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ÖNSÖZ 

21. yüzyılda televizyon, insanlar için hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri 

durumuna gelmiştir. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle televizyon dediğimiz beyaz 

cam'dan sunulan yayınlar seçilmeye başlanmıştır. Bu süreçle birlikte hedef kitleye 

özel tematik televizyon kanalları bir bir yayın hayatına başlamışlardır. Müzik, 

belgesel, film derken çocuk kanalları da yayın yapmaya başlamışlardır. 

Televizyonun insan hayatına katkıları birçok çalışmaya konu olmuştur ve 

olmaya da devam etmektedir. Kitle iletişim araçlarından biri olan televizyon üzerine 

yapılan araştırmalardan birçoğu, televizyonun insanlar üzerindeki etkilerini konu 

edinmişlerdir. Bu çalışmada geleceğin teminatı olan çocukların eğitilmesinde ve 

bilgilendirilmesinde önemli bir yere sahip olan çocuk televizyonlarının olumlu ya da 

olumsuz etkileri araştırılmıştır. Ayrıca Türkiye'de yayın yapan çocuk 

televizyonlarının içerik ve biçimsel yönden araştırması yapılmıştır. 

Araştırma boyunca birçok kişinin yardımı ve katkısı olmuştur. Çalışma 

boyunca desteklerini esirgemeyen hocalarım; Doç. Dr. Aytekin CAN ve Yrd. Doç. 

Dr. Meral SERARSLAN‘a, fakülte ve bünyesinde yer alan akademisyen hocalarıma 
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ÖZET 

Kitle iletişim araçları, çağımızın vazgeçilmezleri arasında yerini almıştır. 

Özellikle televizyon, diğer araçlardan, gerek izleyici kitlesi gerekse kullanılabilirlik 

açısından daha önemli bir konumda yer almaktadır. Dünyada neredeyse her evde bir 

televizyon olduğu düşünüldüğünde; yayınların nitelikleri, içerikleri ve biçimleri 

önem kazanmaktadır. Buradan hareketle televizyonun izleyiciler üzerindeki olumlu 

veya olumsuz etkileri araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Tematik çocuk 

kanalları, yayınladıkları programlarda daha dikkatli olmaları gerekmektedir. 

Çalışmanın konusu Türkiye'de kamusal ve özel yayın yapan çocuk 

televizyonlarının içerik ve biçimsel yönden incelenmesidir. Türkiye'de yayın yapan 

çocuk televizyonlarının sayısı neredeyse yirmiye ulaşmıştır. Ancak izleyici kitlesi ve 

kapsama alanı açısından en önemli kanallar TRT Çocuk ve Yumurcak TV‘dir. 

Araştırma kapsamında bu iki televizyon kanalının 24 saatlik yayınları video kasete 

kaydedilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak çeşitli başlıklar 

altında incelenmiştir. Çocuk televizyon kanallarında yayınlanan programlarda şiddet 

unsuru bulunan yapımların neredeyse tamamı yabancı kaynaklı yapımlardır. Bu 

durum yerli yapımların şiddet unsuruna dikkat ettiklerini kanıtlamaktadır. Kanalların 

yayın anlayışları ile yayın içerikleri tamamıyla örtüşmemektedir. Ancak geçmiş 

yıllara oranla yayıncıların bu konuda daha bilinçli olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır. Yapım tekniği açısından bakıldığında canlandırma türü, bilgisayar 

teknolojisindeki gelişmeler ile birlikte en fazla kullanılan film yapım tekniği 

durumuna gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Televizyonu, TRT Çocuk, Yumurcak TV 
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ABSTRACT 

Investigation Of The Private And Public Children's TV Channels In Turkey In 

Terms Of Both Content And Form 

Abdullah Mert 

Institute of Social Sciences 

Radio Television Major of Science 

Mass media have taken their place among the indispensables of our age. The 

TV, in particular, enjoys a more important position than the other media in terms of 

both audience and use/availability. Given that almost all homes in the world have a 

television set, the quality, content and forms of broadcasts gain importance. Thus, 

positive and negative effects of television on audiences constitute the subject matter 

of this study. Children's TV channels need to be more careful about the programmes 

that they broadcast. 

The purpose of the study is an investigation of the private and public children's 

TV channels in Turkey in terms of both content and form. The number of children's 

TV channels broadcasting in Turkey has reached almost twenty; however, the 

leading ones among them in terms of the size of audience and coverage area are TRT 

Cocuk and Yumurcak TV. 24-hour-broadcasts of these two television channels were 

recorded on video cassettes within the scope of this study. The data that were 

obtained were studied under various headings using the content analysis method. 

Almost all of the programmes broadcast on child television channels that contain 

violent elements are of foreign origin. This situation is a proof that domestic 

programmes are careful about violent elements. The understandings of broadcast and 

broadcast contents of channels do not fully overlap. However, it would not be wrong 

to suggest that broadcasters exhibit more caution in this regard. When it is viewed 

from the programme-making techniques, the genre of animation has become the 

most frequently used film-making technique together with the developments in 

computer technology. 

Key Words: Child Television, TRT Cocuk, Yumurcak TV. 



 

 

vii 

ĠÇĠNDEKĠLER 

Bilimsel Etik Sayfası………………………………………………………………....ii 

Tez Kabul Formu…………………………………………………………………….iii 

Önsöz………………………………………………………………………………...iv 

Özet…………………………………………………………………………………...v 

Abstract………………………………………………………………………………vi 

İçindekiler…………………………………………………………………………...vii 

Kısaltmalar Sayfası…………………………………………………………………..xi 

Tablolar Listesi…………………………………………………………………......xiii 

Giriş……………………………………………………………………………….......1 

Problem……………………………………………………………………………….2 

Araştırmanın Amacı………………………………………………………………......3 

Araştırmanın Önemi………………………………………………………………......3 

Sınırlılıklar……………………………………………………………………………4 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM-Televizyon Yayıncılığı…………………………………….......5 

1. Yayıncılık………………………………………………………………........5 

1.1. Yayının Tanımı Ve Tarihsel Gelişimi……………………………….5 

1.2. Yayıncılığın Amaçları Ve Araçları………………………………….6 

2. Televizyon Yayıncılığı………………………………………………....……8 

2.1. Dünyada Televizyon Yayıncılığının Gelişimi…………………..…10 

2.2. Türkiye'de Televizyon Yayıncılığının Gelişimi…………….......….13 

2.2.1. TRT Öncesi Dönem………………………………………..13 

2.2.2. TRT Dönemi……………………………………………….14 

2.2.3. Özel Televizyonlar Dönemi………………………………..16 

3. Televizyon Yayıncılığının Önemi………………………………………….20 



 

 

viii 

3.1. Siyasal Açıdan Önemi…………………………………………...…21 

3.2. Ekonomik Açıdan Önemi………………………………………….23 

3.3. Kültürel Açıdan Önemi…………………………………………….26 

3.4. Eğitim Açısından Önemi…………………………………………...28 

3.5. Ahlaki Ve Toplumsal Açıdan Önemi………………………………31 

3.6. Bilgi Dolaşımı Açısından Önemi…………………………………..33 

4. Yayıncı Açısından Çocuğun Anlamı……………………………………….34 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM-Televizyonda Çocuk Yayınlan………………………………..37 

1. Televizyon Ve Çocuk İlişkisi………………………………………………37 

2. Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Etkileri……………………………..…41 

2.1. Çizgi Filmler Ve Animasyonlar……………………………………43 

2.2. Reklâmlar…………………………………………………………..45 

2.3. Şiddet………………………………………………………………48 

2.4. Cinsellik……………………………………………………………50 

2.5. Akıllı İşaretler……………………………………………………...52 

3. Dünya Televizyonlarında Çocuk Yayınları……………………………...…54 

4. Dünyada Çocuk Televizyonu Örnekleri……………………………………56 

5. Türk Televizyonlarında Çocuk Yayınları…………………………………..59 

6. Türkiye'de Çocuk Televizyonu Örnekleri………………………………….62 

6.1. Kamusal Yayın Yapan TRT'nin Çocuk Kanalı TRT Çocuk……….63 

6.2. Yumurcak TV……………………………………………………...65 

6.3. Cartoon Network…………………………………………………...66 

6.4. Nickelodeon………………………………………………………..67 

6.5. Maxi TV…………………………………………………................67 

6.6. Disney Channel…………………………………………………….68 



 

 

ix 

6.7. D Çocuk……………………………………………………………68 

6.8. Kidsco……………………………………………………...............69 

6.9. Bebe TV……………………………………………………………69 

6.10. Luli TV……………………………………………………………70 

6.11. Jetix Play………………………………………………………….70 

6.12. Disney Xd………………………………………………...............71 

6.13. Baby First………………………………………………................71 

6.14. Jojo………………………………………………………………..71 

6.15. Baby TV…………………………………………………………..72 

6.16. Karamel TV………………………………………………………72 

6.17. Masal TV…………………………………………………………72 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM-TRT Çocuk, Yumurcak TV Ve Cartoon Network'un Ġçerik 

Ve Biçimsel Yönden Ġncelenmesi……………………………………………..…..73 

1. Araştırmanın Yöntemi……………………………………………………..73 

2. Varsayımlar………………………………………………………………...74 

3. TRT Çocuk ve Yumurcak Televizyonlarının İçerik Ve Biçimsel Yönden   

    İncelenmesi…………………………………………………………………75 

3.1. TRT Çocuk…………………………………………………………75 

3.1.1. TRT Çocuk'un Yayıncılık Anlayışı………………………..75 

3.1.2. TRT Çocuk'un Yayın Akışı………………………………..78 

3.1.3. TRT Çocuk'un Yayın İçerikleri……………………………79 

3.1.4. Yapım Kaynağına Göre TRT Çocuk Programları…………88 

3.1.5. Yapım Tekniğine Göre TRT Çocuk Programları….………90 

3.1.6. Şiddet Olgusuna Göre TRT Çocuk Programları…………..91 

3.1.7. Yapım İçeriğine Göre TRT Çocuk Programları…………...91 



 

 

x 

3.1.8. TRT Çocuk'un Ticari Yönü………………………………..93 

3.2. Yumurcak TV……………………………………………………...97 

3.2.1. Yumurcak TV'nin Yayıncılık Anlayışı…………………….97 

3.2.2. Yumurcak TV'nin Yayın Akışı…………………………….98 

3.2.3. Yumurcak TV'nin Yayın İçerikleri………………………...99 

3.2.4. Yapım Kaynağına Göre Yumurcak TV Programları……..104 

3.2.5. Yapım Tekniğine Göre Yumurcak TV Programları……...106 

3.2.6. Şiddet Olgusuna Göre Yumurcak TV Programları………107 

3.2.7. Yapım İçeriğine Göre Yumurcak TV Programları……….107 

3.2.8. Yumurcak TV'nin Ticari Yönü…………………………...109 

4. Bulgular Ve Yorum………………………………………….....................114 

Sonuç…………………………………………………………….…..…………….123 

Kaynakça……………………………………………………………………….....125 

Ekler…………………………………………………………………………...…..137 

ÖzgeçmiĢ……………………………………………………………………...…...144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xi 

KĠSALTMALAR SAYFASI 

TRT: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 

TV: Televizyon 

AM: Genlik Modülasyonu 

FM: Frekans Modülasyonu 

ABD: Amerika Birleşik Devletleri 

KDKA: Amerika Pittsburgh'ta Yayın Yapan Yerel Televizyon Kanalı 

WEAF: Amerika'da Kurulan İlk Ticari Radyo İstasyonu 

EBU: European Broadcasting Union - Avrupa Yayıncılar Birliği 

BBC: British Broadcasting Corporation - İngiltere Yayın Kurumu 

RTF: Fransız Radyo ve Televizyon Kurumu 

VHF: Very High Frequency - Çok Yüksek Frekans 

UHF: Ultra High Frequency - Ultra Yüksek Frekans 

USSB: United States Satellite Broadcasting - ABD Uydu Yayıncılığı 

KW: Kilowatt 

MHZ: Megahertz 

ANAP: Anavatan Partisi 

RTYK: Radyo Televizyon Yüksek Kurulu 

CNN: Cable News Network - ABD Haber Kanalı 

PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü 

RTÜK: Radyo Televizyon Üst Kurulu 

UNESCO: United Nations Educational Scientifıc and Cultural Organization 

Birleşmiş Milletler Eğitim. Bilim ve Kültür Örgütü 

GE: General Electric 

YDD: Yeni Dünya Düzeni 



 

 

xii 

RCA: Radio Corporation of America - Amerika Radyo Şirketi  

NBC: National Broadcasting Company - Ulusal Yayın Şirketi  

TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi  

NHK: Japon Broadcosting Corporation - Japon Yayın Şirketi  

ITV: İngiliz Televizyon Kanalı 

ABC: American Broadcasting Company - Amerikan Yayın Şirketi  

CBS: Columbia Broadcasting System - Amerikan Yayın Şirketi  

CTW: Children's Television Workshop - Çocuk Televizyonu Atölyesi  

USA: American Kablolu Televizyon Kanalı  

TBS: American Kablolu Televizyon Kanalı  

ACT: Çocukların Televizyonu Yasası  

FCC: Federal İletişim Komisyonu  

STV: Samanyolu Televizyonu 

DIC: Diffusion, Information et Communication - Amerikan Asıllı Yapım Firması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiii 

TABLO VE ġEKĠLLER 

Tablo 1- Televizyon Seyreden Çocukların Dağılımı………………………………..38 

Tablo 2- Akıllı İşaretler……………………………………………………………..53 

Tablo 3- Türkiye'de yayın yapan Çocuk Televizyonları……………………………62 

Tablo 4- TRT Çocuk'un 12.04.2010 Tarihli Yayın Akışı…………………………..78 

Tablo 5- TRT Çocuklun 18.04.2010 Tarihli Yayın Akışı…………………………..79 

Tablo 6- TRT Çocuk'un Yapım Kaynağına Göre Programları……………………...88 

Tablo 7- TRT Çocuk kanalının 12.08.2010 tarihindeki yayınlarının dakika ve 

yüzdelik dilim olarak değerleri…...…………………………………………………89 

Tablo 8: TRT Çocuk‘un Yerli Ve Yabancı Programlarının Sayı Ve Süre Bakımından 

Karşılaştırılması……………………………………………………………………..89 

Tablo 9- TRT Çocuk'un Yapım Tekniğine Göre Programlan………………………90 

Tablo 10- TRT Çocuk'un Şiddet Olgusuna Göre Programlan………………………91 

Tablo 11- TRT Çocuk'un Yapım İçeriğine Göre Programları………………………92 

Tablo 12- Yumurcak TV'nin 12.04.2010 Tarihli Yayın Akışı……………………...98 

Tablo 13- Yumurcak TV'nin 18.04.2010 Tarihli Yayın Akışı……………………...99 

Tablo 14- Yumurcak TV'nin Yapım Kaynağına Göre Programlan………………..104 

Tablo 15- Yumurcak TV kanalının 12.04.2010 tarihindeki yayınların dakika ve 

yüzdelik dilim olarak oranları……………………………………………………...105 

Tablo 16: Yumurcak TV‘nin Yerli Ve Yabancı Programlarının Sayı Ve Süre 

Bakımından Karşılaştırılması………………………………………………………105 

Tablo 17- Yumurcak TV'nin Yapım Tekniğine Göre Programlan………………...106 

Tablo 18- Yumurcak TV'nin Şiddet Olgusuna Göre Programlan………………….107 

Tablo 19- Yumurcak TV'nin Yapım İçeriğine Göre Programlan………………….108 

Tablo 20- Çocuk Kanallarının Yayın Süresi Bakımından Karşılaştırılması……….114 

Tablo 21- Çocuk Kanallarının Reklam Faaliyetleri Bakımından Karşılaştırılması..115 



 

 

xiv 

Tablo 22- Çocuk Kanallarının Yapım Sayısı Bakımından Karşılaştırılması………116 

Tablo 23- Çocuk Kanallarının 12.04.2010 tarihindeki yayınlarının dakika ve yüzdelik 

dilim olarak oranları………………………………………………………………..117 

Tablo 24: Çocuk Kanallarının Yerli Ve Yabancı Programlarının Sayı Ve Süre 

Bakımından Karşılaştırılması………………………………………………………118 

Tablo 25- Çocuk Kanallarının Yapım tekniğine göre Programları Bakımından 

Karşılaştırılması……………………………………………………………………118 

Tablo 26- Çocuk Kanallarının Yapım İçeriğine Göre Programları Bakımından 

Karşılaştırılması……………………………………………………………………119 

Tablo 27- Çocuk Kanallarının Şiddet Unsuru İçeren Yapımlar Bakımından 

Karşılaştırılması……………………………………………………………………120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

GĠRĠġ 

İletişim, 21. Yüzyılın vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır. İletişim 

çağı diyebileceğimiz bu yüzyılda gerek kişiler arası, gerekse uluslar arası boyutta her 

türlü iletişim türünden söz etmek mümkündür. İletişim; sözlü, sözsüz, yazılı, yazısız, 

görsel, işitsel birçok kitle iletişim araçlarıyla sağlanmaktadır. Bu kitle iletişim 

araçlarından, gazete, radyo, televizyon ve internet diğerlerine göre daha yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Özellikle internetin yaygın olarak kullanılmaya 

başlanmasıyla uluslar arası iletişim daha da kolay bir hale gelmiştir.  

İletişimsizliğin mümkün olmadığı 21. Yüzyılda en önemli kitle iletişim aracı 

televizyondur. Çünkü hemen hemen her evde bir televizyon ve anten ya da uydu alıcı 

cihaz vardır. Haber verme işlevinin yanı sıra eğitme ve eğlendirme gibi işlevleri de 

yerine getirmesi, televizyonu izleyici açısından vazgeçilmez kılabilmektedir. Bunun 

yanı sıra izleyici kitlesine özel yayın yapan tematik kanalların artması televizyonun 

artık özele yayın yapmaya başladığının kanıtı olmuştur. Sayıları artan tematik 

kanallardan bazıları haber, spor, belgesel müzik, sinema gibi alanlara yönelirken 

bazıları ise sadece çocuklara yönelik yayın yapmaya başlamışlardır.  

Türkiye‘de çocuk televizyonculuğu dünya ile kıyaslandığında çok yeni bir 

kavramdır. Dünyada çocuk televizyonları 1970‘li yıllarda, Türkiye‘de ise 2000‘li 

yılların başlarında yayın hayatlarına başlamışlardır. Çalışmanın yapıldığı 2010 

yılında, Türkiye‘de on beşin üzerinde çocuklara yönelik yayın yapan çocuk 

televizyon kanalı bulunmaktadır. Bu çocuk kanallarından birisi kamusal yayın yapan 

devlet televizyonu TRT‘nin çocuk kanalı, bir diğeri Samanyolu grubuna ait 

Yumurcak Tv ve diğer televizyonların büyük bir bölümü yabancı kaynaklı televizyon 

kanallarıdır. Yabancı kaynaklı çocuk televizyonlarından çoğu, şifreli yayın yapan 

platformlarda yayın hayatlarını sürdürmektedirler.  

Araştırmanın ilk bölümünde televizyon yayıncılığı konusu işlenmiştir. 

Yayıncılığın tarihçesi, dünyada ve Türkiye‘de televizyon yayıncılığının tarihsel 

süreci ve televizyon yayıncılığının önemi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde 

televizyonda yer alan çocuk yayınları incelenmiştir. Televizyonun çocuklar 

üzerindeki etkileri, dünyada ve Türkiye‘de yer alan çocuk televizyonları ve 
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televizyon ve çocuk ilişkisi tartışılmıştır. Üçüncü bölümde, araştırmaya konu olan 

çocuk televizyonlarının içerik ve biçimsel yönden analizleri yapılmıştır. Son 

bölümde ise araştırma sonunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

Problem  

İnsanlar; özel bir çaba sarf edilmezse eğer; iletişimin neredeyse imkânsız 

olduğu bir çağda yaşamaktadırlar. İletişim olgusu çeşitli iletişim araçlarıyla her 

dakika hatta her saniye gerçekleşmektedir. Geçmişte çeşitli araçlarla gerçekleşen 

iletişim faaliyetleri, günümüzde kitle iletişim araçlarıyla daha yoğun bir şekilde 

yapılmaktadır. Kitle iletişiminin en etkili ve güçlü aracı televizyondur. Televizyonun 

olumlu ya da olumsuz yönde etkileri birçok bilimsel çalışmaya konu olmuştur ve 

olmaya da devam etmektedir. Televizyonun yararlı veya zararlı iletilerine maruz 

kalan en önemli grup çocuklardır. Çocukların zihinsel ve ruhsal açıdan olumsuz 

yönde etkileyebilen televizyon programları, onların gelişimlerinde önemli bir rol 

oynamaktadırlar.  

Televizyonun icadından 2000‘li yıllara kadar, gerek teknolojik anlamda 

gerekse televizyon programlarının oluşturulmasında birçok değişim ve gelişim 

kaydedilmiştir. Öyle ki günümüzde izleyici gruplara özel televizyon kanalları 

bulunmaktadır. Haber, belgesel, sinema, dizi, müzik, spor, çocuk gibi belirli bir 

izleyici kitlesine yayın yapan tematik kanalların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 

Çocuklara özel yayın yapan çocuk televizyonları önce dünyada, ardından Türkiye‘de 

birbiri ardına açılmaya başlamıştır. Önceleri genele yayın yapan televizyon 

kanallarındaki çocuk programlarını izleyen çocuklar, çocuk televizyonlarındaki 

artışla bu kanallardaki yapımlara yönelmişlerdir. İzleyici kitlesi çocuklardan oluşan 

bir televizyon kanalı, yapımların hazırlanma ve yayınlanma aşamasında daha dikkatli 

davranmalıdır. Çünkü çocuk, yetişkin bir bireye göre mesajı seçememektedir. İletilen 

iletiyi olduğu gibi almaktadır. Yayıncı, belirlediği yayın anlayışıyla uygun yapımlar 

yayınlamalıdır.  

Bu noktadan hareketle; çocuk televizyonlarının yayın anlayışları ile 

yayınladıkları programların içerik bakımından uyumu araştırmanın temel problemini 

oluşturmaktadır. Tez çalışmasında her biri birer çocuk televizyonu olan TRT Çocuk 
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ve Yumurcak TV‘nin yayın anlayışları ve program içerikleri incelenerek 

araştırılmıştır.  

Amaç 

Bu araştırmada çeşitli yayın platformlarında yayın yapan iki çocuk 

televizyonunun yayın içerikleri incelenerek; yapımların yayın anlayışlarına 

uygunluğu ortaya konmuştur. Bu amaçlarla araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt 

aranmıştır.  

1. Televizyon yayıncılığının önemi nedir? 

2. Televizyon yayıncılığında yayıncı açısından çocuk ne anlama gelmektedir? 

3. Televizyon yayıncılığının çocuk için önemi nedir? 

4. Türkiye‘de yayın yapan çocuk televizyonları nelerdir? Bu televizyonlar ne 

tür yayınlar yapmaktadırlar? 

5. Örneklemde yer alan kanalların yayınlarının ne kadarı yabancı kaynaklı ne 

kadarı yerli yapımlardır? 

6. Örneklemde yer alan kanallar yayınlarında şiddet olgusuna ne kadar dikkat 

etmektedirler? 

7. Örneklemde yer alan kanallar, yayınlarının ne kadarını reklam 

faaliyetlerine ayırmaktadırlar? 

8. Örneklemde yer alan kanalların yayın içerikleri ile yayın anlayışları 

birbirleriyle uyum gösteriyor mu? 

9. Örneklemde yer alan kanalların karşılaştırılması sonucu ne tür sonuçlar 

ortaya çıkmıştır? 

AraĢtırmanın Önemi 

Dünyada sayıları hızla artan çocuk televizyonları, son yıllarda Türkiye‘de de 

artmaktadır. Çeşitli platformlarda yayın yapan on beşten fazla çocuk televizyonu 

bulunmaktadır. Bu durum çocuklara yönelik programların, genele yayın yapan 

televizyon kanallarından çocuk televizyonlarına taşınmasına neden olmuştur. Kitle 

iletişim araçlarından biri olan televizyonun çocuklar üzerinde bir takım olumlu ve 
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olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Çocukların televizyonun olumsuz etkilerinden 

korunması için yetişkinlere önemli görevler düşmektedir. Bu konuda ilk olarak 

ebeveynler dikkatli olmalıdırlar. Çocukların hangi kanalları ve programları 

izlediklerini ve ne kadar süre televizyon başında kaldıklarını takip etmek 

durumundadırlar. Söz konusu çocuklar olduğunda dikkatli olması gereken bir diğer 

grup ise yayıncılardır. Burada yayıncılar grubuna kameramandan, kanal 

yöneticilerine kadar herkes dahildir. Çocukların verilen mesajı seçmek gibi bir 

seçeneği olmadığından yayıncı herkes tarafından kabul görmüş yayın anlayışına 

uygun programlar üretmelidir ve yayınlamalıdır. Yayıncı çocuklara yayın yaptığının 

bilincinde olmalı, onları olumsuz yönde etkileyebilecek programları 

yayınlamamalıdır. Kısaca araştırma, günümüzün en etkili kitle iletişim araçlarından 

biri olan televizyon ile çocuklar arasındaki ilişkiyi konu aldığı için önemlidir. 

Sınırlılıklar 

1. Çocukların algılama yetenekleri 0–3 yaş grubunda oldukça düşüktür. 3 

yaşından sonraki dönemlerde televizyon yayınları çocukların gelişiminde daha 

önemlidir. Bu bağlamda araştırmada kanalların seçimi yapılırken 3 yaşından sonraki 

gruba hitap eden çocuk televizyonlarına yer verilmiştir.   

2. Kanalları belirlerken, daha fazla izleyici kitlesine ulaşan ve çeşitli yayın 

platformlarında yayın yapan kanalların seçilmesine özen gösterilmiştir.  

TRT Çocuk; kamusal yayın yapan TRT‘nin çocuk televizyonu, tüm yayın 

platformlarından yayın yapmaktadır. (Karasal, Uydu, D-Smart, Digiturk, Kablo TV) 

Yumurcak TV karasal hariç tüm platformlardan yayın yapmaktadır. (Uydu, D-

Smart, Digiturk, Kablo TV) 

3. Araştırmanın uygulama bölümünde belirlenen tarihler aralığında yayınların 

seyri yapılmıştır. Televizyon kanallarının kaydı haftanın ilk ve son günü olan 

Pazartesi ve Pazar günleri alınmıştır.  

Araştırmanın yöntemi ve varsayımları 3. bölümde açıklanmıştır.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

TELEVĠZYON YAYINCILIĞI 

1. Yayıncılık  

Yayıncılık,  20. yüzyılın ilk çeyreğinden beri süregelen bir iletişim sistemidir. 

Geçmişten günümüze çeşitli araçlarla gerçekleşen bu iletişim sistemi 21. yüzyıla 

gelindiğinde kitle iletişim araçlarının en önemlilerinden olan televizyon ile en üst 

düzeye ulaşmıştır. Özellikle uydu yayıncılığının gelişmesi dünyanın bir köşesinden 

herhangi bir yayını gerekli şartlar oluşturulduğunda takip etme imkânı 

bulunabilmektedir.  

1.1. Yayının Tanımı Ve Tarihsel GeliĢimi 

Radyo, televizyon ve internet aracılığıyla halka sunulan veya basılıp satışa 

çıkarılan gazete, dergi gibi okunan her türlü materyal yayın olarak adlandırılır. Her 

gün okunan gazeteler, dergiler gibi basılı materyallerden, eğlence dünyasında büyük 

öneme sahip olan televizyonlara kadar her türlü faaliyet yayıncılığın kapsamına 

girmektedir. Yayıncılık, toplumsal mirasın kuşaktan kuşağa aktarımında, kamuoyu 

oluşumunda ve tarihsel bilgilerin ham olarak derlenip toparlanmasında büyük öneme 

sahiptir. Teknolojinin gelişimine bağlı olarak insanoğlunun önce yazılı, ardından 

işitsel ve en son görsel yayıncılıkla tanıştığı bilinmektedir (Akt, Erol, 2009:3) 

İnsanlık tarihi boyunca toplumların kendileri için çizdikleri amaç ve hedefler 

doğrultusunda ilerleyebilmelerinde bilginin derlenmesi, basılması ve yayılmasının 

çok büyük bir önemi olduğu bilinmektedir. Teknolojinin gelişmediği dönemlerde 

bilginin toplanması ve yayılması farklı yöntem ve tekniklerle yapılırken, artık 

günümüzde çağın adının bilgi, iletişim ve enformasyon çağı olarak adlandırılması 

nedeniyle bu kavramları bünyesinde taşıyan ve toplumsal görev olarak benimsemiş 

olan kurumlarda o toplum için ekmek, su ve hava kadar gerekli bir hale gelmiştir (Er, 

2003:15).  

Yayıncılığın kısa bir zaman diliminde devasa bir gelişme göstermesi bugün 

iletişimde çağ atlamamıza yol açmıştır. Bu kapsamda yayıncılığın tarihsel gelişimine 

göz atmamız gerekir.  
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Yayıncılık 19. yüzyılın ortalarından başlayarak günümüze kadar baş döndürücü 

bir gelişim süreci göstermiştir. Telsiz ve telefon ile başlayan iletişimdeki bu süreç, 

radyo televizyon ve internet yayıncılığıyla gelişmeye devam etmiştir. 20. yüzyılın 

ortalarına gelindiğinde radyo ve televizyonun önemi ortaya çıkmış ve araştırma 

geliştirme faaliyetleri hız kazanmıştır. Özellikle birinci ve ikinci dünya savaşlarında 

bu iletişim araçlarının ne kadar önemli olduğu anlaşılmıştır. 

Radyo, sürekli olarak ilk kez ABD‘de 1920‘de Pittsburgh‘ta KDKA adlı bir 

istasyondan seçim haberleri vermeye başladıktan kısa bir süre sonra ülkemizde de 

gündeme geldi. Kuşkusuz o tarihlerdeki yayınlar bugünkü anlamıyla kapsamlı bir 

yayıncılık değildi. ABD‘deki ilk yayın 500–2000 dolayında kişiye ulaşabiliyordu. 

1922‘de yine ABD‘de ilk tecimsel yayın WEAF (ilk ticari radyo istasyonu) ‘ta 

başladığında bizde henüz radyo yayınlarına rastlanmıyordu. 1922‘de New York ile 

Chicago arasındaki futbol karşılaşmasının ABD‘de ilk naklen yayın olduğu 

düşünülürse, Rüştü Uzel‘in İstanbul Muallim Mektebi‘nde kendi yaptığı radyo 

vericisiyle, okulundaki bir müzik konserini, üniversitedeki konferans salonunda 

dinletebilmesi önemli bir denemedir. İlk radyoculardan müzisyen Ruşen Ferit Kam, 

radyoyu 1920 ya da 1922 yıllarında bir Fransız savaş gemisinden yapılan müzik 

yayınlarını, Darülfünun konferans salonunda öğrencilerine dinlettirdiğini 

anımsamaktadır  (Cankaya, 1997:1). 

Radyo çeşitli amaçlar için TRT dönemine kadar kullanılmıştır. TRT döneminin 

başlangıcıyla televizyon yayınları önem kazanmıştır ve 1968‘de başlayan televizyon 

yayınlarıyla görsel iletişim toplumun gündemine yerleşmiştir. 90‘lı yıllara 

gelindiğinde özel radyo televizyon istasyonları kurulmaya başlanmıştır. 20. yüzyıla 

damgasını vuran iletişim alanındaki baş döndürücü gelişim sürecine ayrıntılı bir 

şekilde değinilecektir. 

1.2. Yayıncılığın Amaçları Ve Araçları 

Yayının amaçları, tüm ülkelerce paylaşılan, yayın kurumlarının toplumsal 

yapıda üstlendikleri sorumluluk gereğince, yerine getirdiği rollerde somutlaşmakta; 

bu rollerin nasıl yerine getirildiği ya da aracı kimin denetlediği sorusunun cevabı ise 

ülkeleri birbirinden ayırmaktadır. Bu sınıflandırmada, yönetimlerinde çoğulcu-
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klasik-demokrasi rejimini benimsemiş olan ülkeler, rejimin gereği halk denetimini 

yeğleyerek bir taraf oluşturmakta, İngiltere ve Amerika bu ülkelerin başında 

gelmektedir. Demokrasinin kurallarını, kurumlarında uygulamaya geçirmiş olan bu 

ülkelerde, yayının rolleri izleyen paragraflarda çözümlenmeye çalışılmaktadır 

(Vural, 1994:59).  

Yayın amaçlarını gerçekleştirmede belirli roller üslenmiştir. Bunlar yayının 

siyasi rolü, eğitim rolü, yansıtma rolü, kültürel rolü, bülten tahtası rolü ve ekonomik 

rolü‘dür. 

Yayın, politik güç merkezi olarak belirlenen yönetim gücünü elinde 

bulunduran hükümeti izleme görevini, halk için üstlendiği sorumluluğu yerine 

getirmenin gereği olarak, halk adına yapmaktadır (Vural, 1994:60). Eğitim 

kalkınmanın bir aracı hem de en önemli bir aracıdır. Bu nedenle, toplumsal yapıda 

eğitim yayınları, yayının öteki rollerine öngelen bir role sahiptir (Vural, 1994:119). 

Yayının önemli rollerinden birisi de, günün değişik saatlerinde ve toplumun değişik 

kesimlerinde meydana gelen olayları haber vermektedir (Vural, 1994:61). Yayının 

kültürel rolü, aynı zamanda toplumsal rolü olarak da değerlendirilebilir. İnsanlardan 

oluşan toplumun bir aynası olan yayın, hemen her türlü program yayınlarıyla, 

özellikle eğitim, bilim ve kültürün, çoğu kez iç içe giren ve birbirinden ayrılması 

hayli güç olan nitelikleri nedeniyle bu tür programlarda toplumun iyi ve kötü 

yanlarını, paylaşılmış değerlerini, yayın pazarına getirmektedir (Vural, 1994:62). 

Bülten tahtası rolü, yayının kendi içindeki kuşak ayrımında haber içinde yer alan, 

yaşamı kolaylaştırıcı nitelik ve içeriği olan yayınlar vasıtasıyla gerçekleştirilir. 

Bunlar; hava ve yol durumunu açıklayan, önemli doğum ve ölüm duyurularının 

yapıldığı program yayınlardır (Vural, 1994:62). Yayın, ekonomik rolü, kısmen tüm 

öteki rollerle iç içe geçmiş olarak, onların gerçekleştirilmesi sırasında yerine 

getirilmesinin yanı sıra, en somut olarak reklam fonksiyonu yoluyla 

gerçekleştirmektedir (Vural, 1994:63). 

Yayıncılık, kitle iletişim araçlarıyla yapılır. Kitle iletişimi telsiz, telefon, 

telgraf, radyo, televizyon ve internet gibi araçlarla yapılır. Kitle iletişim araçlarından 

en önemlileri radyo ve televizyondur. 



 

 

8 

Tiyatro, Roman, sinema ve televizyon büyük kitlelere ses, yazı, resim ya da 

bunların karışımıyla erişiyorlar. Fakat radyo ve televizyon en büyük kitlelere 

sesleniyor. Radyo ve Televizyon yayını sayesinde izlenen programlar bir toplumun 

ihtiyaçlarını ve düşüncelerini yansıtır. Bunu yerine getirmeyi başaran radyo ve 

televizyon dinleyicilerin ve seyircilerin gerek duygusal, gerekse sosyal yönleri 

üzerinde önemli bir rol oynayan yayın organı düzeyine erişir (Öngören, 1972:13). 

2. Televizyon Yayıncılığı 

Televizyon kelimesi Grekçe Tele=Uzak ve Latince Vidi=Görme kelimelerinin 

birleştirilmesi ile yapılmış olup Uzaktan Görme anlamındadır. Bu terim ilk defa 1900 

yılında Constantine Perski tarafından ortaya atılmıştır. Bu ad halen hemen bütün 

dünya dillerinde ufak bazı okunuş ve yazılış değişiklikleri ile kullanılmaktadır 

(Morgül, 2002:1). Televizyon Fransızca bir kelime olup, anlamı ―sabit ya da 

hareketli cisimlerin, kalıcı olmayan görüntülerinin elektrik yolu ile uzağa iletimidir 

(Uyguç ve Genç, 1998:43). 

Televizyonun çalışma prensibini insan gözünden aldığını söyleyebiliriz. Gözün 

retina tabakasında resim noktalara bölünmektedir. Bu noktalarla beyin arasında ise 

sinirler bulunmaktadır. Bunları bir kablo demetine benzetmek mümkündür. Her 

noktaya ait ışık bilgisi, sinirler tarafından beyne taşınır ve orada değerlendirilir. 

Televizyon görüntünün parlaklık değerlerini ve bunların zamanla değişmesini nokta 

nokta, yatay satırlar halinde tarayarak elde edilen bilgileri uzaktaki bir alıcı aygıta 

iletip, ışık şiddeti değişimleri halinde bir perde üzerinde tekrarlanması ilkesine 

dayanmaktadır (Uğur, 2006:17). 

Kitle iletişim araçlarından olan televizyon, en etkili medya organıdır. Çünkü 

izleyici kitlesi en fazla olan kitle iletişim aracı televizyon‘dur. Televizyon‘un 

tecimsel bir amaca mı yoksa siyasi propaganda aracı olarak kullanıldığı halen 

tartışılmaktadır.  

Televizyonun kitlelere hitap gücü, diğer kitle iletişim araçlarına oranla kıyas 

kabul etmeyecek derecede büyüktür. Gazete ve dergilerin hitap ettiği topluluk yüz 

binler ile ifade edilirken televizyonun hitap ettiği kitle milyonlarla ifade 
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edilmektedir. Bu da fakirinden zenginine yaklaşık olarak her evde televizyon 

alıcısının bulunmasından ileri gelmektedir (Akın, 2002:17).  

I. Dünya Savaşı‘ndan sonra radyo, II. Dünya Savaşından sonra televizyon 

toplumların yaşantısında etkin bir biçimde yerini almıştır. Radyo ve televizyon bu 

süreç içinde, toplumların yapısal özelliklerine göre işlerlik kazandı. Bu da farklı 

yönetim biçimlerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Radyo ve televizyon yönetim 

biçimleri toplumların yapısına göre birçok farklılıklar göstermekle birlikte temel 

olarak iki yönetim modelinden söz etmek mümkündür. Tecimsel Model (A.B.D. 

Modeli), Kamu Hizmeti Modeli (Avrupa Yayın Modeli) (Serarslan, ,2001:78). 

Tecimsel modelde amaç, daha çok karlılıktır. Bu nedenle reklam çok 

önemlidir. Çünkü radyo ve televizyon istasyonlarının tek geliri reklam yayınlarından 

sağlanan paralardır (Serarslan, 2001:78). Kamu Hizmeti Modelinde ise EBU 

(European Broadcasting Union) Başkanı Albert Scharf, kamu hizmeti yayıncılığını, 

ülkenin halkının tümüne sunulan bir hizmet olarak değerlendirmekte ve halkın 

―farklılıklarını coğrafi olarak dağılmışlığını, yaygınlığını, zıtlaşmalarını göz önünde 

bulundurarak‖ kamu hizmeti yayıncılığının onların gereksinimlerini karşılamasının 

zorunluluğunun üzerinde durmaktadır (Günalp, 2007:24).  

Radyo yayıncılığının aksine, televizyon yayıncılığı ülkelerin gelişmişliklerine 

paralel bir gelişme göstermiştir. Amerika ve gelişmiş Avrupa ülkelerinde birbirine 

yakın tarihlerde başlayan yayıncılık gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 1970‘li 

yıllarda uygulanmaya başlamıştır. Bir örnek vermek gerekirse, Amerika‘da 

televizyon aygıtının ilk yayın denemeleri 1927 yılında, ilk düzenli yayın İngiltere‘de 

1936, Amerika‘da 1939 yılında başlamıştır. Türkiye‘de ise, televizyon kitlelere 

yönelik yayınlara ancak 1968 yılında başlayabilmiştir (Tekinalp, 2003:128). 

İlk dönemlerinde henüz bir kitle iletişim aracı kimliğine bürünmemiş olan 

televizyon, alıcı sayısının azlığı sebebiyle halka çok kısıtlı oranda ulaşmıştır. O 

yıllarda, bugün televizyonun üstlendiği işlevi radyo yürütmüştür. İkinci Dünya savaşı 

süresince radyo en önemli iletişim aracı olma özelliğini sürdürmüştür. Televizyonla 

ilgili çalışmalar ve deneysel yayınlar, savasın ardından tekrar başlamıştır (Şeker, 

2002:39). 
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Televizyon yayıncılığının öneminin anlaşılması için televizyon yayıncılığının 

tarihteki gelişimine bakmak gerekir.  

2.1. Dünyada Televizyon Yayıncılığının GeliĢimi 

Televizyonun doğuşu bir anda gerçekleşmemiştir. Çeşitli aşamalardan geçerek 21. 

yüzyılın televizyon yayıncılığının meydana gelmesi sağlanmıştır. Televizyon 

yayıncılığının gelişimi birçok bilim adamının katkısıyla gerçekleşmiştir.  

Raymond Williams, televizyonunu icadının, tek bir buluşun veya bir dizi 

buluşların sonucu olmadığını, televizyonun ortaya çıkışının, elektrik, telgraf, fotoğraf, 

sinema ve radyo alanlarındaki buluşlar ve gelişmelere bağlı olarak gerçekleştiğini 

söylemektedir (Pekman, 1997:4). 

Bugün bütün dünyada kitle iletişim araçlarının en önemlilerinden biri olarak kabul 

edilen TV'nin doğumuyla ilgili birkaç tarih verilebilir. 1860, doğum değilse bile, TV‘nin 

ana rahmine düştüğü tarih olarak kabul edilebilir. Çünkü İtalyan bilgin Caselli, 1856'da 

"pantelegraf‖ denilen bir aygıtı icat etti. Bu, baskı yoluyla çoğaltma yapabilen bir aygıttı 

ve dünyada ilkti. 1860'ın başlarında Caselli'nin pantelegrafıyla, ilk kez, sabit görüntülerin 

elektrik yardımıyla iletimi gerçekleştirildi (Gülizar, 1995:12). Vladimir Zworykin' in 

geliştirdiği tarama yöntemi, görüntülerin elde edilmesinde geleceğin büyük elektronik 

başarısının öncüsü olarak kabul edilir. Bu yöntem ile AT&T‘den bir araştırmacı, H. 

Elves, 1920'lerde elektronik prototip bir sistem oluşturarak 1927'de ilk defa 

Washington'dan New York'a Ticaret Bakanı Herbert Hoover‘ın kapalı devre TV 

görüntüsünü iletmeyi başardı. Bu, Amerika'da ilk uzun meşale televizyon görüntüsü 

iletimi olarak kabul edilir (Tekinalp, 1990:26).  

Amerika‘da gerçekleştirilen ilk görüntü iletimi ile televizyon yayıncılığının ilk 

adımı atılmıştır. Sonrasında gelen teknolojik gelişmelerle televizyon yayınları hızla 

gelişmiş ve daha fazla alana yayılmıştır. Amerika‘da başlayan televizyon yayınları 

zamanla diğer ülkelere de yayılmıştır.  

Avrupa‘da televizyon yayınlarının düzenli bir biçimde ilk gerçekleştiği ülke 

İngiltere olur. İngiliz yayın kuruluşu BBC‘nin Londra‘dan yaptığı ilk yayın tarihi 

1936‘dır (Pekman, 1997:4). Fransa‘da televizyon yayınları 1940‘ların sonlarında 

başlamıştır. Fransız Radyo ve Televizyon Kurumu RTF tarafından başlatılan 
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yayınlar, 1959 yılında kurumun tekeline bırakılmıştır. Kamu hizmeti yapan RTF, 

verici istasyonların kurulması, işletilmesi, program üretilmesi ve yayınlanması 

konusunda tek otorite olmaktadır (Yengin, 1994:63). 1948 yılı televizyonun Amerika' 

da iyice yaygınlaşmaya başladığı yıl olarak kabul edilir. Bu yayılma ilerideki senelerde 

daha da genişlemiş ve televizyon radyo ve sinemanın önüne geçerek kitleleri ekran 

başına bağlamıştır. Bir örnek vermek gerekirse, 1948'de 16 olan televizyon istasyonu 

sayısı 1952'de 108'e, 1953'de ise hemen hemen tüm ülkenin yarısına yayın yapacak 

şekilde yayılmıştır. 1957'de ülkenin yaklaşık üçte ikisi yapılan yayınları seyretmeye 

başlamıştır (Tekinalp, 1990:26). 

1940‘lı yılların sonlarına doğru yaşanan teknolojik gelişmelerle karasal 

yayınlara ek olarak kablolu televizyon yayınları başlamıştır.  

Kablo, potansiyeli en çok olan çağdaş iletişim araçlarından birisidir. Cam 

elyafın (fiber optiğin) bugün kablolarda kullanılan bakırın yerini alacağı 

düşünüldüğünde, kablo şebekesi hem geleceğin teknolojisidir, hem de eğlence ve iş 

yaşamında bireylerin birbirleri arasında daha iyi iletişim kurmalarını sağlayacak bir 

araçtır (Freches, 1990:8).  

