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ÖN SÖZ 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu düzenleyici ve denetleyici kamu otoritesi olarak, 
kurulduğu günden bugüne toplumun menfaatlerini korumakta ve nitelikli yayın içerikleri 
sunumunun sağlanmasına yönelik çalışmaların ktedir. Bu kapsamda hiç şüphesiz Üst 
Kurul’un en önemli gündem maddelerinden birisi de televizyon yayınlarında yer alan şiddettir. 
Üst Kurul ilgili Kanunundan aldığı güçle yayınlarda şiddet içeriklerinin kabul edilemez olduğu 
ilkesi doğrultusunda görevini yerine getirmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti özellikle yakın dönemde şiddet ile mücadele konusunda farklı 
alanlarda ciddi çalışmalar yapmakta ve başta kadın ve çocuklara yönelik olmak üzere önemli yasal 
düzenlemeleri hayata geçirmektedir da televizyon ve radyo yayın içeriklerinde yer 
alan şiddet ve zararlı içerikler ile mücadelede de Üst Kurulumuz üzerine düşen görevi özveri ile 
sürdürmektedir. 

Bu çerçevede Radyo ve Televizyon Üst Kurulu o zellikle vatandaşlarımızın televizyon 
yayınlarına ilişkin izleme o ru ntu lerini ve televizyon yayınlarında yer alan şiddet içeriklerine 
yaklaşımını araştırmak amacıyla Televizyon Yayınlarında Şiddet Araştırması’nı hayata 
geçirmiştir. 



Araştırma, Tu rkiye genelinde İBBS 2 kapsamında 26 il ve bu illere bag lı ilçe ve ko ylerde 
15 yaş ve u zeri toplam 2.600 birey ile gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede araştırma hem 
izleyicilerin televizyon yayınlarındaki şiddet içerig ine yaklaşımlarına hem de izleme 
alışkanlıklarına ilişkin barındırdıg ı bulgular nedeniyle yayıncı kuruluşlar başta olmak u zere 
bu tu n paydaşları yakından 

Araştırma kapsamında özellikle televizyon yayınlarındaki şiddet türlerine dair televizyon 
izleyicilerinin yaklaşımı, izleyicilerin yayınlarda hangi şiddet türlerinden daha fazla rahatsız 
olduğu, şiddet içeriğinin en fazla görüldüğü program türleri, izleyici açısından hangi program 
türlerinde hangi şiddet türünün daha ön plana çıktığı gibi konular incelenmiştir. 

Araştırma sonuçları itibarıyla vatandaşlarımızın televizyon yayınlarında yer alan şiddet 
içeriklerine yönelik yaklaşımına ilişkin barındırdığı veriler ile kamu politikalarımızın 
şekillenmesinde bir mihenk noktası teşkil edecektir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu; bugüne dek 
olduğu gibi bundan sonra da özellikle aile, kadın ve çocuklarımız için problem teşkil eden ve 
giderek toplumun gündemini daha fazla işgal eden televizyon yayınlarında yer alan şiddet 
içerikleri ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Bu vesile ile araştırmanın planlamasını ve gerçekleşmesini sağlayan Kamuoyu, Yayın 
Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığımızın değerli çalışanlarına teşekkür ediyor; 
araştırmanın kamuoyuna, yayın dünyasına ve tüm paydaşlarımıza faydalı olmasını diliyorum.

Ebubekir ŞAHİN
Radyo ve Televizyon 

Üst Kurulu Başkanı 
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 Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 
Televizyon Yayınlarında Şiddet Araştırması kapsamında 15 yaş ve üzeri televizyon izleyen 

bireylerin televizyon yayınlarında çeşitli program türü içeriklerinde yer alan şiddet ögelerine 
yönelik izleyici yaklaşımlarının ortaya konulması amaçlanmıştır.

Televizyon yayın içeriği; televizyon yayınlarında yer alan medya hizmet sağlayıcının 
editoryal sorumluluğu altında gerçekleşen ve elektronik iletişim şebekeleri yoluyla
ortamından yayın yapan platformlar aracılığı ile televizyon yayın 
hizmetlerini ihtiva eden içeriklerdir. raştırmad elevizyon yayın içeriklerine
ilişkin alanyazında tanımlanan şiddet türlerine (fiziksel, c
televizyon izleyicilerinin yaklaşımı (izleyici hangi şiddet türlerini ne ölçüde şiddet olarak 
görüyor), zleyicilerin hangi şiddet türlerinden daha fazla rahatsız olduğu, ş çeriğinin en 
fazla görüldüğü program türleri, zleyici açısından hangi program türlerinde hangi şiddet türünün 
daha ön plana çıktığı gibi konular incelenmiştir.

Televizyondaki şiddet gösteriminin nicel çokluğu, saldırgan davranışların normal olduğu 
fikrini teşvik eder, izleyiciler duyarsızlaştırılır. Bu nedenle kişilerin bu içeriklere maruz kaldıkları 
süreler uzadıkça duyarsızlaşmanın da artıyor olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu 
nedenle bu araştırmada da katılımcılar hiç televizyon izlemeyenler, az veya çok televizyon 
izleyenler olarak gruplandırılarak televizyonu az veya çok izleyenlerde duyarsızlaşma, 
normalleştirme gibi tutum ve davranışların görülme sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
doğrultuda, televizyon içeriklerine az veya çok maruz kalanların yayınlardaki şiddet öğelerine 
yaklaşımlarındaki farklılıklar ve/veya benzerlikler ortaya konulmuştu Araştırmanın bir amacı 

izleyicileri ve televizyonda seyredilen imajlardan yansıyan sosyal gerçeklik 
arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır Ayrıca televizyonu fazla izleyenlerin daha az izleyenlere 
göre dünyanın daha tehlikeli bir yer olduğuna inanması gibi yaklaşımlarının bulunup bulunmadığı 
belirlenmişti

Araştırmanın temel amaçlarından biri de katılımcıların yayınlarını 
örüntüleri, gün ük hayattaki şiddet ve suça ilişkin algıları 
yansıyan sosyal gerçeklik arasındaki ilişkiyi araştırmaktır

Televizyon Yayınlarında Şiddet Araştırmasın ilişkin veri toplama süreci 2020 yılı 
Şubat ayları içerisinde 19 salgını koşullarının medya kullanım alışkanlıklarının belirleyicisi 
olan günlük hayata henüz etki etmediği bir dönemde tamamlanmıştır. Bu nedenle toplanan veri 
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ve yapılan veri analizleri pandemi sürecindeki medya kullanım alışkanlıklarını yansıtmamaktadır. 
yayınlarında şiddete ilişkin veriler kişilerin sadece pandemi dönemi değil genel 
izleme tecrübeleriyle ilgili olduğu değerlendirilmektedir

araştırma kapsamında toplumsal bir problem olan kadına yönelik şiddet konusu 
da televizyon yayınları bağlamında değerlendirilmiş, katılımcıların televizyon yayınlarında kadına 
yönelik şiddetin ele alınış biçimine yönelik yaklaşımları ortaya konulmuştur. 

 Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmada yayın içeriklerinde karşılaştığı şiddete ilişkin duygu, 
düşünce ve kanaatlerini belirlemekle birlikte bu içeriklerdeki şiddet sahnelerinin kişilerin sosyal 
yaşantılarına etkisinin araştırılması hedeflenmiş araştırmada model

kullanılmıştır. Tarama modeli, bir konu ya da olaya ilişkin katılımcı görüşlerinin 
beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği genellikle diğer çalışmalara göre 

daha büyük örneklem üzerinde yapılan araştırmalardır.

 Araştırmanın Örneklemi 

Yayınlarında Şiddet Araştırmasının saha uygulaması 2020 yılı Ocak ayı 
içerisinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni İBBS 2 kapsamındaki 26 il ve bu illere bağlı 
ilçe ve köylerde 15 ve üzeri yaştaki Türkiye’yi temsil etme kabiliyetine sahip toplam nüfustur. 
Örnekleme birimi hane, örnekleme elemanı 15 yaş ve üzeri bireylerdir. Örneklem büyüklüğü, 

izyon İzleme Eğilimleri 2018 Araştırması göz önünde bulundurularak %95 güven düzeyinde
oşgörü miktarı (Margin of Error) %2 olarak kabul edilecek şekilde

hesaplanmıştır. 

 Veri Toplama Araçları ve Veri Toplanması 

Bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmada 
geniş bir alanyazın çalışması yapılarak hazırlanan bir anket formu kullanılmıştır. Bu anket formu, 
lk olarak Ankara ilinde farklı Sosyo tatü düzeyindeki semtlerde olacak şekilde ön 

teste tabi tutulmuştur. Ön testte elde edilen sonuçlara göre anket formuna son şekli verilmiş ve 
saha çalışmasına başlanmıştır. Anket çalışması, anketörler tarafından yüz yüze anket yöntemi ile 

                                                           
1 Şener Büyüköztürk, Ebru Kılıç Çakmak, Özcan Erkan Akgün, Şirin Karadeniz ve Funda Demirel Bilimsel Araştırma 
Yöntemleri, Pegem Akademi Yayınları, Ankara,  s.224. 
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gerçekleştirilmiştir. Anket uygulamasında, anketörlere birer saha koordinatörü eşlik etmiş ve 
anketörler tarafından doldurulan anketler sahada kontrol edilmiştir.  

 Veri Analizi  

Elde edilen bilgilerin anlaşılır olması ve karşılaştırılmasını sağlamak amacıyla istatistiksel 
yöntemlerden faydalanılarak veriler özetlenmiş ve bazı istatistiksel testler uygulanmıştır. 
Öncelikli olarak sayı ve yüzde dağılımları ile çapraz tablolar gibi betimsel istatistik teknikleri 
kullanılmıştır. Çapraz tabloları oluşturan değişkenler arasındaki ilişkilerin anlamlılığı ki
analizi ile sınanmıştır. Ancak bir ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olması, o ilişkinin gücü 
hakkında bilgi vermemektedir. Bu nedenle var olan ilişkinin gücü Phi katsayısı ve Cramer’s V ilişki 
katsayılarından uygun olanı ile test edilmiştir. Phi katsayısı sadece iki kategorisi olan değişkenler 
arasındaki ilişkinin düzeyini göstermekteyken Cramer’s V ise kategori sayısı ikiden fazla olan 
değişkenler arasındaki ilişkinin düzeyini göstermektedir. Kategori sayısı iki olduğunda ise Phi 
katsayısı ve Cramer’s V katsayısı aynı sonucu vermektedir.

Oransal ölçek düzeyinde elde edilen verilere ilişkin kategorik değişkenlerin kategorileri 
arasında farklılık olup olmadığı t testi ve varyans analizi kullanılarak belirlenmiştir. İki 
kategoriden oluşan değişkenler arasındaki farklılığı ortaya koymak için t testi kullanılırken, 
varyans analizi ikiden fazla kategoriden oluşan değişkenler arasındaki farklılığı ortaya koymak 
için kullanılır. Varyans analizi ile tespit edilen farklılığın hangi kategori/kategoriler
kaynaklandığını belirlemek için Tamhane’s T2 testi veya LSD (Least Significant Difference) testi 
kullanılarak çoklu karşılaştırmalar yapılmıştır.

Televizyon Yayınlarında Şiddet Araştırması “Ekme/Yetiştirme Kuramı” çerçevesinde ele 
alınmıştır. Araştırmada kullanılan soru formu, hipotezler ve bu soru formuna karşılık alınan 

Ekme/Yetiştirme Kuramı doğrultusunda değerlendirilmiştir. kapsamda, Acımasız 
Dünya Ölçeği kullanılarak araştırm tılan tüm bireylere 5’li likert ölçekte
oluş muş yöneltilmiştir. Araştırmanın bu bölümün yın içeriklerini
izlediğini ve izlemediğini belirten tüm katılımcılara aynı sorular yöneltilmiştir. 

Acımasız Dünya Sendromu Ölçeği veriler yöntemi 
1 aralığına çekilerek veriye logaritmik dönüşüm

uygulanmıştır. Söz konusu puanların ortalamaları üzerinden yeni bir değişken oluşturularak üç
eşit aralıklı (Acımasız Dünya Algısı üşük, üksek) sınıflandırmada değerlendirmeler 
yapılmıştır.
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Araştırmada kullanılan diğer bir değişken olarak televizyon yayınlarını izleme sürelerinin 
belirlenip sınıflandırılmasında u yöntemi 
aralığına alınmış, sonrasında karekök dönüşümü geçekleştirilmiştir. Ayrıca televizyon yayınlarını 
izleme süreleri hafta içi ve hafta sonu izleme süreleri dikkate alınarak ağırlıklandırma yapılmıştır.

ünlük ortalama televizyon yayınlarını izleme süresi 3 saatin altı olanlar televizyon yayınlarını
eyenler, 3 saat ve üzeri ise yayınlarını çok izleyenler olarak belirlenmiştir. 

Araştırma kapsamında katılımcılara televizyon yayınlarında veya gündelik yaşamda 
karşılaşılabilen 18 şiddet içerikli görüntü betimleyen yöneltilmiştir. Bu ifadelerde kişilerin 
şiddet içerikli görüntülerden ne kadar rahatsız olduklarına dair “0=Hiç rahatsız etmez” “10=Çok 
rahatsız eder” olacak şekilde 0 ile 10 arasında görüntüleri puanlamaları istenmiştir. Daha sonra 
bu ifadeler 4 şiddet türü bazında (fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik) ayrıştırılarak ortalamaları 
alınmıştır. Bu veriyi kategorik hale çevirmek için ise her şiddet türünün rahatsız etme düzeyi için 
±1 standart sapma baz alınarak çok şeklinde sınıflama yapılmıştır Ayrıca b
görüntülerden kadına yönelik şiddet içerikli olanlar üzerinden her bir katılımcı için bu 
görüntüler rahatsızlık düzeylerini göz önüne alarak verdikleri puanların ortalaması alınmış ve 
“ortalama puan” isminde yeni bir değişken hesaplaması yapılmıştır. Kadına yönelik şiddet içerikli 
görüntülere verilen ortalama puanların Cinsiyet, Yaş grupları, Sosyo tatü rupları, 
Televizyon İzleme Düzeyi ve Çocuk Sahipliğine göre farklılık yaratıp yaratmadığı iki grup 
ortalamasının karşılaştırıldığı durumlarda t testi; ikiden fazla grup ortalamalarının 
karşılaştırıldığı durumlarda ise tek yönlü varyans analizi dilmiştir  

Ekonomik Statü, bireylerin ve/veya hanelerin sosyal hiyerarşi içindeki 
konumları/pozisyonları onların sosyoekonomik statüleri olarak tanımlanabilir.
C1, C2 ve DE olmak üzere 4 kategoriden oluşmaktadır. Günümüzde Türkiye’de eğitim ve meslek 
temelli SES ölçeği kullanılmaktadır. 

Türkiye’de TÜAD tarafından geliştirilmiş olan ve Türkiye’yi temsil eden bir SES ölçeği 
kullanılmaktadır. Araştırma kapsamında da söz konusu ölçeğe göre SES grubu tanımları 
yapılmıştır.

Araştırma kapsamında elde edilen veriler IBM SPSS mı ile analiz 
edilmiş; grafik ve tablolar ve Tableau programı üzerinden oluşturulmuştur

                                                           
Kalaycıoğlu, S., Çelik, K., Çelen, Ü., & Türkyılmaz, S. (2010). Temsili bir örneklemde sosyo ekonomik statü (SES) ölçüm aracı 

geliştirilmesi: Ankara kent merkezi örneği. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 13(1), 182
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Veri görselleştirmede ), yığılmış sütun (stacked
sütun (radial bar) ve halka (doughnut) kullanılmıştır.

 Ölçek Güvenirlik Analizi  

Güvenirlik, kişilerin anket sorularına verdikleri cevaplar arasındaki tutarlılık olarak 
tanımlanmaktadır. üvenirlik katsayısı ölçümünde birden fazla katsayı kullanılabilmektedir. 
Ankette yer alan kapalı uçlu soruların güvenirliği “Cronbach Alpha Katsayısı” ile test edilmiştir. 
Cronbach alfa katsayısı değerleri ve temsil ettikleri güvenirlik dereceleri aşağıdaki Tablo 1’de
almaktadır. 

Tablo 1. Alpha Katsayısı Değerlendirme Kriterleri 

DEĞER AÇIKLAMA

0.00≤ α < 0.40 Ölçek güvenilir değil
0.40 ≤ α < 0.60 Ölçek düşük derecede güvenilir
0.60 ≤ α < 0.80 Ölçek oldukça güvenilir
0.80 ≤ α < 1.00 Ölçek yüksek derecede güvenilir

 

Ankette yer alan 18 adet kapalı uçlu likert ölçeği tipinde hazırlanmış fiziksel, p
ekonomik ve cinsel şiddet olmak üzere 4 kategoride ifadeler için güvenirlik analizi uygulanmıştır.

Tablo 2. Güvenirlik Testi 

CRONBACH’S ALPHA KATSAYISI SORU SAYISI

0,919 

Bu araştırmada yer alan likert ölçeğin güvenirliği (alpha katsayısı) ’de görüldüğü 
gibi %91,9’dur. Bu orandan hareketle güvenirliğin oldukça yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. 
Bir başka deyişle elde edilen veriler birbiriyle yüksek tutarlılık göstermektedir. 

Güvenirlik analizinin geçerli olabilmesi için ölçekte yer alan soruların bir toplamsal ölçek 
oluşturacak biçimde hazırlanmış olması gereklidir. Bu nedenle toplanabilirlik varsayımının 
sağlanıp sağlanmadığı istatistiksel olarak test edilmiştir.

H0= Ölçek toplanabilir niteliktedir. (Ölçeğin çarpımsal etkileşimi yoktur.)
Hs Ölçek toplanabilir nitelikte değildir. (Ölçeğin çarpımsal etkileşimi vardır.)
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Tablo 3. ANOVA Toplanabilirlik (Tukey) Testi

 KARELER 

TOPLAMI

SERBESTLİK 

DERECESİ

KARELER 

ORTALAMASI

F 

DEĞERİ

ÖNEM 

DÜZEYİ

 

TOPLANABİLİRLİK 0,242 

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

Tablo 3’e göre ölçek toplanabilir özelliktedir. Önem Düzeyi H0

Buradan da %95 güven düzeyinde ölçek toplanabilir olup bir bütün olarak değerlendirmeye 
nmış olduğu varılmıştır.

Soruların/İfadelerin farklı kişiler tarafından aynı derecede anlaşılıp anlaşılmadığını 
değerlendirebilmek için Hotelling T2 Testi uygulamak gerekir. Televizyon yayınlarında şiddet 
içerikli görüntülerin araştırmaya katılan bireyleri ne derece rahatsız ettiklerin

ı analiz etmek için Hotelling T2 Testinin sonuçları yer almaktadır.

H0= Ölçümler arasında farklılık yoktur. 
Hs= Ölçümler arasında farklılık vardır. 

 

Tablo 4. Hotelling 𝐓𝐓𝟐𝟐 Testi 

HOTELLING 

𝐓𝐓𝟐𝟐 DEĞERİ

F    

DEĞERİ

SERBESTLİK 

DERECESİ 1

SERBESTLİK 

DERECESİ 2

ÖNEM 

DÜZEYİ

823,908 102,711 8 2592 0,000 

 

Soru ortalamaları testi için Hotelling T2 test istatistiği kullanılmış olup değerler
4’te görüldüğü üzere birbirinden farklı olduğu %5 yanılma düzeyinde görülmüştür (Önem 
Düzeyi= 0,000<0,05 H0 Soru ortalamaları arasındaki farklılık istatistiksel olarak 
anlamlıdır. 
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Sonuç olarak anketin son bölümünde yer alan 18 soruluk ölçeğin güvenirlik düzeyi 
’ . Ölçek yüksek derecede güvenilirdir. Soru ortalamalarının birbirinden farklılık 

gösterdiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca ölçek toplanabilir niteliktedir ve ölçümler arasındaki 
değişkenlikte farklılıklar bulunmaktadır.
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TELEVİZYON YAYINLARINDA ŞİDDET 
ALANYAZIN TARAMASI 

 

 şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet ve ekonomik şiddet türleri televizyon 
yayınları bağlamında ullanılan soru formu, hipotezler ve bu soru formundan elde 

televizyonun bebeklikten başlayarak insanları yetiştirdiği varsayımı
Ekme/Yetiştirme Kuramı (Cultivation Theory), doğrultusunda değerlendirilip analiz edilmiştir.

levizyon yayınlarında şiddet içeriklerine ilişkin izleyicilerin yaklaşımlarının 
ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. 
 Televizyon yayınları ve sosyal gerçeklik arasındaki ilişki anlaşılmaya çalışıldığı için 

/Yetiştirme uramının özellikle Acımasız Dünya Sendromu indeksi kullanılmış
televizyonun insanlar üzerindeki şiddet algısına yönelik örüntülerinin ortaya konulması 
amaçlanmıştır.

 
 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
 

 Bu araştırmanın amacı, katılımcıların televizyon yayınlarını izleme örüntüleri, günlük 
hayattaki şiddet ve suça ilişkin algıları ve televizyonda seyredilen içeriklerinden yansıyan sosyal 
gerçeklik arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu kapsamda, televizyon yayınlarındaki şiddet 
türlerine (fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik) dair televizyon izleyicilerinin yaklaşımı (izleyici 
hangi şiddet türlerini ne ölçüde şiddet olarak görüyor), izleyicilerin hangi şiddet türlerinden daha 

rahatsız olduğu, şiddet içeriğinin en fazla görüldüğü program türleri, izleyici açısından hangi 
program türlerinde hangi şiddet türünün daha ön plana çıktığı gibi konular incelenmiştir.
 Yayınlarında Şiddet Araştırması 2020 yılı Ocak ayı içerisin İstatistiki Bölge 

Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 2 düzeyini temsil eden 26 il ve bu illere bağlı ilçe ve köylerde 15 
yaş ve üzeri 2.600 kişi ile %95 güven düzeyinde ±2 hata payı ile gerçekleştirilmiştir.

 
ARAŞTIRMA ÖRNEKLEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 

 
 Örneklemde en çok İstanbul ilinden (%27,7), en az Ağrı ilinden (%0,4) bireyler yer 

almaktadır.
 Örneklemin %47,6’sını kadınlar; %52,4‘ünü erkekler oluşturmaktadır.
 Örneklemde yer alan bireylerin %24’ü 15 25, %24,8’i 26 35, %30,3’ü 36 50, %16,6’sı 51

65 ve %4,3’ü 65 üzeri yaştır
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 Örneklemin %38,3’ünü çocuk sahibi olmayan bireyler; %61,7‘sini çocuk sahibi olan 
bireyler oluşturmaktadır. 
 Örneklemde yer alan çocuk sahiplerinin, %38,2’si çocuğu 18 yaşından büyük, 

%26,6’sı 18 yaşından küçük 1 çocuk sahibi , %23,3’ü 18 yaşından küçük 2 çocuk sahibi, 
%11,9’u 18 yaşından küçük 3 ve daha fazla çocuk sahibi oluşmaktadır.
 Örneklemin %23,7’si AB SES grubu, %34,6’sı C1 SES grubu, %27,8’i C2 SES grubu ve 

%13,9’u DE SES düzeyinde bulunan bireylerden oluşmaktadır.

