MEDYA METİNLERİNİ ANALİZ ETME
Medya Metinlerinin Amaçları
1. Olay yorumlama
2. Bilgi aktarma (Bilgilendirme)
3. İkna etme
4. Kültür aktarma
5. Eğlendirme
1. Olay Yorumlama
Bir durum ya da olay hakkında gördüklerine, duyduklarına ve okuduklarına dayanarak yorumlar
yapmak, kendine göre çıkarımlarda bulunmaktır.

2. Bilgi Aktarma (Bilgilendirme)
 Bir olay ya da konu ile ilgili bilgiler verme, haberdar etme
amacı taşır.
 Haberler, belgeseller, hava durumu, bilgi aktarma amacı
taşıyan medya metinleridir.
 Gündemde olanlar, dünyada ve çevremizde olup bitenler
anlatılır.
 Kurguya değil, gerçeğe dayanır.
 Bilgiler doğru ve tutarlıdır. Başka kaynaklardan doğrulanabilir.

3. İkna Etme
İkna, bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma
anlamına gelir.
 Okurun güvenini sağlayacak söylemler, ikna edici gerekçeler
ve görüşler sıralanır, örnekler verilir. Sayısal veriler sunulabilir.
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 Dili etkin bir şekilde kullanan reklamlar, ikna edici metinlerin en iyi örneklerindendir.
 Hedef kitleyi istenen düşünceye ikna etme, bir fikri aşılama, yeni değerler ya da alışkanlıklar
kazandırma hedeflenir.
 Taraflı ve yönlendiricidir.

4. Kültür Aktarma
 Kültür, bir topluluğun tarih boyunca oluşturduğu düşünce ve
yaşantılarını ifade eder.
 Bazı medya metinleri toplumda var olan kültürel değerleri ve kültür
ögelerini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlar.
 Medyanın işlevlerinden birinin de kültürlerarası etkileşim olduğunu
da unutmamak gerekir. Kültürlerarası iletişim, farklı kültürel
geçmişlerden oluşan grupların ya da farklı kültürlerden bireylerin
arasındaki etkileşimdir.

5. Eğlendirme
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 Bazı medya metinleri bizi eğlendirmek için oluşturuluyor.
 Filmler, diziler ve yarışma programlarının amacı ilgimizi çekmek ve bizi eğlendirmektir.
 Artık bilgisayar, akıllı telefonlar ve internet hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Bu durumun eğlence
anlayışımız üzerinde de önemli etkileri oldu.
astagos
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Cevap B

Aşıklık geleneği, Türk kültüründe önemli bir
yer tutmaktadır. Âşık, bulunduğu toplumun
sözcüsüdür. Âşıklık geleneği, yüzyılların
deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, belirli
kuralları olan, şiirin kalıcı ve etkileyici özelliğinden
yararlanarak kuşaktan kuşağa aktarılan bir değerler
bütünüdür. Âşık edebiyatı sözlü gelenekte yaşatılan
bütün ürünlerle beslenir. Âşık şiirinin özünde bağlı
bulunduğu kültüre ait örnek değerler ve ahlak
anlayışı yatar. Din, gelenek ve güncel yaşam, âşık
edebiyatını besleyen diğer kaynaklardır.
(Kültür aktarma)

Eviniz metroya, otobüs duraklarına yakın mı
olsun? Yoksa doğayla iç içe, temiz hava
alabileceğiniz, sıkılınca ailenizle yürüyüşe
çıkabileceğiniz yeşil bir alanda mı olsun? Ya da
şehrin merkezine yakın, markete, alış-veriş
merkezlerine yürüme mesafesinde mi olsun?
Seçmek zorunda değilsiniz.
Bunların hepsini ayna anda
gerçekleştirebilirsiniz. Bizim konutlarımız size
istediğiniz yaşamı sunar. Ayrıca tanıtıma özel %10
indirim fırsatıyla.
(İkna etme)

(Bilgilendirme)