Özellikle şehir merkezlerinde yüksek ve sık binaların bulunduğu yerlerde alıcı 

antenlerin vericiyi görmesi ve gölgesiz yayın alması imkânsızlaşır. Bu durumda TV 

işaretleri verici ile yayınlanacak yerde bir kablo aracılığı ile iletilirse bu yayına 

Kablo-TV Yayını adı verilir (Morgül, 1993:3). 

İlk kablolu televizyon yayını 1949 yılında Pennsylvania vadisinde yapılmıştır 

(Tekinalp, 1990:29). ABD kablolu yayın ağının en hızlı geliştiği ülkedir. 1980‘de 90 

milyon konuttan yüzde 18‘i kablo yayına aboneyken, bu oran 1988‘de yüzde 53‘e 

çıkmıştır (Yengin, 1994:62). ABD‘nde 1940‘ların sonlarına doğru başlayan kablolu 

televizyon yayınları, 1984‘te Kablo İletişim İdare Kanunu‘nun öngördüğü yasalarla 

düzenlenmiştir (Yengin, 1994:62). Kuzey Amerika bir kablo şebekesi kıtasıdır. 

Kablo bu kıtada doğmuş ve gelişmiştir. En önemli ve son yıllarda en hızlı gelişen 

iletişim alanlarından biri olmuştur (Freches, 1990:45). Kablo TV yayıncılığın 

geçmişinde önemli bir yere sahip olduğu gibi, geleceği açısından da önemli işlevlere 
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sahiptir. Uzay teknolojisinin gelişimi ile birlikte yayınlar dünya geneline ulaşmaya 

başlamıştır (İnceoğlu, 1997:57).  

Kablolu televizyon özellikle ABD‘nde pek çok izleyici kitlesine ulaşmayı 

başarmıştır. Kablolu televizyon gelişen teknoloji ile yerini uydu yayıncılığına 

bırakmaya başlamıştır.  

Televizyon yayınlarının daha temiz olarak izleyicilere iletilmesi için bilinen 

VHF, UHF verici yayın sistemleri yanında yeni yayın ve iletim sistemleri 

geliştirilmiştir. Bunlardan Kablo-TV (Cable TV) yayın sistemi özellikle büyük 

şehirlerde ve çok fazla sayıda yayın kanalının olması durumunda, Uydu Yayın 

Sistemi (Satellite TV) ise normal yayınların ulaşamadığı dağlık bölgelere ve çok 

uzak mesafelere yayın iletmek için kullanılmaktadır (Morgül, 1993:2). 

Uydular aracılığıyla dünya çapında bir iletişim sistemi kurulması fikri ilk kez 

1945 yılında fizikçi Arthur C. Clarke tarafından ortaya atılmıştır. Clarke, dünyanın 

36.000 km üzerinde bir yörüngeye oturtulacak ve böylelikle dünyanın dönüş hızına 

denk olarak dünya üzerinde sabit bir noktada kalacak uydular aracılığıyla küresel 

iletişimi sağlama olasılığından söz etmiştir. Bahsedilen mesafeye (jeostasyoner 

yörünge) uydu taşıyacak güçte roketlerin yapımı ise ancak 1960‘larda 

gerçekleşmiştir (Pekman, 1996, 79) . 

Çok uzak bölgelere yayın yapmanın en etkili yolu uyduları kullanmaktır. 

Uygun bir yörüngeye yerleştirilmiş üç tane uydu yardımı ile kutuplar dışında 

dünyanın bütün bölgelerine yayın yapmak mümkündür. Önceleri sadece haberleşme 

ve askeri amaçlarla atılan uydular 1980‘li yıllarda TV yayınları için de kullanılmaya 

başlanmıştır (Morgül, 1993:111).  

1980‘den 1990‘ların başlarına gelindiğinde, dünyada uydu yoluyla televizyon 

yayını yapan kanalların sayısı sıfırdan 300‘e varmıştır. 1994 ile 1997 yılları 

arasındaki dönemde 70 tane uydunun uzaya atılması planlanmıştır. Avrupa 

Birliği‘nde 1980‘de 40 dolayında TV kanalı bulunmakta iken, 1994‘te bu sayı 

150‘ye çıkmıştır. AB‘nde televizyon kanallarının üçte birinden fazlası uydu yoluyla 

yayın yapmaktadır (Pekman, 1996, 119).  
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1994‘ün başlarında faaliyete geçen Hubbard, sahibi olduğu USSB (United 

States Satellite Broadcasting) şirketi ve DirecTv tarafından evlere direkt uydu 

yayınlarının yapılmasını öngörmektedir. Bu gerçekleştirilirken de, artık ABD‘de 

videokaset cihazları kadar yaygın bir biçimde kullanılan iki karış büyüklüğündeki 

uydu çanakları kullanılacaktır (İnceoğlu, 1997:132). 

Uluslararası Kültürel İşbirliği İlkeleri Bildirgesi‘nde uydu yayıncılığının, 

bilginin yayılması ve insanlar arasında daha iyi bir anlayış ortamının gelişmesi için 

tanıdığı yeni olanakların, bireylerin ihtiyaçları, halklar arasındaki barış, dostluk 

işbirliği hedefleri ve ekonomik, sosyal kültürel gelişme sorunları doğrultusunda 

kullanılması gerekliliği belirtilmektedir (Uluç, 2003:88). 

2.2. Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının GeliĢimi 

Dünyada televizyon yayınları, ilk kez 1936 yılında İngiltere‘de başlamıştır. 

Daha sonra, diğer gelişmiş ülkelerde art arda başlayan televizyon yayınları 

Türkiye‘ye gelmekte gecikmiştir. Ülkemizde kamuoyu, televizyonla 1960‘lı 

yıllardan sonra ilgilenmeye başlamış ve televizyonun dünya üzerinde iyice 

yaygınlaşması bu ilginin artmasına neden olmuştur. TRT kurumunun kurulmasından 

13 ay önce, 9 Nisan 1963‘te Federal Almanya Hükümeti ile Türk Hükümeti arasında 

bir ― Teknik Anlaşma‖ imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre, Bonn Hükümeti 

Ankara‘da bir televizyon eğitim merkezi kuracak ve Erzurum radyosunun stüdyoları 

için bazı teknik aygıtları bağışlayacaktır (Cankaya, 2003:73).  

Yeni bir medya aracı olan televizyon, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun 

31 Ocak 1968 yılında düzenli yayınlara başlamasıyla Türk halkının ilgi alanına 

girmiştir. Türkiye' de medyanın kültürel, ekonomik ve sosyal hayattaki yeri ve 

ekonomi içindeki etkinliği, 1970'ten sonra giderek artan bir gelişme göstermiştir 

(Akın, 2002:19). 

2.2.1. TRT Öncesi Dönem 

Ülkemizdeki TV yayınlarının ağababası olarak niteleyebileceğimiz ilk yayın, 

1952'de İTÜ'de başlatıldı. Haftada bir gece yapılan bu deneme yayınları izleyicilerin 

büyük ilgisiyle karşılandı (Gülizar, 1995:13). 
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TV konusunda ilk adım 1962 'de atıldı. O yıl, Dışişleri Bakanlığıyla Alman 

Hükümeti arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma Türkiye'de bir "Eğitim 

Televizyonu Merkezi" kurulmasını öngörüyordu. Almanya bu merkezin bütün teknik 

donanımını sağladığı gibi, program ve teknik konularındaki elemanların eğitimini de 

üstleniyordu. Türkiye Radyolarından seçilen ve dışarıdan alınan bazı teknik personel, 

eğitim için Almanya'ya gönderildi. Bir yılı aşkın bir süre eğitim görecek bu kişiler, 

Türkiye'nin ilk televizyoncuları olacaktı (Gülizar, 1995:13).  

Ülkemizde Federal Almanya'nın teknik desteğiyle başlayan televizyon 

yayınları için Ankara Yenimahalle'nin arkasındaki Dededoruk tepesine bir televizyon 

verici istasyonu inşa edilmiştir. Bağışlanan bu vericinin gücü 600 W, anten çıkış 

gücü ise 5 KW‘dır. Resim taşıyıcı frekansı da 180, 75 MHZ'di. Ankara televizyon 

verici istasyonunun kapsama alanı 1276 km
2
 ve ulaştığı nüfus 1.070.000 idi 

(Cankaya, 1997:33). 

Televizyonculuğun ilk yıllarında, radyo yayınlarındaki eğitim ve kültür işlevini 

öncelikli olma ilkesi Türkiye için yeni olan bu kitle iletişim aracı için de geçerliydi. 

Seçkinci bir yaklaşımla, devletin toplum için en iyisin düşüneceği ve 

gerçekleştirileceği kabul ediliyordu. Özel televizyon yayıncılığının en temel koşulu 

olan ―izlenme oranı / rating‖ ve buna bağlı olarak reklam alma kaygısı 

bulunmadığından, halkı eğitecek ve kültür düzeylerini yükseltecek programların 

yapılmasına önem veriliyordu (Cankaya, 2003:81) 

2.2.2. TRT Dönemi  

TRT televizyon yayınları 1968‘de Ankara‘da deneme yayınları ile başlamış ve 

on sene içinde 30‘dan fazla ilde ana vericiler kurularak yurt çapında 

yaygınlaştırılmıştır (Morgül, 1993:3).  

1968–1969 yıllarında televizyon yayınları "Deneme Yayınları" olarak 

adlandırılmaktadır. Deneme yayınları her açıdan olanaksızlıklar içinde başlamıştır. 

1968 yılında, Ankara Televizyonunda kadroya dâhil memur ve hizmetliler toplam 

1539 kişiydi. Buna karşın TV Dairesi Başkanlığı'nda 35 kişi çalışıyordu. TV 

Program Daire Başkanlığında ve Televizyon Stüdyoları İşletme Dairesi 

Başkanlığında kadrolu eleman yoktu (Cankaya, 1997:32). 
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TRT‘nin ilk televizyon yayınını Gülizar şu sözlerle ifade etmektedir: 

Saat 18.30… Akşamın ilk saatlerinden beri TV'lerini açık tutan izleyiciler, 

ekranlarının ışımasıyla birlikte heyecanla yerlerinden fırlayıp alkışlamaya başlıyorlar. 

Televizyonu olanların sayısı Öylesine az ki o yıllarda.. Ama "ilk yayını" görmek isteyen 

meraklılar televizyonu olan evleri tıklım tıklım doldurmuşlar. Gözlerini kırpmadan, soluk 

alıp vermekten bile korkarak ekrandaki "test diası"nı seyrediyorlar (Gülizar, 1995:14-

15). 

1964 yılından özerkliğin kaldırıldığı 1972 yılına değin TRT kurumunun çeşitli 

baskılar altında kaldığı ileri sürülmüştür. Bu baskılar şöyle özetlenebilir; ilk yıllarda 

TRT'nin kendi dışındaki kurumlarla doğrudan doğruya yazışma yapamaması, Maliye 

Bakanlığının kurumun hesap işlemlerini "denetlemesi, yine aynı bakanlığın radyo 

ruhsat gelirlerine el koyması, radyo ve televizyonda yayıncının bağımsızlığına gölge 

düşürecek boyutta reklamlara yer verilmesi, devlet bütçesinden ödenmesi gereken 

ödeneklerin zamanında ödenmeyişi, televizyon kurulduktan sonra gereken kadroların 

bakanlık onayından geçmemesi, savcılar tarafından yapılan soruşturmalar ve açılan 

davalar, genel müdür üst düzey yetkililerini değiştirme çabaları ve yasayı değiştirme 

girişimleri (Cankaya, 1997:34). 

1961 Anayasasının getirdiği özgürlük ortamından sonra farklı çıkar ve düşünce 

gruplarının kendilerini ifade etmeleri, zaman zaman şiddete bürünen öğrenci 

eylemleri ve bunları yansıtan TRT, siyasal güçlerin ilgi odağı haline gelmişti. 

Olayların kitle iletişim araçlarına yansıması, iktidarların benimsemediği düşüncelerin 

yaygınlık kazanmasında radyo ve televizyon sorumlu bir araç gibi görünüyordu 

(Cankaya, 1997:35). 

Toplumda süregelen siyasal çatışmalar, öğrenci olayları ve sokak kavgaları, 

siyasi partilerin TRT çevresinde dönen bıktırıcı tartışmaları, yeni bir dönemin tüm 

baskılarıyla geldiğinin habercisi gibiydi. 12 Mart 1971‘de Genel Kurmay Başkanlığı 

ile Silahlı Kuvvetler Komutanlarının verdikleri muhtıradan sonra, derhal TRT‘nin 

özerkliğinin kaldırılması yoluna gidildi (Cankaya, 2003:89-90). 
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Özerkliğin kaldırılması için, ilk önce 20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 salı yasa ile 

anayasanın 121.maddesi değiştirildi, TRT'nin özerkliği kaldırıldı ve kurumun 

yalnızca "tarafsız" olması hükmü getirildi (Cankaya, 1997:37). 

359 Sayılı Yasa‘da yapılan değişiklikle, özerk bir yapıya sahip olan yönetim 

kurulunun yapısı, siyasal iktidara bağımlı hale getirildi. Yönetim kurulu üyelerini, 

seçildikleri kurumlar kendileri belirlerken, bu değişiklikle hükümete bağımlı bir yapı 

oluşturuluyordu (Cankaya, 2003:95).  

Türkiye'de 1927'de başlayan radyo yayıncılığındaki devlet tekeli ve denetimi 

1980'lerin sonlarında fiilen kırılmaya başladı. Ülke sınırları dışından yayına başlayan 

televizyon kanalı, ardından birbiri ardına açılan özel radyolar, ülkede elektronik 

yayıncılıkta yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur (Cankaya, 1997:71). 

80'li yılların başlarında, Avrupa ülkelerinde, yetkili kurumların TV yayını 

yapabilecek kuruluşlara ek frekanslar tahsis etmesi sonucunda yeni televizyon 

istasyonlarının açılmasıyla yeni televizyon kanalları ortaya çıkmıştır. Uluslararası 

frekans paylaşımı uyarınca, Avrupa ülkelerinde üç ya da dört ulusal çaplı televizyon 

yayını yapılabilirken, bazı Avrupa ülkelinde bu sayı artmıştır (Cankaya, 1997:73). 

2.2.3. Özel Televizyonlar Dönemi  

Özel girişimcilerin, ticari yayıncıların, bağımsız program yapımcılarının 

baskıları ve devletlerin bu konudaki liberal politikaları sonuçta ortak bir paydada 

buluşmuş ve 1980‘lerde ulusal çaplı yeni karasal televizyon istasyonlarının açılması 

mümkün olmuştur. Yeni televizyon istasyonlarının kurulması, eldeki yayıncılık 

imkânlarının, elektromanyetik dalgaların daha verimli ve akılcı biçimde 

kullanılmasıyla gerçekleşmiştir. Bu nedenle bu gelişme teknolojik bir yeniliği ifade 

etmemekte, sadece teknik bir iyileştirme anlamına gelmektedir. Ancak, dönemin 

yayıncılık politikalarını ve ekonomik ortamını izah etmek açısından önemli bir 

değişimdir. Teknik imkânların zorlanmasıyla ortaya çıkan yeni kanalların özel ellere 

bırakılması, hatta doğrudan doğruya özel yayıncılar için yeni olanaklar yaratılması, 

Avrupa televizyonunda özelleşmenin ilk ciddi aşamasını oluşturmaktadır (Pekman, 

1996, 70–71).  
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Özelleşmenin ilk aşaması, tekelci yapıyı dayatan yasal düzenlemelerin 

değiştirilmesini gerektirmiştir. Yasal çerçevenin, özel sektöre yayıncılığın tüm 

aşamalarında faaliyet gösterebilmesini sağlamak üzere yumuşatılması sürecini, 

dünya ekonomisindeki başlıca eğilimlerden deregülasyon hareketinin Avrupa 

televizyonuna yansıması şeklinde algılamak mümkündür. Avrupa ülkelerinin hemen 

hepsinde deregüle edilen ve özel faaliyete açılan televizyon, böylelikle 1980‘li 

yıllarda kamu yayıncılığı geleneğinde pek görülmeyen özellikler ve eğilimlerle 

tanışmıştır. Bunlar arasında en belirgin ticarileşme, rekabet, uluslar arasılaşma ve 

tekelleşmedir (Pekman, 1996, 89).  

BBC‘nin televizyon yayınlarında sahip olduğu tekel 1954 yılında çıkarılan bir 

yasayla (Television Act) kaldırılmıştır. Bu tarihlerde iktidarda olan Muhafazakâr 

Parti hükümeti, kamu tekelini ortadan kaldıracak, ticari nitelikli bir televizyon 

kuruluşunu oluşturmak istemektedir. Ancak, bu kurulacak televizyon kurumunun da 

kamu hizmeti görmesi ve bu nedenle kamu otoritesinin denetiminde kalması 

düşünülmüştür. Sonuçta Independent Television Authority (Bağımsız Televizyon 

Otoritesi) adlı bir kurum oluşturularak, ticari televizyonun bu kurum aracılığıyla ve 

onun denetiminde faaliyete geçmesine izin verilmiştir (Kaya, 1985:128).  

Ancak, Türk izleyicisinin TRT dışındaki kanallarla tanışması, dünyada 

yaşanılan değişime koşut olarak 1980Ti yılların ortalarına rastlamaktadır (Akın, 

2002:22). 

1980'li yılların sonuna kadar Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığı 

devletin tekelinde yürütülmüştür. Ekonomik küreselleşmenin etkileri Türkiye'de 

1980 sonrası dönemde gözlenmeye başlamıştır. "Yenidünya düzeni" olarak 

adlandırılan bu dönemde Türkiye, özellikle ANAP iktidarında uygulanan neoliberal 

ekonomi politikalarıyla öncelikle ekonomi alanında sonrasında da toplumsal 

düzlemde oldukça hızlı bir liberalleşme sürecine girmiştir. Türkiye'de bu durum 

Turgut Özal ile simgeleşmiştir (Mutlu, 1999:63). 

Anavatan Partisi‘nin iktidar olduğu dönemde ana muhalefet partisi 

konumundaki SHP lideri Erdal İnönü, çoksesliliğin sağlanması ve demokrasi için 

özel televizyonları desteklediklerini açıklamaktadır. Demokratik Sol Parti‘nin 1987 
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seçim bildirgesinde ilk defa olarak bir yandan yansızlık ve özerklik güvence altına 

alınırken, diğer yandan radyo televizyon istasyon ve yayınlarına izin verilmesi 

konusu parti görüşü olarak kabul edilmektedir. Gelenek ve İslami değerlere 

saygılılık politikası izleyen Refah Partisi de statükonun korunmasından yanadır. 

Ancak ileride aşamalı olarak serbest televizyon sistemine geçilmesinin sakıncalı 

olmadığı görüşünü benimsemiş bulunmaktadır (Yengin, 1994:222). 

1989 yılına gelindiğinde ise ortakları arasında dönemin cumhurbaşkanı Turgut 

Özal‘ın oğlu Ahmet Özal‘ın da bulunduğu "Magic Box Incorporated" yayıncılık 

şirketi kurularak Star l televizyonu 1 Mayıs 1990'da günde 5 saatlik yayına 

başlamıştır. Rumeli Holding'in sahibi Kemal Uzan ve Cem Uzan‘ın bu şirket ara-

cılığıyla başlattıkları televizyon yayınının Federal Alman uydu kanalı SAT 1 

stüdyolarından yapılması yasalar karşısında fiili bir durum yaratmıştır (Akın, 

2002:23). 

RTYK, Star 1 yayınlarının, TRT tekelini çiğnediği gerekçesiyle hem Magic 

Box şirketi, hem de bu yayınların gerçekleşmesini sağlayan Eutelsat F–4 10 adlı 

uydu transponderinin kiralanmasına aracılık eden PTT Genel Müdürlüğü aleyhine 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştur. Açılan soruşturma sonucunda; 

savcılık, Magic Box'ın Türk hukukuna bağlı olmadığına, bu nedenle CNN ya da 

BBC gibi kuruluşlardan farklı görülmediğine ve yayınlarında suç unsuru 

bulunmadığına, PTT'nin kanal kiralama hizmetinin de sanıkların, Türk hukuk 

kurallarının son teknolojik gelişmeleri düzenleyememiş olmasından yararlandıklarını 

belirtilmiştir (Cankaya, 1997:86). 

Türkiye‘de yasal düzenlemenin, özel radyo ve televizyon yayıncılığına olanak 

tanımamasına karşın, 1989 yılında başlayan fiili durum yıllarca sürdü. Hukuk 

Devleti kavramının temel koşulu olan; her türlü eylem ve işlemin, önceden 

belirlenen hukuk kurallarına uygun olması gerekliliği göz ardı edildi. Kuralsız, 

ilkesiz radyo ve televizyon yayıncılığı, yerleşmiş yayın ilkelerini sarsan alışılmışın 

dışında bir düzeni egemen kıldı (Cankaya, 1997:92). 

Türkiye'nin ilk özel televizyonu" sloganıyla 1 Mart 1990'da yayma başlayan 

Star l televizyonunu yurtdışında yayın yapan diğer kanallardan ayıran en temel fark, 
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bu televizyonun yayınlarını Türkçe yapmasının yanında, sunucusundan, haber 

ekibine, teknik donanımından, program çekimine kadar tüm yayının İstanbul 

kaynaklı olmasıydı. Ulusal bir kanal olarak tanımlanamamasının nedeni ise 

yayınlarını yurtdışından yapmasıydı (Cankaya, 1997:104). 

Magic Box adlı özel televizyon şirketinin yönetimine TRT eski genel 

müdürlerinden Tunca Toskay ve ekibi getirilmiştir. Yönetim için bulunan bu çözüm, 

daha sonra her yeni kurulan televizyon kanalının personelini TRT'den karşılama 

geleneğini de başlatmış oldu. Her yeni kurulan televizyon kanalıyla birlikte, 

yetişmiş ve nitelikli yayıncılar, yüksek ücretler karşılığında özel televizyon 

şirketlerinde görev almaya başlamışlardır (Cankaya, 1997:85). 

İlk özel kanal Star l'in kurulmasından sonra, yine uydu aracılığıyla 1 Mart 

1992'de Show TV, 4 Ekim 1992'de Kanal 6 televizyonu yayına başlamıştır. 

Yayıncılık alanındaki bu gelişmeler anayasa değişikliğini kaçınılmaz kılmış ve 8 

Temmuz 1993 tarihinde Anayasanın 133. maddesi değiştirilerek radyo ve televizyon 

istasyonlarının kurulması ve işletilmesi serbest bırakılmıştır (Akın, 2002:24). 

Televizyonun serbestleştirilmesinin ardından ticari televizyon sektöründe 

görülen en olumsuz gelişme, mülkiyetin yoğunlaşması ve böylece televizyonda 

çeşitliliğin, çoğulculuğun, editoryal bağımsızlığın tehlikeye düşmesidir. Televizyon 

mülkiyetinin yoğunlaşması, siyasal, kişisel, ideolojik veya ticari çıkarlar için 

kullanılabilecek olan nüfuzun da yoğunlaşması anlamına geldiğinden tehlike arz 

etmektedir (Günalp, 2007:108).  

RTÜK eski başkanı Ali Baransel, 15.9.1995 tarihinde yaptığı bir açıklama ile 

RTÜK‘e lisans için 277 televizyon kuruluşunun başvurduğunu ve yerel, bölgesel ve 

ulusal ölçekte yayın yapmayı hedefleyen bu kuruluşların lisans işlemlerinin aynı 

yılın (1995) sonuna kadar tamamlanacağı belirmişti. Oysa Kasım 1999 tarihi 

itibariyle, daha önce defalarca lisans işlemleri, henüz sonuçlanmamıştır. 

Türkiye‘deki faaliyetteki televizyon kanallarının kesin sayısı ancak bu lisans tahsisi 

tamamlanınca belirlenecek olmasına rağmen: Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 

Medya Dokümantasyon Birimi‘nin, 1998 yılı verilerine göre hazırladığı raporda, 
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Türkiye‘de (35 Ulusal, 15 Bölgesel ve 230 Yerel olmak üzere) toplam 280 

televizyon kanalı bulunmaktadır (Özçağlayan, 2000:48).  

3. Televizyon Yayıncılığının Önemi 

Kitle iletişim araçlarından olan televizyon en etkili medya organıdır. Çünkü 

izleyici kitlesi en fazla kitle iletişim aracı televizyon‘dur. Televizyon‘un tecimsel bir 

amaca mı yoksa siyasi propaganda aracı olarak kullanıldığı halen tartışılmaktadır. 

Tarihin belli dönemlerinde hem siyasi bir propaganda aracı hem de ekonomik bir güç 

alarak kullanılmıştır.  

Bilal Çetin İtalya‘dan verdiği örnekle televizyon yayıncılığının ne derece 

önemli bir kitle iletişim aracı olduğunu öne sürmektedir. 

İtalya‗da yapılan seçimde Silvio Berlusconi, hakkında 12 yolsuzluk dosyası 

olmasına karşın, Canale5 TV, Italia 1 TV, Rete 4 TV isimlerin taşıyan 3 büyük özel 

televizyon kanalını elinde bulundurmanın gücünü kullanarak başbakan olmuştur 

(Çetin, 2002:32). 

Televizyon yayıncılığı siyasi, ekonomik veya kültürel anlamda bir güç 

olmasının yanında, kamu için birçok işleve sahip çok yönlü bir kitle iletişim aracıdır.  

Mac Bride‘ın UNESCO için hazırladığı ―Birçok Ses Tek Bir Dünya‖ adlı 

raporunda kitle iletişiminin işlevleri sekiz ana baslık altında toplanmıştır. Bunlar; 

haber verme, toplumsallaştırma, motivasyon, tartışma platformu oluşturma, eğitim, 

kültürel geliştirme, eğlence ve bireyleri bütünleştirme işlevleridir (Göktaş, 2006:12). 

Radyo ve televizyon yayıncılığı, kamusal yayıncılık ve özel yayıncılık olarak 

tüm Dünya‘da iki ayrı yaklaşıma göre ve kimi zaman iç içe yapılır. Kimi ülkelerde 

ülkemizde de olduğu gibi kamusal yayıncılığı yapmak için kamusal kuruluşlar 

görevlendirilmiştir. Yayıncılık alanında Devlet hiyerarşisi içinde görevlendirilen ve 

kamu kaynaklarını kullanan bu kuruluşlar yayıncılığı bir kamu hizmeti olarak yerine 

getirirken daha çok halkı bilgilendirmek ve çoğu zamanda resmi ideoloji 

çerçevesinde bilinçlendirmek ve onların eğitimine katkıda bulunmak amacını 

üstlenirler. Bu amaca kültürü korumak ve zamanın etkisiyle yozlaşmayı önlemek de 

dâhil edilir (Avşar, 2005:98).  
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3.1. Siyasal Açıdan Önemi 

Ekonomik açıdan güçlü olan devletler, gelişen teknolojinin olanakları ile onun 

kullanımı arasında bir uçurum yaratmakta ve bu dengesizliği güç olarak kullanarak 

dünyaya istedikleri yönü vermektedirler. Bu haksız durumu ortadan kaldırmak için 

yayın birlikleri kurularak propagandalar engellenmeye çalışılmıştır.  

Uluslararası kuruluşların paketledikleri ve teknolojinin yaydığı iletiler, kitleleri 

yönlendirmektedir. Kitleler, reklamlarla kandırılmakta, propagandalarla ikna 

edilmekte, gösterilerle eğlendirilmektedir. Ürün satmak için uygulanan tüm bilimsel 

yöntemler, düşünce satmak için de kullanılmakta, süslenerek paketlenen düşünceler 

alıcı bulmaktadır (Girgin, 2002:40). 

Bu kapsamda milletler arası eşitliği sağlamak için Birleşmiş Milletler Eğitim, 

Bilim ve Kültür Teşkilatının Genel Konferansının Paris‘te yaptığı yirminci 

toplantısında 1978 tarihli ―kitle iletişim araçlarının barışın ve uluslararası anlayışın 

güçlendirilmesine, insan haklarının geliştirilmesine ve ırkçılık Apartheid ve savaş 

kışkırtıcılığı ile mücadele edilmesine katkıda bulunması ile ilgili temel prensipler 

bildirgesi‖ kabul ve ilan edilmiştir (Uluç, 2003:86). 

Uluslararası iletişim ilişkilerinde birçok ülke güçlü birkaç kapitalist ülke ile 

rekabet edebilecek durumda değildir. Dolayısıyla ilişkilerinde bu ülkeler bağımlı 

durumdadır. Bu bağımlılığın beraberinde getirdiği kültürel emperyalizm ülkeler 

arasındaki var olan ekonomik ve siyasal ilişkiler düzenini destekleme yönünde 

hizmet gören bir süreçtir. Bu bakımdan medya ideolojik bir görev yapar (Erdoğan, 

1995:257). 

Kitlelerin yayın vasıtasıyla yoğun surette etkilenebileceği, fikir ve haber 

alışverişinin toplum yönetiminde kendini hissettiren zorunlu bir etken olabileceği, 

kamusal düzeyde de bir anlam taşıyacağının fark edilmesi, kitle haberleşme 

araçlarının özellikle radyo ve televizyon kuruluşlarının işletilmesi, mülkiyeti, 

finansman kaynakları, personel rejimi, program durumu siyasal iktidarın müdahale 

ettiği önemli hususlar olmuştur (Akt: Sarmaşık, 2000:18). 

Global medya propaganda aracı olarak yaygın bir şekilde televizyonu 

kullanmaktadır. En fazla izleyici kitlesine televizyonun sahip olduğu düşünülürse, 
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toplumlar üzerinde egemenlik ve baskı kurmak için en uygun kitle iletişim aracı 

olduğunu söylemek yersiz olmayacaktır.  

Bir başka önemli yapısal bağlantı da, medya şirketlerinin hükümete olan 

bağımlılığı ve hükümetle olan bağlantılarıdır. Tüm radyo-TV şirketleri ve 

şebekelerinin hükümetin vereceği ruhsat ve izinlere ihtiyacı vardır; dolayısıyla hepsi 

hükümetin denetimine ve baskılarına açık durumdadırlar (Herman ve Chomsky, 

1999:45). 

Büyük medya şirketleri daha genel anlamdaki politik destek açısından da 

hükümete bağımlıdır. GE ve Westinghouse, nükleer enerji alanında ve askeri alanda 

yaptıkları araştırma ve geliştirme çalışmalarının mali açıdan desteklenmesi ve deniz 

aşırı ülkelere yapacakları satışlar için uygun ticaret ortamı yaratılması gibi konularda 

hükümete bağımlıdır (Herman ve Chomsky, 1999:46–47). 

Yakın tarihte yaşanan 11 Eylül olayı en güzel örneklerden biridir. ABD 

uyguladığı politikayla cesetlerin görünmesini engellemiştir. 

Olay günü ekranlarının başındaki milyonlar ceset görüntülerine rastlamadı. 

Enkaz altından ölü çıkartılan ve bazı televizyon kanallarının yayınladığı tek görüntü 

Mychal Judge‘a aitti. New York İtfaiyesi‘nin dini danışmanı Judge‘ın cesedinin 6 

itfaiyeci tarafından taşındığı andı bu. Kurtarma ekipleriyle birlikte ilk patlamanın 

olduğu bölgeye gelen ve görevi itfaiyecilere moral vermek olan Judge‘ın enkaz 

altından çıkartılıp çocuklarım dediği itfaiyeciler tarafından taşınması, binlerce 

kişinin hayatını kaybettiği bölgeden ekranlara yansıyan tek ceset görüntüsüdür 

(Gökdağ, 2001:15) 

Bazı durumlarda da devlet meydanın baskısında ve egemenliğinde kalarak 

olaylara yön verir.  

Devletin düzenleyici ya da yönetici gücü, sermayenin büyük ölçüdeki özerklik 

ve kendi kendini denetim yönündeki talepleri nedeniyle, belirli bir ölçüde 

sınırlanmaktadır. Sermaye, devletten kendi çıkarlarına yarayacak politikaları 

üretmesini bekleyebilir. Devlet üzerinde sermaye kaynaklı bazı gizli kapaklı baskılar 

olabilir (Çaplı, 1995:16). 
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Özel radyo ve televizyonların siyasete doğrudan ve dolaylı müdahaleleri 

karşısında 1992 yılında radyo ve televizyonlara karşı Ulaştırma ve İçişleri 

Bakanlıkları çeşitli kapatma girişimlerine başlamış ve bunun sonucu özel radyo ve 

televizyonlarla Hükümet yetkilileri arasında yoğun çatışmalar ve uzlaşma 

görüşmeleri yaşanmıştır. 10 Temmuz 1993 tarihinde yürürlüğe giren Anayasa‘nın 

133. maddesi‘ndeki değişiklikle getirilen ―radyo ve televizyon istasyonları kurmak 

ve işletmek kanunla düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbesttir‖ hükmü 

doğrultusunda özel radyo ve televizyon kuruluşlarını yasallaştırma çalışması nihayet 

başlamıştır. 20 Nisan 1994 tarihinde ise 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların 

Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun çıkartılarak özel radyo ve televizyonların 

kuruluşları, yayın ilkeleri, yapıları ve yayınları ile ilgili düzenlemelerin yapılması 

sonucu yasallaşma süreci tamamlanmıştır. Son olarak 1994 yılından bu yana yapılan 

uygulamalar da göz önüne alınarak 2002 yılında 3984 sayılı Kanunda 4756 ve 2003 

yılında 4771 sayılı Kanunlarla değişiklikler yapılmış ve bugünkü yapı ortaya 

çıkmıştır.(Avşar, 2005:96) 

3.2. Ekonomik Açıdan Önemi 

Yeni enformasyon ve iletişim teknolojileri, ‗aracı olma‘ özellikleriyle üretimin, 

ticaretin, finansal işlemlerin ve bilgi akışının uluslar arasılaşmasına önayak 

olmaktadırlar. Uydu iletişimi sayesinde veri tabanlarına ve enformasyon hizmetlerine 

ulaşmakta mesafenin ve yerin önemi kalmamıştır. İletişim devrimi, dünya çapında 

bir kompüterize finansal işlemler sisteminin oluşumunu sağlamış, çokuluslu 

şirketlerin faaliyetlerini küreselleşmesine hız vermiştir. Bu gelişmeler bir taraftan da 

yeni telekomünikasyon ağlarına ve hizmetlerine yönelik büyük bir kurumsal talep 

doğurmaktadır. Telekomünikasyon artık hem geleceğin kilit sanayisi, hem de 21. 

yüzyıl dünya ekonomisinin sinir sistemi olarak görülmektedir (Pekman, 1996, 60-

61). 

Global medya (uluslararası bağlantılı yazılı görsel ve işitsel kitle iletişim 

araçları), Yeni Dünya Düzeni‘nin (YDD) serbest piyasadaki finans gücünün yanı 

sıra en önemli aracıdır. Küreselleşmenin en ateşli avukatı olan global medyanın asıl 

amacı, her türlü, yerel bölgesel ve ulusal değer yargılarına karşı çıkarak, serbest 
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piyasa ve sermayenin egemenliğini öngören YDD ideolojisinin bir propaganda aracı 

olmaktır (Girgin, 2002:36). 

Kitle iletişim araçları ve özellikle televizyon, yayın içerikleri ve ilettikleri 

mesajlar göz önüne alındığında, küresel kapitalizmin bu enformasyona yaslanan yeni 

yapısı ve işleyişi bakımından vazgeçilmez öneme sahiptirler. Bu araçlar 

yayınladıkları reklamlar yoluyla üretim ve tüketim arasında geçen zamanı azaltarak 

ekonominin döngüsünü hızlandırmakta; egemen ideolojiyi küçük yaşlardan itibaren 

aşılamaya başlayarak kapitalizmin yaşamsal ihtiyacı olan politik-kültürel talebin 

yaratılmasına yardımcı olmaktadırlar. Bu doğrultuda, bilgi, eğlence ve reklam 

arasındaki ayırıcı çizgiler sistematik biçimde görünmez kılınmaktadır. Kitle iletişim 

araçları ve bunların içeriklerini oluşturan yayınlar, fikirlerin, değerlerin, ürünlerin, 

kısaca tüketime yönelik bir dünya görüşünün pazarlanması için biçimlenmektedirler 

(Akt: Pekman, 1996, 67). 

Tüketimin bir kültür olarak yayılmasında en önemli araç kuşkusuz reklâm 

sektörüdür. Ve şiddetli eleştirilere de maruz kalmaktadırlar. Çünkü Ekonomik 

sömürüyü amaçlarlar, Üçüncü Dünya Ülkeleri‘ndeki kitleleri bilerek aldatır ve 

güdümlerler, Piyasaya aslen tercih-i şayan olmayan ürünler sürerler ve bu süreç 

içerisinde daha iyi olan geleneksel ürünleri baskı altına alırlar (Coşut, 2005:66). 

Televizyon reklamcılığı en çok ABD‘de gelişmiştir. ABD‘deki reklam 

harcaması Batı Avrupa‘daki ortalama harcamanın üç katı ve İngiltere‘deki 

harcamanın yüzde 40 fazlasıdır. İletişim medyası Pazar Güçlerinin kaprisine emanet 

edilemez. Onların mülkiyet yapısının bölgesel programlama, finansman, program 

içeriği ve işletme usulleri hakkında kesin asgari güvenceleri belirten siyasal ve yasal 

bir çerçevenin içine yerleştirilmeleri gerekir (Keane, 1999:132). 

Televizyonda ticarileşme en kestirme biçimiyle ‗enformasyon ve kültürün 

piyasa yapısı içinde kar amacıyla üretimi ve arzı‘ olarak tanımlanabilir (Akt: 

Pekman, 1996, 129). 

Televizyonun uluslar arasılaşması, daha geniş boyutta sermayenin ve 

yatırımların uluslar arasılaşması sürecinin bir parçasıdır. Finansal piyasaların 

liberalleşmesi ve küreselleşmesi, televizyon özelinde program alım-satımı, yapımı, 
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televizyon teknolojisini ve işletmeciliği konularında uluslar arasılaşmayı 

geliştirmiştir ( Pekman, 1997:88). 

Medya devlerinin çoğunun medya dışındaki sektörlerden elde ettikleri kazanç 

büyük değildir. GE ve Westinghouse gruplarının dışındaki medya şirketleri için bu 

kazançlar toplam gelirlerinin sadece küçük bir dilimini kapsar. Buna karşılık medya 

şirketlerinin uluslararası alanda ulaştıkları pazarlar çok daha önemlidir. Televizyon 

şebekelerinin televizyon için program hazırlayan şirketlerin, belli başlı haber 

dergilerinin ve sinema stüdyolarının hepsi yurt dışında geniş çapta işler yapmaktadır 

ve gelirlerinin önemli bir kısmını yabancı ülkelere yaptıkları satışlardan ve bu 

ülkelerdeki yan kuruluşlarından elde etmektedirler. Reader‘s Digest on yedi dilde 

basılmakta ve 160 ülkede satılmaktadır (Herman ve Chomsky, 1999:45). 

Dünya çapında televizyon programları için harcanan para, yaklaşık 65 milyar 

dolar olurken, her yıl yüzde 10 oranında yükselen harcamalar grafiği içinde ABD‘nin 

sattığı televizyon programları yıllık 2,3 milyar doları bulmaktadır (Yengin, 1994:37). 

İletişim ve bilgi teknolojisindeki gelişmeler, küreselleşme kavramının ortaya 

çıkmasında önemli bir rol oynamıştır. Küreselleşme süreciyle birlikte ülkeler 

arasındaki sınırlar giderek ortadan kalkmakta, dünyanın birçok farklı noktasına 

kolayca ulaşabilmektedir. Teknoloji ve iletişim alanında meydana gelen hızlı 

gelişmelere bağlı olarak birçok firma dünya pazarlarına girmekte, başka ülkelerdeki 

firmalarla ortaklıklar oluşturabilmektedir (Atik, 2007:13). 

Büyük medya şirketlerinin yatırımları medya alanının dışına da taşmış; 

başlangıçta medya alanında yatırımı olmayan şirketler de medya içerisinde güçlü bir 

yere sahip olmuşlardır. Bu ikinci durumun en iyi örnekleri RCA‘ya ve RCA 

bünyesindeki NBC şebekesine sahip olan GE ile büyük TV istasyonlarına, bir 

kablolu TV şebekesine ve bir radyo istasyonu şebekesine sahip olan 

Westinghouse‘dır. Hem GE, hem Westinghouse, silah üretimi ve nükleer enerji gibi 

tartışmalı alanlarda büyük yatırımları olan çok yönlü, çokuluslu dev firmalardır 

(Herman ve Chomsky, 1999:43). 

Türkiye‘de de bazı holdingler, medya ile birlikte büyük bir ekonomik güce 

ulaşmış bulunmaktadır. Medya grubu sahibi holdingler birçok farklı iş alanında 
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faaliyet göstermektedirler. 2000‘li yılların başlarında yeniden şekillenen medya 

grupları, inşaattan madenciliğe, temizlikten enerji alanına birçok sektörde yer 

almaktadırlar. Türkiye‘de faaliyet gösteren medya grupları şunlardır: Albayrak, 

Ciner, Çukurova, Doğan, Doğuş, Feza Gazetecilik, Göktuğ, Huzur Radyo, Koza 

İpek, Samanyolu, Turkuvaz, Yeni Asya ve Yeni Dünya Medya Grubu 

(www.wikipedia.org.tr, 20.04.2010).  

3.3. Kültürel Açıdan Önemi 

Televizyon kültürün şekillenmesinde veya yaşatılmasında önemli bir 

unsurdur. Özellikle kitleler arası iletişimin kolaylaştığı 21. yüzyılda televizyon, 

kitlelere yön verebilmektedir. 

Bazı eleştirmenlere göre dünya çapında egemen iletişim kanalları, teknolojik 

anlamda ileri olan ülkeler tarafından modern kültürü yaymak ya da medya 

emperyalizmi sürecini gerçekleştirmek için yönlendirilmektedirler (Lull, 2001:157). 

Televizyon için pek çok şey söylenmiştir; eğlendirici, ağrı kesici, israf diyarı, 

yalnızların yoldaşı, aptal kutusu, beyaz gürültü, zaman hırsızı, dünyaya açılan 

pencere ve daha birçok şey. Williams televizyonu, ―hem teknolojik, hem de kültürel 

bir biçim‖ olarak niteler; yani televizyon bir yanıyla teknik bir araçtır, diğer yanıyla 

ise kültür üretim, aktarım ve tüketim (yeniden-üretim) ortamıdır (Mutlu, 1999:11). 

Bugün dünyada her gün yaklaşık olarak 3,5 milyar saat televizyon 

seyredilmektedir. Screen Digest‗in 1992 raporuna göre, ekonomik olarak gelişmiş 

100 ülkede 354 ulusal yayın kuruluşu bulunmaktadır. Ulusal kanalların sayısı 1987 

ile 1991 arasında 354 ‗ten 521‘e yükselmiştir. Bu yüzde 46‘lık bir artışı ifade 

etmektedir. 1980 sonlarıyla 1991 başlarında televizyon çıktısındaki bu artışa 

ekonomik ve siyasal güçlerin etkisiyle televizyonun giderek daha fazla ulus-aşırı 

olması eşlik etmektedir. Richard Collins‘in belirttiği gibi (1991), kültürün ulus 

aşırılaşması siyasal ve ekonomik ulus aşırılaşma süreçlerinin hem bir nedeni hem de 

bir sonucudur (Mutlu, 1999:47).  

Avrupa‘da özellikle 1970‘li yıllarda çoğalmaya başlayan özel televizyonlar, 

kanallarına program sağlayabilmek için çoğunlukla Amerikan Program Pazarları‘na 

bağlanmaya başlamışlardır. Programların yüzde yetmişini dış programlar 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Albayrak_Grubu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ciner_Grubu
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ukurova_Holding
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fan_Yay%C4%B1n_Holding
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu%C5%9F_Grubu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Feza_Gazetecilik_A.%C5%9E.
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%B6ktu%C4%9F_Grubu&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Huzur_Radyo_Tv_A.%C5%9E.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Koza_Davetiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/Koza_Davetiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/Samanyolu_Yay%C4%B1nc%C4%B1l%C4%B1k_Hizmetleri_A.%C5%9E.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Turkuvaz_Radyo_Televizyon_Gazetecilik_ve_Yay%C4%B1nc%C4%B1l%C4%B1k_A.%C5%9E.
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yeni_Asya_Gazetecilik_Matbaac%C4%B1l%C4%B1k_ve_Yay%C4%B1nc%C4%B1l%C4%B1k_Sanayi_ve_Ticaret_A.%C5%9E.&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yeni_D%C3%BCnya_%C4%B0leti%C5%9Fim_A.%C5%9E.&action=edit&redlink=1
http://www.wikipedia.org.tr/
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oluşturmuş, bunun da yaklaşık yarısını Amerikan firmaları sağlamıştır. Amerikan 

kültür emperyalizmine karşı Roma ve Yunan uygarlıklarına dayanan ortak Avrupa 

kültürünü korumak gerekmiştir (Tekinalp, 2003:200-201). 

Kültürün ulus aşırılaşması devletleri kendi kültürlerini korumak adına önlem 

almaya yöneltmiştir. Avrupa Sınırötesi Televizyon sözleşmesi de bu önlemlerden 

biridir.  