TELEVİZYON YAYINLARINI İZLEME EĞİLİMLERİ 
 

 Araştırma kapsamında; katılımcıların %49,8’inin 3 saatten az televizyon yayınlarını 
izlediği ve %45,5’inin ise 3 saatten çok televizyon izlediği tespit edilmiştir.
 Televizyon yayınlarını izleme düzeyleri incelendiğinde, televizyon izlemeyenlerin %33,9’u 

kadın, %66,1’i erkek bireylerden oluşmaktadır. Çok televizyon izleyenlerin ise %52’si kadınlar, 
%48’i 
 Televizyon yayınlarını izleme düzeyleri incelendiğinde;

%46,8’inin 15 25 yaş arasında olduğu görülmüştür. Başka bir deyişle hiç televizyon izlemeyen 
yaklaşık her iki kişiden biri 15 25 yaş arasındadır. 
 Araştırma k amında; çocuk sahibi olmayanlar televizyon izlemeyenlerin %68,5’ini 

oluşturmaktadır. 18 yaşından küçük çocuk sahibi olanların ise çok televizyon izleyenlerin 
%43,7’sini oluşturduğu gözlemlenmektedir.
 Araştırma kapsamında televizyon yayınlarını izleme sıklığının dağılımına bakıldığında; 

katılımcıların %63,1’i her gün, %18,3’ü neredeyse haftanın her günü (4 6 gün), %14,6’sı haftada 
birkaç gün (1 3 gün), %4’ü ise ayda birkaç gün ya da daha nadir izlediğini belirtmiştir.
 Araştırma kapsamında; lemediğini belirten katılımcıların %22,6’sı televizyon 

yayınlarının içeriğini beğenmediği için izlemediğini ifade etmiştir. Televizyon yayınlarını 
izlemeyenlerin %21’i televizyon izlemeyi sevmediği/hoşlanmadığı, %19,4’ü ise vakit bulamadığı 
için televizyon izlemediğini belirtmiştir.
 Araştırma kapsamında; hafta içi ve hafta sonu televizyon izlenen saat dilimlerine göre 

dağılım incelendiğinde hafta içi 18.00 00.00 arası saat dilimlerinde televizyon 
izleme oranının fazla olduğu göze çarpmaktadır
 Hafta içi televizyon izlenen saat dilimleri incelendiğinde, tüm yaş gruplarında “altın 

prime time” olarak bilinen 18.00 21.00 saat diliminde televizyon izlemenin yoğunlaştığı 
görülmüştür.
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 Hafta içi televizyon izlenen saat dilimleri incelendiğinde, kadınların %63,4’ünün, 
erkeklerin ise %61,4’ünün 18.00 21.00 arası saat diliminde televizyonu takip ettiği tespit 
edilmiştir.
 Hafta içi 18.00 21.00 saat diliminde çocuk sahibi olmayanların %54,8’inin; 18 yaşından 

küçük çocuk sahibi olanların %67,1’inin 18 yaşından büyük çocuğu ın ise %66,2’sinin 
televizyon izlediği görülmüştür. 
 Hafta içi 18.00 21.00 saatleri bütün yaş grupları için televizyonun en çok izlendiği 

 Hafta içi televizyon izlenen saat dilimleri incelendiğinde, AB SES düzeyinin %60,8’i, C1 SES 
düzeyinin %63,6’sı, C2 SES düzeyinin %59’u ve DE SES düzeyinin %68,3’ü hafta içi 18.00
saat diliminde televizyon yayınlarını izlemektedir.
 21.00 saat diliminde çocuk sahibi olmayanların %49,2’sinin; 18 yaşın

küçük çocuk sahibi olanların %62,2’sinin ve 18 yaş ve üzeri çocuk sahibi olanların ise %64’ünün 
televizyon izlediği görülmüştür.
 Hafta sonu televizyon yayınları izlenen saat dilimleri incelendiğinde, 21.00

diliminde kadınların %61,3’ünün erkeklerin %57’sinin televizyon yayınlarını izlediği tespit 
edilmiştir.
 Hafta sonu televizyon izlenen saat dilimleri incelendiğinde üzeri yaş 

grupları diğer saat dilimlerine göre 18.00 21.00 arasında daha yüksek oranda televizyon 
ınlarını izlemektedir.
 Araştırma kapsamında; katılımcıların %94,4’ü televizyon yayınlarında şiddete orta düzey 

ve üzerinde yer verildiğini düşünmektedir. Şiddete yer verilme sıklığının çok az olduğunu 
düşünenlerin oranı ise %5,6’dır.
 Araştırma kapsamında; katılımcılardan televizyon yayınlarında şiddete yer verilme sıklığı 

sorusuna çok fazla cevabı verenlerin %51,4’ünün kadın, %48,6’sının erkek olduğu görülmektedir. 
Kadınlar erkeklere göre televizyon yayınlarında şiddete daha fazla yer verildiğini düşünmekte
 Araştırma kapsamında televizyon yayınlarında şiddete çok fazla yer verildiğini 

düşünenlerin %19,7’si 15 25 yaş grubu, %24,2’si 26 35 yaş grubu, %33,4’ü 36 50 yaş grubu, 
%18,3’ü 51 5 yaş grubu ve %4,5’i ise 65 ve üzeri yaş grubudur.
 25 yaş grubu %33,3 oranı ile diğer yaş gruplarına göre şiddete yer verilme sıklığının az 

olduğunu düşünmektedir.
 Araştırma kapsamında her 10 kişiden 7’si televizyon yayınlarında şiddete çok fazla yer 

verildiğini düşünmektedir.
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 Araştırma kapsamında her 10 kişiden 4’ü televizyon yayınlarında cinsellik ve argo/küfür 
gibi zararlı içeriklere çok fazla yer verildiğini düşünmektedir.
 Araştırma kapsamında televizyon yayınlarında cinsellik ve argo/küfür gibi zararlı 

içeriklere çok fazla yer verildiğini düşünenlerin; %56’sının kadın ve %44’ünün erkek olduğu 
görülmüştür. 
 Araştırma kapsamında televizyon yayınlarında cinsellik ve argo/küfür gibi zararlı 

içeriklere çok fazla yer verildiğini düşünenlerin; %33,1’i 36 50 yaş grubunda yer almaktadır.
 Araştırma kapsamında televizyon yayınlarında cinsellik ve argo/küfür gibi zararlı 

içeriklere çok az yer verildiğini düşünenlerin; %28’i 15 25 yaş grubunda yer almaktadır.
 Araştırma kapsamında katılımcılardan televizyon yayınlarını izlerken şiddet, cinsellik ve 

argo/küfür gibi unsurlarla karşılaştıklarında; kanal değiştirdiğini belirtenlerin oranının %68,1, 
izlemeye devam ettiğini belirtenlerin oranının ise %26,5 olduğu görülmüştür. Televizyon izlemeyi 
bıraktığını ifade edenlerin oranı %19,6 ve RTÜK’e şikâyette bulunacağını belirtenlerin oranının
ise %3,7 olduğu tespit edilmiştir. Başka bir ifadeyle her 10 izleyiciden 7’si olumsuz içerikle 
karşılaştığında kanal değiştirmeyi tercih etmektedir. 
 Araştırma kapsamında katılımcılardan televizyon yayınlarını izlerken şiddet, cinsellik ve 

argo/küfür gibi unsurlarla karşılaştıklarında tepkisini sosyal medya üzerinden göstereceğini ifade 
25 yaş ilk sırada olduğu görülmüştür.

 Araştırma kapsamında çocuk sahibi olmayanların %53,5’i, 18 yaşından küçük çocuk sahibi 
olanların ise %75,9’u “Kanal Değiştiririm” cevabını vermiştir.
 Araştırma kapsamında; günlük hayatta televizyon yayınlarını izleme önem düzeyine 

bakıldığında katılımcıların %38,8’i önemli, %28,3’ü çok önemli olduğunu ifade ederken, %19’u ne 
önemli ne önemsiz, %11,6’sı önemli olmadığını %2,2’si hiç önemli olmadığını belirtmiştir. 

 
ACIMASIZ DÜNYA SENDROMU ALGISI 

 
 Katılımcıların “Günümüzde tehlikeli bir dünyada yaşamaktayız.” ifadesine katılım 

durumları incelendiğinde, büyük bir çoğunluğun bu ifadeye katıldığı ortaya çıkmıştır. Buna göre 
ifadeye katılım oranı %90’dır.
 Araştırma kapsamında; “Günümüzde insanlara güvenilemez.” ifadesine katılım oranı 

%81,3’tür. 
 Katılımcıların “Birçok insan eline fırsat geçtiğinde dürüst olmak yerine, sizden 

yararlanmaya çalışır.” ifadesine katılım oranı %81,4’tür. 
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 Katılımcıların “İnsanlar yardımcı olmak yerine kendilerini düşünür.” ifadesine katılım 
oranı %79’dur. 
 Katılımcıların “Geceleri yalnız yürümek tehlikelidir.” ifadesine katılım oranı %75’tir. 
 “İnsanlar kendilerini güvende hissetmiyordur.” ifadesine katılım oranı %78,4’tür. 
 “İnsanlar her an bir saldırıya uğrayabilir.” ifadesine katılım oranı %77,1’dir. 
 “Şiddet gelir/eğitim düzeyi düşük gruplar arasında yaşanmaktadır.” ifadesine katılım 

oranı %61,3’tür. 
 “İnsanlar tanımadıkları insanların saldırılarına uğramaktadır.” ifadesine katılım oranı 

%67,4’tür. 
 Araştırma kapsamında Acımasız Dünya Sendromu algısı 15 25 yaş grubunun %41’inde 

düşük; 24,6’sında orta, %34,4’ünde yüksek seviyededir. 
 Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyleri incelendiğind

gruplarında Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyi yüksek olanların oranının diğerlerine göre 
daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
 Televizyon yayınlarını az izleyenlerin %40,1’inin Acımasız Dünya Sendromu algısı düşük 

iken, çok izleyenlerin %38,2’sinin Acımasız Dünya Sendromu algısı yüksektir.
 Araştırma kapsamında; her 10 kişiden 5’i toplumda gerçekte olan suç olaylarından daha 

yüksek oranda suç olduğunu düşünmektedir. 
 Araştırma kapsamında katılımcıların verdikleri yanıtlar doğrultusunda ülkedeki suç kaydı 

oranı ortalaması %38,9 olarak belirlenmiştir. Ülkemizdeki suç oranına bakıldığında, Adli İstatistik 
erisine göre 2019 yılında karara bağlanan davalardaki suç oranı %38,5’tir.
 Televizyon yayınlarını çok izleyenlerde toplumda gerçekte var olandan daha yüksek 

oranda suç olduğu düşüncesi vardır. 
 Araştırma kapsamında katılımcıların toplam suç kaydı oranına ilişkin düşünceleri 

incelendiğinde; suç kaydı oranının mevcut suç kaydı oranından düşük olduğunu düşünenlerin 
%37,8’i kadın, %62,2’si erkek; suç kaydı oranının mevcut suç kaydı oranından yüksek olduğunu 
düşünenlerin %57,9’u kadın, %42,1’i ise erkek katılımcılardan oluşmaktadır. 
 Kadınlar erkeklere göre toplumda var olan suç oranından daha yüksek oranda suç 

olduğunu düşünmekted
 Araştırma kapsamında katılımcıların toplam suç kaydı oranına ilişkin düşünceleri 

incelendiğinde; toplumda suç kaydı oranının 15 25 yaş grubunun %50,9’u, 25 36 yaş grubunun 
%55,8’i, 36 50 yaş grubunun %52’si ortalamanın üzerinde (%38,6’dan fazla) olduğu
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düşünmektedir. 51 65 yaş grubunun %51,7’si ve 65 üzeri yaş grubunun %57,3’ü ortalamanın 
altında (%38,6’dan az) toplumda suç olduğunu düşünmektedir. 
 Araştırma kapsamında AB SES grubunun %53,8’i (%0 %38,5) toplumda gerçekte var olan 

şiddet suçlarının altında suç oranı olduğunu düşünmektedir.  
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TELEVİZYON YAYINLARINDA ŞİDDET İÇERİKLERİNE VE TÜRLERİNE YAKLAŞIM 

 
 Araştırma kapsamında; her 10 katılımcıdan 8’i televizyon yayınlarında şiddet içeriğinin beş 

yıl öncesine göre arttığını düşünmektedir.
 Kadınların %85’i şiddet içeriğinin arttığını düşünürken, bu oran erkeklerde %77,9’dur.
 üzeri yaş grubunun ise %97,2’si şiddet içeriklerinin arttığını düşünmektedir. Bu oran 
25 yaş grubunda %77,1’dir.
 yayınlarını ’i, çok izleyenlerin ise %84,9’u şiddet 

görüntülerinin yıllar içinde artış gösterdiğini düşünmektedir.
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 yayınların a rahatsız olunan şiddet görüntüsü %36,8 oranıyla kadına 
yönelik şiddettir. Onu %35,1 oranıyla bebek/çocuğa yönelik şiddet görüntüleri, %9,2 oranıyla 
engellilere yönelik şiddet görüntüleri ve %7,8 oranıyla yaşlılara yönelik şiddet görüntüleri takip 

 Televizyon yayınlarında kadınların en fazla bebek/çocuğa yönelik şiddet görüntüsüne 
(%40,8), erkeklerin ise kadına yönelik şiddet görüntüsüne (%36,7) tahammül edemediği ortaya 
çıkmıştır. 
 Bebek/çocuğa yönelik şiddet görüntüsüne tahammül edilememesi 26 50 yaş 

gruplarında daha fazla ön plana çıkmıştır. 
 Araştırma kapsamında şiddet görüntüsüne ilişkin yaklaşım incelendiğinde, televizyonu az 

izleyenlerin bebek/çocuğa yönelik şiddet görüntüsüne (%35,6), çok izleyenlerin ise kadına 
yönelik ş görüntüsüne (%40) tahammül edemedikleri tespit edilmiştir.
 Çocuk sahibi olan bireyler bebek/çocuğa yönelik şiddete, olmayan bireyler ise kadına 

yönelik şiddete daha fazla tahammül edememektedir.
 Şiddet türleri açısından karşılaştırıldığında katılımcılar en fazla cinsel şiddet türünden 

rahatsız olmaktadır, onu sırasıyla fiziksel şiddet, ekonomik şiddet ve psikolojik şiddet takip 

 Cinsel şiddet hariç diğer şiddet türlerinden rahatsız olma düzeyinin çocuk sahibi olan 
bireylerde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Öte yandan televizyon yayınlarında cinsel şiddet 
içerikli görüntülerden “çok” rahatsız olanların %47,6’sının çocuk sahibi olan bireyler olduğu, 
%52,4’ünün ise çocuk sahibi olmayan bireyler olduğu ortaya çıkmıştır.
 Araştırma kapsamında program türleri arasında %83,9 oranı ile en çok haberler 

 Araştırma kapsamında özellikle altın saatler olarak bilinen zaman dilimi içerisinde 
yayınlanan dizi filmler %71,2 oranı ikinci sırada izlenmektedir.
 Acımasız Dünya Sendrom algı düzeyi yüksek olanların izlediği 

belirlenmiştir.
 Araştırma kapsamında haberleri izlediğini belirtenlerin %32,7’si 36 50, %25’i 26

%18,9’u 15 25, %18,6’sı 51 65 ve %4,8’i 65 üzeri yaş grubudur.
 Haberleri izleyen katılımcılar bu program türünde en sık cinsel şiddet görüntü ve 

içeriklerinin yer aldığını düşünmektedir.
 en fazla %38,3 oranı ile Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyi yüksek olanların 

izlediği belirlenmiştir.
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 i izleyen katılımcılar bu program türünde en sık psikolojik şiddet görüntü ve 
içeriklerinin yer aldığını düşünmektedir.
 Yarışma programlarını izleyen katılımcılar içinde psikolojik şiddet unsurlarının “çok” yer 

aldığını düşünenlerin oranı %26,1, “az” düzeyde yer aldığını düşünenlerin oranı ise %48,5 ve “hiç”
yer almadığını düşünenlerin oranı %25,4’tür. 
 Açık oturum/tartışma program türünü izleyen katılımcıların %56,1’i psikolojik şiddet 

görüntülerinin bu program türünde “çok” yer aldığını düşünürken, %31,3’ü “az” düzeyde yer 
aldığını düşünmektedir. 
 Çizgi filmleri izleyen katılımcıların %26,6’sı fiziksel şiddet ögelerinin bu program türünde 

“çok” yer aldığı kanaatindedir.
 Kadın Programları; en fazla Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyi yüksek olanlar 

tarafından izlenmektedir.
 Kadın Programlarını izleyen katılımcıların %69,8’i bu program türünde psikolojik şiddet 

görüntülerine “çok” yer verildiği düşünmektedir.
 İzleyiciler en fazla deki kadına yönelik şiddet görüntülerinden rahatsız 

olmaktadır.
 Kadınlar kadına yönelik şiddet görüntülerinden erkeklere göre daha fazla rahatsız 

olmaktadır.
 Yaş arttıkça televizyondaki kadına yönelik şiddet görüntülerinden rahatsız olma düzeyi de 

artış göstermektedir.
 Araştırma kapsamında; çok televizyon izleyenlerin, az televizyon izleyenlere göre kadına

yönelik şiddet görüntülerinden daha fazla rahatsız olduğu tespit edilmiştir.
 Kadınlar, 65 üzeri yaş grubu, televizyonu çok izleyenler ve çocuk sahibi olan bireyler 

televizyon yayınlarındaki kadına yönelik şiddet görüntülerinden daha fazla rahatsız olmaktadır.
 raştırma kapsamında Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyi düşük ve orta olanlar 

deki görüntülerden daha yüksek oranda rahatsız olurken, çok olanların haberlerdeki 
görüntülerden daha yüksek oranda rahatsız oldukları ortaya çıkmıştır. 
 Araştırma kapsamında kadınların en fazla haberlerde yer alan kadına yönelik şiddetten 

rahatsız olduğu tespit edilmiştir.
 Araştırma kapsamında DE SES grubu haberlerde, diğer SES grupları ise 

alan kadına yönelik şiddet görüntülerinden rahatsız olduğu tespit edilmiştir. 
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ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ
  



 

Araştırmanın bu bölümünde örneklemin temel özellikleri yer almaktadır Örneklemin
yaş gruplarına, hanedeki çocuk sahipliğine ve SES gruplarına göre dağılımının 

detaylı gösterimi aşağıda yer almaktadır.  

Bu kapsamda ö 26 ile göre dağılımı 5’t gösterilmiştir.  
 

Tablo 5. Örneklemin İllere Göre Dağılımı (%) 

Sıra 
No İl % Sıra 

No İl %

1 
2 Ağrı
3 
4 
5 Balıkesir
6 Kahramanmaraş
7 
8 Niğde
9 

10 
11 İstanbul Şanlıurfa
12 İzmir
13 

Araştırmanın evreni İBBS 2 kapsamında 26 il ve bu illere bağlı ilçe ve köylerde 15 ve üzeri 
yaştaki Türkiye’yi temsil etme kabiliyetine sahip toplam nüfustur. 
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Grafik 1. Örneklemin Cinsiyete Göre Dağılımı (%)  

Grafik 1’de örneklemin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde katılımcıların %52,4’ünü 
erkeklerin, %47,6’sını ise kadınların oluşturduğu görülmüştür

Grafik 2. Örneklemin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (%) 

 

 

Grafik 2’de örneklemin yaş gruplarına göre dağılımı gösterilmiştir. Buna göre örneklemin 
%24’ünü 25 yaş grubu, %24,8’i 35 yaş grubu, %30,3’ünü 50 yaş grubu, %16,6’sını 51
65 yaş grubu ve %4,3’ünü üzeri yaş grubu oluşturmaktadır.

 

 

Grafik 3. Örneklemin Hanedeki Çocuk Sahipliğine Göre Dağılımı (%) 

 

Grafik 3’te gösterildiği üzere örneklemin %61,7’si çocuk sahibi
 

  

61.7

38.3

Çocuk sahibi olanlar Çocuk sahibi olmayanlar
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Grafik 4. Örneklemde Çocuk Sahibi Olan Bireylerin Dağılımı4 (%) 

ndiğ örneklemde çocuk sahibi olan bireylerin %38,2’sinin 
yaşından büyük çocu olduğu, %26,6’sının 18 yaşından küçük 1 çocu olduğu, 

3’ünün 18 yaşından küçük 2 çocuk sahibi olduğu, %11,9’ 18 yaşından küçük 3 veya daha 
fazla çocu olduğu görülmektedir. 

“Çocuk sahibi olan” bireylere sorulmuştur.

 

Grafik 5. Örneklemin Sosyo Ekonomik Statü (SES) Gruplarına Göre Dağılımı (%)  

 

Grafik 5’te örneklemin SES gruplarına göre dağılımı incelenmiştir. Buna göre örneklemin 
7’sini ’sını C1 SES grubu, %27,8’ ’

grubu oluşturmaktadır.
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Çocuk sahibi olan 
bireylerin %38,2’sinin 18 
yaşından büyük çocuğu 

vardır. 

Örneklemin %34,6’sını 
C1 SES grubu 

oluşturmaktadır. 
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TELEVİZYON YAYIN İÇERİKLERİNDE ŞİDDET 
ALANYAZIN TARAMASI  



 

 Şiddet Kavramı ve Türleri 

Şiddet sözcüğü dilimize Arapça’dan giren bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu tanımına göre 
“bir hareketin, bir gücün derecesi”, “yeğinlik”, “sertlik” gibi anlamları vardır. Anlamı bu haliyle, 
İngilizce ve Almanca’daki karşılıklarından bazı farklarla ayrılır. Örneğin İngilizce violence sözcüğü 

violentus violare’den gelmektedir. Cebri, kuvvetli, hiddetli, sert, zorlu, taşkın 
anlamlarına gelen ilki Wade’e göre “bir şeyin yapılma tarzını” vurgularken, diğeri yani violare, 

bozmak, lekelemek, tecavüz etmek, zorlamak, çiğnemek, ihlal etmek 
anlamlarına gelip “yapılan şeyi” vurgular. Dolayısıyla sözcüğün İngilizce kullanımında biri genel 

kuvvet fiilini gerektiren diğeri de ihlal etme’yi içeren iki temel anlamının olduğu göze 
çarpmaktadır.

Şiddet kavramına ilişkin pek çok tanım yapılmıştır. Bunlardan birisi de geniş anlamıyla 
şiddeti tanımlayan Dünya Sağlık Örgütü’nün yapmış olduğu tanımdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ
şiddeti “fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir başkasına 
uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya da 
açma olasılığı bulunması” durumu olarak tanımlamaktadır. Ünsal’a göre ise şiddet bir kişinin 
veya grubun başkasına karşı tehdit oluşturması ve kısacası insana fiziksel ve ruhsal yönden zarar 
veren her edimi içermektedir. Belirtilen tanımlardan hareketle şiddetin tanımında birçok 

ir arada olduğu görülmektedir. Bu da şiddetin birçok türünün bulunduğunu ve şidd
bu türleri dikkate alınarak kavramsallaştırılmasını gerekli kılmaktadır. 
yayınlarında şiddet konusu incelenirken şiddetin farklı türleri ele alınmıştır.

