
About the project 

Medya kullanımının her geçen gün arttığı günümüzde insanların bilinçli medya kullanıcı olmalarının önemi 

ortaya çıkmaktadır. Medyadan gelen mesajlara hepsi doğruymuş gibi bakmak ve bu şekilde ele almak yerine 

eleştirel bir bakış açısıyla ele alıp neyin doğru neyin yanlış, hangisinin ne amaçla hazırlanmış iletiler 

olduğuna karar vermek daha yararlı bir yaklaşım olacaktır. Bunun sağlanabilmesi için bireylerin medya 

konusunda bilinçlenmesi gerekmektedir. Bilinçlenmemiş bireyler dezenformasyonla yanlış yönlendirilebilir. 

Dezenformasyon yanlış bilgi verme, kasten yanlış haber verme anlamına gelmektedir. Yanlış haber 

yayımlamak okuyucu kitlesini çoğaltmak, reyting kazanmak, toplumu inanılmasını istenilen düşünceye 

inandırmak amacıyla kullanılmaktadır. Projemizde öğrencilere televizyondaki ya da internetteki her bilginin 

doğru olmadığını kavratmayı, medya mesajlarının arkasındaki gerçekliği fark edebilmeleri ve mesaj 

oluşturma konusunda beceri sahibi olmalarını amaçlıyoruz. 

AIMS 

Projemizle öğrencilerimizin 

• Medya karşısında bilinçlendirilmesini, 

• Medya içeriklerinin sorgulanabilir, eleştirilebilir olduğunu fark etmelerini, 

• Medya içerikleri karşısında korunabilmelerini 

• Yurttaş denetiminin aktif bir parçası olmalarını hedefliyoruz. 

With our project, our students 

• Raising awareness in front of the media, 

• To realize that the media contents are questionable and criticized, 

• Being protected against media contents 

• We aim for them to be an active part of citizen control. 

WORK PROCESS  

OCAK: Projenin Açılması, 

Ortakların Eklenmesi, 

Proje Tanıtım ve Yaygınlaştırma Çalışmaları, 

Çalışma Takviminin Belirlenmesi 

ŞUBAT: Proje Panolarının Oluşturulması, 

Öğrenci Takımlarının Oluşturulması 

MART: Logo ve Poster Yarışmaları, 

Medya Okuryazarlığı ve Dezenformasyon Bilgilendirmesi, 

NİSAN: İnternet haberlerinin araştırılıp aynı haberlerin güvenilirliğinin 

karşılaştırılması, 

Dezenformasyonla İlgili Fotoğraf Yarışması, 

Kapanış. 

JANUARY: Opening the Project, 

Adding Partners, 

Project Promotion and Dissemination Studies, 

Determining the Work Schedule 

FEBRUARY: Creating Project Boards, 

Creating Student Teams 

MARCH: Logo and Poster Competitions, 

Media Literacy and Disinformation Information, 

APRIL: Investigating internet news and increasing the reliability of the same news, comparison, 



Disinformation Photo Contest, 

Closing. 

EXPECTED RESULTS  

Projemiz ile öğrenci takımlarımızın ve proje ortağı öğretmenlerimizin medya karşısında bilinçlenmesi, 

içeriklerin sorgulanabilir ve eleştirilebilir olduğunu fark etmeleri ve bu içerikler karşısında korunabilmelerini 

sağlamak beklediğimiz sonuçlardandır. 

 