12 Haziran 1989 tarihinde Avrupa ülkelerinden Avusturya, Belçika, 

Danimarka, Finlandiya, Federal Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, 

Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Portekiz ve San Marino Cumhuriyeti 

izleyenleri her yönüyle etkileyen televizyon yayınlarının sınır tanımadan gelişmesi 

karşısında, ―Temel Özgürlüklerin Korunması‖, ―Bütün İnsanların Haysiyetlerinin 

Eşit Değerde Oluşu‖, ―Toplumun ve Bireyin Gelişmesi‖, ―Çoğulculuk ve Fırsat 

Eşitliği ― gibi temel ilkelerden hareket ederek ―Avrupa Sınırötesi Televizyon 

Sözleşmesi‖ni imzalamışlardır (Mete, 1999:85). 

Sözleşmenin 10. maddesinde kültür ile ilgili şu ifadelere yer verilmiştir: 

Madde 10 - Kültürel Hedefler  

1. Yayın yapan her bir Taraf mümkün olan hallerde ve uygun yolları 

kullanarak, haberlere, spor haberlerine, maçlara, reklâmlara ve teleteks hizmetlerine 

ayrılmış zamanlar hariç olmak üzere, yayıncıların, yayın zamanlarının büyük bir 

kısmını Avrupa yapımlarına ayırmasını temin edecektir. Bu oran, yayıncının haber 

verme eğitim, kültür ve eğlence programlarına ilişkin seyircisine yönelik 

sorumlulukları dikkate alınarak ve uygun ölçütlere dayalı ve aşamalı olarak 

gerçekleştirilmelidir. 2.  Yukarıdaki paragrafın uygulanmasıyla ilgili olarak, alan ve 

ileten, Taraflar arasında bir anlaşmazlık çıkarsa, Taraflardan birinin talebi üzerine, 

konuyla ilgili istişarî görüş almak üzere, Daimi Komiteye başvurulabilir. Böyle bir 

anlaşmazlık konusu 26. maddede öngörülen hakemliğe sunulmayacaktır. 3. Taraflar, 

yayıncılar arasında ayırım yapmadan öncellikle görüntülü sesli eser üretimi düşük 

veya konuşulan dil alanı sınırlı olan ülkelerde, Avrupa yapımlarının üretimini ve 

geliştirilmesini destekleyecek en uygun vasıtalar ve yöntemleri birlikte araştırma 

yükümlülüğünü kabul ederler. Taraflar, bu Sözleşmenin vurguladığı işbirliği ve 
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karşılıklı yardımlaşma ruhu içerisinde, Sözleşmenin 3. maddenin kapsamında, kendi 

yetki alanlarındaki kurullular veya teknik vasıtalarla iletilen veya yeniden iletilen 

program hizmetlerinin basının çoğulculuğuna ve sinema endüstrilerinin gelişimine 

karşı bir tehlike oluşturmasını önlemek için gayret sarf edeceklerdir. Hak sahipleri 

ve yayıncılar arasında aksine bir mutabakat mevcut olmadıkça, sinemalardaki ilk 

gösterim tarihinden iki yıl geçmeden hiçbir sinema eseri iletilmeyecektir. Bu süre 

yayıcının üretimine ortak olduğu sinema eserleri için bir yıl olacaktır 

(www.avrupakonseyi.org.tr/, 18.05.2009). 

Türkiye, Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi‘ni 07 Eylül 1992 tarihinde 

imzalamıştır. TBMM‘de kabul edilen sözleşme metni, 12 Aralık 1993 tarihinde 

Resmi Gazete‘de yayınlanmıştır. Türkiye 21 Ocak 1994 tarihinde gerekli belgeleri 

Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği‘ne sunmuştur. 1994 tarihinde yürürlüğe giren 

Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi, ülkemiz açısından uyulması gereken 

yükümlülükler ve sınırlamalar getirmiştir (Cankaya, 1997:94). 

Sözleşme imzalandıktan sonra 3984 Sayılı ―Radyo ve Televizyonların Kuruluş 

ve Yayınları Hakkında Kanun‖ TBMM‘de görüşülmüş ve kanunlaştırılmıştır. 

Bununla beraber birçok tartışma da gündeme gelmiştir.  

Çıkarılmasının hemen ardından itirazların başladığı bir kanun çok fazla olmasa 

gerektir. Ancak önemi ve toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirmesi 

nedeniyle 3984 sayılı yasa böyle bir akıbetle karşılaşmıştır. Sekiz yıl sonra, 2002‘de 

yapılan bazı düzeltmeler de dâhil olmak üzere yapılan değerlendirme ve eleştiriler 

günümüzde de sürmektedir (Ünlüer, 2005:124). 

Ticari medya pazarının uluslararası kitle izleyicilerinin taleplerine uyumlu 

olmasına ve geniş bir içerik hizmeti sunabilmelerine rağmen, bu içerik ulusal ve 

kültürel çeşitliliğe yanıt verememektedir. Çünkü bu içerik evrensel niteliktedir ve 

küçük uluslarda yaşayan insanların ve belli bir dilin konuşulduğu bölgelerin 

taleplerine uyum gösterememektedir (Günalp, 2007:110). 

3.4. Eğitim Açısından Önemi 

Kitle iletişim araçları toplumların kalkınmalarında ve eğitimlerinde önemli 

roller üstlenmektedirler. Ancak bu araçlar bulundukları bölgeye göre haberlerin, 

http://www.avrupakonseyi.org.tr/
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düşüncelerin ve duyguların iletilmesinde kısaca bilginin dağıtımında farklılıklar 

gözlenecektir. 

Televizyonla iletişim süreci, insanın doğal özellikleri olan görme ve duymanın 

birer uzantısı biçimindedir. İnsanın doğal özelliklerinden görmenin iç ve dış 

dünyadaki bilgileri almak, biriktirmede diğer duyulara oranla daha ivedi ve daha 

gerçekçi olduğu bir işlevi vardır. Bu konuda yapılan araştırmalarda insanın % 80 

öğrenmesinin gözle gerçekleştiği, işitme oluğunun da dil öğrenmede ve kişilerarası 

ilişkilerde başta geldiği saptanmıştır (Güler, 1990:144). 

TV, somuttan soyuta doğru giden öğrenmelerde, Dale‘in yaşantı konisinin ortaya 

yakın üst kısmında yer alan, diğer eğitim araç ve yöntemlerinin kullanılabildiği bir 

eğitim aracıdır. Öğrenilenlerin yüzde 83‘ü görme, yüzde 11‘i işitme yoluyla 

öğrenilmekte ve işitilenlerin yüzde 20‘si, görülenlerin yüzde 30‘u, görülüp işitilenlerin 

ise yüzde 50‘si hatırlanabilmektedir. Diğer kitle iletişim araçlarının özellikleriyle 

karşılaştırıldığında, televizyonun eğitim açısından önemli bir yere ve öneme sahip 

olduğu, televizyonun bireyin birden fazla duyu organına uyararak algılama, hafızada 

tutma ve öğrenmede kolaylık sağladığı ve bireyde öğrenme isteği uyandırdığı 

görülmektedir (Kemaloğlu, 2008:20). 

Bu kadar hayatımızda öneme sahip olan televizyonun en büyük özelliği 

öğretici ve eğlendirici olmasıdır. Göze ve kulağa, hitap etmesi etkili bir eğitim aracı 

olmasını sağlamaktadır. Canlı, renkli, görüntüler ve sesler izleyenlerin doğrudan 

veya dolaylı olarak çeşitli bilgiler ve mesajlar aktarmaktadır. Bu durumdan özellikle 

çocuklar etkilenmekte televizyondan öğrendiklerini doğru veya yanlış ayırt etmeden 

kabul etmekte ve uygulayabilmektedir. Televizyonun olumlu ve olumsuz etkileri, 

çocuğun yaşına, televizyon izleme süresine, izlediği program içeriğine ve 

ebeveynlerin denetimine bağlı olarak değişmektedir (Akt: Serhatlıoğlu, 2006:42). 

Çocuğun tüm programları değil, kendine uygun olan programları belirli 

sürelerde izlemesi, gelişimi için gerekli olan diğer etkinliklere de yeterince 

katılabilmesi yönünden önem taşımaktadır. Özellikle öğrenme konusundaki büyük 

bir potansiyele okul öncesi dönem çocuğunun, öğrenmesini gerçekleştirirken, 

doğrudan deneyime, yaşıtlarıyla sosyal ilişki kurabilmesi için, onlarla bir arada 

bulunmaya, sağlıklı beden gelişimine ulaşmak için hareket olanağına sahip olması 
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gereklidir. Oysa gerek televizyon, gerekse diğer iletişim araçları çocuğun bu 

deneyimleri için imkan sağlayamazlar (Akt: Serhatlıoğlu, 2006:49). 

Çocuklar televizyondan dil, eğitim, şiddet, aile, toplum ilişkilerinden, tüketim 

anlayışlarına kadar olumsuz yönde etkilenmektedirler. Televizyonun etkisi 1960‘lı 

yıllardan itibaren devamlı olarak tartışılmış, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, siyaset 

bilimi gibi bilim dallarının yanı sıra, etkisi iletişim bilimine de temel olmuştur. 

Televizyonunun çok etkili bir iletişim aracı olduğunu ileri süren bilim adamlarının yanı 

sıra, televizyonunun çok az etkili olduğunu öne sürenler gibi, etkisinin ortama göre 

değiştiğini belirtenler de olmuştur (Can, 2000:14).  

Televizyonun çocuklar için hiç yararlı etkisi yok mudur? Var elbette. 

Televizyon, dil gelişimini hızlandırır, söz dağarcığını artırır. Sözle görüntüyü 

birleştirdiği için televizyon çocuğu kolay etkiler, kalıcı izler bırakır. Örneğin sözle 

görüntüyü ustaca ve en ekonomik biçimde sunun reklamları çocuklar hemen kapar ve 

papağan gibi yinelerler. Söz kalıplarını atasözü gibi benimserler; müziği çabucak 

tanırlar. Televizyon, çocukların bilgisini artırır, hayal alanını genişletir. Çocuk tıpkı 

oynarken öğrendiği gibi televizyon başında eğlenirken öğrenir. Görüp duyduğunu 

yutarcasına içine alır. Büyülenmiş gibi bakarken uslanır, oyalanır ve ana-babasına 

sorun olmaktan çıkar. Bu bakımdan televizyon iyi bir avutucu, iyi bir çocuk 

bakıcısıdır (Yavuzer, 1986:80).  

Televizyonun eğitim amacıyla kullanılışı doğrudan eğitim veya zenginleştirici 

eğitim olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim televizyonu, ya eğitimin niteliğini geliştirmeye 

yardımcı olması ya da yer ve görevliler açısından ekonomik destek sağlaması için 

kullanılmaktadır. Eğitim televizyonu anlayışından kaynaklanan uygulamalara, 

ilköğretimden yüksek öğretime kadar bütün örgün eğitim kurumlarında rastlanmaktadır. 

Ayrıca okullarda kapalı devre televizyon yayınlarından da yararlanılmaktadır 

(Kemaloğlu, 2008:19). 

Televizyonun, eğitim teknolojisi açısından yararları su şekilde sıralanabilir: Eğitim 

olanakları kız- erkek ayrımı yapılmadan köyden kente kadar açıktır. TV eğitimi ülkenin 

planlı gelişmesine katkıda bulunur. Ders kitaplarının azlığında ihtiyacı karşılamada 

kullanışlıdır. Farklı merkezlerdeki bilgileri aynı anda verebilir. Farklı görüntüler aynı 

anda tek ekranda gösterilebilir. Bu, eğitimde büyük yarar sağlar. Öğrencinin başarısının 
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artısında önemli olan güdülemeyi sağlamada rol oynar. Daha az araç gereçle eğitim 

olanağı sağlar. Sınıfa getirilmesi olanaksız cisim, olgu ve olayları olduğu gibi gösterir ve 

duyurur. İlgi çekici ve sürükleyicidir. Çocuklar TV‘yi okul dışı yaşantılarının bir parçası 

olarak tanıdıklarından, bu eğitim aracını kolaylıkla kabul ederler (Akt: Kemaloğlu, 

2008:21-22). 

Televizyon yayınlarında çocuklara daha fazla yayın saati ayrılmalıdır. 

Televizyonda çocukların aileleri ile izleyebileceği, yalnız başlarına izleyecekleri ve 

izlemeyecekleri programlar kesin olarak belirlenmelidir. Televizyonda aile içi iletişimi 

ortadan kaldıran değil, aile içinde iletişimi güçlendiren, çocuklar için öğretici 

programlara yer verilmelidir (Can, 2000:15).  

3.5. Ahlaki Ve Toplumsal Açıdan Önemi 

Ahlak, toplumlarda yer alan yasal yaptırımlara ihtiyacı olmayan genellikle örf 

ve adetlerden oluşan evrensel bir olgudur. Toplumun ahlak yapısının bozulması 

temelinin sarsılması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ülkeler toplumun ahlak 

kurallarına ters düşen yayınların yapılmaması gerektiğinin altını çizmektedirler.  

Yayınlar toplumun ahlaki yapısı ile örf ve adetlerine uygun olması, şiddet 

içermemesi, çocukların ruh sağlığını bozmaması, cinsel içerikli olmaması gerekir. 

Kadın cinselliği ön plana çıkarılarak cinsel sömürü aleti görevini görmesi 

konusundaki görüşün yanı sıra, yapılan tartışmalarda çocuklarında bu tür yayınları 

izlemesiyle cinselliği yanlış öğrendikleri görüşleri ileri sürülerek bu tür yayınların 

önlenmesi gerektiği görüşleri gündeme gelmiştir (Yengin, 1994:216). 

Amerika Birleşik Devletleri‘ndeki mevcut yasada yer alan ―ABD‘de yayın 

yapmak isteyen kişi ve kuruluşlara tahsis edilecek frekans ve dalga boylarında, 

ancak ―Kamu Yararı‖,‖Kamu Rahatı‖ ve ―Kamu İhtiyacı‖na hizmet edilmesi 

halinde yayın izni verilecektir.‖hükmü getirilmiştir. Bu esas, günümüze kadar 

geliştirilerek sürdürülmüş ve uluslararası temel bir ilke niteliği kazanmıştır. Öte 

yandan Haberleşme Yasası‘nın 326. maddesindeki ―Birleşik Devletler hükümranlık 

sınırları içinde hiçbir kişi veya kuruluş radyo ve televizyon yayınları vasıtasıyla 

saygısız, müstehcen ve bayağı bir dil kullanamaz.‖hükmü dikkat çekicidir (Mete, 

1999:83) 
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Programlarda ya da mesaj düzenlemede uyulması gereken standartlar: yasal 

sınırlılıklara uygunluğun yanı sıra, doğruluğu, açıklığı, yansızlığı, ilgililiği, yeniliği, 

tutarlılığı, ispatlanabilirliği içeren kanıtlanabilirlilik; inandırıcılık, izleyici faktörü, 

beğeniler, gelenekler ve ahlaki değerlere uygunluk gibi pozitif ölçütlerdir (Akt: 

Vural, 1994:79). 

 Özellikle çocukluktan gençliğe geçiş çağındaki kişilerin, ilgilendikleri fakat 

tanımak için bilgi kaynaklarının pek az olduğu, kendilerini bekleyen yetişkinler 

dünyasına, yani geleceklerine karşı geliştirdikleri tavırların, büyük ölçüde televizyon 

seyirlerinden etkilendiği çeşitli araştırmalarla belgelenmiştir. Birçok dizi filmin ana 

malzemesini oluşturan incir çekirdeğini doldurmaz konulardaki kişiler arasındaki 

anlaşmazlıkların ve çelişkilerin çocuklarda daha çok erken yaşlarda yaşamın 

karmaşıklığı ve sıkıntıları konusunda yanlış yönlendirmeler doğurduğu ve gelecek 

konusunda kuşkulu bir bekleyiş içine soktuğu da bu saptamalardan biridir. Özellikle 

on üç on dört yaşındaki kızlarda, seyrettikleri büyükler için filmlerin bir yan etkisi 

olarak, belirgin bir büyüme korkusu saptanmıştır. Erkek çocuklarda ise seyredilen 

film oranı ile metalara değer verme oranı aynı doğrultudadır. Diğer bir ilginç bulgu 

da bu ocukların gelecekte ne iş yapacaklarından çok, nelere sahip olmak istedikleri 

ile daha çok ilgilendikleridir (Akt: Öztürk, 1999:49). 

Her insanın bilgi ve kültür seviyesi birbirinden farklıdır. Özellikle tüketicilerin 

ahlaki ve kültür seviyeleri sonucunda reklamlarda yer alan kelimeleri yorumlayış 

biçimleri değişebilecek belki bu yorumlama sonucunda o reklamı aldatıcı olarak 

algılayabilecektir. Reklamların tüketicilerce algılanmasında kişilik yanında 

tüketicilerin bulunduğu psikoloji de göz önüne alınmalıdır (Avşar, 2001:11).  

Reklamla ilgili ahlaksal standartlar toplumun değer yargılarındaki değişmelere 

göre gelişmeler göstermektedir. Ahlaki standartlar tüm mesleklerde birbirinin aynısı 

değildir. Bu standartlar koşulların uygunluğuna göre değişiklikler göstermektedir. 

Reklamın ahlaksallığı alıcı ve satıcı ilişkilerinde birbirlerini karşılıklı etkileme 

ahlaksal sınırları içinde düşünülmelidir (Karabacak, 1996: 25).  

Toplumsal açıdan önemli konulardan biri de şiddet olgusudur. Şiddetin 

özellikle çocuklar üzerinde kalıcı hasarlara yol açmaktadır. Televizyon 
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yayıncılığında şiddet içeren yayınlar çocukların gelişimini olumsuz yönde 

etkilemektedir.  

Bir kuşak öncesi çocuklar Hacivat ile Karagöz‘ün esprilerine gülerken, 

günümüzde çizgi film kahramanı, seyircisini güldürebilmek için karşısındakine 

dinamit lokumu atmaktadır. Yapılan araştırma bulgularına göre, çok televizyon 

seyreden çocuklar az seyredenlere, içinde saldırganlık görüntüleri bulunan filmleri 

seyreden çocuklar bu filmleri seyretmeyenlere oranla daha fazla saldırgan 

davranışlarda bulunmaktadır. Sonuçlar, şiddet ve adam öldürme filmlerini seyreden 

çocukların okulda daha fazla saldırgan olma eğilimi gösterdiklerini vurgulamaktadır 

(Öztürk, 1999:48).  

3.6. Bilgi DolaĢımı Açısından Önemi 

Günümüzde artık isteyen kişi istediği yerden, istediği bilgiye erişebilmekte, 

bilgi giderek çok daha kolay ulaşılabilecek ve satın alınabilecek bir duruma 

gelmektedir. Böylelikle bilgiye erişim daha esnek hale gelmektedir. İletişim 

araçlarının son on yıl içindeki artışı ile enformasyonunun toplanması, depolanması 

ve dağıtılması olanakları artmıştır.  

Özellikle bilgisayar teknolojisi, gazete, kitap, radyo gibi klasik iletişim 

araçlarının okuyucularının ya da dinleyicilerinin tahmin edemeyecekleri ölçüde 

iletişim dünyasını sarsmış olup, günümüzde kişiler artık, telematik ve videomatik 

araçlarla kuşatılmakta, görüntülü kitapları, online gazeteleri okumakta kağıdın yer 

almadığı ofislerde çalışmakta, dünyanın bir ucundaki ülkelerde olup biteni canlı 

olarak uydu yayınlarıyla izleyebilmektedir (Uluç, 2003:14). 

Körfez savaşı, Tiananmen Meydanı Katliamı ve Sovyet Darbe Girişimi gibi 

olaylar diplomasi aracı ve olayların tanığı olarak uluslararası TV‘nin boyutlarını 

sergilemiştir. Körfez krizi döneminde Turgut Özal, TV‘den Başkan Bush‘un verdiği 

bir haber konferansını izliyordu. Özal bir muhabirin Bush‘a, Özal‘ın Türkiye‘nin 

Irak boru hattını kapayıp kapamayacağını sorduğunda, Bush kendisinin de aynı 

soruyu Özal‘a soracağını söylemiştir. Özal‘ın telefonu çaldığında, Özal, Bush ‗tan 

telefon beklediğini söylemiştir (İnceoğlu, 1997:91). 
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Uydu, ulusların sınırlarını aşan bir olgudur. Uzaydan yapılan bir yayın birden 

fazla ülkeyi kapsayabilmektedir. Uydu yayınları belirli kural ve kaidelerle belirli 

frekanslardan yapılmaktadır. Uydu işleticileri kendi isteklerine göre yayın frekansları 

seçerlerse, yayınlar birbirlerini etkileyebilir.  

İletişim uydularının yerleştirildiği eşzamanlı yörüngenin sınırlılığı gelişmiş 

ülkelerle, gelişmemiş ülkeler arasında sorun oluşturmuştur (Uluç, 2003:46). Uzaya 

atılan ilk uydudan itibaren Birleşmiş Milletler Örgütü uydu yayınlarına ilişkin 

düzenlemeler getirmiştir. Kabul edilen bildirgelerde, uzayın tüm insanlığın bir eyaleti 

olduğu ve eşit olarak herkese açık olduğu belirtilirken, uydu yayıncılığında 

uluslararası işbirliği ve anlayışın gelişmesine özen gösterilmesi gereği 

belirtilmektedir (Uluç, 2003:51). 

Televizyon reklamları ile sık karşılaşan çocuklar için reklamlar birincil bilgi 

kaynağı olmaktadır. Televizyon reklamları, çocukların dış dünya üzerinde 

bilgilenmelerini sağlayarak tüketici olarak sosyalleşmesine katkıda bulunabileceği 

gibi, gereksiz tüketime teşvik, beslenme, sağlık, milli kültür ve ahlaki davranışlar 

açısından da olumsuz etkilerde bulunabilmektedir (Doğan, 2003: 37). 

4. Yayıncı Açısından Çocuğun Anlamı 

Sinemada olduğu gibi televizyonda da çocuğun neyi izlediği ve bundan nasıl 

ve ne derece etkilendiği önemlidir. Yetişkinler tarafından çocuklara yönelik olarak 

görülen ve onlara sunulan programların niteliği bir yana, çocukların bu programların 

ne kadarını kendilerine yönelik gördüğü ve gerçekte hangi programları izledikleri ya 

da izleyebildikleri daha önem kazanmaktadır (Pembecioğlu, 2006:261). 

Çocuk filmi üreticileri çocukları izleyici olarak değil, tüketici olarak gördükleri 

için çocuk filmi yapmaktadırlar. Sinema ve çocuk ilişkisi söz konusu olduğunda bu 

bağlamda çocuk, tüketmeye zorlanan, adına seçim yapılan, sinemaya götürülen, eşlik 

edilen, yönlendirilen konumdadır (Pembecioğlu, 2006:243). 

Çocuklara bir şeyler öğretmenin en kolay yolu onları aynı zamanda 

eğlendirmektir. Böylece ilgileri kendiliğinden çekilecek ve farkında olmadan 

öğreneceklerdir. Bu yüzden belirli programların "öğretici" diye sınıflandırılması ve 
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buna göre hazırlanmaları yöntemi artık terk edilmektedir. Öğretici öğelerin arasına 

eğlendirici nüansların serpiştirilmesi ustalık kabul edilmektedir (Turam, 1996:161). 

Dorothy ve Jerome Singer çocukların: 

1.Hayvanlara, çocuklara ve yetişkin insanlara tehlikeler içeren programlardan, 

2.Korkunç şeyler yapan doğaüstü yaratıklar ve canavarlar içeren filmlerden, 

3.İnsan ve hayvan karakterlerin bazı çizgi filmlerde olduğu gibi parçalara 

ayrıldığı filmlerden, 

4.Çok fazla tehlikeli akrobasi hareketi ve dublör sahneleri içeren filmlerden 

uzak tutulmalarını savunmaktadırlar. (Derin bir çukurdan karşıya veya ikinci kat 

penceresinden aşağıya atlayan kahramanın bu hareketi küçük çocuklar tarafından taklit 

edilmeye çalışılabilir.) 

Bunun yerine ekranlardan küçük çocuklara: 

1.Hayvanların çocuklar tarafından nasıl bakıldığını ve sevildiğini gösteren 

gerçekçi hikâyeler içeren filmler, 

2.Başlarına gelen (heyecanlı) olaylarla başa çıkmak için bir araya gelen 

çocukların maceralarını anlatan gerçeğe uygun çizgi filmler, 

3.Bir şeyler yapmaya, faydalı oyuncak ve aletler imal etmeye ve başkalarına 

yardım etmeye dayanan ve çocukları müziğe, dans etmeye yönlendiren filmler 

gösterilmelidir (Turam, 1996:165–166). 

Yayınlanmakta elan çocuk programları salt çocuk izlesin amacı ile 

gerçekleşmektedir. Hâlbuki çocuk programlarının amacı çocuğa kişilik bilgilerinin 

verildiği, çocuğun düşünmesini, yaratıcılığını geliştiren programlar olarak 

düşünülmelidir. Belli bir yayın süresi içinde, yayın yapmak amacı olan çocuk 

programlarının en büyük eksikliği hedef izleyicinin amaçlanmamasıdır. Başka 

deyişle amaç yayın yapmak, çocuk ise bu amaçta araç olarak kalmaktadır. Gerçekte 

çocuk programlarında amaç çocuk, yayınlanan programın araç olması gereklidir 

(Güler, 1991:180). 
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BBC yayın ilkelerinde çocuklar başlığı 9. bölümde yer almakta ve değişik 

başlıklar altında, gerek yayınlarda çocuk kullanımı, gerekse ekran karşısındaki çocuk 

izleyicilere seslenen yapımların taşıması gereken nitelikler hakkında ayrıntılı 

açıklamalar yapılmaktadır (Kars,2006:454). 

Her şeyden önce televizyon kanalları yöneticilerinin çocuğa yönelik yayın 

yapmanın çok ciddi ve tehlikeli bir iş olduğunu bilmeleri gerekir. Çocuklarımızın 

geleceğin sağlıklı yetişkinleri olabilmeleri, büyük ölçüde onların çocukluk yıllarında 

aldıkları uyarımlara bağlıdır. Bu nedenle de çocuklara yönelik programlar 

hazırlanırken program yapımcılarının uzman pedagoglarla ve psikologlarla işbirliği 

yapması gerekir (Aybek, www.anafilya.org, 20.04.2010). 

Cartoon Network Televizyonu‘nun içerik ve yayın sorumlusu Zekiye Öner, bir 

yayıncı olarak çocuk kavramını şu şekilde açıklamaktadır: Cartoon Network olarak 

bizim için çocuk sadece yayınlarımızı ilgiyle takip eden, bizi seven ve izleyen biri 

değil aynı zamanda eğitimine katkıda bulunmak istediğimiz, doğru şeyleri doğru 

zamanda vererek onunla büyüyeceğimiz, bizi izleyen çocuktan da çok şey 

öğrenebileceğimiz önemli bir izleyicidir (Z. Öner ile kişisel iletişim (Bkz. Ek-2), 3 

Haziran 2010). 

Yumurcak Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Meryem Akbal ise ―Yayıncı 

olarak çocuk sizin için ne ifade etmektedir?‖ sorusuna şu şekilde cevap vermiştir: 

Hayat dolu olan hedef kitlemizle görüşerek; duyarlılıklarını, meraklarını yakından 

tanımaya çalışıyoruz. Yüz yüze konuşarak; masumiyetlerinin farkında, gelişmelerine 

katkı sağlamaya çalışan bir yayıncılık anlayışımız var (M. Akbal ile kişisel iletişim 

(Bkz. Ek-1), 27 Ağustos 2010). 
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II. BÖLÜM 

TELEVĠZYONDA ÇOCUK YAYINLARI 

1. Televizyon Ve Çocuk ĠliĢkisi 

Günümüzde hemen hemen her evde bir televizyon bulunmaktadır. 

Televizyonun etkili bir kitle iletişim aracı olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bu 

bağlamda televizyon eğitme, eğlendirme, bilgilendirme gibi işlevlerini yerine 

getirirken kişileri olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir. Yetişkinlerin olumsuz 

yayınlardan kendilerini koruyabildiklerini düşünürsek çocuklar olumsuz etkilere en 

çok maruz kalan kitle durumundadırlar.  

Çocuklar için en önemli kitle iletişim aracı televizyondur. Televizyon yoluyla 

çocuklar ailenin bulunduğu sosyal çevrenin dışına çıkabilmiştir. Televizyon çocukları 

şu yönlerden etkilemektedir (Akt: Önür,1999:159). 

a. Çocuklar televizyonla birlikte eve bağlanmaktadır.  

b. Bir kültür kaynağı görevi görmektedir.  

c. Boş zamanlarını değerlendirmekte ve çeşitli ilgilerde uyandırmaktadır.  

d. Çocuklarda estetik zevk geliştirmektedir.  

Televizyonun çocuk ile ilişki kurabilmesi teknik altyapının gelişmesi, ekonomik 

alım gücünün artması, televizyon yayınlarının yaygınlaşması ile çok yakından 

ilgilidir. Başlangıçta televizyonun, hem elektronik hem de pahalı bir ev eşyası gibi 

görülmesi, çocukların en azından fiziksel olarak televizyondan uzak tutulmalarına 

neden olmuştur denilebilir. Daha sonraları ise hem ailelerin daha kolay televizyon 

alabilmeleri hem de yaygınlaşan çocuk ve eğitim programları nedeniyle çocuk ve 

televizyon arasında neredeyse kopmaz bir bağın oluştuğu söylenebilir (Pembecioğlu, 

2006:260). 

Özellikle havanın iyi olmadığı zamanlarda eve kapanan çocukların zamanlarını 

TV karşısında geçirdikleri ve bu sebeple haddinden fazla ekran karşısında kaldıkları 

bir gerçektir. Çocukların TV'ye duydukları bu muazzam ilginin sebebi, TV 

seyretmenin onlara günlük yaşamlarından farklı bir heyecan ve haz vermesidir. TV 

ekranları çocuklara adeta hükmetmektedir. Karşılarına toplanan çocukları kolayca 
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etkileri altına almakta, onlarla adeta istedikleri gibi oynamaktadırlar. Ekranaltı 

çocukları terimi bu ilişkiyi çok güzel vurgulamaktadır (Turam, 1996:52). 

1984'te BBC tarafından çok ayrıntılı olarak yapılan "1980'lerde Günlük Hayat" 

adlı araştırma için 6000 çocuk hem kış hem de yaz mevsiminde zamanlarını nasıl 

geçirdikleri konusunda sorgulanmıştır. Verilen cevaplar çocukların zamanlarının büyük 

bölümünde TV seyretmediklerini, bu arada kışın yaza nazaran daha fazla TV 

seyrettiklerini belirlemiştir. 4 ile 7 yaş arasındaki çocukların %74'ü kışın hafta içinde 

akşam saat 16.00‘da TV seyrederken, bu oran yarı yarıya düşmektedir (Turam, 

1996:53). A.B.D.'de 1978 yılı itibariyle Nielsen ortalamalarına göre, 6–11 yaş 

kümesinde bulunan çocuklar günde ortalama olarak 3,5 saat televizyon 

izlemektedirler (Tokgöz, 1982:46). 1988 yılında TRT tarafından yapılan bir 

araştırmada ortaya çıkan sonuçlar aşağıdaki gibidir. 

Tablo 1- Televizyon Seyreden Çocukların Dağılımı (TRT, 1988:21) 

 Evet Hayır Toplam 

Kır 98.0 2.0 100.0 

Kent 98.2 1.8 100.0 

Orta 3. Sınıf 99.6 0.4 100.0 

Orta 2. Sınıf 98.5  1.5 100.0 

Orta 1. Sınıf 98.5 1.5 100.0 

Orta Hz. 100.0 0.0 100.0 

İlk 5. Sınıf 98.5 1.5 100.0 

İlk 4. Sınıf 98.1 1.9 100.0 

İlk 3. Sınıf 97.7 2.3 100.0 

İlk 2. Sınıf 95.9 4.1 100.0 

İlk 1. Sınıf 97.8 2.2 100.0 

İlk Hz. 100.0 0.0 100.0 

12–14 98.3 1.7 100.0 

8–11 98.2 1.8 100.0 

6–7 96.2 3.8 100.0 

Erkek 97.8 2.2 100.0 

Kız 98.4 1.6 100.0 
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Anket yapılan çocukların büyük bir çoğunluğunun televizyonu seyrettikleri 

görülmektedir. Kızların %98,4‘ü, Erkeklerin %97,8‘i TV yi seyretmektedirler. 

Televizyon seyretme yaş grupları ilerledikçe daha da artmaktadır. Bunun doğal sonucu 

olarak ortaokulda okuyan öğrencilerin TV seyretme oranları daha fazladır. TV seyretme 

oranı yerleşim yerine göre incelendiğinde arada pek önemli bir farkın olmadığı görül-

mektedir. Kentte TV seyretme oranı %98,2, Kır'da TV seyretme oranı %98,0‘dır 

(TRT, 1988:21). 

1997 yılında Aral ve Aktaş‘ın yaptığı araştırma sonucunda araştırma 

kapsamına alınan çocukların hafta içi televizyon izleme ve ders çalışmaya, hafta 

sonu ise televizyon seyretmeye daha fazla zaman ayırdıkları, diğer aktivitelere (resim 

yapma, müzik dinleme, spor yapma gibi) ve kitap okumaya daha az zaman 

ayırdıkları saptanmıştır. Erkek çocukların kızlara, orta ve üst sosyo-ekonomik 

düzeydeki ailelerden gelen çocukların alt sosyoekonomik düzeydeki ailelerden gelen 

çocuklara, dördüncü sınıfa devam eden çocukların beşinci sınıfa devam eden 

çocuklara oranla daha fazla televizyon izledikleri belirlenmiştir (Aral ve Aktaş, 

1997:104–105). 

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Nurullah Öztürk, 2007 yılında 

yapılan 4. Uluslar arası Çocuk ve İletişim Kongresi‘nde RTÜK‘ün yaptırdığı bir 

çalışmada, ―Çocuklar düzenli bir şekilde televizyon izlemeye  2-2,5 yaşlarında 

başlamaktadırlar. Yetişkinler ortalama günde 5 saat televizyon izlemektedirler. 

Çalışma hafta içi ve hafta sonu değişmekle beraber ilköğretim çağı çocuklarının da 

3-3,5 saat televizyon izlediklerini ortaya koymuştur‖ şeklinde konuşmuştur (Öztürk, 

2007:941) 

Çocukların program tercihlerini en çok yaşları tayin etmektedir. Reklâmlar, 

Türk sineması, yerli diziler, müzik ve eğlence programları ilkokul birinci sınıftaki 

çocukların en fazla ilgisini çekmektedir. Buna karşılık yarışma ve belgesel nitelikli 

Programlar ve yabancı sinema daha çok 11 yaşındaki beşinci sınıf öğrencilerini 

ilgilendirmektedir. Kızlar her sınıf düzeyinde erkeklere oranla daha çok Türk 

sineması, yerli dizi, müzik ve eğlence programları ile reklâmları izlemektedirler. 

Çocukların içinde yaşadıkları sosyo-ekonomik çevrenin program tercihlerini etkileme 

açısından fazla önemli olmadığı görülmekle beraber Türk sineması ile haber 
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programlar düşük gelir seviyelerine sahip semtlerde daha fazla izlenmektedir (Akt: 

Turam, 1996:57–58). 

Televizyonun aile ve çocuk üzerinde çok yönlü etkileri olduğu artık hemen 

hemen herkes tarafından görülür durumdadır. Gün geçmiyor ki ilgili bilim dalları 

gündemlerinde televizyonun aile ve çocuk üzerine olumsuz etkilerini dile getirmemiş 

olsun. Özellikle dış kaynaklı çalışmalar da buna daha çok tanık olmaktayız. Şüphesiz 

ki televizyonun faydaları da sayılamayacak kadar çoktur (Çakmaklı, 1997:11). 

Televizyon teknolojisinden dolayı kaynaklanan, aile ve çocuk açısından olumlu 

yönleri bulunmaktadır. Bunları şu şekilde toplamak olasıdır: Çocukları eve bağlar, 

aile bireylerini bir araya toplayarak aralarında yeni ortak ilgilerin doğmasını sağlar. 

Aileler için bir kültür kaynağı ödevi görür. Çocukları düşünmeye özendirir. 

Çocukların boş zamanlarını iyi değerlendirmelerini sağlayacak ilgiler uyandırır; 

onların ilgi ve yaşantı alanlarını genişletir. Çocukların estetik zevklerini geliştirir 

(Akt: Güler, 1991:61). 

Radyo ve televizyon aynı zamanda eğitim aracıdırlar. Eğitici çocuk 

programlan, filmleri ve dizileri çocuğun ve ailenin bu yolda eğitimleri açısından bir 

ihtiyaçtır (Çakmaklı, 1996:30). 

TV çocuklar için büyük bir bilgi kaynağıdır. Seyredilen programın direkt olarak 

eğitici bir niteliği olmasa bile TV seyreden çocukların seyretmemiş olan önceki 

nesillerden daha donanımlı yetiştikleri bir gerçektir (Turam, 1996:45). 

Televizyonun olumsuz etkilerini de düşünmek olasıdır. Televizyon izleme 

düşkünlüğü, çocukları edilgen (pasif) olmasına yol açar. Onlara etkinlikten yoksun, 

yaratıcı olmayan kişilik kazandırabilir. Televizyonda şiddet olaylarını içeren 

programların fazla izlenmesi, çocuklarda sürekli korku içinde olma biçiminde 

paranoyak davranışlar geliştirmesine neden olabilir. Çocukların televizyonda 

gördüklerini gerçek (olarak) algılaması, gördüklerini denemekten ve öykünmekten 

hoşlanmaları televizyon programlarının olumsuz etkilerini karmaşık bir duruma 

sokmaktadır (Güler, 1991:62). 
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2. Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Etkileri 

Televizyon gözlem ve taklide-dayalı öğrenme sürecinde yer alan önemli 

etkenlerden birisidir. Nitekim Bandura, gözlemsel ve dil gelişimi ile birlikte ortaya 

çıkan sözel (verbal) modelleme yoluyla toplumsal öğrenmede aracın önemini 

vurgular. Ona göre değer, tutum ve davranış modelleri olarak aile, öğretmen vb. gibi 

gerçek kişiler televizyonun sunduğu simgesel modeller yanında giderek etkilerini 

yitirmektedirler (Zıllıoğlu, 1986:52). 

Hemen her konudaki fikirleri henüz oluşmamış veya yeni yeni oluşmakta 

olduğundan, TV ekranlarından en fazla etkilenen gruplardan birini gençler ve çocuklar 

meydana getirmektedir. Gençler ve çocuklar kişisel tecrübeleri de çok fazla 

olmadığından ve izlediklerini tartacak karşılaştırma noktalarından yoksun 

olduklarından, TV yayınlarının etkilerine birkaç kat fazla maruz kalmaktadırlar 

(Turam, 1996:17). 

Hangi açıdan bakılırsa bakılsın televizyon konusunda etkilenmeyen çocuk 

yoktur. Çocuğun gelişiminde televizyonun olumlu-olumsuz etkililiği programın 

içeriğine yayın ilkelerine dolayısıyla ya da televizyon kurumunun amacına bağlıdır 

(Güler, 1991:181). 

Televizyon yayınlarından çocukların nasıl etkilendiği ile ilgili olarak pek çok 

araştırma yapılmıştır. Bu tür araştırmaların sonuçlarının kültürden kültüre, toplumdan 

topluma değişiklikler gösterebileceği bir yana, bireysel izleme biçimleri, ailesel 

tutumlar, izleme sıklığı ve yoğunluğu ile de ilgili olduğu düşünüldüğünde, her bir 

bireyin televizyondan nasıl ve ne ölçüde etkilendiğinin saptanılmasının güçlüğü ortaya 

çıkmaktadır (Pembecioğlu, 2006:276). 

Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre çocuklar senede 900 saatlerini okulda 

geçirirken, TV izlemeye 1200 saat ayırmaktadırlar. Ayrıca uzmanlar, çocukların günde 

en fazla iki saat TV izlemelerini önermektedirler. Amerikan Çocuk Bakımı ve Sağlığı 

Akademisinin araştırmasına göre, 3–5 yaşındaki çocukların günde iki saatten fazla TV 

izlemeleri onları hırçın yapmaktadır (Akt: Pembecioğlu, 2006:275). 

Televizyondan etkilenen çocukların çeşitli şiddetli eylemleri gerçekleştirdikleri 

bilinmektedir. Norveç‘te Ninja Kaplumbağaları filminden etkilenen iki çocuk 
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arkadaşlarını tekmeleyerek öldürmüştür. ABD‘de 13 yaşındaki Mitchel Jackson, 

önce yangın alarmını çalmış, ardından da gizlendiği çalılıkların arasından dışarıya 

çıkan öğrenci ve öğretmenlerin üzerine ateş açmıştır. ABD‘ de bir genç kız üyesi 

olduğu bir çete ile 3 kişilik bir aileyi hunharca öldürmüştür. Türkiye‘de Pokemon 

gibi uçmak isteyen 7 yaşındaki bir kız çocuğu kendisini 5. kattan aşağıya atmıştır 

(www.anafilya.org,  20.04.2010). 

Çocuk televizyondan neler öğreniyor? Bu sorunun yanıtı, televizyonun 

etkilerini araştıran çalışmaların sonuçlarına dayanılarak verilebilir. 1930'lardan 

1960'lara kadar uzanan dönemde daha çok radyo, film ve basılı araçlarla ilgili kitle 

iletişim araştırmaları, bu araçların genellikle etkili olmadığı ya da sanıldığından daha 

az etkili oldukları sonucunu vermiştir (Zıllıoğlu, 1986:51). 

Çocukların izleyicilik kimliği de tek başlarına ve yetişkinler eşliğinde izleme 

sırasında farklılıklar gösterebilmektedir. Bu farklılık da genellikle televizyon izleme ve 

program seçimi sırasında ortaya çıkmaktadır. Çocukların yetişkinler eşliğinde çocuklara 

yönelik programları izlemesi farklı bir bakış açısı, yetişkinlerin seçimi ile belli 

programlan izlemesi farklı bir bakış açısı gerektirmektedir (Pembecioğlu, 2006:267). 

Birçok ebeveyn çocuklarının TV karşısında uslu uslu oturmasından 

memnundur. Onlar için sessizce oturan çocuklarının yaramazlık yapmaması ve 

problem yaratmaması önemlidir. Çocuklarının ne seyrettikleri nispeten önemsizdir, 

seyrettikleri programların onların genç dimağlarında tamir edilemez tahribatlar yapıp 

yapmadığına pek dikkat edilmez. Bazıları yayınların zararlı olabileceğinin farkında 

bile değildir. Çünkü günümüzde birçok ülkede ninni ile rahatlatılan, masal ile başka 

dünyalara taşınarak sakinleştirilen çocuklara karşılık anne ve babalar da son moda 

müzik parçaları eşliğinde TV ekranlarından yenidünyalara yelken açmaktadırlar 

(Turam, 1996:47-48). 

Nereden bakılırsa bakılsın günümüz dünyasında televizyon faydalı olmasının 

belki de çok üzerinde aile, çocuk ve gençlerin mutluluğu yönünden zararlı olmaya 

başlamıştır. Bu kötü gidişe karşı gerekli tedbirleri almak her şeyden önce insanlığın 

geleceği yönünden büyüklere, yetişkinlere düşen önemli görevlerdendir. Burada 

birinci derecede problem olan televizyon değil onun programlardır, programlardadır. 
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Bunun ilmî prensiplere göre tespiti artık çok gereklidir. En azından televizyon 

kanallarının psikososyal uzman danışmanlarının olması gereklidir. Bu uzmanların 

nitelikleri de ilgili yönetmelikleri belirlenmelidir. Pek çok tedbirler yanında bu da ih-

mal edilmemelidir (Çakmaklı, 1997:19). 

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. 

Doç. Dr. Hurigül Eken, televizyon, radyo gibi iletişim araçlarındaki uygun içerikli 

yayınların, beyindeki hücrelerde gerekli uyarılmayı sağlayarak çocuğun zihinsel ve 

sosyal gelişmesine katkı sağladığını söylemiştir (www.egitimcihaber.net, 

20.04.2010). 

2.1. Çizgi Filmler Ve Animasyonlar 

Çizgi film Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan Sinema ve Televizyon 

terimleri Sözlüğünde ―Bir konuyla ilgili olarak karakterlerinin hareketlerini 

belirtecek biçimde art arda çizilmiş resimlerden oluşan sinema filmi‖ olarak 

tanımlanmaktadır (www.tdkterim.gov.tr, 06.04.2010). 

Çizgi filmlerin kökeni çindeki eski gölge oyunlarına ve buyulu fenerin 17-18. 

Yüzyıllardaki gelişmese dek uzanmaktadır. 1892‘deki Paris Grevin müzesinde elle 

çizilmiş ve guvaşla boyanmış desenleri perdeye yansıtarak ışıklı bir pandomim 

gösterisi düzenlenmiş, bu gösteriler başlangıçta büyük bir ilgi gördüyse de sinemanın 

bulunuşu bu gösterileri gölgede bırakmıştır (Dinçer ve Yılmazkol, 2003:104) 

Tek kare çekilebilen bir alıcı ile, hareketlerin çözümlenmiş pozlarının çizilmiş 

resimlerini ya da hareketsiz cisimlerin, göstericide hareket duygusu verecek biçimde 

yeniden düzenlenmesine animasyon (canlandırma), bu teknikle hazırlanmış filmlere 

canlandırma filmi denir. Tip, karakter ve sahne tasarımlarının her karede çizilerek 

oluşturulması ile meydana gelen filmlere ise çizgi film denir. Bu açıdan çizgi film, 

çizim ile gerçekleştirilen filmleri kapsar denilebilir (Akt: Can, 2006:3–4). 

