yayla gezdiğini, gerçek balı ürettiğini 
vurgulayan Başkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Arının yaptığı bala 
güvenmeyip kendisi bal üretmeye çalışan insanları bu ülkeden 
temizlemek lazım. Bunun için de bir kanun çıkarılıp bal olmayan bir 
şeyi bal olarak satan kişileri 5 yıl ticaretten men etmek gerekiyor. 
Almanya bu süreyi 7 yıla çıkardı. Neden bizim ülkemizde olmasın?”

GERÇEK BAL SAHTE BAL

Bir haberde size mantıklı gelmeyen, sizi rahatsız eden ya da açıkça kandırmaya çalışan 
hususlarla karşılaştığınızda ne yapacağınızı biliyor musunuz?

Biliyor musunuz?

>Arka sayfadaki okuma parçası ile bu fotoğrafı karşılaştırın. Böyle bir yerin 
gerçekten olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?
> Oraya gitmek konusunda ne düşünürdünüz?
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TEKZİP YAYINLAMA
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6. MEDYADA DİL FARKINDALIĞI

'

MEDYADA DİL KULLANIMI

Kelimelerin Türkçe 
doğru yazılışlarına 

ve kullanımlarına 
Türk Dil Kurmu’nun 
İnternet sayfasında 

yer alan “Sözlükler” 
sekmesinden 

ulaşabilirisniz. 
http://www.tdk.gov.tr
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listede görebiliriz.  Biraz dikkat ederseniz birkaç hafta içerisinde daha uzun bir listeyi siz de 
hazırlayabilirsiniz.

MEDYA DİLİ DOĞRUSU
“Mustafa Yıldız’ın cansız cesedi yolda yatarken...”  ceset zaten cansız olacağı için “cansız” ifadesinin 

kullanılması gereksiz. 
 “Beş aşağı beş yukarı…”  Üç aşağı
Yılmaz, Bodrum’da keyf çatıyor..”  keyif   
“…Tüm camlar yıkıldı...”  kırıldı
“...laf salatalığını bırakın da...”  salatasını
 “Anakara valisi..”  Ankara
“Onlara ilk yapılacak önlemler nelerdir?...”  alınacak önlemler
 “Biliyorsunuz, milyonlar onu gönlüne gömdü…”  kalbine gömdü
Bizim’le yarışır mısınız?...”  Bizimle
“Sırplar Kosova’yı terkediyor…”  terk ediyor
Maddî kazanç kazanıyor...”  kazanç sağlıyor…”
Liberalizm deyimi artık yüksünülecek bir deyim 
olmaktan çıkmıştır...” 

 terimi, terim

 “Bütün bunlar birtakım pazarlıkların olduğunu akla 
düşürüyor... “

 akla getiriyor

“Emel, entrikalar yapan, kendisini zeki sayan bir tip.”  entrikalar çeviren
“NATO’nun 8 Mayıs’ta 33 hedefe taarruz yaptığı 
%72 başarı sağladığı bildirildi...”

 taarruz ettiği

 “Çok güzel bir sohbet yaptı...”  sohbet etti
 “....düşük yapma şansı...”  ihtimali / olasılığı
“....ayağı burkuldu. Birkaç gün içinde burkulma şansı 
yine var…” 

 ihtimali 

 “Zevkler ve renkler tartışılmaz diye bir kelime 
vardır...” 

 söz

“...bunun kötü bir suç olduğuna…”  adi
“Tek taraflı ateş ilân ettim...”  ateşkes ilan ettim
 “Benim bir reyting programı olmam mümkünsüz…”  imkânsız
Kongrenin saat onda start alması gerekiyordu...”  Türkçede böyle bir kullanım yoktur.“…başlaması…”
“Annem okey diyor, yani yes...“  Türkçede böyle bir kelime yoktur. “…tamam…” , 

“…evet…” 
“Bütünüyle komple opera dinliyorum…” bütünüyle ya da komple kullanımlarından biri tercih 

edilmeli
“Ben de onlardan faydalanıp onu öğrencilerime ve 
talebelerime anlatırım...”

 öğrenci veya talebe kelimelerinden biri tercih 
edilmeli.   

“Genç Millî Takımımız Slovakya ile birlikte beraber 
bugün saat 11.de…”

 birlikte ya da beraber kelimelerinden biri tercih 
edilmeli. 

“Çünkü yüzyılın maçı. Son yüzyılın maçı ve de asrın 
maçı kabul ediliyor...”

 yüzyılın maçı ya da asrın maçı kullanımlarından biri 
tercih edilmeli. 
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Televizyonda Türkçe’nin yanlış kullanıma ilişkin daha ayrıntılı bilgi almak ve daha fazla 
örneğe göz atmak için Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından hazırlanan Radyo ve TV’de 
Türkçe Kullanımı başlıklı araştırma raporuna www.rtuk.org.tr  adresinden erişebililinir.

Sınıf içinde gruplar oluşturun.
Grup olarak 15’şer adet televizyon reklamını aşağıdaki kriterlere göre 

inceleyin.
 » Yapılan yazım yanlışları,

 » Türkçe olmayan kelimelerin kullanımı,

 » Anlatım bozuklukları,

 » Deyim ve atasözlerinin doğru kullanımı.

Sonra bu başlıklarla bir rapor hazırlayın. Sınıfta arkadaşlarınızla paylaşın. 
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A. Aşağıdaki farklı medya metinlerine somut örnekler vererek metnin türünü
örnekteki gibi işaretleyiniz.

MEDYA METNİ ADI TÜRÜ
Yazılı İşitsel Görsel

TRT İnternet sitesi X X X

Radyoda dinlediğiniz İstiklal Marşı
Sinemada izlediğiniz alt yazılı bir film
“İstanbul” adlı şarkı
Her hafta ilgiyle takip ettiğiniz bir dizi
Bir gazetenin spor sayfası
İnternet'te okuduğunuz bir köşe yazısı
Ağabey veya ablanızın sosyal medya sayfası
Annenizin cep telefonundaki sözleri
İlgiyle okuduğunuz bir kitap

B. Günümüzde medya araçlarında Türkçenin kullanımı konusunda birçok hata yapıldığı
görülmektedir. Medyada yapılan dil hatalarını araştırınız. Türkçe ile ilgili bulduğunuz hatalı 
kullanımları tabloya doğru kullanımlarıyla birlikte yazınız.

