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2015 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN  

(7-8. SINIFLAR) MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ  

EĞİTİMİNE UYGUNLUĞU1 
THE CONVENIENCE OF 2015 TURKISH LESSON TRAINING PROGRAM  

(7TH AND 8TH CLASSES) ON MEDIA LITERACY LESSON EDUCATION 
Yrd. Doç. Dr. Mesut Gün 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 

İlhami Kaya 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi 

 
Öz 
İnternet ve bilgisayarın medya ailesine dahil olması ile medya insan hayatına 

en çok etki eden faktörlerden en önemlisi haline almıştır. Bu etkinin çocuklar üzerinde 

daha fazla görüldüğü bilim insanlarının üzerinde birleştiği bir gerçektir. Bu durum tüm 

dünya da ve ülkemizde son yüzyılda ortaya atılan medya okuryazarlığı kavramının ka-

bul görmesine ve eğitim sistemine dâhil edilmesine yol açmıştır. Ülkemizde medya 

okuryazarlığı kavramı ilk olarak 2003 yılında RTÜK tarafından dile getirilmiş, ileriki yıl-

larda bu kavramın önemi üzerinde sıklıkla durulmuş ve 2006 yılında örgün eğitim ku-

rumlarının orta kısmında müstakil bir seçmeli ders şeklinde medya okuryazarlığı eğiti-

minin verilmesi kararlaştırılmıştır. Bilim insanları tarafından en çok tartışılan konunun 

ise bu eğitimin veriliş şekli olduğu görülmektedir. Ülkemiz de müstakil olarak medya 

okuryazarlığı eğitimi verilmesi anlayışı benimsenirken Amerika ve Avrupa da mevcut 

eğitim programlarının içinde verildiği görülmektedir. Bu eğitimin Türkçe, Sosyal Bilgiler 

gibi derslerin öğretim programları içeriğinde verilmesi gerektiği savunulan bir diğer fi-

kirdir. 

Çalışmada 2015 yılında yayınlanan Türkçe Dersi Öğretim Programı 7. ve 8. Sınıf 

kazanımlarının medya okuryazarlığı eğitimine uygunluğu incelenmiş ve doküman ince-

lemesi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler grafikler ve tablolar şeklinde verilmiş 

ve verilerden hareketle yorumlar, çıkarımlar yapılmıştır. 

Bu çalışmanın temel amacı 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı genel amaçla-

rının ve 7-8. Sınıflara ait kazanımların medya okuryazarlığı eğitimine uygunluğunu be-

                                                             
1
Bu çalışma 13-15 Ekim 2016 tarihinde Fırat Üniversitesinde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumunda aynı 

başlıkla sunulan sözlü bildirinin genişletilmesiyle oluşturulmuştur.  
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lirleyerek bu iki ders arasında ‚ara disiplin‛ler oluşturulmasına katkıda bulunmak ve 

mevcut durumdan yola çıkarak ülkemizde medya Okuryazarlığı eğitimin veriliş şeklinin 

tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulamaktır.  

Araştırma sonucunda 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı 7. ve 8. Sınıf kaza-

nımlarının medya okuryazarlığı temel becerileri ile %84 oranında ilişkilendirilebilir ol-

duğu tespit edilmiştir. Elde edilen verilerden hareketle medya okuryazarlığı eğitimine 

yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler:  Medya Okuryazarlığı Dersi, 2015 Türkçe Öğretim Progra-

mı, Eğitim, Uygunluk 

 

Abstract 
With the involvement of internet and computer to media family, media has be-

come the most important factor that most influences human life.  This effect is mostly 

seen on children which is a fact that scientists agree on. This situation causes the media 

literacy notion which has been put forward in our country and the world recently to be 

approved and included into the education system. Media literacy notion was first men-

tioned by Radio and Television Supreme Council in 2003, it was often dwelt on follow-

ing years and it was decided to give media literacy education as an optional lesson in 

secondary education in formal training institutions in 2006. It is seen that how to give 

this education is the much-discussed issue by scientists. While the understanding that 

media literacy education should be given independently is adopted in our country, it is 

given in existing education program in America and Europe. Another idea which is de-

fended is that this education should be given in such education programs as Turkish and 

Social Sciences. 

In this study, the convenience of learning outcomes of Turkish Education Cur-

riculum Programs 7th and 8th Classes published in 2015 to media literacy has been ana-

lyzed and document review method has been used.  Obtained data is given as graphics 

and tables and proceeding from data interpretations and inferences are made. 

The main aim of this study is to contribute to form interdisciplinary between to 

lessons by determining 2015 Turkish Lesson Curriculum general targets and learning 

outcomes of 7th and 8th Classes on the media literacy education convenience and to em-

phasize that the way of giving media literacy education should be reviewed based on ex-

isting situation. 

At the end of the study, it is determined that 2015 Turkish Lesson Teaching 

Program 7th and 8th Classes learning outcomes can be associated with media literacy 

basic skills at the rate of %84. With the obtained data, some suggestions have been put 

forward for media literacy education. 

Keywords:  Media Literacy Lesson, 2015 Turkish Teaching Program, Education, 

Convenience 

  

GİRİŞ 

 Türk Dil Kurumu’na ait Türkçe Söz-

lükte ‚İletişim ortamı, iletişim araçları‛ olarak 

tanımlanan medya kelimesi günümüzde in-

san hayatını baştan sona kuşatan bir pozisyon 

almıştır (TDK, 2011: 1643). Son yıllarda kulla-

nımı oldukça revaçta olan internet ve bilgisa-

yarın medya ailesine katılmasıyla birlikte 

medya, insan yaşamının neredeyse tamamını 

doldurur hale gelmiştir. İletişim araçlarının 

önlenemez gelişimi karşısında olumsuz etki-

lere maruz kalan ve iletişim araçlarını hayatın 

merkezine yerleştiren yeni nesiller için ‚dijital 

yerliler‛ kavramının kullanıldığı görülmekte-

dir. Özellikle çocukların medya karşısındaki 

pasif alıcı durumları, gittikçe insan yaşamını 

olumsuz etkileyen medyaya karşı yeni önlem-

lerin alınması gerekliliğini ortaya koymakta-

dır. Çocuklar için medya konusundaki tehli-

kelerden en büyüğü ise gerçeklik ile kurguyu 

ayırt edecek bir yaşta ve donanımda olmadık-

larından gördükleri her şeyi gerçeklik olarak 
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algılayıp olabilirliğine inanmalarıdır (MEB, 