Çizgi film yapısı içerisinde çok fazla görsellik taşıyan simgesel bir anlatım 

aracıdır. Çizgi filmler; sunulan konuların içeriği, söz ve davranışlar, iletilen konu, 

renk ve konunun sunuluş biçimi ile insanları etkilemektedir (Arıkan, 2002:25). 

http://www.egitimcihaber.net/
http://www.tdkterim.gov.tr/
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Çocuklara yönelik bir film anlatım biçimi olan çizgi filmler teknik açıdan, 

bütün konuların ve türlerin canlandırılmasına olanak tanıyacak denli zengin bir yapıya 

sahiptir (Pembecioğlu, 2006:245). 

Çizgi film türünün çocuk dünyasında çok önemli bir yeri vardır. Bu yüzden 

türler söz konusu olduğunda genellikle ilk akla gelen şey, çizgi film ve çocuk 

ilişkisidir. Çizgilerin hareket etmesi, renkli ve çocuksu olması çocukların çizgi filme 

önem vermelerini, kendilerini bu türe yakın görmelerini sağlar. Konusu ne olursa 

olsun, içindeki iletiler çocuklara uygun olsun olmasın, yetişkinlerin de çocuklar için 

uygun gördüğü tür çizgi filmdir (Pembecioğlu, 2006:251). 

Çocuk programlarının içeriği, kültürel, estetik zevkleri, el becerisini geliştirici, 

düşünmeye özendirici, çeşitli ilgiler uyandıran, çocukların ilgi ve yaşantı alanlarını 

genişleten konulardan oluşmaktadır. Çocuk programında, çocuklar için ayrılan yayın 

kuşaklarında canlandırma ve çizgi film kullanımı kaçınılmazdır (Güler, 1991:160). 

Televizyonda gösterilen çocuk filmlerinin, çizgi filmlerinin nitelikleri, 

içerikleri ve algılama yaş gruplarına göre değiştiğini göstermesine karşın, genelde 

çocukların ilgi duyduğuna, her yaşta ilgi duyulduğunu göstermektedir (Güler, 

1991:159). 

12 yaşa dek çizgi film çocuklar açısından en güzde film türüdür. 5–11 yaş 

arasındaki çocukların çizgi filmleri seçme oranı % 12 iken, 12–19 yaş çocuklarında 

bu oran % 0,5‘e düşmektedir. Bu film türü, güncelliğini asla yitirmez, çocuklar 

büyüyüp ergen hatta yetişkin olsalar da göz ucuyla ya da dikkatle izledikleri çizgi 

filmler mutlaka olacaktır (Pembecioğlu, 2006:249). 

Günümüzde çizgi film dizilerin sayısı daha da artmış durumdadır. Bunu, yayına 

geçen her yeni TV kanalının çocuklara ayırdığı süreye çizgi film doldurmasına 

borçluyuz. Yalnız, ne yazık ki, bu çizgi filmlerin hepsi, çocuklar için yararlı, onlara 

yaşamı ve arkadaşlığı, doğru ahlakı sevdirecek diziler değildir. Diğer yetişkin 

filmlerinde de görülebilecek olan dehşet, şiddet sahneleri, intikam ve kötülük bu 

dizilerde bolca bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, bilim kurgu tipi çizgi dizilerde, her türlü 

biçimde yaratıkla karşılaşmak olasıdır. Zaman zaman çocuklar, çizgi filmlerdeki 

dünyalarında, yetişkin dünyasında bile olmayan kavramlarla karşılaşmakta, yaşlarına 
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uygun olmayan konular üzerinde düşünmek zorunda kalmaktadırlar (Pembecioğlu, 

2006:257). 

Çizgi filmlerin çocukları olumsuz yönde etkileyebileceğine ilişkin haber ve 

görüşlerde zaman zaman belirtilmektedir. Geçmişte TRT‘de yayınlanan ―Atom 

Karınca‖ örneğinde ve yakın geçmişte de ―Pokemon‖ örneğinde olduğu gibi. Çocuk 

burada saldırganlık veya şiddetten daha ziyade kahramanla özdeşleşerek onun yaptığı 

olağan dışı hareketleri yapmaya çalışırken kendine fiziki zararlar verebilmektedir 

(Arıkan, 2002:26). 

Okul öncesi çocuklar çizgi filmlerden dolaylı ya da dolaysız olarak fazlasıyla 

etkilenmektedirler. Bu onların arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden, çizdikleri resimlere 

kadar yansımaktadır. Çizgi filmlerdeki olumlu olumsuz sözcükleri, cümle 

dağarcığına katmaktadırlar. Kahramanları kendilerine örnek seçmekte, onları 

oynadıkları oyunlara katmaktadırlar. Oyuncaklarına çizgi film karakterlerinin 

isimlerini vermektedirler. İzledikleri çizgi filmlerden sonra, oynadıkları oyun 

çeşitleri de değişmekte, savaş oyunları gibi şiddete yönelik oyunlara ağırlık 

vermektedirler (Can, 2006:161). 

2.2. Reklâmlar 

Fransızcadan dilimize giren ―reklame‖ kelimesinin birçok tanımı 

bulunmaktadır. 

Reklam; tam zamanında ve yerinde ikna edici ve bilgilendirici mesajların 

firmalar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve kamu kurumlarının ürünleri, hizmetleri, 

organizasyonları ve fikirleri hakkında izleyicileri ya da hedef pazar üyelerini ikna 

etmek ve/veya bilgilendirmek için kitle iletişim araçlarının herhangi birinde 

yerleştirmelerin veya düzenlemelerin satın alınmasıdır (Tayfur, 2006:6). 

Reklam; malların, hizmetlerin veya insan faaliyetlerinin herhangi bir yönü ile 

ilgili mesajların veya enformasyonunun sağlanması işlemidir (Ekelung ve Saurman, 

1999:7). En kısa tanımıyla reklamcılık, en etkili yöntemi kullanarak herhangi bir 

şeyin satışını yapmaktadır (Foster, 1991:7). 

Medyanın gittikçe metalaştığı günümüzde TV yayınlarının arasında önemli bir 

yer tutan reklâmlar da bu arada izleyiciler üzerinde ilginç etkiler yaratmaktadırlar. 
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Genelde zapping yapılarak reklâmlardan kaçıklığı fikri yaygın olmasına rağmen, TV 

reklâmlarının çok sayıda izleyiciye ulaştığı bir gerçektir. Hepimizin programları 

böldüklerinden şikâyetçi olduğumuz reklâmlar, izleyicileri bazen kandırmakta, bazen 

şaşırtmakta, ama çok zaman gereğinden fazla tüketime yönlendirmektedirler (Turam, 

1996:14). 

Televizyonda programlar kadar reklâmların da ilgi çektiği bir gerçektir. 

Çocuklar, reklâmların, kısa, canlı ve hareketli iletilerden oluşan görüntülerinden 

hoşlandıkları ortaya çıkmıştır (Pembecioğlu, 2006:277). 

Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre: 4-10 yaşındaki çocuklar 1 saat 45 

dakika; 11-14 yaşındakiler 2 saat 1 dakika; büyükler 2 saat 50 dakika televizyona 

bakmaktadırlar. Ege Üniversitesi'nde 1997 yılında yapılan bir çalışmada, Ege 

Üniversitesi Ana Okuluna giden çocukların ebeveynlerinin ifadelerine göre: 

Çocukların % 56'sı günde 2, % 44'ü de üç saat televizyon seyretmektedirler 

(Yardımcı, 2010:2). 

1984 yılında ABD‘de 4-12 yaş arası çocuklar reklamlardan etkilenerek toplam 

4,2 milyar dolar harcama yapmışlarken; bu rakam 2004‘te 35 milyar dolara çıkmıştır. 

Aynı yıl çocukların aile harcamalarına etkileri ise 670 milyar dolar civarındadır 

(Çerçi, 2009: 46). 

Yapılan bir araştırmaya göre, Amerika yiyecek sanayisinin çocuk ürünlerine 

yönelik kapsamlı pazarlama çalışmaları vardır ve çocuklara yönelik televizyon 

programları esnasında reklamcılar oldukça baskındır. Amerika‘da Mart 2000‘de 

periyodik olarak haftada bir kez yayınlanan çocuk programları esnasında yayınlanan 

birbirinden farklı televizyon reklamlarının %46‘sının yiyecek reklamlarına ait olduğu 

görülmüştür (Karaca, 2007:236). 

Reklamın çocuk üzerindeki etkisinin büyük olduğunu savunan ve epeyce 

taraftarı olan bu yaklaşım, çocuğun iki yoldan etki altına alınabildiğini öne 

sürmektedir. Öğretme ve bilinçaltını etkileme (Kapferer, 1985:17). 

Reklam filmleri 7-13 yaş grubu çocuklar arasında en çok izlenen program 

türlerinden biridir. Reklam filmi yapımcılarının büyük bir izleyici kitlesi olan bu yaş 
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grubu çocukların beğenilerini de dikkate alarak reklam film hazırlamalarının daha 

sağlıklı olacağı düşünülmektedir (Can ve Toruk, 2003:220) 

Avrupa Topluluğu, 13 Ekim 1989'da çıkardığı konsey yönergesi ile önce 

"televizyon yayını", "televizyon reklamı", "gizli reklam" ve "sponsor program" 

tanımlarına açıklık getirmiş ve bazı kararlar almıştır. Bunlardan çocukları ilgi-

lendirenler şöyle özetlenebilir. 

Madde 11 - Bütün reklamlar adil ve dürüst olacaktır. Reklamlar yanıltıcı ve 

tüketicilerin çıkarlarına zarar verecek nitelikte olmayacaktır. 

Çocuklara yönelik veya içinde çocukların kullanıldığı reklamlarda onların 

yararlarına zarar verecek unsurlar bulunmayacak ve çocukların özel duyguları göz 

önünde tutulacaktır. 

Haber, belgesel, dini programlar ve çocuk programları arasına reklam ko-

yabilmek için bu programların sürelerinin en az 30 dakika olmaları gerekir. Bundan 

sonra her 20 dakikada bir reklam konulabilir. 

Madde 14 - Tütün ürünleri reklamlarına izin verilmeyecektir. Her çeşit alkollü 

içki reklamları aşağıdaki kurallara uygun olacaktır. Bu reklamlar özellikle reşit 

olmayan küçüklere yönelik olmayacak ve reklamı yapılan alkollü içeceği içen kişi bu 

yaş grubuna dahil olabilecek bir görünüme sahip bulunmayacaktır. 

Madde 16- Reklam, çocukların ya da anne-babaların ruhsal ve fiziksel 

özelliklerini kullanarak onları bir malı almaya zorlayıcı olamaz. 

Madde 22- Üye ülkeler, televizyon yayınlarının küçüklerin fiziksel, zihinsel ve 

ruhsal gelişmelerine zarar veren, özellikle pornografi ve şiddet içeren programların 

yayınlanmaması konusunda gerekli önlemleri alacaklardır. Üye ülkeler aynı zamanda 

programlarda ırk, seks, din ve milliyet konusunda kin duymaya yöneltici öğelerin 

bulunmamasını güvence altına alacaklardır (Pembecioğlu, 2006:327). 

Neşe Kars reklamlar ile ilgili olarak ―Türkiye‘deki 3984 sayılı yasanın 

reklamlar bölümünde, bir fıkra, çocuk izleyiciler düşünülerek hazırlanmış, ancak ne 

olması gerektiği değil, olumsuz ifadelerle, neyin yapılmayacağı belirlenmektedir‖ 

şeklinde belirtmektedir (Kars, 2006:454). 
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2.3. ġiddet 

Şiddet kelime anlamı olarak, bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik, 

karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma, duygu veya davranışta aşırılık 

anlamlarına gelmektedir (www.tdkterim.gov.tr, 15.04.2010). 

Televizyon ve şiddet ilişkisinin etkileri üzerine yapılan kuramsal araştırmalara 

bakıldığında dört temel yaklaşım bulunmaktadır: 1. Katarsis (Arınma) Teorisi: 

Katarsis (Catarsis), bir dram temsilinin seyirciler üzerinde ―arınma‖ etkisini 

belirtmek üzere Aristo tarafından kullanılmıştır. Bu teoriye göre televizyondaki 

şiddetin, kişiye gerçek yaşamındaki şiddetinden kızgınlığından arındırma gibi bir 

yararı vardır. 2. Saldırgan Örnekler Teorisi: Bu teoride televizyonda görülen şiddet 

seyircinin heyecanını arttırır ve zaten öğrenilmiş olan davranışlar içinde var olan 

saldırganlık için katalizör görevini üstlenir. 3. Takviye Saldırganlık Teorisi: Bir evde 

var olan davranışları televizyon rahatlıkla şiddete dönüştürür. 4. Deneysel Öğrenme 

Teorisi: Saldırgan davranışlar, şiddet programları seyredilerek öğrenilir (Karakaya, 

2006:459-460). 

Son yıllarda toplumdaki şiddet oranlarındaki artış, araştırmacıları 

televizyondaki şiddet öğesi içeren programların, çocukların şiddet eğilimleri üzerinde 

etkili olup olmadığı sorusuna yöneltmiştir. Bu konuda yapılan çalışmaları iki grupta 

toplamak mümkündür. Birincisi televizyonda yer alan şiddetin, izleyicileri özellikle 

de çocukları olumsuz yönde etkileyerek, şiddet eğilimlerini arttırdığı savunmaktadır. 

İkinci grup, bunun aksine televizyondan görsel ve işitsel olarak algılananların, 

çocukların şiddet davranışını artırmadığı şeklindedir (Adak, 2004:31). 

Yetişkinlere yönelik programlardaki şiddetin, bu programları izleyen çocuklar 

üzerindeki tahripkâr etkileri, yapılan araştırma sonuçlarında da ortaya çıkmakta olup, 

aynı tehlike çocuklara yönelik programlarda da geçerlidir (Uluç, 2002:6–7). 

BBC araştırma raporlarına göre çocuklar şiddet filmi izledikten sonra günlerce 

süren kötü düşlerden, hayallerden, kötü sahnelerine gözlerinin önünden 

gitmemesinden ve fon müziğinden, gece tuvalete gidememekten, her an birisinin 

saldırısına uğrama endişesinden şikâyet etmektedirler (Akt: Pembecioğlu, 2006:276).  
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Çocukların televizyon programlarının mozaik görüntüsü içinde her türlü 

yayınlara açık olması; bu yayınlarda gösterilen dizilerin, filmlerin içerikleri, hatta 

çocukların ilgisini çeken ve onlar için hazırlandığı belirtilen çizgi filmlerde şiddet 

öğesinin ön plana çıkması, bir anlamda televizyonun çocuğun saldırganlık gelişimine 

katkısı olarak görülebilir (Güler, 1991:181). 

Televizyon ve şiddet konusunda ilk akla gelen grup çocuklar olmaktadır. 

Bunun birkaç nedeni vardır. İlk olarak çocukların her türlü etkiye açık olmasıdır. Bu 

nedenle de televizyonun olumsuz etkilerinden zarar görmeye en açık, en güçsüz ve 

bu anlamda en fazla korunması gereken kesimdir. Bir diğer neden ise çocukların 

televizyondaki gösterimlerden hangilerinin gerçek hangilerinin ise kurmaca 

olduğunu anlayamamasından kaynaklanmaktadır. Üçüncü olarak da insanların 

çocuklarını her türlü zararlı etkiye karşı koruma güdüsünden kaynaklanmaktadır. Bu 

bağlamda televizyon çocukların korunması gereken bir araç durumundadır (Adak, 

2004:33). 

Toplumdaki şiddetin en büyük kaynağı olarak TV‘nin gösterilmesi de yine aynı 

şekilde büyük bir abartıdır. Şiddet insanların doğasında vardır, bu nedenle şiddetin TV 

ekranlarından soyutlanması çocuklardaki şiddet duygusunu yok etmeyecektir. 

Erkeklerin kadınlardan olduğu gibi, erkek çocuklar da kız çocuklardan daha fazla 

şiddete yatkındırlar. Hâlbuki kadınların erkeklerden, kız çocuklarının da erkek 

çocuklardan daha fazla TV seyrettikleri bir gerçektir (Turam, 1996:42). 

Bob Hodge ve David Tripp'in 1986'da yayınlanan "Çocuklar ve TV" adlı 

kitabında her yaştan çocukla yapılan birçok röportaja yer verilmiştir. Bunlardan bir 

tanesi henüz altı yaşındaki bir çocuğun bu ayırımı yapabildiğini ve özellikle çizgi 

filmlerde görülen şiddet sahnelerinin aslında iyi ve kötünün sembolik olarak 

çarpışmasını yansıttığının farkında olduğunu göstermektedir:  

Röportajcı: "Peki ya TV'de birisi öldürülürse?" 

Çocuk (altı yaşında): "Mmm... aslında gerçekten ölmüyorlar." 

R: "Gerçekten ölmüyorlar mı?" 

Ç: "Onlar gerçek olmayan mermiler kullanıyorlar ve sadece ölmüş gibi 

yapıyorlar ve bunu kasten yapıyorlar." 
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R: "Anladım... Peki ya gerçek hayatta birisi ölürse ne oluyor?"  

Ç: "Mmm... onlar ölüyorlar." (Akt: Turam, 1996:98). 

Şiddet konusunda çeşitli görüşlerin bulunmasının yanı sıra hem ulusal hem de 

uluslar arası yapılan sözleşmeler ile çocuk hakları korunmaya çalışılmaktadır. 

Çocuğun kitle iletişim araçlarıyla olan iletişiminde çeşitli kanun ve kurallar 

konulmuştur. Birleşmiş Milletler tarafından 1989 yılında yayınlanan sözleşmenin 

yanı sıra; Türkiye‘de de kanun ve yönetmeliklerle çocukların kitle iletişim 

araçlarının, özellikle televizyonun olumsuz etkilerinden korunması amaçlanmıştır.  

Radyo ve Televizyon Yayınları Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin, 11. 

maddesinde şiddete karşı birey ve toplumu duyarsızlaştıran, insanları şiddet 

kullanmaya yönelten, özendiren yayın yapılamayacağı; yayınlarda insanları intihara 

yönlendirici ya da intihar girişiminde bulunmaya teşvik edici unsurlara yer 

verilemeyeceği; haber, haber programı veya güncel programlarda şiddet unsuru 

taşıyan ses ve görüntüler, sadece olayın gerektirdiği ölçüde, aşırıya kaçmadan 

kullanılabileceği, şiddetin unsuru ağırlıklı, dramatik yapımların çocuk ve geçlerin 

olumsuz etkilenmemeleri isim, önceden uygun uyarılarda bulunulması kaydıyla, 

ancak saat 23.00 ile 05.00 arasında yayınlanabileceği ve bu tür programların tanıtım 

duyurularında şiddet içeren bölümlerin kullanılamayacağı belirtilmektedir (Uluç, 

2002:10). 

Medyadaki ya da TV‘deki şiddet sadece çocuğu değil, yarının büyüğü olan 

çocuklar aracılığıyla toplum geleceğini de etkilemektedir. Bu nedenle toplumdaki her 

meslek grubunun bu konuya duyarlı olması gerekir. TV‘de şiddetin varlığı yokluğu 

tartışmalarından çok, artık aşırı TV seyretmenin şiddete ya da şiddetli davranışa yol 

açabilmesiyle ilgili daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır (Ayrancı vd., 

2004:138). 

2.4. Cinsellik 

Televizyonlardaki cinsel teşhirciliğin gelişim çağındaki çocukların ruhsal 

dünyasında olumsuz etkilere yol açtığı konunun uzmanı herkes tarafından kabul 

edilen bir husustur. Bu kabulden hareketle, bilhassa gelişmiş Batı ülkelerinde 

televizyon yayıncılığının tabi olduğu kurallar, bu hususlar dikkate alınarak 
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düzenlenmiştir. Bu husus dikkate alınarak, cinsellik ihtiva eden programların, 

çocukların televizyon karşısında olmadığı gecenin geç saatlerinde yayınlanması 

mecburiyeti getirilmiştir. Türkiye‘de de son dönemde bu istikamette kararlar alınmış 

olmakla birlikte, uygulamada farklılıklar yaşandığı da bir vakıadır (Öztürk, 

1999:160). 

1980‘lerden bu yana cinsel içerikli televizyon programları eskiye oranla 

belirgin bir şekilde artış göstermiştir. Toplumumuzda seksüaliteyi konuşmak çok 

yaygın değildir. Çocuklar cinsellik ile ilgili bilgileri çoğunlukla arkadaşlarından ve 

televizyondan öğrenirler. Televizyon cinselliği çoğunlukla iğrenç, korkutucu, şiddet 

gibi tanımlamaktadır (Akt: Öztürk ve Karayağız, 2007:84). 

TV programlarının içeriği konusunda şiddetten sonra en fazla tartışılan ikinci 

konu müstehcenliktir. Abonelere seslenen özel kanallar bir yana bırakılırsa 

dünyadaki bütün TV sistemlerinde müstehcenliği sınırlayan kanunlar mevcuttur. Fakat 

buna rağmen magazin programlarından reklâmlara kadar tüm TV yayınlarında cinsel 

öğelerin kullanıldığı görülmektedir (Turam, 1996:116). 

Cinsellik yönünden de şahsiyetin gelişimini ve temelleri yönünden de bireyin 

sağlığında ve eğitiminde ilk çocukluk yıllarının önemi pek büyüktür. Bu 

dönemlerden işe başlanılırsa çocuğun ileriki yıllarda kendisini zararlı yayınlardan ve 

zararlı her şeyden koruyabilmesi yahut onlardan en az zarar görebilmesi mümkün 

olabilmektedir (Çakmaklı, 1997:31). 

Bir öpüşmeden, kadın ve erkek arasındaki kısa süreli cinsel gerginliğin 

duyumundan, sevişme sahnelerine kadar cinselliğin yer aldığı her gösterim, çocukları 

etkilemektedir. Bu etkiler, uyaran çocuk olarak çocukta konuya karşı ilgi 

uyandıracak, sonra da taklit yoluyla, gördüklerini yapmaya çalışacaktır (Atabek, 

1998:144–145). 

Özellikle yeterli bilgi donanımı olmayan küçük çocukların erotik sahneleri yanlış 

yorumlama ihtimalleri son derece yüksektir. Çocukların bu tür sahnelerden 

korunmaları gerektiği genelde kabul gören bir davranış olduğundan seks öğeleri 

programların içerisine şiddet öğeleri kadar kapsamlı bir şekilde girilebilmiş değildir. 
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Aşırı sahneler sık sık sansüre uğramakta ve bütün dünyada bu tür filmler geç saatlerde 

yayına konulmaktadır (Turam, 1996:118). 

2.5. Akıllı ĠĢaretler 

Televizyon kanallarının sayısındaki ve buna paralel olarak program sayısındaki 

artış çocukların televizyondan etkilenebilirliğini arttırmaktadır. Aileler çocuklarının 

medya kullanımını düzenleyebilme yetkisine sahip olsalar da, bilgi ve eğlence 

teknolojisi olarak televizyon aileler tarafından çok az kontrol edilebilmektedir 

(Akt:İspir ve İspir, 2008:177). 

Çocuklar ailelerince televizyon izleme yönünden ya bazen ya da devamlı 

olarak engellenmektedirler.  Ayrıca, ailelerince hiç engellenmeyen çocuklar da 

vardır. Engellenme daha çok küçük yaş kümelerinde (7–8 yaş) kız ve erkekler 

arasında görülmektedir. Kızlar erkeklere göre daha çok engellenmektedirler. 

Tabakalar itibariyle, alt tabakadaki kızlar arasında engellenme daha fazladır. Aynı 

şekilde, alt tabakada hiç engellenmeme olgusu diğer tabakalara göre daha yüksektir. 

Bazen çocuğun engellenmesi ise, üst ve orta tabakada cinsiyet ayrımı olmaksızın 

görülmektedir (Tokgöz, 1982:55). 

Ailelerin ve bu arada özellikle annelerin çocuklarının seyrettiği TV 

programlarını denetlemeleri yaygın bir davranıştır. Bu kitapta daha önce de belirtildiği 

gibi ülkemizde TV yayınlarının bugünkü durumu karşısında çocukların TV ekranları 

karşısında diledikleri programları seyretmeye bırakılmaları pek sağlıklı bir davranış 

olmayacaktır. Çocukların izledikleri yayınların kontrolü hem izleme sürelerinin hem 

de program türlerinin denetlenmesi şeklinde olabilir (Turam, 1996:152). 

Akıllı İşaretler, televizyon yayınlarının içeriğiyle ilgili bilgilendirici bir 

sınıflandırma sistemidir. Bu sistem, televizyon yayıncılarının, anne babaların ve 

genelde toplumun, çocukları ve gençleri televizyon yayınlarının olası zararlı 

etkilerinden koruma sorumluluğunu yerine getirmelerinde onlara yardımcı olmak 

üzere tasarlanmıştır (www.rtukisaretler.gov.tr, 15.04.2010). Türkiye'de yeni 

gündeme gelen "Akıllı İşaretler" uygulaması, Amerika Birleşik Devletleri ve 

Avrupa'da 1990'ların başında gündeme gelmiştir. Kanada, Yeni Zelanda Avustralya 

http://www.rtukisaretler.gov.tr/
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gibi ülkelerde benzer sistemler bulunmaktadır. Hollanda 2002'de NICAM 

aracılığıyla bugünkü uygulamayı başlatmıştır (www.bianet.org,16.04.2010 ). 

 

Tablo 2- Akıllı İşaretler 

 

Akıllı işaretler sistemi, konuyla ilgili bağımsız uzmanlar tarafından 

geliştirilmiş karma bir sistemdir. Bu sistem, iki konuda bilgi vermektedir. Bunlar, 

programın olası zararlı içeriği ve programın hangi yaş grubuna uygun olduğudur. 

Programın olası zararlı içeriği: Zararlı etkileri olabilecek içerik alanları; şiddet ve 

korku, cinsellik ve örnek oluşturabilecek olumsuz davranışlar (ayrımcılık, alkol ve 

sigaranın aşırı kullanımı, madde kullanımı, yasa dışı davranışlar ile kaba konuşma / 

küfür) olarak belirlenmiştir. Programın hangi yaş grubuna uygun olduğu: 

Programlardan etkilenme düzeylerine göre yaş grupları, Tüm izleyici, 7 yaş, 13 yaş 

ve 18 yaş olmak üzere dört grupta ele alınmıştır. Bir programın hangi türde zararlı 

içerik taşıdığı ve hangi yaş grubunun izlemesinin uygun olduğunu belirleyebilmek 

için bir soru formu geliştirilmiştir (www.rtukcocuk.org.tr, 16.04.2010). 

http://www.bianet.org/
http://www.rtukcocuk.org.tr/


 

 

54 

2008 yılında Belviranlı ve arkadaşları tarafından yapılan bir araştırmada, akıllı 

işaretlerin yeterli düzeyde bilinmediği görülmüştür. Özellikle bazı işaretlerin bilinme 

yüzdesi çok düşüktür. Akıllı işaretlerin kullanılma amacı ve işaretlerin anlamları 

konusunda yazılı ve görsel basında açıklayıcı yayınlara daha fazla yer verilmelidir 

(Belviranlı vd, 2008:198). 

3. Dünya Televizyonlarında Çocuk Yayınları 

Hangi ülkede olursa olsun televizyon çocuklar için birincil medya durumunda 

oluşu değişmemektedir. Çocuklar, iki yaşına varır varmaz, televizyonu açıp 

kapatmaya, kanalları değiştirerek oynamaya başlamaktadırlar. Yani diğer medyaların 

tersine, çocuk televizyonu çok erken yaşta benimsemektedir (Kapferer, 1985:38). 

A.B.D.'de çocukların televizyon izlemesi yönünden sayısız araştırma 

yapılmakla beraber, bu konu üzerinde hâlâ pek fazla eğilinmemistir. Yalnız, 

1961'den sonra A.B.D. de televizyon alıcı sayısı arttığı gibi, okul-öncesi çocuklara 

yönelik programlar sayıca zenginleşmiş ve gelişmiştir. Bu nedenle, A.B.D. de 

çocukların çoğunluğunun 4 yaşından önce, televizyon izlediklerinin kabul edilmesi 

gerekliliği üzerinde durmak zorunluluğundan söz edilmektedir (Tokgöz, 1982:40–

41). 

Danimarka Televizyonunda Çocuk ve Gençlik Dairesi, haberler, drama ve 

müzik dairesi gibi ayrı bir bölüm olarak çocuk ve gençlik programları üretilmektedir. 

Yılda 3076 saat yayın yapılan Danimarka Televizyonun 315 saati çocuk ve gençlik 

programlarına ayrılmış durumdadır (Güler, 1991:160). 

1953 yılında NHK (Japon Broadcosting Corporation) tarafından Tokyo'da 

başlayan okul televizyonu yayınları öncelikle, ilk ve orta dereceli okullar için 

hazırlanırken; müzik, kukla oyunlar, gezi araştırma, laboratuar deneyleri, resim 

çizme ve fiziksel eğitimi ilgilendiren çeşitli konulan içermekteydi. Fakat zamanla, 

anaokuluna, ilk ve ortaokul, yüksek okullara yayın yaparak yaygınlaştı (Güler, 

1991:162). 

İngiltere‘de ITV, çocuklar için program hazırlamaya önem vermektedir. Bu 

programlar haftada on bir saate yakın, öğretici ve eğlendirici ya da yalın bir anlatımla 

çocukları rahatlattırmaya yöneliktir. Hafta içinde her gün 16.00- 17.15 arası 
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çocuklara ayrılmış bir zamandır. Bu zaman dilimi içinde değişik yaş gruplarına 

seslenen programlar yayınlanmaktadır. 5 yaş altında olanlara beş dakikalık çizgi 

filmler; daha büyük yaş gruplarına drama, müzik, eğlence, yarışmalar, belgesel ve 

bilgi içeren programlar gösterilmektedir. Hafta sonlarında ise, aile ile birlikte 

izlenebilecek, geleneksel drama dizileri çocuk programlarını oluşturmaktadır (Güler, 

1991:165). 

Avrupa'da çocuk programları, 3-14 yaş arasındaki çocuk izleyiciyi hedef alan 

bir yapıdadır. Çocuk programlarının büyük bir oranını Amerikan, Fransız, Japon 

yapımı canlandırma karakterleri ve çizgi filmlerden oluşmaktadır (Güler, 1991:166). 

Amerika'daki nispeten liberal ortamda dahi TV şebekeleri bazı görünmeyen 

kurallara uymaktadırlar. Özürlülerle alay edilmemesi, haberlerle ilgili olarak yapılan 

dramatizasyonların gerçek haberlerle karıştırılamayacak şekilde verilmeleri, 

uyuşturucu madde kullanımının özendirilmemesi, kumarın ancak üstü kapalı şekilde 

gösterilmesi, zihin okuma ve falcılığın toplumda kabul edilir olaylar olarak 

gösterilmemeleri ve daha birçok kural, TV programları için genel olarak 

uygulanmaktadır. Amaç her şeyden önce çocukları korumaktır (Turam, 1996:158). 

ABD‘de Cumartesi sabahları üç kanal (ABC, CBS, NBC) tamamen çocuklara 

ayrılmış durumdadır. Bu kanallar, 2-11 yaşlar arasında yer alan, 33 milyon Amerikalı 

çocuğun yüzde yetmişine ulaşmak için en etkili yol olma özelliklerini 

korumaktadırlar (Kapferer, 1985:38). 

Susam sokağı, çocukların ne kadar fazla televizyon izlediğinin fark 

edilmesinden sonra oluşturulmuş bir yapımdır. Ticari olmadığı halde izlenme 

oranının yüksek oluşu Amerikan televizyon tarihinde bir dönüm noktası sayıldı. 

Evrensel boyutlu bir çocuk programı olmayı nasıl başardığı ise her zaman tartışıldığı 

gibi bugün de tartışılmaktadır (Şirin, 1999:59). 

Farklı kültürlere ve rejimlere sahip ülkelerde bile program umulanın üzerinde 

beğenilmiştir. New Scientist adlı televizyon dergisinde Susam Sokağı‘nın hala gözde 

bir program olduğu ve birçok dünya ülkesinde yayınlandığı belirtilmektedir. Susam 

Sokağı programı Arapça olarak Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri Program Yapım 
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Enstitüsü ve CTW‘nin teknik desteğiyle ortaya konmuştur. Bu programlar Arapça 

konuşulan Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde yayına girmiştir (Can, 1990:23-24). 

4. Dünyada Çocuk Televizyonu Örnekleri 

1920'li yıllarda yapılan, hareketli görüntülerin çocuklar ve gençler üzerindeki 

etkileri konulu araştırmalar, dünyadaki çocuk televizyonlarının temellerinin 20. 

yüzyılın başlarına dayandığını kanıtlar niteliktedir. 

1920 ve 1930'larda hareketli görüntüler büyük bir kitle ortamında 

olgunlaştığında ve film, aile için ulusal bir eğlence olduğunda, çocuklar üzerinde 

olası zararlı etkileri hakkındaki sorular artmıştır. Bu 1920'lerin sonlarında, film 

izlemenin çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri hakkında bir bilimsel 

değerlendirme yapan Payne Fund'un çalışmalar yapmasına yol açmıştır (Singer ve 

Singer, 2001:7). 

Dünyadaki çocuk televizyonculuğu konusunda Amerika Birleşik Devletleri ve 

İngiltere öncü devletler olmuşlardır. 

Çocukların televizyon her zaman bir kamu hizmeti yayıncısı olarak BBC için 

önemli olmuştur, birçok politik ifadelerde tekrarlanmıştır. BBC‘nin geleneksel vaadi, 

uzmanlık, yenilik ve eğitim için önemli bir kaynak gibi daha büyük endüstri için 

önemlidir. Bir okul öncesi yayıncı olarak, BBC rakiplerinden daha uzun bir geçmişe 

sahiptir, fakat Muffin the Mule gibi daha önceki televizyon serilerine rağmen daha 

genç çocuklar üzerinde çekiciliği vardır. BBC'nin sadece beş yaşın altındaki 

çocukları hedefleyen ilk televizyon serisi, bir dizi kukla gösterisi olan Andy Pandy, 

okul öncesi dönemde Watch With Mother programı kapsamında ilk olarak Haziran 

1950'de yayınlanmıştır (Steemers, 2009:42). 

1960'larda neredeyse tüm diğer türler animasyona boyun eğmiştir. Sınırlı 

eylem animasyon tekniklerinden kaynaklanan az maliyet ve çizgi filmlerin çocuklar 

üzerindeki açık cazibesi, programlamayı değiştirmiştir ve cumartesi sabah çizgi 

filmlerinin kurumsallaşması şebekeler için beklenmedik kazançlı zaman dilimi 

olmuştur. Popüler gösterimler içinde The Flintstones, The Jetsons, Bullvvinkle, and 

Space Ghost gibi yapımlar yer almıştır (www.museum.tv, 20.04.2010). 

http://www.museum.tv/
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1980'lerde çocuk programcılığı, kablo teknolojisinin gelişmesi ve video 

kameraya kayıt gibi televizyon devriminin etkisiyle izleyici ağını, uluslar arası ortak 

girişimleri sarsmaya ve prodüksiyon sürecini değiştirmeye başlamıştır. Çizgi filmler 

standart çocuk tarifelerinde geride kalmışlardır fakat canlı hareketli gösteriler sayısal 

olarak artmaya başlamıştır. Önceliklerini çocuklara ayıran Nickelodeon ve Disney 

gibi kablolu şebekelerin yanı sıra Discovery, Learning Channel, USA, TBS, Family 

Channel and Lifetime gibi kablolu şebekeler çocuklar için program yapmayı yaygın 

olarak denemişlerdir (www.museum.tv, 20.04.2010). 

İlk olarak Amerika'da Nickelodeon, Turner Cartoon Network Disney Channel 

ve Fox Kids çocuk televizyonu tematik kanalları hizmete girmiştir. İngiltere'de halen 

beş çocuk kanalı, Fransa'da 'Canal J '  yayınlarını sürdürmektedir 

(www.ilef.ankara.edu.tr, 20.04.2010). 

Nickelodeon 1979 yılında bir eğitim 'yeşil sebze' Kablolu televizyon kanalı 

olarak ABD'de kuruldu ve 20. yüzyılın sonuna kadar dünya çapında tanınan eğlence 

devi haline geldi. Bugün sadece televizyon programlama ve üretimi değil, aynı 

zamanda şirketin büyük ölçüde varlığını ve çocuk eğlence dünya çapında etkisini 

artırmaya yardımcı tüketici ürünleri, çevrimiçi, eğlence, tema parkları, yayıncılık ve 

uzun metrajlı film, içinde işletmeler ile küresel bir multimedya markasıdır (Lustyik, 

2010:178). 

Nickelodeon, İlk çocuk Kablo şebekesi ticari-ücretsiz bir şebeke olarak yayma 

başlamıştır. Kablo sistemleri, her şeye rağmen, aboneleri teşvik eden bir kayıp lider 

gibi kendi hizmet ağını genişletmek üzere istekli olmuştur. Sistem, ebeveynlerin 

taksitle kablo ücreti ödeyebileceğinin farkına varmıştır, çünkü sistem çocukların 

izlemesi için kaliteli bir kanal teklif etmiştir. Nickelodeon popülaritesini arttırdıkça 

ticari anlamda hızla satışa geçmiştir. Cartoon Network ve Fox Family Channel 

1990'larda çocuk Kablo pazarına girmiştir (Singer ve Singer, 2001:485-486). 

Cartoon Network başlangıçta Turner Broadcasting adındaki üst firmanın geniş 

animasyon kütüphanesi için bir çıkış olarak oluşturulmuştur ancak daha sonra Time 

Warner tarafından satın alınmıştır. Cartoon Network Originals, Cartoon Network'un 

Amerika Birleşik Devletleri kökenli girişimiyle üretilen programlar; yüzde 18 oranla 

http://www.museum.tv/
http://www.ilef.ankara.edu.tr/


 

 

58 

Japonya, yüzde 30 oranla Taiwan, yüzde 60 oranla güneydoğu Asya'da yer alan yerel 

kanallara dağıtılmıştır (Oba, 2009:24). 

Halen dünyada 70 milyon Amerikan evde ve 145 ülkede izlenebilen Turner 

Broadcasting System bünyesindeki Cartoon Network, 24 saat reklam destekli 

animasyonlu eğlence sunan kablolu servistir. Cartoon Network, 1992 yılında 

kurulduğundan beri en yüksek oranda tercih edilen kablolu kanal olma durumunu 

sürdürmektedir. Dünyanın en geniş çizgi film arşivine sahip olan Cartoon Network. 

aynı zamanda bir dizi benzersiz ve ödüllü özgün girişimler sergilemektedir (Fletcher, 

2002:73). 

1990'larda birçok eğitim gösterileri ile birlikte mevcut programlar Çocukların 

Televizyon Yasasından etkilenmiştir (www.museum.tv, 20.04.2010). 

1990'da kongre televizyonu çocuklar için uygun hale getirmek, eğitici ve 

bilgilendirici program yapımını arttırmak için Çocukların Televizyonu Yasasını 

(ACT) yasalaştırdı. ACT, Birleşmiş Devletlerde yayın yapan her televizyon 

istasyonunun tüm programlarında çocukların eğitici ve bilgilendirici ihtiyaçlarını 

servis yapmasını gerektirir. ACT ayrıca yayıncıların bir bölümünü kısıtlar ve kablolu 

yayın yapan operatörler çocuk programlan sırasındaki reklamları ayırabilir. Federal 

İletişim Komisyonu (FCC) bu emri uygulamak için kurallar uygulamıştır. FCC'nin 

kurallarına göre televizyon istasyonları; çekirdek programlar yayındayken 

ebeveynlere ve tüketicilere ön bilgi vermek, çekirdek programlar gibi sınırlanan 

program türlerini tanımlamak, her hafta çekirdek programların en az üç saatini 

yayınlamak gibi yükümlülükleri yapmalıdırlar (www.fcc.gov.tr, 20.04.2010). 

Küresel çocuk ve gençlerin medya pazarı giderek kalabalık hale gelmiştir ve 

televizyon kanalları arasında rekabete yol açan, küresel eğlence endüstrisinin en hızlı 

büyüyen ve en karlı sektörlerden biri haline gelmiştir. Çocuklara ve gençlere yönelik 

kablo ve uydu sektörlerinde büyük bir genişleme ile çocukların medya özellikleri 

dünyanın birçok yerinde çok önemli şekilde değişmiştir (Lustyik, 2010:172). 

Çocukların ilgi duyduğu televizyon kanalları, günümüz çocuklarının ilgi 

duyduğu içeriklere sahip özellikteki televizyon kanallarıdır. Çocukların ilgi duyduğu 

kanallar: Al Jazeera Children's Channel (Middle East), Baraem, BBC Kids (Canada), 

http://www.museum.tv/
http://www.fcc.gov.tr/
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Boing (Italy), Canal Super3 (Catalonia), Cartoon Network (International), CBBC 

Channel (UK), CBeebies (UK), Chutti TV (South India), Discovery Kids (US), 

Disney Channel (US and various other countries), Family (Canada), Hungama TV 

(India), KI.KA (Germany), Nickelodeon (US), Pop (UK), Rai Gulp (Italy), Teletoon 

& Teletoon (Canada), Treehouse TV (Canada), TRT Çocuk (Turkey), VRAK.TV 

(Canada), Yoopa (Canada), YTV (www.en.wikipedia.org.tr, 20.04.2010). 

5. Türk Televizyonlarında Çocuk Yayınları 

Genç bir nüfusa sahip Türkiye'de yakın bir geçmişi olan televizyonun çocuklar 

üzerinde etkili olduğu kuşkusuzdur. Özellikle çocuklar için hazırlanan eğlence 

programları, sürekli temsil ve müzikler, çizgi filmler ilgi ile izlenen çocuk 

yayınlarıdır (Güler, 1991:167). 

Tokgöz‘ün belirttiği gibi 1982‘de düzenli çocuk yayın saatleri 

bulunmamaktadır.  Türkiye'de çocuklara yönelik televizyon programları, haftanın 5 

günü televizyonun açılış saatleri ile genel haber programından önce 

yayınlanmaktadır. Cumartesi günleri yılın yayın plânına göre açılıştan sonraki 

programlar olmaktadır. Pazar günleri ise, yine yılın yayın plânına göre, sabah ve 

öğleden sonra ilk programlar arasında yer almaktadır. Batı ülkelerinde olduğu gibi, 

tatil günlerinde sabahları çocuklara yönelik televizyon yayınları Türkiye'de 

bulunmamaktadır. Daha doğru bir deyişle, kurumsallaşmış, alışılmış çocuk yayın 

saatleri yoktur (Tokgöz, 1982:50). 

1981 yılında yayımlanan çocuklara yönelik iki eğitici program adı verilebilir, 

bunlar yerli yapım olan Gökkuşağı ile dış kaynaklı yapım olan Mavi Bilye‘dir. 

Çocuklara yönelik eğitsel nitelikli yayınlar, daha çok örgün eğitim kapsamı 

içerisinde ele alınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı‘nca hazırlanan bu programlarda 

amaç, örgün öğrenimde görülen derslere televizyon yolu ile yardımcı olmaktı (Can,  

1990:18). 

1981 yılında TRT‘de ―Televizyon Okulu‖ adlı okuma yazma öğretmeyi 

amaçlayan bir dizi ve 1986 yılında çocuklara yönelik bir program olan "Öğretmene 

Televizyon Okulu" adlı program dizisi yayın hayatlarına başlamıştır. 1980-1990 yılları 

http://www.en.wikipedia.org.tr/
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arasında yayına başlayan bir diğer önemli proje ise Susam Sokağı‘dır (Akt, 

Kemaloğlu, 2008:28-29). 

Susam Sokağı, eğitim ağırlıklı bir program olarak uzman-programcı 

işbirliğinin olumlu örneklerinden biridir. Okulöncesi çocuklara yönelik eğitsel 

özellikler nedeniyle, eğlendirirken eğitmeyi amaçlayan ve çocukların gelişimine 

katkı sağlamayı hedefleyen bir programdır. Bu özellikleriyle, TRT‘de okulöncesi 

çocuklara yönelik eğitim-gelişim ağırlıklı program eksikliğini giderdiği söylenebilir 

(Can, 1990:93). 

Anket yapılan çocuklara "Televizyonda hangi çocuk programlarını 

seyrediyorsunuz? diye sorulmuş, alınan cevaplar çeşitli bağımsız değişkenlere göre 

incelenmiştir. Kızların %5,9‘u, "Gençlik ve Bilim" programını seyrederken, %13,2‘si 

"Cumartesiden Cumartesiye", programını seyretmektedir. Erkeklerin %5,6‘sı 

"Gençlik" programını, %13,4‘ü "He-Man" adlı programı seyretmektedir. "6–7" yaş 

grubunun %2,9‘u "Gençlik", "Gençlik ve Bilim" programını, %13,4‘ü "He-Man" 

programını seyretmektedir. "Cumartesiden Cumartesiye", "Voltran" ve "He-Man" 

adlı programlar, en çok seyredilenlerdir (TRT, 1988:22). 