MEDYA DİLİ DOĞRUSU

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM
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C. Aşağıda İnternet kullanıcısı olarak her gün karşılaşılabilecek bazı sorunlara yer
verilmiştir. Bu sorunlarla siz karşılaşsanız nasıl çözümler uygulardınız? Çözümlerinizi 
sorunların karşılarında bırakılan boş alanlarda açıklayınız.

Eğer İnternet'te çok fazla zaman 
geçiriyorsanız, her gün belirli 
oyunları oynamaya veya belirli 
sayfaları bıkmadan usanmadan 
gezinmeye devam ediyorsanız…

NE YAPARSINIZ?SORUN

İnternet'te gezinirken
tanımadığınız bir kişi size veya diğer 
aile üyelerinize ait “ad-soyad, doğum 
tarihi, okul ismi, e-posta adresi, 
cep-ev telefonu numarası ya da ev 
adresi gibi” kişisel bilgileri istiyorsa… 

Bir piyango çekilişinden ödül (para, 
tatil ve uçak bileti vb.) kazandığınıza 
dair bir e-posta gönderilse ve bu 
ödülü alabilmeniz için sizden küçük 
bir miktar ön ödeme yapmanız 
istense…

Tanımadığınız bir kişi normalde 
parayla satılan bir müzik albümünü 
ücretsiz olarak sizinle paylaşmak 
istediğini ve bu müzik dosyasının 
e-postanın ekinde olduğunu,  bir tıkla 
indirebileceğinizi söylese…
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D. Medyayla ilgili dilek, istek, şikâyet, geri bildirim vb. girişimler çoğu zaman ilgili durumla 
karşılaşır karşılaşmaz yapılması gereken bir iştir. Çünkü hem medya okuryazarının zihninde 
konu yenidir hem muhatap konuyu daha rahat anlar hem de müdahale edilmesi için zaman 
geçmemiş olur. Bunun için medya okuryazarı kullandığı medya araçlarının ve şikâyet 
makamlarının iletişim bilgilerini elinin altında bulundurmalıdır. Aşağıdaki formu örnek alarak 
kullandığınız başlıca medya mecralarının ve şikâyet makamlarının iletişim bilgilerini toplayın.

İlgili Kurumun Adı:   Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

Adresi:     Üniversiteler Mah. 1597. Cad. No: 13 Bilkent 06800 ANKARA

Telefon No:    444 1 178 RTÜK İletişim Merkezi

Web Sitesi Adresi:   http://www.rtuk.org.tr 
 
Mail Adresi:    rtuk@rtuk.gov.tr 

İlgili Kurumun Adı: .................................................................................................................

Adresi:  ........................................................................................................................

Telefon No: ........................................................................................................................

Web Sitesi Adresi: .................................................................................................................

Mail Adresi:  ........................................................................................................................

İlgili Kurumun Adı: .................................................................................................................

Adresi:  ........................................................................................................................

Telefon No: ........................................................................................................................

Web Sitesi Adresi: .................................................................................................................

Mail Adresi:  ........................................................................................................................

Medyaya yönelik şikâyetleriniz nelerdir? Bunlardan en önemlisini seçerek yukarıdaki 
kurumlardan ilgili olana iletiniz.
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MEDYA OKURYAZARLIĞI ŞENLİĞİ YÖNERGESİ1

Bu yönerge sizlerin yıl boyunca medya okuryazarlığı dersinde yapmış olduğunuz 
çalışmaları (medya üretimi çalışmalarınızı) okulunuzda “Medya Okuryazarlığı Şenliği” 
adıyla düzenlenecek bir faaliyetle sergileyebilmeniz için hazırlanmıştır. Medya Okuryazarlığı 
Şenliğine katılmanız; 

• Medya okuryazarlığını tanımanıza ve tanıtmanıza, ,
• Medya okuryazarlığı becerisine yönelik yeni ve pratik fikirler bulmanıza,
• Medya okuryazarlığını günlük yaşamla ilişkilendirmenize,
• Medya okuryazarlığı ile ilgili yapılan çalışmaları görmenize ve paylaşmanıza,
• Medya okuryazarlığında yaratıcı araştırmalar ve yeni buluşlar yapmanıza,
• Medya okuryazarlığı konusunda diğer okul personelinin ve velilerinizin ilgisini çekmeye,
• Medya okuryazarlığı ile ilgili “medya üretimi” becerinizi geliştirmenize, 
• Medya okuryazarlığı vasıtasıyla gerek ulusal gerekse yerel sorunları farketmenize
katkı sağlayabilir.

Medya Okuryazarlığı Şenliği için bir günlük bir program planlayabilirsiniz. Program örneği şöyle 
olabilir:

Tarih …
7:30 – 9:30 Kayıtların yapılması ve ürünlerin sergi alanına yerleştirilmesi
10:00 – 13:00 Öğrencilerin belirlenen alanda projelerini sunması (1 ya da 2 öğrenci sunumu 

gerçekleştirebilir)

13:00 – 14:30 Öğle yemeği (Katılımcılara yemek, misafirlere çeşitli ikramlar verilebilir)
14:30 – 15-30 Sergilerin halka açılması
15:30 – 16.30 Ödüllerin verilmesi
16:30 – 17:00 Sergilerin kaldırılması 

Şenliğe başvururken dikkat edeceğiniz noktalar şöyle özetlenebilir:

Projeler, ortaokul öğrencilerinin başvurusuyla gerçekleştirilecektir. Şenlik ile ilgili tanıtım 
afişleri okuldaki uygun yerlere asılacaktır. Bu afişlerin hazırlanması da bir medya üretimi 
etkinliği olarak düşünülebilir ve böylece afişleri öğrencilerin hazırlaması için fırsat verilebilir.

Medya Okuryazarlığı Şenliği iki farklı formatta gerçekleştirilebilir. İlki öğrencilerin yıl boyunca 
medya okuryazarlığı dersinde ürettikleri çalışmaların okullarında sergilendiği format; diğeri 
de yerel ya da ulusal düzlemde özel bir konu başlığı belirlenerek üretilen öğrenci ürünlerinin 
sergilendiği ve dereceye girenlerin ödüllendirildiği daha kapsamlı yarışma formatı. 

Şenliğe başvuru için gerekli formların doldurulması gerekmektedir. Formların doğru ve 
eksiksiz olması yarışmaya katılanların sorumluluğundadır. Başvuru için tarih belirlenmeli ve 
buna uyulmalıdır. 