şiddet denildiğinde akla ilk gelen şiddet türü çoğunlukla fiziksel şiddettir. Fakat 
şiddetin farklı türlerinin olduğu bu şiddet türlerinin de kişilere zarar verdiği bilinen bir gerçektir.

araştırma kapsamında dört şiddet türünden bahsetmek mümkündür. Bunlar  
onomik ve cinsel ş Her bir şiddet türünün tanımına ve ne tür eylem 

içerdiğine detaylı olarak bakmak faydalı olacaktır.
Fiziksel Şiddet: İnsanların bedensel olarak zarar görmesine sebep olan ve acı çekmesiyle 

sonuçlanan sert davranış ve eylemlerdir Fiziksel şiddet ögelerine örnek olarak; dövmek/kavga 
etmek, silah kullanımı, bıçaklama, işkence, hırpalamak, zehirleme/bayıltma, zorla 

                                                           
Türk Dil Kurumu, 

Yücel (2011). Şiddetin izini sürmek: Şiddet nedir?. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 1
Krug E. G. ve diğerleri
Ünsal Artun (1996). Genişletilmiş Bir Şiddet Tipolojisi”, Cogito, Yapı Kredi Yayınları, Sayı:6 7, Kış

10 
11Faruk Işıker Televizyon Yayınlarında Şiddet, Uzmanlık Tezi, s.12
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etmek, silah kullanımı, bıçaklama, işkence, hırpalamak, zehirleme/bayıltma, zorla 
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alıkoymak verilebilir. Toplumda bu gibi şiddet olaylarını çevre
görebi

Psikolojik Şiddet: Bağırmak, küfür etmek, küçük düşürmek, aşağılamak veya 
cezalandırmak, kişiye kendini baskı altında hissettirmek, tehdit etmek ve eve kapatmak gibi 
eylemler psikolojik şiddeti ifade etmektedir Bireylerin psikolojik olarak sağlık durumunu 
olumsuz etkileyen, üzülmesine, incinmesine ve sarsılmasına sebep olan tutumdaki davranışlar 
psikolojik şiddet kapsamında ele alınmıştır Psikolojik şiddet öğelerine aşağılamak, 
hakaret/küfür etmek, dışlamak, bağırmak, tehdit etmek, küçük düşürmek, korkutmak örnek 
olarak verilebilir. Fiziksel şiddetten farklı olarak psikolojik şiddet doğrudan fiziksel zararlara yol 
açmamakla birlikte, insanların psikolojisi üzerinde ciddi tahribat neden olmaktadır. Bu durum 

kişileri sıklıkla fiziksel şiddete yönlendirmektedir.
Cinsel Şiddet: işiye karşı yapılan el kol hareketi yapmakla başlayıp tecavüze kadar uzanan 

cinsel taciz ve saldırıları kapsamaktadır  DSÖ’ye göre cinsel şiddet ev ya da iş ortamı fark 
angi bir ortamda herhangi bir kişi tarafından mağdurla ilişkisine bakılmadan bir 

kişi tarafından zorla kullanılan cinsel taciz, tutum, eylem veya ilişki elde etme olarak 
tanımlanmıştır

Cinsel şiddet öğelerine örnek olarak; cinsel ilişkiye zorlamak, 
mektupla sözlü olarak cinsel içerikli rahatsızlık verici davranışlarda 

Ekonomik Şiddet: şiyi parasız bırakmak, çalışmasına izin ver
çalıştır çalışan kadının elinden parasını harcamaları
ilgilendiren ekonomik konularda kadının fikrini almadan karar verme
şiddet olarak tanımlanmaktadır DSÖ’ye göre ekonomik şiddet, ekonomik aktivitenin aksaması, 
gerekli hizmetlere erişimi engelleme veya ekonomik bölünme ve parçalanma yaratma amacıyla 
yapılan ekonomik kazancın motive ettiği büyük grupların saldırılarını içerir

Bu araştırma kapsamında televizyon ekranlarında yayınlanan şiddet içeriklerine yönelik 
toplumun farklı kesimlerinin tepkilerini ölçmek, bu konudaki beklenti ve değerlendirmelerini 
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alabilmek amacıyla şiddet türleri yukarıda tanımlandığı biçimiyle (fiziksel şiddet, psikolojik 
şiddet, ekonomik şiddet ve cinsel şiddet) 4 kategoride değerlendirilmiştir.

Televizyon Yayınlarında Şiddet Araştırması kapsamında şiddet türleri kadar yayın 
içeriklerini oluşturan program türleri de araştırmanın temelini oluşturmaktadır. İzleyicilerin 
program türleri bazında televizyon yayınlarındaki şiddete yaklaşımları ve şiddet konusu 
ekseninde öne çıkan program türlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca araştırma 
kapsamında program türlerine göre televizyon yayınlarında şiddet unsurunun nicel çokluğu
incelenmiş olup hangi program türlerini hangi nedenlerden ötürü ön plana çıktığı belirlenmiş
Program türlerini belirlemede RTÜK tarafından hazırlanmış olan Yayınlarda Program Türleri Kod, 
Tanım ve Sınıflandırmaları çerçevesinde yapılan program türleri tanımları kullanılmıştır. 

Buna göre program türleri 9 ana başlıkta toplanmıştır. Ayrıca her bir ana başlık alt türler 
içermektedir. Araştırma kapsamında program türleri katılımcılar tarafından daha kolay 
anlaşılması için haberler, yarışma programları (beceri ve direnç yarışmaları), , çizgi film 
(çizgi ve animasyon filmler), spor yorum programları (yorum programları), açık oturum/tartışma 
programları (yorum programları) ve kadın programları (kuşak programları/reality show) 
şeklinde ifade edilmiştir. Buna göre bahsi geçen Yayınlarda Program Türleri Kod, Tanım ve 
Sınıflandırmaları’nda yer alan ve yukarıda bahsi geçen program türlerinin tanımları aşağıdaki 

Haber: Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla ve nesnel bir bakış açısıyla izleyici ve 
dinleyicilere iletilen güncel, toplumsal, ekonomik, siyasal, kültürel ve benzeri olay, konu ve 
gelişmelerin sunulduğu program türüdür. 

Beceri ve Direnç Yarışmaları: Şans ağırlıklı eğlence yarışma programları, oyunlar v.b. 
program türüdü

Dizi Filmler: Birden çok bölüm halinde yayınlanan, tavır, tutum, deyiş yönünden birbirine 
bağlı olan aynı konunun veya birbirini izleyen konular bütünlüğünün işlendiği drama program 
türüdür. 

Çizgi ve Animasyon Filmler: Hareket ve çizgi biçimleri kullanılarak, tek kare çekimleri ile 
varlıklara hareket kazandıran, çoğunlukla çocuk seyircilere mesaj aktarmak için faydalanılan 
program türüdür. 
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Yorum Programları: Siyaset, ekonomi, spor vb. kamuoyunu ilgilendiren güncel konuların 
bazen tek bir bakış açısıyla, bazen de farklı görüşlerin bir arada dile getirilerek sunulduğu 
programlardır. 

Kuşak Programları: Toplumun değişik kesimlerinde izleyiciye yönelik bilgi, açıklama ve ilgi 
çekici canlı müzik parçaları ile oluşturulan; kısa, uygulanabilir bilgilerin yer aldığı; izleyicileri 
ilgilendiren şahsi ve sosyal konularla insanların ve toplumun günlük yaşayışından alınmış çeşitli 
unsurların, belirlenen amaç, hedef ve ilkelere uygun olarak bir veya birden fazla sunuş tekniği ile 
işlendiği, kendi içinde bir bütünlüğü olan program türüdür. 

show olarak tanımlanan, genellikle canlı olarak yayınlanan, kişisel 
felaketleri ve benzeri olayları (cinayet, aile içi kavgalar v.b.) konu alan program türüdür.

Yayın İçeriklerinde Şiddete İlişkin Kuramlar

 Sosyal-Bilişsel Öğrenme Kuramı (Social-Cognitive Learning Theory) 

İzleyicilerin televizyonu model alarak etkilenmesi  sosyal o g renme kuramı çerçevesinde 
deg erlendirilmektedir. Model alma ve go zlem yoluyla o g renme sosyal o g renme kuramının temel 
kavramları arasında yer almaktadır. Bandura’nın “ ” adlı çalışması bu durumu yansıtan 
güzel bir örnektir.

Stanford Nursery School’da 1961 yılında gerçekleştirilen Bobo Doll araştırmasında yaşları 
arasında olan çocuklardan ız ve 36 erkek seçilmiştir. Her biri 6 kişiden oluşan 8 deney 

grubuna ayrılan çocuklardan 24’ü de kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney grubunun yarısı 
saldırgan davranışlar sergileyen, diğer yarısı ise saldırgan davranışlarda bulunmayan yetişkini 
gözlemlemiştir. Araştırmada çocuklar Bobo Doll adı verilen şişme bir bebekle birlikte başka 
oyuncakların da bulunduğu bir odaya alınmıştır. Bir grupta yetişkin kişi Bobo Doll adlı bebeğe 
kötü davranıp saldırgan davranışlar sergilemiş aynı zamanda bebeğe vurarak sözel bir şekilde 
saldırgan ifadeler kullanmıştır. Diğer grupta ise tam aksine yetişkin kişi saldırgan davranışlar 
sergilememiştir. Sonuç olarak saldırgan davranışların sergilendiği grupta bulunan çocuklar bu 
durumu taklit ederek diğer gruptaki çocuklara oranla saldırgan davranışlara daha açık 
olmuşlardır. Bu çalışma çocukların gözlem yoluyla şiddeti öğrenebileceğini ve saldırgan 
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davranışlar sergileyebileceğini ortaya koyan deneysel bir çalışmadır. Televizyon yayınlarında 
yansıtılan şiddetin de model alınarak öğrenilmesi ve bu şiddet içeriklerine yoğun bir şekilde 
maruz kalma, öğrenilen şiddetin pekiştirilmesine sebep olmakta ve çocukların gelişimine zarar 

Bu bağlamda çocukların takip ettiği çizgi filmler önem arz etmektedir. Çocukların 
televizyonda çoğunlukla izlemeyi tercih ettiği çizgi filmler bünyesinde olumsuz içerik 
barındırması durumunda çocukların bu içeriği taklit etmesine sebep olarak gelişimleri üzerine 

yalnızca çocukları deg il  bu tu nüyle farklı şekillerde etkisi altına 
ır. Televizyon programlarında , o zellikle dizi ve filmlerde başrol oyuncusu 

gibi o nemli rolleri oynayan kişil  izleyiciler tarafından o rnek alınması,  
davranışlarının sergilenmesi benzer tutumlara sahip olması olarak tanımlan
bağlamda televizyon her ne kadar farklı etkileme düzeylerine sahip olsa da gerek çocukları 
gerekse yetişkinleri etkisi altına alarak yönlendirilmelerine sebep olabilmektedir.

 Sosyal Karşılaştırma Kuramı (Social Comparison Theory) 

 

“Sosyal karşılaştırma” kavramı ilk olarak Festinger (1954) tarafından kullanılmıştır. Bu 
kurama göre; kişilerde görüş ve yeteneklerini değerlendirmeye yönelik evrensel bir dürtü bulunur 
ve geçerli olmayan görüşlere sahip olmak ya da yeteneğini yanlış değer
sonuçlar getirebileceği için kişiler değerlendirme yaparken objektif standartlar ararlar. 
Karşılaştırma yaparken objektif standart bulamazlarsa kendilerini başkalarıyla karşılaştırırlar
Sosyal karşılaştırma kuramına göre, saldırganca davranan çocuklar, bu duygularında yalnız 
olmadıklarına inandıklarında, davranışları için ihtiyaçları olan gerekçelere kavuşacaklar ve 
kendilerini daha mutlu hissedeceklerdir, çünkü medyada olağan gibi sunulan şiddet, onların bu 
gereksinimlerini fazlasıyla karşılamaktadı
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 Sosyal Karşılaştırma Kuramı (Social Comparison Theory) 
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ve geçerli olmayan görüşlere sahip olmak ya da yeteneğini yanlış değer
sonuçlar getirebileceği için kişiler değerlendirme yaparken objektif standartlar ararlar. 
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 Üçüncü Değişken Kuramı (Third Variable Theory) 

Üçüncü değişken kuramında televizyon izleme ile saldırganlık arasındaki ilişki açıklanırken 
konu bütünsel bir yaklaşımla ele alınmakta ve kişinin sosyo ekonomik düzeyi, aile gibi 
değişkenleri ile zekâ gibi kişisel özellikleri de saldırganlık davranışlarını açıklamada üçüncü bir 
değişken olarak dikkate alınmaktadır. Bu değişkenlerden en azından bir kısmının uzun dönemde 
medyada şiddet içeren programları izleme ile saldırgan davranma üzerinde etkili olabileceği 
düşünülmektedir

 Duyarsızlaştırma Kuramı (Desensitization Theory) 

Duyarsızlaşma ile ilgili sonuçlara göre, medyada uzun süreli şiddet içeriklerine maruz 
kalan çocuklar gerçek dünyadaki şiddete daha az tepki vererek empati kurmamakta
artan şiddet olayları onlar için sıradanlaşmaktadır Kişiler şiddetin yoğun olarak sergilendiği 
durumlara şahit olarak duyarsızlaşmaya başlamaktadır. İlk defa gördüğünde korkunç olan şiddet 
görüntülerini tekrar tekrar gördüğünde artık daha az tepki vermeye başlamasıyla bu durum 
normalleşebilmekte ve duyarsızlaşmaya sebep olmaktadır.

 Ekme/Yetiştirme Kuramı (Cultivation Theory) ve Acımasız Dünya Sendromu (Mean 

World Syndrome)  

Go rsel ve işitsel o zellikleri sebebiyle toplum ve birey u zerinde birbirinden farklı e
21. yüzyılın önemli kitle iletişim araçlarındandır. Bu etkilerin neler 

duğuna dair çok sayıda bilim insanı tarafından çeşitli çalışmalar yapılmıştır. George Gerbner de 
televizyonla ilgili çok kapsamlı araştırmalar ve çalışmalar yapmış önemli bilim insanlarındandır
İletişim profesörü olan George Gerbner’in 1967 yılındaki 
üzerinde etkilerini araştıran ünlü “Kültürel Göstergeler Projesi” bu alandaki çalışmalara ışık 
tutmuştur. 
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Gerbner, “Şiddetin Nedenleri ve Önlenmesi Üzerine Ulusal Komisyon” için “Kültürel 
Göstergeler Projesi” isimli çalışmasını hayata geçirmiştir. Oldukça geniş zaman dilimini kapsayan 
bir medya araştırması olan Kültürel Göstergeler Projesi, Amerika’da yükselen şiddet olaylarının 
elevizyonla ilişkisini inceleyen nı zamanda televizyonun uzun vadede kapsamlı etkilerinin 
sorgulandığı bir projedir.

Gerbner’in kuramsal çerçevesinde benimsediği Kültürel Göstergeler Projesi, kurumsal 
süreç analizi (Institutional Process Analysis), mesaj/içerik sistem analizi (Message Sy
Analysis) ve saha araştırması (Cultiva on Analysis) olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. 
Kurumsal süreç analizi, medya mesajlarının akışını kontrol eden ve planlayan politikanın 
incelenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Mesaj sistem analizi, televizyonun sunduğu dünyanın 
portresini ortaya çıkarmak, saha araştırmaları ise, izleyicilerin dünyayı nasıl gördüğüne yönelik 
tespitte bulunmak için kullanılmaktadır. Bu araştırma geleneğinin başlıca iki amacı olup i
televizyon imajlarını incelemek; ikincisi,
imajlardan yansıyan sosyal gerçeklik arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Televizyon Yayınlarında 
Şiddet Araştırması kapsamında ikinci amaç ön plana çıkmaktadır.

“Kültürel östergeler ” ştirme uramı, gerçek dünyadan farklı olarak 
televizyonda yansıtılan dünyanın izleyiciler üzerinde meydana getirdiği davranış değişikliklerini 
ortaya çıkarmaktadır. Televizyon izlemeye uzun süre maruz kalan izleyicilerin, televizyonda 
izledikleri dünyayı içselleştirerek gerçek dünyayı bunun üzerinden anlamlandırdığı 
düşünülmektedir . Aslında ileti sistemi ve ekme ço zu mlemeleri “Kültürel östergeler ” 
meydana getiren iki araştırmadır. Ekme kavramı, izleyicilerin du şu nceleri üzerine televizyonun 
ne gibi katkıları olduğunu görmemizi sağlar. Bu proje kapsamında da televizyonun izleyicilerin 
gündelik yaşamını etkileyip etkilemediği araştırılmış, eğer televizyon izleme gündelik yaşamı 
etkiliyorsa, bunu nasıl yaptığı Gerbner ve arkadaşları tarafından çalışılmıştır. 

Ekme/Yetiştirme Kuramı, televizyonun bebeklikten başlayarak insanları yetiştirdiği 
varsayımına dayanmaktadır. Televizyonda yer alan mesajların, izleyicinin; kısa vadede gerçeklik 
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hakkındaki fikirlerini, uzun vadede gerçeklik hakkındaki tutumlarını etkilediği 
düşünülmektedir. Televizyon içeriklerinde sunulan şiddet unsurlarının izleyicilerde yaratacağı 
etkiyi bu bağlamda ele almak gerekmektedir. Ayrıca Gerbner’e göre televizyon izleme süresi ve 
sıklığı da içeriklerden etkilenme ve gerçek hayata ilişkin tutumun değişmesinde oldukça önemli 
bir rol oynamaktadır. Gerbner televizyonu az veya çok izleyenlerin televizyon yayınlarında verilen 
mesajlara farklı biçimlerde yaklaştığını belirtmektedir. Bu yaklaşıma göre, çok televi

bireylerin toplumsal gerçeklik algıları arasında önemli farklılıklar 
bulunmaktadır. Yani kişilerin televizyon yayın içeriklerine maruz kalma süreleri arttıkça 
televizyonda sunulan dünyanın gerçekliğine o denli inandığı ortaya çıkmaktadır

günümüzde okuma yazma ve hareketliliğin tarihsel engellerini aşarak 
sosyalizasyonun kaynağı olmuştur. Televizyonun kullanımının kolay olması ve anlamak için 
herhangi bir performans gerektirmemesi ve izleyicilere sunduğu görsel işitsel özellikleri onu 
diğer kitle iletişim araçlarından da miştir Aynı
televizyonun bir diğer önemli özelliği herkes tarafından anlaşılabilir olmasıyla içerik tüketimini 
de kolaylaştırmasıdır. Öyle ki izlenmese bile arka planda açık kalması sesini dinlemek bile çoğu 
izleyici için vazgeçilmezdir. Gerbner’e göre televizyonu diğer medya araçlarından ayırt eden bir 
diğer önemli özellik ise tüm nüfus için görüntüleri ve mesajları seri üretim şeklinde tutarlı olarak 

teknolojik dönüşümlerle birlikte yaygın olarak kullanılan televizyon, 
medya araçları arasında popülaritesini halen korumaktadır. Toplumda bu denli ilgiyle izlenmesi 
nedeniyle televizyon içeriklerinin izleyicide oluşturduğu etkinin de önemli boyutlarda olacağı 
düşünülmektedir. Zira televizyon basitçe görüntüleri yansıtan bir cihaz değil aynı zamanda görüş 
ve inançları da yansıtmaktadır.  

Acımasız Dünya Sendromu 

Gerbner tarafından “Acımasız Du nya Sendromu” diye adlandırılan du nyanın daha korkunç, 
ko tu , gu vensiz bir yer olarak algılanması izleyicilerin yog un bir şekilde televizyondaki şiddete 
maruz kalması sonucu ortaya çıkmıştır
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4 saatten daha fazla televizyon izleyen insanları uzun süre televizyon izliyor 
olarak değerlendirmiş ve bu kişilerde “Acımasız Dünya Sendromu” olarak adlandırdığı düşünce 
ve davranışların var olduğunu ortaya çıkarmıştır.  Uzun su re televizyon izleyenlerin kendini 
yalnız ve depresif hissetme, güvensizlik duygusuna sahip olma ve aynı zamanda du nyayı acımasız 
bir yer olarak du şu nme eg ilimlerinin daha kısa su re televizyon izleyenlere oranla daha yu ksek 
olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.  Televizyon, ko tu  ve gu vensiz bir 
du nyada yaşama duygusuna bag ımsız olarak katkı sag lamaktadır. Örneg in, uzun su re televizyon 
izleyen kişilerde; yaşadıg ı ortamın gu vensiz oldug una inanma ve gerçek ne olursa olsun 
toplumdaki suç oranının yu kseldig ini varsayma aynı zamanda suç korkusunun çok ciddi bir kişisel 
problem olduğunu belirtme gibi bulgular olduğu fark edilmiştir Gerbner, Amerikalıların 30 yıl 
öncesine göre idam cezasını desteklemesine Acımasız Dünya Sendromunun sebep olduğunu 
düşünmektedir. İzleme süresinin artmasıyla ve yoğun şiddet içeriğine maruz kalınmasıyla birlikte
dünyaya karşı duyulan endişe ve korkunun arttığını gösteren çalışmalar mevcuttur

Özet olarak ‘şiddet’ bir başkasına karşı fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel olarak 
yapılan her türlü zarar verici davranışı ifade etmektedir. Alanyazın taraması bölümünde yapılan 
şiddet ve şiddet türleri tanımları bu araştırma kapsamında kullanılacak tanımların zeminin
oluşturmaktadır. Farklı şiddet türleri bakımından televizyon ekranlarında şiddete yönelik 
toplumun farklı kesimlerinin tepkilerini ölçmek, bu konudaki beklenti ve değerlendirmelerini 
alabilmek amacı bu araştırmanın ana konusunu oluşturmuş Böyl / Yetiştirme
uramında ele alınan fiziksel şiddet dışında diğer şiddet türleri de ele alınarak yayınlarda bütün 

şiddet türlerine karşı farklı izleyici kitlelerinin farklı yaklaşımları ortaya konulmuştur.
yayınlarında şiddetin toplumda farklı gruplar üzerinde çeşitli etkileri ve sonuçları olmaktadır. 
Televizyonda yayınlanan haber programları, dizi filmler, gündüz kuşağı programları ve yorum 
programları da dahil olmak üzere her program farklı izleyici kitlesine sahiptir. Maruz kalınan 
içeriğin etkisi de kişilerin yaşına, sosyo ekonomik düzeyine, aile içi yaşantısına göre farklılık 
gösterebilir. Televizyon izleme süresi de Gerbner’in Az/Çok Televizyon İzleyenler Kategorisi
değerlendirilmiştir. Buna göre , günde 4 saat ve üzeri televizyon izleyenleri çok televizyon 
izleyenler kategorisinde değerlendirmiş ve bu tür kişilerde “Acımasız Dünya Sendromu” olarak 
adlandırdığı düşünce ve tutumların bulunduğunu tespit etmiştir. Ancak bazı düşünürler, Gerbner’i 
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de kolaylaştırmasıdır. Öyle ki izlenmese bile arka planda açık kalması sesini dinlemek bile çoğu 
izleyici için vazgeçilmezdir. Gerbner’e göre televizyonu diğer medya araçlarından ayırt eden bir 
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teknolojik dönüşümlerle birlikte yaygın olarak kullanılan televizyon, 
medya araçları arasında popülaritesini halen korumaktadır. Toplumda bu denli ilgiyle izlenmesi 
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Acımasız Dünya Sendromu 