1991 yılına gelindiğinde çocuk yapımlarında artış gözlenmiştir. Türkiye'de 

çocuk yayınları arasında zenginleştirici nitelikteki programlar, dış kaynaklı 

yapımlarında desteklenmesi ile, başlangıcından beri değişik oranlarda 

sürdürülmektedir. Çocuk programlarında yerli yapım oranı düşüktür. Yerli olarak 

hazırlanan çocuk programları okul öncesi, okul çocuğuna yönelik olarak 

hazırlanmaktadır. Bu programların amacı genellikle eğlendirirken eğitmektir. Önemli 

olan nokta ise, çocuk programlarında yer alan dış kaynaklı çizgi film, çocuk di-

zilerinin varlığıdır (Güler, 1991:167). 

2010 yılında Türkiye‘de televizyon kanal sayısında artma olmuştur. Ayrıca 

tematik kanalların yayın hayatına girmesiyle çeşitli tematik kanallar yayın hayatına 

başlamıştır. Çocuk kanallarının yanı sıra; haber, müzik, belgesel gibi farklı türlerde 

yayın yapan televizyon kanalları yayın yapmaktadırlar. Sayıları 14‘ü bulan çocuk 

televizyonlarının dışında çocuklara yönelik program yapan televizyon kanalları az da 

olsa bulunmaktadır. Tür olarak genel yayın yapan televizyon kanalları çocuk 
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programları için günün belli bir bölümünü çocuklara yönelik yapımlara 

ayırmaktadırlar.  

Kanal D‘nin hafta içi çocuklar için programları bulunmamaktadır. Hafta sonu 

sabah 6.00 ile 8.30 saatleri arasında çocuklara yönelik yayın yapmaktadır. Saat 6.00 

ile 7.00 arasında Kanal D Çocuk Kulübü, saat 7.00 ile 8.30 arasında ise çizgi sinema 

yayınlanmaktadır (www.kanald.com.tr, 20.04.2010). 

Yine Doğan Medya Grubu içerisinde bulunan Star Televizyonu‘nda hafta sonu 

6.30 ile 8.00 saatleri arasında çocuklar için He-man adlı çizgi filmi yayınlanmaktadır 

(www.startv.com.tr, 20.04.2010). 

Tür olarak genel yayın yapan televizyonlar arasında çocuklara yönelik 

yayınlara en fazla zamanı Cine 5 ayırmıştır. Cine 5‘te hafta içi üç kuşak halinde 

çocuklara yönelik yapımlar yer almaktadır. 6.00–6.45 arasında Macera Peşinde ve 

Mozart, 8.30–9.00 saatleri arasında Cedric ve 17.45–18.15 saatleri arasında Ninja 

Kaplumbağalar adlı çizgi filmleri yayınlamaktadır (www.tvrehberi.hurriyet.com.tr,  

20.04.2010). 

Farklı kanal sloganıyla yayın hayatını sürdüren TV 8 çocuklara yönelik 

yayınlarını hafta sonu 7.00-7.30 saatleri arasında gerçekleştirmektedir 

(www.tv8.com.tr, 20.04.2010). 

Kanal A çizgi film olarak hafta içi ve hafta sonu ayrım yapmamıştır. Haftanın 

yedi günü 09.00-10.30 saatleri arasında çizgi film yayınlamaktadır 

(www.kanala.com.tr, 20.04.2010). 

Kanaltürk ise hafta sonu 8.00-10.30 saatleri arasında Çizgi film yayını ile 

çocuklara yönelik 2,5 saat yayın yapmaktadır (www.kanalturk.com.tr,  20.04.2010). 

TRT kurumunun çocuk televizyonu olan TRT Çocuk dışında sadece TRT Avaz 

televizyonunda çocuk yapımları bulunmaktadır. Kırgızca olarak yayınlanan çocuk 

çizgi filmi "Keremet Köç" hafta içi her gün izlenebilmektedir. Ayrıca bu çizgi filmin 

dışında Masal Çiftliği adlı program da çocuklara yönelik yapımlar arasında yer 

almaktadır (www.trt.net.tr, 20.04.2010). 

http://www.kanald.com.tr/
http://www.startv.com.tr/
http://www.tvrehberi.hurriyet.com.tr/
http://www.tv8.com.tr/
http://www.kanala.com.tr/
http://www.kanalturk.com.tr/
http://www.trt.net.tr/
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ATV, Show TV ,Fox, Kanal7, STV, Flash TV, TRT Çocuk ve TRT Avaz 

Hariç TRT‘nin tüm kanalları ve Türkiye‘de yayın hayatını sürdüren diğer televizyon 

kanallarının çocuklara yönelik yayınları bulunmamaktadır.  

6. Türkiye’de Çocuk Televizyonu Örnekleri 

Türkiye‘de Mayıs 2010 itibariyle çocuklara yönelik yayın yapan 17 adet çocuk 

televizyonu bulunmaktadır. Bu televizyonlar çeşitli yayın platformlarından yayın 

yapmaktadırlar. Kanalların internet sitelerinde yer alan bilgiler ve kanal yetkilileriyle 

yapılan görüşmeler sonucu aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.  

Tablo 3- Türkiye‘de yayın yapan Çocuk Televizyonları 

KANAL 
HEDEF 

KİTLE 

YAYIN 

SÜRESİ 
PLATFORM 

TRT Çocuk 3–14 6.30–21.00 D-Smart, Digitürk, Uydu, Karasal, Teledünyakablo 

Yumurcak Genel 5.00–23.00 D-Smart, Digitürk, Uydu, Teledünyakablo, 

CartoonNetwork 6–18 24 Saat D-Smart, Digitürk, Uydu Teledünyakablo, 

Nickelodeon 7–14 24 Saat D-Smart, Digitürk, Uydu Teledünyakablo, 

Maxi TV 7–14 24 Saat D-Smart, Uydu, Teledünyakablo, 

Disney Channel 7–14 24 Saat Digitürk,Teledünyakablo, 

D Çocuk Genel 6.00–23.00 D-Smart, Teledünyakablo, 

Kidsco 6–18 24 Saat D-Smart, Teledünyakablo, 

Bebe TV 0–3 24 Saat  Teledünyakablo, 

Luli 0–3 6.00–23.00 D-Smart, 

Jetix Play 3–8 7.15–22.45 Digitürk, 

Disney XD 6–14 7.15–22.45 Digitürk, 

Baby First 0–3 24 Saat Digitürk, 

Jojo Genel 6.00–23.00 Digitürk, 

Baby TV 0–3 24 Saat Digitürk, 

Karamel TV Genel Test Yayını Uydu 

Masal TV 3-14 24 Saat Digitürk, 

Tabloda yer alan çocuk televizyonları içerisinden tüm yayın platformlarından 

yayın yapabilen tek kanal TRT Çocuk‘tur. Yumurcak TV, Nickelodeon ve Cartoon 

Network karasal hariç tüm yayın platformlarından yayın yapabilmektedir.  

Türkiye‘de müşteri odaklı ve ticari amaçla çalışan iki sayısal yayın platformu 

olan Digitürk ve D-Smart, bünyelerinde bulundurdukları çocuk televizyonlarını belli 

bir ücret ödeyerek abone olan kişilere servis etmektedirler. Digitürk platformunda 

Baby Tv, Jetix Play Disney XD, Baby First,  Jojo kanalları, D-Smart‘ta ise Luli 
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televizyonu bulunmaktadır. Bazı çocuk televizyonları da her iki platformdan da 

yayın yapabilmektedir.  

Türkiye‘de bir adet kamusal yayın yapan çocuk televizyon kanalı bulunurken, 

tecimsel yayın yapan çocuk televizyonların sayısı 16‘dır. 

6.1. Kamusal Yayın Yapan TRT’nin Çocuk Kanalı “TRT Çocuk” 

Yayınlarının tamamını çocuklara yönelik programlardan oluşturan TRT Çocuk, 

1 Kasım 2008 yılında yayın hayatına başlamıştır.  

3–14 yaş grubu çocuklara "çağdaş normlarda çocuk yayıncılığı" amaçlayan 

TRT Çocuk, TRT 4, UHF 54 kanaldan saat 07.00–21.00 arasında yayın yapmaya 

başlamıştır. Yüzde 70‘lik yerli yapım hedefiyle kurulan "TRT Çocuk"un, 

Türkiye‘nin ilk HD yayın sistemi, üç kameralı sanal prodüksiyon stüdyosu, playout 

yayın ve devamlılık sistemleri, yeni kurgu cihazları ve kameraları sayesinde yeni 

nesil teknolojik alt yapıya sahip olduğu bildirilmiştir (www.haber34.com,  

21.04.2010). 

TRT Çocuk kanalının amacı, çocuklarımızın millî ve manevi değerlerimize 

bağlı bilgi ve teknolojiyle donatılmış, evrensel değerleri bilen vatanına, milletine ve 

insanlık âlemine faydalı bireyler olarak yetişmelerinin sağlanmasına yardımcı 

olmaktır. TRT Çocuk yayınları; haber, eğitim, kültür, müzik, eğlence, yarışma, 

drama ve belgesel programlardan oluşur (çocuk dizileri, çizgi filmler, yerli ve 

yabancı çeşitli yapımlar). Okul öncesi ve okul dönemi çocuklarını kapsar. 

Gerektiğinde reklamlara da yer verilebilir. TRT Çocuk yayınları 07.00–21.00 saatleri 

arasında TRT–4 kanalından zaman paylaşımlı olarak gerçekleştirilir. TRT Çocuk‘un 

yayın merkezi İstanbul‘dur (TRT, 2010:9-10). 

Çizgi filmlerin ve çocuk programlarının yayınlandığı özel kanallardan sonra 

TRT de bir çocuk kanalı kurmuştur. 1 Kasım‘da açılan TRT Çocuk‘u diğerlerinden 

farklı kılan özellik ise çocuklara ait bir haber bülteninin bulunmasıdır. TRT Çocuk 

Kanalı Genel Koordinatörü Can Soysal ‗Habere çocuk gözüyle bakıyor ve haberi 

çocuğa göre veriyoruz‘ demektedir (www.stargazete.com, 21.04.2010). 

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, TRT Çocuk kanalının açılış töreninde 

''Kanalın ismini çocuklara koydurduk. Logoyu çocuklara seçtirdik. Dolayısıyla bu 

http://www.stargazete.com/
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kanal çocukların kanalı. Yönetimini de çocuklara yaptırıyoruz. Çocukça haberler, 

çocukla ilgili haberler olacak. Haberleri de çocuklar sunacak. Bu açıdan çok 

heyecanlı ve gururluyuz. TRT'ye geldiğimizden beri en çok önemsediğim projeydi. 

Bu ülke insanına, Türkçe konuşanlara, Türkçe anlayanlara ve Türk milletine hayırlı 

olsun.'' şeklinde konuşmuştur (www.samanyoluhaber.com, 21.04.2010). 

TRT‘nin 2010 genel yayın planında radyo ve televizyon yayınlarında program 

türlerine göre çocuklara yönelik programlarda öncelikle işlenecek konular şunlardır:  

1. Çocuğun kişilik ve ahlakî gelişimine yardımcı olucu konular (kendine 

güven, cesaret, sorumluluk, iyilik, doğruluk, güzellik, sevgi, saygı, görgü kuralları, 

paylaşma, yardımlaşma ve işbirliği vb.) 

2. Çocukların kendilerine yönelik ihmâl, istismar ve şiddetten kendilerini nasıl 

koruyacaklarının öğretilmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve bu sözleşme gereği her 

yıl düzenlenen ―Çocuk Forumu‖nda belirlenen temel meseleler ve çözüm yolları, 

3. Çocuğa yeterli ve dengeli beslenme ile hayat boyu sağlıklı beslenme 

alışkanlığının öğretilmesi, 

4. Çocuğun zihin gelişimine yardımcı olacak konular (Türkçeyi doğru ve güzel 

kullanma, okuma, öğrenme, araştırma merakı, bilgi edinme kaynakları ve yolları, 

bilgi yarışmaları, bilim ve teknik, yöntemler, olaylar, çevreden ve dünyadan 

haberler),çocuk oyunları, 

5. Evlerini terk eden çocukları bekleyen tehlikeler (tiner, uçucu maddeler, 

uyuşturucular vb.) hırsızlık, gasp, kapkaç vb. olaylara karışan çocuklar, örnek 

olaylar, 

6. Tabii, tarihî ve kültürel çevre, çevre sevgisi ve koruma (ağaç, orman, 

akarsular, göl, deniz), çevre temizliği,  

7. Yurt dışından kesin dönüş yapan işçi çocuklarının ve Türkiye'de yaşayan 

soydaş çocuklarının ülkemiz şartlarına uyumlarının kolaylaştırılmasına yönelik 

konular,  

8. Okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi, kütüphanelerden faydalanma yolları, 

önemli çocuk edebiyatı kitapları ve yazarları,  

http://www.samanyoluhaber.com/
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9. Medya, iletişim araçları ve çocuk, bilgisayar ve okur-yazarlığı (TRT, 

2010:46–47). 

Türkiye'nin en çok seyredilen iki kanalı TRT Çocuk ve Yumurcak TV diğer 

kanallar izleyiciyi ekran başından kaldırmamak için uğraşırken onlar çocukların 

devamlı TV karşısında olmalarını istememektedir. Hatta kumandayı bırakıp gitsin 

diye araya çürük saatler, programlar koymaktadırlar. TRT Çocuk Genel Müdürü Can 

Soysal ve Yumurcak TV Genel Yayın Yönetmeni Meryem Akbal, çocukların çok 

fazla ekran karşısında olmamaları gerektiğini söylemektedirler 

(www.memleket.com.tr, 21.04.2010). 

6.2. Yumurcak TV 

Yumurcak TV ilk şifresiz olarak yayın yapan çocuk kanalıdır. Samanyolu 

Grubu tarafından yayına açılmıştır. Kardeş kanalları STV, Samanyolu Haber, 

Mehtap TV'dir. Genel Yayın Yönetmeni ise Meryem Akbal'dır. Hedefi çocuklara 

eğitim ve eğlenceli yayınlar yapmaktır (www.tr.wikipedia.org, 21.04.2010). 

Yumurcak TV, 25 Haziran 2007`den bu yana sorumlu ve duyarlı yayıncılık 

yapmayı hedefleyen ve dünyanın birçok ülkesine profesyonel yayın yapan çocuk 

televizyonu kanalıdır (www.tumgazeteler.com, 21.04.2010). 

Çocukların hayal güçlerini artıracak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak 

yapımlara ağırlık verdiklerini belirten Yumurcak TV Genel Yayın Yönetmeni 

Meryem Akbal ‗Şiddet dolu çizgi filmlerin yerine çocukların eğlenerek öğrendiği, 

insani değerleri öne çıkaran yapımların yer aldığı bir yayıncılık anlayışı 

benimsiyoruz‘ demektedir (www.stargazete.com, 21.04.2010). 

Yumurcak Televizyonunda yayınlanan her yabancı program; Dünya 

pazarındaki en yeni çocuk dizileri içinden Türk çocuklarının ―sağlıklı büyümesine 

destek olması‖ gözetilerek titizlikle seçilmektedir (www.yumurcak.tv, 21.04.2010). 

Yumurcak TV belgesel programlar yayınlamaya büyük özen gösterir. 

Belgeseller, çocukların her gün yeni bir sanal kahramanla tanıştığı günümüzde, 

gerçek hayata açılan bir penceredir. Yumurcak TV‘de hazırlanan belgeseller de; 

çocuklara ―gerçeğin, sanal olandan daha ilginç, daha güzel ve daha değerli‖ 

olduğunu anlatma amacındadır. Yumurcak televizyonunda yayınlanan her belgesel 

http://www.memleket.com.tr/
http://tr.wikipedia.org/wiki/STV
http://tr.wikipedia.org/wiki/Samanyolu_Haber
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http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Meryem_Akbal&action=edit&redlink=1
http://www.tr.wikipedia.org/
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http://www.tumgazeteler.com/
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program; çocuklara ―gerçek pencereler‖ açma hedefinde olan yalın anlatımlarıyla 

―araştırmacı gazeteciliğe‖ çocukça en iyi yorumu getiren özel yapımlardır 

(www.yumurcak.tv, 21.04.2010). 

Yumurcak TV; çocuklar, ebeveynler ile pedagog ve öğretmenler gibi 

uzmanlardan oluşturulan danışma kurulları ile sürekli fikir alış verişinde bulunup 

―izleyiciyi dinleyen‖ bir çocuk kanalıdır (www.yumurcak.tv, 21.04.2010). 

Yumurcak TV Samanyolu Yayın Grubu bünyesinde bulunmaktadır ve İslamî 

bir ideolojiye sahiptir. Yayın içeriklerinde bu ideolojinin baskın olarak kendini 

hissettirdiği gözlemlenmiştir. Diğer bir deyişle kanal ideolojik yaklaşımı paralelinde 

yayın yapmakta ve çocukları kendi ideolojisi doğrultusunda eğitmeye çalışmaktadır 

(Şeker, 2009:197). 

Çocukları televizyonun ve internetin esiri olmaktan kurtarma misyonuyla yola 

çıkan Yumurcak TV‘nin yaptığı 17 saatlik yayınla çocukları diğer kanalların esiri 

olmaktan kurtarıp kendisine bağladığını anlamak zor değildir (Şeker, 2009:198). 

6.3. Cartoon Network 

Cartoon Network, uluslararası bir çocuk kanalıdır. Tüm dünyada her biri 

birbirinden farklı 25 kanalı bulunan Cartoon Network, bugün 160 ülkede yaklaşık 

200 milyon evde, 21 dile tercüme edilerek yayın yapmaktadır (http://www.minik.tv, 

21.04.2010). 

Cartoon Network, dünyanın en büyük medya şirketlerinden Time Warner 

grubunun bir kuruluşu olan Turner Broadcasting System tarafından 1 Ekim 1992‘de 

çocuklar için kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti‘nde D-Smart, Digiturk ve Turksat 

2A‘dan yayın yapmaktadır. Fakat kanal 21 Aralık 2020 tarihinden itibaren Turksat 

uydusunda şifrelenecek ve sadece D-Smart ve Digiturk platformlarında 

izlenebilecektir (http://www.minik.tv, 21.04.2010). 

Lider medya ve eğlence grubu olan Time Warner; internet servisleri, kablolu 

sistemler, film, televizyonculuk ve yayıncılık hizmeti sunmaktadır 

(www.cartoonnetwork.com.tr, 21.04.2010). 

http://www.yumurcak.tv/
http://www.minik.tv/
http://www.minik.tv/
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Son 5 senede Cartoon Network özgün çizgi filmleri ile 20 kere prime-time 

Emmy Ödülleri'ne aday gösterilmiş, Ben 10, Dexter'ın Laboratuvarı, Johnny Bravo, 

Powerpuff Girls, Samurai Jack ile ödüllere layık görülmüştür (www.tr.wikipedia.org, 

21.04.2010). 

Türkiye'de Türkçe yayın yapan tek yabancı çizgi film kanalı Cartoon 

Network'un yöneticisi Yöntem İnanç, kanalı arayan ailelerin televizyon başından 

alamadıkları çocukları için yardım istediklerini söylüyor (www.zaman.com.tr, 

21.04.2010). 

Cartoon Network Yöneticisi Yöntem İnanç Zaman gazetesindeki röportajında 

şu ifadelere yer vermiştir: En önem şeylerden biri, kullanılan lisan. Türkçenin doğru 

kullanılması en önemli önceliğimiz. Bütün çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. 

Şiddet konusuna sadece çocuk kanalları değil tüm medyanın özen göstermesi 

gerekiyor (http://www.zaman.com.tr, 21.04.2010). 

6.4. Nickelodeon 

Nickelodeon, Amerika‘da 1979′da yayın hayatına başlayan bir TV kanalıdır. 

Günümüzde Güneydoğu Asya, Avrupa, Latin Amerika ve Afrika da yayın 

yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti‘nde D-Smart, Digiturk ve Kablo TV‘de Türkçe 

olarak hizmet vermektedir (www.minik.tv, 22.04.2010). 

Nickelodeon (Türkiye), Viacom International'ın Türkiye'de yayınlanması için 

kurmuş olduğu bir çocuk kanalıdır. 10 Aralık 1997'de kurulan kanal, Nickelodeon'un 

bir uzantısıdır. Nickelodeon, 31 Mart 2010'da Türkiye'de de diğer birçok ülkede 

olduğu gibi logo ve grafiklerin değişikliğine gitmiştir (www.tr.wikipedia.org, 

22.04.2010). 

6.5. Maxi TV 

Maxi TV, Türkiye'nin ilk çizgi film ve çocuk kanalıdır. 1997 yılında Cine5'in 

eski sahibi Erol Aksoy tarafından kurulmuş ve 1997–2002 yılları arasında kardeş 

kanallarından biri olan Supersport ile dönüşümlü yayın yapmıştır. Kanal, Cine5 ve 

diğer kardeş kanallarıyla birlikte yaklaşık üç yıl Türksat uydusundan yayın yaptıktan 

sonra, 2000 yılında Kablo TV'de de yayına başlamıştır. Aynı yıl Erol Aksoy'un 

Cine+Digital'i kurmasıyla beraber yayınlarına buradan da devam eden kanal 5 Mayıs 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Emmy_%C3%96d%C3%BClleri
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http://www.minik.tv/
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http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87izgi_film
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ocuk
http://tr.wikipedia.org/wiki/Cine5
http://tr.wikipedia.org/wiki/Erol_Aksoy
http://tr.wikipedia.org/wiki/Supersport
http://tr.wikipedia.org/wiki/Cine5
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2002 tarihinde mahkeme nedeniyle kapatılmış ve Supersport kanalı tek başına 24 

saat yayın yapmaya başlamıştır (www.tr.wikipedia.org, 22.04.2010). 

Maxi TV çizgi-çocuk içerikli uydu, D-Smart 138. kanal ve Teledünya 

platformlarından yayın yapan bir çocuk televizyonudur (www.hyper.com.tr, 

22.04.2010). 

6.6. Disney Channel 

Disney Televizyon Kanalı ABD‘de, günde 24 saat yayın yapan televizyon 

kanalıdır. Kanal, çizgi filmi, film ve diziler yayınlamaktadır. Hedef kitlesi ilk 

kurulduğunda 7 yaş gibi çocuklar olsa da zamanla değişmiştir. Programların içeriği 

değiştikçe, izleyen kesimin de yaş ortalaması artmıştır. Kanalın sahibi Walt Disney 

şirketidir. Kanal Digitürk kanal 67 den yayın yapmaktadır (www.minik.tv, 

21.04.2010). 

Kanalın yayını Kaliforniya-Burbank'ten yapılmaktadır.Aynı zamanda 

internetten de kanal disneychannel.com adresinden izlenebilmektedir. 2008 yılının 

ilk aylarında HD formatında yayın yapmaya başlamıştır. Hem uydudan hem 

kablodan izlenilebilmektedir (www.turkcebilgi.com, 21.04.2010). 

13 Ekim 2009 tarihli Star gazetesinde yer alan haberde şu sözlere yer 

verilmiştir: 1996 yılında ilk bürosunu açan Walt Disney Company, 3 Ekim‘de yeni 

kanalını Türk izleyicilerinin beğenisine sunacak. 6 ile 14 yaş grubundan erkek 

izleyicileri hedef alan kanalın açılış çalışmaları için Türkiye‘ye gelen Disney 

Channels Başkan Yardımcısı, Orta ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Maciej Bral 

―Yeni kanal Türkçe dublajla yayınlanacak. Özellikle erkek çocukların başarma 

tutkusunu tatmin edecek yapımlara yer verilecek‖ dedi. Türkiye‘nin kendileri için 

çok önemli bir pazar olduğunu söyleyen Bral ―Türkiye biz en iyisini getiriyoruz. 

Ama özellikle ekonomik sıkıntılı dönemde de Türkiye‘de olmak istedik‖ demiştir 

(www.stargazete.com, 21.04.2010). 

6.7. D Çocuk 

D-Çocuk çizgi-çocuk içerikli, uydudan şifreli yayın yapan bir çocuk 

televizyonudur. D Çocuk, D-Smart platformu 51. kanal ve Teledünya platformu 168. 

kanaldan yayın yapmaktadır (www.hyper.com.tr, 21.04.2010). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/2002
http://tr.wikipedia.org/wiki/Supersport
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D Çocuk, her gün sabah 06.00‘dan gece 23.00‘a kadar yayın yapan, Doğan 

Yayın Holding'e ait bir çocuk kanalıdır. Çocukları eğlendiren çizgi filmler, sirkler ve 

çocukları eğiten Açıl Susam Açıl, Bir Varmış Bir Yokmuş gibi programları vardır. 

Ayrıca gençlik dizileri ve bazen filmler yayınlanmaktır. Bazı filmleri arasında Maske 

2 ve Winx Club yer almaktadır (www.tr.wikipedia.org, 21.04.2010). 

2006 yılında yayına başlayan ve ilk yerli çocuk kanalı olan D Çocuk Tematik 

Müdürü Şebnem Ergezen, çağdaş normlarda çocuk yayıncılığı yapmayı ve 

ülkemizde, ruhsal ve ahlaki yönden sağlıklı nesiller yetiştirilmesini amaçladıklarını 

belirtiyor. Ergezen ―D-Çocuk olarak şiddet, erotizm, cinsel sapkınlık, argo, küfür 

barındıran programlar yerine eğitici yönü olan, çeşitli konularda bilgi edinmeyi 

sağlayan programları seçmeye gayret ediyoruz.‖ şeklinde konuşmuştur 

(www.stargazete.com, 21.04.2010). 

6.8. Kidsco 

Çocukların uluslar arası eğlence markası Kidsco, Kanadalı yayıncı Corus 

Entertainment's Nelvana Enterprises, Amerikan asıllı yapımcı DIC Entertainment ve 

Avrupalı yayıcı Sparrowhawk Media Group tarafından Nisan 2007‘de kurulmuştur. 

Eylül 2007‘de ilk KidsCo yayın istasyonları, Polonya, Romanya ve Türkiye‘de 

yayına başlamıştır  (www.en.wikipedia.org, 21.04.2010). 

KidsCo, çocuklar için bir televizyon kanalıdır. Çocuklar için güvenli ve 

eğlenceli bir ortam olan KidsCo, aynı zamanda macera dolu bir oyun alanıdır. Ancak 

bunun da ötesinde genç izleyicilerinin katılımını sağlayan ve onların hayal dünyasını 

harekete geçiren bir televizyon kanalı olmayı hedeflemektedir. Kanal, Fox Kids eski 

çizgi filmlerini yayınlamaktadır. KidsCo, Türkiye'de D-Smart ve Teledünya 

platformlarından izlenebilmektedir (www.tr.wikipedia.org, 21.04.2010). 

6.9. Bebe TV 

Bebe TV, 0–3 yaş grubuna yönelik yayınlar yapan bir çocuk kanalıdır. Küçük 

çocukların öğrenme yeteneklerini, hayal güçlerini ve zekalarını geliştirmeyi 

hedefleyen Bebe TV, İngilizce yayın yapmaktadır. 7 Mayıs 2007'de kurulan kanal, 

Türkiye'ye ise 25 Eylül 2008 tarihinde gelmiştir. Türkiye'de Teledünya ve Tivibu'dan 

izlenebilmektedir (www.tr.wikipedia.org, 22.04.2010). 
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Hedef kitlesi 6 ile 36 ay arasındaki çocuklardan oluşmaktadır. Programları, 

Kolayca izlenebilir simgesel animasyonlar ve mini çizgi filmlere kadar geniş bir 

yelpazeden oluşmaktadır (www.bebetv.tv, 22.04.2010). 

6.10. Luli TV 

Luli Tv çizgi-çocuk içerikli, uydudan şifreli yayın yapan çocuk televizyonudur. 

Luli Tv D-Smart platformu 54. kanaldan yayın yapmaktadır (www.hyper.com.tr, 

22.04.2010). 

Luli Tv, çocuklara hayal kurma, merak gibi duyguları aşılamayı hedefleyen bir 

çocuk kanalıdır. D-Smart platformunda yayın yapan kanalda yer alan programlardan, 

'I Can Count' ile çocuklar sayı saymayı, 'Mr. Mix Up' ile çeşitli objelerin ne işe 

yaradığını, 'Palm Pals' ile beş parmakları ve boyalar yardımıyla hayvanları 

öğrenmektedirler. Luli Tv, ailelerin bebekler ile iletişimine de katkıda bulunmaktadır 

(www.tr.wikipedia.org, 22.04.2010). 

Luli'de, 0–2 yaş bebeklerin hayal gücünü, görsel ve işitsel zekasını 

geliştirmeye yönelik renkler, müzikler ve şarkılarla dolu eğlenceli bir dünya 

bulunmaktadır. Çocukların iki yaşından sonra da rahatlıkla izleyebileceği Luli TV 24 

saat yayın yapmaktadır (www.d-smartticari.com, 22.04.2010). 

6.11. Jetix Play 

Jetix Play, küçük çocuklar için hazırlanmış çizgi dizi tarzındaki çizgi film 

kanalıdır. Jetix kanalının 1995–1996 öncesi üretilmiş 3–8 yaş arası çizgi filmlerini 

yayınlayan kanal Türkiye Cumhuriyeti‘nde Kablo TV ve Digiturk‘ten 

izlenebilmektedir (www.minik.tv, 22.04.2010). 

Jetix Play çizgi-çocuk içerikli, uydudan şifreli yayın yapan bir çocuk 

televizyonudur. Jetix Play Digitürk platformu 63. kanaldan yayın yapmaktadır 

(www.hyper.com.tr, 22.04.2010). 

Jetix Play, İngilizce olarak Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Letonya, Litvanya, 

Estonya, Ortadoğu ve Asya kıtasında izlenebilmektedir. Kanalın yayın süresi 16 

saattir. Bunun yanı sıra kanal; Rusya, Polonya, Romanya'da ülkelerin kendi mevcut 

dillerinde izlenebilmektedir (www.tr.wikipedia.org, 22.04.2010). 
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6.12. Disney XD 

Walt Disney Company'nin bu kanalı özellikle 6 ile 14 yaş arası erkek çocuklara 

hitap etmektedir. Disney XD, erkek çocuklara yönelik keşif, başarı, spor, macera, 

müzik ve mizah içerikli aksiyon ve animasyon programlarından oluşan yayın 

yapmaktadır (www.tr.wikipedia.org, 22.04.2010). 

Disney Channels Başkan Yardımcısı, Orta ve Doğu Avrupa Genel Müdürü 

Maciej Bral ―Disney XD‘nin özel yeni içeriği daha geniş bir izleyici kitlesine hitap 

ederken, Disney markasıyla farkındalık ve değer oluşturacak,‖ diye yorum yapıyor. 

―Kanal; Türkiye‘de ve dünyanın her yerinde erkek çocuk odaklı lider eğlence 

platformu haline gelmek için, şirketteki tüm aktif varlıklardan faydalanacak.‖ 

şeklinde konuşmuştur (www.pctime.com.tr, 22.04.2010). 

6.13. Babyfirst 

BabyFirst 2003 yılında pazar araştırma, reklamcılık ve televizyonculuk 

alanında önemli deneyimleri olan Guy Oranim ve Sharon Rechter tarafından 

kurulmuştur (www.minik.tv, 22.04.2010). 

Bebeklerin güvenliği ve mutluluğu fikrinden yola çıkarak 3 yaşına kadar olan 

çocukların ve bebeklerin gereksinimlerini güvenli, pozitif ve ticari kaygılardan uzak 

bir öğrenme ortamında karşılamak üzere özel olarak hazırlanan bir içerik 

sunmaktadır (www.babyfirst.web.tr, 22.04.2010). 

BabyFirst, bebeklerin eğlenceli ve ilgi çekici yollarla öğrenmeye teşvik 

edilmesi doğrultusunda yenilikçi program içeriği sunmaktadır. Özellikle çocuk 

gelişimi uzmanları tarafından desteklenen, üç yaşa kadar olan bebeklerin zihinsel 

gelişimine yönelik olarak hazırlanan BabyFirst yayınları güvenli, teşvik edici ve 

ticari amaç gütmeden öğrenme ortamı sunmaktadır (www.gizlikahramanlar.org, 

22.04.2010). 

6.14. Jojo 

Jojo, Türkiye'nin yerli çocuk kanalıdır. 8 Şubat 2005 tarihinde Çukurova 

Holding bünyesinde kurulan kanal, Türkiye'de sadece Digiturk platformunda 

izlenebilmektedir. Jojobil, Jojomix Ralli ve Yumurta gibi yarışmalar; Jane ve 

Ejderha, Genç Titanlar, Statik Şok, Gökyüzü Ülkesi, Tembel Lucy, Lyoko Kodu, 
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http://tr.wikipedia.org/wiki/Aksiyon
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http://www.minik.tv/baby-first-tv/
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
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Casus Kızlar gibi çizgi filmler; Kabile ve Zaman Yolcuları gibi filmler; Şef Jojo ve 

Nasıl Yapılır gibi programlar yayınlamaktadır (www.tr.wikipedia.org, 22.04.2010). 

Jojo çizgi-çocuk içerikli, uydudan şifreli yayın yapan çocuk televizyonudur. 

Jojo Digitürk platformu 66. kanaldan yayın yapmaktadır (www.hyper.com.tr, 

22.04.2010). 

6.15. Baby TV 

Baby TV, 0–3 yas grubu için hazırlanmış programlar yayınlayan bir televizyon 

kanalıdır. 70‘den fazla ülkede yayın yapan TV ayrıca, British Airways, All Nippon 

Airways ve Katar Hava Yolları‘nın uçaklarında da yayınlanmaktadır. Baby TV, 

Türkiye‘de 24 saatlik yayın akısı ile Dıgıturk 61 numaralı kanaldan yayın 

yapmaktadır. İlk olarak 2003 yılında yayına geçen kanal, Türkiye‘de 2006 yılında 

yayına başlamıştır (Öztekin, 2008:95). 

Kanalın internet sitesinde şu ifadelere yer verilmiştir: Temel odak noktamız, 

öğrenim, aktiviteler ve etkileşimi eğlenceli bir ortamda birleştiren son derece kaliteli 

diziler geliştirmektir. Baby TV'nin 24 saat yayın yapan kanalı 2003 yılında 

geliştirilmiştir ve bugün tüm dünyadaki lider televizyon platformlarında ebeveynlerle 

buluşmaktadır (www.babytvchannel.com, 22.04.2010). 

6.16. Karamel TV 

Star Gazetesi‘nin İstanbul ekinin tanıtım gecesinde duyurusu yapılan ve kısa 

sürede alt yapı çalışmaları tamamlanan Star–24 Grubu'nun kadın ve çocuk kanalı 

Karamel TV test yayınına başlamıştır (www.medyaradar.com, 25.05.2010). 

6.17. Masal TV 

Digiturk yayın platformu 567. kanaldan yayın yapan bir çocuk televizyonudur. 

Kanal bünyesinde bulunan masallar yayınlanmaktadır. Diğer televizyonlardan farklı 

olarak masal seçimi yapılabilmektedir.  

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Casus_K%C4%B1zlar&action=edit&redlink=1
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TRT ÇOCUK, YUMURCAK TV VE CARTOON NETWORK’ÜN ĠÇERĠK VE 

BĠÇĠMSEL YÖNDEN ĠNCELENMESĠ 

1. AraĢtırmanın Yöntemi  

Türkiye‘de yayın yapan çocuk televizyonları ve bu televizyonların yayınladığı 

yapımlar bu araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Yayın yapan çocuk televizyonlarının 

seçiminde yayın yaptığı platform, ulaşabildiği seyirci sayısı ve yayıncılık anlayışı açısından 

farklılık gösterebilen kanallar seçilmeye özen gösterilmiştir. Kamusal yayıncılık anlayışıyla 

yayın hayatını sürdüren TRT‘nin çocuk kanalı TRT Çocuk, tüm yayın platformlarından 

yayın yapmaktadır. Samanyolu grubu bünyesinde olan Yumurcak TV ise karasal hariç tüm 

yayın platformlarından yayın hayatına devam etmektedir. Bu kapsamda kamusal yayın 

yapan TRT Çocuk ve özel bir yayın grubunun bünyesinde bulunan Yumurcak TV 

araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.  

Araştırmanın ilk bölümlerinde kuramsal bir çalışma yapılmıştır. Konuyla ilgili 

literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Uygulama bölümünde ise Türkiye‘de yayın yapan 

TRT Çocuk ve Yumurcak TV‘nin yayın içerikleri, niteliksel içerik analizi yöntemi ile 

incelenmiştir. Analiz kısmı, araştırmaya konu olan iki televizyon kanalının bir hafta boyunca 

seyri sonucu oluşturulmuştur. 12–18 Nisan tarihleri arasında yapılan seyrin yanı sıra; hafta 

içi bir gün ve hafta sonu bir gün olmak üzere kanalların tüm gün yayınları kaydedilmiştir. Bu 

kapsamda TRT Çocuk ve Yumurcak TV kanallarının yayınları, 12.04.2010 pazartesi günü 

ile 18.04.2010 pazar günü kayıt altına alınmıştır. Bir haftalık seyir ve iki günlük kaydın 

sonucunda televizyonlar hakkında bir takım bulgulara ulaşılmış ve bu bulgular çeşitli 

sınıflandırmalara tabi tutulmuştur.  

Genel itibariyle televizyonların hafta içi ve hafta sonu yayın akışları benzerlik 

göstermektedir. Televizyonların programları; yapım kaynağına göre, yapım tekniğine 

göre, şiddet olgusuna göre ve yapım içeriğine göre sınıflandırılmıştır. Yapım 

kaynağına göre programları sınıflandırarak; televizyon kanalının yayınlarının ne 

kadarının yerli ya da yabancı yapımdan oluştuğu sorusunun cevabı aranmıştır. Yapım 

tekniğine göre yapılan sınıflandırmada ise programların canlandırma, kukla 

karakterler ve canlı çekim tekniklerinden hangisi ile oluşturulduğu ortaya 
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çıkarılmıştır. Programların sınıflandırılmasında şiddet öğesi ayrıca incelenmiştir. 

Çünkü şiddet, çocuğun ruhsal ve fiziksel gelişiminde önemli bir yere sahiptir.  

Yapımların içerik bakımından sınıflandırılmasında programlar; şiddet içerikli 

yapımlar, bilim kurgu yapımlar, aile yaşantısı işleyen yapımlar, arkadaşlık olgusunu 

vurgulayan yapımlar, belgesel nitelikli yapımlar, haber içerikli yapımlar, eğitici 

bilgilendirici yapımlar ve dini içerikli yapımlar olarak dokuz kategoriye ayrılmıştır 

(Şeker, 2009:185-199). Ancak tez çalışmasında şiddet olgusuna ayrıca 

değinildiğinden yapılan sınıflandırmadan Şiddet İçerikli Yapımlar kategorisi 

çıkarılmıştır. Daha sağlıklı sayısal verilere ulaşmak amacıyla şiddet içeren yapımlar 

içerik bakımından yapılan sınıflandırma içerisinde ele alınmamıştır.  

Sınıflandırma, yapımın ağırlıklı olarak ne içerdiği göz önüne alınarak 

yapılmıştır. Örneğin bir program canlı çekim tekniğiyle yapılmış ve program 

içerisinde çeşitli animasyonlara yer verilmişse, bu program ağırlıklı olarak canlı 

çekim tekniği ile oluşturulmuştur. Sınıflandırmada canlı çekim tekniği ile yapılan 

programlar arasında gösterilmiştir.  Bir program hem arkadaşlık olgusuna vurgu 

yapıyor hem de aile olgusunu vurguluyorsa tezin amacı doğrultusunda ağırlıklı 

olarak işlenen tema itibariyle ilgili grubun içinde yer almıştır.  

Kanalların programlarının dışında, ticari yönleri de ele alınmıştır. 

Yayınladıkları reklamlar, tanıtıcı reklamlar, doğrudan satış ve sponsor firma 

tanıtımları da tez çalışmasında yer almıştır.  

2. Varsayımlar 

1. Çocuk televizyonlarındaki yapımcılar programları hazırlarken, konusunda uzman kişi 

ya da kuruluşlarla birlikte çalışma konusunda yetersiz kalmaktadırlar. Belirledikleri yayın 

anlayışlarına uygun çizgi film, program ve yapımları kısmen yayınlamaktadırlar. 

2. Çocuk televizyonlarının programları, alanında uzman, çeşitli kişi kurum ve kuruluşlar 

tarafından genel kabul görmüş yayın anlayışlarıyla tam anlamıyla uyumlu değildir. 

3. Çocuk televizyonları yayınlarının çoğu yurtdışı ağırlıklıdır. 
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3. TRT Çocuk Ve Yumurcak Televizyonlarının Ġçerik Ve Biçimsel Yönden 

Ġncelenmesi 

Türkiye‘de yayın yapan çocuk televizyonlarından TRT Çocuk ve Yumurcak 

TV, içerik ve biçimsel yönden incelenerek, bulgular ve yorum kısmında 

karşılaştırmaları yapılmıştır.  

3.1. TRT Çocuk 

1 Kasım 2008 tarihinde yayın hayatına başlayan TRT Çocuk‘un hedef kitlesi 

3–14 yaş grubu çocuklardır. 06.30–21.00 saatleri arasında 14 saat 30 dakika yayın 

yapan kanal,  21.00‘den sonra TRT Müzik ile ortak yayına geçmektedir. Yayın 

merkezi İstanbul olan TRT Çocuk, tüm yayın platformlarından yayın yapmaktadır. 

Genel Yayın Yönetmeni Can Soysal‘dır. TRT‘nin 2010 yılı genel yayın planında 

kanalın amacı; ―Çocuklarımızın millî ve manevi değerlerimize bağlı bilgi ve 

teknolojiyle donatılmış, evrensel değerleri bilen vatanına, milletine ve insanlık 

âlemine faydalı bireyler olarak yetişmelerinin sağlanmasına yardımcı olmak‖ 

şeklinde ifade edilmiştir. 

3.1.1. TRT Çocuk’un Yayıncılık AnlayıĢı 

TRT‘nin 2010 genel yayın planında çocuklara yönelik programlar 

hazırlanırken bir takım hedefler ve ilkeler belirlenmiştir: TRT kurumunun, dolayısı 

ile TRT Çocuk televizyonu‘nun çocuk merkezli programlarının hedefleri şu 

şekildedir:  

— Çocuğun, dil yeteneğinin gelişmesine, Türkçe‘yi doğru ve güzel 

kullanmasına, 

— Çocuğun, yurdunu, milletini ve tarihini tanımasına, yurt, millet ve bayrak 

sevgisi ile vatandaşlık bilinci kazanmasına; millî birlik ve beraberlik duygularının 

güçlenmesine, terör ve bölücülüğe karşı bilinçlendirilmesine, millî kültür 

değerlerimizi benimsemesine, 

— İnsanların birbirini anlayarak bir arada yaşama, üretme, paylaşma 

alışkanlıklarının geliştirilmesi ve medenî, katılımcı, yeteneklerini sergileyen, 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Genel_Yay%C4%B1n_Y%C3%B6netmeni&action=edit&redlink=1
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özgüvenini kazanmış, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma fikrini benimsemiş, 

sorumluluklarının ve haklarının bilincinde olan bireyler olarak yetişmelerine,  

— Çocuğun problemler karşısında farklı çözüm yolları aramaya ve bulmaya 

yönlenmesine, eleştirel düşünebilmesine öz güveninin gelişmesine, zihinsel 

gelişiminin artırılmasına, 

— Çocuğun din, dil, sosyal, zihinsel ve fiziksel yönden yeni bilgi ve 

davranışlar kazanmasına, bilgi edinme kaynakları konusunda aydınlatılmasına, temel 

değerlerimize ve evrensel değerlere uyum sağlamasına, 

— Çocuğa aile ve toplum içindeki yeri ve değeri olduğu bilincinin verilmesine, 

kendisine ve çevresine olan güvenin pekiştirilmesine, ana, baba, kardeş, yakın 

akraba, özürlü ve yaşlılara sevgi ve saygının bir vazife olduğunun benimsetilmesine, 

çocuğun kişilik ve ahlaki gelişiminin güçlendirilmesine,  

— Çocuğun, doğru beslenme alışkanlığı edinmesi, sağlığını koruması, 

temizliğe dikkat etmesi, kaza ve tehlikelerden korunabilmesi hakkında 

bilgilendirilmesine,  

— Çocuğun, serbest zamanlarını faydalı ve verimli bir biçimde 

değerlendirmesine, yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına,  sporun çocuk gelişimindeki 

yerinin vurgulanmasına, 

— Çocuğa anne, baba, okul, kütüphane ve kitap sevgisinin kazandırılmasına, 

edebiyat, sanat, müzik ve tiyatro zevkinin geliştirilmesine, yardımcı olunacaktır 

(TRT, 2010:13). 

TRT Kurumu amaçlanan hedeflerin dışında yayınlarını bir takım ilkeler 

doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Bu ilkeler ile çocukların ruhsal ve fiziksel 

yönden olumsuz yönde etkilenmemesi amaçlanmıştır:  

— Programlar, çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olacak, 

programlarda çocuğu gerçek hayattan uzaklaştıracak unsurlar içeren ruhsal ve 

zihinsel gelişimi olumsuz etkileyen konuların seçilmemesine özen gösterilecektir. 