Şenliğe öğrenciler bireysel olarak katılabilecekleri gibi grup olarak da katılabilirler.
Yarışmacıya projeyi sunmak, savunmak ve soruları cevaplamak için 5 veya 10 dakika 

1  Hazırlayanlar: Harun Ceyhan ve Adnan Altun
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gibi sınırlı bir süre vermek uygun olacaktır. Öğrencilere 5 dakika soruları cevaplamaları 
için, 5 dakika da sunum için verilebilir. Grup projelerinde ise sunum için 1 konuşmacıya izin 
verilebilir. 

Proje konuları ve başvuru koşulları hem tanıtım afişlerinde hem de başvuru formunda yer 
alacaktır. 

Proje formunda olması gerekenler (Örnek form tanıtım afişinde açıklanabilir);
Projenin Başlığı
Projenin Amacı
Projenin Detayları 
Yararlanılan Kaynaklar
Proje için gerekli olan fotoğraf makinesi, kamera, yazıcı gibi malzemelerin karşılanması 

için yarışmacılar; sergi ve sunumlar için ise okul sorumlu olmalıdır. 
Yarışmacının ya da yarışmacıların ismi, okulu ve diğer kimlik bilgileri araştırma kâğıdı ya 

da projede görünmemelidir. 
Şenliğe başvuru sahipleri katılmalı ve proje savunmaları yalnızca başvuru sahiplerince 

yapılmalıdır. Grup olarak katılanlar ise savunmalarını grup içinden seçtikleri temsilcileri 
aracılığıyla yapabilirler. Proje savunmaları şenlik komitesince belirlenen uzmanlardan 
oluşan bir grup tarafından değerlendirilmelidir.

Yarışma bitene kadar katılımcılar projelerinin başından ayrılmamalıdırlar. 
Öğrenciler Şenlik Komitesi tarafından verilen talimatlara uymak zorundadır.

Ödüller

Projeler çeşitli ölçütlere göre puanla değerlendirilir.  Sonra tüm projeler puanlarına göre 
sıralanır. İlk üç dereceye ödül verilebilir. Sonraki üçe ise mansiyon ödülü verilebilir. Ödüller 
de medya okuryazarlığı becerilerinizi geliştirecek ve eğitiminize katkı sağlayacak ödüller 
olabilir.

MEDYA OKURYAZARLIĞI ŞENLİĞİ YÖNERGESİ
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Medya Okuryazarlığı Şenliği Giriş Formu Örneği

Projenin Başlığı:
Öğrenci Adı Soyadı:
Adres:

Çalışmanın Katılım Durumu: Bireysel               (    )             

Grup çalışması     (    )
Katılım İçin Konu Başlıkları

(Tek bir konu başlığı da olabilir)

ANA TEMA: 

ALT TEMALAR:

Proje (medya üretimi) Formatları

(Formatlardan sadece biri de seçilebilir)

Kısa Film ya da reklâm        (    )

Afiş / Poster                         (    )

Broşür                                  (    )

Üç Boyutlu Model               (    )

Web sitesi vb.                       (    )

Okul adı:
Okul telefonu:
Öğretmeninin adı:
Öğretmeninin telefonu:
Öğretmeninin e-postası:
Öğrenci telefonu:
Öğrenci e-postası:
Özel İstekleriniz:
Şenlikten önce lütfen kontrol ediniz: Başvuru formu     (   )

Proje formu           (   )
Projenin Özeti:

NOT: Yarışmaya başvurmak üzere hazırladığınız ürünlerin fotoğraflarını RTÜK’ün medya 
okuryazarlığı İnternet sitesine (www.medyaokuryazarligi.org.tr) gönderebilirsiniz. Böylece sizin 
ürününüz birçok yaşıtınızca görülebilir.

MEDYA OKURYAZARLIĞI ŞENLİĞİ YÖNERGESİ
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Açık kaynak kodlu program: Kullanımı üc-
retsiz olan ve düzenlenmesini herkes 
için açık tutan program ve yazılımları 
anlatmak için kullanılan ifade.

Ağ günlüğü (web günlüğü, blog): Teknik 
bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri 
şeyleri, kendi istedikleri şekilde yaz 
arak başkalarının görebilmesi için 
paylaşan insanların oluşturabildikleri, 
günlüğe benzeyen web siteleridir.

Ağ günlüğü yazarı (blogger): Ağ günlüğü-
nü hazırlayan kişilere verilen isim.

Akıllı telefon: Cep telefonunun sağladığı kla-
sik özelliklere, bilgisayar dünyasının 
ürünü olan cep bilgisayarlarının özel-
liklerinin de eklenmesiyle tasarlanan 
gelişmiş taşınabilir (mobil) iletişim 
aracıdır.

Aksiyon: Temel anlamı insan etkinliğinin 
veya iradesinin açığa çıkması olmakla 
birlikte bir oyuncunun sahne üzerin-
deki hareketi ya da oyunun temasını 
geliştiren başlıca olay, hikâye, gelişim.

Alan adı (domain):  Alan adı, İnternet'te yer al-
mak için sahip olmamız gereken kim-
liktir. Yani alan adları web sitemizin 
adı ve adresidir; www.medyaokurya-
zarligi.org.tr gibi.  Bu adres olmadan 
ziyaretçiler sitemize ulaşamazlar.

Anahtar kelime: Bir arama motorunda ara-
ma yaparken araştırılan konuyu en 
açık bir biçimde yansıtan kelime veya 
kelime grubu, anahtar sözcük.

Animasyon: Animasyon, birkaç resmin arka 
arkaya hızlı bir şekilde gösterilmesiy-
le elde edilen hareketli görüntüdür. 
Geçmişte animasyonlar birkaç kâğıda 
istenen resimlerin çizilmesi ve kâğıt-
ların hızlıca geçirilmesi veya bir çem-
berin içine konup döndürülmesi ile 

yapılıyordu. Günümüz bilgisayar tek-
nolojisi sayesinde gerçekçi üç boyutlu 
animasyon filmler üretilebilmektedir.

Anlamlandırma: Bireyin karşılaştığı bir olay, 
nesne, eylem ve duruma anlam ver-
mesidir. 

Antitez: Tanıtlanan bir önermeye, teze karşıt 
geliştirilen tez, karşıt sav.

Arama motoru: Kullanıcıların, aradıkları bil-
giye ulaşmalarını sağlamak için Genel 
Ağ üzerindeki ağ sitelerini başlıkları-
na, açıklamalarına, anahtar kelime-
lerine ve içeriklerine göre bir dizin 
olarak sıralayan sistem, indeksleme 
robotu.

