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İletişime Başlıyorum

Çevremle İletişim Kurabiliyorum

Dünyayı Evimize Getiren Kutu: Televizyon 

Düşünüyorum, Düşündüğümü Açıklıyorum

Doğru Bilgi Alırsak Gelişiriz

Benim Hayatım, Benim Özelim
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İLETİŞİME BAŞLIYORUM

• Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasına ............... 
denir.

Bilgi Notu
  

Unutmayalım ki iletişim için en az iki kişiye ihtiyaç vardır. İnsanlar arasında tam ve doğru bir iletişimin 
gerçekleşmesi için iletişimin temel ögelerinin gerçekleşmesi gerekir. 

İletişimin Temel Ögeleri

1. 
Kaynak

3. 
İleti

   2. 
 Alıcı

4. 
Kanal

5. 
Geri Bildirim

• İletişim sürecini 
başlatan ilk 
unsurdur.

• İletişimin çıktığı 
bu unsur kişi, 
topluluk ya da 
kuruluş olabilir.

• …………………
 …………………

• Gönderilen me- 
saja hedef olan 
unsurdur.

• Kaynağın  ile- 
tiyi hedef ola-
rak seçtiği kişi, 
topluluk ya da 
kuruluştur.

• …………………

• İletinin alıcı-
ya iletilmesini 
sağlayan araç, 
yöntem ve tek-
niklerdir.

• …………………
 …………………
 …………………
 …………………

• Kaynak tara-
fından aktarı-
lan bilgi, tutum 
ve davranıştır.

• ……………….

 ……………….

• Alıcının kay-
nak tarafın-
dan gönderilen 
uyarıcıya ver-
diği tepkidir.

• ….….…………
 ………………..
 ………………..
 ………………..
 ………………..
 ………………..

• İnsan hayatında iletişim kurmak için birden fazla yöntem vardır. Kullanılan bu yöntem ve araçlara 
göre iletişim üçe ayrılır.

  

Sözsüz İletişim
Sözel olmayan birçok unsuru 
içinde barındırır. Beden hare-
ketleri, ses tonu, jest, mimik ve 
görüntü sözel iletişim unsur-
larındandır.

Sözlü İletişim
Karşılıklı konuşmaya da-
yalı olan iletişim şeklidir. Yüz 
yüze ya da telefonla yapılan 
görüşmeler bu yönteme ör-
nek verilebilir.

Yazılı İletişim
Yazı yoluyla gerçekleştirilen 
iletişim şeklidir. Mektup, elektro-
nik posta, gazete, dergi, faks 
gibi yazılı araçlarla yapılan 
iletişim bu yöntem içerisinde 
yer alır.

İletişim Türleri

 

Gazete

Bilgi Notu
 

Sözsüz iletişim unsurlarından biri olan beden dili, jest ve mimikler ile ifade edilir. Jest; el-kol, ayak-ba-
cak ve baş hareketleridir. Mimik ise yüz ifadeleridir. Jest ve mimikler konuşmalarımızı destekler.
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İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ

Etkinlik - 01

Gökçe’nin aşağıdaki mimiklerinin ifade ettiği duyguları görsellerin altındaki kutucuklara 
yazınız.

?

Örnek:
İletişim, insanlar arasında düşünce ve görüşlerin sözlü olarak aktarılmasıdır. Başka bir tanıma göre 
ise bizi başkalarının anlama sürecidir. Bazı tanımlarda etkili iletişimde jest ve mimiklerin önemi vur-
gulanırken bazılarında da önemli olanın dil olduğu söylenir. Etkili iletişim ne sadece sözlü ne de 
sadece sözsüzdür. Bütün bu yöntemleri içinde barındırmalıdır. Bu yöntemler ne kadar doğru kul-
lanılırsa iletişimin gücü de o kadar artar. Bir kişi etrafındakilere asık bir yüzle “Günaydın.” derken 
karşısındakilerden nasıl gülümseyen yüz bekleyebilir ki?
Bu bilgiye göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Etkili iletişimde jest ve mimikler önemlidir. B) Etkili iletişim kurmak özel yetenek ister.

C) İletişimin birden fazla tanımı vardır. D) Dil, iletişimi etkileyen unsurlar arasında yer alır.

Çözüm:

  Bir kimse veya bir şeyle ilgili şart, olay ve gö-
  rüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu     
  veya olumsuz yargıdır.

  ……………………………………………………
  ……………………………………………………

Ön Yargı

  Bir kişinin kendini başkasının yerine koyarak    
  onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalış-    
  masıdır.

  ……………………………………………………
  ……………………………………………………

Empati

• İnsanlar birbirlerini dinlediklerinde birbirlerinin duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalıştık-
larında, bu duygu ve düşüncelerini açık ve anlaşılır bir şekilde söylediklerinde etkili bir iletişim 
kurabilmektedirler.

• …………… iletişimde önemli bir faktördür. Karşımızdaki insana görüşlerimizi aktarırken onun 
konuşmasına izin vermeli, görüşlerine de saygı göstermeliyiz. İyi bir dinleyici ya da konuşmacı 
olmak için etkili iletişime engel olan davranışlardan kaçınmalıyız. 
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İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ

• Aşağıda etkili iletişimi olumsuz etkileyen bazı sorunlar verilmiştir.

İletişimde Konuşmacıdan Kaynaklanan Sorunlar İletişimde Dinleyiciden Kaynaklanan Sorunlar

•  İyi hazırlanmamış konuşma metni  

•  Eksik bilgi ve mesaj verme

•  Yanlış anlaşılmaya neden olacak ifadeler 
    kullanma

•  Aynı ses tonu ile sıkıcı konuşma

•  ………………………………………………

•  …………………………………………………

•  Ön yargılı dinleme  

•  Soru sormama   

•  Dikkatsiz dinleme

•  Bilgi eksikliği   

•  ……………………………………………

•  ……………………………………………

Bilgi Notu

Farklılıklara saygı duymak, ön yargılı olmamak, empati kurmak, etkili dinlemek iletişimlerimizi olumlu 
etkileyen tutum ve davranışlardır.

Etkinlik - 02

Aşağıda iletişim ile ilgili bazı atasözleri verilmiştir. Bu atasözlerinde iletişim ile ilgili anla-
tılmak istenilenler nedir? Yazınız.

Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.

Önce düşün, sonra söyle.Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Örnek:
Gamze, arkadaşı Sinem’in mutsuz olduğunu görüp yanına gider ve ona neyi olduğunu sorar. Sinem 
sınavının kötü geçtiğini söyler. Süresinin yetmediğini, birkaç soruyu yapamadığını, bu yüzden çok 
üzüldüğünü anlatır. Gamze arkadaşını ilgiyle dinler ve göz teması kurar.

Bu metinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Gamze iyi bir dinleyicidir. B) Sinem yalnız kalmak istemiştir.

C) İletişim ön yargı içermektedir. D) Olumsuz bir iletişim örneğidir.

Çözüm:
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1. Aşağıdaki akış, iletişimin temel ögelerini örneklen-
dirmektedir.

I. Buse Öğretmen, öğrencilerine dersi anlatmaya 
başladı.

II. Öğrencileri Buse Öğretmen’i dikkatle dinledi.

III. Buse Öğretmen öğrencilerine konu ile ilgili bir vi-
deo izletti.

IV. Öğrencileri, öğretmenlerine bu konuyu çok iyi 
anladıklarını söylediler.

Bu temel iletişim ögeleri aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru eşleştirilmiştir?

I II III IV
A) Kaynak Alıcı Kanal Geri  

bildirim

B) Geri  
bildirim İleti Alıcı Kaynak 

C) Kanal Geri  
bildirim Kaynak Alıcı

D) İleti Alıcı Kanal Geri  
bildirim

2. 

Pınar

Ozan

Sema

Deniz

Ben, iletişim kurarken karşımdaki 
kişiye hoşgörülü davranırım.

Ben, konuşurken jest ve mimiklerime 
dikkat ederim.

Ben, farklılıklara saygı ile yaklaşırım.

Ben, her yerde ön yargılı davranırım.

Açıklamalarına göre yukarıdaki öğrencilerinden 
hangisinin iyi bir iletişim kurması beklenmez?

A) Pınar B) Ozan

C) Sema D) Deniz

3.   

I

III

II

IV

Yaşadığı duygulara göre Özge’nin hangi fotoğ-
raftaki durumu ile iletişim kurulması diğerlerin-
den daha kolaydır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

4. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz bir iletişim ör-
neğidir?

A) Seval Öğretmen’in öğrencisi Buse’ye soru sor-
ması

B) Burhan’ın arkadaşına elektronik posta gönder-
mesi

C)  Oğlu Berk yemeğini bitirmediği için Ayşe Ha-
nım’ın kaşlarını çatması

D) Elif’in yurt dışındaki kuzenini telefonla araması

5. İletişim alanında gerçekleşen en önemli buluşlardan 
biri 15. yüzyılda Gutenberg tarafından icat edilen 
matbaadır. Matbaa toplumların değişim yaşamasına 
etki etmiştir. Bu icatla birlikte basın yayın organları 
ortaya çıkmıştır. Örneğin en önemli iletişim araçla-
rından olan gazete, bu sayede hayatımıza girmiştir.

Bu metinden hareketle matbaanın aşağıdaki ile-
tişim türlerinden hangisine katkı sağladığı savu-
nulabilir?

A)  Yazılı iletişim

B) Sözlü iletişim

C) Sözsüz iletişim

D) Sesli-görüntülü iletişim
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6. İletişim kurarken hem iyi bir konuşmacı hem de iyi 
bir dinleyici olmamız gerekir. Bunun için belli kural-
lar vardır. Bu kurallardan bazıları hem dinleyici hem 
konuşmacı için geçerlidir. Bu kurallara uyulursa ile-
tişimde ileti alışverişi doğru şekilde sağlanır.
Aşağıdakilerden hangisi hem iyi bir konuşmacı 
hem de iyi bir dinleyicinin ortak özelliğidir?

A) Konuşması için ön hazırlık yapar.

B) Sabit ses tonu ile konuşur.

C) Alıcıya uygun bir konuşma dili kullanır.

D)  Karşısındaki ile göz teması kurar.

7. Konuşurken jest ve mimiklerimizi kullan-
maktan kaçınmalıyız.

Konuşmacının sözünü kesmeden dinleme-
liyiz.

Konuşurken ses tonumuzun etkili olmasına 
özen göstermeliyiz.

Konuşurken karşımızdakine sürekli iltifat et-
meliyiz.

Bu ifadelerin “Doğru (D)-Yanlış (Y)” değerlendir-
mesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak ve-
rilmiştir?

A)  Y

D

D

Y

 B) D

D

Y

Y

 C) D

D

D

Y

 D) Y

D

Y

D

8. Etkili bir iletişimin kurulmasında;

I. karşımızdaki kişi konuşurken başka bir işle meş-
gul olmama,

II. konuştuğumuz kişiyi överek onu memnun etme-
ye çalışma,

III. karşımızdakinin beden diline dikkat etme

durumlarından hangileri gereklidir?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C)  I ve III D) II ve III

9. Ünlü bir yazar ve kişisel gelişim uzmanı olan Dale 
Carmegie’ye göre dünya ile dört şekilde iletişim 
kurulur. Bu iletişim şekilleri; ne yaptığımız, nasıl 
göründüğümüz, ne söylediğimiz ve nasıl söyledi-
ğimizdir. Ona göre konuşmamızı geliştirmeli, keli-
me dağarcığımızı artırmalıyız. Sadece çevremizde 
duyduğumuz, sık kullanılan ve hiçbir gücü kalmayan 
kelimeleri kullanmak iletişimi kısıtlar. Konuşmamızın 
hiçbir ayırt edici özelliği kalmaz. 

Dale Carmegie’nin fikirleri doğrultusunda;

I. kelime hazinemizi geliştirme,

II. özenli konuşma,

III. söylediğimiz sözleri gelişigüzel seçme

durumlarından hangileri iletişimde yapılması 
gereken davranışlar arasında yer alır?

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

10. Empati, dış dünyayı karşımızdaki insanın bakış açı-
sıyla görmeye çalışmaktır. Başka bir ifadeyle “ken-
dimizi karşımızdaki insanın yerine koymak”tır.

Bu açıklama doğrultusunda aşağıdakilerden 
hangisi empatiye örnek olarak gösterilebilir?

