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MEDYA OKURYAZARLIĞI
DERNEĞI

“Akademiden aileye medya okuryazarlığı”

Dijital Nesiller



“ ‘Dijital Nesiller’
dünyayı daha iyi okuyup anlasın 
istiyoruz.



‘’Akademiden Aileye Medya Okuryazarlığı’’ sloganıyla 
yola çıkan genç, nitelikli, tecrübeli ve dinamik ekibimiz 
akademisyenler, psikologlar, pedagoglar, eğitimciler başta 
olmak üzere çeşitli disiplinlerden profesyoneller ile iş birliği 
içinde çalışmalarını yürütüyor. Ekibimiz ayrıca uluslararası 
alandaki muadilleri ile ortak çalışmalar, araştırmalar ve 
programlar yürütmek için önemli adımlar atıyor.

ÖNSÖZ
 Günümüz dünyasının en önemli güç unsurlarından biri haline gelen 
medya çeşitli mecralara ayrılmış vaziyette hayatımızın merkezinde yer 
alıyor. Her mecranın kendine özgü bir dili olması anlaşılmasını zorlaştırırken 
anlamlandırılma sürecinde de farklılıklara sebep oluyor. Bireyler radyo, televizyon 
ve gazeteden oluşan geleneksel medya kanalları yoluyla aldıklarını eğitim 
düzeyi, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik durumlarına göre anlamlandırıyor. 

 Uzun yıllar boyunca yazılı ve görsel medya araçlarıyla üretilen içerikte 
bireyler ‘’tüketici’’ rolündeydi. Ancak bugün hayatımızın tam anlamıyla 
merkezinde olan ve ‘’sosyal medya’’ adıyla yola çıkıp bugün ‘’Yeni Medya’’ 
kavramını doğuran mecra, bireyleri artık içerik açısından ‘’üretici’’ durumuna 
getirdi. Medya için ‘’okur’’ düzeyinde olan bireyler artık birer ‘’yazar’’ haline 
gelmiş durumda.

 Medya Okuryazarlığı kavramı işte bu noktada önem kazanıyor. 
Çocuklardan ebeveynlere toplumu oluşturan her yaştan bireyin medyayı doğru 
bir şekilde okuması ve içerik üreterek kendisini ifade ettiği sosyal medyada doğru 
bir şekilde yazması gerekiyor. Derneğimiz “Medya Okuryazarlığı” kavramını 
ülke genelinde, sivil toplum çatısı altında akademiden aileye ve öğretmene 
aktararak, eğitim ve farkındalık çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Eğitimler, 
seminerler ve uygulamalı çalışmalar ile öncelikle bir farkındalık ortamının 
oluşması bu amacımızın gerçekleşmesinde önemli rol oynuyor.

Medya Okuryazarlığı Derneği toplumun her kesiminde; medyayı doğru okuma, 
anlama ve yorumlama farkındalığını, eğitim çatısı altında toplayarak bu alana 
yeni bir soluk getiriyor.



“Dijital dünyaya bağlı yaşayan toplumun her kesimi”



NE YAPAR?
Medya Okuryazarlığı bilincinin akademiden aileye iletir. Böylelikle medyayı 

doğru okuyup anlayan dijital neslin gelişim sürecine destek olur.

 Eğitim verir
Özgün ve uygulama odaklı eğitim içerikleri geliştirir.

 Eğitmen yetiştirir
Geliştirdiği eğitim içeriklerini tüm ülke genelinde toplum hizmetine 

kazandırabilecek eğitmenler yetiştirir.

 Strateji geliştirir ve projeler üretir
Medya Okuryazarlığı bilincinin gelişmesi ve bu alandaki çalışmaların 
toplumun tüm kesimlerine ulaşabilmesi için projeler üretir, stratejiler 

geliştirir.

 Disiplinler arası çalışır, işbirlikleri yapar
Eğitimci, akademisyen, psikolog, pedagog ve iletişimciler başta olmak üzere 

çeşitli dallardan profesyonelleri çalışma süreçlerimize dahil eder.

Medya Okuryazarlığı alanında kurumsal sosyal sorumluluk projeleri 
yürütmek isteyen kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri yapıp 

çalışmalar yürütür.

 Uluslararası boyutta çalışmalar yapar
Yurtdışındaki üniversiteler ve Medya Okuryazarlığı alanında faaliyet gösteren 
çalışma merkezleriyle irtibata geçerek konuyu uluslararası boyutta inceler ve 

içerikleri geliştirir.



1. Okul Yöneticilerine ve Öğretmenlere

• Okullarda Medya Okuryazarlığı Eğitiminin 
Önemi
• Dijital Okuryazarlık Eğitimi
• Siber Zorbalık Eğitimi
• Dijital Vatandaşlık Eğitimi
• Okullarda Sosyal Medya Yönetimi

2. Gençlere ve Çocuklara

• Dijital Dünya ve Dijital Okuryazarlık Eğitimi
• Siber Dünya, Dijital Oyunlar ve Siber Zorbalık 
Eğitimi
• Siber Güvenlik ve Dijital Vatandaşlık Eğitimi
• Radyo Okuryazarlığı ve Dijital Dünya
• Medya Okuryazarlığı kapsamında
• Gazetecilik Atölyesi
• Televizyonculuk Atölyesi
• Radyoculuk Atölyesi
• Dergicilik Atölyesi
• Öykü Atölyesi
• Masal Atölyesi
• Öykü, Senaryo ve Kısa Film Atölyesi
• Resim Atölyesi

3. Yetişkinler ve Ebeveynlere

• 21. yy'da Dijital Çalışan ve Dijital Vatandaş 
Olmak
• Siber Zorbalığın Toplum Üzerinde Etkisi
• Çocuk, Aile ve Okul Kapsamında ‘Siber 
Zorbalık’
• Sosyal Medya’da Nefret Söylemi ve 
Korunma Yöntemleri
• Dijital Dünya’da ‘Aile’ Olmak
• Metropol Çalışanlarında Sosyal Medya 
Algısı
• Sosyal Medya Bağımlılığı ve Medya 
Okuryazarlığı İkilemi
• 21. yy'da Çalışan Olarak Zaman Yönetimi
• Zaman Yolculuğunda ‘Radyo Okuryazarlığı’
• Dijital Vatandaşlık Eğitimi
• Nispetizm Geldi Mertlik Bozuldu
• Hashtag ve Sosyal Medyada Söylem 
Analizi

4. Medya Çalışanlarına

• Medyada İçerik Yönetimi ve Kültürel 
Okuryazarlığın Önemi
• Toplumsal Roller ve Flanör Bakış Açısı
• Medya Çalışanı Olarak ‘Sosyal Medya 
Yönetimi’

A- Yüz yüze Eğitimler



EĞITIMLER
B- Online Eğitimler

MOD 1 – Medya Okuryazarlığı
MOD 2 – Dijital Okuryazarlık
MOD 3 – Siber Zorbalık
MOD 4 – Nefret Söylemi
MOD 5 – Dijital Vatandaşlık



MEDYA OKURYAZARLIĞI
Medya, tüm elektronik ya da dijital anlamları ve baskı ya da artistik görsel efektler 
kullanılan mesajları iletir. 

Okuryazarlık, sembolleri şifreleyebilmek ve şifresini çözmek, mesajları analiz ve sen-
tezleyebilmektir. 

Medya Okuryazarlığı, medya aracılığı ile aktarılan sembolleri kodlayabilme ve kod çö-
zebilme, analiz ve sentez yapabilme ve dolaylı mesaj üretebilmektir. 

Medya eğitimi, medyanın çalıştığı “ uygulamalı “ deneyimleri ve medya ürünlerini 
kapsayan bir çalışmadır. 

Medya okuryazarlığı eğitimi ise medya okuryazarlığı ile ilişkili yetenekleri öğretmeye 
adanmış eğitsel bir alandır.