2006). Çaplı’ya göre çocuklar iki yaşında çizgi 

film seyretmeye başlamakta, altı yaşına gel-

diklerinde ise televizyon izleme alışkanlığı 

kazanmış olmaktadırlar (Çaplı, 2002: 184). Bu 

durum medyanın çocuklar üzerindeki etkisini 

ve çeşitli önlemler alınmasının gerekliliğini 

ortaya koymaktadır. Baltaş, yaptığı araştır-

mada 6-14 yaş arası çocukların %40’ının ders 

çalışımken bile televizyon izlediklerini ifade 

etmektedir (Baltaş, 2001:  89). Çağımızda, 

sıradan bir çocuk, altı yaşından on sekiz yaşı-

na gelene kadar, 16.000 saat televizyon sey-

retmekte; radyo, CD ve I-pod dinleyerek 4.000 

saat geçirmekte, 8.000 saatini bilgisayar karşı-

sında harcamakta ve birkaç bin saatini de 

sinemada tüketmektedir. (Akt. Kurudayıoğlu, 

Tüzel, 2010:  290). Arnas tarafından yapılan 

araştırmada ise 11-14 yaş arası çocukların 

odalarında yer alan iletişim araçları incelen-

miş, %22,5’inde televizyon, %24,1’inde kablo-

lu televizyon, %31,6’sında bilgisayar, 

%29,1’inde VCD ya da DVD, %26,9’unda rad-

yo, %38,1’inde telefon, %17,4’ünde video 

oyun aletleri, %30,2’sinde ise kütüphane ol-

duğu sonucuna ulaşılmıştır (Arnas, 2005:  61). 

Çocukların yılda yaklaşık olarak 900 saatini 

okulda, 1500 saatini ise ekran karşısında ge-

çirdiği düşünüldüğünde medya konusunda 

durumun ne kadar ciddiye alınması gerekti-

ğini göstermektedir (MEB, 2006). Tüm bu 

veriler, medyanın özellikle çocuklar üzerin-

deki etkilerini azaltmak için bilinçlendirme 

çalışmalarının gerekliliğini ortaya koymakta-

dır. 

 Medyanın özellikle çocukların gele-

ceğini tehdit eden olumsuz etkileri nedeniyle 

batılı ülkelerde bu duruma engel olmak adına 

çeşitli araştırmalar yapıldığı, ‚Medya Okur-

yazarlığı‛ kavramının ortaya atıldığı ve ço-

cukların medya konusunda bilinçlenmeleri 

amacıyla Medya Okuryazarlığı eğitimine 

başlandığı görülmektedir. Medya konusun-

daki eğitimlerim Amerika Birleşik Devletle-

ri’nde yaklaşık bir asırlık, Avrupa ülkelerinde 

ise yaklaşık yarım asırlık bir geçmişi vardır. 

Medya Okuryazarlığı kavramı yabancı bilim 

insanları tarafından farklı şekillerde tanım-

landığı gibi ülkemizdeki alan yazını incelen-

diğinde de değişik tanımlara rastlanabilir. 

 Medya Okuryazarlığı günlük hayatı-

mın vazgeçilmez bir parçası olan medya tara-

fından sunulan sayısız mesajın alıcılar tara-

fından algılanabilmesidir (Alagözlü, 2012:  4). 

Medya Okuryazarlığı, medyada yeniden kur-

gulanan iletileri ayırt edebilmek ve algılaya-

bilmek, onunla ilgili yorumlarda bulunabil-

mek için ayrı bir beceri, altyapı bilgisi ve eğit-

sel organizasyon gerektiren bir eğitim süreci-

nin sonucu olarak ‘medya yetkini’ sıfatını hak 

eden kişiyi betimleyen bir terim olarak tanım-

lanabilir (Taşkıran, 2007:  7). Medya okurya-

zarlığı en genel anlamda medya araçlarından 

gelen iletileri tüm boyutlarıyla anlamlandır-

mak ve medya ürünleri oluşturabilmektir 

(Kurudayıoğlu, Tüzel, 2010:  27). Yapılan bu 

tanımlarda vurgu yapılan ortak noktanın ise 

medya araçlarından gelen iletiler olduğu dik-

kati çekmektedir.  

 

 Ülkemizde Medya Okuryazarlığı 

kavramı ilk olarak 20-21 Şubat 2003 tarihinde 

gerçekleştirilen İletişim Şurası’nda Radyo 

Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 

vurgulanmıştır. 2004 yılında ise ‚Şiddeti Ön-

leme Platformu‛ tarafından bu kavrama dik-

kat çekildiği görülmekte ve Medya Okurya-

zarlığı kavramına yönelik yapılacak çalışma-

ların temelinin atıldığı anlaşılmaktadır. Şidde-

ti Önleme Platformu’nun Medya ve Şiddet 

adlı alt çalışma grubu ortaya bir rapor koy-

muş ve bu raporda RTÜK tarafından 22 Eylül 

2004 tarihli toplantıda ‚İlk ve orta öğretim 

ders programlarına medya okuryazarlığı dersi 

konulmasının ve ulusal televizyon kuruluşla-

rının temsilcilerine ayrımcılığa ve şiddete 

karsı duyarlılığın artırılmasına yönelik eğitim 

verilmesinin oy birliğiyle kabul edildiği ve 

medya okuryazarlığı dersinin ders program-

larına eklenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile 
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resmi temaslara başlandığı‛ ifade edilmekte-

dir (Altun, 2009:  98). Bu gelişmeleri Talim ve 

Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Radyo Televiz-

yon Üst Kurulu Uzmanları ve İletişim Bilimle-

ri Fakültesi Akademisyenlerinden oluşan bir 

komisyonun kurulması ve bu komisyon tara-

fından Medya Okuryazarlığı Dersi Taslak 

Öğretim Programı ve Öğretmen Kılavuzu’nun 

hazırlanması takip etmiştir. Medya Okurya-

zarlığı Dersi Taslak Öğretim Programı ve 

Öğretmen Kılavuzu bir müddet askıda tutula-

rak uzmanların ve öğretmenlerin incelemesi-

ne olanak sağlanmış, program hakkında dö-

nütler alınmıştır. Daha sonra Radyo Televiz-

yon Üst Kurulu ve Millî Eğitim Bakanlığı 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı arasında 