A) Senden çok hoşlandığımı her yerde söylüyorum.

B) Konuşmadan gitmesine anlam veremedim.

C) Bu davranışların beni endişelendiriyor.

D)  Bu durumun senin için ne kadar zor olduğunu an-
layabiliyorum.



77. SINIF SOSYAL BİLGİLER

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ

ÇEVREMLE İLETİŞİM KURABİLİYORUM

• Dinleme, olumlu bir iletişimin olmazsa olmaz koşullarındandır.

Aşağıdaki resimde Ce-
ren, arkadaşı Çınar’ı
etkin bir şekilde dinle-
mektedir.

Etkin Dinleme Nedir?

   Karşısındaki kişiyi;
•   yargılamadan,
•   sözünü kesmeden,
•   göz teması kurarak,
•   anlatmak istediğini tam ve 
     doğru anlamaya çalışarak  
     yapılan dinlemedir.

Etkin Dinleme Yapan Kişi 
Nasıl Davranır?

•   Karşısındakinin yüzüne bakar.

•   Onunla göz teması kurar.

•   Anladığını gösteren beden         

     hareketleri kullanır.

•   Sözlü geri bildirimde bulunur.

• Dil de dinleme gibi olumlu iletişimin temel unsurlarındandır.

Dil

Dil, toplum hayatında insanların anlaşılmasını ve birbirleri ile yakınlaşmasını 
sağlayan önemli bir unsurdur.

Dil olmadan insan kendini ifade edemez.

İletişimlerimizde kibar bir dil kullanmaya özen göstermeliyiz.

Duygu ve düşüncelerimizi doğru kelimelerle ifade etmeye çalışmalıyız.

…………………………………………………………………………………………

Etkinlik - 03

Aşağıdaki sözlerde anlatılmak istenen sizce nedir? Kutucuklara yazınız.

Sükût-u 
lisan, sela-
met-i insan!

Dili sözü bir olmayan 
kimse, yüz dili bile olsa 
yine dilsiz sayılır.

Söz var, iş bi-
tirir; söz var, 
baş yitirir.

• Bireysel ve toplumsal ilişkilerde iki tür dil kullanılır. Bunlar:

Sen Dili Ben Dili

Olumlu bir iletişim türüdür.

Bireyin duygularını açıklayıcı niteliktedir.

…………………………………………………

………………………………………………...

•

•

•

•

•

•

•

•

Olumsuz bir iletişim türüdür.

Konuşmalar kişiye yöneliktir.

…………………………………………………

………………………………………………… 
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İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ

Sen Dili Ben Dili

•

•

•

•

•

•

•
•

Ben diline şu cümleler örnek verilebilir:

“Derse geç kalmandan rahatsız oluyorum.”

“Nerede kaldın, seni çok merak ettim.”

……………………………………………………

……………………………………………………

Ben dili konuşma şeklinin yararları şun-
lardır:
Karşımızdaki kişiyi savunmaya yönlendirmez.
Kişinin suçluluk duygusu hissetmesini önler.
Duygunun nedeni net bir şekilde ortaya konul-
muş olur.
Bu dili kullanan kişi karşısındaki kişiyi düşün-
meye yönlendirir.
İletişim sorunu ortadan kalkar ve anlaşmazlık- 
lar önlenir.
…………………………………………………..…

•

•

•

•

Sen diline şu cümleler örnek verebilir:

“Neden derse hep geç geliyorsun?”

“Nerede kaldın? Saatin kaç olduğunun farkın- 
 da mısın?”

……………………………………………………

……………………………………………………

•

•

•

•

•

Sen dili konuşma şeklinin olumsuz etkileri 
şunlardır:

Kişide suçluluk duygusu uyandırır.

Karşıdaki kişi savunma eğilimi gösterir. 

Davranışa değil, kişiye yönelik bir konuşma bi-
çimidir.

Tekrar iletişim kurma isteğini ortadan kaldırır.

……………………………………………………

Etkinlik - 04

Aşağıdaki ifadelerde “ben dili” kullanılanlara , “sen dili” kullanılanlara  sembollerini 
çiziniz.

a. Saatin kaç olduğundan haberin var mı?

b. Dün derse gelmeyince seni merak ettim.

c. Daha düzenli olman beni mutlu eder.

ç. Sen zaten hiç erken gelmezsin.

d. Televizyonun sesini biraz kısabilirsen sevinirim.

e. Ne zaman ödevlerini tam yaptın ki?
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İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ

• İletişimde kullanılan dil kadar gösterilen tutum ve davranışlar da iletişimi olumlu ya da olumsuz 
etkileyebilir.

İletişimi Olumlu Etkileyen Tutum ve Davranışlar

Göz teması kurmak Kendimizi tam ve doğru 
biçimde ifade etmek Empati kurmak Sakin olmak

Dikkati karşıdaki  
kişiye vermek

Doğru jest ve mimikler  
kullanmak

Farklılıklara saygılı 
davranmak …………………………………

İletişimi Olumsuz Etkileyen Tutum ve Davranışlar

Emir vermek Tehdit etmek Uyarmak Konuyu saptırmak

Ahlak dersi 
vermek

Argo sözcük 
kullanmak İsim takmak Eleştirmek

Öğüt vermek Nutuk çekmek Yargılamak Suçlamak

Alay etmek Soru sormak ….……………………………………… ……………………………

Etkinlik - 05

Aşağıdaki ifadelerden iletişimle ilgili sergilenen olumlu tutumlara “�”, olumsuz tutumlara 
“�” işareti koyunuz.

a. Konuşmacının sözünü kesmeden dinlemek

b.  Söylemlerimizde argo kelimeler kullanmak

c.
Yapmacık tavırlardan kaçınarak doğal dav-
ranmak

ç.  İletişim sırasında göz teması kurmak

d. Karşımızdaki kişiye emir vermek

e.  
Söyleyeceğimiz sözleri düşünmeden konuş-
mak

f.  Karşımızdaki kişiye karşı hoşgörülü olmak

g.  
Kendi düşüncemizi zorla kabul ettirmeye ça-
lışmak         
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İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ

• İletişimlerinde insanların birbirlerini dinlememeleri, yanlış anlaşılmaları gibi pek çok farklı sebep-
ten …………………………… yaşanır.