ABD’de medya okuryazarlığı için en çok alıntı yapılan tanım, 1992 yılında “Aspen Med-
ya Okuryazarlığı Liderlik Enstitüsü “ toplantısına katılan bilim adamları tarafından yapı-
lan tanımdır.“ Çeşitli yapılarda bulunan medyaya erişme, analiz etme, değerlendirme 
ve yaratma yeteneği “
Medya Okuryazarlığı terimi İngilizce “media literacy“ sözcüğünden dilimize çevrilmiş-
tir. Bu kavram, yazılı ve yazılı olmayan, büyük çeşitlilik gösteren formatlardaki mesaj-
lara ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği olarak tanımlan-
maktadır. Tanımdan da anlaşıldığı gibi medya okuryazarlığı birden çok fonksiyonu 
içermektedir.  Medya okuryazarlığına bu açıdan bakıldığında kavramın; bir yandan 
medya oluşturarak iletme, diğer yandan da iletilen medya unsurlarını alırken çözüm-
leyebilme becerisini içerdiği görülmektedir. 

Özetle; Medya okuryazarlığı, yazılı ve yazılı olmayan, büyük çeşitlilik gösteren format-
lardaki (televizyon, video, sinema, reklamlar, internet vs. ) mesajlara ulaşma, bunları 
çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği kazanabilmek olarak tanımlanabilir. 
Medya Okuryazarlığı, izleyicinin medyayı bilinçli okumasına katkı yapmakta, kendini 
rahat ifade edebilmesi, toplumsal hayata daha aktif ve yapıcı iştiraki sağlanmaktadır. 
Medya okuryazarlığı, medya iletilerini doğru algılayabilecek donanıma sahip olma ve 
zamanla iletiler üretebilme yeteneğini kazanmaktır. 

Medya Okuryazarlığı: Hareketli harflerin icadından itibaren 500 yıldır güncel haberleri, 
politik gelişmeleri, kıtlıkları ve bollukları öğrenmek ve başlıca iletişim araçları ile ileti-
şim kurmak için yazı ve okuryazarlık becerisi büyük öneme sahipti. Bugün ise güçlü 
imajların, sözcüklerin ve seslerin egemen olduğu çoklu ortamda, insanlar birbirleriyle 
bağlantı içinde öğreniyor ve yaşıyorlar. Çağın şartlarına ayak uydurabilmek için aile, 
okul ve sivil toplum örgütlerinin çocukları global kültür içinde öğrenme ve yaşama 
hazırlamak gibi ortak sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukta en önemli pay, formal 
eğitim veren okula aittir. 



Medya üzerinden kitlelere çeşitli formlarda mesajlar aktarılır. Bu aktarılan mesajlar 
bireylere ulaştıktan sonra onun işlenmesi ise okuryazarlık olarak adlandırılır. Okuma 
yazma becerisini kazanan bireyin yazı okuyup yazması gibi medya metinlerini 
okuması, medya mesajlarını pasif olarak absorbe etmek yerine, aktif olarak onun arka 
planını, sunulan değerleri, ikna edilmeye çalışılan düşünce ve ürünleri çözümleyip, onu 
anlaması okumak olarak değerlendirilir. Yazmak ise alternatif medya içeriği üretmek 
ve imkân varsa amatör veya profesyonel ortamlarda yayınlamaktır.

Medya okuryazarlığı eğitiminde somut olarak bu kavram şöyle açıklanabilir: Medya 
üzerinden sunulan fotoğraf, görüntü, yazı, film, ikonlar gibi çok çeşitli form ve 
formatlardaki medya mesajları bu eğitimin konusunu oluşturmaktadır.  Öğrencilerin 
medya üzerinden sunulan tüm materyallerin hazırlanış süreçlerini ve amaçlarını 
tanıyıp seçicilikle, eleştirel bir gözle tüketmesi medyayı okuması; kendi çevresinden 
topladığı bilgileri alternatif bir format ve ortamda sunması, imkân varsa yayınlanması 
ise, yazma olarak kabul edilmektedir. Medya okuryazarlığı bunları yapabilme yetisidir. 

Medya okuryazarlığı eğitimine tarihsel olarak bakıldığında 1960’ların sonları ile 
1970’lerin başlarında başladığı görülmektedir. Bu dönemlerde liselerde film çalışmaları 
üzerinde durulmuştur. Medya okuryazarlığı eğitimlerinde 1980 itibari ile bir gerileme 
yaşanmıştır. 1990’lara gelindiğinde ise medya okuryazarlığı eğitimleri bireylere 
eleştirellik kazandırmak amacıyla tekrar bir hız kazanmıştır. 

Medya okuryazarlığı eğitiminin en önemli amaçlarından biri bireylerin birer medya 
üreticisi olmasıdır. Bu kapsamda pek çok akademisyen çeşitli ilkeler formüle etmiştir. 
Len Masterman, Patricia Aufderhedie, Cyndy Scheibe ve Faith Rogow bu alanda çalışan 
akademisyenlerden bazılarıdır. Medya okuryazarlığı eğitimcileri özellikle İngiltere, 
Avustralya, Kanada ve ABD gibi ülkelerde birtakım ilkelerde uzlaşıya varmışlardır:

• Medya mesajları titizlikle kurgulanmıştır. Medya gerçeğin temsilini vermektedir.
• Medyanın dünyayı sergileyişi ile izleyicinin dünyayı algılayışı arasında bir bağ 
vardır.
• Medya mesajları ideolojiktir.
• Medya mesajlarının ekonomik, sosyal, siyasal, tarihsel ve estetik boyutları 
vardır.
• Medya mesajları bireylere sosyal algı katar.

Elizabeth Thoman ve Tessa Jolls’a göre medya okuryazarlığının amacı çocukları sadece 
medya mesajlarının olumsuz etkilerinden korumak değildir. Bazı grupların tavsiyeleri 
doğrultusunda televizyonu tamamen kapatıp, çocukları medya kültüründen 
soyutlayamazsınız. Medya, kültürümüzü etkileyen bir unsur olmaktan çıkmış başlı 
başına kendisi bir kültür olmuştur. Medya okuryazarlığı amacı, medyanın etkisinde 
kalan değil medya mesajlarını kontrolü altına alabilen bireyler yetiştirmektir.



Medya okuryazarlığıyla ilgilenen birçok uzman medya okuryazarlığının hem bir 
öğretim metodu hem de bir öğretim konusu olduğunu vurgulamaktadır. Bunların 
yanında medya okuryazarlığı tanımında yer alan “üretme” becerisine vurgu yapanlar 
da vardır. Hobbs’a göre öğrencilere medya okuryazarı olmayı öğretmenin en iyi yolu 
bu üç alanı birleştirmektir. 

1. Medya yoluyla öğretim: Öğrencilere bilgiye erişim, analiz etme, değerlendirme, 
eleştirel düşünme ve iletişime geçme vb becerileri kazandırmak için medyayı bir araç 
olarak kullanmak. 

2. Medya hakkında öğretim: Medya hakkında kazandırılması gereken bilgi, beceri ve 
farkındalıklar öğrencilere ders içeriği olarak sunulur.  

3. Medya üretimi: Öğrencilerin fotoğraf, video, gazete vb. ürünler ortaya koymasıdır.

Medya okuryazarlığı eğitiminin etkililiğini artırmak için eğitim sürecinde öğretmenlere 
büyük iş düşmektedir. Öğrencilere bilgi ve deneyimlerini harekete geçirmeyi ve 
değerlendirmelerinde eleştirel olabilmeleri öğretilmelidir. Konuyu anlatmaktan 
ziyade nasıl soru sormaları gerektiği öğretilmelidir. Medya mesajlarının çözümünde 
sorulacak temel sorular şunlardır:

• Bu mesaj kim tarafından oluşturuldu?
• Bu mesaj oluşturulurken hangi teknikler kullanıldı?
• Bu mesajı diğer insanlar benim anladığımdan farklı olarak nasıl anlamış 
olabilirler?
• Bu mesajda hangi yaşam biçimleri, değerler ve görüşlere yer verilirken hangileri 
göz ardı edilmiştir?
• Bu mesaj neden gönderilmiştir?