22 Ağustos 2006 tarihinde Medya Okuryazar-

lığı dersinin öğretim kurumlarında seçmeli 

ders olarak okutulmasına dair iş birliği proto-

kolü imzalanmıştır. Bu gelişmenin ardından 

Millî Eğitim Bakanlığı, RTÜK ve İletişim, Eği-

tim ve Fen Edebiyat Fakültelerinin katkılarıy-

la oluşturulan bir danışma kurulu ve bir ko-

misyon tarafından Medya Okuryazarlığı Der-

si Öğretim Programı’na son şekli verilerek 31 

Ağustos 2006 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı 

Talim Ve Terbiye Kurulu’nda kabul edilmiş-

tir. İlgili program 36 saatlik bir süre temel 

alınarak hazırlanmış ve bu dersin 6, 7 veya 

8.sınıflardan birinde bir defaya mahsus olmak 

üzere haftada bir saat olarak okutulması ön-

görülmüştür (RTÜK & MEB, 2007).   

 Seçmeli Medya Okuryazarlığı dersine 

yönelik tüm hazırlıkların tamamlanmasının 

ardından 2006-2007 eğitim-öğretim yılında 5 

ilde belirlenen 5 ilköğretim okulunda 780 

yedinci sınıf öğrencisi ile pilot uygulamaya 

gidilmiş; 2007-2008 eğitim-öğretim yılında ise 

tüm ilköğretim kurumlarında Medya Okur-

yazarlığı dersinin öğretimine başlanmıştır. 

2012-2013 eğitim öğretim yılında hayata geçi-

rilen 4+4+4 kesintisiz 12 yıllık eğitim sistemi 

ile birlikte ortaokul ders çizelgelerinde deği-

şikliğe gidilmiş ve ana derslerin yanında seç-

meli ders uygulaması başlatılmıştır. Bu uygu-

lamaya göre Medya Okuryazarlığı dersinin 

uygulanma şeklinde de değişikliğe gidilmiş 

ve bu dersin 7. veya 8.sınıflardan birinde öğ-

renci isteğine bağlı bir kez alabilecekleri ‚2‛ 

saatlik seçmeli bir ders olarak okutulması ve 

not ile değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Medya Okuryazarlığı dersi ortaokullarda 

öğrenci isteğine bağlı seçmeli bir ders olarak 

halen okutulmaktadır. 

 Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim 

Programı’na göre bu dersin amacı, ‚Yazılı, 

görsel ve işitsel medyaya ek olarak sosyal 

ağlar, yeni medya ve video oyunları gibi diğer 

sayısal (dijital) ortamlara ait iletilere erişip 

kavrayarak eleştirel bakış açısı ile çözümleme-

ler, değerlendirmeler yapmalarını ve kendi 

iletilerini üretmeleri beklenir.‛ şeklinde ifade 

edilmiştir (MEB, 2013). Medya Okuryazarlığı 

Dersi Öğretim Programı 2013 yılında güncel-

lenerek yeniden yayınlanmış ve Talim ve 

Terbiye Kurulu, derslerde ders kitabı kulla-

nılmamasına, ilgili genel müdürlük tarafından 

öğretim materyalleri hazırlanmasına karar 

vermiştir. Program incelendiği zaman beceri 

temelli bir yaklaşımın esas alındığı ve erişim, 

çözümleme, değerlendirme ve üretim beceri-

leri üzerine kurulduğu görülmektedir. Prog-

ram 4 temaya dağıtılmış toplam 21 kazanım 

içermektedir (MEB, 2013).
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Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuru-

lu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve 

Ders Okutma Esasları’nda seçmeli Medya 

Okuryazarlığı dersinin kimler tarafından veri-

lebileceği ile ilgili olarak ‚Öncelikle üniversi-

telerin Basın Yayın Yüksekokulları/İletişim 

Fakültelerinden mezun olup hâlen Sınıf Öğ-

retmeni olarak görev yapanlar ile Gazetecilik 

Alanı, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hiz-

metleri Alanı, Radyo-Televizyon Alanı Öğ-

retmenleri olmak üzere, Sosyal Bilgiler, Türk-

çe ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri tara-

fından okutulur.‛ ibaresine yer verilmiş-

tir.(MEB, 2014). Yapılan araştırmalara göre bu 

dersin çoğunlukla Sosyal Bilgiler ve Türkçe 

Öğretmenleri tarafından verildiği görülmek-

tedir. Bu dersin eğitiminde başarının kimin 

verdiğine değil veren kişinin sorumluluğu-

nun bilincinde olmasına bağlı olduğu söyle-

nebilir.  

 Medya Okuryazarlığı eğitiminde 

üzerinde mutabakata varılamayan konular-

dan bir diğeri ise ‚bu eğitimin başka derslerin 

öğretim programı içerisinde mi yoksa bağım-

sız bir ders olarak mı verilmesi gerektiği‛ 

hususudur. Amerika Birleşik Devletleri ve 

Avrupa ülkelerinde bu eğitimin başka dersle-

rin öğretim programları içerisinde verildiği 

görülürken ülkemizde bu eğitimin bağımsız 

bir ders saatinde verilmesi uygun görülmüş-

tür. Bu konu 30 Haziran – 1 Temmuz 2012 

tarihleri arasında yapılan ‚Medya Okuryazar-

lığı Çalıştayı‛nda gündeme gelmiş ve ‚Okul 

öncesinden itibaren bütün eğitim kademele-

rinde (ilkokul, ortaokul ve lise) ilgili derslerin 

öğretim programlarıyla ilişkilendirilerek ve-

rilmelidir.‛ şeklinde bir karara varılmıştır 

(RTÜK, 2012). Altun’a göre (2008) bu eğitimin 

başka derslerin içeriğinde verilmesi birçok 

dezavantajı ortadan kaldırabileceği gibi, 

Türkçe dersi içerisinde verilmesi Medya 

Okuryazarlığı ile kitle iletişim araçları üzerin-

de dil becerilerinin geliştirilmesi;  Hayat Bilgi-

si dersi içerisinde verilmesi medyadaki şiddet, 

madde bağımlılığı ile mücadele, sağlık konu-

sunda bilinçlenmeyi sağlama; Sosyal Bilgiler 

dersi içerisinde verilmesi Medya Okuryazar-

lığı programı ile toplumu demokrasi ve ben-

zeri konularda bilinçlendirme; Görsel Sanatlar 

dersi içerisinde verilmesi görsel okuryazarlığı 

geliştirme gibi çeşitli avantajlar da sağlayabi-

lir. Bu konu ile ilgili olarak Medya Okuryazar-

lığının en çok dil dersleriyle ilişkili olduğu 

görüşünü ortaya atan bilim insanlarının oldu-

ğu da görülmektedir. Çakmak’a göre ise 

Medya Okuryazarlığı geleneksel okuryazarlı-

ğın alternatifi değil tamamlayıcısı ve Türkçe 

dersleriyle ilişkilendirilerek verilmesi gereken 
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bir eğitimdir (Akt. Çakmak, Altun 2013: 153).  