Çevremizdeki insanlarla ileti-
şim kurmakta zorlandığımız ya 
da kurulan iletişimden istenilen 
sonuç alınamadığı takdirde ken-
dini ifade edememenin verdiği 
gerginlik hâlidir.

Çatışma

• Çatışmanın çözümü uzlaş-
madır.

• Empati, etkili dinleme, iş bir-
liği yapmak ve ben dili kul-
lanmak uzlaşmaya örnektir.

Çatışmanın Çözümü

• Sorunu görmezden gel-
me

• Boyun eğme

• ………………………

Çatışma Örnekleri

Çatışmayı Çözme Davranışları

 

Kaçınma
• Küsme
• Görmezden gelme
• Sorun yokmuş gibi   
   davranışların sergi-      
   lenmesi  

Yıkıcı Tepkiler
• Vurma
• Tehdit etme
• Şikâyet etme gibi  
   davranışların ser-      
   gilenmesi  

Yapıcı Tepkiler
• İsteklerin anlaşılmaya       
   çalışılması
• Empati kurma
• Ortak çözüm yolu      
   arama gibi davranış-
   ların sergilenmesi

6 9

Bakış açılarındaki farklılık-
lar kişiler arasında ça-

tışmalara neden olabilir.

Etkinlik - 06

Aşağıdaki metni okuyunuz ilgili soruları cevaplayınız.
Bir gün anneleri çocuklarını yanına çağırır. Masanın bir ucuna bir oğlunun, diğer ucuna da diğer 
oğlunun oturmasını ister. Çocuklar annelerinin neden onları yanına çağırdığını merak ederler. 
Daha sonra anne masanın tam ortasına bir resim koyar. İki çocuğuna da bu resimde ne gördük-
lerini sorar. Biri resimde bir tavşan olduğunu söyler, diğeri ise resimde bir kurbağa olduğu konu-
sunda ısrar eder. İkisi de kendi gördüğü görüntünün yanlış olmadığından emindir ve kardeşinin 
nasıl başka bir hayvan gördüğüne hayret eder. Büyük olan bir süre sonra kardeşine “Sen zaten 
her şeyi yanlış anlarsın, kesin bunu da yanlış görmüşsündür.” der. Küçük kardeş ise büyüğünü 
dikkatli olmamakla suçlar. Çocuklarını izleyen anne, çocuklarından yer değiştirmelerini ister. İş-
te asıl şaşkınlık şimdi başlar. İkisi de karşı tarafın doğru söylediğini anlar. Çünkü resim küçük bir 
göz yanılsaması yaratmak için tasarlanmıştır. Resimde bir taraftan kurbağa, diğer taraftan tavşan 
görüntüsü oluşturulmuştur. Bunu fark eden kardeşler, birbirlerine resimde neyi nasıl gördüklerini 
anlatarak sorunun ortadan kalkmasını sağlarlar.

Kardeşlerin hatalı davranışları nelerdir?

Kardeşler aralarında yaşanan bu çatışmada hangi çözme davranışını kullanmışlardır?
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1. Kağan okulda yaşadığı sorunu annesi Sevgi Ha-

nım’a anlatıyordu. Sevgi Hanım, Kağan’ın ko-
nuşması sırasında konuyla ilgili iki veya üç cümle 
kurmuştu. Oğlunu dinlediğini belirten yüz ifadeleri 
kullanıyordu. Onun söylediklerini onaylayıcı bir şe-
kilde başını sallıyordu. Bu konuşma sonrasında 
Kağan sorununu paylaştığı için rahatlamıştı ve mut-
lu bir şekilde odasına gitti.
Bu iletişim örneğinden hareketle aşağıdaki yar-
gılardan hangisine ulaşılabilir?

A)  Sevgi Hanım etkili dinleme örneği sergilemiştir.

B) Kağan, annesi ile iletişim kurmakta zorlanmıştır.

C) Sadece sözlü iletişim yöntemi kullanılmıştır.

D) Kağan iyi bir konuşmacı olamamıştır.

2. Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir iletişime ör-
nek gösterilemez?

A) Ayşe’nin ödevini yapmadığı için öğretmeninden 
özür dilemesi

B) Burak’ın proje çalışmasına katkı sağladığı için ar-
kadaşına teşekkür etmesi

C)  Melisa’nın arkadaşı Sude ile konuşurken hep 
yargılayıcı sözler söylemesi

D) Fuat Bey’in yolda gördüğü temizlik işçilerine gü-
lümseyerek “Günaydın.” demesi

3. Yusuf, derste öğretmenine “Öğretmenim anlattığınız 
konuyu dikkatlice dinlememe rağmen anlayamadım. 
Zamanımız varsa rica etsem tekrar anlatabilir misi-
niz?” dedi.

Bu ifadelerine göre Yusuf ile ilgili,

I. Etkin dinleme gerçekleştirmiştir.

II. İletişiminde nazik bir dil kullanmıştır.

III. Derslerinde başarılı bir öğrenci değildir.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) I, II ve III

4. Üst komşusu müziğin sesini çok açtığı için sinirlenen 
Tufan Bey, komşusunu uyarmak için üst kata çıkar. 
Kapı ziline art arda basar. Komşusu kapıyı açtığında 
yüksek sesle konuşmaya başlar. Tufan Bey kom-
şusuna “Hemen şu müziğin sesini kıs, yoksa polis 
çağıracağım.” der. 

Bu iletişim örneği ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?

A) Uzlaşmaya varılmıştır.

B) İki kişi arasında olumlu bir iletişim vardır.

C)  Tufan Bey sen dili kullanmıştır.

D) Tufan Bey empati kurmuştur.

5. Ahmet, bir futbolcudur. Önceki gün yeterince uyu-
yup dinlenmediği için maçta istediği performansı 
sahaya yansıtamamıştır. Maç esnasında bunu fark 
eden takım kaptanı Kaya, Ahmet’e: 

— Bu ne sorumsuzluk, ikinci yarıda seni maçtan 
çıkarttıracağım, yedekte kal da aklın başına gelsin, 
demiştir.

Bu metinde aşağıdaki iletişim engellerinden 
hangisinin varlığından söz edilemez? 