— Çocuğu karamsarlığa, pasifliğe, bencilliğe ve çıkarcılığa yöneltecek 

imajlardan kaçınılacak, bireysel sorumluluk duygularını ve katılımlarını artıracak, 
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düşündürecek, yeteneklerinin ortaya çıkmasını ve gelişmesini sağlayacak 

programların yapımına ve yayınına öncelik verilecektir.  

— Programlarda örnek aile yaşantıları canlandırılacak, çocukların aileleri 

dışında bir hayat yaşamaya özendirilmemesine özellikle titizlik gösterilecek, 

olumsuzluklarla başa çıkma ve doğru kaynaklardan bilgi alma yolları teşvik 

edilecektir.  

— Çocukları okumaya teşvik eden, Türk çocuk edebiyatını tanıtan ve evrensel 

barış mesajları veren programlara ağırlık verilecek,  millî motiflerimizi benimsetici 

Türk masal ve hikâyeleri (Keloğlan, Dede Korkut, Köroğlu, Nasrettin Hoca vb.) ile 

Türk büyüklerini tanıtıcı programların yayınlanmasına ve bu programların çocukların 

ilgisini çekecek biçimde hazırlanmasına özen gösterilecektir.  

— Okul öncesi çağı çocuklarına yönelik programlara özel önem gösterilecek, 

oyunun ve oyuncağın, çocuğun kişilik ve beceri yeteneklerinin gelişmesinde önemli 

rolü olduğu göz önünde tutulacak, eğlenerek öğrenme ve eğitme biçimindeki 

uygulamalara ağırlık verilecektir.  

— Çocuklara yönelik programlarda uzman kişiler ile anne ve babalardan 

faydalanılacak, programlara çocukların da katılımının sağlanmasına çalışılacak 

onların hak ve sorumluluklarını belirten spot ve dia‘lara yer verilecektir.  

— Programlarda toplumumuzun ortak özellikleri, davranış biçimleri, dinî 

inançları, gelenekleri ve değer yargıları göz önünde bulundurulacak, 

yabancılaşmalarına sebep olacak konulara yer verilmeyecektir. 

— Tacize ve şiddete karşı çocuğu koruyan, yapımlar ve yayınlar yapılacaktır 

(TRT, 2010:13–14). 
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3.1.2. TRT Çocuk’un Yayın AkıĢı 

TRT Çocuk diğer çocuk televizyonlarından farklı olarak yayınlarına İstiklal 

Marşı ile başlamaktadır. 6.30‘da başlayan TRT Çocuk yayınları 21.00‘de son 

bulmaktadır. Diğer televizyonlarda olduğu gibi hafta içi tüm günler yayın akışı 

hemen hemen aynıdır. Ancak kanalın hafta içi ve hafta sonu yayın akışı farklılıklar 

göstermektedir.  

Tablo 4- TRT Çocuk‘un 12.04.2010 Tarihli Yayın Akışı 

 

6.30: İstiklal Marşı 

6.35: Bernard 

6.40: Nano Çocuğun Maceraları 

7.05: Yap Da Görelim 

7.10: Arthur 

7.35: Charlie Ve Lola 

7.50: Neşeli Böcekler 

8.00: Bernard Spor 

8.05: Harika Balon 

8.15: Haberlik 

8.30: Üçüzler 

8.55: Yap Da Görelim 

9.00: Çık Dışarıya Oynayalım 

9.15: İri İle Tıfıl 

9.30: Bayan Mallard‘ın Maceraları 

10.00: Zigby 

10.15: Dedemin Oyuncağı 

10.30: Muhteşem Türkler 

10.45: Öcükle Böcük 

10.55: Bu Ne Bu  

10.58: Çizgi Film Makinesi 

11.00: Afacan Ve Yedi Kafadar 

11.25: Pepee 

11.35: Franny‘nin Ayakları 

11.45: İri İle Tıfıl 

11.55: Alim Dedenin Bilim Evi 

12.00: Gece Bahçesi 

12.30: Nam Nam 

12.40: Pepee 

12.50: Paytak 

13.00: Harika Balon 

13.10: Nasıl Acaba  

13.15: Nano Çocuğun Maceraları 

13.45: Taşın Sırrı  

14.15: Keloğlan 

14.30: Zigby 

14.45: Neşeli Böcekler 

15.00: Haberin Olsun 

15.15: Nane İle Limon 

15.30: Düş Peşime 

16.00: Oyunbaz Sorular  

16.20: Charlie Ve Lola 

16.30: Çık Dışarıya Oynayalım 

16.50: Hayvanların Sırları 

17.00: Rüzgar Gülü 

17.30: Nano Çocuğun Maceraları 

18.00: Taşın Sırrı 

18.30: Kasaba 

19.00: Kitou 

19.15: Haberin Olsun 

19.30: Keloğlan 

19.45: Nam Nam 

19.55: Pepee 

20.05: Paytak 

20.15: İri İle Tıfıl 

20.25: Bu Ne Bu 

20.28: Çizgi Film Makinesi 

20.30: Gece Bahçesi 

21.00: TRT Müzik Ortak Yayın 

 

 

 

 

 



 

 

79 

Tablo 5- TRT Çocuk‘un 18.04.2010 Tarihli Yayın Akışı 

 

6,30: İstiklal Marşı 

6,35: Bernard 

6,40: Nano Çocuğun Maceraları 

7,05: Yap Da Görelim 

7.10: Arthur 

7.35: Charlie Ve Lola 

7.50: Kitou 

8.00: Pororo Şarkılar 

8.05: Küçük Robotlar 

8.15: Haberlik 

8.30: Alim Dedenin Bilim Evi 

8.40: Böcek İmparatorluğu 

9.10: Bizim Mahalle 

9.30: Bu Ne Bu 

9.33: Çizgi Film Makinesi 

9.35: Flipper 

10.00: Düş Peşime 

10.30: Küçük Hazarfen 

10.45: Telali 

10.55: Bu Ne Bu  

10.58: Çizgi Film Makinesi 

11.00: Zula Devriyesi 

11.30: Pepee 

11.40: Keloğlan 

12.00: Vikingler 

12.30: Simbad 

13.00: Yarışçı  

13.35: Nano Çocuğun Maceraları 

14.00: Telali 

14.10: Bernard 

14.20: Bernard Spor 

14.30: Çılgın Dostlar 

15.00: Haberin Olsun 

15.30: Paytak 

15.45: Telali 

15.55: Bernard 

16.00: Böcek İmparatorluğu   

16.15: Alim Dedenin Bilim Evi 

16.30: Bizim Mahalle 

16.50: Hayvanların Günlüğü 

17.15: Nasıl Acaba 

17.20: Telali 

17.30: Nano Çocuğun Maceraları 

18.00: Yarışçı 

18.35: Harika İşler Takımı 

19.00: Kitou 

19.15: Haberin Olsun 

19.40: Kayıp Madalyon 

20.10: Pepee 

20.20: Küçük Hezarfen 

20.30: Gece Bahçesi 

21.00: TRT Müzik Ortak Yayın 

 

3.1.3. TRT Çocuk’un Yayın Ġçerikleri 

Bir haftalık seyir sonunda TRT Çocuk kanalında 53 adet yapım bulunmuştur.  

Bernard: Bir kutup ayısının başından geçen olayları anlatan, şiddet içerikli, 

canlandırma tekniği kullanılarak yapılmış bir yapımdır. Çizgi filmde, sakarlıklar 

yüzünden başına gelmeyen kalmayan bir kutup ayısı olan Bernard‘ın yaşadığı olaylar 

dizisi anlatılmaktadır.   

Nano Çocuğun Maceraları: Oskar isimli bir çocuğun mikro organizmalarla 

mücadelesini konu alan bir çizgi filmdir. Görünüşte normal bir öğrenci olan Oskar, 

kötü niyetli mikropların yaptığı kötülüklere arkadaşlarıyla birlikte engel olmaya 

çalışmaktadır. Oskar, kolundaki saatle mikro dünyadaki iyi organizmaların 
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komutanıyla haberleşmektedir ve mikro organizmaya dönüşerek onların yardımına 

gitmektedir.  

Yap Da Görelim: Programda Daniel isimli bir çocuk çeşitli hareketlerle spor 

yapmaktadır. Çocuklara ısınma hareketleriyle spor yapmaları gerektiğini anlatmaya 

çalışmaktadır. Eğlendirirken spor yaptırmayı amaçlayan bir yapımdır.  

Arthur: Arthur isimli bir çocuğun başından geçen olayları konu edinen yayım, 

çizgi film tekniğiyle yapılmış bir programdır. Yapım Arthur‘un aile yaşantısını ve 

arkadaşlarıyla olan iletişimini konu edinmektedir. Sadece çocuklara değil 

yetişkinlere de mesajlar veren çizgi film, Arthur‘un karşılaştığı problemlerin 

ailesinin yardımıyla çözülmesini konu edinmektedir.  

Charlie Ve Lola: Charlie ve Lola iki kardeştir. Büyük kardeş Charlie kardeşi 

Lola ile birlikte hayat hakkında eğitici ve bilgilendirici bilgiler vermektedirler. 

Charlie, Lola ve arkadaşları pikniğe gitmeye karar verirler. Gerekli malzemeleri 

hazırlarlar ancak piknik sırasında yağmur yağar. Piknikleri yağmur yüzünden iyi 

geçmeyen Charlie, Lola ve arkadaşları evde çadır kurarak piknik yapmaya karar 

verirler.  

Kitou: Altı gözlü canavarlar ve insanlar arasında geçen olayları konu 

edinmektedir. Kitou canavarlardan ayrılıp insanlarla yaşamaya karar vermiştir. 

Çocukların okulunda öğretmen olan Bay Lalup canavarları avlamaya çalışmaktadır. 

Canavarlar ise bu duruma karşı koyup Bay Lalup‘a çeşitli sürprizler hazırlarlar. 

Kitou ve arkadaşları ise her iki tarafa da iyilik yapıp dengeyi sağlamaktadırlar.  

Pororo ġarkılar: Çeşitli hayvanlardan oluşan bir grup şarkılar söyleyerek 

çocuklara mesajlar verilmektedir. Çok çalışarak gelecekteki amaçlara ulaşılabileceği 

gibi birçok konuda tavsiye ve öğütler verilmektedir.  

Küçük Robotlar: Bir hurdalıkta yaşayan küçük robotların başından geçen 

olayları anlatmaktadır. Robotların isimleri çeşitli sıfatlardan oluşmaktadır. Bunlar 

Minik, Pasaklı, Uzun, Sporcu, Paslı, Çizgili, Gürültücü, Korkutucu, Benekli, Kanatlı 

Yarasa ve Kıvılcım İkizler‘dir. Her bir robota çeşitli görevler yüklenerek, robotlar ve 

toplum arasında benzerlik kurulmuştur. Çalışmanın faydalarını anlatmaya çalışan bir 

yapımdır.   
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Haberlik: Programın sunucuları bir su aygırı olan Hopisu ve bir kuzu olan 

Mimocan‘dır. Bu ikiliye arasıra Totti isimli bir köpek eşlik etmektedir. Hayvanlar 

sosyal yaşam, doğa, doğadaki değişimler gibi olaylar hakkında bilgi veren bir 

programdır. Çocukların kendilerini ve çevresindeki olguları tanımasını amaçlayan ve 

kukla karakterler kullanılarak yapılan yerli bir yapımdır.  

Alim Dedenin Bilim Evi: Matematiği sevdirmeye yönelik yapılmış bir 

program olan Alim Dedenin Bilim Evi‘nde, Bilgin isimli meraklı çocuğun 

karşılaştığı problemleri nasıl çözüme kavuşturduğu anlatılmaktadır. Bu programla 

matematiğin eğlenceli bir dünya olduğu vurgulanmaktadır.   

Böcekler Ġmparatorluğu: İyi ile kötünün böcek dünyasındaki mücadelesini 

konu alan bir çizgi filmdir. İyilikleri yok etmek tek amacı olan kötü böceklere iyi 

böcekler karşı koymaktadır. Birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapılan yapımda 

her bölüm farklı bir macera yaşanmaktadır. 

Bizim Mahalle: Çeşitli karakterlerin kuklalarla canlandırıldığı bir mahallede 

geçen olayların anlatıldığı bir yapımdır. Gerçek hayattaki problemlerin nasıl 

çözülmesi konusunda eğitici ve bilgilendirici bir programdır. Program içeriğinde 

kişisel iletişimin yanı sıra bilmecelere ve şarkılara da yer verilmektedir.  

Bu Ne Bu: Program, canlandırma tekniği kullanılarak oluşturulan 5 karakterin 

herhangi bir sözlü iletişim olmadan obje ya da bir olguyu anlatmasından 

oluşmaktadır. Eğitici ve bilgilendirici bir yapım formatında olan animasyon, 

çocukların tahmin yeteneklerini geliştirmeyi amaç edinmektedir.  

Çizgi Film Makinesi: Çocuk izleyicilerden gelen resim ya da çalışmaları 

yayınlayan bir programdır. Çocukların resimlerindeki objelere bilgisayar yoluyla 

hareket verilerek canlı bir akış sağlanmıştır. Resim gönderen çocuk izleyicilerin 

isimlerinin program içerisinde yayınlanmasıyla, TRT ÇOCUK televizyonunun 

izleyicileri ile iletişim kurması amaçlanmıştır.  

Flipper: Su altında yaşayan canlılar ile insanların dünyasının birleştirilerek 

anlatıldığı bir çizgi filmdir. Ormanda yaşayan Lopaka isimli bir çocuk ile denizde 

yaşayan Flipper‘ın başlarından geçen olayların anlatıldığı bir yapımdır. Denizdeki 

canlıların bir bölümü kötü karakterli bir bölümü ise iyi karakterli yansıtılmıştır. Çizgi 
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filmde dostluk, arkadaşlık teması vurgulanmaya çalışılsa da şiddet öğesi taşıyan 

unsurlar yer almaktadır.  

DüĢ PeĢime: Türkiye‘nin çeşitli bölgelerindeki çocukların yaşam tarzlarını, 

okullarını, ilgilendikleri hobi veya aktiviteleri izleyicilerle buluşturan belgesel 

nitelikli bir yapımdır. Program bu bölgelerdeki çocukların yaşamlarının yanı sıra, 

yörenin gelenek ve göreneklerini, doğal ve tarihi güzelliklerini yansıtmaktadır.  

Küçük Hezarfen: Osmanlı Devleti zamanındaki İstanbul‘u çocuk gözüyle 

anlatan bir yapımdır. Uçmayı başaran ilk insanlardan olan Hezarfen Ahmet 

Çelebi‘nin çocukluğunun anlatıldığı çizgi dizide, küçük Hezarfen‘in arkadaşlarıyla 

birlikte başından geçen ders verici olaylar anlatılmaktadır. Hezarfen dizi yapımda her 

bölümde uçmaya biraz daha yaklaşmaktadır.  

Telali: Türkçede yer alan atasözü ve deyimleri öğretmeye yönelik bir 

yapımdır. Çocuklar canlı yayına telefonla bağlanarak sorulan atasözü ve deyimleri 

tahmin etmeye çalışmaktadırlar.   

Zula Devriyesi: Zula uzayda bir gezegendir. Evrenin kötü adam karakteri 

Dark Truder, zula gezegenini ele geçirmeye çalışmaktadır. Dark Truder‘in kötü 

planlarını Kaptan Bula ve ekibi engellemeye çalışmaktadırlar. Program içeriğinde 

olay anlatımından çok yaşama dair çeşitli bilgilendirmelere yer verilmektedir. Gölge 

oluşumu, güneş, ay ve yıldızlarla ilgili doğa olayları gibi çeşitli bilgiler yer 

almaktadır. Klasik iyi ile kötünün mücadelesinin anlatıldığı çizgi film, şiddet 

öğesinden çok öğretmeye yönelik bilgiler içermektedir.  

Pepee: Program, meraklı küçük bir çocuk olan pepee ve arkadaşlarının hayat 

hakkında küçük bilgileri öğrenmeyi ve öğretmeyi amaçlamaktadır. Yapım genel 

olarak eğlendirirken öğretmeyi hedeflemektedir. Pepee‘ye arkadaşları Şila, Zulu, 

Köpüş ve Kalem eşlik etmektedirler.  

Keloğlan: Anadolu‘da masalları ile bilinen keloğlanın başından geçen 

maceraları anlatan animasyon tekniğiyle yapılmış bir çizgi dizidir. Filmde cadı, iksir, 

büyü gibi gerçek dışı unsurlar bulunmaktadır. Ayrıca kavga dövüş adam kaçırma gibi 

şiddet öğeleri taşıyan unsurlar yer almaktadır.  
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Vikingler: Küçük bir çocuk olan Vickie‘nin ailesi ve babasının arkadaşlarıyla 

olan maceralarını konu edinen bir çizgi dizidir. Vickie‘nin babası bir gemi kaptanıdır 

ve tayfasıyla beraber denizlerde ganimet aramaktadırlar. Elde ettikleri ganimetlerle 

evlerine dönüp hayatlarına devam etmektedirler. Çizgi filmin çeşitli bölümlerinde 

hayvanları kötü göstermek, çeşitli kesici aletlerle yaralama saldırı gibi unsurlar yer 

almaktadır.  

Simbad: Denizlerin ünlü kahramanı olarak bilinen Simbad‘ın başından geçen 

olayları konu edinen bir çizgi dizidir. Çeşitli maceralara atılan Simbad engellerle 

karşılaşmaktadır. Filmin sonunda engelleri çözüme kavuşturan Simbad‘a küçük bir 

kuş olan Şila eşlik etmektedir. Simbad‘ın bazı bölümlerinde şiddet öğelerine 

rastlamak mümkündür. Ayrıca sihir, büyü, dev gibi gerçek dışı unsurlar da 

bulunmaktadır.  

YarıĢçı: Yarışçı, canlı yayınlanan bir yarışma programıdır. Stüdyoya gelen 

çocuklar bilgisayar ortamındaki arazi araçlarıyla yarış yapmaktadırlar. Bu yarış 

sırasında çeşitli sorular sorulmaktadır. Programda trafik işaret ve işaretçileri sorularak 

çocuk izleyicilerin trafik kuralları hakkından bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. 

Bernard Spor: Bernard yapımında olduğu gibi bir kutup ayısının başından 

geçen olayları anlatan, şiddet içerikli, canlandırma tekniği kullanılarak yapılmış bir 

yapımdır. Çizgi filmde, sakarlıklar yüzünden başına gelmeyen kalmayan bir kutup 

ayısı olan Bernard‘ın yaşadığı olaylar dizisi anlatılmaktadır.  Programın her 

bölümünde Bernard sporun ayrı dallarıyla sakarlıklarına devam etmektedir.  

Çılgın Dostlar: Cihan, Taha ve arkadaşlarının hayat hikayelerinin anlatıldığı 

bir dizi filmdir. Cihan ve Taha iki yakın dosttur ve içlerindeki merak onları çeşitli 

olayların içine sürüklemektedir. Çocuk oyuncuların yanı sıra çocukların aileleri de 

dizi film içerisinde yer almaktadırlar.    

Haberin Olsun: Çocukları ilgilendiren haberlerden oluşan bir haber 

programıdır. Sunucusu olan ancak rutin haber bülteninden uzak, eğlenceli bir anlatım 

tarzıyla haberlerin sunumundan oluşmaktadır. Hafta içerisinde yer alan aktivitelerin 

özeti, özel haber diyebileceğimiz kategoriden haberler, programı oluşturan öğelerden 

birkaç tanesidir. Çevre, sağlık, moda, bilim, bilgisayar oyunları, kültür, sanat, kitap, 
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spor, eğlence, hayvan, mizah, sinema gibi geniş bir yelpazeden oluşan haberler 

programın içeriğini oluşturmaktadır.  

Paytak: Paytak gösteri sanatlarıyla çocukları eğlendirmeyi amaçlayan bir 

programdır.  Program dış ses ve konuk çocuklarla desteklenmiştir. Program canlı 

çekim tekniğiyle yapılmıştır. Ancak çeşitli grafik ve animasyonlarla desteklenmiştir.  

Hayvanların Günlüğü: Program hayvanların günlük yaşamlarıyla ilgili 

bilgiler vermektedir. Klasik belgesel formatından uzak, eğlenceli ve akıcı bir dille 

anlatım kullanılmaktadır. Belgesel çeşitli grafik animasyonlarla desteklenmiştir. Her 

bölümde bir hayvanın yaşam koşulları, fiziksel özellikleri ve beslenme şekli gibi 

özellikleri anlatılmaktadır.  

Nasıl Acaba: Programda çeşitli bilimsel deneyler yapılarak, karmaşık olayların 

açıklamaları yapılmaktadır. Program canlı yapım tekniğine göre yapılmıştır ancak 

çeşitli grafik animasyonlarla desteklenmektedir. Özellikle fen bilimleri anlamındaki 

deneylerle çocukların kafalarındaki soru işaretlerinin kalkması amaçlanmaktadır.  

Harika ĠĢler Takımı: Zeki, Sima, Dozer ve Dilara isimli dört çocuğun özel 

yetenekleri bulunmaktadır. Özel fiziksel yeteneklere sahip bu dört çocuk Harika İşler 

Takımı olarak Patron ve çetesinin kötülüklerini durdurmaya çalışmaktadırlar. Çizgi 

filmlerde klasikleşmiş olan kötü ile iyinin mücadelesinin işlendiği yapımda 

çocukların okul hayatları, arkadaşlarıyla olan ilişkileri yansıtılmaktadır.  

Kayıp Madalyon: Senaryosu bir efsane üzerine kurulmuş dizi filmdir. 

İstanbul‘un en değerli hazinesinin bir madalyon üzerinde şifrelenerek saklanmıştır. 

Madalyonu ele geçirip hazineye ulaşmak isteyen kötüler ile kötü adamları 

durdurmaya çalışan iyilerin mücadelesi anlatılmaktadır. Başrollerinde çocukların 

oynadığı dizi filmde çocuklar birlik olup aileleri ve dostlarıyla beraber kötü 

adamların madalyonu ele geçirmelerini engellemeye çalışmaktadırlar. Ancak bunun 

yanında öldürme, hırsızlık, adam kaçırma gibi unsurlar bulunmaktadır.  

Gece Bahçesi: Çocukların uyku saatlerinde yayınlanan bir programdır. Iggle 

Piggle, Upsy Daisy, Makka Pakka ve arkadaşlarından oluşan kukla karakterler bir 

ormanda yaşamaktadırlar. Geçmiş yıllarda televizyonlarda yayınlanan teletubbiese 

programıyla benzerlikler göstermektedir. Çocukları uyutmaya yönelik şarkılar ve 
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görüntülerin yer aldığı gece bahçesi kukla karakterlerin yanı sıra çeşitli 

animasyonlarla desteklenmektedir.  

NeĢeli Böcekler: Küçük bir bahçede yaşayan hayvanların hikayelerinin 

anlatıldığı animasyon tekniğiyle yapılmış bir çizgi filmdir. Kımıl, bilgin, ballı, 

boncuk ve arkadaşları birbirinden farklı böceklerdir ve kendilerine ait bir dünyada 

yaşamaktadırlar. Paylaşım, arkadaşlık ve dostluk ile ilgili mesajlar vermektedir.  

Harika Balon: Dünyanın ve Türkiye‘nin çeşitli bölgelerinin tanıtıldığı canlı 

çekim tekniğiyle yapılmış bir programdır. Programcı gittiği bölgenin kültürel 

niteliklerini, gelenek ve görenekleri gibi özelliklerini eğlenceli bir dille 

anlatmaktadır.  Programa dış ses olarak çocuklar eşlik etmektedirler.  

Üçüzler: Üç kız kardeşin başından geçen maceraların anlatıldığı canlandırma 

tekniğiyle yapılmış bir programdır. Kötü cadı sihir ve büyü kullanarak kızları her 

bölümde başka bir masalın ortasına göndermektedir. Kurtlar devler cüceler, cadılar, 

sihir büyü gibi gerçek dışı durumlar, ayrıca masalların içeriğine göre şiddete yönelik 

kesici aletler, vurma, kırma, düşme gibi unsurlara yer verilmektedir.   

Çık DıĢarıya Oynayalım: Bir mahallede yaşayan karakterlerin öyküsünü 

anlatan kukla karakterlerle yapılmış yerli bir yapımdır. Programda, doğa, yaşam, 

sanat, spor gibi hayata dair pratik bilgiler eğlenceli bir dille anlatılmaktadır. Bunun 

yanı sıra çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyebilecek olumlu mesajlar 

verilmektedir.  

Ġri Ġle Tıfıl: Birbirine zıt iki karakter olan İri ile Tıfıl‘ın birbirleriyle olan 

iletişimini konu alan bir yapımdır. Canlandırma tekniğiyle yapılmış programda, iri 

nazik ve sevecen, tıfıl ise gürültülü ve coşkulu bir karakterdir. Çocukları 

eğlendirirken ufak mesajlar vermeyi amaçlayan animasyonda çeşitli şarkılar da yer 

almaktadır.  

Bayan Mallard’ın Maceraları: Bayan Mallard ve yeğeni Müfettiş Willard 

çeşitli maceralara atılan iki ördektir. Bulundukları yerlerde gizemli ve entrikalı 

olayları çözmeye çalışmaktadırlar. Bayan Mallard, çeşitli eşyaları silahlara 

dönüştürerek zor durumlardan kurtulabilmektedir. Esrarengiz olayları ipuçlarından 

yola çıkarak çözüme kavuşturan bu ikili zor da olsa tehlikelerden kurtulmaktadırlar.  
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Zigby: Meraklı bir zebranın arkadaşlarıyla beraber başından geçen olayların 

anlatıldığı canlandırma tekniğiyle yapılmış bir çizgi filmdir. Ormanda yaşayan 

hayvanların dostluklarının işlendiği yapım eğlenceli bir dille çocuklar tarafından 

seslendirilmektedir.  

Dedemin Oyuncağı: Oyuncaklar ve oyunlar çocukların yetişmesinde önemli 

etkenlerdendir. Dedemin oyuncağı programında; bilgisayar oyunları ve oyun 

konsollarının karşısında, teneke arabalar ve el emeğiyle yapılan ahşap oyuncakların 

çocuk için daha önemli olduğu vurgulanmaktadır. Yapımda dede oyuncak hakkında 

kısa bilgiler verirken torunları da dedelerini dinlemektedir. Program canlı çekim 

tekniğiyle yapılmış ve animasyonlarla desteklenmiştir.  

MuhteĢem Türkler: Program, huzurevinde yaşamını sürdüren yaşlı bir 

dedenin çocuklara anlattığı kahramanlık hikayelerinden oluşmaktadır. Her bölümde 

tarihte ün yapmış Türk büyüklerinin anlatıldığı hikayelerde Türk milletinin 

zorluklara rağmen kazandığı zaferler anlatılmaktadır. Çizgi filmde savaş sahneleri 

gibi şiddet öğeleri yer almaktadır.  

Öcükle Böcük: Mutfakta yaşayan böceklerin yaşam mücadelelerin anlatıldığı 

Öcükle Böcük, canlandırma tekniği ile yapılmıştır. Böcekler için mutfak koca bir 

dünyadır ve yemek bulmak için zeki ve güçlü olmak gerekir. Programda böceklerin 

yemek için birbirleriyle olan mücadeleleri anlatılmaktadır. Her bölümde başka bir 

olay örgüsü ile çocukların eğlenmesi amaçlanmaktadır. 

Afacan Ve Yedi Kafadar: Bori‘lerin yaşadığı bir dünyada afacan ve 

arkadaşları kötülerin yaptığı kötülüklere engel olmaya çalışmaktadırlar. Gelişmiş 

duyulara sahip afacan ve arkadaşları her bölümde güçlerini kullanarak kötüleri 

yenmeye çalışmaktadırlar. Çizgi animasyon türünde olan programda arkadaşlık 

dostluk birlik beraberlik mesajları verilmektedir. 

Franny’nin Ayakları: Franny isimli küçük bir çocuğun her bölümde dünyanın 

farklı bir yerine gitmesini konu almaktadır. Franny, büyükbabasına tamir için gelen 

ayakkabıları giyerek farklı bir dünyaya gitmektedir. Programda gittiği yerin iklimsel 

özellikleri, doğa koşulları, hayvanları ve çeşitli özellikleri hakkında bilgiler yer 

almaktadır.  
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Nam Nam: Meraklı bir elma kurdu olan Nam Nam ve arkadaşlarının 

birbirleriyle olan iletişimini konu alan kukla karakterlerle yapılmış bir çocuk 

programıdır. Aile ilişkileri, sosyal yaşam, arkadaşlık ilişkileri gibi konularda basit 

ama yararlı bilgiler verilen bir programdır.   

TaĢın Sırrı: Taşın Sırrı geçmiş yıllarda çeşitli televizyonlarda yayınlanmış 

Pokemon tarzı bir çizgi dizidir. Minipetler, gizemli bir taşı korumakla görevli 

varlıklardır. Donkfu ve arkadaşları da minipetlerle birlikte taşın sırrını korumakla 

görevli çocuklardır. İyi ile kötünün mücadelesinin anlatıldığı yapımda şiddet öğeleri 

bulunmaktadır.  

Nane Ġle Limon: Nane ile Limon ilkokulda okuyan iki kardeştir. Mutfaktaki 

malzemelerle çeşitli tariflerle yemekler, tatlılar yapan kardeşler, program sırasında da 

çocuklara olumlu mesajlar vermektedirler. Ağaç dikme, atıkların ayrıştırılması, 

okuldaki kolların faydaları gibi konular işlenmektedir.  

Oyunbaz Sorular: Çocukların merak ettiği konularda bilgi veren soru cevap 

şeklinde oyun oynayarak yapılan bir programdır. Çeşitli konularda ne, nasıl, neden, 

kim, ne zaman gibi sorular sorulup bu sorulara cevaplar aranmaktadır. Nuri Abi, 

Camgül ve Şoru çocukların merak ettiği konulara açıklık getirmektedirler. Canlı 

çekim tekniğiyle oluşturulan program animasyonlarla desteklenmektedir.  

Hayvanların Sırları: Hayvanlar hakkında merak edilen konularda bilgiler 

veren belgesel nitelikte bir programdır. Canlandırma yapım tekniğiyle yapılan 

programda çeşitli şarkılarla hayvan sevgisinin önemi hakkında mesajlar 

verilmektedir. Çeşitli hayvanlar hakkında sorular sorularak bu hayvanların 

bilinmeyen yanları aktarılmaktadır.  

Rüzgar Gülü: Rüzgar Gülü, 9–12 yaş grubu çocuklar için canlı yayınlanan bir 

yarışma programıdır. Çocuk izleyiciler telefonla canlı yayına bağlanarak birbirleriyle 

yarışmaktadırlar. Çocuklara başkentler, şehirler, futbol takımları gibi çeşitli sorular 

sorularak kazanan izleyiciye hediye verilmektedir. İki sunucu ile gerçekleştirilen 

yarışma programı animasyonlarla desteklenmektedir.  

Kasaba: 8–12 yaş grubu çocukların birbirleriyle yarıştığı canlı yayınlanan bir 

yarışma programıdır. Çocuklar, bilgisayar destekli platformda telefondaki tuşlar 
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yardımıyla yarışmaktadırlar. Programda Demir, Mercan, Pırıl ve Rüzgar isimli dört 

karakterden biri seçilmektedir. Amaç Kasaba‘daki engelleri aşarak en fazla puanı 

toplamaktır. Puan toplamak için sorulan sorulara doğru cevapları vermek 

gerekmektedir.  

Hadisler: Gün içerisinde programlar arasında hadisler yayınlanmaktadır. Belli 

bir saati olmayan ancak hergün yayınlanan bu hadisler 5‘er saniyelik görüntülerden 

oluşmaktadır.   

Bu yapımların dışında program tanıtımları, yayın akışları ve yaklaşan 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çekilmiş kısa görüntüler de gün içerisinde 

yayınlanmıştır. 

3.1.4. Yapım Kaynağına Göre TRT Çocuk Programları 

 Yapım kaynağına göre TRT Çocuk programları yerli ve yabancı olmak üzere 

iki kategoride incelenmiştir.  

Tablo 6- TRT Çocuk‘un Yapım Kaynağına Göre Programları 

 

Yerli Yabancı 
Hadisler 

Pororo Şarkılar 

Haberlik 

Alim Dedenin Bilim Evi 

Bizim Mahalle 

Bu Ne Bu 

Cizgi Film Makinesi 

Düş Peşime 

Küçük Hezarfen 

Tel Ali 

Pepee 

Keloğlan 

Yarışçı 

Çılgın Dostlar 

Haberin Olsun 

Paytak 

Nasıl Acaba 

Harika İşler Takımı 

Kayıp Madalyon 

Harika Balon 

Çık Dışarıya Oynayalım 

Dedemin Oyuncağı 

Muhteşem Türkler 

Nane İle Limon 

Oyunbaz Sorular 

Rüzgar Gülü 

Kasaba 

Namnam 

Bernard 

Nano Çocuğun Maceraları 

Yap Da Görelim 

Arthur 

Charlie Ve Lola 

Kitou 

Küçük Robotlar 

Böcekler İmparatorluğu 

Flipper 

Zula Devriyesi 

Vikingler 

Simbad 

Bernard Spor 

Hayvanların Günlüğü 

Neşeli Böcekler 

Üçüzler 

İri İle Tıfıl 

Bayan Mallard‘ın Maceraları 

Zigby 

Öcükle Böcük 

Afacan Ve Yedi Kafadar 

Franny‘nin Ayakları 

Taşın Sırrı 

Hayvanların Sırları 

Gece bahçesi 
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Yayın hayatına başlarken % 70‘lik yerli yapımı hedefleyen TRT Çocuk, bu 

amacına henüz ulaşamamıştır. 12–18 Mayıs 2010 tarihleri arasında TRT Çocuk 

kanalının 28 yerli ve 25 yabancı yapımı bulunmaktadır. Toplam program sayısına 

göre; kanal yayınlarının yaklaşık % 53‘ünü yerli, % 47‘sini de yabancı kaynaklı 

programlar oluşturmaktadır. 

Yapımlar, yerli programlar, yabancı programlar, reklamlar ve fragmanlar 

olarak ayrılmıştır ve bunların dakika türünden süreleri ve bir günlük yayın 

içerisindeki yüzdelik dilimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 7- TRT Çocuk kanalının 12.08.2010 tarihindeki yayınların dakika ve 

yüzdelik dilim olarak değerleri 

Yerli 

Programlar 

Yabancı 

Programlar 
Reklamlar Fragmanlar Toplam 

Dakika Yüzde Dakika Yüzde Dakika Yüzde Dakika Yüzde Dakika Yüzde 

337 38,7 403 46,3 83 9,5 47 5,5 870 100 

 

Tablo 6‘da yerli ve yabancı programlar,  program sayısı bakımından 100 

üzerinden değerlendirildiğinde % 53 yerli yapım, % 47 yabancı yapım bulunmuştur. 

Tablo 7‘de yerli programların toplam süresi 337 dakika, yabancı programların 

toplam süresi ise 403 dakikadır. Gün içinde toplam 740 dakika programlara, 130 

dakika da reklam ve fragmanlara ayrılmıştır. Program süreleri bakımından TRT 

Çocuk programlarının  % 45.5‘i yerli yapımlardan, % 55.5‘i ise yabancı yapımlardan 

oluşmaktadır. 

Tablo 8: TRT Çocuk‘un Yerli Ve Yabancı Programlarının Sayı Ve Süre 

Bakımından Karşılaştırılması 

 Sayı Yüzde Süre Yüzde 

Yerli 28 53 337 45.5 

Yabancı 25 47 403 55.5 

Toplam 53 100 740 100 
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TRT Çocuk‘un yerli ve yabancı yapımları, program sayısı ve program süresi 

bakımından karşılaştırıldığında gözle görülür bir fark bulunmaktadır. Program süresi 

bakımından % 45.5 olan yerli yapımlar, program sayısı bakımından % 53‘tür.  

3.1.5. Yapım Tekniğine Göre TRT Çocuk Programları 

Yapım tekniğine göre TRT Çocuk programları üç kategoride incelenmiştir. 

Bunlar canlandırma, kukla karakterler ve canlı çekim tekniğidir.  

Tablo 9- TRT Çocuk‘un Yapım Tekniğine Göre Programları 

Canlandırma 

(Çizgi Film, Animasyon) 
Kukla Karakterler 

Canlı Çekim 

Tekniği 
Bernard 

Nano Çocuğun Maceraları 

Arthur 

Charlie Ve Lola 

Kitou 

Hadisler 

Pororo Şarkılar 

Küçük Robotlar 

Alim Dedenin Bilim Evi 

Böcekler İmparatorluğu 

Bu Ne Bu 

Cizgi Film Makinesi 

Flipper 

Küçük Hezarfen 

Tel Ali 

Zula Devriyesi 

Pepee 

Keloğlan 

Vikingler 

Simbad 

Bernard Spor 

Harika İşler Takımı 

Neşeli Böcekler 

Üçüzler 

İri İle Tıfıl 

Bayan Mallard‘ın Maceraları 

Zigby 

Muhteşem Türkler 

Öcükle Böcük 

Afacan Ve Yedi Kafadar 

Franny‘nin Ayakları 

Taşın Sırrı 

Nane İle Limon 

Hayvanların Sırları 

Haberlik 

Bizim Mahalle 

Çık Dışarıya Oynayalım 

Nam Nam 

Gece Bahçesi 

 

Yap Da Görelim 

Düş Peşime 

Yarışçı 

Çılgın Dostlar 

Haberin Olsun 

Paytak 

Hayvanların 

Günlüğü 

Nasıl Acaba 

Kayıp Madalyon 

Harika Balon 

Dedemin Oyuncağı 

Oyunbaz Sorular 

Rüzgar Gülü 

Kasaba 

 

 

Yapım tekniğine göre programlar incelendiğinde, 35 adet çizgi film ve 

animasyonlardan oluşan canlandırma tekniği ile yapılmış program bulunmaktadır. Bu 

filmlerin yanı sıra; 5 adet kukla karakterler kullanılarak yapılan program ve 15 adet 
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canlı çekim tekniği kullanılarak yapılan program kanal bünyesinde yer almaktadır. 

Programları yüzdelik dilimlerle ifade etmek gerektiğinde; program sayısı bakımından 

yaklaşık % 66 canlandırma çekim tekniği, % 9 kukla karakterler, %25 ise canlı 

çekim tekniği kullanılarak hazırlanmış yapımlardır.  

3.1.6. ġiddet Olgusuna Göre TRT Çocuk Programları 

Tez çalışmasında, kamusal yayın anlayışı ile yayın hayatını sürdüren TRT 

Çocuk kanalının programları izlenerek, şiddet unsuru içerip içermediği incelenmiştir. 

TRT Çocuk televizyonu yapımları, şiddet unsuruna göre iki kategoriye ayrılmıştır. 

Bunlar şiddet içeren programlar ve şiddet içermeyen programlardır. 

Tablo 10- TRT Çocuk‘un Şiddet Olgusuna Göre Programları 

 

ġiddet Ġçeren ġiddet Ġçermeyen 
Bernard 

Nano Çocuğun Maceraları 

Kitou 

Böcekler İmparatorluğu 

Flipper 

Keloğlan 

Vikingler 

Simbad 

Bernard Spor 

Harika İşler Takımı 

Kayıp Madalyon 

Üçüzler 

Muhteşem Türkler 

Taşın Sırrı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yap Da Görelim 

Arthur 

Charlie Ve Lola 

Hadisler 

Pororo Şarkılar 

Küçük Robotlar 

Haberlik 

Alim Dedenin Bilim Evi 

Cizgi Film Makinesi 

Düş Peşime 

Küçük Hezarfen 

Çılgın Dostlar 

Hayvanların Günlüğü 

Neşeli Böcekler 

Bayan Mallard‘ın Maceraları 

Dedemin Oyuncağı 

Afacan Ve Yedi Kafadar 

Franny‘nin Ayakları 

Hayvanların Sırları 

Nane İle Limon 

Bizim Mahalle 

 

Harika Balon 

Çık Dışarıya 

Oynayalım 

İri İle Tıfıl 

Zigby 

Öcükle Böcük  

Oyunbaz Sorular 

Rüzgar Gülü 

Kasaba 

Namnam 

Gece Bahçesi Nasıl 

Acaba Paytak 

Haberin Olsun 

Yarışçı 

Tel Ali 

Zula Devriyesi 

Pepee 

Bu Ne Bu 

 

 

TRT Çocuk yapımlarında şiddet olgusuna mümkün olduğunca dikkat 

edilmektedir. Şiddet unsuru içeren programlar şiddet içermeyen programlara göre 

azınlıkta kalmıştır. 53 yapımın 14‘ü şiddet içermektedir. Program sayısı bakımından 

yapımların % 26‘ı şiddet unsurları içermekte, % 74‘ü ise şiddet unsuru 

içermemektedir. 

3.1.7. Yapım Ġçeriğine Göre TRT Çocuk Programları 

TRT Çocuk bünyesinde bulunan programlar yapım içeriğine göre 8 ana başlık 

altında kategorize edilmiştir. Bunlar eğlendirme amaçlı yapımlar, bilim kurgu 
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yapımlar, aile yaşantısı işleyen yapımlar, arkadaşlık olgusunu vurgulayan yapımlar, 

belgesel nitelikli yapımlar, haber içerikli yapımlar, eğitici bilgilendirici yapımlar ve 

dini içerikli yapımlardır. 

Tablo 11- TRT Çocuk‘un Yapım İçeriğine Göre Programları 

 

Program Türü Program Adı Toplam 

Eğlendirme Amaçlı Yapımlar 

-Bernard 

-Yap Da Görelim 

-Çizgi Film Makinesi 

-Pepee 

-Keloğlan 

-Bernard Spor 

-Bayan Mallard‘ın 

Maceraları 

-Böcekler İmparatorluğu 

-Simbad 

-Öcükle Böcük 

-Taşın Sırrı 

-Paytak 

-Üçüzler 

-İri İle Tıfıl 

 

14 

Bilim 

Kurgu Yapımlar 

-Nano Çocuğun Maceraları 

-Küçük Robotlar 

-Nasıl Acaba 

-Harika İşler Takımı 

4 

Aile YaĢantısı ĠĢleyen Yapımlar 
-Arthur 

-Vikingler 
2 

ArkadaĢlık Olgusunu 

Vurgulayan Yapımlar 

-Kitou 

-Flipper 

-Küçük Hezarfen 

-Çılgın Dostlar 

-Kayıp Madalyon 

-Neşeli Böcekler 

-Zigby 

-Afacan Ve Yedi Kafadar 

-Nam Nam 

9 

Belgesel Nitelikli Yapımlar 

-Düş Peşime 

-Hayvanların Günlüğü 

-Harika Balon 

-Dedemin Oyuncağı 

-Muhteşem Türkler 

-Franny‘nin Ayakları 

-Hayvanların Sırları 

7 

Haber Ġçerikli Yapımlar 
-Haberlik 

-Haberin Olsun 
2 

Eğitici Bilgilendirici Yapımlar 

-Charlie Ve Lola 

-Pororo Şarkılar 

-Alim Dedenin Bilim Evi 

-Bizim Mahalle 

-Bu Ne Bu 

-Tel Ali 

-Zula Devriyesi 

-Yarışçı 

-Çık Dışarıya Oynayalım 

-Nane İle Limon 

-Oyunbaz Sorular 

-Rüzgar Gülü 

-Kasaba 

- Gece Bahçesi 

 

14 

Dini Ġçerikli Yapımlar -Hadisler 1 

 



 

 

93 

TRT Çocuk televizyonunun 14 adet eğitici bilgilendirici ve eğlendirme amaçlı 

yapımı bulunmaktadır. Kanalda, 9 adet arkadaşlık olgusunu vurgulayan yapım, 7 

adet belgesel nitelikli yapım, 4 adet bilim kurgu yapım, 2 adet haber içerikli yapım, 2 

adet aile yaşantısını işleyen yapım ve 1 adet dini içerikli yapım yayınlanmaktadır. 

Program sayısı bakımından, yayınlanan programlardan yüzdelik dilimde en fazla yeri 

yaklaşık % 26,6‘lık bir oran ile eğitici bilgilendirici yapımlar ve eğlendirme amaçlı 

yapımlar kaplamaktadır. TRT Çocuk programlarını % 17 gibi bir oranla arkadaşlık 

olgusunu vurgulayan yapımlar ve % 13‘lük bir oran ile belgesel nitelikli yapımlar 

oluşmaktadır. Kalan programların % 7,5‘i bilim kurgu yapımlardan, % 3,7‘si aile 

yaşantısını işleyen ve haber içerikli yapımlardan, %1,9‘u ise dini içerikli 

yapımlardan meydana gelmektedir.   

3.1.8. TRT Çocuk’un Ticari Yönü 

Kamusal bir yayın kuruluşu olan TRT Çocuk, gün içerisinde çeşitli reklam, 

tanıtım filmi ve tanıtıcı reklamlara yer vermektedir. TRT Çocuk televizyonunun 

18.04.2010 tarihli yayın akışındaki reklam kuşaklarında tanıtımı yapılan ürün ve 

firmalar şunlardır: 

Max: Algida firmasının ürün gamında yer alan Max Dondurma çeşitlerinin 

reklamı yapılmaktadır. 21 saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen 

tüm kuşaklarda girmektedir.  