Medya okuryazarlığı eğitimi, bu temel soruları sormayı öğrencilere öğretmelidir. Bu 
yolla öğrenciler, eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirme imkânı bulurlar. Bu noktada 
eleştirel medya okuryazarlığı kavramı ortaya çıkar. Douglas Kellner’e göre, ‘‘eleştirel 
medya okuryazarlığı medya metinlerini toplumsal ve siyasal üretimler olarak görür 
fakat diğer yandan medyada kendini ifade etmeyi ve siyasal eyleme de vurgu yapar.

Medya okuryazarlığı eğitimi, bireylere eleştirel düşünme, sorgulama, karar verebilme, 
doğru seçimler yapabilme gibi beceriler kazandırması, aktif vatandaşlık bilinci yaratması 
ve bireyin sosyal hayatı içerisinde kendini ifade edebilmesi açısından oldukça büyük 
bir öneme sahiptir. Bu gerekliliği yaratan kaygılar ise, popüler kültürün beraberinde 
getirdiği olumsuz etkilerden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden medya okuryazarlığı 
konusunda hem bireylerin hem de eğitmenlerin, popüler kültürü “doğru” yer ve 
zamanda kullanma bilincini kazanması gerekmektedir.



Medya Okuryazarlığı Kavramının Ortaya Çıkışı

Medya bireylerin toplumsallaşma sürecindeki etkilerini hissettirdikçe eğitim temelinde 
kullanılması gündeme gelmiştir. Tarihsel olarak 1920’li ve 1930’lu yıllarda Avrupa 
ve ABD’de kitle iletişim araçlarına birer eğitim materyali olarak sınıf içi etkinliklerde 
yer verilmeye başlanmıştır. Medyanın zararlı etkilerinden korumayı ilke edinen ilk 
yaklaşım ise 1930’da Büyük Britanya’da ortaya çıkmıştır. 1960’lı yılların başında ise 
medya yoluyla öğretmenin yerine, medya hakkında öğretme üzerinde durulmaya 
başlanmıştır. 1970’li yıllarda medya okuryazarlığı, çocuklara medyada reklamların nasıl 
işlendiğini ve televizyon programlarının nasıl analiz edileceğini öğretme işi olarak 
görülmektedir. İlk başlarda medya – eğitim ilişkisi medya pedagojisi, medya eğitimi 
gibi ifadelerle gündemde iken sorgulamanın getirdiği perspektifle yerini medya 
okuryazarlığı ifadesine bırakmıştır.

1980’li yıllarda uluslararası kurum ve kuruluşlarca medya okuryazarlığı eğitiminin 
önemi tartışılmaya başlanmış; yazılı ve görsel kaynakların oluşturduğu mesajlarla 
donatılmış dünyada, aktif yurttaş olabilmek için yeni iletişim becerilerinin gerekli 
olduğu ileri sürülmüştür.

Medya okuryazarlığı konusunda dünyada ve Avrupa’da çeşitli kuruluşlarca konferans, 
toplantı ve seminerler düzenlenerek hem toplum hem de birey boyutunda bu 
konudaki bilincin arttırılmasına çalışılmaktadır. Bu alanda yoğun olarak çalışmalarını 
sürdüren UNESCO, medya okuryazarlığı açısından uluslararası içeriğin tanımlanması 
ve düzenlenmesi için 1982’de Grunwald, 1990’da Toulouse, 1999’da Viyana ve 2002’de 
Seville’de konferanslar düzenlenmiştir. Bu konferanslarda teknolojideki gelişmeler 
yıllara göre aşağıdaki şekliyle sınıflandırılmıştır. 

Tablo1: UNESCO Tarihsel Sınıflandırma

   1950-1970 Film
   1970-1980 Televizyon ve Reklamcılık
   1980’ler Kitle İletişim Araçlarında Serbestlik
   1980-1990 Dijital Okuryazarlık
   2000 ler Medya Okuryazarlığı

UNESCO’nun düzenlediği bu seri konferanslarda alınan kararlar medya okuryazarlığı 
alanındaki tarihsel süreci göstermesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu 
konferanslarla ilgili ayrıntılı bilgiler 1.3. Bölümünde ayrıntılı olarak verilecektir.





MEDYA OKURYAZARLIĞININ TARİHİ

Medya okuryazarlığı kavramının farklı adlarla ifade edildiği 1.1.1’de yer alan Medya 
Okuryazarlığı bölümünde açıklanmıştır. Bu bölümde ise medya okuryazarlığının 
geçmişten bugüne aldığı yol açıklanırken tanımlardan çok tarihsel süreç ele alınarak 
bu doğrultuda kronolojik bir bilgi sunulacaktır.

Medya okuryazarlığı kavramı ilk olarak 1930’lu yıllardan itibaren İngiltere, Avusturalya, 
G.Afrika, Kanada ve Amerika’da gelişmiş, Hollanda, İtalya, Yunanistan, Avusturya ve 
İsviçre gibi ülkeler tarafından da artan bir ilgiyle izlenmiştir. Kuruluş amacı, medyanın 
kötü etkisi altında kalmış insanları korumak için eğitsel bir araç olarak kullanılmasıdır.  
1968’lere gelindiğinde ise eleştirel pedagoji kavramı gelişmeye başlamıştır. Bu 
kavramın ortaya çıkışında Paulo Freire’nin de önemli katkıları olmuştur. Eleştirel 
pedagojinin “ezilenlerin pedagojisi” olarak yorumlayan Freire, temel ilke olarak 
“diyalog” kavramı üzerinde vurgu yapmaktadır.  Freire, bu kavramı toplumsal, siyasal 
ve ekonomik çelişkileri kavramak ve gerçekliğin insanı ezen koşullarına karşı harekete 
geçilmesi gerekli olan öğrenme/birikim sürecinin bir aracı olarak kullanmaktadır. 

Bu konudaki ilk sistematik tanımlama 1978 yılında Sirkka Minkinken tarafından 
yapılmıştır: “Medya okuryazarlığı, bilişsel, etik, felsefi ve estetik konulardaki becerileri 
geliştirmeyi hedeflemektedir.” Medya okuryazarlığı hareketinin yaratıcısı Anglosakson 
ülkelerde, Medya okuryazarlığının “eleştirel çözümleme sürecine ve kişinin kendi 
mesajlarını (basılı, işitsel, görsel, çoklu medya ile) yaratmayı öğrenmesine” gönderme 
yaptığı genel kabul görmektedir.

Medya okuryazarlığı anlamında kullanılan kavramlardan biri olan “Eleştirel pedagoji” 
kavramı ilk olarak 1980’li yıllarda ilk olarak, Henry A. Giroux’nun “Theory and Resistance 
in Education” adlı yapıtında kullanılmıştır. Bu yapıtta Giroux’un John Dewey’in 
çalışmalarından ve özellikle Frankfurt Okulu’nun eleştirel kuramından beslendiği 
söylenebilir. 
Medya okuryazarlığı eğitiminde tarihsel süreçler, bu süreçlerin hangi ortamda meydan 
geldiği, hangi becerilerin yenilendiği ve sosyo-kültürel sonuçları şöyle özetlenebilir;

Tablo1: Medya Okuryazarlığının Tarihsel Süreci

Tarihsel Dönem İletişim Çevresi Yeni Beceriler Sosyo-Kültürel Sonuçlar

Klasik Dönem Sözlü ve el hareketleri ile iletişim
Alfabetik yazının geliştirilmesi

Sözlü ve beden Dilinin hâkimiyeti
Alfabetik beceriler

Bilginin korunması ve siste-
matik hale getirilmesi
Bilimsel araştırma ve felse-
fenin kaynağı

Klasik Dönem
Rönesans 1. Endüstriyel Dönem Basın ve Kitap basımının geliştirilmesi Okuryazarlığın gelişmesi ve 

yaygınlaşması
Deneysel filoloji ile ilgili 
bilimlerin ilerlemesi

Rönesans 2. Endüstriyel Dönem Elektronik medyanın görünüşü: tele-
fon, film ve televizyon Görsel-İşitsel okuryazarlık Medya ve tüketici toplumlar

Bilgi Toplumu Dijital medya ve internet Dijital okuryazarlık 
Medya okuryazarlığı

Bilginin küreselleşmesi
Bilginin artışı
Bilgi Toplumu



Tablo1 de görüldüğü gibi medya okuryazarlığı, insanoğlunun iletişim becerisinin 
gelişmesi sürecinde büyük bir öneme sahiptir. Klasik yazılı alfabenin başlaması ile 
dijital ve elektronik medyanın gelişmesi sürecinde, dönemsel özellikleri açısından 
bilgi toplumunda, medya okuryazarlığı ve dijital okuryazarlık kazanılması gereken 
yeni beceriler olarak belirtilmektedir.