A) Yargılamak B) Nasihat etmek

C) Tehdit etmek D) Suçlamak

6. Senem, yeni bir şehre taşındıkları için okulunu değiş-
tirmek zorunda kalmıştı. Yeni sınıfına girdiğinde öğ-
renciler Senem’in yanına gelip “Hoş geldin.” dediler. 
Güler yüzlü öğrenciler bir ihtiyacının olup olmadığını 
sorup yeni arkadaşlarıyla ilgilendiler.

Bu örnekten yola çıkılarak aşağıdaki yorumlar-
dan hangisi yapılabilir?

A) Yeni arkadaşları Senem’den hoşlanmamıştır.

B)  Öğrenciler olumlu bir iletişim örneği sergilemiştir.

C) Öğrenciler Senem’i kandırmaya çalışmaktadır.

D) Senem eski okuluna dönmek istemektedir.
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7. İpek : Bu akşam sinemaya gidelim mi?

Sude : Televizyon kumandasını bana uzatır mısın?

İpek : Tabii al bakalım. Evet, soruma ne diyorsun?

Sude : Hangi soruna ne diyorum?

İpek : Sinemaya gidelim mi, demiştim.

Sude : Bak bu yarışma programını izlemelisin.

İpek ve Sude’nin iletişimini olumsuz etkileyen 
davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) İpek’in sorusunun anlaşılır olmaması

B)  Sude’nin dinlerken başka şeylerle ilgilenmesi

C) Sude’nin alaycı bir tutum sergilemesi

D) İpek’in jest ve mimiklerini kullanmaması

8. İletişimde “sen dili” yargılayıcı, suçlayıcı, eleştirici bir 
konuşma biçimidir.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerin hangisinde “sen 
dili” kullanılmamıştır?

A) Sen hep dik kafalısın.

B) Yine sınava çalışmamışsın.

C)  Seni anlamaya çalışıyorum.

D) Çocuk gibi davranıyorsun.

9.     

I. Seni buraya kim davet etti ki?

II. Unutma! Sen her şeyi bilemezsin!

III. Tabii ki yanılmış olabilirim!

IV. Tam olarak anlayamadım!

Yukarıdaki cümlelerden hangileri çatışmaya se-
bep olabilir?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve IV D) I, II ve III

10. Beril Öğretmen ödev kontrolü yapıyordu. Oktay’ın öde-
vini yapmadığını gördü. Bu durumda sorumluluğunu 
yerine getirmediği için Oktay’ın uyarılması gerekiyordu 
ve Beril Öğretmen bunu doğru bir şekilde ifade etmesi 
gerektiğini düşünüyordu. Ona ödevini yapmamasının 
kendisini çok şaşırttığını, onun sorumluluklarının bilin-
cinde olan bir öğrenci olduğunu düşündüğünü söyledi.

Öğretmenin “ben dili” kullanması karşısında Ok-
tay’ın aşağıdaki tavırlardan hangisini sergileme-
si beklenir?

A) Öğretmenine karşı tepki göstermesi

B) Savunma yapmaya başlaması

C)  Hatasını anlaması

D) Yaptığı hatada ısrarcı olması

11. Bireyin karşılaştığı davranış ve durum karşısında bi-
reysel tepkisini, kendi duygu ve düşüncelerini açık-
layan ifade şekli kullanmasına ben dili denir. Benli 
ifadelerle gerçekleşen bir konuşma yaptığımızda 
karşımızdaki kişiyi incitmemiş oluruz. Bu konuşma 
şekli karşı tarafta suçluluk duygusu oluşturmaz. An-
laşmazlıklar azalır ve yakınlaşma sağlanır. Ben dili 
kişiye değil, davranışa yöneliktir.

Buna göre “ben dili” ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılamaz?

A) Etkili iletişim sağladığına

B)  Karşıdaki kişiye suçluluk hissettirdiğine

C) Karşıdaki kişiyi incitmeden istenen mesajların 
verildiğine

D) İnsanlar arasındaki etkileşimi kuvvetlendirdiğine
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DÜNYAYI EVİMİZE GETİREN KUTU: TELEVİZYON

• Geçmişten günümüze iletişim, günden güne değişime sahne olmuştur. Modern iletişim araçları 
ile hızlı bir şekilde hem görsel hem işitsel iletişimi birlikte sağlamak mümkündür. Artık dünyanın 
bir ucu ile haberleşmek teknoloji sayesinde çok kolaydır. Fakat geçmişteki iletişim araçları ile 
haberleşmek, bugünkü kadar kolay değildi. İnsanlar birbirleriyle iletişim kurmak için çeşitli yollar 
deneyerek bugünkü iletişim araçlarının temellerini atmışlardır.

• Geçmişten günümüze kültürler arasındaki etkileşimi sağlayan önemli bazı kitle iletişim araçları 
şunlardır:

Dumanla Haberleşme

Duvar resimlerinden 
sonra bilinen ilk ha-
berleşme aracıdır. Bu 
iletişim şekli Kızılderi-
lilerle özdeşleşmiştir. 
Her kabilenin kendine 
ait uyarı sistemi vardı.

Mektup

İnsanların en eski ya-
zılı iletişim araçların-
dan biridir. Sosyal ya-
şantıda günümüzde 
pek tercih edilen bir 
tür olmasa da geçmiş-
te sıkça kullanılan bir 
tür olmuştur.

Gazete (1605)
Dünyada ilk olarak 
Johan Varolus tarafın-
dan Fransa’nın Stras-
bourg şehrinde yayım-
lanmıştır. Dünyada ile-
tişim araçlarının etkili 
olarak kullanılması ki-
tap, gazete ve dergi gi-
bi yazılı basın araçları 
ile başlamıştır.

Telgraf (1835)

1830 yılında Amerikalı 
Joseph Henry (Josef 
Henri) elektrik akımını  
uzak mesafelere taşı-
yıp elektromıknatıs yar-
dımıyla zili çaldırmış-
tır. 1835 yılında Samuel 
Morse icat etmiştir.

Radyo (1896)

Radyoyu İtalyan Gug-
lielmo Markoni (Guly-
emmo Markoni) icat 
etmiştir. Türkiye’de rad-
yo yayıncılığı 1927 yı-
lında devlet radyo-
su olarak başlamıştır. 
1990’da ise özel rad-
yolar açılmaya başlan-
mıştır.