Arayüz: Bilgisayar yazılımlarının kullanıcı 
tarafından çalıştırılmasını sağlayan, 
çeşitli resimlerin, grafiklerin, yazıların 
yer aldığı ön sayfa.

Asparagas: Uydurma, gerçek olmayan, ger-
çekmiş gibi gösterilen haber, uydur-
ma, şişirme haber.

Bağımlılık: Bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal 
hayatını olumsuz etkileyen psikiyatrik 
bir sendrom, rahatsızlıktır.

Baro: Bir şehir veya bir bölge avukatlarının 
bağlı oldukları meslek kuruluşu.

Benmerkezcilik: Dünyada kişinin benliğini 
merkez sayan felsefe görüşü, beniçin-
cilik, egosantrizm.

Bilişim: İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve 
toplumsal alanlardaki iletişiminde 
kullandığı ve bilimin dayanağı olan 
bilginin özellikle elektronik makineler 
aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir 
biçimde işlenmesi bilimi, enformatik.
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Cemre: Şubat ayında birer hafta arayla hava-
da, suda ve toprakta oluştuğu sanılan 
sıcaklık yükselişi.

Deklanşör: Fotoğraf makinesinin fotoğraf 
çekilirken basılan düğmesi.

Devinim: Bir toplumdaki olayların ana özel-
liğini, varlık biçimini belirleyen top-
lumsal süreçlerin bütünü. Bir ruh du-
rumundan başka bir ruh durumuna 
geçiş. Bir düşünce sürecinin başlama-
sı, hareket.

Devr-i Alem: Bir baştan bir başa dünyayı do-
laşma.

Dijital: Verilerin bir ekran üzerinde elektronik 
olarak gösterilmesi, sayısal.

Dijital film: Filme ait görüntülerin bilgisayar 
yardımıyla işlendiği filmlerdir. 

Dijital hikâye: Dijital öykü geleneksel öykü 
anlatma biçiminin dijital ortamda 
görsel materyallerle desteklenerek 
hazırlanması ve sunulması biçimidir.

Distopik: Olumsuz manada gerçekleştiril-
mesi imkânsız tasarı veya düşünceyi 
ifade etmek için kullanılan sıfat, ütop-
yanın antitezi, distopyaya dair.

DVD (çok amaçlı sayısal disk) : DVD, CD-
ROM görünümünde elektronik kayıt 
ortamıdır. CD’ye göre, çok daha yük-
sek kayıt kapasitesine sahiptir. Gün-
delik yaşamda, teknik tanımı dikkate 
alınmadan ve sözcüğün açılımı düşü-
nülmeden, yaygın olarak, DVD üzeri-
ne kaydedilmiş, film ya da video anla-
mında kullanılır.

Editör: Yazıları yeniden düzenleyerek yayıma 
hazırlayan kimse.

Efekt: Radyo ve televizyon yayınlarında, tiyat-

ro oyunlarında veya film seslendirme-
lerinde, hareketleri izlemesi gereken 
seslerin doğal kaynakların dışında, 
optik, mekanik, kimyasal yöntemler-
le gerçekleştirilmesi. Görsel efekt, ses 
efekti gibi farklı uygulamaları mev-
cuttur. 

Ekran kuşağı: Televizyon, bilgisayar, tablet, 
cep telefonu gibi ekran temelli ileti-
şim araçları ile büyüyen nesilleri ifade 
etmek için kullanılan tabirdir.

Encümen: Meclis veya herhangi bir kurultay-
da bazı konuları inceleyerek varılan 
sonuçları tartışılmak için genel kuru-
la getirmekle görevli, milletvekilleri 
arasından oluşturulan yardımcı kurul, 
yarkurul, alt kurul, komisyon, komite.

Elektronik posta (e-posta): Bilgisayarlar 
veya bir ağ içindeki belli gönderim 
merkezleri arasında elektronik bilgi 
iletişimi.

Entrika: Bir işi sağlamak veya bozmak için gi-
rişilen gizli çalışma, oyun, dolap, dü-
zen, dalavere, desise, hile, dek.

Erişim (medya erişimi): İletişim araçlarına 
ulaşabilmek ve bu araçları kullanabil-
mektir.

Eskiz: Mimari eserler ve resim için çizimlerle 
yapılan ön çalışma, taslak.

Facebook: İnsanların başka insanlarla ileti-
şim kurmasını ve bilgi alışverişi yap-
masını amaçlayan bir sosyal paylaşım 
sitesidir.

Fantezi: Sonsuz, sınırsız hayal, fantazya.

Filtreleme: Belirli bir bilgisayar veya ağda 
görüntülenen web içeriğini izle-
meye yardımcı olabilen işlemler ve 
yazılımlardır. Ebeveynlerin çocukla-
rının kimlerle iletişim halinde olduk-
larını ve çocukların bilgisayarı nasıl 
kullanabileceklerini yönetmelerine 
yardımcı olabilmektedir.

Fon Müziği: Bir sahne eseri oynanırken çalı-
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nan müzik.

Fotomontaj: Bir konu üzerindeki eksik bö-
lümleri tamamlamak veya daha çok 
konuyu bir araya toplamak için birkaç 
fotoğrafın birleştirilmesi.

Geleneksel yayın hizmeti: Belli bir program 
akışına tabi olan, izleyicinin yayın saa-
tine müdahale edemediği televizyon 
yayıncılığıdır.

Geri bildirim: Gönderilen bilgi veya talimatın 
alıcıda yaptığı etkiye ilişkin edinilen 
bilgi, dönüt.

Gizlilik bildirimi: Gizlilik bildirimi kısaca 
medya araçlarının sahiplerinin yasal 
olarak kendilerine ve kullanıcılarına 
ilişkin uygulamaları hakkında bilgi 
verdikleri hukuki metinlerdir. 

Gösterge: Kendi dışında başka bir şeyi gös-
teren, düşündüren, onun yerini ala-
bilen, sözcük, nesne, görünüş veya 
olgulara gösterge denir. Söz veya ya-
zıyla gerçekleştirilen her türlü fiil dil 
göstergesine; doğal güzellikler, yap-
rakların sararması gibi durumlar do-
ğal göstergeye; trafik ışıkları, görgü 
kuralları gibi sosyal öğeler de  sosyal 
göstergelere örnek gösterilebilir.