 Alan yazını incelendiğinde Medya 

Okuryazarlığı kavramının Türkiye’de gün-

deme gelmesinin ve eğitim programlarına 

alınmasının ardından çeşitli çalışmaların ya-

pıldığı görülmektedir. Altun (2009) yaptığı 

çalışma ile Medya Okuryazarlığı dersi öğre-

tim programını ele almış, akademik ilginin ve 

uzman sayısının arttırılması gerektiği, Medya 

Okuryazarlığı konusuna öğretmen eğitimle-

rinde yer verilmesi gerektiği, anne-babaların 

bu konuda rehberlik yapılması gerektiği, 

Medya Okuryazarlığı dersi Öğretim Progra-

mı’nın medya açısından bakıldığında tutarsız 

olduğu ve medyanın tanıtımı düzeyinde kal-

dığı sonuçlarını ortaya koymuştur. Çakır, 

Koçer, ve Aydın (2012), Medya Okuryazarlığı 

dersini alan ve almayan öğrencilerin medya 

izleme davranışlarındaki farklılıkları ele al-

mış, dersin başlangıç aşamasında etki yarattı-

ğı fakat istenen düzeyde olmadığı sonucuna 

varmıştır. Gömleksiz ve Duman (2013), Med-

ya Okuryazarlığı dersi kazanımlarının gerçek-

leşme düzeyini belirlemek amacıyla Elazığ il 

merkezinde 925 öğrencinin ve okul yöneticile-

rinin görüşlerine başvurmuş, dersin gereklili-

ği ve kazanımların çoğunun yüksek düzeyde 

gerçekleştiğini tespit etmiştir. Gedik (2015), 

Türkçe Öğretmeni adaylarının Medya Okur-

yazarlığına ilişkin görüşlerini incelemiş ve 

araştırma sonucunda Türkçe öğretmen aday-

larının bu dersin ortaokul düzeyinde verilme-

si gerektiğini düşündükleri ve bu dersi birey-

sel, toplumsal ve eğitim açısından gerekli 

gördükleri gibi sonuçlara ulaşmıştır. Damla-

pınar (2014), Medya Okuryazarlığı dersi ter-

cihlerine göre İlköğretim çocuklarının medya 

tutumlarını ve davranışlarını incelemiş, araş-

tırma sonucunda bu dersi alan öğrencilerin 

medyayı daha çok sorguladıkları, ihtiyaca 

uygun biçimde kullanma eğiliminde oldukla-

rı, daha çok haber ve bilgi amacına yönelik 

kullandıkları gibi tespitlerde bulunmuştur. 

Yine Çakmak ve Altun (2013), İlköğretim 

Türkçe Dersi Öğretim Programında (1-

5.sınıflar) Medya Okuryazarlığı Eğitimi üze-

rine bir çalışma yapmış ve 13 genel amaçtan 

6’sının, I. kademe öğretim programı kazanım-

larının ise %62’sinin Medya Okuryazarlığı 

temel becerileriyle ilişkilendirilebilir nitelikte 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

 Bu araştırmada 2015 Türkçe Dersi 

Öğretim Programı’nda yer alan genel amaçla-

rın ve mevcut sisteme göre Medya Okurya-

zarlığı dersinin okutulabileceği 7. ve 8. sınıfla-

ra ait kazanımların Medya Okuryazarlığı 

eğitimine uygunluğu araştırılmış, Medya 

Okuryazarlığı ve Türkçe dersi arasında ne 

gibi ‚ara disiplin‛ler oluşturulabileceği belir-

lenmeye çalışılmıştır.   

Problem Durumu 

Alan yazını incelendiğinde Medya 

Okuryazarlığı eğitimi konusunda mevcut 

derslerin programları içerisinde eğitim verme 

ve ayrı bir ders olarak eğitim verme şeklinde 

iki görüşün ortaya atıldığı belirlenmiştir. Ül-

kemizde Medya Okuryazarlığı eğitiminin ayrı 

bir ders olarak verilmesi uygun görülmüş ve 

uygulama bu yönde yapılmaktadır. Bununla 

birlikte bazı mevcut derslere ait öğretim prog-

ramlarının Medya Okuryazarlığı eğitimine 

uygunluğunun çeşitli çalışmalarda ele alındı-

ğı görülmektedir. 2015 Türkçe Dersi Öğretim 

Programının Medya Okuryazarlığı eğitimine 

uygunluğu ile ilgili bir çalışma yapılmadığı 

belirlenmiştir. 2015Türkçe Dersi Öğretim 

Programı’nda (7. ve 8. sınıflar) Medya Okur-

yazarlığı eğitimi araştırmanın temel proble-

mini oluşturmaktadır. 

Araştırmanın Problem Cümlesi 

2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı 

genel amaçları ve 7-8. sınıflara ait kazanımlar 

Medya Okuryazarlığı dersi eğitimine ne dere-

ce uygundur? 

Alt Problemler 

1. 2015 Türkçe Dersi Öğretim Prog-

ramı Genel Amaçları Medya Okuryazarlığı 

temel becerileri ile ne ölçüde ilişkilidir? 

2. 2015 Türkçe Dersi Öğretim Prog-

ramı’nda yer alan 7. ve 8.sınıf kazanımları 

Medya Okuryazarlığı temel becerileri ile ne 

ölçüde ilişkilidir? 

3. Medya okuryazarlığı temel beceri-

leri 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı söz-
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lü iletişim, okuma, yazma öğrenme alanlarıy-

la ne ölçüde ilişkilidir? 