Frankfurt Okulu

Frankfurt Okulu, 1923’de kurulan Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü’nü temsil eden 
ve aralarında Herbert Marcuse, Erich Fromm, Max Horkheimer, T.W. Adorno, Jürgen 
Habermas, Hannah Arendt, Bertolt Brecht ve Greorg Lukacs gibi isimlerin bulunduğu 
bir grup Alman aydını ifade eder. İnsan davranışlarını pozitivist bir anlayışla ele almanın 
doğru olmadığını düşünen Frankfurt Okulu’nun temsilcileri, pozitivist yaklaşımın yeni 
bir teknolojik egemenliği amaçlayan güç odaklarına yardımcı olan bir rol üstlendiğini 
dile getirmişlerdir. Bu amaçla ilgilerini, gelişmiş toplumlarda görülen yeni egemenlik 
biçimlerini çözümlemeye odaklamışlar; yeni egemenlik yapısının Marx’ın düşündüğü 
gibi üretim araçlarını elinde bulundurmaktan değil ‘akılcı teknolojik güçleri’ 
kullanmaktan geldiğini ifade etmektedirler. Herta Herzog’un radyo, melodram dizileri 
ve kitle kültürü üzerine yaptığı çalışmalar, Max Horkheimer ve T.W. Adorno’nun “ kültür 
endüstrisi” kavramına bir altyapı hazırlamıştır. 

Paulo Freire

Brezilyalı eğitimci Paulo Freire, köylülere okuryazarlık öğrettiği bir kampanya 
gerçekleştirmiştir. Bu kampanyada köylüler, çevredeki egemen yapı ve kurumlara 
dayalı olarak gelişen güç ilişkilerini sorgulamak yoluyla okuryazarlığı öğrenmişlerdir. 
Freire’ye göre köylü, bağımlı olduğunu anladığı zaman, bağımlılığını aşma cesaretini 
kazanmaya başlar.

Ancak bağımlılığını anlayana kadar, kendi efendisine hak verir ve kendi güçsüzlüğüne 
inanır. Freire’nin burada amaçladığı şey, köylü öğrencilerim kelimeleri okumayı 
öğrenirken kelimelerin arkasındaki dünyayı okumayı öğrenmeleridir. Dünyayı ve bu 
dünyada mevcut olan güç ilişkilerini okumak suretiyle kişiler aslında, kendilerinin nasıl 
manipülasyon kıskacına girdiklerini ve böylece cesaretlerini kaybettiklerini görmeye 
başlarlar. Manipülasyon, Freire’nin yorumuna göre bir insandışılaştırma durumudur.  
İnsandışılaştırma Freire tarafından, daha yetkin bir insan olma çabasının sekteye 
uğratılması veya engellenmesi olarak tanımlanmıştır.
Haberbas’ın medya okuryazarlığına önemli katkısı, sistem dünyası ve yaşam 

dünyası arasındaki çelişkiyi ifade eden iletişimsel eylem yaklaşımı ile olmuştur. Sistem 
dünyası bürokrasi, akıl ve rasyonel ilişkilerin egemen olduğu dünyayı; yaşam dünyası 
ise her bireyin günlük yaşam dünyasını ifade etmektedir.



Ancak modernleşmeyle birlikte yaşam dünyası, sistem dünyasının egemenliği altına 
girmiştir. Öyle ki, artık yaşam dünyası tamamen işgal edilen, biçimlendirilen ve 
sömürülen bir alana dönüştürülmek suretiyle, bireylerde var olan özgür düşünme 
yetileri köreltilmiştir. Çözüm ise Habermas’a göre özgür iletişimin önünü kesen 
engelleri yok etmek ve sistem dünyasının çökerttiği alanı iletişimsel eylem yoluyla 
yeniden oluşturmakla mümkündür.

Michel Foucault

Fransız aydın Michel Foucault ileri sürdüğü söylem, bilgi, güç, disiplin ve direnç gibi 
kavramlarla medya okuryazarlığı alanına yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Söylem, en 
basit anlamıyla bizi şekillendiren ve bizi biz yapan enformasyonu ifade eder. Öyle ki, 
kişiler edindikleri bilgi ve deneyimler sonucunda bir kişilik kazanırlar. Ancak kişilerin bu 
bilgi ve deneyimlerine erişim sağlayarak nüfuz edenlerin, o kişileri kontrol altında tutma 
açısından önemli bir güce sahip oldukları da göz ardı edilemez. Nasıl ki toplumdan 
kendini soyutlayarak yaşayan bir ailenin çocuklarının kişili, o çocuklara sunulanlarla 
sınırlı olacaksa; popüler medya ile kendini sınırlayan bir medya tüketicisinin de kişiliği, 
kendisine sunulan popüler kültür öğeleriyle şekillenecektir. Bu yönüyle söylem, 
bilginin kontrolünü de ifade eder. 

UNESCO, Grunwald 1982 Konferansı

UNESCO Almanya’nın Grunwald kentinde 19 ülkeden gelen uzmanlarla gerçekleştirdiği 
toplantıdan sonra medya eğitiminin gerekliliğini savunan bir bildiri yayınlamıştır. Bu 
bildiri ile medya metinlerine ilişkin eleştirel düşünmeyi geliştirmede aileler, öğretmenler, 
medya çalışanları ve karar vericilerin belli bir sorumluluğu olduğu vurgulanmıştır. Bu 
bildiri ile medya eğitimi ile ilgilenen bireylere bazı öneriler sunulmuştur.

-  Medya kullanıcıları arasında eleştirelliğin geliştirilmesini sağlayacak 
bilgi, beceri ve tutumları geliştirmek amacıyla, okul öncesinden üniversite 
düzlemine ve yetişkin eğitimine kadar, etraflı medya eğitimi programlarını 
başlatmak ve desteklemek. İdeal olarak bu programlar medya ürünlerinin 
analizini, yaratıcı ifade araçları olarak medyanın kullanılmasını ve medya 
kanallarının etkili kullanımını ve katılımı içerir.

-  Bilgilerini ve medyaya dair kavrayışlarını artırmak için öğreticilere 
yönelik eğitim programları düzenlemek, uygun öğretme yöntemleriyle onları 
donatmak.
-  Medya eğitimi yararına psikoloji, sosyoloji ve iletişim bilimleri alanlarında 
araştırma ve geliştirme etkinliklerini özendirmek.
-  UNESCO tarafından da öngörülen ve kararlaştırılan medya eğitiminde 
uluslararası işbirliğini özendirmeyi hedefleyen eylemleri desteklemek ve 
güçlendirmek.



Bu bildiride yer alan bazı vurgular günümüzdeki medya eğitiminde de geçerliliğini 
korumaktadır. Medya eğitiminin tüm medyayı kapsaması gerektiği, medya aracılığıyla 
öğrenme yerine medya hakkında öğrenme, medya eğitiminin eleştirel anlayış ve aktif 
katılımı, eleştirel ve yaratıcılık yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemesi gibi.