Gerbner tarafından “Acımasız Du nya Sendromu” diye adlandırılan du nyanın daha korkunç, 
ko tu , gu vensiz bir yer olarak algılanması izleyicilerin yog un bir şekilde televizyondaki şiddete 
maruz kalması sonucu ortaya çıkmıştır
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4 saatten daha fazla televizyon izleyen insanları uzun süre televizyon izliyor 
olarak değerlendirmiş ve bu kişilerde “Acımasız Dünya Sendromu” olarak adlandırdığı düşünce 
ve davranışların var olduğunu ortaya çıkarmıştır.  Uzun su re televizyon izleyenlerin kendini 
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toplumdaki suç oranının yu kseldig ini varsayma aynı zamanda suç korkusunun çok ciddi bir kişisel 
problem olduğunu belirtme gibi bulgular olduğu fark edilmiştir Gerbner, Amerikalıların 30 yıl 
öncesine göre idam cezasını desteklemesine Acımasız Dünya Sendromunun sebep olduğunu 
düşünmektedir. İzleme süresinin artmasıyla ve yoğun şiddet içeriğine maruz kalınmasıyla birlikte
dünyaya karşı duyulan endişe ve korkunun arttığını gösteren çalışmalar mevcuttur

Özet olarak ‘şiddet’ bir başkasına karşı fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel olarak 
yapılan her türlü zarar verici davranışı ifade etmektedir. Alanyazın taraması bölümünde yapılan 
şiddet ve şiddet türleri tanımları bu araştırma kapsamında kullanılacak tanımların zeminin
oluşturmaktadır. Farklı şiddet türleri bakımından televizyon ekranlarında şiddete yönelik 
toplumun farklı kesimlerinin tepkilerini ölçmek, bu konudaki beklenti ve değerlendirmelerini 
alabilmek amacı bu araştırmanın ana konusunu oluşturmuş Böyl / Yetiştirme
uramında ele alınan fiziksel şiddet dışında diğer şiddet türleri de ele alınarak yayınlarda bütün 

şiddet türlerine karşı farklı izleyici kitlelerinin farklı yaklaşımları ortaya konulmuştur.
yayınlarında şiddetin toplumda farklı gruplar üzerinde çeşitli etkileri ve sonuçları olmaktadır. 
Televizyonda yayınlanan haber programları, dizi filmler, gündüz kuşağı programları ve yorum 
programları da dahil olmak üzere her program farklı izleyici kitlesine sahiptir. Maruz kalınan 
içeriğin etkisi de kişilerin yaşına, sosyo ekonomik düzeyine, aile içi yaşantısına göre farklılık 
gösterebilir. Televizyon izleme süresi de Gerbner’in Az/Çok Televizyon İzleyenler Kategorisi
değerlendirilmiştir. Buna göre , günde 4 saat ve üzeri televizyon izleyenleri çok televizyon 
izleyenler kategorisinde değerlendirmiş ve bu tür kişilerde “Acımasız Dünya Sendromu” olarak 
adlandırdığı düşünce ve tutumların bulunduğunu tespit etmiştir. Ancak bazı düşünürler, Gerbner’i 
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“çok” olarak tanımladığı 4 saatlik süreyi bir temele dayandırmamakla eleştirmişler ve bu sürenin 
yeniden incelenmesi gerektiğini öne sürmüşlerdir.

gerçek hayatta var olandan çok daha farklı abartılı içerik yansıtmaktadır. Bu 
durum da dünyayı televizyon içerikleri gözünden görmeye sebep olmaktadır. İnsanların gerçek 
hayatı televizyonun gözünden görmesiyle pek çok sorun da beraberinde gelmektedir. İzleyiciler

ündelik hayatta her an başına bir şey geleceği korkusu yaşaması, etrafındaki insanlara güven 
duygusunun azalması, dışarda yalnız kalmaktan korkması veya birileri tarafından şiddete 
uğrayacağını düşünmesiyle birlikte kötü bir dünyada yaşadığını düşünmeye başlamaktadır
Sadece kurgudan ibaret olan diziler ve filmlerdeki şiddet içerikli sahneler çoğu insan tarafından 
izlendiğinde aslında bu tür olayların ne kadar yaygın olduğu algısı oluşabilmekte ve gerçek hayatta 
da bu gibi durumların fazlaca olduğu düşüncesine sebep olabilmektedir.

Televizyondaki şiddet gösteriminin nicel çokluğu saldırgan davranışların normal olduğu 
fikrini teşvik eder. İzleyiciler duyarsızlaştırılır. Ekme/yetiştirme kuramı çerçevesinde de yapılan 
birçok çalışmada televizyondaki şiddet içeriğinin toplumda abartılı bir şiddet ortamında 
yaşanıyor etkisi yarattığı belirtilmekt Alanyazın taraması bölümünde yapılan şiddet ve şiddet 
türleri tanımları bu araştırma kapsamında kullanılacak tanımların zeminin oluşturmaktadır. 
Farklı şiddet türleri bakımından televizyon ekranlarında şiddete yönelik toplumun farklı 
kesimlerinin tepkilerini ölçmek, bu konudaki beklenti ve değerlendirmelerini alabilmek amacı bu 
araştırmanın ana konusunu oluşturmuş Böylelikle etiştirme uramında ele alınan 
fiziksel şiddet dışında diğer şiddet türleri de ele alınarak yayınlarda bütün şiddet türlerine karşı 
farklı izleyici kitlelerinin farklı yaklaşımları ortaya konulmuştur. Televizyon yayınlarında şiddetin 
toplumda farklı gruplar üzerinde çeşitli etkileri ve sonuçları olmaktadır. Televizyonda yayınlanan 
haber programları, dizi filmler, gündüz kuşağı programları ve yorum programları da dahil olmak 
üzere her program farklı izleyici kitlesine sahiptir. Maruz kalınan içeriğin etkisi de kişilerin yaşına, 

ekonomik düzeyine, aile içi yaşantısına göre farklılık gösterebilir. Bundan dolayı bu 
konunun irdelenmesi önem arz etmektedir. 

Araştırmada Ekme/Yetiştirme Kuramı kapsamında saha araştırmaları yöntemi 
kullanılarak televizyon yayınlarındaki şiddet ilişkin izleyicilerin yaklaşımlarının ortaya 
çıkarılması hedeflenmiştir. Böylelikle izleyicilerin televizyon yayınlarını izleme alışkanlıkları 
doğrultusunda dünyayı nasıl gördüklerine ilişkin veriler ile izleyicilerin ekranda gördükleri şiddet 
içeriğine yönelik yaklaşım ve tutumlarına ilişkin bulgular elde edilmiştir. Çalışma kapsamında 
televizyon yayınları ve sosyal gerçeklik arasındaki ilişki anlaşılmaya çalışıldığı için 
                                                           

 

etiştirme uramının özellikle Acımasız Dünya Sendromu indeksi kullanılmıştır. 
kapsamda televizyon yayınlarında şiddet ar ştırmasının saha uygulamasında katılımcılara

zleyip izlemediğine bakılmaksızın Acımasız Dünya Sendromu düzeyine ilişkin ifadeler
yöneltilmiştir. Araştırmada i Acımasız Dünya Sendromu puanları dikkate alınarak 
katılımcılar düşük yüksek şeklinde sınıflandırılmıştır. 
izleyenler/çok izleyenler ayrımının ölçülebilir olması amacıyla, günlük ortalama televizyon 
yayınlarını izleme süresi sınıflara ayrılmıştır.

Böylelikle televizyon yayın içeriklerinin insanlar üzerindeki şiddet algısına yönelik 
örüntülerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma Ekme/Yetiştirme Kuramı temelinde 
gerçekleşmiş olmakla birlikte televizyon yayınlarında şiddet ve izleyici ilişkisinde yeni boyutları
da ortaya çıkarmıştır. Örneğin, sadece televizyon yayınlarını izleme süresi değil izlenen içeriğin 
izleyici üzerindeki Acımasız Dünya Sendromu düzeyine bağlı etkisi ortaya konulmuştur. Ayrıca 
televizyon yayınlarında şiddet genellikle fiziksel şiddet çevresinde incelenmekte ancak şiddetin 
farklı boyutları göz ardı edilmektedir. Bu araştırma kapsamında yalnızca fiziksel şiddet 
görüntüleri değil şiddetin pek çok türüyle ve farklı boyutlarıyla birlikte ele alınarak incelenmesi 
amaçlanmıştır.  

Televizyon Yayınlarında Şiddet Araştırması 202050



 

“çok” olarak tanımladığı 4 saatlik süreyi bir temele dayandırmamakla eleştirmişler ve bu sürenin 
yeniden incelenmesi gerektiğini öne sürmüşlerdir.

gerçek hayatta var olandan çok daha farklı abartılı içerik yansıtmaktadır. Bu 
durum da dünyayı televizyon içerikleri gözünden görmeye sebep olmaktadır. İnsanların gerçek 
hayatı televizyonun gözünden görmesiyle pek çok sorun da beraberinde gelmektedir. İzleyiciler

ündelik hayatta her an başına bir şey geleceği korkusu yaşaması, etrafındaki insanlara güven 
duygusunun azalması, dışarda yalnız kalmaktan korkması veya birileri tarafından şiddete 
uğrayacağını düşünmesiyle birlikte kötü bir dünyada yaşadığını düşünmeye başlamaktadır
Sadece kurgudan ibaret olan diziler ve filmlerdeki şiddet içerikli sahneler çoğu insan tarafından 
izlendiğinde aslında bu tür olayların ne kadar yaygın olduğu algısı oluşabilmekte ve gerçek hayatta 
da bu gibi durumların fazlaca olduğu düşüncesine sebep olabilmektedir.

Televizyondaki şiddet gösteriminin nicel çokluğu saldırgan davranışların normal olduğu 
fikrini teşvik eder. İzleyiciler duyarsızlaştırılır. Ekme/yetiştirme kuramı çerçevesinde de yapılan 
birçok çalışmada televizyondaki şiddet içeriğinin toplumda abartılı bir şiddet ortamında 
yaşanıyor etkisi yarattığı belirtilmekt Alanyazın taraması bölümünde yapılan şiddet ve şiddet 
türleri tanımları bu araştırma kapsamında kullanılacak tanımların zeminin oluşturmaktadır. 
Farklı şiddet türleri bakımından televizyon ekranlarında şiddete yönelik toplumun farklı 
kesimlerinin tepkilerini ölçmek, bu konudaki beklenti ve değerlendirmelerini alabilmek amacı bu 
araştırmanın ana konusunu oluşturmuş Böylelikle etiştirme uramında ele alınan 
fiziksel şiddet dışında diğer şiddet türleri de ele alınarak yayınlarda bütün şiddet türlerine karşı 
farklı izleyici kitlelerinin farklı yaklaşımları ortaya konulmuştur. Televizyon yayınlarında şiddetin 
toplumda farklı gruplar üzerinde çeşitli etkileri ve sonuçları olmaktadır. Televizyonda yayınlanan 
haber programları, dizi filmler, gündüz kuşağı programları ve yorum programları da dahil olmak 
üzere her program farklı izleyici kitlesine sahiptir. Maruz kalınan içeriğin etkisi de kişilerin yaşına, 

ekonomik düzeyine, aile içi yaşantısına göre farklılık gösterebilir. Bundan dolayı bu 
konunun irdelenmesi önem arz etmektedir. 

Araştırmada Ekme/Yetiştirme Kuramı kapsamında saha araştırmaları yöntemi 
kullanılarak televizyon yayınlarındaki şiddet ilişkin izleyicilerin yaklaşımlarının ortaya 
çıkarılması hedeflenmiştir. Böylelikle izleyicilerin televizyon yayınlarını izleme alışkanlıkları 
doğrultusunda dünyayı nasıl gördüklerine ilişkin veriler ile izleyicilerin ekranda gördükleri şiddet 
içeriğine yönelik yaklaşım ve tutumlarına ilişkin bulgular elde edilmiştir. Çalışma kapsamında 
televizyon yayınları ve sosyal gerçeklik arasındaki ilişki anlaşılmaya çalışıldığı için 
                                                           

 

etiştirme uramının özellikle Acımasız Dünya Sendromu indeksi kullanılmıştır. 
kapsamda televizyon yayınlarında şiddet ar ştırmasının saha uygulamasında katılımcılara

zleyip izlemediğine bakılmaksızın Acımasız Dünya Sendromu düzeyine ilişkin ifadeler
yöneltilmiştir. Araştırmada i Acımasız Dünya Sendromu puanları dikkate alınarak 
katılımcılar düşük yüksek şeklinde sınıflandırılmıştır. 
izleyenler/çok izleyenler ayrımının ölçülebilir olması amacıyla, günlük ortalama televizyon 
yayınlarını izleme süresi sınıflara ayrılmıştır.

Böylelikle televizyon yayın içeriklerinin insanlar üzerindeki şiddet algısına yönelik 
örüntülerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma Ekme/Yetiştirme Kuramı temelinde 
gerçekleşmiş olmakla birlikte televizyon yayınlarında şiddet ve izleyici ilişkisinde yeni boyutları
da ortaya çıkarmıştır. Örneğin, sadece televizyon yayınlarını izleme süresi değil izlenen içeriğin 
izleyici üzerindeki Acımasız Dünya Sendromu düzeyine bağlı etkisi ortaya konulmuştur. Ayrıca 
televizyon yayınlarında şiddet genellikle fiziksel şiddet çevresinde incelenmekte ancak şiddetin 
farklı boyutları göz ardı edilmektedir. Bu araştırma kapsamında yalnızca fiziksel şiddet 
görüntüleri değil şiddetin pek çok türüyle ve farklı boyutlarıyla birlikte ele alınarak incelenmesi 
amaçlanmıştır.  

Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı 51





TELEVİZYON YAYINLARINI İZLEME EĞİLİMLERİ 
  



 

Teknolojik dönüşümlerle birlikte yaygın olarak kullanılan
insanlar arasında kültürel bir bağ oluşmasına sebep olmuş ve bu 

sosyalizasyonun kaynağı olmuştur. Sosyalizasyon yani bir diğer tabiriyle toplumsallaşma 
karşılıklı etkileşimle beraber belirli bir grubun ya da topluluğun yaşam tarzının öğrenilmesi 
nlamına gelir Bu bağlamda televizyon pek çok insana ulaşarak bunu başarmaktadır. Ayrıca 
televizyonun kullanımının kolay olması ve anlamak için herhangi bir çaba gerektirmemesi ve 
izleyicilere sunduğu görsel ve işitsel özellikleri onu diğer kitle iletişim araçlarından daha fazla 
tercih edilir yapmıştır. Aynı zamanda televizyonun bir diğer önemli özelliği herkes tarafından 
anlaşılabilir olmasıyla içerik tüketimini de kolaylaştırmasıdır Gerbner’e göre televizyonu diğer 
medya araçlarından ayırt eden bir diğer önemli özellik ise tüm nüfus için görüntüleri ve mesajları 
seri üretim şeklinde tutarlı olarak verebilmesidir. Bu nedenle televizyon medya araçları 
arasında popülaritesini halen korumaktadır.

İçerik bakımından farklı tür programların üretilmesi, alternatif pek çok yayıncı kuruluşun
olmasıyla birlikte televizyon farklı insanlara hitap etme imkânı bularak izleyici kitlesini 
artırmıştır. Bu nedenle gündelik hayatta kapladığı geniş alanla birlikt
televizyon vazgeçilemez geleneksel iletişim aracı olma özelliğini sürdürmektedir. Ayrıca farklı

televizyon içeriklerinin takip edilebilmesiyle birlikte televizyon güncel olma 
özelliğin ürdürmektedir leme süresi azalıyor olsa dahi farklı 
televizyon içeriklerinin takip edilebilir olmasıyla ekran tüketimi artmaya devam etmektedir. 
Televizyon İzleme Eğilimleri 2018 Araştırmasında akıllı televizyon  oldug unu belirtenlerin 
internet u zerinden televizyon izleme oranının %53,2 akıllı televizyon uygulamalarının 
kullanım oranının %21,8 olması bu  Ayrıca aynı araştırmada 
televizyon yayınlarının farklı cihazlardan izlenme durumuna bakıldıg ında; televizyon yayınlarının
%23,8 oranıyla cep telefonu , %22,8 oranıyla masau stu /dizu stu  bilgisayar
oranıyla tablet bilgisayar dildiği go ru lmu ştu r.

Televizyon insanların hoşça vakit geçirmesini sağlayarak hem eğlendirmekte hem de 
sunduğu eğitim içerikleriyle bilgilendirmektedir. Ancak son zamanlarda eğlence içerikli yapımlara 
daha fazla yer verildiğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu durum
yayınlarını izleme alışkanlıklarını etkilemektedir.
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%23,8 oranıyla cep telefonu , %22,8 oranıyla masau stu /dizu stu  bilgisayar
oranıyla tablet bilgisayar dildiği go ru lmu ştu r.

Televizyon insanların hoşça vakit geçirmesini sağlayarak hem eğlendirmekte hem de 
sunduğu eğitim içerikleriyle bilgilendirmektedir. Ancak son zamanlarda eğlence içerikli yapımlara 
daha fazla yer verildiğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu durum
yayınlarını izleme alışkanlıklarını etkilemektedir.

                                                           
48 Nilüfer 
49 Gerbner ve ark, 1978’den aktaran Üstündağ ve Doğan, Kuramsal Açıdan Ekran, s.160
50  
51 RTÜK Televizyon İzleme Araştırması (2018). Kamuoyu Araştırması. s.110
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Araştırmanın bu bo lu mu nde yayınlarını izleme düzeyleri incelenmiştir. Ayrıca  
izleyicilerin yaş, cinsiyet, SES du zeyi ve çocuk sahipliği gibi çeşitli demografik veriler çerçevesinde
elevizyon yayınlarını izleme düzeylerine göre dağılım hafta içi
yayınlarının izlendiği saat dilimlerine göre dağılım değerlendirilmiştir

yayınlarında yer alan şiddet içeriklerine yer verilme sıklığı ve televizyon yayınlarında 
olumsuz içerikle karşılaşıldığında katılımcıların neler yaptıkları incelenmiştir.

  

 

Grafik 6. Televizyon Yayınlarının Günlük Ortalama İzlenme Süresi (Saat, Dakika)  

– – 2018 Karşılaştırma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ farklı yıllarda yapmış olduğu Televizyon İzleme Eğilimleri 
Araştırması verilerine göre yıllık da günlük ortalama televizyon yayınlarının me süreleri 
karşılaştırılması Grafik 6’da yapılmıştır. Buna göre; televizyon yayınlarını günlük ortalama izle
süresi 2009 yılında 2012 yılında 3 saat 54 dakika, 2018 yılında 3 saat 34 dakikadır.
Buna göre günlük televizyon yayınlarını me süreleri yıllara göre kıyaslandığında bir düşüş 
eğilimi olduğu gözlemlenmiştir
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Grafik 7. Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyleri (%) 

Araştırma kapsamında yayınlarını günlük ortalama izleme süresi 
altı televizyon yayınlarını saat ve üzeri ise televizyon yayınlarını çok
olarak belirlenmiştir. Grafik 7’de t yayınlarını izleme düzeylerine bakıldığında 
katılımcıların %49,8’inin yayınlarını ği ve %45,5’inin yayınlarını 
çok izlediği tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında katılımcıların %4,7’sinin ise televizyon 
yayınlarını hiç iği belirlenmiştir. 

4.7

49.8

45.5

Hiç İzlemeyenler Az İzleyenler Çok İzleyenler

 

Tablo 6. Televizyon İzleme Düzeylerine Göre Dağılımı (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına Düzeylerine ve Hanede Çocuk Varlığına Göre Dağılım

 Hiç Az 
 
              Çok 

 

Cinsiyete Göre Dağılım52 

Kadın 

 

TOPLAM 100 100 100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım53 

25 yaş arası

35 yaş arası

50 yaş arası

65 yaş arası

üzeri yaş

TOPLAM 100 100 100 

SES Düzeyine Göre Dağılım54 

TOPLAM 100 100 100 

Hanede Çocuk Varlığına Göre Dağılım55 

Çocuk 
18 Yaş Altı Çocuk 

18 Yaş Üstü Çocuk Sahibi
TOPLAM 100 100 100 

 

                                                           
52 Cramer’s V=.093
53 Cramer’s V=.192; p=.000
54 Cramer’s V=.108  
55 Cramer’s V=.1
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’ yayınlarını izleme düzeylerine göre dağılım incelendiğinde 
yayınlarını hiç izlemeyenlerin %33,9’unun kadın, %66,1’inin erkek olduğu 

görülmüştür. Çok televizyon izleyenlerin ise %52’si kadınlar, %48’i

yayınlarını izleme düzeylerine göre dağılım yaş grupları açısından 
incelediğinde televizyon yayınlarını hiç izlemeyenlerin %46,8’inin 15 25 yaş arası olduğu 
görülmüştür.  Çok izleyenlerin %35,7’si 50 yaş arasındaki grup oluşturmaktadır. 

yayınlarını izleme düzeyinin SES gruplarına göre dağılımı lendiğinde çok 
izleyenlerin %17,8’i AB SES düzeyinde, %34,5’i C1 SES düzeyinde, % ’ i C2 SES düzeyinde

,6’sı ise DE SES düzeyinde bulunmaktadır.

yayınlarını izleme düzeyleri hanedeki çocuk varlığına göre incelendiğinde 
yayını hiç izlemeyenlerin %68,5’i çocuk sahibi olmayan bireylerdir

yayınlarını ç izleyenlerin %43,7’si yaşından küçük çocuk sahibi olan bireyler 
oluşturmaktadır.

 

                                       

                                     

Televizyon yayınlarını hiç 
izlemeyen yaklaşık her iki 

kişiden biri 15-25 yaş 
arasındadır. 

                                    

                                 

Çocuk sahibi olanlar 
daha fazla televizyon 

izliyor! 

yler daha fazla 
televizyon izliyor! 

n izliyor! 