Gösterim: Görüntülerin bir gösterici yardı-
mıyla bir yüzeye yansıtılması işi, pro-
jeksiyon.Sinema salonlarında filmin 
gösterilmeye başlaması, vizyon. Ya da 
sinema, tiyatro, konser vb. sanat dal-
larında verilen gösterilerden her biri, 
seans.

Gündem: Çoğunlukla medyanın etkisiyle hal-
kın (kamuoyunu) önemli kabul ede-
rek üzerinde düşündüğü, konuştuğu 
ve tartıştığı günlük konulardır.

Hafıza kartı: Elektronik bir bellektir ve maki-
nelerin içerisine takılır. Hafıza kartları, 
dijital fotoğraf makinelerinin filmleri 

gibidir. Çok az enerji tüketen bu kart-
lar on binlerce kez yazılıp silinebildik-
leri için limitsiz kayıt olanağına sahip-
lerdir. Tekrar tekrar kullanılabilirler. 

İdeoloji: Siyasal veya toplumsal bir öğreti 
oluşturan, bir hükûmetin, bir partinin, 
bir grubun davranışlarına yön veren 
politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dinî, 
moral, estetik düşünceler bütünü.

İleti: Yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi, 
mesaj.

İmge: Zihinde tasarlanan, gerçek gibi düşü-
nülen ve gerçekleşmesi özlenen şey, 
hayal, hülya. Yada başka bir ifadeyle 
duyu organlarının dıştan algıladığı 
bir nesnenin bilince yansıyan benzeri, 
imaj.

İmitasyon: Gerçeğine benzetilerek yapılmış 
ürün, taklit.

İndeks: Bir kitabın veya derginin kişi, konu, 
yer adı vb. bakımından içindekileri 
yer numarasıyla belirten ve eserin 
arkasında yer alan alfabetik liste, en-
deks, dizin, fihrist.

İndeksleme robotu: Arama motoru.

İnternet (Genel Ağ): İnternet, dünya 
genelindeki bilgisayar ağlarını ve 
kurumsal bilgisayar sistemlerini 
birbirine bağlayan elektronik iletişim 
ağıdır. TDK, İnternet sözcüğüne karşı-
lık olarak genel ağı önermiştir. İnter-
net yerine zaman zaman sadece net 
sözcüğü de kullanılır.

İnternet Bağımlılığı: Günlük hayatı olumsuz 
etkileyen aşırı İnternet kullanımı.

İnternet Haritası (Internet Map): İnternet 
ve sosyal medya ortamında insanların 
iletişim davranışlarını görselleştiren, 
örümcek ağına benzeyen haritalardır. 

Instagram: Ücretsiz fotoğraf paylaşma prog-
ramıdır. Kullanıcılarına çektikleri bir 
fotoğraf üzerinde dijital filtre kullan-
ma ve bu fotoğrafı Instagram’ın da 
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dâhil olduğu, sosyal medya servisleri 
ile paylaşma imkânı tanır.

İsteğe Bağlı Yayın Hizmeti: İzleyicilerin 
yayıncılar tarafından hazırlanan ka-
talogda yer alan programlardan is-
tediklerini diledikleri zaman izleye-
bilecekleri yayın hizmetidir. Örneğin 
bu hizmetle seçtiğiniz bir filmi, diziyi 
veya farklı türdeki yapımları istediği-
niz zaman izleyebilirsiniz.

İstismar: Birinin iyi niyetini kötüye kullanma, 
sömürme.

Kadraj: Sinema ve fotoğrafçılıkta görüntüyü 
çerçeve içine alma.

Kamuoyu: Bir konuyla ilgili halkın genel dü-
şüncesi, halkoyu.

Karikatür: İnsan ve toplumla ilgili her tür 
olayı konu alarak abartılı bir biçimde 
veren, düşündürücü ve güldürücü 
resim.

Kaşağı: Hayvanları tımar etmek için kullanı-
lan, sacdan, dişli araç. Sırtı kaşımak 
için kullanılan uzun saplı, ucu kaşık 
veya el biçiminde, tırnaklı araç.

Katılım hakkı: Bu hak çocukların 
toplumlarında ve topluluklarda aktif 
bir rol oynayabilmeleri gerektiğini 
kabul eder. Bu haklar görüşlerini 
ifade etme ve yaşamlarını etkileyen 
konularda söz sahibi olma haklarını 
da kapsar. Yetenekleri geliştikçe, so-
rumluluk sahibi yetişkinliğe hazırlan-
maları amacıyla, çocuklara daha çok 
katılma fırsatının verilmesi gerekir.

Kimlik hırsızlığı: Bir başkasının üçüncü şa-
hısları ve bilgi işlem sistemlerini 
kendisinin söz konusu kişi olduğuna 
ikna ederek yanıltmasına, o şahsın 
çıkarlarına zarar verip kendisine çıkar 
sağlamasına, ya da bu dolandırıcılığa 
olanak verecek bilgilere ulaşmasına 
kimlik hırsızlığı, ya da kimlik avı denir. 
Örneğin kimlik kartı, kredi kartı, veya 
banka kartı çalmak ya da cep telefo-

nundan ve bilgisayardan dosya kop-
yalamak gibi.

Köşe yazısı: Köşe yazısı veya fıkra; bir yazarın 
herhangi bir konu veya günlük olay-
lar hakkındaki görüşlerini, düşünce-
lerini ayrıntılara inmeden anlattığı 
gazete ve dergilerde yayınlanan kısa 
fikir yazılarının genel adıdır.

Kurgu: Gerçek olmayan olay, ortam ve kah-
ramanlardan oluşan eser, yapım, ileti. 

Kültürlenme: Belli bir toplumun alt kültürle-
rinden ya da farklı toplumlardan ko-
pup gelen birey ve grupların buluş-
ması ve bir etkileşim süreci sonunda, 
asıl kültür ve alt kültürlerde bulunma-
yan yepyeni bir birleşime ulaşılması-
na kültürlenme adı verilir.

Link (Köprü): Bir web sayfasından başka bir 
dosyaya, web adresine, İnternet kay-
nağına yapılan gönderme. 

Manşet: Gazetelerin ilk sayfasına iri puntolar-
la konulan en büyük başlık.

Maraton: 42,195 metrelik en uzun yol koşu-
su.

Medya: Kitaplar, gazeteler, dergiler, radyo, te-
levizyon, filmler, videolar, ilan pano-
ları, müzik kayıtları, İnternet'i ve daha 
birçok iletişim ve kitle iletişim aracını 
kapsayan iletişim ortamı.