4. Belirlenen ilişkiler medya okurya-

zarlığı erişim, analiz-değerlendirme ve medya 

üretme becerilerine göre nasıl dağılım gös-

termektedir? 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın temel amacı 2015 Türk-

çe Dersi Öğretim Programı genel amaçlarının 

ve 7-8. Sınıflara ait kazanımların medya okur-

yazarlığı eğitimine uygunluğunu belirleyerek 

bu iki ders arasında ‚ara disiplin‛ler oluştu-

rulmasına katkıda bulunmak ve mevcut du-

rumdan yola çıkarak ülkemizde medya 

Okuryazarlığı eğitimin veriliş şeklinin tekrar 

gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulamaktır. 

Araştırmanın Sayıltıları 

1. Araştırma sonucunda elde edilen 

bilgilerin Türkçe dersinde Medya Okuryazar-

lığı eğitimine katkı sağlaması 

2. 2015 Türkçe Dersi Öğretim Prog-

ramı genel amaçlarının ve 7-8. Sınıflara ait 

kazanımların Medya Okuryazarlığı dersi eği-

timine uygunluğu analiz edilirken ön yargı-

dan uzak ve nesnel bir yaklaşımın benimsen-

miş olması 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

1. Araştırma 2015 Türkçe Dersi Öğre-

tim Programı ile sınırlıdır. 

2. Araştırma 2015 Türkçe Dersi Öğre-

tim Programı Genel Amaçları ve Medya 

Okuryazarlığı dersinin verilebileceği 7. ve 

8.sınıflara ait kazanımlar ile sınırlıdır. 

 

YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmanın modeli, ev-

ren ve örneklemi ile örneklemin seçim şekli 

üzerinde durulmuştur. Verileri toplamak 

amacıyla kullanılan araçlar tanıtılmıştır. Son 

bölümde ise elde edilen verilerin analizi ya-

pılmıştır. 

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmada nitel araştırma veri top-

lama yöntemlerinden doküman incelemesi 

yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, 

araştırılması hedeflenen olgu veya olgular 

hakkında bilgi içeren yazı materyallerin ana-

lizini kapsar (Yıldırım, Şimşek, 2013:  217). 

Analiz sürecinde temalar ile ilişkilendirilebi-

lecek nitelikte olduğu düşünülen genel amaç 

ve kazanımlara ‚1‛, ilişkilendirilebilecek nite-

likte olmadığı düşünülen genel amaç ve ka-

zanımlara ise ‚0‛ değeri verilerek ortaokul 

Türkçe dersi öğretim programı dokümanı 

incelenmiştir (Çakmak ve Altun, 2013: 155). 

Analiz aşamasında alanında uzman kişilerin 

ve dersin öğretimini gerçekleştiren farklı 

branşlarda öğretmenlerin görüşleri alınarak 

karşılaştırma yapılmış ve sonuca gidilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın genel amacına yönelik 

olarak alan yazın taraması yapılmıştır. Daha 

sonra 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı 

doküman incelemesi yapılarak incelenmiştir. 

Doküman incelemesi sonucu elde edilen bul-

gular yazılmıştır. Doküman incelemesi sonu-

cunda elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlara 

yönelik önerilerin yazılmasıyla araştırma sü-

reci tamamlanmıştır. 

Araştırmada veriler araştırmanın 

amacına ve alt amaçlarına uygun olarak top-

lanmıştır. 

 

BULGULAR 

Araştırmada bulgular genel amaçlar 

ve öğrenme alanlarına göre incelenerek elde 

edilmiştir. İlk olarak genel amaçlar ardından 

7-8.sınıf düzeyinde öğrenme alanlarında veri-

len kazanımlar sırayla medya okuryazarlığı 

eğitimine uygunluğu açısından değerlendi-

rilmiştir.
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Tablo 1:  Medya Okuryazarlığı Becerileri ile Genel Amaçların İlişkilendirilmesi 

No Genel Amaçlar İlişkili Beceriler 

2 Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bi-

linçli, doğru ve özenli kullanmalarını sağlamak, 
Üretim 

3 Düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki 

kurma, eleştirme, tahmin etme, yorumlama, analiz-sentez 

yapma ve değerlendirme becerilerini geliştirmek, 

Erişim 

Çözümleme 

Değerlendirme 

 

4 

Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını 

zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmalarını; duygu, 

düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmelerini sağlamak, 

Çözümleme 

Değerlendirme 

5 Okuma ve yazma sevgisi ile alışkanlığını kazanmalarını 

sağlamak, 
Üretim 

6 Duygu ve düşünceleri ile bir konudaki görüşlerini veya 

tezini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade 

etmelerini sağlamak, 

 

Üretim 

7 Bilimsel, yapıcı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, kendini ifade 

etme, iletişim kurma, iş birliği yapma, problem çözme ve 

girişimcilik gibi temel becerilerini geliştirmek, 

Üretim 

Çözümleme 

Değerlendirme 

 

8 

Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılan-

dırma becerilerini geliştirmek, 

Erişim 

Çözümleme 

Değerlendirme 

9 Basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye 

erişme, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerini geliştirmek, 

Erişim 

Üretim 

10 Çoklu medya ortamlarında aktarılanları sorgulamalarını 

sağlamak, 

Çözümleme 

Değerlendirme 

 

Tablo 1 incelendiğinde 2015 Türkçe 

Dersi Öğretim Programı’ndaki 13 genel amaç-

tan 9’unun medya okuryazarlığı eğitimiyle 

ulaşılması amaçlanan erişim, çözümleme, 

değerlendirme, üretim temel becerileriyle 

ilişkilendirilebilir olduğu görülmektedir. Ge-

nel amaçlardan bazıları tek bir beceriyi içerir-

ken bazıları ise birden fazla beceriyi içermek-

tedir. Yine tablo 1’e incelendiğinde medya 

okuryazarlığı erişim becerisiyle ilişkilendiri-

lebilir 3, çözümleme becerisiyle ilişkilendirile-

bilir 5, değerlendirme becerisiyle ilişkilendiri-

lebilir 5 ve üretim becerisiyle ilişkilendirilebi-

lir 5 genel amacın tespit edildiği görülmekte-

dir. 