 

 

Tablo 7. Televizyon İzleme Düzeylerine Göre Dağılımı (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES Düzeylerine ve Hanede Çocuk Varlığına Göre Dağılım

 Hiç Az 
 
              Çok 
 

 
TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım56  

Kadın 100 

 100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım57  

25 yaş arası 100 

35 yaş arası 100 

50 yaş arası 100 

65 yaş arası 100 

üzeri yaş 100 

SES Düzeyine Göre Dağılım58  

100 

100 

100 

100 

Hanede Çocuk Varlığına Göre Dağılım59  

Çocuk Sahibi Olmayan 100 

18 Yaş Altı Çocuk Sahibi 100 

18 Yaş Üstü Çocuk Sahibi 100 

 

  

                                                           
56 Cramer’s V=.09
57 Cramer’s V=.192; p=.000
58 Cramer’s V=.108
59 Cramer’s V=.190
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56 Cramer’s V=.09
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’de t yayınlarını izleme düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre dağılımına 
bakıldığında, kadınların %49,7’si televizyon yayınlarını çok, %46,9’u

%41,6’sı televizyon yayınlarını çok, %52,4’ü izlediğini belirtmiştir. 

yayınlarını izleme düzeylerinin yaş değişkenine göre dağılımına bakıldığında, 
25 yaş grubunun %30,1’i televizyon yayınlarını çok, %60,6’sı az; 26 35 yaş grubunun %36’sı 

televizyon yayınlarını çok, %58,4’ü az; 36 50 yaş grubunun %53,6’sı televizyon yayınlarını çok, 
%43,6’sı az; 51 65 yaş grubunun %61,3’ü televizyon yayınlarını çok, %37,3’ü ve üzeri yaş 
gruplarının %67,6’sı elevizyon yayınlarını çok, %30,6’sı az izlediğini belirtmiştir .

yayınlarını izleme düzeylerinin SES değişkenine göre dağılımına bakıldığında, 
AB SES grubunun %34,2’si televizyon yayınlarını çok, %59,3’ü az; C1 SES grubunun %45,4’ü
televizyon yayınlarını çok, %49,5’i un %49,4’ü televizyon yayınlarını çok, %47’si 
az; DE SES grubunun %57,9’u televizyon yayınlarını çok, %38,4’ü az izlediğini belirtmiştir. 

yayınlarını izleme düzeylerinin hanedeki çocuk varlığına göre dağılımına 
bakıldığında, çocuğu olmayanların %30’u televizyon yayınlarını çok, %61,5’i az; 18 yaşın
küçük çocuğu olanların %52,1’i televizyon yayınlarını çok, %45,4’ü 18 yaşından büyük 
çocuğu olanların %60’ı televizyon yayınlarını çok ,7’si az izlediğini belirtmiştir.

  

 

Tablo 8. Televizyon Yayınlarını İzlememe Nedenleri Dağılımı (%) 
Hiç televizyon izlemediğini belirtenlere sorulmuştur.

Neden Sayı % 

Televizyon yayınlarının içeriğini beğenmediğim 
için izlemiyorum.

hoşlanmıyorum.
Vakit bulamadığım için televizyon izlemiyorum
Televizyon izlemeyi vakit kaybı ve gereksiz 
gördüğüm için izlemiyorum.

için başka 
araçları (bilgisayar, tablet, radyo) tercih ettiğim 
için televizyon izlemiyorum.
Televizyonum olmadığı için izlemiyorum.
Diğer
TOPLAM 124 100 

 

 

Tablo 8’de hiç televizyon yayını izlemediğini belirtenlere televizyon yayınlarını
nedenleri sorulmuştur. Buna göre izlemediğini belirtenlerin %22,6’sı televizyon yayınlarının 
içeriğini beğenmediği için izlemediğini ifade etmiştir. Televizyon yayınlarını izlemeyenlerin %21’i 
televizyon izlemeyi sevmediği/hoşlanmadığı için, %19,4’ü ise vakit bulamadığı için televizyon 
yayınlarını izlemediğini belirtmiştir.
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Grafik 8. Televizyon Yayınlarını İzleme Sıklıklarının Dağılımı (%) 
Hiç televizyon izlemeyenler dahil edilmemiştir.

 

Grafik 8’de televizyon yayınlarını izleme sıklığının dağılımına bakıldığında 
katılımcıların %63,1’i her gün, %18,3’ü neredeyse haftanın her günü (4 6 gün), %14,6’sı haftada 
birkaç gün (1 3 gün), %4’ü ise ayda birkaç gün ya da daha nadir izlediğini belirtmiştir. 

 

  

 

Grafik 9. Hafta İçi ve Hafta Sonu, Televizyon Yayınlarının İzlenen Saat Dilimlerine Göre 
Dağılımı (%) 

yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.
Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir. 

’da afta içi ve hafta sonu televizyon izlenen saat dilimlerine göre dağılım 
incelendiğinde hafta içi 18 arası saat dilimi ve 21 arası saat diliminde 

yayınlarını ının fazla olduğu göze çarpmaktadır. Benzer şekilde
sonu da aynı saat dilimlerinde izleme oranının fazla olduğu görülmektedir. İzleme saat 
dilimlerinin yoğun olduğu aralığın hafta içi ve haft altın saatler/
adlandırılan saat aralığında olduğu tespit edilmiştir.
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sonu da aynı saat dilimlerinde izleme oranının fazla olduğu görülmektedir. İzleme saat 
dilimlerinin yoğun olduğu aralığın hafta içi ve haft altın saatler/
adlandırılan saat aralığında olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo 9. Hafta İçi, Televizyon Yayınlarının İzlenen Saat Dilimlerine Göre Dağılımı (%) 
yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir. 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına, üzeyine Hanede Çocuk Varlığına Yayınlarını İzleme Düzeyine Göre Dağılım
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Cramer’s V=.095; p=.000, 18 21 arası için Cramer’s V=.111; p=.000
09 arası Cramer’s V=.087; p=.000, 09 12 arası için Cramer’s V=.158; p=.000, 15 arası için Cramer’s V=.129; p=.000, 15 18 arası için 
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Cramer’s V= 21 arası için Cramer’s V=.190; p=.000 00 arası için Cramer’s V=

 

Tablo 9’da cinsiyet, yaş grupları, SES düzeyleri ve çocuk sahipliği değişkenleri açısından 
hafta içi televizyon yayınlarının izlendiği saat dilimlerine göre dağılımına yer verilmiştir. 

Hafta içi televizyon yayınlarının izlendiği saat dilimlerinin cinsiyete göre dağılımına 
bakıldığında 09.
cinsiyetler arasında anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir. Buna göre kadınların %30,6’sının 

12.00 saat diliminde, %63,4’ünün 18.00 00 arası saat diliminde ve %56,6’sının ise 
00.00 saat dilimlerinde televizyonu takip ettiği tespit edilmiştir. Erkeklerin ise %11,9’unun 
12.00 saat diliminde, %61,4’ünün ise 18.00 21.00 saat dilimleri arasında izlediği 

görülmüştür. Bu durum erkek istihdamının kadınlara oranla daha fazla olmasıyla ve 
saat diliminde kadınların genellikle evde olmasıyla açıklanabilir. Tu rkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Mayıs 2020 verilerine go re u lkemizde 15 yaş u stu  kadınların iş gu cu ne katılma oranının %29,7, 
erkeklerin oranının ise %65,8 olması bu durumu destekler niteliktedir. 

Hafta içi televizyon yayınlarının izlendiği saat dilimlerinin yaş gruplarına göre dağılımına 
bakıldığında 06.00 saatleri arasında 

olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Tüm yaş gruplarında 18.00 21.00 altın 
olarak adlandırılan saat diliminde televizyon izlemenin yoğunlaştığı görülmüştür.

Hafta içi televizyon yayınlarının izlendiği saat dilimlerinin SES düzeylerine göre dağılımına 
bakıldığında 21.00 00.00 saat dilimi hariç tüm saat dilimlerinde istati ksel olarak anlamlı 
farklılık tespit edilmiştir. Buna göre AB SES düzeyinin %60,8’i, C1 SES düzeyinin %63,6’sı, C2 SES 
düzeyinin %59’u ve DE SES düzeyinin %68,3’ü hafta içi 18.00

Hafta içi televizyon yayınlarının izlendiği saat dilimlerinin çocuk sahipliğine göre 
dağılımına bakıldığında 00.00 06.00 saat dilimi hariç tüm saat dilimlerinde 
anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Hafta içi televizyon izlenen saat dilimleri hanedeki çocuk varlığı 
açısından incelendiğinde çocuk sahibi olmayan bireylerin %54,8’inin, 18 yaşından küçük çocuk 
sahibi olan bireylerin %67,1’inin ve 8 yaşından büyük çocuk sahibi olanların
%66,2’sinin 18.00 21.00 saat diliminde televizyon izlediği görülmüştür.

Hafta içi televizyon yayınlarının izlendiği saat dilimleri televizyon izleme düzeyine göre 
dağılımına bakıldığında bütün saat dilimleri arasında televizyon yayınlarını izleme düzeylerinde 

olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Hafta içi televizyon yayınlarının izlendiği 
saat dilimlerinin televizyon yayınlarını izleme düzeyine göre dağılımına bakıldığında
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yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir. 
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saat diliminde kadınların genellikle evde olmasıyla açıklanabilir. Tu rkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Mayıs 2020 verilerine go re u lkemizde 15 yaş u stu  kadınların iş gu cu ne katılma oranının %29,7, 
erkeklerin oranının ise %65,8 olması bu durumu destekler niteliktedir. 
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bakıldığında 06.00 saatleri arasında 

olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Tüm yaş gruplarında 18.00 21.00 altın 
olarak adlandırılan saat diliminde televizyon izlemenin yoğunlaştığı görülmüştür.
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bakıldığında 21.00 00.00 saat dilimi hariç tüm saat dilimlerinde istati ksel olarak anlamlı 
farklılık tespit edilmiştir. Buna göre AB SES düzeyinin %60,8’i, C1 SES düzeyinin %63,6’sı, C2 SES 
düzeyinin %59’u ve DE SES düzeyinin %68,3’ü hafta içi 18.00
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dağılımına bakıldığında 00.00 06.00 saat dilimi hariç tüm saat dilimlerinde 
anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Hafta içi televizyon izlenen saat dilimleri hanedeki çocuk varlığı 
açısından incelendiğinde çocuk sahibi olmayan bireylerin %54,8’inin, 18 yaşından küçük çocuk 
sahibi olan bireylerin %67,1’inin ve 8 yaşından büyük çocuk sahibi olanların
%66,2’sinin 18.00 21.00 saat diliminde televizyon izlediği görülmüştür.

Hafta içi televizyon yayınlarının izlendiği saat dilimleri televizyon izleme düzeyine göre 
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rin hem de çok izleyenlerin en fazla 18.00 21.00 saat diliminde yayınları izledikleri 
saptanmıştır. Buna göre televizyon yayınlarını az izleyenlerin % ’sı; çok izleyenlerin ise %72’si

yoğun izleme yaptığı görülmüştür. Ayrıca televizyon yayınlarını çok 
izleyenlerin az izleyenlere göre izleme saatleri gün içine yayılmış durumdadır. Buna göre gündüz 
saatlerinde de çok izleyenler tarafından daha yüksek oranda izleme yapıldığı belirlenmiştir. 

                                       

 

 

                                     

18 yaşından küçük çocuğu 
olan hanelerde diğer 

hanelere göre hafta içi altın 
saatlerde televizyon 
yayınlarını izlediğini 

belirtenlerin oranı daha 
yüksektir.     

 

 

Tablo 10. Hafta Sonu, Televizyon Yayınlarının İzlenen Saat Dilimlerine Göre Dağılımı (%) 
yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir. 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES Düzeyine, Hanede Çocuk Varlığına ve Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyine Göre Dağılım
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Cramer’s V=.04
09 arası Cramer’s V=.125; p=.000, 09 12 arası için Cramer’s V=.192; p=.000, 15 arası için Cramer’s V=.153; p=.000, 18 arası için 
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Cramer’s V=.285; p=.000, 18 21 arası için Cramer’s V=.206; p=.000, 21 00 arası için Cramer’s V=.190; p=.000
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Tablo 10’da  hafta sonu, televizyon yayınlarının izlendiği saat dilimlerinin cinsiyete, yaş 
gruplarına, SES düzeyine, hanede çocuk varlığına ve televizyon yayınlarının izlenme düzeyine 
göre dağılımı gösterilmiştir. 

Hafta sonu televizyon yayınlarının izlendiği saat dilimlerinin cinsiyete göre dağılımına 
bakıldığında 09.00 00.00 saatleri arasında 
açısından olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Tablo ’da görüldüğü üzere 

kadınların %28,5’i, erkeklerin ise 12,7’si televizyon yayınlarını 
00.00 saat diliminde ise kadınların %61,3’ü erkeklerin %57’si televizyon 

yayınlarını izlemektedir.

Hafta sonu televizyon yayınlarının izlendiği saat dilimlerinin yaş gruplarına göre 
dağılımına bakıldığında 06.00

00.00 saatleri arasında olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Buna göre 
üzeri yaş gruplarının diğer saat dilimlerine göre 18.00 21.00 arasında daha 

yüksek oranda televizyon yayını izlediği belirlenmiştir.

Hafta sonu televizyon yayınlarının izlendiği saat dilimlerinin SES düzeylerine göre 
dağılımına bakıldığında 21.00 00.00 saat dilimi hariç tüm saat diliml
anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Hafta sonu televizyon yayınlarının izlendiği saat dilimlerinin hanedeki çocuk sahipliğine 
göre dağılımına bakıldığında 06.00
saatleri arasında olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bu kapsamda 18.00
21.00 saat diliminde çocuk sahibi olmayan bireylerin %49,2’sinin, 18 yaşından küçük çocuk sahibi 
olan bireylerin %62,2’sinin 18 yaşından büyük çocuk sahibi olanların ise %64’ünün 
televizyon izlediği görülmüştür.

elevizyon yayınlarının izlendiği saat dilimlerinin televizyon yayınlarını izleme 
düzeyine göre dağılımına bakıldığında bütün saat dilimleri arasında televizyon yayınlarını izleme 
düzeylerinde olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
yayınlarının izlendiği saat dilimlerinin televizyon yayınlarını izleme düzeyine göre dağılımına 
bakıldığında, gerek çok izleyenlerin gerekse de az izleyenlerin en yoğun izleme yaptıkları saat 

00.00 olduğu tespit edilmiştir. Buna göre televizyon yayınlarını az izleyenlerin 
%50,2’si, çok izleyenlerin ise 68,9’u bu saat dilimnide izleme yapmaktadır.  
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Grafik 11.Televizyon Yayınlarında Şiddete Yer Verilme Sıklığı Sorusuna Cevap Verenlerin 
Dağılımı (%) 

yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.
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’deki veriler incelendiğinde elevizyon yayınlarında şiddete yer verilme sıklığı 
çok az bı %37’si kadın, %63’ü erkektir. Dikkat çeken bir diğer detay

elevizyon yayınlarında şiddete yer verilme sıklığı sorusuna çok fazla cevabı verenlerin 
%51,4’ünün kadın, %48,6’sının erkek olduğu Kadınlar erkeklere göre televizyon yayınlarında 
şiddete daha fazla yer verildiğini düşünmektedir.

  

                                                           
Cramer’s V=.100; p=.000

  

 

Grafik 12. Televizyon Yayınlarında Şiddete Yer Verilme Sıklığı Sorusuna Cevap Verenlerin 
Dağılımı (%) 

yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.
Yaş Gruplarına Göre Dağılım

Televizyon yayınlarında şiddete yer verilme sıklığının yaş gruplarına göre incelendiği
Grafik 12’ye bakıldığında şiddete çok fazla yer verildiğini düşünenlerin %19,7’si 15 25 yaş grubu, 
%24,2’si 26 35 yaş grubu, %33,4’ü 36 50 yaş grubu, %18,3’ü 51 65 yaş grubu ve %4,5’i ise 
üzeri yaş grubundadı 50 yaş aralığındaki kişiler televizyon yayınlarında şiddete 
verilmesinin daha fazla olduğunu ifade etmiştir.

Diğer yaş gruplarına göre 15 25 yaş grubunun %33,3’ünün yayınlarda şiddete yer verilme 
sıklığının çok az olduğunu belirtmesi araştırmanın dikkat çekici bulgularındandır. Genç yaş 
gruplarının yayınlarda şiddet içeriklerine çok az yer verildiğini düşünmesi b
normalleştirmiş olmalarını gösterir niteliktedir. Alanyazın bölümünde duyarsızlaşma olarak ele 
alınan kuramda kişilerin ilk defa gördüğünde korkunç olarak nitelendirdiği şiddet görüntülerini 
tekrar tekrar gördüğünde artık daha az tepki vermeye başlamasıyla normalleşmeye ve 
duyarsızlaşmaya başlaması vurgulanmıştır.

                                                           
Cramer’s V=.107; p=.000
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Grafik 13. Sizce Televizyon Yayınlarında Zararlı İçeriklere  Yer Verilme Sıklığı Nedir?(%) 
yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

 

’te görüldüğü üzere katılımcılara televizyon yayınlarında cinsellik ve argo/küfür 
gibi zararlı içeriklere yer verilme sıklığı sorulmuştur. Buna göre %42’si zararlı içeriklere çok fazla 
yer verildiğini, %41’i orta düzeyde yer verildiğini ve %17’si ise çok az yer verildiğini belirtmiştir. 

tarafından 2019 yılında yayınlanan ve Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilen araştırmada da 
televizyon yayınlarında şiddet, cinsellik ve argo/küfür gibi zararlı içeriklere yer verilme sıklığı 
sorulmuştur. OFCOM sonuçlarına göre; katılımcıların %6’sı zararlı içeriklere çok fazla yer 
verildiğini ’i orta düzeyde yer verildiğini ve %16’sı çok az yer verildiğini belirtmiştir. 
Katılımcıların %17’si ise fikri olmadığını belirtmiştir.
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 Televizyon yayınlarında şiddet içeriklerine çok fazla 
yer verildiğini düşünenlerin oranı %71 iken cinsellik 
ve argo/küfür gibi zararlı içeriklere çok fazla yer 
verildiğini belirtenlerin oranı %42’dir. Bu kapsamda 
her 10 kişiden 7’si televizyon yayınlarında şiddete 
çok fazla yer verildiğini düşünürken zararlı içerikler 
için bu oran her 10 kişiden 4’ü biçimindedir. 
Toplumda şiddet içeren yayın içeriklerine ilişkin bir 
hassasiyet olduğu düşünülmektedir. 

 

 

Tablo 11. Televizyon Yayınlarında Zararlı İçeriklere74 Yer Verilme Düzeyine Göre 
Dağılım(%) 

yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES düzeyine Göre Dağılım

 Çok Fazla Orta Çok Az 

Cinsiyete Göre Dağılım75 

Kadın 

 

TOPLAM 100 100 100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım76 

25 yaş arası

35 yaş arası

50 yaş arası

65 yaş arası

üzeri yaş

TOPLAM 100 100 100 

SES Düzeyine Göre Dağılım 

TOPLAM 100 100 100 

 

’de yer alan televizyon yayınlarında cinsellik ve argo/küfür gibi zararlı içeriklere 
yer verilme düzeyine göre dağılım cinsiyete göre incelendiğinde çok fazla yer verildiğini 
düşünenlerin %56’sının kadın ve %44’ünün erkek olduğu görülmüştür. Zararlı içeriklere çok az 
yer verildiğini düşünenlerin ise %36,3’ü kadın ve %63,7’si erkektir. Kadınlar erkeklere göre 

yınlarında daha fazla zararlı içerik yer aldığını düşünmektedir.

  

                                                           
Küfür

Cramer’s V=
Cramer’s V=.091; p=.000
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Televizyon yayınlarında cinsellik ve argo/küfür gibi zararlı içeriklere yer verilme düze
göre dağılım yaş grupları açısından incelendiğinde zararlı içeriklere çok fazla yer verildiğini 
düşünenler %33,1 oranıyla 36 50 yaş grubu ilk sırada iken çok er verildiğini belirtenlerde  

oranıyla 15 25 yaş grubu ilk sıradadır. 25 yaş grubunun yayınlarda hem şiddet 
içeriklerine hem de zararlı içeriklere yaklaşımı dikkat çekicidir.

RTÜK tarafından gerçekleştirilen 2018 tarihli Televizyon İzleme Eğilimleri 
Araştırması’nda katılımcılara televizyon içeriklerinden sorumlu olan en önemli kurum/kuruluş 
hakkındaki fikirleri sorulmuştur. Buna göre katılımcıların %45,8’i öncelikli olarak ailenin bu 
konudan sorumlu olduğunu düşünürken, %28,6’sı yayıncıların, %25,6’sı ise devletin sorumlu 
olduğunu belirtmiştir. İkinci sırada yer alması ve içerik üretici olmaları sebebiyle ayıncılar 
tarafından hazırlanan medya içeriklerinin öz denetiminin yapılması ve bu denetimler yapılırken 
çocuk izleyicilerin gözardı edilmemesi önemlidir.  Zira toplumda yaygın manada bir medya 

yazarlığı çalışmasının eksikliği hissedilmekte ve 15 25 yaş grubunun zararlı içeriklere 
yaklaşımında bariz biçimde görülmektedir. 

yon yayınlarında cinsellik ve argo/küfür gibi zararlı içeriklere yer verilme düzeyine 
göre dağılım SES düzeyleri açısından incelendiğinde zararlı içeriklerin çok fazla olduğunu 
düşünen SES düzeyleri arasındaki oranların benzerlik gösterdiği görülmektedir.

 

 

  

                                       

                                     

Kadınlar erkeklere oranla 
televizyon yayınlarında 
zararlı içeriklerin daha 

fazla yer aldığını 
düşünüyor. 

 

 

Grafik 14. Televizyon Yayınlarını İzlerken Şiddet, Cinsellik ve Argo/Küfür Gibi Unsurlarla 
Karşılaştığınızda Neler Yaparsınız? (%) 

yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

 

Araştırma kapsamında katılımcılara televizyon yayınlarını izlerken şiddet, cinsellik ve 
argo/küfür gibi unsurlarla karşılaştıklarında neler yaptıkları sorulmuştur. Grafik 14’te görüldüğü 
üzere bu tarz içeriklerle karşılaştıklarında kanal değiştirenlerin oranının %68,1, “İ
Ederim/Hiçbir Şey Yapmam” diyenlerin oranının ise %26,5 olduğu belirlenmiştir. “
İzlemeyi Bırakırım/Cihazı Kapatırım” diyenlerin oranı % “RTÜK’e Şikâyette Bulunurum”
diyenlerin oranı ise %3,7’dir. 
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yon yayınlarında cinsellik ve argo/küfür gibi zararlı içeriklere yer verilme düzeyine 
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Kadınlar erkeklere oranla 
televizyon yayınlarında 
zararlı içeriklerin daha 

fazla yer aldığını 
düşünüyor. 