Televizyon (1923)

John Logie Baird 
(Jon loji Beırd) ta-
rafından icat edilm-
iştir. 1930’larda ise 
elektronik eşya ola-
rak satılmaya başla-
mıştır. Bugün en yay-
gın kullanılan kitle 

Faks (1924)

Var olan telefon hat-
larından yararlanarak 
karşılıklı iki tarafta bu-
lunan cihazlar ile re-
sim, yazı vb. verilerin 
ses sinyalleri ile ak-
tarılmasını sağlamış-
tır.

Genel Ağ

Genel ağ ilk defa 1969 
yılında Amerikan Sa-
vunma Bakanlığı tara-
fından, bilgisayarları bir-
birine bağlayarak veri-
lere aynı anda ulaşma-
yı sağlayan bir proje ola-
rak başlatılmıştır.

Etkinlik - 07

Aşağıdaki iletişim araçlarının gelişimini geçmişten günümüze kronolojik olarak sıralayınız.

a. 1

b.

c.

ç.

d.

e.

f.

g.
G A Z E T E

H A B E R
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Kitle İletişimi
• Radyo, gazete, televizyon, genel ağ gibi kısa zamanda geniş kitlelere ulaşmayı sağlayan iletişim 

araçları ile yapılan iletişime .………………………. denir.
• Teknoloji sayesinde iletişim araçlarının çeşitliliği artmıştır. Günümüzde görsel, işitsel, hem görsel 

hem de işitsel birçok iletişim aracı kullanılmaktadır. 
Kitle İletişim Araçlarının Yararları
• İnsanların dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan olaydan kısa sürede haberdar olmalarını sağlar.
• İnsanların düşünce dünyasını zenginleştirir.
Kitle İletişim Araçlarının Zararları
• Fazla kullanımı toplumsal ilişkilere zarar verir.              • …………………………………………….
• Geleneksel iletişim araçları yanında kitle iletişim araçlarının çeşitliliğinin artması …………….  kavra-

mını ortaya çıkarmıştır.
• Medya; ………………………………………………………… kitle iletişim araçlarının tümünü kap-

sayan genel bir terimdir.

Medyanın Sosyal ve Kültürel Hayatımıza Etkileri 
• Medya; sosyal, ekonomik ve eğitim yaşantımızda değişimlere neden olmuş; aynı zamanda kültü-

rümüzü de etkilemiştir. Bunun yanı sıra farklı kültürler arasındaki etkileşimi de artırmıştır. İletişimin 
yaygınlaşması, toplumları da birbirine yakınlaştırmış, kültürel alışverişi hızlandırmıştır. 

• Bilgisayar, akıllı telefon ve genel ağ kullanımı bireyler arasındaki iletişimi artırmıştır. Ancak sosyal 
medya kullanımı ve mesajlaşma sırasında kullanılan ifadeler, simgeler ve yazı karakterleri yeni bir 
iletişim kültürüne yol açmıştır. Bu kültürün etkisiyle “Selam.”, “Ne yapıyorsun?”, “Merhaba.”, “Kendine 
iyi bak.” gibi kelimelerin yerine kısaltmalarının kullanılması dilde bozulmayı beraberinde getirmiştir. 

• Sosyal medya kullanımında bir başka sorun da zaman israfıdır. Sosyal medyada geçirilen fazla 
zaman, ailelerin sohbet etme, birbirleri ile paylaşımlarda bulunma kültürlerini de yok etmektedir. 
Sosyal medyayla ilgili başka bir sorun da gelenek ve göreneklerin unutulmaya başlanmasıdır.  Ay-
rıca televizyon, genel ağ gibi araçlardaki reklamlar da toplumun tüketim alışkanlıklarını olumsuz 
etkilemektedir.

• Dinî ve millî bayramlarda, doğum günlerinde ya da ölümlerde insanlara hâl hatır sorulur; aile 
büyüklerine yapılan ziyaretlerde onlarla muhabbet edilirdi. Günümüzde bunların yerine gelen bil-
dirimin altına bir not yazılarak, bir mesaj yayımlanarak ya da yayımlanan gönderinin altına yorum 
yapılarak iletişim kurulmaktadır.

• Kitle iletişim araçları içerisinde televizyonun (TV) ayrı bir önemi vardır. Çünkü dünyada günü-
müzde en çok kullanılan medya aracıdır. Bunun için televizyonun doğru kullanımı sağlanmalı, 
izlerken geçirilen süreye dikkat edilmelidir. Televizyon yayınlarındaki olumlu-olumsuz mesajlar 
fark edilerek bilinçli izleyiciler olunmalıdır.

RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) 
• RTÜK, ülkemizdeki radyo ve televizyonların faaliyetlerini düzenleyen ve denetleyen bir resmî 

kurumdur.

• RTÜK çocukları televizyonun olumsuz etkilerinden korumak için akıllı işaret uygulamasında bu-
lunmaktadır. Aşağıdaki akıllı işaret kullanımı televizyonlarda zorunlu bir uygulamadır.

 

Genel İzleyici
Kitlesi

7 Yaş ve
Üzeri için

13 Yaş ve
Üzeri için

18 Yaş ve
Üzeri için

Şiddet / Korku Cinsellik Olumsuz Örnek
Oluşturabilecek 

Davranışlar
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Etkinlik - 08

Aşağıda RTÜK’ün televizyon ile ilgili yapmış olduğu bir araştırmanın bazı sonuçlarına yer veril-
miştir. Bu sonuçları inceleyerek ilgili soruları cevaplayınız.

Tablo: Hafta içi ve Hafta Sonu, Günlük Ortalama TV İzleme Süreleri 

          Hafta İçi (Saat / Dakika) Hafta Sonu (Saat / Dakika)

       Cinsiyet

Kadın 3 saat 46 dakika 3 saat 55 dakika

Erkek 3 saat 14 dakika 3 saat 35 dakika

         Yaş Grupları

15 - 24 yaş arası 2 saat 51 dakika 3 saat 7 dakika

24 - 34 yaş arası 3 saat 29 dakika 3 saat 49 dakika

35 - 44 yaş arası 3 saat 26 dakika 3 saat 43 dakika

44 - 54 yaş arası 3 saat 49 dakika 3 saat 57 dakika

55 - 64 yaş arası 3 saat 55 dakika 4 saat 9 dakika

65 yaş ve üstü 4 saat 7 dakika 4 saat 7 dakika

Televizyon hafta sonu daha 
fazla izlenmektedir. 