7-8.sınıf düzeyinde 2015 Türkçe Dersi 

Öğretim Programı ‚sözlü iletişim, okuma, 

yazma‛ öğrenme alanlarında verilen kaza-

nımlar sırasıyla medya okuryazarlığı eğitimi-

ne uygunluğu açısından değerlendirilmiştir.
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Grafik 1:  Sözlü İletişim Öğrenme Alanı Kazanımlarının Medya Okuryazarlığı  

ile İlişkilendirilmesi 
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Grafik 1 incelendiğinde sözlü iletişim 

öğrenme alanındaki toplam 32 kazanımdan 

24’ünün medya okuryazarlığı eğitimi ile iliş-

kilendirilebilecek nitelikte olduğu belirlenmiş-

tir. Sınıf düzeylerine göre ise 7.sınıfta 16 ka-

zanımdan 12’sinin, 8.sınıfta da yine 16 kaza-

nımdan 12’sinin medya okuryazarlığı eğiti-

miyle ilişkilendirilebilir nitelikte olduğu tespit 

edilmiştir.

 

Grafik 2:  Sözlü İletişim Öğrenme Alanını Medya Okuryazarlığı Temel Beceriyle İlişkilendirme 
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Bazı Kazanımlar birden fazla temel beceri ile ilişkilidir. 

 

 

Grafik 2 incelendiğinde erişim beceri-

sine yönelik 7. ve 8.sınıf seviyesinde 1, çözüm-

leme becerisine yönelik 15, değerlendirme 

becerisine yönelik 7 ve üretim becerisine yö-

nelik 4 kazanım bulunduğu görülmektedir.
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Tablo 2:  Sözlü İletişim Öğrenme Alanı Örnek Kazanımları 

No Kazanım Sınıf Düzeyi 

1 Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/ tartışır. 7-8 

2 Konuşmada/ tartışmada ikna edici ve yönlendirici ifadeleri belirler. 7 

3 Dinlediği konuşmada öne sürülen düşüncelerin gerekçelerini ve ka-

nıtlarını belirler, sorgular ve değerlendirir. 

8 

4 Farklı türdeki metinleri dramatize eder. 7-8 

 

Grafik 3:  Okuma Öğrenme Alanı Kazanımlarının Medya Okuryazarlığı ile ilişkilendirilmesi 
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Grafik 3 incelendiğinde okuma öğ-

renme alanındaki toplam 59 kazanımdan 

47’sinin medya okuryazarlığı eğitimi ile ilişki-

lendirilebilecek nitelikte olduğu belirlenmiş-

tir. Sınıf düzeylerine göre ise 7.sınıfta 28 ka-

zanımdan 22’sinin, 8.sınıfta ise 31 kazanım-

dan 25’inin medya okuryazarlığı eğitimiyle 

ilişkilendirilebilir nitelikte olduğu tespit edil-

miştir.

 

Grafik 4:  Okuma Öğrenme Alanını Medya Okuryazarlığı Temel Beceriyle İlişkilendirme 
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Bazı Kazanımlar birden fazla temel beceri ile ilişkilidir. 

 

Grafik 4 incelendiğinde erişim becerisine yö-

nelik 7. ve 8. sınıf seviyesinde 7, çözümleme 

becerisine yönelik 40, değerlendirme becerisi-

ne yönelik 15 kazanım bulunduğu görülmek-

tedir. Üretim becerisine yönelik kazanımın 

yer almadığı tespit edilmiştir. 

 

 



 

 

 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın (7-8. Sınıflar) Medya Okuryazarlığı Dersi Eğitimine Uygunluğu       295 
 

 
 

 
 

 

Tablo 3:  Okuma Öğrenme Alanı Örnek Kazanımları 

No Kazanım Sınıf Düzeyi 

1 Okuduklarının konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler. 7-8 

2 Okuduklarını ve izlediklerini karşılaştırır. 7-8 

3 Hikâye edici metinlerdeki olay örgüsünü çözümler. 7-8 

4 Kurgu metinler ile anonim eserleri karşılaştırır. 8 

 

Grafik 5:  Yazma Öğrenme Alanı Kazanımlarının Medya Okuryazarlığı ile İlişkilendirilmesi 

29 30

59

27 28

55

0

10

20

30

40

50

60

70

7.Sınıf 8.Sınıf Toplam

Toplam Kazanımlar

İlişkilendirilen Kazanımlar  

 

 

Grafik 5 incelendiğinde yazma öğ-

renme alanındaki toplam 59 kazanımdan 

55’inin medya okuryazarlığı eğitimi ile ilişki-

lendirilebilecek nitelikte olduğu belirlenmiş-

tir. Sınıf düzeylerine göre ise 7.sınıfta 29 ka-

zanımdan 27’sinin, 8.sınıfta ise 30 kazanım-

dan 28’inin medya okuryazarlığı eğitimiyle 

ilişkilendirilebilir nitelikte olduğu tespit edil-

miştir

 

Grafik 6:  Yazma Öğrenme Alanı Kazanımlarını Medya Okuryazarlığı  

Temel Beceriyle İlişkilendirme 
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Bazı Kazanımlar birden fazla temel beceri ile ilişkilidir. 
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Grafik 6 incelendiğinde erişim beceri-

sine yönelik 7. ve 8. sınıf seviyesinde 6, çö-

zümleme becerisine yönelik 2, değerlendirme 

becerisine yönelik 2, üretim becerisine yönelik 

49 kazanımın bulunduğu görülmektedir. 7. 

Sınıflarda çözümleme becerisiyle ilişkilendiri-

lebilecek kazanımın olmadığı belirlenmiştir.

 

Tablo 4:  Yazma Öğrenme Alanı Örnek Kazanımları 

No Kazanım Sınıf Düzeyi 

1 Hikâye edici metinler yazar. 7-8 

2 Gerektiğinde anlatımı zenginleştirmek için çizim, grafik, görseller ve 

diğer çoklu medya ögelerini kullanır. 

7-8 

3 Yazdıklarını gözden geçirir. 7-8 

4 Dilbilgisine dayalı anlatım bozukluklarının farkına varır.  

 

Grafik 7:  Medya Okuryazarlığına Uygun Kazanımları Sınıf Düzeyleriyle İlişkilendirme 
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Grafik 7 incelendiğinde 7. ve 8. sınıf 

sözlü iletişim, okuma, yazma öğrenme alanla-

rında verilen toplam 150 kazanımdan 

126’sının medya okuryazarlığı temel becerileri 

ile ilişkilendirilebilir olduğu görülmektedir.  