UNESCO, Toulouse 1990 Konferansı

1990 yılında Fransa’nın Toulouse eyaletinde düzenlenen toplantıya 40 ülkeden 180 
delege katılmıştır. Bu konferansta: “Medya Okuryazarlığı”, “medya eğitimi”, “medya 
yeterliliği”, “medya çalışmaları” gibi kavramlar tartışılmış, medya eğitiminin bir 
lüks olmadığı, demokratik bir toplumun oluşması için gerekli olan aktif vatandaşlık 
eğitimi için bir gereklilik olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, medya eğitiminde gerekli 
olan unsurlar, eğitimciler tarafından eğitim programlarının hazırlanması (ulusal ya 
da bölgesel), öğretmen yetiştirme programının üniversite düzeyinde olması, ancak 
gazetecilik ya da reklamcılık değil, “medya çalışmaları” yapan özel eğitim programlarına 
eklenmesi gerektiği, ulusal organizasyonlarla ve hizmet içi eğitimlerle öğretmenlerin 
desteklenmesi ve öğretim materyallerinin, ders planları, etkinliklerin, posterlerin vb. 
nin hazırlanması olarak ifade edilmiştir.

UNESCO, Viyana 1999 Konferansı

UNESCO tarafından Viyana’da düzenlenen konferansta medya eğitimi ve medya 
okuryazarlığı eğitimi ile ilgili olarak bazı noktalara değinilmiştir. Buna göre, medya 
okuryazarlığı bütün medya iletişimi ile ilgilenir ve yazılı dünya ve herhangi bir tür 
teknoloji ile sunulan grafikler, ses, durgun ve hareketli görüntüleri içerir.  Bireylerin kendi 
toplumlarında kullanılan iletişim medyasını ve nasıl çalıştıklarını anlamlandırmalarını ve 
bu medyaları başkalarıyla iletişim kurmak için kullanma becerisi kazanmalarını sağlar. 
Bu konferansta bireylerin; analiz etme, eleştirel düşünme ve yaratıcı medya metinleri 
yaratma; medya metinlerinin kaynaklarını politik, sosyal, ticari ya da kültürel ilgiler ve 
içeriklerini tanımlama; medya aracılığıyla sunulan değerler ve mesajları yorumlama; 
kendi mesajları ya da hikayelerini iletme ve istenilen seyircilere ulaşabilmek için uygun 
medyayı seçme becerileri kazanması gerekliliği vurgulanmıştır. 

UNESCO, Seville 2002 Konferansı

Seville konferansında ise Viyana konferansında vurgulanan konulara;
• Sorgulama
• Eğitim 
• Okul ile medya, hükümet, özel işletmeler ve sivil kuruluşlar arasındaki 
dayanışma toplumun halk tabakasının medya ile ilişkisini destekleme ve birleştirme 
başlıkları eklenmiştir. 



MEDYA OKURYAZARLIĞI MODELLERİ

Medya okuryazarlığı ile ilgili farklı modeller geliştirilmiş olsa da temel olarak yapılan 
çalışmalar doğrultusunda, bu alanda üç modelden söz etmek mümkündür. 
• James W. Potter’ın Bilişsel Medya Okuryazarlığı Modeli
• Rick Shepherd’in Eleştirel Medya Eğitimi Modeli
• J. Francis Davis’in Medya Eğitim Programlarının Teorik Kökenleri

James W. Potter’ın Bilişsel Medya Okuryazarlığı Modeli

Bilişsel medya okuryazarlığı modeli kendi içerisinde bazı önermelere sahiptir. 
Bilişsel medya okuryazarlığı modeline geçmeden önce bu önermeleri bilmek önem 
kazanmaktadır. Bu önermeleri kısaca şöyle özetleyebiliriz: 

Sorumluluk Önermesi (Responsibility Axiom): Medya okuryazarlığını geliştirmek 
için öncelikli sorumluluk bireysel olarak kişi ile ilgilidir. Eğer bir kişi kendisinin 
okuryazarlık derecesi ile ilgili kendi sorumluluğunu kabul etmezse değişiklik için 
herhangi bir motivasyon olmaz. Hükümet, iş dünyası, din, medya ve aile gibi kurumlar 
bireye yardım sağlayabilir. Eğitim kurumlarının medya okuryazarlığını geliştirmek 
üzere temel bilgi yapılarını sunmak ve sebepler üretme sorumluluğu vardır. Fakat 
medya okuryazarlığı perspektifini kabullenmek ve medya okuryazarlığı seviyelerini 
artırmak için sürekli alışmak bireyin sorumluluğundadır. Bununla birlikte anlamlı bir 
değişim olması için, bireyler medya okuryazarlığını geliştirmenin önemli olduğuna 
inanmalıdır.

Etki Önermesi (Effects Axiom): Medya Okuryazarlığı ile ilgili her önermenin 
temelinde insanların medya tarafından nasıl etkilendiği ile ilgili bir teori olmalıdır. 
Diğer bütün konular bu temel konudan ortaya çıkar. Bu konu olumlu etkiler kadar 
olumsuz etkileri de içermelidir. Sadece olumsuz etkilerden kaçınmayı temel alan bir 
önerme yalnızca tepkiseldir ve insanların nereye gideceğini nereye gidemeyeceğini 
söylemektedir. Medyanın insanları nasıl etkilediği bilinmezse bireylere günlük 
yaşamlarında medyanın olumsuz etkilerinden kaçınmak için stratejiler önermek çok 
anlamlı olmayacaktır. Ayrıca, olumsuz etkiler bilinmedikçe hükümet yasaları için 
önerilerde bulunmak yanlış bir hareket olacaktır.

Yorumlama Önermesi (Interpretation Axiom): Yorumlama insan aklının anahtar 
özelliğidir. Bireyi anlamanın merkezi insan aklının nasıl çalıştığını kavramaktır. İnsan aklı 
varsayımlar hayal etme, duyguları ifade etme, fanteziler yaratma, duygu yansımasıyla 
uğraşabilme, kısa yollar üretebilme bakımından herhangi bir bilgisayardan daha 
karmaşıktır. Bu yüzden aşağıdaki sorular basit cevaplardan daha fazlasını gerektirir: 
“Neden insanlar belirli medya mesajlarına yoğunlaşırken diğerlerini görmezden gelir?”



“İnsanlar medya mesajlarını nasıl anlarlar?”, “İnsanlar medya mesajlarından kendi 
anlamlarını nasıl yapılandırırlar?”. Bu sorulara tatmin edici yanıtlar vermek için iyi 
bir mantık yürütülmelidir. Bu önerme bilişsel psikolojinin bu sorulara cevap vermek 
için medya okuryazarı olmanın ne anlama geldiği ve okuryazarlığın neden bu kadar 
önemli olduğu ile ilgili bir mantık üretme anlayışına dayanır.

Paylaşılan Anlamın Önemi Önermesi (Importance of Shared Meaning Axiom): 
Bireylerin dışarıdan gelen uyarıları anlaması gerekir. Böylelikle diğer insanları anlayabilir 
ve onlarla iletişim kurmak için yaygın sembolleri kullanabilir. Eğer belirli bir kavram için 
herkes farklı bir kelime kullansaydı anlamın paylaşılması olanaksız olurdu. Bir kavram 
ve tasarlanan sembolü arasındaki belirli bağlantıları kabul etmek durumundayız 
(kelime, grafik, ses, koku, hareket vs.). Bu görev, eşleşmiş anlam (matching meaning) 
olarak adlandırılmaktadır ve medya okuryazarlığı modelinin önemli bir parçasıdır. 
Nitelikli bir okuryazar olmak insanların anlam eşleştirme ve anlam yapılandırma 
görevlerini gerçekleştirebilmesini gerektirir. Dahası, insanların bir görevin ne zaman 
“anlam eşleşmesi” ne zaman “anlam yapılandırması” gerektirdiğini bilmesi önemlidir. 
Medyada insanların hayatları, kariyerleri, ilişkileri, duygusal sorumlulukları ve diğer 
kişisel özelliklerinin hedeflerini anlamlandırılmasına izin vermek doğru sayılmaz. 
İnsanlar bu tür kişisel problemleri üzerinde kendi kontrollerini sağlamalıdırlar. Bununla 
birlikte yaygın terimler için kendi anlamlarını yapılandırmalarını beklemek, böylece 
temel iletişimi anlamamıza yardımcı olan ortak paylaşılan anlamları görmezden 
gelmek ise başka bir hata olarak görülmektedir.