 

 

Grafik 14. Televizyon Yayınlarını İzlerken Şiddet, Cinsellik ve Argo/Küfür Gibi Unsurlarla 
Karşılaştığınızda Neler Yaparsınız? (%) 

yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.
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Her 10 izleyiciden 7’si 
olumsuz içerikle 

karşılaştığında kanal 
değiştirmeyi tercih 

ediyor! 
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Tablo 12. Televizyon Yayınlarını İzlerken Şiddet, Cinsellik ve Argo/Küfür Gibi Unsurlarla 
Karşılaştığınızda Neler Yaparsınız? (%) 

yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.
Cinsiyete, Yaş Gruplarına SES düzeyine ve Hanedeki Çocuk Varlığına Göre Dağılım

İfadelere birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir.
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Cinsiyete Göre Dağılım77

Kadın

Yaş Gruplarına Göre Dağılım78  

25 yaş arası
35 yaş arası
50 yaş arası
65 yaş arası

65 ve üzeri yaş
SES Düzeyine Göre Dağılım79  

Hanedeki Çocuk Varlığına Göre 
Dağılım80

Çocuk Sahibi Olmayan
18 Yaş Altı Çocuk Sahibi

18 Yaş ve Üstü Çocuk Sahibi

                                                           
“Kanal değiştiririm” için Cramer’s V=.084; p=.000, “İzlemeye devam ederim/Hiçbir şey yapmam” için Cramer’s V=.124
“Kanal değiştiririm.” için Cramer’s V=.209; p=.000, “İzlemeye devam ederim/Hiçbir şey yapmam” için Cramer’s V=.226; p=.000, ”Televizyonu 

izlemeyi bırakırım/Cihazı kapatırım.” için Cramer’s V=.086; p=.001, “Tepkimi sosyal medya üzerinden gösteririm.” için Cramer’s V=.086; p=.001
“Kanal değiştiririm.” için Cramer’s V=.084; p=.000, “İzlemeye devam ederim/Hiçbir şey yapmam” için Cramer’s V=.095; p=.000
Kanal değiştiririm.” için Cramer’s V=.239; p=.000, “İzlemeye devam ederim/Hiçbir şey yapmam” için Cramer’s V=.232; p=.000,”Televizyonu 

izlemeyi bırakırım/Cihazı kapatırım.” için Cramer’s V=.071; p=.002, “Tepkimi sosyal medya üzerinden gösteririm.” için Cramer’
“Yayıncı kuruluşa şikâyet ederim.” için Cramer’s V=  

 

’ Televizyon Yayınlarını İzlerken Şiddet, Cinsellik ve Argo/Küfür Gibi Unsurlarla 
Karşılaştığınızda Neler Yaparsınız? sorusuna verilen cevapların c aş ruplarına
düzeyine hanedeki çocuk varlığına öre ağılımı verilmiştir.

Kadınların %72,1’i 64,3’ü “Kanal Değiştiririm” cevabını vermiştir 25 yaş 
grubunun %52,4’ü, 26 35 yaş grubunun %65’i, 36 50 yaş grubunun %76,5’i, 51 aş grubunun 
%76,1’i ve 65 ve üzeri yaş grubunun ise %77,1’i “Kanal Değiştiririm” şeklinde cevaplamıştır
25 yaş grubunun %42,9’unun “İzlemeye Devam Ederim/ Hiçbir Şey Yapmam” cevabını 
dikkat çekici bulgular arasında yer almaktadır. AB SES grubunun %64,8’i, C1 SES grubunun 
%67,4’ü, C2 SES grubunun %66,9’u ve DE SES grubunun %77,4’ü “Kanal Değiştiririm”  cevabını 
vermiştir. Bütün SES gruplarında “Kanal Değiştiririm” cevabı ön plana çıkmıştır. Ç

%53,5’i, 18 yaşından küçük çocuk sahibi olan bireylerin ise %75,9’u “Kanal 
Değiştiririm” cevabını vermiştir. 18 yaşından küçük çocuk sahibi olanların %19,1’i “İzlemeye 
devam ederim/Hiçbir şey yapmam”, %23,6’sı ise “Televizyonu İzlemeyi Bırakırım/Cihazı 
Kapatırım.” şeklinde cevaplar vermiştir. beveynlerin çocuklarının olumsuz 
unsurlarla karşılaşmasını engellemeye çalıştığı anlaşılmaktadır. 
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Grafik 15. Günlük Hayatta Televizyon Yayınlarının Önem Düzeyi (%)81 
yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

 

 

fik 15’te görüldüğü üzere, günlük hayatta televizyon yayınlarını izleme önem düzeyine 
işkin soruda katılımcıların %38,8’i önemli, %28,3’ü çok önemli olduğunu ifade ederken, %19’u 

ne önemli ne önemsiz olduğunu, %11,6’sı önemli olmadığını %2,2’si hiç önemli olmadığını 
miştir.

                                                           
Ankete katılanlardan izleme önem düzeyini 0 ila 10 arasında 0 Hiç Önemli Değil ve 10 Çok Önemli şeklinde 

puanlamaları istenmiştir. 0 Hiç Önemli Değil 2 Puan Önemli Değil, 3 4 Puan Ne Önemli Ne Önemsiz; 5 7 Puan Önemli ve 8
Puan Çok Önemli olarak kodlanmıştır.

 

Tablo 13. Günlük Hayatta Televizyon Yayınlarının Önem Düzeyi (%) 
yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

Cinsiyete, Yaş Gruplarına, üzeyine ve TelevizyonYayınlarını İzleme Düzeyine Göre Dağılım

 
Hiç 

Önemli 
Değil 

Önemli 
Değil 

Ne 
Önemli 

Ne 
Önemsiz 

Önemli Çok 
Önemli 

 
 

TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım82    

Kadın 100 

 100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım83  

25 yaş arası 100 

35 yaş arası 100 

50 yaş arası 100 

65 yaş arası 100 

üzeri yaş 100 

SES Düzeyine Göre Dağılım84  

100 

100 

100 

100 

Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyi85  

100 

Çok 100 

ORTALAMA 2,2 11,6 19,0 38,8 28,3 100 

 

Tablo 13’te günlük hayatta televizyon yayınlarının önem düzeyinin aş 
ruplarına, SES üzeyine ve üzeyine öre ağılımı verilmiştir.

Günlük hayatta televizyon yayınlarını izleme önem düzeyi incelendiğinde kadınların 
%27’si, erkeklerin ise %29,5’i çok önemli olduğunu belirtmiştir.

                                                           
Cramer’s V=.067; p=.025 
Cramer’s V=.076; p=.000
Cramer’s V=.080; p=.000
Cramer’s V=.30  
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Günlük hayatta televizyon yayınlarını izleme önem düzeyi yaş grupları açısından 
incelendiğinde 25 yaş grubunun %30,9’u, 35 yaş %26,3’ü, 36 50 yaş gru
%26,3’ü, 51 65 yaş grubunun %31,9’u ve 65 ve üzeri yaş grubunun ise %26,6’sı televizyon 
izlemenin çok önemli olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılan her yaş grubu için televizyon 
yayınlarını izleme önem düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür.

Günlük hayatta televizyon yayınlarını izleme önem düzeyi SES düzeyleri açısından 
incelendiğinde bütün SES gruplarında önemli diyenlerin oranının daha fazla olduğu 
görülmektedir.

Günlük hayatta televizyon yayınlarını izleme önem düzeyi az veya çok 
açısından incelendiğinde ’ , çok televi
%42,9’u önemli olduğunu belirtmiştir.

 

  

                                  

 

                                     

ACIMASIZ DÜNYA SENDROMU ALGISI 
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Araştırmanın bu bölümünde televizyon yayınlarını izleme alışkanlıkları ile “Acımasız 
Dünya Sendromu” arasındaki ilişki incelenmiştir. Gerbner tarafından “Acımasız Dünya Sendromu” 
diye adlandırılan du nyanın daha korkunç, ko tu , güvensiz bir yer olarak algılanması izleyicilerin 
yoğun bir şekilde televizyon yayınlarındaki şiddete maruz kalması sonucu ortaya çıkmıştır.

Araştırmanın bu bölümünde Gerbner’in “Acımasız Dünya Sendromu” olarak adlandırdığı 
ve yoğun televizyon izleme ile ilişkilendirdiği durum ortaya konulmuştur. Bu araştırma 
kapsamında Acımasız Dünya Sendromu izleme süreleri, televizyonun önem derecesi ve izlenen 
içerik bağlamında ele alınmıştır. 

Katılımcılara “Acımasız Dünya Sendromu” seviyesinin belirlenmesi amacıyla bir ölçek 
uygulanmış ve dokuz adet tutum cümlesine katılım durumları sorulmuştur.  Böylece “Acımasız 
Dünya Sendromu” seviyesi ile cinsiyet, yaş, SES düzeyi, televizyon yayınlarını 
çeşitli değişkenler açısından farklılaşan ya da benzeş muştur

                                                           
86 Işıker,
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Tablo 14. Aşağıdaki İfadelerle İlgili Kanaatinizi Belirtiniz. (%) 
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Günümüzde tehlikeli bir dünyada yaşamaktayız.
Günümüzde insanlara güvenilemez.
Birçok insan eline fırsat geçtiğinde dürüst olmak 
yerine, sizden yararlanmaya çalışır.

İnsanlar yardımcı 
düşünür
Geceleri yalnız yürümek tehlikelidir.

İnsanlar kendilerini güvende hissetmiyordur.
İnsanlar her an bir saldırıya uğrayabilir.
Şiddet gelir/eğitim düzeyi düşük gruplar 
arasında yaşanmaktadır.

İnsanlar tanımadıkları insanların saldırılarına 
uğramaktadır

  

Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyini ölçmek amacıyla katılımcılara yöneltilen 
toplumsal yaşama ilişkin içerisinde olumsuzluk barındıran cümlelere katılım durumu ’
gösterilmiştir. Buna göre söz konusu cümlelere katılım durumunun hemen her cümlede farklı 
oranlarda yüksek olduğu görülmüştür. olduğu katılım oranı
“Günümüzde tehlikeli bir dünya a yaşamaktayız.” ifadesinde gözlemlenmiştir. Diğer ifadelere 
nazaran katılımın düşük olduğu en belirgin ik ifade ise %67,4 oranı ile “İnsanlar tanımadıkları 

insanların saldırılarına uğramaktadır.” 61,3 oranı ile “Şiddet gelir/eğitim düzeyi düşük gruplar 

arasında yaşanmaktadır.” ifadeleri olmuştur.

Katılımcıların “Günümüzde tehlikeli bir dünyada yaşamaktayız.” fadesine katılım durumları 
incelendiğinde, büyük bir çoğunluğun bu ifadeye katıldığı or ya çıkmıştır. Buna göre ifadeye 
“kesinlikle katılıyorum” diyenlerin oranının %41,8, “katılıyorum” diyenlerin oranının
olduğu görülmüştür. 
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tılımcıların diğer bir ifade olan “Günümüzde insanlara güvenilemez.” atılım durumun
bakıldığında, %37,8’i ifadeye “kesinlikle katılıyorum”, %43,5’i ise “katılıyorum” şeklinde yanıt 
vermiştir. 

Katılımcıların “Birçok insan eline fırsat geçtiğinde dürüst olmak yerine, sizden yararlanmaya 

çalışır.” ifadesine katılım durumlarına bakıldığında, %33’ü ifadeye kesinlikle katıldığını 
48,4’ü ifadeye katıldığını belirtmiştir. 

Katılımcıların “İnsanlar yardımcı olmak yerine kendilerini düşünür.” ine katılım 
durumlarına bakıldığında, %32,2’si ifadeye kesinlikle katıldığını, %46,8’i ifadeye katıldığını 
belirtmiştir. 

Katılımcıların “Geceleri yalnız yürümek tehlikelidir ” ifadesine katılım durumlarına 
bakıldığında, %32,7’si ifadeye kesinlikle katıldığını, %42,3’ü ifadeye katıldığını belirtmiştir. 

Katılımcıların “İnsanlar kendilerini güvende hissetmiyordur ” ifadesine katılım durumlarına 
bakıldığında, %32,7’si ifadeye kesinlikle katıldığını, %45,7’si ifadeye katıldığını belirtmiştir. 

Katılımcıların “İnsanlar her an bir saldırıya uğrayabilir.” ifadesine katılım durumlarına 
bakıldığında, %30,8’i ifadeye kesinlikle katıldığını, %46,3’ü ifadeye katıldığını belirtmiştir. 

Katılımcıların “Şiddet gelir/eğitim düzeyi düşük gruplar arasında yaşanmaktadır.” 
katılım durumlarına bakıldığında, %27,7’si ifadeye kesinlikle katıldığını, %33,6’sı
katıldığını belirtmiştir. Diğer ifadelerle kıyaslandığında genel olarak bu ifadeye katılmadığını 
belirtenlerin oranı daha yüksektir.

Son olarak, katılımcıların “İnsanlar tanımadıkları insanların saldırılarına uğramaktadır.”

ifadesine katılım durumlarına bakıldığında, %28,1’i ifadeye kesinlikle katıldığını, %39,3’ü ifa
katıldığını belirtmiştir. 
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Grafik 16. Acımasız Dünya Sendromu Algısı (%) 
Cinsiyete Göre Dağılım

 
 Katılımcıların Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyinin cinsiyet değişkenine göre dağılımı
Grafik 16’da görülmektedir. Dağılıma bakıldığında, erkeklerin kadınlara göre Acımasız Dünya 

algı düzeyinin daha yüksek olduğu görülmüştür. göre Acımasız Dünya Sendromu
algı düzeyi düşük olanların %53,9’u kadın, %46,1’i Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyi 
orta olanların %48,5’i kadın, %51,5’i erkektir. Acımasız Dünya Sendro algı düzeyi yüksek
olanların %40,9’u kadın, %59,1’i erkektir.

 

 

 

 

  

Düşük Yüksek
Kadın

                                       

                                     

Erkeklerin Acımasız 
Dünya Sendromu algı 
düzeyi kadınlara göre 

fazladır. 
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Grafik 17. Acımasız Dünya Sendromu Algısı (%) 
Yaş Gruplarına Göre Dağılım

Grafik 17’de Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyinin yaş değişkenine göre dağılımı 
görülmektedir. Dağılım incelendiğinde, 25 yaş grubunun Acımasız Dünya Sendromu algı 
düzeyi %41’inde düşük, %24,6’sında orta ve %34,4’ünde yüksek olarak tespit edilmiştir. Acımasız 
Dünya Sendromu algı düzeyi 2 35 yaş grubunun %40,6’sında düşük, %22,8’inde orta ve 
%36,6’sında yüksek 50 yaş grubunun %33,8’inde düşük, %22’sinde orta ve 
%44,2’sinde yüksek olduğu belirlenmiştir. 51 65 yaş grubunun Acımasız Dünya Sendromu algı 
düzeyine bakıldığında ise %33,8’inde düşük, %26,9’unda orta ve %39,4’ünde yüksek düzeyde 
olduğu belirlenmiştir. 65 üzeri yaş grubunun Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyi ise 
%37,8’inde düşük, %26,1’inde orta ve %36’sında yüksek olarak belirlenmiştir. Özellikle 36 0 yaş 

65 yaş grubun Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyi yüksek olanların oranının 
fazla olduğu görülmüştür. 
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Grafik 18. Acımasız Dünya Sendromu Algısı (%) 
Düzeyine Göre Dağılım

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’de yer alan Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyinin SES gruplarına göre 
dağılımına bakıldığında, AB ve C1 SES gruplarında Acımasız Dünya Sendromu çok olanların 
oranının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Buna göre AB SES grubunun %28,4’ünde düşük
%25,1’inde orta ve %46,4’ünda yüksek; C1 SES grubunun %37,7’sinde düşük, %21,5’inde orta ve 
%40,8’inde yüksek olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca C2 SES grubunun %43,7’sinde düşük, %24,4’ünde 
orta ve %32’sinde yüksek; DE SES grubunun ise %37,3’ünde düşük, %26’sında orta ve 
%36,7’sinde yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
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Grafik 19. Acımasız Dünya Sendromu Algısı (%) 
yayınlarını izlediğini belirtenlere göre analiz yapılmıştır

Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeylerine Göre Dağılım

Katılımcıların televizyon yayınlarını izleme düzeylerinin Acımasız Dünya Sendromu algı
düzey ine göre dağılımı Grafik 19’da gösterilmiştir. Buna göre, televizyon yayınlarını
izleyenlerin %40,1’i Acımasız Dünya Sendromu algısı düşük iken, çok izleyenlerin %38,2’
Acımasız Dünya Sendromu algısı yüksektir.

                                       

                                     

Acımasız Dünya Sendromu 
algı düzeyi düşük olanlar 

televizyon yayınlarını daha 
az izliyor.  
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Tablo 15. Günümüzde Tehlikeli Bir Dünyada Yaşamaktayız. (%) 
ş Gruplarına, SES Düzeyine ve Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyine Göre Dağılım
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Cinsiyete Göre Dağılım87  

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım88  

25 yaş arası 100 

35 yaş arası 100 

50 yaş arası 100 

65 yaş arası 100 

üzeri yaş 100 

SES Düzeyine Göre Dağılım  

100 

100 

100 

100 

Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyi89  

Hiç 100 

100 

Çok 100 

ORTALAMA 41,8 48,2 4,9 4,2 0,9 100 

      
 

Katılımcıların “Günümüzde tehlikeli bir dünyada yaşamaktayız.” fadesine katılım 
durumlarını gösteren Tablo 15 cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde kadınların ifadeye 
katılım oranı katılım oranının olduğu belirlenmiştir. Başka bir 
deyişle kadınlarda tehlikeli bir dünyada yaşama algısının fazla olduğu görülmüştür. Kadınlarda 
                                                           

Cramer’s V=.089; p=.
Cramer’s V=
Cramer’s V=.097; p=.000

90 “Kesinlikle Katılıyorum” ve “Katılıyorum” toplamı verilmiştir. 
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böyle bir algının daha fazla olmasının altında televizyon yayınlarının etkisi olmakla birlikte bu 
durumun oluşmasında rol oynayan başka toplumsal unsurlar olduğu da unutulmamalıdır. 

İfadeye katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, 15 25 yaş 
ubunda ifadeye katılım oranı %89,9 35 yaş grubunun katılım oranı % 50 yaş 

grubunun katılım oranı % 65 yaş grubunun katılım oranı % üzeri yaş 
katılım oranı %89,1’d Yaş grupları açısından genel bir değerlendirme yapıldığında 
ılım durumlarının benzer oranlarda olduğu görülmüştür.

Katılımcıların ifadeye katılım durumunun SES düzeyine göre dağılımına bakıldığında, AB 
SES grubunun katılım oranı % , C1 SES grubunun katılım oranı %
katılım oranı % SES grubunun katılım oranı %86,1’dir. 

Katılımcıların ifadeye katılım durumunun yayınlarını düzeyine göre 
dağılımına bakıldığında, televizyon yayınlarını az izleyenlerin ifadeye katılım oranı %
televizyon yayınlarını çok izleyenlerin ifadeye katılım oranının % olduğu tespit edilmiştir
Diğer bir ifadeyle televizyon yayınlarını çok izleyenlerin tehlikeli bir dünyada yaşadıklarına ilişkin 
algıları daha fazladır. Diğer taraftan televizyon yayınlarını hiç izlemeyenlerin ifadeye katılım 
orannın %81,5 olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

  

  

                                       

                                     

Kadınlar ve televizyon 
yayınlarını çok izleyenler 

tehlikeli bir dünyada 
yaşadıklarını düşünmektedir. 
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Tablo 16. Günümüzde İnsanlara Güvenilemez. (%) 
ş Gruplarına, SES Düzeyine ve T İzleme Düzeyine Göre Dağılım
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Cinsiyete Göre Dağılım91  

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım92  

25 yaş arası 100 

35 yaş arası 100 

50 yaş arası 100 

65 yaş arası 100 

üzeri yaş 100 

SES Düzeyine Göre Dağılım93  

100 

100 

100 

100 

Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyi94  

Hiç 100 

100 

Çok 100 

ORTALAMA 37,8 43,5 13,6 4,2 0,9 100 

      

 

Katılımcıların “Günümüzde insanlara güvenilemez.” fadesine katılım durumlarını gösteren 
cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde, kadınların ifadeye katılım oranı %85,1 iken 

erkeklerin katılım oranının %78 olduğu belirlenmiştir.

                                                           
Cramer’s V=
Cramer’s V=
Cramer’s V=  
Cramer’s V=.075; p=.000
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Katılımcıların ifadeye katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, 15
25 yaş grubunda ifadeye katılım oranı %81,8, 26 35 yaş grubunun katılım oranı % 50 yaş 
grubunun katılım oranı 65 yaş grubunun katılım oranı % üzeri yaş 

katılım oranı ’tir. 

Katılımcıların ifadeye katılım durumunun SES düzeyine göre dağılımına bakıldığında, AB 
SES grubunun katılım oranı %72,2 SES grubunun katılım oranı %82,4
katılım oranı %85,6 SES grubunun katılım oranı %84,8’dir.

Katılımcıların ifadeye katılım durumunun televizyon yayınlarını izleme düzeyine göre 
dağılımına bakıldığında, televizyonu az izleyenl n ifadeye katılım oranı %79,5
çok izleyenlerin ifadeye katılım oranının %84,3 olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan televizyon 
yayınlarını hiç izlemeyenlerin ifadeye katılım orannın %71,8 olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo 17. Birçok İnsan Eline Fırsat Geçtiğinde Dürüst Olmak Yerine Sizden Yararlanmaya 
Çalışır. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES Düzeyine ve Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyine Göre Dağılım
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 Cinsiyete Göre Dağılım95 

Kadın 100 

100 

 Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

25 yaş arası 100 

35 yaş arası 100 

50 yaş arası 100 

65 yaş arası 100 

üzeri yaş 100 

 SES Düzeyine Göre Dağılım96 

100 

100 

100 

100 

 Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyi97 

Hiç 100 

100 

Çok 100 

ORTALAMA 33,0 48,4 14,3 3,6 0,7 100 

      

Katılımcıların “Birçok insan eline fırsat geçtiğinde dürüst olmak yerine, sizden yararlanmaya 

çalışır.” fadesine katılım durumlarını gösteren Tablo 17 cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde,
kadınların ifadeye katılım oranının erkeklerin katılım oranının %79,6 olduğu 
belirlenmiştir.

                                                           
Cramer’s V=.071; p=.010
Cramer’s V=.060; p=.007
Cramer’s V=.063; p=.008 
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Katılımcıların ifadeye katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, 15
25 yaş grubunda ifadeye katılım oranı % 35 yaş grubunun katılım oranı % 50 yaş 
grubunun katılım oranı 65 yaş grubunun katılım oranı % üzeri yaş 

katılım oranı ’tir.

Katılımcıların ifadeye katılım durumunun SES düzeyine göre dağılımına bakıldığında, AB 
SES grubunun katılım oranı %77,1, C1 SES grubunun katılım oranı %82,4, C2 SES grubunun 
katılım oranı %83,1 ve DE SES grubunun katılım oranı %81,3’tür.

Katılımcıların ifadeye katılım durumunun televizyon yayınlarını izleme düzeyine göre 
dağılımına bakıldığında, televizyonu az izleyenlerin ifadeye katılım oranı %80,5
çok izleyenlerin ifadeye katılım oranının %82,9 olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan televizyon 
yayınlarını hiç izlemeyenlerin ifadeye katılım oranının %75 olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo 18. İnsanlar Yardımcı Olmak Yerine Kendilerini Düşünürler. (%) 

ş Gruplarına, SES Düzeyine ve Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyine Göre Dağılım
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Cinsiyete Göre Dağılım98  

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım  

25 yaş arası 100 

35 yaş arası 100 

50 yaş arası 100 

65 yaş arası 100 

üzeri yaş 100 

SES Düzeyine Göre Dağılım99  

100 

100 

100 

100 

Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyi100  

Hiç 100 

100 

Çok 100 

ORTALAMA 32,2 46,8 15,9 4,0 1,1 100 

      

Katılımcıların “İnsanlar yardımcı olmak yerine kendilerini düşünür.” ifadesine katılım 
durumlarını cinsiyete, yaş gruplarına, SES düzeyine ve televizyon yayınlarını izleme düzeyine göre 
dağılımı ’de gösterilmiştir. 