Medya diyeti: Medya diyeti ile gerektiği ka-
dar, ihtiyaçlarımıza yanıt veren ve 
sağlıklı medya kullanımı işaret edil-
meye çalışılmaktadır. Eğer ihtiyaçların 
ötesinde bir kullanım alışkanlığı varsa 
medya diyeti dediğimiz yaklaşıma ih-
tiyaç duyulduğu düşünülebilir.

Medya okuryazarlığı: Bireylerin medyayı 
kullanma becerileridir. Başka bir ifa-
deyle çeşitli biçimlerde mesajlara 
ulaşma, analiz etme, değerlendirme 
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ve iletme yeteneğidir. 

Medya okuryazarlığı becerileri: Medya 
okuryazarlığının genellikle erişim, 
analiz, değerlendirme ve üretim ol-
mak üzere dört beceriden oluştuğu 
ileri sürülmektedir.

Medya tüketimi: Üretilen ve yapılan medya 
iletilerinin okunması, dinlenmesi ve 
seyredilmesi.

Medya üretimi: Medya okuryazarlığı beceri-
lerinden biridir ve bireyin kendi med-
ya mesajını yazılı, işitsel veya görsel 
olarak üretebilmesi ve paylaşabilme-
sini ifade etmektedir. İnternet'te bir 
haberin altına yazdığımız yorum, ar-
kadaşlarımıza gönderdiğimiz e-pos-
ta, fotoğraf makinesiyle çektiğimiz 
bir görüntü, kameraya kaydettiğimiz 
bir olay, yazdığımız kısa bir hikâye ve 
buna benzer medya araçlarıyla üretti-
ğimiz her bir ileti medya üretimi be-
cerisiyle ilgilidir. 

Metraj: Uzunluk anlamına gelmektedir ve 
filmlerin süresini tanımlamak için 
kullanılır. Academy of Motion Pictu-
re Arts and Sciences, American Film 
Institute ve British Film Institute uzun 
metrajı en az 40 dakika olarak tarif 
eder. Bununla birlikte yetişkinleri he-
def alan filmlerin çoğu günümüzde 
90-210 dakika arasındadır. Çocukları 
hedef alan filmler ise genellikle 60-
120 dakika arasındadır. Daha kısa 
süren filmlere ise kısa metrajlı filmler 
denilmektedir.

Mikroblog (kısa ağ günlükleri): Bir ağ 
günlüğü yayın biçimi olarak sınıflan-
dırılabilir. Bir kısa ağ günlüğü, gele-
neksel ağ günlüğünden içeriğinin 
ve dosya büyüklüğünün küçüklüğü 
bakımından farklılık arz eder. Kısa ağ 
günlükleri kullanıcılara kısa cümleler, 
anlık fotoğraflar veya video linkleri 
gibi küçük içerik parçalarını paylaş-
mak için ortam sağlar. En yaygın ola-
rak kullanılanları ise Twitter, Tumblr, 
Cif2.net, Plurk, Jaiku, identi.ca ve si-
pesifik’dir.

Mikser: Pişirmeden önce malzemeyi çırpan, 
karıştıran elektrikli alet, çırpıcı. 

Muhabir: Basın ve yayın organlarına haber 
toplayan, bildiren veya yazan kimse.

Müstehcen: Açık saçık, edebe aykırı, yakışık-
sız.

Obezite: Çok şişmanlık.

Online (çevrimiçi): Bilgisayar sisteminde su-
nucuya (İnternet) bağlı ve çalışır du-
rumda olma halidir.

Origami: Genellikle kare kâğıt parçalarını 
kesmeden ve yapıştırıcı kullanmadan 
sadece katlayıp çeşitli canlı ve cansız 
figürler oluşturularak yapılan kâğıt 
katlama sanatı.

Ön yargı: Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak 
belirli şart, olay ve görüntülere daya-
narak önceden edinilmiş olumlu veya 
olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hü-
küm, peşin fikir.

Pasif: Yapılan işten etkilenen, edilgen, etken 
karşıtı.

Pokémon: Pokémon, ödül kazanmış bir vi-
deo oyunu serisidir. Türkçeye “Cep Ca-
navarları” olarak çevrilen “Pokémon” 
ilk defa 1989 yılında düşünce olarak 
ortaya çıkmıştır. Pokemon birçok dile 
çevrilerek çocukların gözdesi olmayı 
başarmıştır. TV Serisi olarak 500’den 
fazla bölümü vardır.

Punto: Matbaacılıkta, bilgisayarda harflerin 
büyüklük ve küçüklüklerine göre al-
dığı ad.

Radyo istasyonu: Radyo istasyonu, bir yayın 
organıdır. Geleneksel anlamda yayın 
havadan radyo dalgaları ile gerçekleş-
tirilir. Günümüzde radyo istasyonları 
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yayınlarını İnternet, kablo bağlantısı 
ve uydu gibi araçlarla da yapabilmek-
tedirler.

Reklam: İnsanları gönüllü olarak belli bir dav-
ranışta bulunmaya ikna etmek, belirli 
bir düşünceye yöneltmek, belli bir 
ürünü almalarını sağlamak vb sebep-
lerle bir ücret karşılığı oluşturulduğu 
belli olan duyurudur.

Reklam ajansı: Bir ticari kuruluşu tanıtan, 
onunla ilgili bilgi aktaran ve bu yolla 
kazanç sağlayan iş kolu.

Replik: Tiyatro veya sinema gibi yapımlarda 
oyuncunun sözü karşısındakine bıra-
kırken söyleyeceği son söz veya diğer 
oyuncunun sözüne göre verilmesi 
gereken karşılık.

Röportaj: Radyo ve televizyon habercisinin 
araştırma ve soruşturma sonucunda 
hazırlamış olduğu program, mülakat.

RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu): 
Radyo, televizyon ve isteğe bağlı ya-
yın hizmetlerini düzenlemek ve de-
netlemekle görevli, bağımsız   ve ta-
rafsız bir kamu kuruluşudur. 

Sanal çağ: İnsanların vaktinin önemli bir kıs-
mını bilgisayarlar tarafından oluştu-
rulan gerçek olmayan (sanal) ortam-
larda geçirdikleri günümüz dünyası 
için yapılan nitelendirmedir. 

Sebat: Sözünden veya kararlarından dönme-
me, bir işi sonuna değin sürdürme, 
direşme.