Bugün Gazetesi: Gazetenin promosyon amaçlı tüm okuyucularına verdiği not 

defterlerinin reklamı yapılmaktadır. 11 saniye süren reklam filmi gün içerisinde 

hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir.  

Saray: Saray firmasının ürün gamında bulunan çikolata, bisküvi benzeri 

ürünlerin tanıtımının yapıldığı reklam filmidir. 10 saniye süren reklam filmi gün 

içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 

Ozmo: Şölen‘in ürün gamında bulunan yumurta şeklinde çikolata ve içindeki 

oyuncaktan oluşan Ozmo‘nun reklam filmidir. 10 saniye süren reklam filmi gün 

içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 
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Hasbro: Çocuklar için oyuncaklar üreten Hasbro ürünlerinin tanıtımının 

yapıldığı reklam filmleridir. Ortalama 15 saniye süren reklam filmleri gün içerisinde 

hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 

Playdoh: Playdoh oyun hamurunun tanıtımının yapıldığı reklam filmidir. 20 

saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 

Gonca Dergisi: Okur kitlesi çocuklar olan Gonca Dergisinin reklam filmidir. 

23 saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda 

girmektedir.  

Adore: Adore Oyuncakçılık‘ın ürün gamında bulunan oyuncak ve benzeri 

ürünlerin tanıtımlarının yapıldığı reklam filmleridir. Ortalama 20 saniye süren 

reklam filmleri gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 

Milliyet: Gazetenin çocuklara yönelik kupon karşılığı verdiği ürünlerin 

tanıtımlarının yapıldığı reklam filmleridir. Ortalama 35 saniye süren reklam filmleri 

gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 

Nesquick: Nestle firmasının Nesquick isimli çikolatalı süt ürün çeşitlerinin 

tanıtımının yapıldığı reklam filmleridir. Ortalama 30 saniye süren reklam filmleri 

gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 

Ümit Bisiklet: Ürün gamında çeşitli kahramanların bisikletlerinin yer aldığı 

Ümit Bisiklet firmasının reklam filmidir. 17 saniye süren reklam filmi gün içerisinde 

hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 

Hot Wheels: Hot Wheels firmasında bulunan çeşitli araç ve oyuncakların 

tanıtımının yapıldığı reklam filmidir. 16 saniye süren reklam filmi gün içerisinde 

hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 

Jelibon: Jelibon markasının yeni bir ürünü olan Jelibon Golcü‘nün reklam 

filmidir. 15 saniye süren reklam filmleri gün içerisinde bazı kuşaklarda girmektedir. 

Fisher-Price: Fisher-Price firmasının oyuncak ve benzeri ürünlerinin 

tanıtımının yapıldığı reklam filmidir. Ortalama 20 saniye süren reklam filmleri gün 

içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 
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Barbie: Geniş bir yelpazeye sahip Barbie bebeklerin tanıtıldığı reklam 

filmleridir. Ortalama 15 saniye süren filmler gün içerisinde hemen hemen tüm 

kuşaklarda girmektedir. 

Lego: Lego firmasının ürün gamında bulunan oyuncak ve benzeri ürünlerin 

tanıtımının yapıldığı reklam filmidir. Ortalama 20 saniye süren reklam filmleri gün 

içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 

Nerf Dart Tag: Nerf firmasının oyuncak silahlarının tanıtıldığı reklam 

filmidir. 23 saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda 

girmektedir. 

Pınar Kido: Pınar firmasının çocuklara yönelik ürettiği süt olan Pınar 

Kido‘nun reklam filmidir. 23 saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen 

tüm kuşaklarda girmektedir. 

Ttcocuk: Türk Telekom‘un çocuklara yönelik internet sitesinin reklam 

filmidir. 25 saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda 

girmektedir. 

Mc Donald’s: Bir fast food zinciri olan Mc Donald‘s‘larda bulunan 

oyuncakların tanıtımının yapıldığı bir reklam filmidir. 13 saniye süren reklam filmi 

gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 

Uhu Patafix: Bir yapıştırıcı olan Uhu‘nun reklam filmidir. 15 saniye süren 

reklam filmi gün içerisinde bazı kuşaklarda girmektedir. 

Hüptrik: Sütaş‘ın ürün gamında olan Hüptrik‘in tanıtımının yapıldığı reklam 

filmidir. 37 saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda 

girmektedir. 

Pınar Sosis: Pınar‘ın ürün gamında yer alan Pınar Sosis‘in reklam filmidir. 40 

saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 

SütaĢ Tatlım: Sütaş firmasının bünyesinde bulunan ürünlerden puding türünde 

bir yiyecek olan Sütaş Tatlım‘ın reklam filmidir. 40 saniye süren reklam filmi gün 

içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 
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MiniĢler: Minişler firmasının oyuncak ve benzeri ürünlerinin tanıtımının 

yapıldığı reklam filmidir. Reklamlar ortalama 20 saniyedir ve gün içerisinde hemen 

hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 

Salcano: Bir bisiklet markası olan Salcano bisiklet‘in reklam filmidir. 10 

saniye süren reklam filmleri gün içerisinde bazı kuşaklarda girmektedir. 

Transformers: Transformers film ve ürünlerinin yer aldığı internet sitesinin 

reklam filmidir. 13 saniye süren reklam filmi gün içerisinde bazı kuşaklarda 

girmektedir. 

Toplamda 14 saat 30 dakika yayın yapan TRT Çocuk‘ta reklam ve tanıtım 

filmleri için ayrılan süre 1 saat 23 dakika 46 saniyedir. 22 adet reklam kuşağı ve 27 

adet reklamı yapılan ürün ya da firma bulunmaktadır. TRT Çocuk yayınlarının 

yaklaşık %9,5 gibi bir oranını reklamlar oluşturmaktadır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

97 

3.2. Yumurcak TV  

25 Haziran 2007 tarihinde yayın hayatına başlayan Yumurcak TV‘nin hedef 

kitlesi 3–14 yaş grubu çocuklardır. 05.00-23.00 saatleri arasında yayın yapan 

Yumurcak TV, saat 23.00‘dan açılışa kadar herhangi bir program 

yayınlamamaktadır. Yayın merkezi İstanbul‘dur ve karasal hariç tüm yayın 

platformlarından yayın yapmaktadır. Genel Yayın Yönetmeni ise Meryem Akbal'dır. 

3.2.1. Yumurcak TV’nin Yayıncılık AnlayıĢı 

Şeker‘in de belirttiği gibi (Şeker, 2009:185-199) İslami bir çizgiye sahip olan 

Samanyolu Grubu bünyesinde yer alan Yumurcak TV‘nin genel yayın yönetmeni 

Meryem Akbal, kanalın yayıncılık anlayışı konusunda basına yaptığı bir takım 

açıklamalar bulunmaktadır.   

Çocukların hayal güçlerini artıracak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak 

yapımlara ağırlık verdiklerini belirten Yumurcak TV Genel Yayın Yönetmeni 

Meryem Akbal ‗Şiddet dolu çizgi filmlerin yerine çocukların eğlenerek öğrendiği, 

insani değerleri öne çıkaran yapımların yer aldığı bir yayıncılık anlayışı 

benimsiyoruz‘ şeklinde söylemektedir. Çocuklar için güvenilir programlar 

hazırladıklarını ve bu konuda çok seçici davrandıklarını anlatan Akbal şöyle devam 

etmektedir: ‗Çocukların yetişkinler için hazırlanan programların bağımlısı haline 

geldi. Yumurcak TV‘nin de amacının çocukları bu zararlı bağımlılıktan korumak ve 

aileleri bilinçlendirmek. Kanalımız sabahtan akşama kadar çocuklara yönelikken, 

saat 23.00‘dan sonra ailelere yönelik eğitim programları ve belgeseller yayınlıyor.‘ 

(www.stargazete.com, 26.04.2010) 

Yumurcak TV'nin yayın anlayışı, her zaman ve her koşulda çocuğun yanında, 

çocuğun yararına yayıncılık yapmaya odaklıdır. Çocuk televizyonculuğu diğer TV 

yayıncılığına göre çok fazla özen ve sorumluluk gerektirmektedir. Ancak gönüllü 

bilinci ile ve anne-baba hassasiyetinde yayıncılık yaklaşımı ile çocuğa faydalı 

sonuçlara ulaşılabilmektedir (M. Akbal ile kişisel iletişim (Bkz. Ek-1), 27 Ağustos 

2010). 

 

 

http://www.tumgazeteler.com/haberleri/haziran/
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Genel_Yay%C4%B1n_Y%C3%B6netmeni&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Meryem_Akbal&action=edit&redlink=1
http://www.stargazete.com/
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3.2.2. Yumurcak TV’nin Yayın AkıĢı 

05.00‘da Tabiatın Dili programıyla başlayan Yumurcak TV yayınları 22.50‘de 

son bulmaktadır. Diğer televizyonlarda olduğu gibi hafta içi tüm günler yayın akışı 

hemen hemen aynıdır. Ancak kanalın hafta içi ve hafta sonu yayın akışı farklılıklar 

göstermektedir.  

Tablo 12- Yumurcak TV‘nin 12.04.2010 Tarihli Yayın Akışı 

05.00: Tabiatın Dili 

05.10: Çocuk Rehberi 

05.20: Minuscules 

05.30: Roncho 

05.35: Dedektif Gadget 

06.55: Gazoon 

06.00: Uzun Kuyruk 

06.25: Oliver‘ın Maceraları 

06.45: Caillou 

07.45: Gazoon 

08.00: Arthur 

08.30: Uzun Kulak 

08.50: Roncho 

08.55: Uçan Balon 

09.00: Resim Defteri 

09.10: Tarçın Ve Arkadaşları 

09.40: Bunu Ben Başardım 

09.45: Alkışlar 

09.50: Ozie Boo 

09.55: Gazoon 

10.00: Yum Yum Haber 

10.15: Caillou 

10.55: Poko 

11.20: Louie 

11.30: Rahat Koltuk 

11.50: Baloncuk Kasabası 

12.05: Panda 

12.20: Gazoon 

12.25: Loopdidoo 

12.40: Oliver‘ın Maceraları 

13.15: Corneil Ve Bernie 

13.30: Doom Adası 

13.55: Dedektif Gadget 

14.20: Buster‘dan Mektup Var 

14.55: Sefiller 

15.20: Gazoon 

15.30: Arthur 

16.10: Zaboomafoo  

17.00: Caillou 

17.35: Louie 

17.40: Resim Defteri 

17.45: Uzun Kuyruk 

18.00: Gazoon 

18.10: Uçan Balon 

18.20: Lale Şarkısı 

18.30: Rahat Koltuk 

19.00: Küçük Bilgin 

19.10: Küçük Canavarlar 

19.15: Resim Defteri 

19.20: Yum Yum Haber 

19.30: Gazoon 

19.35: Arthur 

20.05: Caillou 

20.40: Uzun Kuyruk 

21.15: Dedektif Gadget 

21.40: Sefiller 

22.06: Yeşil Oba 

22.30: Gazoon 

22.35 BirlikteBüyürken 

22.50: Kapanış 
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Tablo 13- Yumurcak TV‘nin 18.04.2010 Tarihli Yayın Akışı 

 

05.00: Tabiatın Dili 

05.10: Çocuk Rehberi 

05.30: Roncho 

05.32: Dedektif Gadget 

05.55: Gazoon 

06.00: Uzun Kuyruk 

06.21: Oliver‘ın Maceraları 

06.45: Caillou 

07.45: Gazoon 

08.00: Arthur 

08.35: Uzun Kulak 

08.57: Uçan Balon 

09.00: Resim Defteri 

09.03: Tel Telin Torbası 

09.10: Tarçın Ve Arkadaşları 

09.35: Bunu Ben Başardım 

09.37: Alkışlar 

09.40: Gazoon 

09.43: Yum Yum Haber 

09.55: Caillou 

10.35: Poko 

11.10: Lale Şarkısı 

11.20: Louie 

11.25: Rahat Koltuk 

11.55: Baloncuk Kasabası 

12.05: Panda 

12.25: Loopdidoo 

12.40: Oliver‘ın Maceraları 

13.10: Corneil Ve Bernie 

13.30: Doom Adası 

13.50: Dedektif Gadget 

14.20: Buster‘dan Mektup Var 

14.50: Sefiller 

15.20: Arthur 

15.35: Oliver‘ın Maceraları 

15.45: Yeşil Oba 

16.10: Zaboomafoo 

17.00: Caillou 

17.35: Louie 

17.40: Resim Defteri 

17.45: Uzun Kuyruk 

18.10: Uçan Balon 

18.30: Rahat Koltuk 

19.00: Küçük Bilgin 

19.15: Resim Defteri 

19.17: Lale Şarkısı 

19.20: Yum Yum Magazin 

19.35: Arthur 

20.05: Caillou 

20.40: Uzun Kuyruk 

21.15: Dedektif Gadget 

21.40: Emily 

22.10: Sefiller 

22.35 Birlikte Büyürken 

22.50: Kapanış 

 

3.2.3. Yumurcak TV’nin Yayın Ġçerikleri 

Bir haftalık seyir sonunda Yumurcak TV kanalında 35 adet yapım 

bulunmuştur.  

Tabiatın Dili: Hayvanlar aleminin işlendiği belgesel nitelikli bir yapımdır. 

Yaklaşık yedi dakikadan oluşan yapım sabah saat beşte yayına girmektedir. 

Programda birkaç hayvanın yaşam koşulları, doğal ortamları, beslenme şekilleri 

hakkında bilgiler verilmektedir.  
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Çocuk Rehberi: Dünyanın çeşitli bölgelerindeki hayvanlar çocuklarla beraber 

izleyicilere tanıtılmaktadır. Yaklaşık 15 dakika süren belgesel nitelikli bir yapımdır. 

Soru cevap şeklinde süren belgeselin sonunda programın kısa bir özeti verilmektedir.  

Minuscules: Çocukların hayvanların yaşam tarzı, beslenme şekilleri ile ilgili 

bilgiler vermek amacıyla hazırlanmış animasyon ağırlıklı ve gerçek görüntülerle 

desteklenmiş bir programdır. Çocukların ilgisini çekebilmek amacıyla klasik belgesel 

formatından uzak, esprili bir öyküleme dili kullanılmıştır.  

Rahat Koltuk: Bir palyaço olan Loonet‘in ve arkadaşı Molly‘nin uyanmaları 

ile başlayıp gün batımına dek başlarından geçen maceraları konu alan, arkadaşlığın 

önemi, toplum içerisinde nasıl davranılması gerektiği, egzersiz yapmanın yararları 

konularında vurguların yapıldığı animasyon ve kukla karakterlerle desteklenmiş canlı 

çekim tekniği ağırlıklı yapımdır.  

YeĢil Oba: Anadolu‘da temsili bir kasabanın konu alındığı, insan ilişkileri, 

komşuluk, arkadaşlık, hayvan sevgisi ve köy hayatı gibi noktalara sıkça vurgu yapan, 

kukla karakterler tekniği ile hazırlanmış bir programdır.  

Zaboomafoo: Günlük hayatta kolay rastlanamayacak hayvanları tanıtmak, 

onların yaşamlarıyla ilgili bilgi vermek amaçlı hazırlanmış, animasyon ve kukla 

karakterlerle desteklenmiş canlı çekim tekniği ağırlıklı belgesel nitelikli bir yapımdır.  

Gazoon: Fil, yılan, devekuşu gibi birkaç hayvandan oluşan grubun çekişmeli 

ilişkilerini kimi zaman eğlenceli kimi zamanda hafif şiddet içerikli biçimde konu 

alan hayvanlar alemine farklı bir bakış açısı ile yaklaşan canlandırma tekniği ile 

hazırlanmış bir yapımdır.  

Bunu Ben BaĢardım: Her bölümde farklı bir çocuğun, değişik malzemeler 

kullanarak el becerisini sergilediği çocukların özgüvenini ve yaratıcılıklarını 

geliştirmeye yönelik canlı çekim tekniği ile hazırlanmış bir programdır.  

Uçan Balon: Her bölümde farklı bir çocuğun konuk edildiği, önceden 

hazırlanmış bir takım sorularla çocukların özgüvenini, konuşma, düşünme ve 

sorulara cevap verebilme yeteneğini ölçme ve geliştirme amaçlı, animasyon tekniği 

ile desteklenmiş canlı çekim tekniği ağırlıklı bir yapımdır.  
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Yum Yum Haber: Sunuculuğunu her bölüm farklı bir çocuğun üstlendiği, 

çocukların eğitim, bilim, sanat ve eğlence alanındaki faaliyetleri ile ilgili bilgiler 

veren, hedef izleyici kitlesinin sosyalleşme duyusunu geliştirmeyi amaçlayan, 

röportajlarla desteklenmiş, canlı çekim tekniği kullanılarak hazırlanmış bir 

programdır.  

Dedektif Gadget: Her bölümde farklı bir hikayenin işlendiği, bu hikayelerde 

ortak noktanın kötülere karşı mücadele etmenin vurgulandığı çizgi filmdir. Yapımda 

verilen mesaj, kahramanın tüm zorluklara rağmen kötülerle mücadeleden 

vazgeçmemesi ve iyi kötü savaşında mutlaka iyilerin kazandığı düşüncesidir.  

Caillou: Dört yaşında bir çocuğun ailesi arkadaşları ve çevresiyle olan 

iletişimini, örnek davranışlarını konu alan çizgi filmdir. Yapım çocuk izleyicilere 

beslenme alışkanlığı, uyku düzeni, paylaşma ve sorumluluk duygusu ile ilgili 

mesajlar verirken, ebeveynler için de çocuk eğitimi ile alakalı bazı öneriler 

sunulmaktadır.  

Arthur: Bir ilkokul öğrenicisi olan Arthur‘un aile, okul ve sosyal yaşantısını 

konu almaktadır. Sorumluluk bilincinin gelişmesi, yalan söylemenin zararları, 

paylaşmanın önemi gibi noktalarda önemli mesajlar içermektedir.  

Tarçın Ve ArkadaĢları: Çınçınlar Ormanı adı verilen bir ormanda insanların 

doğayla iç içe sürdükleri yaşamı konu alan, her bölümde farklı konuların işlendiği 

fakat ortak noktası çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak, sayıları, 

hayvanları, renkleri, doğayı korumanın ve arkadaşlığın önemini öğretmek olan kukla 

karakterler tekniği ile hazırlanmış bir programdır.  

Uzun Kulak: Uzun Kulaklar, ormanda çeşitli hayvanlarla birlikte yaşayan, 

baba, teyze ve çocuklardan oluşan bir tavşan ailesidir. Filmde sofra adabı, hırsızlık, 

arkadaşlık, ailenin önemi, büyüklerin sözünü dinlemek, birlik ve beraberliğin önemi 

gibi konular işlenmektedir.  

Resim Defteri: Çocuk izleyicilerden gelen resimlerin yayınlandığı bir 

programdır. Resim içerisindeki objeler animasyon yoluyla canlandırılmaktadır. Bu 

yapımla çocukların Yumurcak Televizyonu ile iletişim kurması amaçlanmıştır.  
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AlkıĢlar: Sebze ve meyveler, çeşitli hayvanlar ve çeşitli objeler hakkında 

bilgiler veren bir yada iki dakika süren ve canlandırma tekniği ile oluşturulmuş bir 

yapımdır. Objelerin özellikleri bir şarkı eşliğinde verilerek, çocukların eğlenmesi ve 

bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.  

Roncho: Bahçe içerisinde küçük bir kulübede yaşayan Roncho adında bir 

köpeğin başına gelen olaylar anlatılmaktadır. Roncho, elektriğe çarpılmaktan, 

tramplenden düşmeye kadar türlü belalara maruz kalmaktadır.  

Uzun Kuyruk: Marsupiler, uzun kuyrukları olan güçlü hayvanlardır. Bu 

hayvanları ele geçirerek üzerlerinden kar sağlamayı amaçlayan kötüler ile 

marsupilere yardımcı olmaya çalışan ailenin maceralarının anlatıldığı ve çeşitli şiddet 

öğelerinin yer aldığı bir çizgi filmdir.  

Oliver’ın Maceraları: Oliver, yaramaz küçük bir çocuktur ve canı sıkıldığında 

farklı maceralar yaşamak istemektedir. Geniş hayal dünyası ile kendini çeşitli 

hikayelerin içinde bulmaktadır. Bu hikayelerde Oliver‘ın kötülerle olan savaşında 

Zobinaks isimli bir robot yardım etmektedir. Canlandırma tekniği ile yapılmış çizgi 

filmde şiddet içeren görüntüler yer almaktadır.  

Baloncuk Kasabası: Denizaltında yaşayan hayvanların maceralarını anlatan 

bir çizgi filmdir. Klişeleşmiş iyi ile kötünün mücadelesinin anlatıldığı filmde bazı 

hayvanlara iyi bazılarına kötü roller verilmiştir. Filmde gerçek dışı unsurlar ve şiddet 

öğeleri yer almaktadır.  

Panda: Panda ve arkadaşlarının anaokulunda birbirleriyle olan 

arkadaşlıklarının ve iletişimini konu alan bir yapımdır. Panda ve arkadaşları çeşitli 

oyunlar oynayarak, çocuklara çeşitli bilgiler ve öğütler vermektedir. Kukla 

karakterlerle yapılan ve animasyonlarla desteklenen programda, çocukları 

eğlendirmeye yönelik şarkılar ve tekerlemeler bulunmaktadır. 

Loopdidoo: Petunya isimli küçük bir kız ve gürültücü köpeği Loopdidoo‘nun 

bir bahçe içerisindeki maceralarını konu alan bir çizgi filmdir. Yapımda Petunya, 

Loopdidoo ve arkadaşlarının dayanışmasına yer verilmektedir.  
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Ozie Boo: Ozie Boo‘lar kuzey kutbunda yaşayan bir grup penguenlerdir. Her 

bölümde çocukların yapması gereken görevleri hatırlatma amaçlı yapılmış bir 

animasyondur. 

Poko: Poko, bir çocuğun evde nasıl vakit geçirebileceğini anlatmaya çalışan 

bir animasyon yapımdır. Programda Poko‘ya köpeği Minus ve oyuncakları eşlik 

etmektedir. Animasyonda sihir, büyü gibi gerçekdışı unsurlara yer verilmiştir. Ancak 

şarkı ve tekerlemelerle çocuklara olumlu mesajlar verilmektedir.  

Louie: Tavşan Louie ve uğurböceği Yoko iki arkadaştır. Ellerindeki sihirli 

kalemler ve boya kalemleriyle çeşitli şekil, kişi ve objeler çizerek onları 

boyamaktadırlar. Çocukları resim çizmeye yönlendiren program canlandırma 

tekniğiyle hatırlanmıştır.  

Sefiller: Sefiller adlı romandan uyarlanan, Marius ve arkadaşlarının 

hikayesinin anlatıldığı bir çizgi dizidir. Yapımda her türlü ateşli, delici ve kesici 

silahlar; ölme, öldürme, yaralama, kavga gibi şiddet unsurları yer almaktadır.  

Küçük Bilgin: Johan bilime meraklı bir çocuktur. Odasındaki sihirli kitap ile 

Profesör ve arkadaşlarının yanına ışınlanarak merak ettiği soruların cevaplarını 

bulmaya çalışmaktadır. Çocukların bilim dünyası hakkında faydalı bilgiler veren 

program canlandırma tekniği ile yapılmıştır.  

Corneil Ve Bernie: Corneil konuşan ve becerikli bir köpek, Bernie ise 

Corneil‘e bakmakla sorumlu bir çocuktur. Çizgi filmde ikilinin başından geçen 

maceralardan oluşmaktadır. Ancak Corneil, Bernie‘ye göre daha akıllı ve becerikli 

bir köpektir.  

Doom Adası: İnsanlar ve uzaylı yaratıkların bir arada yaşadığı bir dünyada 

Tommy, Swanky, Dinko ve arkadaşlarının maceralarının yer aldığı bir çizgi filmdir. 

Yapımda arkadaşlık ilişkilerinin yanı sıra, çarpma, vurma, kırma, düşme gibi şiddet 

içerikli unsurlar bulunmaktadır.  

Buster’dan Mektup Var: Küçük bir tavşan olan Buster, dünyanın çeşitli 

bölgelerine giderek, gittiği bölge hakkında bilgiler vermektedir. Belgesel nitelikte bir 

program olan Buster‘dan Mektup Var, canlı çekim tekniğiyle yapılmıştır. Ancak 

canlandırma tekniğiyle desteklenmiş bir yapımdır.  
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Küçük Canavarlar: Bir grup küçük çocuğun maceralarının anlatıldığı 

izleyicileri eğlendirmeye yönelik yapılmış bir çizgi filmdir.  

Birlikte Büyürken: Anne babalara eğitim, beslenme, dinlenme, paylaşma, 

planlı ders çalışma, uyku düzeni gibi konularda kısaca ebeveynlerin çocukları ile 

ilgili iletişimi hakkında bilgi veren bir programdır. Canlı çekim tekniği ile yapılan 

eğitim programı, yaklaşık yirmi beş dakika sürmektedir.  

Tel Telin Torbası: Yerli bir yapım olan Tel Telin Torbası, çocukları 

yiyecekler ve yemek yapmak hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Cin Ali 

tiplemesine benzer bir çizgi karakter, hazırladığı malzemelerle yemek yapar. Yaptığı 

yemekleri arkadaşlarına ikram eder. Yemeğin sonunda arkadaşları da bu emeğin 

karşılığı olarak çizgi karaktere hediyeler verir. Canlandırma tekniğiyle hazırlanmış 

programa fon müziğiyle renk katılmıştır.  

Emily: Emily sevgi dolu, meraklı küçük bir kızdır. Yaşadığı heyecanları, 

maceraları her gün günlüğüne yazmaktadır. Emily‘nin ailesi ve arkadaşlarıyla 

birlikte başından geçen olayların anlatıldığı bir çizgi dizidir.   

Bu yapımların dışında reklam kuşaklarında saat 21.00‘dan sonra çocukların 

uyku vaktinin geldiğini belirten kısa görüntüler yayınlanmaktadır. 

3.2.4. Yapım Kaynağına Göre Yumurcak TV Programları 

Yapım kaynağına göre Yumurcak TV programları yerli ve yabancı olmak 

üzere iki kategoride incelenmiştir.  

Tablo 14- Yumurcak TV‘nin Yapım Kaynağına Göre Programları 

 

YERLĠ YABANCI 
Uçan Balon 

Resim Defteri 

Tarçın Ve Arkadaşları 

Bunu Ben Başardım 

Alkışlar 

Yum Yum Haber 

Yeşil Oba 

Birlikte Büyürken 

Tel Telin Torbası 

 

 

 

Tabiatın Dili 

Çocuk Rehberi 

Minuscules 

Roncho 

Dedektif Gadget 

Gazoon 

Uzun Kuyruk 

Oliver‘ın Maceraları 

Caillou 

Arthur  

Uzun Kulak  

Ozie Boo 

Poko  

Luoie 

Baloncuk Kasabası 

Panda 

Looddidoo 

Corneil Ve Bernie 

Doom Adası 

Buster‘dan Mektup Var 

Sefiller 

Zaboomafoo 

Küçük Bilgin 

Küçük Canavarlar 

Emily 

Rahat Koltuk 
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12–18 Mayıs 2010 tarihleri arasında Yumurcak TV kanalının 9 yerli ve 26 

yabancı yapımı bulunmaktadır. Kanalın program sayısına göre yaklaşık % 25 yerli, 

% 75 de yabancı kaynaklı programı vardır.  

Yapımlar, yerli programlar, yabancı programlar, reklamlar ve fragmanlar 

olarak ayrılmıştır ve bunların dakika türünden süreleri ve bir günlük yayın 

içerisindeki yüzdelik dilimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 15- Yumurcak TV kanalının 12.04.2010 tarihindeki yayınların dakika ve 

yüzdelik dilim olarak oranları 

Yerli 

Programlar 

Yabancı 

Programlar 
Reklamlar Fragmanlar Toplam 

Dakika Yüzde Dakika Yüzde Dakika Yüzde Dakika Yüzde Dakika Yüzde 

96 8,9 725 67,7 196 18,3 53 5,1 1070 100 

 

Tablo 14‘de yerli ve yabancı programlar  program sayısı bakımından 100 

üzerinden değerlendirildiğinde % 25 yerli yapım, % 75 yabancı yapım bulunmuştur. 

Tablo 15‘te yerli programların toplam süresi 96 dakika, yabancı programların toplam 

süresi ise 725 dakikadır. Gün içinde toplam 821 dakika programlara, 249 dakika da 

reklam ve fragmanlara ayrılmıştır. Program süreleri bakımından Yumurcak TV 

programlarının  % 11.6‘sı yerli yapımlardan, % 88.4‘ü ise yabancı yapımlardan 

oluşmaktadır. 

Tablo 16: Yumurcak TV‘nin Yerli Ve Yabancı Programlarının Sayı Ve Süre 

Bakımından Karşılaştırılması 

 Sayı Yüzde Süre Yüzde 

Yerli 9 25 96 11.6 

Yabancı 26 75 725 88.4 

Toplam 35 100 821 100 
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Yumurcak TV‘nin yerli ve yabancı yapımları, program sayısı ve program 

süresi bakımından karşılaştırıldığında gözle görülür bir fark bulunmaktadır. Program 

süresi bakımından % 11.6 olan yerli yapımlar, program sayısı bakımından % 25‘tir.  

3.2.5. Yapım Tekniğine Göre Yumurcak TV Programları 

Yapım tekniğine göre Yumurcak TV programları üç kategoride incelenmiştir. 

Bunlar canlandırma, kukla karakterler ve canlı çekim tekniğidir.  

Tablo 17- Yumurcak TV‘nin Yapım Tekniğine Göre Programları 

CANLANDIRMA 

(Çizgi Film, 

Animasyon) 

KUKLA 

KARAKTERLER 

CANLI ÇEKĠM 

TEKNĠĞĠ 

Resim Defteri 

Alkışlar 

Minuscules 

Roncho 

Dedektif Gadget 

Gazoon 

Uzun Kuyruk 

Oliver‘ın Maceraları 

Caillou 

Arthur  

Uzun Kulak  

Ozie Boo 

Poko  

Luoie 

Baloncuk Kasabası 

Looddidoo 

Corneil Ve Bernie 

Doom Adası 

Sefiller 

Küçük Bilgin 

Küçük Canavarlar 

Tel Telin Torbası 

Emily 

Tarçın Ve Arkadaşları 

Panda 

Yeşil Oba 

 

Tabiatın Dili 

Çocuk Rehberi 

Uçan Balon 

Bunu Ben Başardım 

Yum Yum Haber 

Rahat Koltuk 

Buster‘dan Mektup Var 

Zaboomafoo 

Birlikte Büyürken 

 

 

 

 

 

Yapım tekniğine göre programlar incelendiğinde, 23 adet çizgi film ve 

animasyonlardan oluşan canlandırma tekniği ile yapılmış program bulunmaktadır. Bu 

filmlerin yanı sıra; 3 adet kukla karakterler kullanılarak yapılan program ve 9 adet 

canlı çekim tekniği kullanılarak yapılan program kanal bünyesinde yer almaktadır. 

Program sayısına göre yapımlar; yaklaşık % 66 canlandırma çekim tekniği, % 8 

kukla karakterler, %26 ise canlı çekim tekniği kullanılarak hazırlanmışlardır. 
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3.2.6. ġiddet Olgusuna Göre Yumurcak TV Programları 

Yumurcak TV programlarının, şiddet unsuru içerip içermediği incelenmiştir. 

Yumurcak TV yapımları, şiddet unsuruna göre iki kategoriye ayrılmıştır. Bunlar 

şiddet içeren programlar ve şiddet içermeyen programlardır. 

Tablo 18- Yumurcak TV‘nin Şiddet Olgusuna Göre Programları 

 

ġĠDDET ĠÇEREN ġĠDDET ĠÇERMEYEN 
Gazoon 

Dedektif Gadget 

Roncho 

Uzun Kuyruk 

Oliver‘ın Maceraları 

Baloncuk Kasabası 

Sefiller 

Doom Adası 

Corneil Ve Bernie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabiatın Dili 

Çocuk Rehberi 

Minuscules 

Caillou 

Arthur  

Uzun Kulak  

Ozie Boo 

Poko  

Luoie 

Rahat Koltuk 

Panda 

Looddidoo 

Buster‘dan Mektup Var 

Zaboomafoo 

Küçük Bilgin 

Küçük Canavarlar 

Uçan Balon 

Resim Defteri 

Tarçın Ve Arkadaşları 

Bunu Ben Başardım 

Alkışlar 

Yum Yum Haber 

Yeşil Oba 

Birlikte Büyürken 

Tel Telin Torbası 

Emily 

Yumurcak TV yapımlarında şiddet olgusuna mümkün olduğunca dikkat 

edilmektedir. 35 yapımın 9‘ü şiddet içermektedir. Program sayısına göre yapımların 

yaklaşık % 26‘ı şiddet unsurları içermekte, % 74‘ü ise şiddet unsuru içermemektedir. 

3.2.7. Yapım Ġçeriğine Göre Yumurcak TV Programları 

Yumurcak TV bünyesinde bulunan programlar yapım içeriğine göre 8 ana 

başlık altında kategorize edilmiştir. Bunlar eğlendirme amaçlı yapımlar, bilim kurgu 

yapımlar, aile yaşantısı işleyen yapımlar, arkadaşlık olgusunu vurgulayan yapımlar, 

belgesel nitelikli yapımlar, haber içerikli yapımlar, eğitici bilgilendirici yapımlar ve 

dini içerikli yapımlardır. 
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Tablo 19- Yumurcak TV‘nin Yapım İçeriğine Göre Programları 

 

Program Türü Program Adı Toplam 

Eğlendirme Amaçlı Yapımlar 

-Küçük Canavarlar 

-Resim Defteri 

-Gazoon 

-Dedektif Gadget 

-Roncho 

-Uzun Kuyruk 

-Oliver‘ın Maceraları 

-Baloncuk Kasabası 

-Sefiller 

-Doom Adası 

-Corneil Ve Bernie 

-Emily 

12 

Bilim 

Kurgu Yapımlar 

- Küçük Bilgin 
1 

Aile YaĢantısı ĠĢleyen Yapımlar 

-Caillou 

-Arthur  

-Uzun Kulak  

-Yeşil Oba 

4 

ArkadaĢlık Olgusunu 

Vurgulayan Yapımlar 

-Tarçın Ve Arkadaşları 

-Panda 

-Looddidoo 
3 

Belgesel Nitelikli Yapımlar 

-Tabiatın Dili 

-Çocuk Rehberi 

-Minuscules 

-Zaboomafoo 

-Buster‘dan Mektup Var 

5 

Haber Ġçerikli Yapımlar 
-Yum Yum Haber 

1 

Eğitici Bilgilendirici Yapımlar 

-Rahat Koltuk 

-Bunu Ben Başardım 

-Uçan Balon 

-Alkışlar 

-Luoie 

-Birlikte Büyürken 

-Ozie Boo 

-Poko 

-Tel Telin Torbası  

9 

Dini Ġçerikli Yapımlar  0 

 

Yumurcak Televizyonunun 12 adet eğlendirme amaçlı yapımı ve 9 adet eğitici 

bilgilendirici yapımı bulunmaktadır. Kanalda, 5 adet belgesel nitelikli yapım, 4 adet 

aile yaşantısını işleyen yapım, 3 adet arkadaşlık olgusunu vurgulayan yapım, 1 adet 

bilim kurgu yapım, 1 adet haber içerikli yapım yayınlanmaktadır. Dini içerikli yapım 

bulunmamaktadır. Yayınlanan programlardan, program sayısına göre, yüzdelik 

dilimde en fazla yeri yaklaşık % 34‘lük bir oran ile eğlendirme amaçlı yapımlar 
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kaplamaktadır. Yumurcak TV programlarını % 26 gibi bir oranla eğitici bilgilendirici 

yapımlar ve % 14‘lik bir oran ile belgesel nitelikli yapımlar oluşmaktadır. Kalan 

programların % 11‘i aile yaşantısını işleyen yapımlardan, %9‘u arkadaşlık olgusunu 

vurgulayan yapımlardan, %3‘ü haber içerikli yapımlardan ve yine % 3‘ü bilim kurgu 

yapımlardan, meydana gelmektedir.   

3.2.8. Yumurcak TV’nin Ticari Yönü 

Ticari bir yayın kuruluşu olan Yumurcak TV, gün içerisinde çeşitli reklam, 

tanıtım filmi ve tanıtıcı reklamlara yer vermektedir. Yumurcak TV‘nin 18.04.2010 

tarihli yayın akışındaki reklam kuşaklarında tanıtımı yapılan ürün ve firmalar 

şunlardır: 

Ġstikbal: İstikbal firmasının bünyesinde bulunan çocuk odaları mobilyalarının 

tanıtımının yapıldığı reklam filmidir. 12 saniye süren reklam filmi gün içerisinde 

bazı yapımların sponsor firması olarak yayına girmektedir.  

Ozmo: Şölen‘in ürün gamında bulunan yumurta şeklinde çikolata ve içindeki 

oyuncaktan oluşan Ozmo‘nun reklam filmidir. 10 saniye süren reklam filmi gün 

içerisinde bazı yapımların sponsor firması olarak yayına girmektedir. 

Ttcocuk: Türk Telekom‘un çocuklara yönelik internet sitesinin reklam 

filmidir. 25 saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda 

girmektedir. 

Hasbro: Hasbro firmasının oyuncak ve benzeri ürünlerinin tanıtımının 

yapıldığı reklam filmleridir. Ortalama 15 saniye süren reklam filmleri gün içerisinde 

hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 

Nesquick: Nestle firmasının Nesquick isimli sütü ve Nesquick Duo isimli 

ürünlerinin tanıtımlarının yapıldığı reklam filmleridir. Ortalama 25 saniye süren 

reklam filmleri gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda ve bazı programların 

sponsor firması olarak yayına girmektedir. 

Transformers: Transformers film ve ürünlerinin yer aldığı internet sitesinin 

reklam filmidir. 13 saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen tüm 

kuşaklarda girmektedir. 
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Ümit Bisiklet: Ürün gamında çeşitli kahramanların bisikletlerinin yer aldığı 

Ümit Bisiklet firmasının reklam filmidir. 17 saniye süren reklam filmi gün içerisinde 

hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 

Yupo: Ülker‘in ürün gamında yer alan ürünlerden biri olan Yupo‘nun reklam 

filmidir. 20 saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda 

girmektedir. 

Samatlı: Samatlı Oyuncak firmasında bulunan oyuncak ve benzeri ürünlerin 

tanıtımının yapıldığı reklam filmidir. 21 saniye süren reklam filmi gün içerisinde 

hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 

Blazing Teens: Blazing Teens adlı çizgi karakterlerin yoyolarının tanıtımının 

yapıldığı reklam filmidir. 23 saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen 

tüm kuşaklarda girmektedir.  

Nutrigen Supra: Bir vitamin şurubu olan Nutrigen Supra‘nın reklam filmidir. 

13 saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda 

girmektedir. 

Bugün Gazetesi: Gazetenin promosyon amaçlı tüm okuyucularına verdiği not 

defterlerinin reklamı yapılmaktadır. 11 saniye süren reklam filmi gün içerisinde 

hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir.  

Yumurcak Dünyası: Çizgi film kahramanı Caillou‘nun ürünlerinin tanıtımının 

yapıldığı internet sitesinin reklam filmleridir. Yumurcakdunyasi.com olan sitenin 

farklı süreli birkaç tanıtım filmi vardır. 30 saniye süren reklam filmlerinin yanı sıra, 5 

dakika sürebilen tanıtıcı reklamı da yayınlanmaktadır. 

Molfix: Çocuk bezi markası olan Molfix‘in reklam filmidir. 29 saniye süren 

reklam filmi gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir.  

Asyacard: Bank Asya‘nın kredi kartı olan Asya Card‘ın reklam filmidir. 10 

saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir.  

Pınar Sosis: Pınar‘ın ürün gamında yer alan Pınar Sosis‘in reklam filmidir. 40 

saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 
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Cocopops: Ülker‘in ürün gamında yer alan ürünlerden biri olan Cocopops‘un 

reklam filmidir. 26 saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen tüm 

kuşaklarda girmektedir. 

Sağlık Bakanlığı: Sağlık Bakanlığının Dumansız Hava Sahası, Suya Sabuna 

Dokunun, Farkındayız Kanseri Yeneceğiz gibi kampanyalarının tanıtım filmleridir. 

Ortalama 40 saniye süren filmler, çeşitli  reklam kuşaklarında girmektedir. 

Giochi Preziosi: Giochi Preziosi‘nin ürün gamında bulunan oyuncakların 

tanıtımının yapıldığı reklam filmidir. 20 saniye süren reklam filmi gün içerisinde 

hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 

La Vache Quirit: Bir peynir markası olan La Vache Quirit‘in reklam filmidir. 

16 saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda 

girmektedir. 

Fida Film: Yakında vizyona girecek Astro Boy‘un tanıtımının yapıldığı bir 

reklam filmidir. 16 saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen tüm 

kuşaklarda girmektedir. 

Nerf Dart Tag: Nerf firmasının oyuncak silahlarının tanıtıldığı reklam 

filmidir. 23 saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda 

girmektedir. 

Playdoh: Playdoh oyun hamurunun tanıtımının yapıldığı reklam filmidir. 20 

saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 

Saray: Saray firmasının ürün gamında bulunan çikolata, bisküvi benzeri 

ürünlerin tanıtımının yapıldığı reklam filmidir. 10 saniye süren reklam filmi gün 

içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 

Polly Pocket: Polly Pocket firmasının oyuncak ve benzeri ürünlerinin 

tanıtımının yapıldığı reklam filmleridir. Reklamlar ortalama 20 saniyedir ve gün 

içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 

Sinbo: Sinbo ev aletlerinin tanıtımının yapıldığı reklam filmidir. 17 saniye 

süren reklam filmi gün içerisinde bazı yapımların sponsor firması olarak yayına 

girmektedir.  
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Barbie: Geniş bir yelpazeye sahip Barbie bebeklerin tanıtıldığı reklam 

filmleridir. Ortalama 15 saniye süren filmler gün içerisinde hemen hemen tüm 

kuşaklarda girmektedir. 

Toysetoys: Firmanın ürün gamı içerisinde yer alan ve çocuklara yönelik bir 

oyuncak olan Supasplat‘ın reklamı yapılmaktadır. 20 saniye süren reklam filmi gün 

içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 

Fisher Price: Firmanın satışını yaptığı bir ürün olan eğitici bilgisayar‘ın 

reklam filmidir. 18 saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen tüm 

kuşaklarda girmektedir. 

Max: Algida firmasının ürün gamında yer alan Max Dondurma çeşitlerinin 

reklamı yapılmaktadır. 21 saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen 

tüm kuşaklarda girmektedir.  

Bellona: Bellona mobilya firmasının ürünlerinin yer aldığı reklam filmidir. 14 

saniye süren reklam filmi gün içerisinde bazı yapımların sponsor firması olarak 

yayına girmektedir. 

Mc Donald’s: Bir fast food zinciri olan Mc Donald‘s‘larda bulunan 

oyuncakların tanıtımının yapıldığı bir reklam filmidir. 13 saniye süren reklam filmi 

gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 

Gonca Dergisi: Okur kitlesi çocuklar olan Gonca Dergisinin reklam filmidir. 

23 saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda 

girmektedir.  

MiniĢler: Minişler firmasının oyuncak ve benzeri ürünlerinin tanıtımının 

yapıldığı reklam filmidir. Reklamlar ortalama 20 saniyedir ve gün içerisinde hemen 

hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 

Evy Baby: Çocuk bezi markası olan Evy Baby‘nin reklam filmleridir. 

Ortalama 25 saniye süren filmler gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda 

girmektedir.  
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Pınar Kido: Pınar firmasının çocuklara yönelik ürettiği süt olan Pınar 

Kido‘nun reklam filmidir. 23 saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen 

tüm kuşaklarda girmektedir. 

Jelibon: Jelibon markasının yeni bir ürünü olan Jelibon Golcü‘nün reklam 

filmidir. 15 saniye süren reklam filmleri gün içerisinde bazı kuşaklarda girmektedir. 

Pinguii: Kinder‘in ürün gamında bulunan kek türü Pinguii‘in reklam filmidir. 

20 saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda 

girmektedir. 

Ülker: Firmanın internet sitesinin vurgulandığı bir reklam filmidir. 10 saniye 

süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 

Uhu Patafix: Bir yapıştırıcı olan Uhu‘nun reklam filmidir. 15 saniye süren 

reklam filmi gün içerisinde bazı kuşaklarda girmektedir. 

Dizayn Grup: Doğalgaz borularının tanıtımının yapıldığı reklam filmleridir. 

Ortalama 28 saniye süren reklam filmleri gün içerisinde bazı kuşaklarda girmektedir. 

Canbebe: Ontex firmasının bünyesinde bulunan Canbebe çocuk bezinin 

reklam filmidir. 18 saniye süren reklam filmi gün içerisinde bazı kuşaklarda 

girmektedir. 