                                                           
Cramer’s 
Cramer’s V=.088; p=.000
Cramer’s V=.059; p=.020 
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Katılımcıların “İnsanlar yardımcı olmak yerine kendilerini düşünür.” ifadesine katılım 
durumlarının cinsiyet değişkenine göre dağılımına bakıldığında, kadınların ifadeye katılım oranı 

erkeklerin katılım oranının %74,8 olduğu görülmüştür. 

Katılımcıların ifadeye katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, 15
25 yaş grubunda ifadeye katılım oranı %76,8, 26 35 yaş grubunun katılım oranı %79,7, 36 50 yaş 
grubunun katılım oranı %78,9, 51 65 yaş grubunun katılım oranı %79,6 ve üzeri yaş 
grubunun katılım oranı %85,6’dı

Katılımcıların ifadeye katılım durumunun SES düzeyine göre dağılımına bakıldığında, AB 
SES grubunun katılım oranı %70,6, C1 SES grubunun katılım oranı %80,9, C2 SES grubunun 
katılım oranı %82,1 ve DE SES grubunun katılım oranı %81,1’di

Katılımcıların ifadeye katılım durumunun televizyon yayınlarını düzeyine göre 
dağılımına bakıldığında, televizyonu az izleyenlerin ifadeye katılım oranı %79,4 iken
çok izleyenlerin ifadeye katılım oranının % olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan televizyon 
yayınlarını hiç izlemeyenlerin ifadeye katılım orannın %67,7 olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo 19. Geceleri Yalnız Yürümek Tehlikelidir. (%) 
ş Gruplarına, SES Düzeyine ve Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyine Göre Dağılım
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Cinsiyete Göre Dağılım101  

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım102  

25 yaş arası 100 

yaş arası 100 

50 yaş arası 100 

65 yaş arası 100 

üzeri yaş 100 

SES Düzeyine Göre Dağılım103  

100 

100 

100 

100 

TV Yayınlarını İzleme Düzeyi104  

Hiç 100 

100 

Çok 100 

ORTALAMA 32,7 42,3 14,2 8,8 2,0 100 

9’da atılımcıların “Geceleri yalnız yürümek tehlikelidir.” ifadesine katılım 
durumlarının cinsiyet değişkenine göre dağılımına bakıldığında, kadınların ifadeye katılım oranı 

erkeklerin katılım oranının %66,7 olduğu görülmüştür. Kadınların ifadeye 
katılımlarının yüksek oranda olmasının temel nedeni toplumsal koşullarla açıklanabilir. Gerek 

                                                           
Cramer’s V=
Cramer’s V=
Cramer’s V=
Cramer’s V=  
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televizyon yayın içeriklerindeki kadınların başına tehlikeli bir durum gelme durumunun g
yaşanması gerekse toplumsal bir gerçeklik olarak kadına yönelik şiddet olaylarının sıkça 
yaşanması kadınların bu düşünce eğiliminde olmasının temel nedenlerindendir. 

Katılımcıların ifadeye katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında,
25 yaş grubunda ifadeye katılım oranı %70,4, 26 35 yaş grubunun katılım oranı %77,2, 36 50 yaş 
grubunun katılım oranı %75,1, 51 yaş grubunun katılım oranı % üzeri yaş 

katılım oranı %73,8’d

Katılımcıların ifadeye katılım durumunun SES düzeyine göre dağılımına bakıldığında, AB 
SES grubunun katılım oranı %72,6 SES grubunun katılım oranı %74,4
katılım oranı %75,9 SES grubunun katılım oranı %78,3’tür.

Katılımcıların ifadeye katılım durumunun televizyon yayınlarını izleme düzeyine göre 
dağılımına bakıldığında, televizyonu az izleyenlerin ifadeye katılım oranı %73,9
çok izleyenlerin ifadeye katılım oranının % olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan 
yayınlarını hiç izlemeyenlerin ifadeye katılım oranının %65,4 olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo 20. İnsanlar Kendilerini Güvende Hissetmiyordur. (%) 
ş Gruplarına, SES Düzeyine ve Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyine Göre Dağılım
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Cinsiyete Göre Dağılım105  

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım106  

25 yaş arası 100 

35 yaş arası 100 

50 yaş arası 100 

65 yaş arası 100 

üzeri yaş 100 

SES Düzeyine Göre Dağılım107  

100 

100 

100 

100 

Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyi  

Hiç 100 

100 

Çok 100 

ORTALAMA 32,7 45,7 13,7 6,8 1,2 100 

      

20’de atılımcıların “İnsanlar kendilerini güvende hissetmiyordur.” 

katılım durumlarının cinsiyet değişkenine göre dağılımına bakıldığında, kadınların ifadeye katılım 
oranı %84,4 keklerin katılım oranı ’dir

                                                           
Cramer’s V=
Cramer’s V=
Cramer’s V=  
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Katılımcıların ifadeye katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, 15
aş grubunda ifadeye katılım oranı %77,5 35 yaş grubunun katılım oranı %81,4 yaş 

grubunun katılım oranı %78,7 yaş grubunun katılım oranı %75 üzeri yaş 
katılım oranı %77,4’tür  

Katılımcıların ifadeye katılım durumunun göre dağılımına bakıldığında, AB 
SES grubunun katılım oranı % SES grubunun katılım oranı %79,5
katılım oranı %79,5 SES grubunun katılım oranı %78,2’dir  

Katılımcıların ifadeye katılım durumunun televizyon yayınlarını izleme düzeyine göre 
dağılımına bakıldığında, televizyonu az izleyenlerin ifadeye katılım oranı %78,3
çok izleyenlerin ifadeye katılım oranının % olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan televizyon 
yayınlarını hiç izlemeyenlerin ifadeye katılım oranının %67,7 olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo 21. İnsanlar Her An Bir Saldırıya Uğrayabilir. (%) 
ş Gruplarına, SES Düzeyine ve Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyine Göre Dağılım
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Cinsiyete Göre Dağılım108  

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım  

25 yaş arası 100 

35 yaş arası 100 

50 yaş arası 100 

65 yaş arası 100 

üzeri yaş 100 

SES Düzeyine Göre Dağılım109  

100 

100 

100 

100 

Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyi110  

Hiç 100 

100 

Çok 100 

ORTALAMA 30,8 46,3 14,6 6,9 1,3 100 

      

’de atılımcıların “İnsanlar her an bir saldırıya uğrayabilir ” ifadesine 
katılım durumunun cinsiyet değişkenine göre dağılımına bakıldığında, kadınların ifadeye katılım 
oranı %83,2 iken erkeklerin katılım oranının %71,8 olduğu görülmüştür. 

                                                           
Cramer’s V=.144; p=.000
Cramer’s V=.055; p=.024
Cramer’s V=.070; p=.001 
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Katılımcıların ifadeye katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, 15
25 yaş grubunda ifadeye katılım oranı %78,9, 26 35 yaş grubunun katılım oranı %76,4, 36 50 yaş 
grubunun katılım oranı %76, 51 65 yaş grubunun katılım oranı %78,4 ve 65 ve üzeri yaş 

katılım oranı %75,6’dır.  

Katılımcıların ifadeye katılım durumunun SES düzeyine göre dağılımına bakıldığında, AB 
SES grubunun katılım oranı %71, C1 SES grubunun katılım oranı %76,9, C2 SES grubunun katılım 
oranı %81,5 ve DE SES grubunun katılım oranı %78,2’dir.  

Katılımcıların ifadeye katılım durumunun televizyon yayınlarını izleme düzeyine göre 
dağılımına bakıldığında, televizyonu az izleyenlerin ifadeye katılım oranı %77,2
çok izleyenlerin ifadeye katılım oranının %7 olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan televizyon 
yayınlarını hiç izlemeyenlerin ifadeye katılım oranının %68,6 olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 22. Şiddet Gelir/Eğitim Düzeyi Düşük Gruplar Arasında Yaşanmaktadır. (%) 
ş Gruplarına, SES Düzeyine ve Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyine Göre Dağılım
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Cinsiyete Göre Dağılım111  

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım112  

25 yaş arası 100 

35 yaş arası 100 

50 yaş arası 100 

65 yaş arası 100 

üzeri yaş 100 

SES Düzeyine Göre Dağılım113  

100 

100 

100 

100 

Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyi114  

Hiç 100 

100 

Çok 100 

ORTALAMA 27,6 33,6 16,4 16,8 5,6 100 

      

Katılımcıların “Şiddet gelir/eğitim düzeyi düşük gruplar arasında yaşanmaktadır ” ifadesine 
katılım durumunun ş gruplarına, SES düzeyine ve televizyon yayınlarını
düzeyine göre dağılımı ’de gösterilmiştir

                                                           
Cramer’s V=
Cramer’s V=
Cramer’s V=
Cramer’s V=  
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Katılımcıların “Şiddet gelir/eğitim düzeyi düşük gruplar arasında yaşanmaktadır ” ifadesine 
katılım durumunun cinsiyet değişkenine göre dağılımına bakıldığında, kadınların ifadeye katılım 
oranı %58,1 rkeklerin katılım oranının %64,2 olduğu görülmüştür. 

Katılımcıların ifadeye katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, 15
25 yaş grubunda ifadeye katılım oranı %64,7, 26 35 yaş grubunun katılım oranı %67, 36 50 yaş 
grubunun katılım oranı %54,3, 51 65 yaş grubunun katılım oranı %59 ve 65 üzeri yaş

katılım oranı %68,4’tür.  

Katılımcıların ifadeye katılım durumunun SES düzeyine göre dağılımına bakıldığında, AB 
SES grubunun katılım oranı %56,7, C1 SES grubunun katılım oranı %58,5, C2 SES grubunun 
katılım oranı %66,8 ve DE SES grubunun katılım oranı %64,7’dir.  

Katılımcıların ifadeye katılım yayınlarını izleme düzeyine göre 
dağılımına bakıldığında, televizyonu az izleyenlerin ifadeye katılım oranı %64,5
çok izleyenlerin ifadeye katılım oranının olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan televizyon 
yayınlarını hiç izlemeyenlerin ifadeye katılım oranının %64,6 olduğu tespit edilmiştir.  
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Tablo 23. İnsanlar Tanımadıkları İnsanların Saldırılarına Uğramaktadırlar. (%) 
ş Gruplarına, SES Düzeyine ve Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyine Göre Dağılım
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Cinsiyete Göre Dağılım115  

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım116  

25 yaş arası 100 

35 yaş arası 100 

50 yaş arası 100 

65 yaş arası 100 

üzeri yaş 100 

SES Düzeyine Göre Dağılım117  

100 

100 

100 

100 

Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyi118  

Hiç 100 

100 

Çok 100 

ORTALAMA 28,1 39,3 17,2 12,8 2,6 100 

      

’ atılımcıların “İnsanlar tanımadıkları insanların saldırılarına 

uğramaktadırlar ” ifadesine katılım durumunun cinsiyet değişkenine göre dağılımına 
bakıldığında, kadınların ifadeye katılım oranı %69,8 iken erkeklerin katılım oranının %65,4 
olduğu görülmüştür. 

                                                           
Cramer’s V=.063; p=.036
Cramer’s V=.062; p=.001
Cramer’s V=.077; p=.00
Cramer’s V=.057; p=.032 
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Katılımcıların ifadeye katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, 15
25 yaş grubunda ifadeye katılım oranı % 35 yaş grubunun katılım oranı %68,1 yaş 
grubunun katılım oranı %62,5 yaş grubunun katılım oranı %65 ve 65 yaş üzerini
katılım oranı %72,9’dur  

Katılımcıların ifadeye katılım durumunun SES düzeyine göre dağılımına bakıldığında, AB 
SES grubunun katılım oranı %60,9 SES grubunun katılım oranı %65,2
katılım oranı %74,3 SES grubunun katılım oranı %68,6’dı

Katılımcıların ifadeye katılım durumunun televizyon yayınlarını izleme düzeyine göre 
dağılımına bakıldığında, televizyonu az izleyenlerin ifadeye katılım oranı
çok izleyenlerin ifadeye katılım oranının olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan t
yayınlarını hiç izlemeyenlerin ifadeye katılım oranının %63,8 olduğu tespit edilmiştir.  
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 Suç ve Şiddete İlişkin Sosyal Gerçeklik Algısı 

Bu bölümde araştırmaya katılanların toplumsal hayatta var olan şiddete ve suça ilişkin 
yaklaşımları ele alınmıştır. /Yetiştirme Kuramı kapsamında televizyon yayınlarında yer ala
şiddet içeriklerine fazla maruz kalmanın özellikle uzun süre televizyon 

gerçeklik algısına etki ettiği düşünülmektedir. Araştırmanın alanyazın bölümünde 
tartışıldığı üzere gündelik hayatta var olan suç oranları ve türlerine ilişkin kişilerin yaklaşımları 
onların gerçek hayata ilişkin yaklaşımlarıyla ilgili ipuçları vermektedir. Kişilerde toplumdaki suç 
oranlarının yüksek olduğuna dair bir kanı olması tehlikeli ve kötü bir dünyada yaşadığı 
algısının önemli bir göstergesidir. Araştırmanın bu bölümünde kişilerin televizyon yayınlarını 
zleme örüntüleri ile gündelik hayatta toplumda var olan şiddet ve suça ilişkin algıları arasındaki 

ilişki incelenmiştir. Buna göre kişilerin toplumdaki suç oranı ve suç kaydı ile şiddet içeren suç 
oranlarına ilişkin yaklaşımları demografik değişkenler bazında incelenmiş
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Grafik 20. Sizce Ülkemizdeki İnsanların Yüzde Kaçının Suç Kaydı Vardır? (%) 

 

 

Katılımcılara “Sizce Ülkemizdeki İnsanların Yüzde Kaçının Suç Kaydı Vardır?” 

yöneltilmiştir Grafik 20’de görüldüğü gibi araştırma kapsamında kişilerin verdikleri yanıtlar 
doğrultusunda ülkedeki suç kaydı oranı ortalaması %38,9 olarak belirlenmiştir. Gerçekte var olan 
suç oranına bakıldığında ise 2019 yılında karara bağlanan davalardaki suç oranının %38,5 olduğu 
görülmüştür. Araştırma kapsamında elde edilen veri ile gerçekte var olan verilerin birbirine çok 
yakın olduğu görülmüştür. 

  

                                                           
119 Ceza mahkemelerinde 2019 yılında karara bağlanan davalardaki 3.392.443 suçun, %76,8'i 2018 ve 2019 yıllarında açılan 
davalardaki suçlar, %23,2'si ise 2017 yılı ve daha önceki yıllarda açılan davalardaki suçlardan oluşmaktadır. Kaynak: Adli 
İstatistikler 

 
 4.8%  

 4.8% 

%38,9 %38,5 

ARAŞTIRMA ORTALAMASI ADLİ İSTATİSTİK VERİSİ 
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Tablo 24. Sizce Ülkemizdeki İnsanların Yüzde Kaçının Suç Kaydı Vardır? (%)

Suç 
Oranı 

Oran  Birikimli Oran 

%28,6-%38,5 19,8 48,3 

4’t oplam suç kaydı oranına ilişkin yaklaşımlar incelendiğinde,
katılımcıların %16,6’sı %0 %18,5 arasında, %11,9’u %18,6 arasında, %19,8’i %28,
%38,5 arasında, %14,7’si %38,6 %48,5 arasında, %16,7’si %48,6 %58,5 arasında, %9,2’si %58,6
%68,5 arasında, %5,3’ü %68,6 %78,5 arasında ve %5,8’i %78,6’nın üzerinde toplumda suç kaydı 
oranı olduğunu düşünmektedir. Başka bir ifadeyle, araştırmaya katılanların %51,7’si toplumda 
gerçekte var olan suç kaydı oranının üzerinde suç olduğunu düşünmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

                                     

Her 10 kişiden 5’i 
toplumda gerçekte olan 

suç olaylarından daha fazla 
oranda suç olduğunu 

düşünmektedir. 
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Grafik 21. Sizce Ülkemizdeki İnsanların Yüzde Kaçının Suç Kaydı Vardır? (%) 
yayınlarını izlediğini belirtenlere göre analiz yapılmıştır

Yayınlarını İzleme Düzeyine Göre Dağılım

atılımcıların toplam suç kaydı oranına ilişkin düşüncelerinin televizyon yayınlarını 
değişkenine göre dağılımı Grafik 21’de gösterilmiştir. Bu dağılıma bakıldığında

levizyonu çok izleyenlerin %45,9’u uç kaydı oranının altında, %54,1’i
lumdaki suç kaydı oranının üzerinde suç olduğunu düşünmektedir. 

Diğer taraftan, televizyonu az izleyenlerin %51’i uç kaydı oranının altında, 
%49’u lumdaki suç kaydı oranının üzerinde olduğunu düşünmektedir. Başka bir deyişle 
televizyonu çok izleyenlerin toplumda gerçekte var olandan daha yüksek oranda suç olduğu 
düşüncesinin baskın olduğu belirlenmiştir.

                                                           
120 Cramer’s V=.05

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Az İzleyenler

Çok İzleyenler

51,0

45.9

49,0

54.1

Toplumdaki Suç Kaydı Oranının Altı (%0-%38,5) Toplumdaki Suç Kaydı Oranının Üstü (%38,6+)

                                          

                                       

Televizyonu çok izleyenlerde 
toplumda gerçekte var 

olandan daha yüksek oranda 
suç olduğu düşüncesi vardır.  
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Grafik 22. Sizce Ülkemizdeki İnsanların Yüzde Kaçının Suç Kaydı Vardır? (%) 
Cinsiyete Göre Dağılım

 

Katılımcıların toplam suç kaydı oranına ilişkin düşüncelerinin cinsiyet değişkenine göre 
dağılımı Grafik 22’de görülmektedir. Bu dağılıma bakıldığında; kadınlar erkeklere göre toplumda 
daha yüksek oranda suç olduğunu düşünmektedir. Buna göre mevcut suç kaydı oranından düşük 
olduğunu düşünenlerin %37,8’i kadın, %62,2’si ise erk suç kaydı oranından yüksek 
olduğunu düşünenlerin %57,9’u kadın, %42,1’i ise erkek katılımcılardan oluşmaktadır. 

 

 

 

 

 

                                                           
121 Cramer’s V=.201; p=.000

                                          

 

                                       

Kadınlar erkeklere göre 
toplumda var olan suç 
oranından daha yüksek 

oranda suç olduğunu 
düşünmektedir. 

 

Toplumdaki Suç Kaydı 
Oranının Altı (%0-%38,5) 

Toplumdaki Suç Kaydı 
Oranının Üstü (%38,6+) 
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Grafik 23. Sizce Ülkemizdeki İnsanların Yüzde Kaçının Suç Kaydı Vardır? (%) 
Yaş Gruplarına Göre Dağılım

 

Katılımcıların toplam suç kaydı oranına ilişkin düşüncelerinin yaş değişkenine göre 
dağılımı Grafik 23’te gösterilmiştir. Bu dağılıma bakıldığında, 50 yaş altı katılımcılarda toplumda 
var olan suç oranından daha yüksek oranda suç bulunduğu düşüncesinin hâkim olduğu tespit 
edilmiştir. 

Buna göre, 15 25 yaş grubunun %49,1’i mevcut suç kaydı oranından düşük, %50,9’u
mevcut suç kaydı oranından yüksek 36 yaş grubunun %44,2’si mevcut suç kaydı oranından 
düşük, %55,8’i mevcut suç kaydı oranından yüksek 50 yaş grubunun %48’i mevcut suç kaydı 
oranından düşük; %52’si mevcut suç kaydı oranından yüksek; 65 yaş grubunun %51,7’si 
mevcut suç kaydı oranından düşük, %48,3’ü mevcut suç kaydı oranından yüksek; üzeri yaş 
grubunun %57,3’ü mevcut suç kaydı oranından düşük; %42,7’si mevcut suç kaydı oranından 
yüksek olarak toplumda suç olduğunu düşünmektedir.                     

                                                           
122 Cramer’s V=.062

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

65+

51-65

36-50

26-35

15-25

57.3

51.7

48.0

44.2

49.1

42.7

48.3

52.0

55.8

50.9

Toplumdaki Suç Kaydı Oranının Altı (%0-%38,5) Toplumdaki Suç Kaydı Oranının Üstü (%38,6+)

Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı 115



 

Grafik 24. Sizce Ülkemizdeki İnsanların Yüzde Kaçının Suç Kaydı Vardır? (%) 
SES Düzeylerine Göre Dağılım

 

Katılımcıların toplam suç kaydı oranına ilişkin düşüncelerinin SES düzeyi değişkenine göre 
dağılımı Grafik 24’te gösterilmiştir. Bu dağılıma bakıldığında, AB SES grubunda ortalamanın 
altında suç oranı olduğunu düşünenler daha fazla iken C1, C2 ve DE SES gruplarında gerçekte var 

yüksek oranda toplumda suç olduğunu düşünenler daha fazladır. 

Buna göre, AB SES 53,8’i mevcut suç kaydı oranından düşük, %46,2’si 
suç kaydı oranından yüksek 47,3’ü mevcut suç kaydı oranından düşük
%52,7’si mevcut suç kaydı oranından yüksek 45,9’u mevcut suç kaydı 
oranından düşük ,1’i mevcut suç kaydı oranından yüksek 47,2’si
suç kaydı oranından düşük, %52,8’i mevcut suç kaydı oranından yüksek olarak toplumda suç 
olduğunu düşünmektedir. 

SES gruplarının suça yaklaşımında yaşanılan toplumsal çevre, yaşam biçimleri vb. diğer 
unsurlar dışarıda bırakıldığında, televizyon yayınlarını izleme süresi ve izlenilen içerikler 
bağlamında konu ele alındığında AB SES grubunun izleme süresi, izlemeyi tercih ettiği yayın 

                                                           
123 Cramer’s V=.061
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içerikleri ve medya okuryazarlık seviyesi gibi etmenler bu grubun toplumdaki suça yaklaşımında 
diğer gruplardan farklı olmasını açıklamaktadır.

Grafik 25. Ülkemizde Toplam Suç Oranı İçinde Şiddet İçeren Suçların124 Tahmini Olarak 
Oranı Yüzde Kaçtır? (%)

 

5’te görüldüğü üzere araştırma kapsamında kişilerin verdikleri yanıtlar 
doğrultusunda ülkedeki suç kaydı oranı içinde şiddet içeren suçların ortalaması %36,9 
olarak belirlenmiştir. 

Adli İstatistiklere bakıldığında ise 2019 yılı itibarıyla toplam suç kaydı içinde şiddet suçları 
içeren suçların oranının %38,3 olduğu görülmüştür Buna göre Özel Kanunlar ve TCK uyarınca 
karara bağlanan davalardaki suç sayısının açılış yılına ve suç türüne göre toplam 1.307 362 suç 
bulunmaktadır. Bu suçların içerisinde şiddet içeren suçların sayısı 501.614’tür.  