Senaryo: Tiyatro oyunu, piyes, film, dizi film 
vb. eserlerin sahnelerini ve akışını 
gösteren yazılı metin.

Sendrom: Birlikte bulunduklarında belli bir 
hastalığı işaret eden belirti ve bulgu-
lar bütünü, belirge.

Seslendirme: Sesin, çekimden sonra film 
üzerine geçirilmesi, kaydedilmesi, 
dublaj.

Siber zorbalık: Bilgi ve iletişim teknolojilerini 
kullanarak bir birey ya da gruba yapı-
lan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar 
verme davranışlarıdır.

Slogan: Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrar-
lanabilir bir biçimde ifade eden kısa, 
çarpıcı söz, motto. Kimlik, topluluk, 
örgüt, kurum veya kuruluşun amaç ve 
araçlarını özlü bir biçimde tanımlayan 
deyiş veya söz.

Sosyal medya (Sosyal ağ): Pek çok kişinin 
aynı anda ve karşılıklı olarak İnter-
net üzerinde çeşitli ağlarla iletişim 
kurdukları, bilgi paylaşabildikleri bir 
medya sistemidir.  Sosyal medya or-
tamlarında insanlar birbirleriyle tıpkı 
gerçek hayatta olduğu gibi etkile-
şimde bulunabilir, birbirlerine yardım 
edebilir, sorular sorabilir, cevaplar ve-
rebilir. 

Spiker: Radyo ve televizyonda programları, 
haberleri sunan kimse.

Standartlaştırma: Belirli ölçülere, yasaya, 
kullanıma uydurma işi.

Stereotip: 1) Sosyal bir grubun içinde olan ve 
içinde bulunduğu grubu en iyi temsil 
eden özellikleri taşıyan, örnek göste-
rilebilecek kişi. 2) Basmakalıp düşün-
ce, klişe, kalıpyargı.

Storyboard: Film, belgesel, dizi, reklam gibi 
görsel medya yapımlarının hikâye-
sinin akışını, sahnedeki oyuncuların 
duracakları yere kadar kâğıt üzerinde 
çizilerek anlatıldığı çizimlerdir, gör-
sel rehber, hikâye akış şeması, hikâye 
tahtası, hikâyenin çizimi.  

Strateji: Önceden belirlenen bir amaca 
ulaşmak için tutulan yol, izlem.

Stüdyo: Sinema, televizyon ve radyo için film 
çekilen, ses alınan ve yayın yapılan 
yer.

Suni gündem: Normal şartlarda halkın (ka-
muoyunu) önceliği olamayacak, 
ancak medyanın etkisiyle halkın dü-
şüncelerini, konuşmalarını ve tartış-
malarını meşgul eden konulardır. 
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Tablet bilgisayar: Dokunmatik bir ekrana sa-
hip taşınabilir bilgisayar.

Tarama: Arama motorları vasıtasıyla araştırı-
lan bir konuda var olan bilgilerin ge-
nel olarak gözden geçirilmesi.

Tasarım: Zihinde canlandırılan biçim, tasav-
vur. Bir medya ürününün ilk taslağı, 
tasar çizim, dizayn.

Tektipleştirme: Aynılaştırma, tek kalıba sok-
ma. 

Tekzip: Medyada kişilik haklarını ihlal eden 
haberler yapıldığında mağdur olan 
kişilerin kendileri ile ilgili yalan ha-
berleri düzeltme hakları vardır. Buna 
tekzip, başka bir ifadeyle cevap ve dü-
zeltme hakkı da denilmektedir. Örne-
ğin gazetede yer alan bir haberin ger-
çek dışı olduğu durumlarda, habere 
konu olan kişinin mağdur olmaması, 
zarar görmemesi için gazete kendisi-
ni yalanlar yani konu hakkında tekzip 
yayınlar. 

Temsil: Göstergelerin, anlamlarının yerine 
geçirilmesi süreci. Örneğin reklâm-
larda yer alan beyaz önlüklü birinin 
doktorları temsil etmesi yada bir di-
zideki oyuncunun gardiyanları temsil 
etmesi gibi. 

Tımar: At gibi binek hayvanlarının kıllarını, 
derisini temizleme işi.

Töre: Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş 
davranış ve yaşama biçimlerinin, ku-
ralların, görenek ve geleneklerin, or-
taklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların 
bütünü, âdet.

Uyarlama: 1) Bir medya yapımının çevrildiği 
dilin, konuşulduğu toplumun yaşayı-
şına, inançlarına uydurulması. 2) Bir 
medya iletisinin farklı medya araçla-
rına uygun olması için tekrar yorum-
lanmasıdır. Harry Potter romanlarının 

film uyarlamalarının yapılması gibi. 

Ürün yerleştirme: Bir ürünün, belli ücret kar-
şılığında program içinde, senaryonun 
doğal akışında kullanıldığı tanıtım bi-
çimidir. 

Ütopik: Gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı 
veya düşünceyi ifade etmek için kul-
lanılan sıfat, ütopyaya dair.

Vikipedi (wikipedia): İçeriği dünyanın 
her köşesinden gönüllü insanlar 
tarafından ortaklaşa hazırlanan açık 
kodlu, özgür, kâr amacı gütmeyen 
ücretsiz bir ansiklopedidir.

Web 2.0: 2004 yılından ititbaren kullanılmaya 
başlayan ikinci nesil İnternet hizmet-
lerini tanımlayan genel bir kavramdır. 
İnternet ilk başlarda sabit sayfalı, sa-
dece okunan bir ortamdı. Bu döneme 
web 1.0 dendi. Daha sonraları İnter-
net hem okunan hem de yazılan, fikir 
belirtilen bir ortam oldu.  Böylece İn-
ternet, kullanıcıların ortaklaşa ve pay-
laşarak yarattığı değişen ve gelişen 
yeni bir sistem oldu. Bu değişim web 
2.0 olarak adlandırıldı. 

Web tarayıcısı: Web  sayfalarını görmeye ve 
sayfalar arasında dolaşmaya yarayan 
programdır. Web tarayıcısı, İnternet 
tarayıcısı, ağ tarayıcısı veya web göz 
atıcısı da denilmektedir. Internet exp-
lorer, mozilla firefox, google chrome 
ve yandex en yaygın ağ tarayıcıların-
dandır.

Wi-Fi (kablosuz bağlantı alanı): Dijital ci-
hazları kablo gerektirmeden radyo 
frekanslarını kullanarak birbirlerine 
ve İnternet' e bağlayan teknolojidir.