 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİ-

LER 

Medya okuryazarlığı eğitiminin nasıl 

verilmesi gerektiği konusu ülkemizde bu 

kavramın gündeme geldiği günden beri tartı-

şılmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı ve Radyo 

Televizyon Üst Kurulu arasında gerçekleştiri-

len görüş alışverişlerinde bu eğitimin müsta-

kil bir ders şeklinde verilmesi uygun görülse 

de mevcut eğitim sisteminde medya okurya-

zarlığı seçmeli dersinin geri planda kalması 

ve medya okuryazarlığı eğitimin hayati önemi 

eğitimin veriliş şeklinin tekrar ele alınması 

gerektiğini ortaya koymaktadır. Araştırmada 

medya okuryazarlığı eğitiminin Türkçe Dersi 

Öğretim Programı kazanımları ile ne ölçüde 

ilişkilendirilebileceği ve bu eğitimin Türkçe 

dersi içerisinde verilebilirliği incelenmeye 

çalışılmış ve 7. ve 8. sınıf kazanımları ince-

lenmiştir. Çünkü hali hazırda yürüklükte olan 

Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulları Hafta-

lık Ders Çizelgesinde medya okuryazarlığı 

dersinin 7. veya 8. sınıflardan birinde bir de-

faya mahsus olarak verilebileceği ifade edil-

mektedir.  

Araştırmada öncelikle Türkçe Dersi 

Öğretim Programı’nda verilen genel amaçla-

rın medya okuryazarlığı dersi temel becerile-
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riyle ne derece uyumlu olduğu incelenmiştir. 

Elde edilen verilere göre 13 genel amaçtan 

9’unun medya okuryazarlığı temel becerileri 

ile ilişkilendirilebileceği sonucuna ulaşılmış-

tır. Genel amaçlardan bazıları sadece bir bece-

riye yönelikken bazılarının ise birden fazla 

beceriye yönelik olduğu tespit edilmiştir. 2015 

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda verilen 9 

ve 10 no'lu genel amaçların ise doğrudan 

medya unsurlarına yönelik olduğu belirlen-

miştir. Bu verilerden hareketle Türkçe dersi 

genel amaçlarının %69,23 oranında medya 

okuryazarlığı eğitimine uygun olduğu görül-

mektedir.  

Araştırmanın sonraki aşamalarında 

2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda 

belirlenen Türkçe dersi öğrenme alanlarının 

medya okuryazarlığı dersi temel becerileriyle 

ne ölçüde uyumlu olduğu belirlenmeye çalı-

şılmıştır. 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı 

incelendiği takdirde Türkçe eğitiminin ‚sözlü 

iletişim, okuma, yazma‛ öğrenme alanlarına 

ayrıldığı görülebilir. Araştırmada ilk olarak 

sözlü iletişim öğrenme alanı kazanımlarının 

medya okuryazarlığı dersi temel becerilerine 

uygunluğu üzerinde durulmuştur. Elde edi-

len verilere göre 7.sınıfta 16 kazanımdan 

12’sinin, 8. sınıfta yine 16 kazanımdan 

12’sinin medya okuryazarlığı temel becerileri 

ile ilişkilendirilebilir nitelikte olduğu belir-

lenmiştir. Bu sayılara göre sözlü iletişim öğ-

renme alanı kazanımları ile medya okuryazar-

lığı dersi temel becerileri arasında %75 ora-

nında uyum olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Medya okuryazarlığı ile ilişkilendirilebilen 

kazanımların temel becerilere göre dağılımı 

incelendiğinde 7.sınıfta erişim temel becerisi-

ne yönelik 1, çözümleme temel becerisine 

yönelik 7, değerlendirme temel becerisine 

yönelik 4, üretim temel becerisine yönelik 2; 

8.sınıfta ise erişim temel becerisine yönelik 1, 

çözümleme temel becerisine yönelik 8, değer-

lendirme temel becerine yönelik 3, üretim 

temel becerisine yönelik 2 kazanıma yer veril-

diği tespit edilmiştir. Bazı kazanımların ise 

birden fazla beceri içerdikleri belirlenmiştir. 

Bu sonuçlara göre sözlü iletişim öğrenme 

alanı kazanımların medya okuryazarlığı dersi 

temel becerileri ile büyük oranda uyumlu 

oldukları ifade edilebilir.  

Okuma öğrenme alanı kazanımlarının 

medya okuryazarlığı dersi temel becerileriyle 

ilişkisi incelendiğinde 7. sınıfta 28 kazanım-

dan 22’sinin, 8.sınıfta ise 31 kazanımdan 

25’inin ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu verilere göre 7. ve 8. sınıflarda okuma öğ-

renme alanı kazanımlarının %79,66 oranında 

medya okuryazarlığı dersi temel becerilerine 

uyumlu olduğu söylenebilir. Medya okurya-

zarlığı ile ilişkilendirilebilen kazanımların 

temel becerilere göre dağılımı incelendiğinde 

7.sınıfta erişim temel becerisine yönelik 4, 

çözümleme temel becerisine yönelik 18, de-

ğerlendirme temel becerisine yönelik 6 kaza-

nıma yer verildiği; üretim temel becerisine 

yönelik kazanımın yer almadığı belirlenmiş-

tir. 8. sınıfta ise erişim temel becerisine yöne-

lik 3, çözümleme temel beceresine yönelik 22, 

değerlendirme temel becerisine yönelik 9 

kazanıma yer verildiği tespit edilmiştir. 7. 

sınıfta olduğu gibi 8. sınıfta da üretim beceri-

ne yönelik kazanıma yer verilmediği görül-

mektedir. Bazı kazanımların birden fazla be-

ceriyi içerdiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlara 

göre okuma öğrenme alanı kazanımlarının 

daha çok medya okuryazarlığı çözümleme 

temel becerisine yönelik olduğu, üretim temel 

becerisine uygun olmadığı belirtilebilir. 