Güç Önermesi (Power Axiom): Eğer bilgi güç olarak kabul edilirse, insanların kendi 
anlam yapılarını kuracak çeşitli bilgilere ihtiyacı olacaktır. Bu bilgi olmadan olumlu 
yönde anlamlı değişikler sağlanamayacaklardır. Özellikle insanlar 5 alanda farkındalığa 
ihtiyaç duymaktadırlar. 
• Medya içeriği, 
• Medya endüstrileri, 
• Medya etkileri, 
• Gerçek dünya 
• Kişinin kendisi. 
Bu beş alandaki bilgiler insanlar bilgi aramak bu bilgi ile çalışmak ve bu bilgiden 
kendi hedeflerine hizmet için gerekli olanları yapılandırmakla ilgili daha iyi kararlar 
alabilmektedir. Bu bilgi insanlara duyurmak ve bilgiyi işlemek için daha fazla seçenek 
sağlar. İnsanlar süreçteki her aşamadaki seçeneklerden emin olurlarsa daha iyi kararlar 
alabileceklerdir. Ayrıca gerçek dünya ve medya tarafından üretilen dünya arasındaki 
sınırı görmelerine yardımcı olan bir bakış açısına sahip olacaklardır. Bilgi insanların 
medya dünyasında daha doğru hareket etmelerine yardımcı olan açık haritalar 
sağlamaktadır.





Hedef Önermesi (Purpose Axiom): Medya okuryazarlığının hedefi kontrolü 
medyadan bireylere doğru kaydırmaktadır. İnsanlar, medya alışkanlıkları, aydınlatmaları 
ve bu aydınlatmaların sonuçları hakkında düşünmediklerinde kontrol medyaya 
kayar. Günümüzde alışkanlıkları aydınlatmaya ve medya mesajlarını ifade etmek 
için otomatik rutinlere programlanan kontrolün çoğu medyaya dayanır. Daha fazla 
medya okuryazarlığı geliştirilerek insanlar kontrolün çoğunluğunu kendilerine alırlar 
ve seçeneklerinin (aydınlatma, ifade etme ya da etkinin) daha fazla farkına varırlar 
ve bilinçli olarak bu seçenekler arasından kişisel hedeflerine daha çok uyan seçimler 
yaparlar. Bunun yolu da insanların bakış açıları ile ilgili daha çok şey bildiklerinde 
mesajı hedeflerine ulaştırmak için onları daha fazla kullanabilirler.

Rick Shepherd’in Eleştirel Medya Eğitimi Modeli

Rick Shepherd’in Medya Okuryazarlığı Program Modeli “İlköğretimde Medya Eğitimi: 
Mükemmel Eğitim Programı” adlı makalesinde eleştirel bakış açısını öğretmenlerin 
öğrenciler ile birlikte medya eğitiminde kullanabileceği temeline dayanmaktadır. 
Modeldeki temel yaklaşım, bütün iletişim ve araştırmalarda gerçeğin temeli olduğu 
varsayımına dayanmaktadır. Dünyanın bütün temsilleri, hayali ya da gerçeği anlatma 
ya da tanımlama girişimidir ve bir anlamda yapıcı bir seçim ve yaratıcı bakış açısıyla 
iletişimin detaylarını istemedir. Yazılı olarak ve görsel biçimde gerçeğin tarafsız 
olmayan tanımları yoktur. Bu kavramın anlayışı, medyaya olan eleştirel ilişki için bir 
başlangıç noktasıdır.

J. Francis Davis’in Medya Eğitim Programlarının Teorik Kökenleri

Bütün projeler gözlemleyicinin ayrımlarını, istenilen çıktıların kullanımlarının bir 
teorisinin önemli bir unsuru olmasına rağmen, daha aktif bir bakış açısından anlamaya 
yönelik olan bu teoride “Televizyon insanlara bir şey yapmaz, insanlar televizyonla 
bir şey yapar” görüşü etkilidir. Sadece gözlemleyicinin bazı isteklerine ulaşmasına 
yardımcı olmak gerekmektedir.   

Öğrencilerin standartlar geliştirmesine yardım eden ana basamak, bu medyayı 
uygulamaya yönelik becerilerin gelişimini önermektedir. Bu beceri geliştirme aşamaları 
öğrencilere öğretmenin standartlarını baskılamaktan çok “izledikleri televizyon 
programları hakkında görüşlerini ifade edebilecekleri yeterlik” için tasarlanmıştır.



Tablo 2: AB Ülkelerinde Medya Okuryazarlığı Dersinin Müfredatta Yer Alışı, Amacı ve Kullanılan Başarı Teknikleri

Medya Okuryazarlığı dersinin 
izlencesi/Zorunlu seçmeli 
ders olması/Dersin yaygınlık 
düzeyi

Dersin amacı Ders için kullanılan başarı 
ölçme teknikleri

ALMANYA

Medya eğitimi konusunda 
bir izlence yoktur. Farklı 
konu başlıkları altında ele 
alınmaktadır.

Öğrencileri eleştirel alım-
layıcılar olarak güçlendir-
mektir.

Resmi bir değerlendirme 
veya sınav yapılmamakta-
dır. İçinde medya eğiti-
minin de yer aldığı başka 
konularda öğrenciler 
sınanmaktadır.

AVUSTURYA

Medya eğitimi konusu ders 
programlarında yer almak-
tadır. Bununla birlikte 6-19 
yaş grubundaki öğrencilere 
verilen her konuyla bir 
eğitsel ilke olarak bütünleş-
tirilmektedir. Öğretmenler 
medya eğitimini kendi öz-
gül konularına uyumlu hale 
getirmektedirler. Ders ilk ve 
orta öğretim programların-
da yer almaktadır.

Öğrencilerin hem med-
yanın eleştirel kullanıcısı 
olmalarını hem de kendi 
medya metinlerini üretme-
lerini teşvik etmektir.

Derse özel bir değerlendir-
me yapılmamaktadır. De-
ğerlendirme, işlenen konu 
hangi alanla ilgili ise alana 
ilişkin yapılmaktadır.

BELÇİKA

Medya eğitimi 1990’da res-
mileşmiştir. Ders, izlence-
deki diğer derslerin arasına 
sıkıştırılmıştır. İzlencenin 
herhangi bir yerinde yer 
alabilmektedir.

Ders, korumacı ve güçlen-
dirici yaklaşımların arasın-
da bir yerde konumlandı-
rılmış olup kendi başına bir 
amaç olmaktan ziyade bir 
araç olarak görülmektedir.

Derse özel bir değerlendir-
me yapılmamaktadır

DANİMARKA

Medya eğitimi konusunda 
bir izlence yoktur. Sanat, 
dil ve farklı konu başlıkları 
altında ele alınmaktadır. 
Öğrencilere 7 yaşından 
itibaren medya eğitimi ve-
rilmektedir. Ders, 1970’den 
beri zorunludur

Öğrencileri demokratik or-
tamda güçlü bireyler olarak 
yetiştirmektir.

Derse özel bir değerlen-
dirme veya sınav yapılma-
maktadır. Başka konuların 
içinde değerlendirmeye 
tabi tutulmaktadır.



Medya okuryazarlığı uygulamalarının AB ülkelerindeki örnekleri incelendiğinde, genel 
olarak müfredatlarında yer bulduğu görülmektedir. Müfredattaki yer alış biçimleri ülkeden 
ülkeye farklılık gösterse de eleştirel bakışın yakalandığı yaklaşım benimsenmektedir.  

FİNLANDİYA

Her okulda med-
ya eğitimi veril-
memekle birlikte 
medya eğitimi 1994 
yılından beri 716 
yaşındakiler için 
disiplinler arası ile-
tişim eğitiminde yer 
almaya başlamıştır

Eleştirel farkında-
lık kazandırmak, 
öğrencileri medya 
gerçekliğini anla-
maya hazırlamak ve 
medya hâkimiyetin-
deki kültürle yaşar-
ken onları güçlen-
dirmektir.

Çalışmada bu konu-
da herhangi bir bilgi 
verilmemektedir.

FRANSA

Resmi bir medya 
izlencesi bulun-
mamaktadır. Bazı 
konular içerisinde 
okul öncesinden 
ortaokulun sonuna 
dek sinema ve görsel 
işitsel eğitim veril-
mektedir.