Yayın ilkeleri: Basın özgürlüğüne bağlı ola-
rak hukuki olarak basın kuruluşlarının 
ve basın mensuplarının uymak zorun-
da oldukları belirli kurallardır.
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Yerel medya: İl, İlçe, kasaba ve belde gibi 
sınırlı bir yerle ilgili olan, sadece o yö-
reye hitap eden gazete, televizyon ve 
dergi gibi medya araçlarıdır. 

Yüksek lisans:  Lisans eğitimi tamamlan-
dıktan sonra devam edilen eğitime 
verilen isimdir. Yüksek lisans ile kişi 
bir branşta uzmanlaşır ve bu duru-
mu bilimsel bir makaleyle (tezle) 
ispat eder. Bu eğitimin ardından kişi 
bilim uzmanı, uzman hekim, yüksek 
mühendis, yüksek mimar gibi 
ünvanlara sahip olur.
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Gazete ve Haber Siteleri

Hürriyet Gazetesi, 1989

Resmi Gazete (28 Kasım 2013)

Reuters, 12 Kasım 1989

www.aksam.com.tr (25 Kasım 2013)

www.bbc.co.uk/turkce (21 Ekim 2013)

www.haberturk.com (26 Mart 2010)

www.haberturk.com (26 Eylül 2010)

www.haberturk.com (28 Aralık 2012)

www.haberturk.com (13 Şubat 2013)

www.haberturk.com (5 Haziran 2013)

www.haberturk.com (25 Ocak 2014)

www.haberturk.com (25 Haziran 2014)

www.hurriyet.com.tr (20 Kasım 2012)

www.hurriyet.com.tr (7 Mayıs 2008)

www.hurriyet.com.tr (29 Ağustos 2012)

www.hurriyet.com.tr (26 Eylül 2013)

www.hurriyet.com.tr (4 Aralık 2013)

www.konajans.com (30 Aralık 2012)

www.milliyet.com.tr (26 Aralık 2006)

www.milliyet.com.tr (2 Ağustos 2007)

www.milliyet.com.tr (19 Mart 2012)

www.milliyet.com.tr (19 Mart 2012)

www.milliyet.com.tr (26 Aralık 2012)

www.milliyet.com.tr (18 Kasım 2013)

www.milliyet.com.tr (25 Ocak 2014)

www.ntvmsnbc.com (1 Ekim 2010)

www.ntvmsnbc.com (29 Mart 2011)

www.radikal.com.tr (25 Aralık 2006)

www.sabah.com.tr (23 Haziran 2012)
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www.milliyet.com.tr (24 Nisan 2016)  

www.yenisafak.com.tr (27 Aralık 2003)

www.trthaber.com (23 Aralık 2012)

İnternet Siteleri

www4.cnnturk.com (2 Ağustos 2012)

www.ak-kurt.com (25 Ocak 2014)

www.bilgimikoruyorum.org.tr (29 Ocak 2014) 

www.bilisimsozlugu.net (22 Ocak 2014) 

www.cocukvizyon.com (22 Ocak 2014)

www.dersimizmedya.com (22 Ocak 2014) 

www.dijitaloyku.org (29 Ocak 2014)

www.elektrikport.com (22 Ocak 2014)

http://ec.europa.eu (29 Ocak 2014)

www.ekmekkisrafetme.com (12 Şubat 2014) 

www.eyewitnesstohistory.com (12 Şubat 2014) 

www.guvenliinternet.org (25 Ocak 2014) 

www.guvenlinet.org.tr (25 Ocak 2014)

www.guvenliweb.org.tr (25 Ocak 2014)

www.hukuki.net (12 Şubat 2014)

www.mcgraw-hill.com (14 Ocak 2012) 

www.medicalpark.com.tr (25 Ocak 2014) 

www.medyatekzip.com (12 Şubat 2014) 

www.picturehistory.com (4 Ocak 2014) 

www.psikologankara.net (29 Ocak 2014) 

www.rtuk.org (12 Şubat 2014)

www.sabah.com.tr (12 Ocak 2014)

www.sacitaslan.com (14 Eylül 2012)
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www.sosyaling.com (10 Şubat 2014)

www.tdk.gov.tr (12 Şubat 2014)

www.tr.wikipedia.org (1 Şubat 2014)

www.turkprogram.com (12 Şubat 2014)

www.tr.wikipedia.org (23 Ocak 2014)

www.world-war-2.info (2 Şubat 2014)

www.ww1-propaganda-cards.com (4 
Ocak 2014)

www.yenimedya.wordpress.com (12 Şu-
bat 2014)

www.yenisafak.com.tr (27 Aralık 2003)

www.zargana.org (21 Ocak 2014)

Görsel Kaynakça

www.aksamuzeri.com, s.46

www.androidpit.com.tr, s.68

www.biyografi.info, s.57

www.bloggingonaccountability.org, s.91

www.blogspot.com, s.57

www.britannica.com, s.57

www.cheswick.com, s.53

www.clodesign.net, s.158

www.cnnturk.com, s.96

www.dirjournal.com, s.101

www.eluniverso.com, s.58

www.faculty.guhsd.net, s.48

www.fatihcal.com, s.158

www.foodinfo.org.nz, s.79

www.fotokritik.com, s.96

www.francoiseterzian.blog.uol.com, s.60

www.gundemotuzbes.com, s.77

www.gstatic.com, s.56

www.hepsimoda.net, s.60

www.islamansiklopedisi.info, s.39

www.itusozluk.com, s.44

www.kolokyum.com, s.95

www.loadtr.com, s.58

www. michaelmaslin.com, s.159

www.milliyet.com.tr, s.76, 101

www.moillusions.com, s.77

www.mtfproje.blogspot.com.tr, s.95

www.myopera.com, s.114

www.mynet.com, s.102

www.photographium.com, s.107

www.pinimg.com, s.57

www.sayitaintsoalready.com, s.74

www.scontent-a-vie.xx.fbcdn.net, s.60

www.sinematurk.com, s.57

www.soentertain.me, s.49

www.strangehistory.net, s.102

www.tavsiyefilmler.net, s.57

www.telegraph.co.uk, s.47

www.titanicuniverse.com, s.56

www.trbimg.com, s.56

www.thewrap.com, s.56

www.wikia.nocookie.net, s.60

www.wikimedia.org, s.57,60

www. wordpress.com, s.56,78

www.yolasite.com, s.56
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