Yazma öğrenme alanı kazanımlarının 

medya okuryazarlığı dersi temel becerileriyle 

ilişkisi incelendiğinde 7. sınıfta 29 kazanım-

dan 27’sinin, 8. sınıfta ise 30 kazanımdan 

28’inin ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu veri-

lerden hareketle her iki sınıfta yer alan yazma 

öğrenme alanı kazanımlarının %93,22 oranın-

da medya okuryazarlığı temel becerilerine 

uyumlu olduğu söylenebilir. Medya okurya-

zarlığı ile ilişkilendirilen yazma öğrenme 

alanı kazanımlarının temel becerilere göre 

dağılımı incelendiğinde 7. Sınıfta erişim temel 
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becerine yönelik 3, değerlendirme temel bece-

risine yönelik 1, üretim temel becerine yönelik 

25 kazanıma yer verildiği; çözümleme beceri-

sine yönelik kazanıma yer verilmediği görül-

müştür. 8. sınıfta ise erişim temel becerisine 

yönelik 3, çözümleme temel becerisine yöne-

lik 2, değerlendirme temel becerine yönelik 1, 

üretim temel becerine yönelik 24 kazanıma 

yer verildiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlara 

göre yazma öğrenme alanı kazanımlarının 

büyük oranda medya okuryazarlığı temel 

becerilerine uyumlu olduğu, özellikle üretim 

temel becerisini karşıladıkları, çözümleme 

becerisine ise büyük oranda uygun olmadık-

ları söylenebilir. 

Araştırmanın son aşamasında ise 2015 

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda medya 

okuryazarlığı temel becerileri ile ilişkilendiri-

len kazanımlar sınıf düzeyleri ile ilişkilendi-

rilmiştir. Buna göre 7. sınıfta 73 kazanımdan 

61’inin, 8. sınıfta 77 kazanımdan 65’inin; top-

lamda ise 150 kazanımdan 126’sının medya 

okuryazarlığı temel becerileri ile ilişkili oldu-

ğu tespit edilmiştir. Bu verilerden hareketle 

2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı 7. ve 8. 

sınıf kazanımlarının %84 oranında medya 

okuryazarlığı eğitime uygun olduğu görül-

mektedir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara 

göre 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı 

genel amaçlarının ve 7, 8. Sınıf kazanımlarının 

büyük oranda medya okuryazarlığı temel 

becerileri ile ilişkilendirilebilir nitelikte oldu-

ğu, dolayısıyla medya okuryazarlığı eğitimi-

nin Türkçe dersi içerisinde de verilmesinin 

mümkün olduğu dile getirilebilir.  

Alan yazın incelendiğinde bu çalış-

maya benzer çalışmaların yapıldığı görülebi-

lir. Çakmak ve Altun (2013) tarafından yapı-

lan çalışmada İlköğretim Türkçe Dersi Öğre-

tim Programı (1-5. sınıflar) medya okuryazar-

lığına uygunluğu bakımından incelenmiş ve 

13 genel amaçtan 6’sının medya okuryazarlığı 

temel becerileri ile doğrudan ilişkilendirilebi-

lir nitelikte olduğu; dinleme öğrenme alanın-

daki kazanımlardan %58’inin (108/185), ko-

nuşma öğrenme alanındaki kazanımlardan 

%60’ının (127/210), okuma öğrenme alanında-

ki kazanımlardan %56’sının (163/290), yazma 

öğrenme alanındaki kazanımlardan %64’ünğn 

(144/226), görsel okuma/yazma öğrenme ala-

nındaki kazanımlardan %69’unun (101/147) 

medya okuryazarlığı eğitimi ile ilişkilendiri-

lebileceği tespit edilmiştir(Çakmak, Altun, 

2013:  152-170). Bu sonuçlara göre 2015 Türkçe 

Dersi Öğretim Programı’nın medya okurya-

zarlığı eğitimine uygunluk oranının İlköğre-

tim Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndan (1-

5. sınıflar) daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Sayın (2015) tarafından yapılan çalışmada ise 

2006 ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı 

(6, 7 ve 8.sınıflar) medya okuryazarlığı eğiti-

mine uygunluğu bakımından incelenmiş 11 

genel amaçtan 8’inin (%72,7) , İlköğretim 

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda öğrenci-

nin kazanması beklenen 9 temel beceriden 

9’unun da medya okuryazarlığı becerileri ile 

ilişkili olduğu; dinleme/izleme beceri alanı 

kazanımlarının %73,8’inin (31/42), konuşma 

beceri alanı kazanımlarının %90,4’ünün 

(38/42), okuma beceri alanı kazanımlarının 

%84,3’ünün (43/51), yazma beceri alanı kaza-

nımlarının %97,6’sının (41/42) medya okurya-

zarlığı eğitimi ile ilişkilendirilebilecek nitelik-

te olduğu tespit edilmiştir(Sayın, 2015:  92-98). 

Araştırma sonuçlarına göre 2006 İlköğretim 

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın (6, 7 ve 8. 

Sınıflar) 2015 Türkçe Dersi Öğretim Progra-

mı’ndan (7 ve 8. Sınıflar) medya okuryazarlığı 

eğitimine daha uygun olduğu belirtilebilir. 

Öneriler 

 Medya okuryazarlığı eğitiminin ve-

riliş şekli tekrar düzenlenerek bu eğitim Türk-

çe ders kitapları içerisine bir tema şeklinde 

dâhil edilebilir. 

 Benzer şekilde medya okuryazarlığı 

eğitimine yatkın olan Sosyal Bilgiler dersine 

ait öğretim programının medya okuryazarlığı 

eğitimine uygunluğunu inceleyen çalışmalar 

yapılabilir. 

 Medya okuryazarlığı eğitimi Türkçe 

dersinde ara disiplin olarak da ele alınabilir. 

 5. ve 6. Sınıf kazanımları da medya 

okuryazarlığı eğitimine uygunluğu açısından 
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değerlendirilerek 2015 Türkçe Dersi Öğretim 

Programı’nın medya okuryazarlığı eğitimine 

uygunluğu hakkında genel bir değerlendirme 

çalışması yapılabilir. 

 Türkçe dersi öğrenme alanları içeri-

sinde doğrudan medya okuryazarlığı eğitimi-

ne yönelik kazanımlara yer verilebilir. 

 Medya Okuryazarlığı Öğretim Prog-

ramı’nda yer alan kazanımlar da Türkçe Dersi 

Öğretim Programı’nda verilen temel becerile-

re uygunluğu açısından değerlendirilebi 
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