Türkiye’de günlük ortalama 3 saat 34 
dakika televizyon izlenmektedir.

a. TV izleme süresi hangi cinsiyet ve yaş grubunda en fazladır?    

………………………………………………………………………………

b. Hafta içi ve sonu arasında oluşan izlenme süresi farklılığının se-
bebi sizce nedir?

………………………………………………………………………………

c. TV izleme sürelerini siz nasıl değerlendirirsiniz?

………………………………………………………………………………

ç. TV izleme süresinin kültürel yaşam üzerinde sizce nasıl bir etki-
si olabilir?

………………………………………………………………………………
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1. Kitle iletişim araçları bilgi, görüş ve düşüncelerin 

paylaşılmasını sağlayan, sosyal örgütlenmeyi güç-
lendiren, kamuoyu oluşturan; insanın anlama, an-
latma, öğrenme ve eğitim görme gibi ihtiyaçlarını 
karşılayan, insan ilişkilerini değiştirip geliştiren, yeni 
davranış ve düşünce akımlarını yaygınlaştıran en 
etkin iletişim araçlarıdır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin kitle ile-
tişim araçlarının faydalarından biri olduğu söy-
lenemez?

A) Kamuoyu oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir.

B) Farklı fikirdeki insanların birbirlerinin düşüncesini 
anlamada etkilidir.

C) Ortaya çıkan bir fikir akımının yaygınlaşmasını 
sağlar.

D)  Bağımlılık yapması hâlinde sosyalleşmeyi engel-
ler.

2. Çağımızda tüketimin artmasında özellikle görsel 
medyanın merkezindeki televizyon ile yapılan rek-
lam bombardımanı etkili olmaktadır. Reklam bom-
bardımanına maruz kalan izleyicilerde “Tüketilme-
den mutlu olunmaz.” bilinci oluşturulur. Dolayısı ile 
kendi kültürüne ait olmayanı yiyip içen, kendi kül-
türüne ait olmayanı giyinen ve kendi kültürüne ait 
olmayan müziği dinleyen bir toplum oluşur.

Bu açıklamadan hareketle izlediğimiz reklamlar 
ile ilgili;

I. psikolojimiz üzerinde etkili olduğu,

II. tüketim alışkanlığımızı etkilediği,

III. kültürel yapımızı değiştirebileceği

değerlendirmelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız III B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III

3. Teknoloji, iletişim alanında çalışmalarını geliştirmiş 
ve iletişime yeni bir boyut kazandırmıştır. İletişim ar-
tık daha hızlı sağlanabilmektedir. Bunun yanı sıra 
geniş kitlelere aynı anda ulaşılıp kitle iletişimi ger-
çekleştirilmektedir. Bu sayede küresel sorunlarla il-
gili toplumda ortak yargı oluşturmak kolaylaşmıştır. 

Bu metinde kitle iletişim araçlarının aşağıdaki 
işlevlerinden hangisine öncelikle değinilmiştir?

A) Alışveriş yapma

B)  Kamuoyu oluşturma

C) Hoş vakit geçirme

D) Eğitim verme

4. Kitle iletişim araçları ile dünyanın çeşitli yerlerinde 
meydana gelen felaketlerin görüntüleri bize ulaş-
makta ve böylece bu felaketlerde zarar gören in-
sanlara yardım etmek için kampanyalar başlatılabil-
mektedir. 

Buna göre kitle iletişim araçları ile ilgili,

I. Uluslararası alanda bilgilendirme yapar. 

II. Bir konu üzerinde kamuoyu oluşturabilir.

III. Ekonomik gelişmeye katkı sağlar.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I ve III

5. Aşağıdaki akıllı işaretlerden hangisi “olumsuz ör-
nek oluşturabilecek davranışlar”ı ifade eder?

A)  B)  

C)  D) 
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6. Kitle iletişim araçlarından biri olan televizyon çocuk-
lar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Uzun süreli 
televizyon izleme alışkanlığını edinmiş çocuklar pa-
sif izlemeye bağlı olarak sosyal yaşantılarına daha 
az zaman ayırmaktadır. Kendini ifade etmede sıkıntı 
yaşayan bu çocukların yaratıcılık, sorun çözme gibi 
becerileri zamanla azalmaktadır. Ayrıca çocuklar 
televizyon aracılığıyla yabancı kültürlerin etkisi al-
tında kalmakta millî değerlere yeterli önemi göster-
memektedir.

Buna göre televizyonun çocuklar üzerindeki 
etkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Çocukları pek çok açıdan olumsuz etkilemektedir.

B) Çeşitli becerilerinin zarara uğramalarına neden 
olmaktadır.

C) Millî özelliklerin çocuklar açısından değer kaybet-
mesine yol açmaktadır.

D)  Çocuklar açısından önemli bir sosyalleşme ara-
cıdır.

7.   

Tüm Türkiye İzmir’in Yaralarını Sarmaya 
Çalışıyor

İzmir’de meydana gelen 6,6’lık depremin 
ardından çeşitli televizyon, genel ağ sitelerin-
den yapılan yardım çağrıları karşılık buldu. 
Tüm Türkiye, İzmir halkına pek çok destekte 
bulundu.

G e n e l  A ğ  H a b e r i

Bu haberden yararlanılarak ulaşılabilecek en ge-
nel yargı aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  Kitle iletişim araçları toplumda yardımlaşma ve 

dayanışma duygularının oluşmasına katkı sağlar.

B) TV ve genel ağ, deprem gibi doğal afetlerde  en 
önemli araçtır.

C) İzmir halkı, TV’ler aracılığıyla tüm Türkiye’ye yar-
dım çağrısında bulunmuştur.

D) Türkiye halkının TV ve genel ağ kullanımı yük-
sektir.

8. Televizyon ülkemizde en yaygın kullanılan kitle ile-
tişim aracıdır. Bu aracın olumlu etkileri olduğu gibi 
pek çok olumsuz etkisi de vardır.

Buna göre;

I. toplumsal birlik oluşturma,

II. dayanışma ruhunu ortaya çıkarma,

III. şiddet eğilimine yol açma,

IV. millî kültürden uzaklaşma

örnekleri olumlu-olumsuz şeklinde aşağıdakile-
rin hangisindeki gibi gruplandırılmalıdır?