Öğrencileri eleştirel 
tüketiciler olarak 
güçlendirmek ve 
onları geleceğin 
yurttaşları olarak 
hazırlamaktır

Çalışmada bu konu-
da herhangi bir bilgi 
verilmemektedir.

HOLLANDA

Medya eğitimi izlen-
cesi bulunmamak-
tadır. Görsel-işitsel 
tasarım dersi bu-
lunmaktadır ve bu 
derste medya eğitimi 
ile bağ kurulması 
mümkün olabilir.

Hem üreticilerin 
anlamı nasıl inşa 
ettiklerini hem de 
öğrencilerin üretim 
aracılığıyla nasıl 
anlamlandırdıklarını 
ortaya koymaktır

Çalışmada bu konu-
da herhangi bir bilgi 
verilmemektedir.

İNGİLTERE

Medya çalışmaları 
ayrı bir uzmanlık 
alanı olarak geliş-
mektedir. Dersler, 
hem dil sanatları 
müfredatında yer 
alabilirken hem de 
doğrudan müfredata 
konulabilmektedir.

Öğrencileri medya-
nın eleştirel ve bilgili 
tüketicileri olarak 
güçlendirmektir.

Öğrenciler yazılı de-
nemeler, uygulamalı 
ödevler ve yorum-
lama çalışmaları ile 
değerlendirilmek-
tedir.



TÜRKİYEDE MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ

Türkiye’de medya okuryazarlığı eğitimi RTÜK ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak 
çalışması sonucu, ders programlarına medya okuryazarlığının geliştirilmesine yönelik 
alınan karar ile medya okuryazarlığı dersi öğretmenleri yetiştirecek çekirdek kadronun 
oluşturulması çalışmaları başlamıştır. Bu nedenle 30 sosyal bilgiler öğretmeni ilgili 
eğitimden geçirilmiştir. 

Türkiye’de idari ve akademik alandan medya okuryazarlığının gerekliliğine dair bir 
düşünce oluşmuş, eğitim politikalarında medya okuryazarlığı yer almaya başlamış ve 
akademik yayınlar ortaya çıkmaya başlamıştır.   

Medya okuryazarlığı dersinin amacı, öğrencilerin kitle iletişim araçlarının 
yapısını, işleyişini öğrenmelerini, kurgulanmış medya içeriğini bilinçli bir şekilde 
değerlendirmelerini ve eleştirel olarak izlemelerini sağlamak ve bunun yanında medya 
ile ilgili doğru soruları sorup doğru yanıtları bulabilmelerini gerçekleştirmek olarak 
ifade edilmektedir. Medya okuryazarlığı dersiyle medyayı doğru okuyan, yaşadığı 
çevreye duyarlı, ülkesinin sorunlarını bilen medya mesajlarının akıl süzgecinden 
geçirebilen bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.  

Dersin programa dâhil edilmesinde korumacı bir yaklaşım benimsendiği görülmektedir. 
RTÜK Başkanı’nın ve yetkililerinin demeçlerinde çocukların gerçek ile kurmaca 
arasındaki farkı ayırt edebilmeleri medya okuryazarlığının temeli olarak görülmektedir. 
2006 yılında MEB ile birlikte ortak hazırlanan “İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi 
Öğretim Programı ve Kılavuzu” isimli kitapta gerçeklik ve kurgu arasındaki farkın ayırt 
edilmesi, medyaya eleştirel bakma, bilinç kazandırma gibi ifadelerle birlikte, kitabın 
girişinde çocukların “en hassas” grup olarak etkiye açıklıklarından, içinde bulundukları 
tehlikelerden ve “savunmasız bir alıcı” durumundaki çocukların “medya karşısında 
bilinçlendirilmeleri gerekliliğinden söz edilerek korumacı yaklaşım benimsenmektedir. 
Medya okuryazarlığı dersinin değerlendirilmesi öğrencilerin yaptıkları uygulamaların 
değerlendirilmesi ile gerçekleşmektedir.

Medya okuryazarlığı eğitiminde ilk pilot uygulama 2006-2007 öğretim yılında 
Ankara, Adana, Erzurum, İstanbul ve İzmir illerindeki birer ilköğretim okulunda 
gerçekleştirilmiştir. Başlangıçta sosyal bilgiler öğretmenleri tarafından okutulan 
medya okuryazarlığı dersi, daha sonra İngilizce, Türkçe, Beden eğitimi öğretmenleri 
tarafından da verilmeye başlanmıştır. İlköğretim düzeyinde medya okuryazarlığı 
dersi 2007-2008 öğretim yılından itibaren 6.7. ya da 8. Sınıflarda öğrenciler tarafından 
seçmeli ders olarak eğitim müfredatına alınmıştır. 

Medya okuryazarlığı dersinde gözlem, araştırma, eleştirel düşünme, yaratıcı 
düşünme, iletişim, problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, sosyal 
ve kültürel katılım, Türkçe’yi doğru ve etkili kullanma becerilerinin kazandırılması 
hedeflenmektedir.



Kazanımlar, eğitim sürecinin sonunda öğrencilerin edinecekleri bilgi, değer ve 
becerileri kapsamaktadır. Bu sebeple, öğrencilerin ünitelerin işlenişindeki gelişmeleri, 
kazanımların edinilmesine bağlıdır. Kazanımlar, programda öğrencilerin gelişim 
düzeyine ve ünitelerin özelliğine göre verilmiş olup kazanımların yazılımında bir mantık 
bütünlüğü gözetilmiştir. Medya okuryazarlığı dersinin programında verilen etkinlikler 
birer öneri ve örnek niteliğindedir.Öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenlerle karşılıklı 
iletişime ve etkileşime girmelerini, birbirlerine açık uçlu ve anlamlı sorular sormalarını, 
araştırma yapmalarını sağlayan özelliklere sahiptir.

Sonuç olarak ,Türkiye’de medya okuryazarlığı dersinin gerekliliği kabul edilerek 
ilköğretim müfredatına eklenmiş ve dersin geliştirilmesine yönelik olarak çeşitli 
görüşler ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Medya okuryazarlığı eğitimini alan bir öğrenciden beklenenler ise aşağıdaki gibi 
sıralanmıştır:

• Medyayı farklı açılardan okuyarak yaşadığı çevreye duyarlı, ülkesinin 
problemlerini bilen, medyada gördüklerini aklın süzgecinden geçirecek bilinç kazanır.

• Televizyon, video, sinema, reklamlar, yazılı basın, internet vb. ortamlardaki 
mesajlara ulaşarak bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği elde eder.

• Yazılı, görsel, işitsel medyaya yönelik eleştirel bakış açısı kazanır.

• Mesajların oluşturulmasına ve analizine dönük olarak cevap bulmaktan-soru 
sorma sürecine doğru bir değişimi gündeme getirir.

• Bilinçli bir medya okuryazarı olur.

• Toplumsal yaşama daha aktif ve yapıcı şekilde katılır.

• Kamu ve özel yayıncılığın daha olumlu noktalara taşınması noktasında 
duyarlılık oluşturulmasına katkı sağlar. 



Ünite Adı Kazanımlar

Ünite 1: İletişime Giriş İletişimi tanıyarak öğelerini fark eder.
İletişim türlerini sınıflandırarak örnekler verir.

Ünite 2: Kitle İletişimi Kitle iletişimini tarif ederek kitle iletişim araçlarını sınıflandırır.
İletişim ve kitle iletişimi arasındaki ilişkiyi fark eder.

Ünite 3: Medya

Medyayı tanıyarak işlevlerini sınıflandırır.
Medyanın toplumsal, kültürel ve ekonomik yaşam üzerindeki etkilerini 
irdeler.
Medyanın yayınlarında etik kurallara bağlı kalmasının önemine inanır.
Medya okuryazarlığı kavramını tanıyarak Medya mesajlarını algılama-
nın ve çözümlemenin önemini fark eder.