Dünya Pazarlama: Dünya Pazarlama bünyesindeki oyuncak ve benzeri 

ürünlerin tanıtımının yapıldığı reklam filmidir. 30 saniye süren reklam filmi günde 

bir kez girmiştir.  

Hüptrik: Sütaş‘ın ürün gamında olan Hüptrik‘in tanıtımının yapıldığı reklam 

filmidir. 37 saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda 

girmektedir. 

Ttcocuk: Türk Telekom‘un çocuklara yönelik internet sitesinin reklam 

filmidir. 25 saniye süren reklam filmi gün içerisinde hemen hemen tüm kuşaklarda 

girmektedir. 

Fisher-Price (2): Fisher-Price firmasının oyuncaklarının tanıtımının yapıldığı 

ikinci reklam filmidir. Ortalama 20 saniye süren reklam filmleri gün içerisinde 

hemen hemen tüm kuşaklarda girmektedir. 
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Kido: Sütaş firmasının ürün gamında bulunan Kido Süt‘ün reklam filmidir. 

Ortalama 15 saniye süren reklam filmleri gün içerisinde hemen hemen tüm 

kuşaklarda girmektedir. 

Yumurcak Televizyonu‘nda reklam kuşaklarının birincisi saat 07,50‘de 

başlamaktadır. O saate kadar reklam adına sadece; toplamda 1 dakika 8 saniye süren 

ve bazı yapımların sponsorları olan İstikbal ve Ozmo‘nun reklam filmleri yayına 

girmiştir. Gün içerisinde 24 adet reklam kuşağı bulunmaktadır. Reklam kuşaklarının 

haricinde süre bakımından kısa programların arasında sponsor firmaların reklam 

filmleri yayınlanmıştır. Reklam kuşaklarının içerisinde Yumurcak Televizyonu 

bünyesinde bulunan yapımların fragmanları, kanal tanıtımları ve gün içerisindeki 

programların akışların tanıtımının yapıldığı kısa görüntüler yer almaktadır. Reklam 

dışındaki görüntüler reklam filmlerinin aralarına yerleştirilmiştir. 

Toplamda 17 saat 50 dakika yayın yapan Yumurcak TV‘de reklam ve tanıtım 

filmleri için ayrılan süre 3 saat 16 dakika 11 saniyedir. 24 adet reklam kuşağı ve 47 

adet reklamı yapılan ürün ya da firma bulunmaktadır. Yumurcak TV yayınlarının 

yaklaşık %18 gibi büyük bir oranını reklamlar oluşturmaktadır.   

4. Bulgular Ve Yorum 

Mayıs 2010 itibari ile Türkiye‘de yayın yapan çocuk televizyonu sayısı 

17‘dir. Çocuk Televizyonu yayıncılarının çocuklara yönelik yayın yaptıklarını 

unutmamaları gerekir. Yayıncılar, çocukları olumsuz yönde etkileyebilecek 

yapımları yayınlamamaları konusunda dikkatli olmalıdırlar. Bu bağlamda tez 

çalışmasında Türkiye‘de yayın yapan çocuk televizyonlarından ikisi kapsamlı olarak 

incelenmiştir. Bu televizyonların yayın süreleri, yapımları, ticari faaliyetleri ve yayın 

anlayışları hakkında bir takım sonuçlar ortaya çıkmıştır.  

Örneklemde yer alan çocuk kanallarından TRT Çocuk ve Yumurcak TV 

çocukların uyku vakitlerinde yayın yapmamaktadırlar. TRT Çocuk 14 saat 30 dakika, 

Yumurcak TV ise 17 saat 50 dakika yayın yapmaktadır.  

Tablo 20- Çocuk Kanallarının Yayın Süresi Bakımından Karşılaştırılması 

Kanal TRT Çocuk Yumurcak 

Süre 14 saat 30 dakika 17 saat 50 dakika 
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TRT Çocuk 21.00‘dan sonra TRT Müzik kanalına geçiş yapmaktadır. 

Yumurcak TV ise 22.50 ile 05.00 saatleri arasında, animasyon tekniği ile hazırlanmış 

bir video, altta fon müziği ve görüntünün altında ―Yayınımız 05.00‘da başlayacaktır‖ 

ifadesi yazılı bir görüntü ile yayın yapmaktadır. TRT Çocuk ve Yumurcak TV‘nin 

bazı yapımları gün içerisinde tekrar yayınlanabilmektedir. Bu durum Türkiye‘de 

yayın yapan çocuk televizyonlarında materyal sıkıntısı olduğunun açık bir 

göstergesidir.  

Örneklemde yer alan çocuk televizyonlarının; reklam, tanıtıcı reklam, 

doğrudan satış filmleri, sponsor firma reklamları gibi birçok ticari faaliyetleri 

bulunmaktadır.  Yumurcak TV, toplam yayın süresinin % 18‘i gibi önemli bir oranını 

reklam faaliyetlerine ayırmıştır. TRT Çocuk ise tam gün yayınının % 9,5‘unu 

reklamlara ayırmaktadır. Kanalların tam gün yayınları dahilinde Yumurcak TV 

reklamlara 3 saat 16 dakika 11 saniye, TRT Çocuk ise 1 saat 23 dakika 46 saniye 

süre ile yer vermişlerdir. TRT Çocuk‘ta 22 reklam kuşağı, Yumurcak TV‘de ise 24 

reklam kuşağı bulunmaktadır. Yumurcak TV‘de 47, TRT Çocuk‘ta ise 27 adet 

reklam ve tanıtımı yapılan ürün ya da hizmet vardır. Örneklemde yer alan televizyon 

kanallarında toplam 53 adet reklam, tanıtıcı reklam, doğrudan satış filmi ve sponsor 

firma reklamı bulunmaktadır. Her iki kanalda da ortak yayınlanan 21 adet reklam 

bulunmaktadır. Bir başka deyişle; iki televizyon kanalında yayınlanan reklamların 

yaklaşık yüzde 40‘ı ortaktır.   

Tablo 21- Çocuk Kanallarının Reklam Faaliyetleri Bakımından 

Karşılaştırılması 

TRT Çocuk Yumurcak 

Kuşak  Adet Süre Yüzde Kuşak Adet Süre Yüzde 

22 27 1.23.46 9,5 24 47 3.16.11 18 

 

Toplam yayın süreleri dikkate alındığında en çarpıcı sonuç Yumurcak 

Televizyonu‘nun reklamlara ayırdığı sürenin yüzde cinsinden değeridir. Yayınlarının 

yaklaşık beşte biri reklamdan meydana gelmektedir. Yüzdelik oranının bu derece 

yüksek olmasında Yumurcak TV‘de yayınlanan Caillou isimli çizgi film karakterinin 
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ürünlerinin tanıtımının yapıldığı doğrudan satış filmlerinin katkısı büyüktür. 

Çocuklar tarafından sevilen çizgi film Caillou‘nun ürünlerinden oluşan setlerin 

satışları, yine Samanyolu Grubu‘na ait firma ya da kuruluşlar tarafından 

yapılmaktadır. 

Pembecioğlu, 2006‘da yayınlanan İletişim ve Çocuk adlı kitabında; çoğalan 

televizyon kanalları ile birlikte artan program sayısı ve çeşidi, bireyleri, yetişkin ve 

çocuk demeden belli program ve kanalları seçmeye yönlendirdiğini, ekonomik 

sıkıntılar ve teknik altyapı yetersizliği, televizyon kanallarında yayınlanan 

programların büyük çoğunluğunun yabancı kaynaklı olmasına ortam hazırladığını 

belirtmektedir.  (Pembecioğlu, 2006:262). Ancak Yumurcak TV ve TRT Çocuk‘un 

yayın hayatına başladıkları tarihlerden 2010 tarihine kadar geçen yaklaşık dört yılda, 

yerli yapımların bir hayli ilerleme kaydederek sayılarının arttığını söylemek yanlış 

olmayacaktır. TRT Çocuk‘un 28 ve Yumurcak TV‘nin 9 adet yerli yapımı 

bulunmaktadır.  

Tablo 22- Çocuk Kanallarının Yapım Sayısı Bakımından Karşılaştırılması 

Kanal TRT Çocuk Yumurcak 

Kaynak Yerli Yabancı Yerli Yabancı 

Adet 28 25 9 26 

Toplam  53 35 

 

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Zaman gazetesinden yer alan 

açıklamasında ilk etapta yüzde 40 yerli, yüzde 60 ise yabancı yapımların ağırlıkta 

olacağını kaydederek "Bu kadar kısa sürede program açığını kapatmamız zor. Çocuk 

programları, filmleri açısından ülkemizde materyal sıkıntısı var. Türk yapımı 

programların azlığından dolayı ilk adımda yabancı ağırlıklı olan program akışı, 

kademeli olarak yerli yapımların lehine değişecek" demiştir (www.zaman.com.tr, 

24.05.2010). TRT Çocuk Genel Koordinatörü Can Soysal Cihan Dergisine verdiği 

röportajında; TRT Çocuk‘un kurulumu sırasında söz verdikleri, yüzde 70 yerli 

yapımlarla çocukların karşısına çıkacağız sözlerini yüzde 60 oranında 

gerçekleştirdiklerini belirterek, bu hedefe de kısa sürede ulaşacaklarını ifade 

etmektedir (www.cihandergi.com, Erişim Tarihi: 23.05.2010). 

http://www.cihandergi.com/
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12–18 Nisan 2010 tarihleri arasında yapılan seyir sonucu TRT Çocuk 

kanalında 28 adet yerli yapım olduğu belirlenmiştir. Toplamda 53 yapım olduğundan 

yabancı yapımların sayısı 25‘tir. Program sayısı bakımından genel olarak tüm 

yapımların % 53‘ü yerli, % 47‘si de yabancı kaynaklıdır.  

Yumurcak TV‘nin yerli yapımları TRT Çocuk‘a göre oldukça azdır. 

Yapımlarının % 25‘i yerli, % 75‘i yabancı kaynaklı programlardır. Toplamda 9 adet 

yerli yapımı olan Yumurcak TV‘de yayınların devamı konusunda da aksaklıklar 

yaşanmaktadır. Kanalın internet sitesinde birçok yerli yapımın yayınlandığı 

belirtilmektedir. Ancak 12–18 Nisan 2010 tarihleri arasında önceki dönemlerde 

yayınlanan bazı yerli yapımlara rastlanmamıştır. Örneğin; bir dönem Ayran adlı yerli 

yapım yayında iken, bir haftalık seyirde bu program yayınlanmamıştır.  

Tablo 23- Çocuk Kanallarının 12.04.2010 tarihindeki yayınlarının dakika ve 

yüzdelik dilim olarak oranları 

 Yerli 

Programlar 

Yabancı 

Programlar 
Reklamlar Fragmanlar Toplam 

Dakika Yüzde Dakika Yüzde Dakika Yüzde Dakika Yüzde Dakika Yüzde 

TRT Çocuk 337 38,7 403 46,3 83 9,5 47 5,5 870 100 

Yumurcak 96 8,9 725 67,7 196 18,3 53 5,1 1070 100 

 

Çocuk kanallarının yerli ve yabancı yapımlarının dakika cinsinden değerlerine 

bakıldığında, TRT Çocuk kanalının Yumurcak TV‘ye oranla yerli yapımlara daha 

çok yer verdiği görülmektedir. Süre bakımından TRT Çocuk‘un tüm gün yayınının 

% 38,7‘si yerli yapım, % 46,3‘ü de yabancı yapımlardan oluşmaktadır. 
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Tablo 24: Çocuk Kanallarının Yerli Ve Yabancı Programlarının Sayı Ve Süre 

Bakımından Karşılaştırılması 

 TRT Çocuk Yumurcak 

Sayı Yüzde Süre yüzde Sayı Yüzde Süre Yüzde 

Yerli 28 53 337 45.5 9 25 96 11.6 

Yabancı 25 47 403 55.5 26 75 725 88.4 

Toplam 53 100 740 100 35 100 821 100 

 

Yumurcak TV program sayısı bakımından % 25 olan yerli yapımları, program 

süresi bakımından % 11.6‘ya düşmüştür. TRT Çocuk‘un % 53 olan yerli yapımları 

ise program süresi bakımından % 45.5‘e düşmüştür. Bu rakamlardan; yayın hayatına 

başlarken % 70‘lik yerli yapımı hedefleyen TRT Çocuk‘un hem program sayısı hem 

de süre bakımından henüz amacına ulaşamadığı sonucu çıkmaktadır.  

Tez çalışmasında çocuk televizyonlarında yayınlanan programların hangi 

çekim tekniği kullanılarak oluşturulduğu incelenmiştir. Aşağıdaki tablo 

incelendiğinde dikkat çeken ortak nokta yapımların büyük bir çoğunluğu 

canlandırma tekniği kullanılarak oluşturulduğudur.  

Tablo 25- Çocuk Kanallarının Yapım tekniğine göre Programları Bakımından 

Karşılaştırılması 

Kanal TRT Çocuk Yumurcak 

Tür  Adet/Yüzde Adet Yüzde Adet Yüzde 

Canlandırma 35 66 23 66 

Kukla karakterler 5 9 3 8 

Canlı 15 25 9 26 

Toplam  53 100 35 100 

 

TRT Çocuk ve Yumurcak TV‘nin canlandırma tekniği kullanılarak oluşturulan 

yapımlarının yüzdelik oranları birbirine eşittir. Bu durum, çocukların canlandırma 

tekniği ile oluşturulan yapımları daha çok izlediğinin göstergesidir.  
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Yapım içeriklerine göre programlar 8 kategoride ele alınmıştır. Örneklemde 

yer alan televizyon kanallarının ortak noktası eğlendirme amaçlı yapımlara ağırlık 

vermeleridir. TRT Çocuk‘ta 14, Yumurcak TV‘de 12 adet eğlendirme amaçlı 

program bulunmaktadır. Ayrıca TRT Çocuk‘ta 14 adet ve Yumurcak TV‘de 9 adet 

eğitici ve bilgilendirici yapımlar bulunmaktadır.  

Tablo 26- Çocuk Kanallarının Yapım İçeriğine Göre Programları Bakımından 

Karşılaştırılması 

Kanal TRT Çocuk Yumurcak 

Tür Adet/Yüzde Adet Yüzde Adet Yüzde 

Eğlendirme Amaçlı 

Yapımlar 
14 26,6 12 34 

Aile Yaşantısı 

İşleyen Yapımlar 
2 3,7 4 11 

Bilim 

Kurgu Yapımlar 
4 7,5 1 3 

Arkadaşlık 

Olgusunu 

Vurgulayan 

Yapımlar 

9 17 3 9 

Belgesel Nitelikli 

Yapımlar 
7 13 5 14 

Haber İçerikli 

Yapımlar 
2 3,7 1 3 

Eğitici Bilgilendirici 

Yapımlar 
14 26,6 9 26 

Dini İçerikli 

Yapımlar 
1 1,9 0 0 

Toplam 53 100 35 100 

 

Tablodaki verilerden yola çıkılarak TRT Çocuk ve Yumurcak TV, belgesel, 

haber, eğitici ve bilgilendirici yapımlarıyla çocuğun gelişmesinde etkili rol 

oynamaktadırlar. Her iki televizyon kanalının belgesel nitelikli yapımları, haber 

içerikli yapımları ve eğitici bilgilendirici yapımları hemen hemen eşit orandadır.  

Tabloda dikkat çeken bir diğer unsurda kanalların dini içerikli yayınlara yok 

denecek kadar az yer vermeleridir. TRT Çocuk‘un 1 adet yapımı varken Yumurcak 

TV‘nin dini içerikli yapımı bulunmamaktadır. Şeker‘in 2008 tarihli ―Türkiye‘nin İlk 

Çocuk Televizyonu: Yumurcak TV‖ adlı makalesinde Yumurcak TV‘de 9 adet dini 
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içerikli yapım bulunmaktadır. Ancak 9 adet dini içerikli yapımın bulunmasında, 

makalenin yazıldığı dönemin Müslümanlar için dini bir anlamı olan Ramazan ayına 

rastlamasının etkisi vardır.  

Çocukların televizyon izleme süreleri gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum 

televizyonlarda yayınlanan yapımların içeriklerini daha da önemli bir hale 

getirmektedir. Çocuğu fiziksel ve ruhsal yönden olumsuz yönde etkileyebilecek 

yapımların yayını konusunda yayıncılar dikkatli olmalıdırlar. Bu bağlamda tez 

çalışmasının örnekleminde yer alan çocuk televizyonlarında şiddet unsuru içeren 

yapımlar araştırma konusu kapsamında incelenmiştir.  

Tablo 27- Çocuk Kanallarının Şiddet Unsuru İçeren Yapımlar Bakımından 

Karşılaştırılması 

 

Kanallar TRT Çocuk Yumurcak 

Adet/Yüzde Adet Yüzde Adet Yüzde 

Yapımlar 14 26 9 26 

 

TRT‘nin 2010 yılı genel yayın planında yer alan ilkelerde; ―Tacize ve şiddete 

karşı çocuğu koruyan, yapımlar ve yayınlar yapılacaktır.‖ ifadesi yer almaktadır. 

Ancak TRT Çocuk televizyonunda bu ilke ile bağdaşmayan yapımlar yer almaktadır. 

İçerisinde şiddet unsuru bulunan programlar şunlardır: Bernard, Nano Çocuğun 

Maceraları, Kitou, Böcekler İmparatorluğu, Flipper, Keloğlan, Vikingler, Simbad, 

Bernard Spor, Harika İşler Takımı, Kayıp Madalyon, Üçüzler, Muhteşem Türkler, 

Taşın Sırrı. 53 yapımın 14‘ü şiddet unsurları içermektedir. Genel olarak tüm 

yapımların % 26‘ı şiddet unsurları içermekte, % 74‘ü ise şiddet unsuru 

içermemektedir.  

Yumurcak TV‘de yayınlanan 35 yapımdan 9‘u şiddet unsuru içeren 

yapımlardır. Bu yapımlar şunlardır: Gazoon, Dedektif Gadget, Roncho, Uzun 

Kuyruk, Oliver‘ın Maceraları, Baloncuk Kasabası, Sefiller, Doom Adası, Corneil ve 

Bernie. Genel olarak tüm yapımların % 26‘sı şiddet unsurları içermektedir.  

Tablodaki iki televizyon kanalı karşılaştırıldığında TRT Çocuk ve Yumurcak 

TV yapımlarında şiddet olgusuna mümkün olduğunca dikkat etmektedir. Tabloya 

göre şiddet unsuru içeren programlar şiddet içermeyen programlara göre azınlıkta 
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kalmıştır. Genel itibariyle şiddet içeren yapımların büyük bir çoğunluğunun yabancı 

kaynaklı olduğu gözlemlenmiştir. 

Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi 

Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ramazan Arı, televizyon kanallarındaki şiddet 

içeren programlar hakkında; ―Televizyondaki şiddet bilimsel açıdan halen 

tartışılmaktadır ve bu konuda birçok farklı görüş vardır. Programın herhangi bir 

yerinde şiddete yönelik bir eylem varsa bu çocuk için zararlıdır diyemeyiz. Eğer 

şiddet öğeleri tekrarlanıyorsa ve sistemli bir eylem şekline dönüştürülmüşse oradaki 

şiddet çocuk için tehlike anlamına gelmektedir. Karakterin ayağının takılıp düşmesi, 

arkadaşına şaka yollu vurması, ağaca çarpması gibi eylemlerin şiddet içerdiğini 

söylemek doğru olmaz.‖ şeklinde belirtmiştir. (R. Arı ile kişisel iletişim (Bkz. Ek-3), 

22 Mayıs 2010). 

TRT‘nin 2010 yılı genel yayın planında; çocuk programlarının bir takım ilkeler 

doğrultusunda yayınlanmasına özen gösterileceği vurgulanmaktadır. İlkelerden 

birinde ―Programlar, çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olacak, 

programlarda çocuğu gerçek hayattan uzaklaştıracak unsurlar içeren ruhsal ve 

zihinsel gelişimi olumsuz etkileyen konuların seçilmemesine özen gösterilecektir.‖ 

ifadesi yer almaktadır. Ancak, ilkede yer alan ―çocuğu gerçek hayattan 

uzaklaştıracak unsurlar‖ TRT Çocuk Televizyonu‘nun birkaç yapımında yer 

almaktadır.  

Nano Çocuğun Maceraları adlı yapımda Oskar isimli çocuğun kolundaki saatle 

mikro organizmaya dönüşmesi olanaksızdır. Yapım her ne kadar iyi ile kötünün 

mücadelesinde iyinin kazanacağının mesajını verse de gerçek hayatta çok küçük bir 

organizmaya dönüşmek imkansızdır. Simbad isimli çizgi filmde sihir, büyü, dev gibi 

gerçek dışı unsurlar bulunmaktadır. Bunun dışında filmdeki hayvanlara konuşma 

yeteneği verilmiştir. Vikingler isimli programda küçük bir çocuk olan Vickie‘nin 

babası ve tayfasıyla tehlikeli maceralara atılması gerçekle bağdaşmamaktadır. Küçük 

yaşta bir çocuğun gemide yer alan tayfanın bir parçası olması düşünülemez. Altı 

gözlü canavarlar ve insanlar arasında geçen olayları konu edinen çizgi film Kitou‘da 

da gerçek dışı unsurlar bulunmaktadır. Özellikle hayvanımsı bir yaratık olan 

canavarların altı gözlü olması ve insanlarla iletişime geçebiliyor olması gerçekle 
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bağdaşmamaktadır. Bir hurdalıkta yaşayan küçük robotların başından geçen olayların 

anlatıldığı Küçük Robotlar adlı yapımda, karakterlere sıfatlar yüklenmiş ve gerçek 

bir insan gibi davranabiliyor olması vurgulanmıştır. Ancak robotların insan sezgi ve 

duyularına sahip olması günümüz teknolojisiyle en azından şimdilik mümkün 

değildir. Yapım her bir robota çeşitli görevler yüklenerek çalışmanın faydalarını 

anlatmaya çalışsa da; gerçek dışı unsurlar barındırmaktadır. Harika İşler Takımı adlı 

programda çocukların özel yetenekleri ile kötülerle mücadelesi yer almaktadır. 

Yapımda çocukların özel fiziksel yetenekleri, normal bir çocuğun fiziksel yetenekleri 

ile örtüşmemektedir. Yine Harika İşler Takımı yapımında yer alan durumlar Afacan 

Ve Yedi Kafadar adlı programda da bulunmaktadır. Programda, gelişmiş duyulara 

sahip çocuklar kötülerle mücadele etmektedirler. Üçüzler isimli çizgi dizide devler 

cüceler, cadılar, sihir büyü gibi gerçek dışı durumlar yer almaktadır. Franny‘nin 

Ayakları adlı belgesel nitelikli yapımda Franny isimli bir çocuk, büyükbabasına 

tamir için gelen ayakkabıları giyerek sihir yoluyla farklı bir dünyaya gitmektedir. 

Taşın Sırrı adlı canlandırma tekniği ile yapılmış programda da çeşitli varlıklara 

gerçek dışı güçler verilmiştir.  

Örneklemde yer alan diğer çocuk televizyonu olan Yumurcak TV‘de de çocuğu 

gerçek hayattan uzaklaştıracak yapımlar bulunmaktadır. Doom Adası isimli yapımda 

bir çocuk ve uzaylı arkadaşlarının maceraları anlatılmaktadır. Uzaylı varlıkların bir 

çizgi filmde yer alması gerçekle bağdaşmamaktadır. Corneil ve Bernie, Louie, Ozie 

Boo, Loopdidoo, Panda, Baloncuk Kasabası, Uzun Kulak gibi yapımlarda da 

hayvanlara konuşma yeteneği verilmiştir. Poko ve Küçük Bilgin programlarında ise 

sihir ve büyü kullanılarak gerçek hayatta mümkün olamayacak durumlar 

bulunmaktadır.  

TRT Çocuk ve Yumurcak TV‘nin çocuğu gerçek hayattan uzaklaştıracak 

yapımlarına bakıldığında neredeyse tamamı yabancı kaynaklı yapımlardır.  
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SONUÇ 

Yetişkin bir insanın iletişim araçlarının gönderdiği mesajları seçebilme 

olanağı varken, çocukların böyle bir imkanı yoktur. Çocuklar gelen her türlü olumlu 

ya da olumsuz mesajı alır, seçemez. Dolayısıyla kitlesel yayın yapan kurum, kuruluş 

veya kişilerin yayın içeriklerini daha dikkatli seçmesi gerekir.  

Geçmiş yıllara oranla yayıncıların bu konuda daha bilinçli olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü son birkaç yıldır hem dünyada hem de 

Türkiye‘de çocuklara özel tematik kanallar kurulmuştur ve kurulmaya da devam 

etmektedir.  

Yayıncılar, programları hazırlarken ya da satın alırken konusunda uzman kişi 

veya kuruluşlarla çalışmakta kısmen yetersiz kalmaktadırlar. Çünkü yayınların 

tamamı ya da büyük çoğunluğu ilkelerle uyum sağlamaktadır. Ancak yayın 

ilkeleriyle ya da internet sitelerinde belirttikleri yayın anlayışlarıyla uyum 

göstermeyen yapımlar da  bulunmaktadır. Elde edilen veriler doğrultusunda 

televizyon kanallarında şiddet unsuru içeren programlar yayınlanmaktadır. Geçmiş 

yıllara oranla şiddet içeren programların sayısında bir düşüş olsa da, yayıncılar bu 

konuya daha fazla özen göstermelidirler. Konusunda uzman kişi ya da kuruluşlardan 

yardım alarak program üretmeli veya belirledikleri yayın anlayışına ve genel kabul 

görmüş yayın ilkelerine uygun programlar satın almalıdırlar.  

TRT‘nin genel yayın planlarında, çocuğun gerçek hayattan uzaklaşmasına 

neden olabilecek programların yayınlanmamasına özen gösterileceği 

vurgulanmaktadır. Ancak TRT Çocuk ve Yumurcak TV‘nin bu ilke ile çakışan 

birçok yapımı bulunmaktadır. Ayrıca bu yapımların büyük bir çoğunluğunun yabancı 

kaynaklı olması da dikkat çekicidir.  

Türkiye‘de çocuk programı üreten yapımcıların sayısı oldukça azdır. 

Dolayısıyla çocuk televizyonlarında bu alandaki eksiklikten dolayı çoğunlukla 

yabancı yapımlar yayınlanmaktadır. Ancak TRT Çocuk ve Yumurcak TV son birkaç 

yıldır yerli yapımlar üretmeye başlamışlardır. Kurulduğu gün oldukça düşük bir 

yüzdeyle yerli yapıma sahip olan TRT Çocuk bir süre sonra % 70‘lik yerli yapımı 

hedeflemesine rağmen, hem program sayısı hem de program süresi bakımından 
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henüz bu amacına ulaşamamıştır. Çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda 

televizyon kanallarındaki yerli yapım sayısı arttıkça, şiddet unsuru içeren yapımlar 

azalmaktadır. Özetle yerli yapımlarda şiddet konusuna özen gösterilmektedir. 

Tez çalışmasının sonucunda bir başka dikkat çeken konu ise genele yayın 

yapan ulusal televizyon kanallarında çocuklara yönelik programların yok denecek 

kadar az olmasıdır. Hatta birkaç televizyon kanalında çocuk programı 

bulunmamaktadır. Çocuk televizyonları Türkiye‘de yayıncılık hayatına girdikten 

sonra, büyük televizyon kanallarında yayınlanan programlar zamanla tematik çocuk 

kanallarına taşınmıştır.  
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Ek1: Yumurcak Televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Meryem 

Akbal'ın ÇalıĢma Kapsamında Sorulan Sorulara Verdiği Cevaplar 

1. Kısaca kendinizi Tanıtır mısınız? 

1988 Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo-TV 

bölümünden mezun oldum. Eğitim gördüğüm alanda çalışma imkânı bulmam, 

Televizyon Programcısı ve Senaryo Yazan olarak birçok projeyi hayata geçirmemi 

sağladı. Üniversite'nin son yıllarında staj yapmaya başladığım TRT İstanbul 

Televizyonunda asistanlıktan, yönetmen yardımcılığı ve yönetmenliğe kadar uzanan 

çeşitli görevlerde bulundum. Görev aldığım bazı programlar; Orhan Boran‘la Pazar 

Geceleri, Melodiden Komediye, Müzik Mizah Forum, Günlerle Gelen, Halk Ustaları. 

Sağlığımız İçin, Sanat İnsanları, Bilgisayar Dünyası, Türk Halk Müziği ve Türk 

Sanat Müziği radyo sanatçıları koro ve solo programları... 1992 yılında istisna akitli 

olarak çalıştığım TRT'den ayrıldım. 1993 yıldan itibaren Samanyolu Yayın 

Grubu‘nda göreve başladım. Samanyolu Televizyonunda yayınlanan; Perihan Savaş 

Bizimle, Gül Saati, Gülbeşeker, Gün Ortası, Tomurcukların Dünyası, Kırmızı 

Bisiklet, Samanyolu'nda Akşam, Mutfak Keyfi, Yeşil Elma, Hayatın Aynası, Birden 

Bire adlı programları hazırladım. Halen Yumurcak TV de genel yayın yönetmenliği 

yapmaktayım. 

2. Yumurcak TV yayın hayatına nasıl başladı? 

Yumurcak Televizyonu 25 Haziran 2007 tarihinde "Türkiye'de şifresiz yayın 

yapan" ilk çocuk televizyon kanalı olarak yayın hayatına başladı. Yumurcak TV kısa 

sürede tüm çocukların ilgi odağı olmuş ve karasal yayın yapmamasına rağmen tüm 

kanallar sıralamasında üst sıralarda yer almıştır. 2009 yılı AGB ölçümlerinde, 

izlenme sıralamasında ortalama ilk 9 -10 kanal içinde yer alan Yumurcak TV, gün 

boyu 05.00 - 22: 30 saatleri arasında yayın yapıyor. Aileler ve pedagoglar tarafından 

hem okul öncesi hem de okul sürecine "olumlu destek veren" bir çocuk kanalı olarak 

tercih edilmektedir. Başlangıçta ağırlıklı olarak yabancı yapımların yayınlanmasına 

karşın; yerli yapımlarımızda kimi zaman % 30'lara ulaşırken, yabancı yapım oranını 

da % 70Tere çekebildik. Yerli yapımların oranını artırma gayreti içerisinde üretime 

devam etmekteyiz.  Yumurcak Televizyonunda kendini  "çocukluğuna yakın" hisseden 
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genç bir kadro ile çalışmaktayız. Çocuk eğitiminde de olduğu gibi çocuk televizyon 

programcılığında da müzik önemli bir unsur. Bu sebeple Yumurcağın kendi çocuk 

şarkı ve fon müziklerini üretebileceği bir zemin oluşturduk. Ve bu şarkılarla 

"çocuklarına kolayca süt içirebildiklerini, uyutabildiklerini, dişlerini 

fırçalatabildiklerini..." söyleyen çok sayıda ebeveyn yorumu almaktayız. 

3. Yumurcak TV'nin yayın anlayışı hakkında bilgi verir misiniz? 

Yumurcak TV'nin yayın anlayışı, her zaman ve her koşulda "çocuğun yanında, 

çocuğun yararına" yayıncılık yapmaya odaklıdır. Çocuk televizyonculuğu diğer TV 

yayıncılığına göre çok fazla "özen ve sorumluluk" gerektiriyor. Ancak "gönüllü" 

bilinci ile ve "anne/baba" hassasiyetinde " yayıncılık yaklaşımı ile "çocuğa faydalı" 

sonuçlara ulaşılabiliyor. Yumurcakta bir takım yayın ilkeleri ile televizyon 

yayıncılığı sürdürülür. Bu ilkelerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz: 

Sorumluluğunu bilen, iyiliği hatırlatan, güvenilir, geliştiren, değişimi takip 

eden (sektörel), harekete geçiren, duyarlı, eğiten, aile sıcaklığında, işbirliği yapan, 

eğlendiren, çocukça konuşan, çocuk gibi bir televizyon kanalı olmak 

Çocuğa değer veren ve çocuğun gündemini "özenle takip eden" Yumurcak 

Televizyonu; çalışmalarını; çocukların "haklarını ve masumiyetlerini" koruyacak, 

ufuklarını geliştirecek, eğlendirirken eğitecek yaklaşımlarla "Mutlu Çocuk Bilinci" 

çerçevesinde "sevgi ve şefkatle" yürütür. 

Çocuğun gündelik yaşamına uygun yayın yapma bilinci ile hareket etmeye 

özen gösterir. Yerli ve yabancı tüm ürünler eğitimci, pedagog ve Tv programcıları 

tarafından farklı yönleriyle izleme ve değerlendirme sürecinden geçtikten sonra 

yayına sunulur. 

Çocukları durağan izleyici konumundan sıyırıp aldıkları bilgileri, keşfettikleri 

duyguları kullanmaları için "hayata katılmaya yönlendiren" bir yayıncılık anlayışı. 

Uzman, pedagog, eğitimci, akademisyen ve ailelerden oluşan danışma 

gurubumuzla yapılan fikir alış verişleri ve istişarelerin yayına olumlu yönde 

katkılarını yansıtmak. "İzleyiciyi dinleme" noktasındaki hassasiyetimiz seyirci 

memnuniyetinin yakalanmasını sağlamıştır. Programlarda olumlu rol modellerin yer 
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alması ile daima iyiliğin kazanacağını vurgulamak, insani erdemlerin çocuk 

hayatında yer aldığı şekliyle programlarda yer vermek. 

4. Yumurcak TV için (Yayıncı olarak) çocuk kavramı ne ifade 

etmektedir? 

Hayat dolu olan hedef kitlemizle "görüşerek; duyarlılıklarını, meraklarını 

yakından tanımaya çalışıyoruz. Yüz yüze konuşarak; masumiyetlerinin farkında, 

gelişmelerine katkı sağlamaya çalışan bir yayıncılık anlayışımız var. 

Çocuk televizyonculuğu yaparken; aileler ve eğitimcilerle işbirliği içinde 

olmak gerekiyor. Okullardaki "okul, aile, çocuk" sacayağında yürütülen rehberlik 

hizmetinin; çocuk televizyonculuğunda da özenle uygulanması gerekiyor. 

Aile Kurumunun çok önemli olduğu ülkemizde, çocuk kadar anne, baba, 

kardeş, nine, teyze, dayı, hala gibi rolleri de iyi öykülendirmek; aile sıcaklığını 

hatırlatan bir çocuk televizyon kanalı olmaya çalışmak gerekiyor. Çekirdek aile 

iletişiminin yanında yakın akraba ilişkileri ile de çocuğun güçleneceği ve 

toplumsallaşabileceği gerçeğini ekrana taşımanın önemine inanıyoruz. İyi 

davranışları yalın üslup ile anlatmak, kolay anlaşılabilir olmaya özen göstermek. 

İzleyici olan çocukta; "ben de başarabilirim o kadar da zor değilmiş" hissini 

oluşturmak, önemli. Çocuğun dünyaya açılan etkin penceresinin televizyon 

olduğunun bilinciyle hem yerel, hem evrensel, hem bugünü, hem geleceği ifade eden 

yayın yapmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çocukları durağan izleyici 

konumunda çıkartıp aldıkları bilgileri, keşfettikleri duyguları kullanmak için hayata 

katılmayı yönlendirmek gerekiyor. Çocukların ve ailenin programlarını göz önüne 

alarak yayın akışını planlamak lazım. 

5. Yumurcak TV'nin ileriye dönük proje ve hedefleri nelerdir? 

Türkiye'de çocuklara yönelik TV yayını ihtiyacı yeni yeni fark edilen bir alan. 

Bu alanda; yerli yapımlarda sıradan prodüksiyonlara gitmek yerine, "özgün ve 

bugünün çocuğunun beğeni düzeyini yakalayabilecek özellikte" yenilikler taşıyan 

programlar üretmek amacındayız. Anlatım dili olarak; çocuk programcılığında yeni, 

farklı arayışlarımız var. Teknik açıdan ve üslup açısından özgün projeler üreterek 
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3D- 2D animasyon ile farklı kukla tekniklerini kullanarak, çocuk belgeselleri 

ve çocuk sanat programlan projeleri üzerinde çalışıyoruz. Çocuk kanalı izleyicisi 

aileler, diğer tematik kanal izleyicilerine göre daha duyarlı. Feedbackler daha hızlı ve 

yoğun. Televizyonun güçlü etkisinden dolayı; en değerli varlıkları olan 

'"çocuklarının mutluluk ve eğitiminden, aile birliğinin pekişmesine" kadar birçok 

konuda Çocuk Televizyonundan''olumlu destekler" bekliyorlar. Çocuklarının TV den 

kazanımlarını" çok önemsiyorlar. Çocuğa duyarlı TV yayıncılığı yapıldığını 

gördükçe olumlu eleştirileri ve güçlü önerileri artıyor. Bu nedenle aile ile birlikte 

hareket etmeyi yeni projelerde de tercih ediyoruz. Yumurcakta üretilen bütün 

projelerde özellikle okul öncesi eğitime katkı sağlayacak içerikler hazırlanmaktadır. 

Tasarım ve yapım aşamasında olan birkaç yeni projede de okul öncesi eğitimde fırsat 

eşitliğine zemin oluşturulması öngörülmüştür. Yumurcak'ta halen devam etmekte 

olan programlarda çocukların yaparak, dokunarak, yaşayarak öğrenmelerine fırsat 

veren programlar yer almaktadır. İleriye dönük projelerimizden bazıları yine bu 

amaçla hayata geçirilecektir. Çoklu zeka kuramına uygun içeriklere sahip yeni 

projeler üzerinde çalışmaktayız. Yayın ilkelerimiz doğrultusunda çocuğun yanında, 

çocuğun yararına, gerek içerik gerekse teknik açıdan doğru ve kaliteli yapımlarla var 

olmayı hedeflemekteyiz. 

6. Bir gün tüm programlar yerli olur mu? 

Tabii ki olabilir... Ancak teknoloji ve iletişimin bu hızla ilerlediği çağda 

çocuklarımızı yabancı belgesel ve filmleri de izlemekten alıkoyamayız. Türkiye'de 

kültür zenginliğinden dolayı çok fazla öykü var anlatılacak. Yerli yapım üretiyor 

olmaktan son derece mutluyuz. Ayrıca Türkiye'de ve Dünya'da aldığımız bir çok 

ödül de bizi yüreklendiriyor. Yerli yapım çocuk programı hazırlamak için vasıflı 

personel ve yüksek bütçe gerektiriyor. Yumurcak bünyesinde 30 a yakın kendi 

ekibimizle yaptığımız çocuk programımız var. Bazı yapımlarımız farklı televizyon 

kanallarında da izleyici ile buluşmakta. 
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Tarçın Ve Arkadaşları: Hazar TV (Azerbaycan), Ebru TV (ABD), Dünya TV ( 

Türkiye), Suriye Devlet Televizyonu ve önümüzdeki yıllarda tüm Orta doğu 

Ülkelerinde, Speda TV ( Kuzey Irak) 

Yeşil Oba: Hazar TV, Ebru TV, Dünya TV, Speda TV ( Kuzey Irak) 

Gülnur ve Mavi Kuş: Ebru TV (ABD) Dünya (Türkiye) 

Kendi yapımlarımız içinde; 0-6 Yaş Grubuna yönelik; Çedene'nin Takvimi, Tel 

Tel'in Torbası, Kat Kat Katla. Uçan Balon, Bunu Ben Başardım, Şimdi Tam Zamanı, 

Gülnur ve Mavi Kuş, Beyaz Tahta, hem 7+ hem de 13 + Yaş grubu için de; Ayran, 

Yum Yum Sanat, Haber, Magazin, Kitaplık, İster hamur ister Çamur, Resim Defteri 

ve Şarkımız Türkçe adlı yapımlarımızdan söz edebiliriz. Çocuk belgesellerimizin 

halen çekimleri devam etmektedir. Tamamlananlardan bazıları özel koşullarda 

yaşamları olan ve "herkes gibi yaşamak için" bazen daha çok ya da farklı çaba 

göstermek durumunda kalan çocukları ya da ailelerini anlatıyor. Çocuklar için 

"gönüllülük bilinci" ile çalışan "duyarlı yayıncılık yapan" bütün televizyoncuların 

yolu açık olsun. 

Ek2: Cartoon Network Televizyonunun Ġçerik ve Yayın Sorumlusu Zekiye 

Öner'in ÇalıĢma Kapsamında Sorulan Sorulara Verdiği Cevaplar 

1.Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 

Turner Broadcast grubunda yayın yapan TNT ve CN kanallarının içerik ve 

yayın sorumlusu olarak görevimi sürdürmekteyim. 

2. Cartoon Network Türkiye'de yayın hayatına nasıl başladı? 

Cartoon Network 28 Ocak 2008 tarihinde Türkiye'de Türkçe olarak yayın 

hayatına başladı. 

3. Cartoon Network 'ün yayın anlayışı hakkında bilgi verir misiniz? 

Cartoon Network 'ün her yaştan çocuğa farklı farklı yapımlarla kaliteden ve 

çocuk hassasiyetinden ödün vermeden süren bir yayın anlayışı vardır. 

4.Cartoon Network için (Yayıncı olarak) çocuk kavramı ne ifade 

etmektedir? 
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Cartoon Network olarak bizim için çocuk sadece yayınlarımızı ilgiyle takip 

eden, bizi seven ve izleyen biri değil aynı zamanda eğitimine katkıda bulunmak 

istediğimiz, doğru şeyleri doğru zamanda vererek onunla büyüyeceğimiz, bizi 

izleyen çocuktan da çok şey öğreneceğimiz önemli bir izleyici. Çocukların 

hayatlarındaki en önemli dönemin 'çocukluk dönemi' olduğunun kanal olarak 

farkındayız. Televizyon ekranlarında izledikleri her şey onlarda bir takım izler 

bırakıyor ve büyüme sürecindeki oluşumlarında büyük rol oynuyor. Bu sebeple 

özellikle bir çocuk kanalı olarak büyük sorumluluk taşıdığımızın farkındayız ve 

hassasiyetimizi her zaman korumaktayız. Bizim için çocuk bizim kanalımızı 'benim 

kanalım' yapan en önemli unsur. 

5.Cartoon Network'un ileriye dönük proje ve hedefleri nelerdir? 

Cartoon Network olarak hedeflerimizin başında daha fazla çocuğa daha çeşitli 

iç ve dış yapımlarla ulaşmak geliyor. Ekran dışında da çocuklarla daha fazla bir 

araya gelmek ve tüm bunları sadece büyük şehirlerle sınırlamayarak Türkiye'nin her 

yerinden çocuklarla aynı şekilde bir arada olmak. Bugüne kadar Cartoon Network‘ta 

çocuklarda alışkanlık yaratan ve tüm dünyada markalaşan ( Ben 10, Bakugan gibi) 

yapımlar yer aldı. Bundan sonrada yine çocukların ilk kez bizim ekranımızdan yine 

severek izleyecekleri çizgi filmlere devam edeceğiz. 

6.Cartoon Network 'un yerli yapımlar için herhangi bir çalışması var mı? 

Cartoon Network ekranlarında şu anda yerli yapım yok fakat önümüzdeki 

dönemler için planlanan çalışmalarımız var. Yeni yayın dönemi ile birlikte yeni 

çocuk programları, yarışmalar ve çocukların eğitimine yönelik çeşitli programlar 

planlamaktayız. 

Ek3: Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk GeliĢimi Ve Ev 

Yönetimi Eğitimi Bölümü BaĢkanı Prof. Dr. Ramazan Arı’nın Örneklemde Yer 

Alan Çocuk Televizyonlarında Yayınlanan ġiddet Ġçerikli Yapımlar Ġle Ġlgili 

GörüĢleri 

Araştırma kapsamında TRT Çocuk ve Yumurcak Televizyon‘unda yer alan 

şiddet içerikli programlar Prof. Dr. Ramazan Arı tarafından izlenmiştir. Bu kapsamda 

programların çocuklar üzerindeki etkileri hakkında şöyle konuşmuştur:  
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Televizyonda yayınlanan şiddet içerikli yapımlar bırakın çocukları, yetişkinler 

için bile sorgulanmaktadır. Bilimsel camiada bu konuda sözbirliği yoktur. Bir kısım 

bilim adamı şiddetin televizyonla öğrenilmediğini savunmaktadır. Bir kısım bilim 

adamı ise şiddet öğesinin öğrenilmiş bir davranış biçimi olduğunu ve televizyondaki 

şiddet unsurlarının bu dürtüyü tetiklediğini ileri sürmektedirler. Dediğimiz gibi 

herhangi bir söz birliği yoktur. Dahası, çocukların şiddeti televizyondan 

öğrendiklerini söyleyenler de vardır. Programın herhangi bir yerinde şiddete yönelik 

bir eylem varsa bu çocuk için zararlıdır diyemeyiz. Eğer şiddet öğeleri 

tekrarlanıyorsa ve sistemli bir eylem şekline dönüştürülmüşse oradaki şiddet çocuk 

için tehlike anlamına gelmektedir. Karakterin ayağının takılıp düşmesi, arkadaşına 

şaka yollu vurması, ağaca çarpması gibi eylemlerin şiddet içerdiğini söylemek doğru 

olmaz. Ancak şiddet tekrarlanıyorsa yani çizgi filmin jenerik bölümünde şiddet 

unsurları varsa ya da aynı şiddet öğesi yapımın içerisinde birden fazla gösteriliyorsa 

çocuklar için zararlıdır diyebiliriz.  
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