Olumlu Olumsuz

A) I ve II III ve IV

B) I ve III II ve IV

C) II ve IV I ve III

D) III ve IV I ve II

9.   

Bak hala 
konuşu-

yor!

Şşt! Susun 
bakiim! Kime 

diyorum ben?!

Televizyon 
evdeki mu-

habbeti öldü-
rüyor.

Bu karikatürde televizyonun aşağıdakilerden 
hangisi üzerindeki olumsuz etkisi vurgulanmış-
tır?

A)  Sosyal İlişkiler

B) Arkadaşlık

C) Tüketim alışkanlıkları

D) Toplum hayatından uzaklaşma
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DÜŞÜNÜYORUM, DÜŞÜNDÜĞÜMÜ AÇIKLIYORUM

• Demokratik toplumlarda insanlar düşüncelerini özgürce açıklama hakkına sahiptirler.
• Ülkemizde de vatandaşların bu hakları anayasa ile koruma altına alınmıştır.

T.C. Anayasası (1982) 

Madde 26:  Herkes, düşünce ve kaanatlerini söz, yazı, resim ve başka yollarla tek başına veya     
           toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.

• İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde ise düşünceyi açıklama özgürlüğü şöyle yer almaktadır:

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Madde 19:  Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, düşüncelerinden  
      dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın bilgi ve düşünce-
      lerin her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.

• Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin ilgili maddesi ise şöyledir:

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Madde 13:  Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir. Bu hak ülke sınırları ile bağlı kalmak-
       sızın yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla her türlü  
       haber ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir. 

   

Gazete

Radyo Genel 
ağ

Televizyon

Dergi

Medya
Araçları

Hangi Araçlarla 
Kullanılır?

Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü

Bu özgürlüğün kullanıldığı toplumlarda neler yaşanır?

•  Toplumsal huzuru sağlar.

•  Toplumların gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlar.

•  ………………………………………………………………

Etkinlik - 09

Düşünceyi açıklama özgürlüğümüzü kullanırken yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımız 
sizce nelerdir, yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ

DOĞRU BİLGİ ALIRSAK GELİŞİRİZ

• Kitle iletişimi hem bir özgürlük hem de bir haktır.

• Kitle iletişimi araçlarının kullanımı ……………… sayesinde artmıştır.

• Genel ağ, sosyal medya gibi, kitle iletişim araçlarının kullanıldığı yerlerdeki denetimsizliklerden 
kaynaklı pek çok yanlış haber ve bilgi kirlililiği yaşanmaktadır.

• Haberlere eleştirel gözle bakmak, iyi bir medya okuryazarı olmak, kişiyi bu bilgi kirliliğinden korur.

Kitle iletişimi araçları halkı, tarafsız ve doğru şekilde bil-
gilendirmekle yükümlüdür. Yalan haber gibi unsurlar halkın 
doğru haber alma hakkının ihlali anlamına gelir. Bu yüzden 
kitle iletişim araçları doğru haber verme sorumluluklarını yerine 
getirmelidir.

G e n e l  A ğ  H a b e r i
Yalan Haber Virüsten Hızlı Yayılıyor:

Medyada Salgınla ilgili 96 Yanlış Bilgi Yayıldı
Korona virüsü salgını, yoğun bir bilgi kirliliğini de bera-
berinde getirdi. Uzmanlar bu konu ile ilgili 99 haber içeriğinin 
96’sında yanlış bilgiler içerdiğini belirtti.

Gazete

Gazete

Örnek:
Kitle iletişimi araçları her zaman tarafsız olmalıdır. Doğru, hukuk kurallarına uygun, kişi haklarını 
zedelemeyen haberler yapmak suretiyle haber yapmalıdır. Zira bireyler doğru haber alma hakkına 
sahiptir. Kitle iletişimi araçlarının da doğru bilgi verme sorumluluğu vardır. 

Buna göre, 

I. Kitle iletişim araçlarının haberlerinde dikkat etmeleri gereken bazı unsurlar vardır.

II. Doğru haber alma bir hak, doğru bilgi verme de bir sorumluluktur.

III. Kitle iletişimi araçlarının toplumun bilgilendirilmesinde önemli bir yeri vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III

Çözüm:
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İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ

Bilgi Notu
  

Bazı fikirlerin, haberlerin ve sanat eserlerinin yazılıp yayılmasının kısıtlanması ya da engellenmesine 
“sansür” denir.

• Anayasamızda basın hürriyeti ve sınırlandırılabileceği durumlar ile haberleşme hürriyeti şu şekil-
de yer almaktadır:

Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağlayacak 
tedbirleri alır.

Madde 28: 

Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuri-
yet’in temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korun-
ması amaçlarıyla sınırlanabilir.

Madde 26: 

Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.Madde 22: 

Basının özgür olmadığı toplumlarda halk doğru 
bilgi alamadığı için kamuoyu oluşmaz.

Bilgi alma hakkının gerçekleşmesi düşünce özgür-
lüğü ve kitle iletişim özgürlüğüne bağlıdır.

……………………………………………………

……………………………………………………

Basın özgürlüğü kişilere haber, düşünce, bilgi vb. 
ulaşma hakkı verir.

Basın yayın organları haber yaparken sınırsız bir 
özgürlüğe sahip değildir.

……………………………………………………

……………………………………………………

Düşünceyi açıklama özgürlüğü, doğru bilgi alma 
hakkı ve kitle iletişim özgürlüğü ile iç içedir.

Devlet organları, basın kuruluşlarının özgürce çalış-
maları için gerekli tedbir ve önlemleri anayasamıza 
dayanarak alır.

Etkinlik - 10

Bir haber yapacak olan gazetecinin aşağıdaki hak ve özgürlükler çerçevesinde nasıl dav-
ranması gerektiğini verilen boşluklara yazınız.

a. İfade özgürlüğü: İfadeleri ile toplum ahlakına, düzenine ya da başkalarının haklarına zarar ver-

memelidir.

b. Düşünceyi açıklama özgürlüğü: .....................................................................................................

c. Doğru haber alma hakkı: ...............................................................................................................

ç. Basın özgürlüğü: ............................................................................................................................