Ünite 4: Televizyon

Televizyonun birey ve toplumu yönlendirmedeki etkili bir kitle iletişim 
aracı olma niteliğini analiz eder.
Ülkemizdeki televizyon yayıncılığını mülkiyet yapısına göre sınıflandı-
rarak bunların özelliklerini ve yayın politikalarını belirleyen unsurları 
fark eder.
Televizyon program türlerini; amaçları, işlevleri ve özellikleri bakımın-
dan ayırt eder.

Ünite 5: Aile, Çocuk ve Televizyon

Televizyon izleme alışkanlıklarını ve bunların sonuçlarını araştırmaları 
eşliğinde yorumlar.
Televizyon yayınlarının sorun alanlarını belirleyerek bunların doğuraca-
ğı olumsuzlardan korunma konusunda önerilerde bulunur.
TV program türlerini içerik, gerçeklik kurgusallık, tüketimi hedefleme, 
yanlış bilgilendirme açısından irdeleyip değerlendirir.
Uyarıcı simgeleri tanıyarak dikkate alır.

Ünite 6: Radyo
Radyonun işlevini ve olumlu niteliklerini örneklerle açıklar. Radyo 
yayınlarının sorun alanlarına örnekler vererek bunların doğuracağı 
olumsuzlardan korunma konusunda önerilerde bulunur.

Ünite 7: Gazete ve Dergi

Gazete ile ilgili temel kavramları tanır.
Gazetedeki haber ve fotoğraf ilişkisini analiz eder.
Örnek bir gazete hazırlar.
İçerik ve yayın periyoduna göre dergi türlerini sınıflandırır.

Ünite 8: İnternet

İnternetin özelliklerini tanıyarak iletişime getirdiği yenilikleri keşfeder.
İnternette bilgiye erişim, haber okuma, sohbet, E-posta, uzaktan eğitim 
gibi etkinlikleri uygulamalı olarak gerçekleştirir.
İnternetin olumlu özelliklerinin yanı sıra olumsuz etki ve özelliklerini 
tanıyarak hayata geçirir.

Tablo 3: Kazanım Tablosu



Medya okuryazarlığı programında her kazanım için etkinlik örnekleri hazırlanmıştır. 
Bu dersi medyayı doğrudan gözlemleyerek, inceleyerek, izleyerek işlemenin ideal 
olduğu, ancak dersin işlenişine örnek oluşturması için görsel ve yazılı medya yayınları 
etkinliklerde çokça kullanılmıştır. Bu etkinlikler hazırlanırken tüm medya organlarının 
yayınlarına ait örnekler bulma ve eğitim teknolojisi araç gereçlerini kullanma imkânına 
sahip olmayan öğretmenler göz önünde bulundurulmuştur.

AB DESTEKLİ MEDYA OKURYAZARLIĞI PROJELERİ

ALLMEDİA – Alliance for a Media Literate Europe: Bu proje çeşitli okul, üniversite, 
şirket, resmi ve resmi olmayan eğitsel kuruluşları bir araya getirerek, tüm Avrupa 
düzleminde çıkar eksenli olmayan bir ağ kurma ve bu ağ aracılığıyla Avrupa’daki 
öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlerine medya okuryazarlığı eğitimini iletmede 
anahtar güç olma amacını taşımaktadır.

Bookworm goes on line – Alliance for a Media Literate Europe: Burada eğitim 
düzeyi düşük kadınlar hedeflenerek onların kendi çevrimiçi dergilerini tasarlayıp 
üretmelerine katkıda bulunmak üzere kadınların bilgiyi çözümleyip, seçme ve 
değerlendirmelerine yardımcı olunur. Bu aşamalar sırasında ayrıca kadınlar daha 
sonra istihdam şanslarını arttıracak temel nitelikler kazanmış olur.

DIMELI- Dialogical Media Literacy: Burada diyaloğa, karşılıklı etkileşime dayalı 
öğrenme sürecini harekete geçirmek ve sonuçları iyi pratikler kitabında bir araya 
getirmek amaçlanmaktadır.

EM@C-ONLİNE- European Medi@Culture Online: Okullarda multi-medya 
kullanımıyla ilgili teknik pedagojik meseleleri tartışmak üzere öğrenciler, aileler ve 
diğer ilgililer için çevrim içi kaynaklar yaratmak, geçmiş ve gelecek projeler için bir veri 
bankası oluşturmak ve etkileşimli bir platform aracılığıyla ağ kurma fırsatları yaratmak 
şeklinde amaçlar saptanmıştır.

HISTOIRES-Virtual Multimedia Stories: Bu projenin amacı, öğrenciler için internette 
kolektif sanal romanlar yazma yoluyla eğlendirici eğitsel etkinlikler düzenlemektir.

IMAGEDUC: Bu proje medya haberleri ve ortak ikonografinin araştırılması için bir 
eğitsel internet sitesinin kurulmasını amaçlamaktadır.

IPERFIGURINE – Collecting the World: Kişisel bir albüm yaratabilmek için 
kullanıcıların multi-medyadan nasıl yararlanabileceklerine dair bir yazılım programı 
geliştirme amacını taşıyan bu proje, gelişme, eğitim, insan hakları ve kültürler arası 
iletişim konuları gibi tematik patikalara sahiptir.



LA LANTERNE MAGİQUE – Du concret au virtuel: La Lanterne Magique 6-12 yaş 
arasındaki çocuklara yönelik Avrupa film kulübüdür.  Bu projede etkileşimli oyunlar 
ve pedagojik araçlar yardımıyla ve web sitesi aracılığıyla 5 dilde aktif bir pedagoji 
programı geliştirilmeye çalışılmaktadır. 

MEDİA-EDUC: Media-Educ, medya eğitimi konusundaki pratiklerin derlendiği bir 
Avrupa çevrimiçi gözlemevi yaratmayı hedeflemektedir.

MEMOIMAG -Methodologies of Education with Images: Gençlerin yeni medya 
kültürüyle ilgili malzemelere erişme, bunları analiz etme, üretme ve değerlendirmesi 
için okullar arası ağ kurmayı amaçlayan bir e-öğrenme girişimidir.

MENTOR: Bu proje ortaokul düzeyinde medya eğitimi için eğitim malzemeleri 
geliştirmeyi amaçlamaktadır

PEER: Peer Projesiyle farklı ülkelerden gençler bir araya getirilerek, engellilik 
konusunda web sitesi ve belgesel film hazırlamaları hedeflenmektedir.

PROJECT M: Project M’nin amacı gençlerin medya okuryazarlığı, imge öğretimi 
kültürler arası diyalog konularında becerilerini arttırmaktır. 

RAPSTRANGE –Re working Angles of perception Strangecess: Rapstrange 
gençlere yönelik medya içeriği yaratanlarla diyalog ve işbirliğini arttırarak yabancı 
düşmanlığı eğilimleriyle mücadeleye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

RELATE: Bu projede medyada aşk, cinsellik ve ilişkilerin temsili üzerine eğitim 
malzemeleri üretimi ve değerlendirmesine odaklanılmaktadır. 



MEDYA OKURYAZARLIĞI DERNEĞİ GÖNÜLLÜLERİ 

• Gençler: Eğitim alır, eğitim verir, üniversitelerinde topluluk oluşturur/Med-
ya Okuryazarlığı Kulübünü kurar.

• Alandan Uzmanlar: Uzmanlıkları kapsamında derneğin ihtiyaçlarına göre 
destek olabilir. Medya Okuryazarlığı Derneği web sayfasında haftalık blog yazabi-
lir.

• Akademisyenler: Uzmanlıkları ve akademik arka planları gereği dernek 
çatısı altında yürütülecek projelerde danışman ya da proje koordinatörü olarak yer 
alabilirler. Aynı zamanda yapılacak araştırmaları destekleyebilirler.

• Anne Babalar: Deneyimleri ve gözlemleri ile web sitesinde açılan 
forum/öneri sayfasında paylaşımlarda bulunabilecekler. Projeler kapsamında 
gerçekleştirilen Ebeveyn odaklı tüm eğitimlere katılabilir, eğitmen olabilir ve akran 
eğitimi verebilirler.

Haydi sen de bize katıl
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