                                                           
Cinayet, Cinsel İstismar, Gasp, Terör ve Saldırı vb.
Şiddet suçlarına dâhil olan suçlar:

•Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar
•Hürriyete karşı suçlar
•Şerefe karşı suçlar
•İşkence ve eziyet
•Cinsel Dokunulmazlığa karşı suçlar
•Hayata karşı suçlar
•Genel Ahlaka Karşı suçlar
•Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar
•Aile Düzenine Karşı Suçlar
•Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma
•Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Diğer Aletler Hakkında Kanun 
•Terörle Mücadele Kanunu
•Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamına giren suçlardır. 
Kaynak: Adli İstatistikler Raporu 2019

 

%36,9 

 

%38,3 

ARAŞTIRMA ORTALAMASI ADLİ İSTATİSTİK VERİSİ 
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Tablo 25. Ülkemizde Toplam Suç Oranı İçinde Şiddet İçeren Suçların126 Tahmini Olarak 
Oranı Yüzde Kaçtır? (%) 

Suç 
Oranı 

Oran  Birikimli Oran 

%28,6-%38,5 14,3 53,8 

 

5’t oplam suç kaydı oranı içinde şiddet içeren suçların oranına ilişkin 
yaklaşımlar incelendiğinde, katılımcıların %21,4’ü %18,5 arasında, %18,1’i
arasında, %14,3’ü %38,5 arasında, %12,9’u %48,5 arasında, %13,5’i
arasında, %6,7’si %68,5 arasında, %5’i %68,6 %78,5 arasında ve %8’i %78,6’nın üzerinde 

şiddet içeren suç kaydı oranı olduğunu düşünmektedir. Başka bir ifadeyle, araştırmaya 
katılanların %53,8’i toplumda gerçekte var olan şiddet suçlarının altında suç oranı olduğunu 
düşünmektedir.

 

                                                           
Cinayet, Cinsel İstismar, Gasp, Terör ve Saldırı vb.
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Grafik 26. Ülkemizde Toplam Suç Oranı İçinde Şiddet İçeren Suçların127 Tahmini 
Olarak Oranı Yüzde Kaçtır? (%) 

yayınlarını izlediğini belirtenlere göre analiz yapılmıştır
Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyine Göre Dağılım

Grafik 26’da katılımcıların toplam suç kaydı oranı içindeki şiddet suçlarına ilişkin 
düşüncelerinin televizyon yayınlarını izleme durumu değişkenine göre dağılımı gösterilmiştir. Bu 
dağılıma bakıldığında levizyonu çok izleyenlerin %51,2’si toplumdaki şiddet suç kaydı oranının 
altında, %48,8’i ise ortalamanın üzerinde şiddet suçu olduğunu düşünmektedir. 

Diğer taraftan, t ’i toplumdaki şiddet suç kaydı oranının 
altında, %43,9’u ise ortalamanın üzerinde şiddet suçu olduğunu düşünmektedir.

                                                           
Cinayet, Cinsel İstismar, Gasp, Terör ve Saldırı vb.
Cramer’s V=.04  
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Grafik 27. Ülkemizde Toplam Suç Oranı İçinde Şiddet İçeren Suçların129 Tahmini Olarak 
Oranı Yüzde Kaçtır? (%) 

Cinsiyete Göre Dağılım

Grafik 27’de katılımcıların toplam suç kaydı oranı içinde şiddet içeren suçların oranına 
ilişkin düşüncelerinin cinsiyet değişkenine göre dağılımı gösterilmiştir. Bu dağılıma bakıldığında
kadınlar erkeklere göre toplumda daha yüksek oranda şiddet suç olduğunu düşünmektedir. 
Buna göre suç kaydı oranının mevcut şiddet suçu oranından düşük olduğunu düşünenlerin %44’ü 
kadın, %56’sı ise erkek; mevcut şiddet suçu oranından yüksek olduğunu düşünenlerin %62,6’sı 
kadın, %37,4’ü ise erkek katılımcılardan oluşmaktadır. 

 

                                                           
129 İstismar, Gasp, Terör ve Saldırı vb.

Cramer’s V=.187  

Toplumdaki Suç 
Kaydı Oranı İçindeki 
Şiddet Suçu Oranının 
Altı (%0 - %38,3) 
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Tablo 26. Televizyon Yayınlarının Günlük Hayatta Önem Düzeyi Açısından Sosyal 
Gerçeklik Algısı (%) 

 
Hiç 

Önemli 
Değil 

Önemli 
Değil 

Ne 
Önemli 

Ne 
Önemsiz 

Önemli Çok 
Önemli 

Sizce Ülkemizdeki İnsanların Yüzde Kaçının Suç Kaydı Vardır?131 

TOPLAM 100 100 100 100 100 

Ülkemizde Toplam Suç Oranı İçinde Şiddet İçeren Suçların132 Tahmini Olarak Oranı Yüzde Kaçtır? 

TOPLAM 100 100 100 100 100 
 

 

6’da atılımcıların televizyona atfettiği önem düzeyine göre onların 
toplumda var olan suç konusundaki düşünceleri incelendiğinde, televizyonu gündelik hayatta “çok 
önemli”  ve “önemli” olarak görenlerin toplumda var olan suç kaydı oranından daha yüksek oranda 
suç olduğunu düşünme eğilimleri olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre televizyonun “çok önemli” 
olduğunu düşünenlerin %47,8’i toplumdaki toplam suç oranının altında (%0 %38,5), %52,2’si ise 
toplumdaki suç kaydının üzerinde (%38,6+) suç kaydı duğunu düşünmektedir. 

Diğer taraftan televizyonun “çok önemli” olduğunu düşünenlerin %56’sı toplam suç oranı 
içinde şiddet suçu içeren suçların toplumdaki toplam suç oranının altında (%0 ), %44’ü ise 
toplumdaki şiddet suçu kaydının üzerinde (%38, suç kaydı olduğunu düşünmektedir. 

 

  

                                                           
131 Cramer’s V= .060; p=.  
132 Cinayet, Cinsel İstismar, Gasp, Terör ve Saldırı vb. 
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TELEVİZYON YAYINLARINDA ŞİDDET 
İÇERİKLERİNE VE TÜRLERİNE YAKLAŞIM 

  



 

 

 

TELEVİZYON YAYINLARINDA ŞİDDET 
İÇERİKLERİNE VE TÜRLERİNE YAKLAŞIM 

  





 

Medya çalışmalarında şiddet konulu araştırmalar genellikle fiziksel şiddeti çağrıştıran 
içerik üzerine yapılmaktadır. Son yıllarda şiddetin tanımının genişlemesiyle
şiddete ilişkin yaklaşımlarda da çeşitlenme olduğu görülmektedir. Şiddetin gündelik hayatta 
olduğu gibi televizyon yayınlarının da her bir köşesine farklı biçimlerde sirayet ede
olması nedeniyle bu araştırmada da şiddete yalnızca fiziksel şiddet olarak yaklaşmaktan ziyade 
tüm şiddet türlerine yer verilmesi tercih edilmiştir. 

Araştırmanın bu bölümünde kişilerin televizyon yayınlarında yer şiddet içerikleri 
ve içeriklerde yer alan şiddet türlerine yaklaşımları ele alınmıştır. Araştırmanın bölümünde 

alındığı üzere yazında dört çeşit şiddet türü
tanımlaması yapılmıştır. Araştırma kapsamında bu dört şiddet türüne ilişkin televizyon 
yayınlarında yer verilen görüntülere ilişkin yönelt miş ve puanlama yapılması 
istenmiştir. Burada amaç kişilerin şiddet türlerine yaklaşımlarında farklılaşmaları
benzeşmeleri ortaya koymaktır

Araştırma kapsamında yalnızca televizyon yayınlarındaki şiddet türlerine yaklaşım değil 
aynı zamanda şiddet türlerinin program türleri içerisindeki yerleri ve kişilerin izledikleri 
içeriklere göre şiddete yaklaşımları ile Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyi de incelenmiştir

Son olarak araştırmanın bu bölümünde toplumsal bir olan kadına yönelik şiddet 
konusu televizyon yayınları bağlamında değerlendirilmiş atılımcıların televizyon 
yayınlarında kadına yönelik şiddetin ele alınış biçimine yönelik yaklaşımları ortaya konulmuştur
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Grafik 28.Televizyon Programlarında Yer Alan Şiddet İçerikli Görüntülerin Beş Yıl Öncesi 
ile Kıyaslandığında Değişimi (%) 

yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

 

Araştırma kapsamında katılımcılara beş yıl öncesine göre televizyon yayınlarındaki şiddet 
içeriklerinin miktarına yönelik bir soru yöneltilmiştir. Grafik 28’de görüldüğü üzere katılımcıların 
büyük bir çoğunluğu (%81,3) beş yıl öncesine kıyasla televizyon programlarındaki şiddet 
içerikli görüntülerin arttığı kanaatinde olduğu görülmüştür. Buna karşın katılımcıların %5,2’si 
şiddet içerikli görüntülerin azaldığını belirtirken, %13,5’i değişmediğini belirtmiştir. 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                         

Her 10 katılımcıdan 8’i 
televizyon yayınlarında şiddet 
içeriğinin arttığını düşünüyor. 
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Tablo 27. Televizyon Programlarında Yer Alan Şiddet İçerikli Görüntülerin Beş Yıl Öncesi 
ile Kıyaslandığında Değişimi (%) 

yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.
Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES Düzeyine Yayınlarını İzleme Düzeyine Göre Dağılım

 Arttı Değişmedi Azaldı TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım133  

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım134  

25 yaş arası 100 

35 yaş arası 100 

50 yaş arası 100 

65 yaş arası 100 

üzeri yaş 100 

SES Düzeyine Göre Dağılım135  

100 

100 

100 

100 

Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyi136  

100 

Çok 100 

ORTALAMA                                       81,3  13,5 5,2 100 
 

’de televizyonlarda yayınlanan programlarda yer alan şiddet içerikli görüntülerin 
beş yıl öncesi ile kıyaslandığında değişimi insiyet, yaş grupları, SES düzeyi ve televizyon 
yayınlarını üzeyine göre dağılımı görülmektedir. 

Televizyon yayınlarında yer alan şiddet iç klerinin değişimine ilişkin katılımcıların 
görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre dağılımına bakıldığında, adınların %85’i şiddet içeriğinin 

                                                           
Cramer’s V=.093; p=.000
Cramer’s V=.093; p=.000
Cramer’s V=.068; p=.001
Cramer’s V=.08  
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arttığını düşünürken, %3,8’i azaldığını düşünmektedir. Erkeklerin ise %77,9’u televizyon 
yayınlarındaki şiddet içeriğinin arttığını düşünürken, %6,5’i azaldığını düşünmektedir. 

Televizyon yayınlarında yer alan şiddet iç klerinin değişimine ilişkin katılımcıların 
örüşlerinin yaş değişkenine göre dağılımı incelendiğinde 25 yaş grubunun %77,1’i, 26 35 yaş 

grubunun %80,6’sı, 36 50 yaş grubunun %79,9’u 65 yaş grubunun %86,6’sı son olarak
üzeri yaş grubunun ise %97,2’si şiddet içeriklerinin arttığını düşünmektedir. 

yayınlarında yer alan şiddet iç değişimine ilişkin katılımcıların 
görüşlerinin değişkenine göre dağılımı incelendiğinde AB SES grubunun %75,6’sı, C1 
grubunun %83,9’u, C2 SES grubunun %81,6’sı ve DE SES grubunun %84,5’i şiddet görüntülerinin 
arttığını düşünmektedir. 

yayınlarında yer alan şiddet içeriklerinin değişimine ilişkin katılımcıların 
görüşlerinin televizyon yayınlarını düzeyine göre dağılımına bakıldığında ise t
az izleyenlerin %78,1’i, çok izleyenlerin ise %84,9’u şiddet görüntülerinin yıllar içinde artış 
gösterdiğini düşünmektedir.
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Grafik 29.Televizyon Yayınlarında Hangisine Yönelik Şiddete Tahammül Edemezsiniz? 
(%) 

yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

 

Şiddet konusu incelenirken katılımcıların şiddete yaklaşımlarında farklılaşmalar olduğu
ortaya çıkmıştır. Buna göre araştırma kapsamında katılımcıların herhangi bir gruba yönelik şiddet 
içeriklerine ilişkin yaklaşımını anlamak amacıyla hangi grubun ayınlarında şiddete 
maruz kalmasına tahammül edemeyeceklerine ilişkin soru yöneltilmiştir. Bu kapsa
bir sorun haline gelen kadına yönelik şiddet görüntüsü %36,8 oranıyla ilk sırada yer aldığı Grafik 
29’da görülmektedir. Bunu sırasıyla %35,1 oranıyla bebek/çocuğa yönelik şiddet görüntüleri, 
%9,2 oranıyla engellilere yönelik şiddet görüntüleri ve %7,8 oranıyla yaşlılara yönelik şiddet 
görüntüleri izlemiştir. 

Kadına yönelik şiddet konusu önemli bir problem olması nedeniyle televizyon yayın 
içeriklerinde bu gruba yönelik şiddet görüntülerinin verilişinin toplumsal bir hassasiyet yarattığı 
tespit edilmiştir.

                                            

                                            

Televizyonda en fazla 
rahatsız olunan şiddet 

görüntüsü kadına yönelik 
şiddettir. 
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Televizyon yayınlarındaki şiddet içeriklerinde kişiler veya gruplar arası şiddete maruz 
açısından Birleşik Krallık verilerine bakıldığında bu araştırmadan farklı bir 

çıktığı görülmektedir. 2014 yılında O tarafından nitel araştırma 
yöntemleriyle yapılmış olan aki Şiddet İçeriklerine Karşı İzleyicilerin Tutumları 
Araştırması’nda en az çocuklara yönelik şiddete tahammül edilebilir görülmüştür. Araştırmaya 
katılanlar izletilen yayın kesiti sonrasında şiddete maruz kalanın kim olduğu sorulduğunda 
özellikle “mağdurun” savunmasızlığı ve mağdur ile fail arasındaki güç dengesini düşünerek cevap 
vermişlerdir 137  

Türkiye’ye bakıldığında ise televizyon yayınlarında tahammül ed şiddet 
görüntüleri arasında bebek/çocuğa yönelik şiddet ikinci sırada yer alırken kadına yönelik şiddet 
birinci sırada dır. Elbetteki iki ülke arasında görülen bu farklılıkların ülkelerin 

türel yapılarına bağlı olduğu mamalıdır. OECD'nin Tek Bakışt
raştırması’ OECD’nin 36 üyesi arasında hayatlarında en az bir kez eşinden/partnerinden 

fiziksel veya duygusal şiddet gören kadın oranının en yüksek olduğu ülkeler içerisinde 38 oranı 
ile Türkiye ikinci sırada yer almaktadır. Bu oran artık Türkiye’de hassaslaşan bir konu olan 
kadına yönelik şiddetin televizyon ekranlarında görülmesine tahammül edilemediğini
açıklamaktadır.

  

                                                           
137 
138   
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Tablo 28. Televizyon Yayınlarında Hangisine Yönelik Şiddete Tahammül Edemezsiniz? 
(%) 

yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.
Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES Düzeyine Yayınlarını İzleme Düzeyine Göre Dağılım

Tahammül edememe düzeyi en yüksek olan üç başlık analiz edilmiştir.

 Kadın Bebek/Çocuk Engelli 

Cinsiyete Göre Dağılım139 

Kadın

Yaş Gruplarına Göre Dağılım140 

25 yaş arası
35 yaş arası
50 yaş arası
65 yaş arası

üzeri yaş
SES Düzeyine Göre Dağılım 

Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyi141 

Çok
ORTALAMA 36,8 35,1 9,2 

 

8’d elevizyon yayınlarında belirli bir gruba yönelik şiddet görüntüsüne
yaklaşımın cinsiyet değişkenine göre dağılımına bakıldığında, kadınların en fazla bebek/çocuğa 
yönelik şiddet görüntüsüne (%40,8), erkeklerin ise kadına yönelik şiddet görüntüsüne (%36,7)
tahammül edemediği ortaya çıkmıştır. 

Televizyon yayınlarında belirli bir gruba yönelik şiddet görüntüsüne yaklaşımın yaş 
değişkenine göre dağılımına bakıldığında; 25 yaş grubunun en fazla kadına yönelik şiddete 

                                                           
Cramer’s V=.146; p=.000
Cramer’s V=.104; p=.000
Cramer’s V=.0  
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35 yaş grubunun bebek/çocuğa yönelik şiddete (%41,8), 36 50 yaş grubunun 
bebek/çocuğa yönelik şiddete (%39,9), 51 65 yaş grubunun kadına yönelik şiddete (%40,3) ve 65 
ve üzeri yaş grubunun kadına yönelik şiddete (39,1) tahammül edemediği ortaya çıkmıştır. 

50 yaş gruplarında bebek/çocuğa yönelik şiddet görüntüsüne tahammül edilememesi ön 
plana çıkmıştır. Bu yaş gruplarında çocuk sahibi olanların özellikle 18 yaşının altında çocuklarının 
olması ihtimali bebek/çocuğa yönelik şiddet konusunda hassasiyet göstermelerinin temel 

Televizyon yayınlarında belirli bir gruba yönelik şiddet görüntüsüne yaklaşımın 
değişkenine göre dağılımına bakıldığında; AB SES grubunun en fazla bebek/çocuğa yönelik 
şiddete (%39,9), C1 (%37,8), C2 (%37,3) ve DE (%40,5) SES gruplarının ise kadına yönelik şiddet 
görüntüsüne tahammül edemedikleri belirlenmiştir. 

Televizyon yayınlarında belirli bir gruba yönelik şiddet görüntüsüne yaklaşımın televizyon 
yayınlarını izleme düzeyine göre dağılımına bakıldığında; televizyonu az izleyenlerin 
bebek/çocuğa yönelik şiddet görüntüsüne (%35,6), çok izleyenlerin ise kadına yönelik şiddet 
görüntüsüne (%40) tahammül edemedikleri tespit edilmiştir. Televizyonu fazla izleyenlerin 
kadına yönelik şiddet görüntüsüne daha fazla oranda tahammül edememesi, bu konuda medyada 
yer alan kadına yönelik şiddet içeriklerinin özellikle haber ve gündüz kuşağında yer alan 
programların kadına yönelik şiddetin karşısında olunması gerektiğiyle ilgili söylemin etkisinin 
olduğu düşünülebilir. Televizyon yayınlarında yer bulan şiddet içeriklerinin şiddeti 
meşrulaştırmadan, şiddete karşı duran bir söylem ile izleyiciye sunulması halinde 
farkındalık ve hassasiyet yaratan bir etkiye sahip olduğu unutulmamalıdır.
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Tablo 29. Televizyon Yayınlarında Hangisine Yönelik Şiddete Tahammül Edemezsiniz? 
(%) 

yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.
Çocuk Sahipliğine Göre Dağılım

 

Çocuk 
Sahipliği142  Erkek Hayvan Yaşlılar Engelliler Kadın Bebek/Çocuk Aile 

Bireyleri Diğer TOPLAM 

Çocuğu Olan 38,1 100

Çocuğu 
39,2 100

ORTALAMA 0,8 6,0 7,8 9,2 36,8 35,1 3,8 0,5 100 

 
Tablo 29’da çocuk sahipliği açısından katılımcıların hangi gruba yönelik şiddete tahammül 

edemedikleri sorusuna verdikleri yanıtlar yer almaktadır. elevizyon yayınlarında b
gruba yönelik şiddet görüntüsüne yaklaşımın çocuk sahipliği durumuna göre dağılımına 
bakıldığında çocuk sahibi olan bebek/çocuğa yönelik şiddete, çocuk sahibi 
olmayanların ise kadına yönelik şiddete ilk sırada tahammülü olmadığı anlaşılmıştır.

Ç %38,1’i ek/çocuğa yönelik şiddete, %35,3’ü kadına 
yönelik şiddete ve %8,6’sı engellilere yönelik şiddete tahammül edemeyeceğini belirtmiştir. Çocuk 

ise %39,2’si kadına yönelik şiddete, %30,2’si /çocuğa yönelik 
şiddete ve %10,2’si engelli bireylere yönelik şiddete tahammül edememektedir. 

                                                           
142 Cramer’s V=.143;  

                                            

 

                                            

Çocuk sahibi olan bireyler 
bebek/çocuğa yönelik şiddete, 
olmayanlar ise kadına yönelik 
şiddete tahammül edemiyor.  
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Tablo 30. Şiddet İçerikli Görüntülerin Rahatsız Etme Düzeyleri (Puan)  

yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.
 

Görüntü Rahatsızlık 
Düzeyi 

(Puan143) 
Cinsel istismar görüntüleri

Kadının tacize/tecavüze uğraması görüntüleri

Kadının dayak yeme görüntüleri

İnsanlara karşı işkence görüntüleri

İntihar görüntüleri

Kadına yönelik tehdit veya şantaj görüntüleri

İdam ve cinayet görüntüleri

Kişiyi eve hapsetme/alıkoyma görüntüleri

Bir kadının veya çocuğun (baba, abi, anne gibi kişiler tarafından) zorla 
parasına el konulması görüntüleri

Yaralı vücut uzuvları/Kan içeren görüntüler

Kadının çalışmasına izin vermeme/Parasını elinden alma görüntüleri

Kavga/Dövüş/Arbede görüntüleri

Aşağılama/Laf dalaşı/Bağırma/Hakaret ve sözlü taciz görüntüleri

İşten çıkarma/Maaşı ödememe görüntüleri

Savaş/Bombalama/Patlama görüntüleri

Trafik kazası görüntüleri

Herhangi bir silahın kullanıldığı çatışma görüntüleri

Kadının veya erkeğin eşini/sevgilisini kıskandığı görüntüler

 

                                                           
Kişilerden 0=Hiç rahatsız etmez, 10=Çok rahatsız eder olacak şekilde 0 ile 10 arasında görüntüleri puanlamaları istenmiştir. 

Tabloda da her bir görüntü için puan ortalamalarına yer verilmiştir.
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Katılımcılara çeşitli şiddet görüntülerinin onları rahatsız etme düzeyini anlamak amacıyla 
her bir görüntü için 10 üzerinden puanlama yapması istenmiştir. ’da görüldüğü üzere
9,10 puan ile cinsel istismar görüntüleri ilk sırada yer almıştır sırasıyla kadının 
tacize/tecavüze uğraması (8,95), kadının dayak yemesi (8,86), işkence 
görüntüler takip etmiştir. 

Sonuçlardan da anlaşılacağı üzere toplumun şiddet konusunda hassasiyet gösterdiği konu 
cinsel şiddet türü olmuştur. 
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Grafik 30. Şiddet Türlerinin Rahatsız Etme Düzeyleri (Puan) 

yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

 

Araştırma kapsamında şiddet içeriklerinden rahatsız olma düzeyleri şiddet türlerine göre 
incelendiğinde, cinsel şiddetten rahatsız olma düzeyi 10 üzerinden 9,02 puanla ilk sırada, 
fiziksel şiddet rahatsız olma düzeyi 7,95 puanla ikinci sırada, ekonomik şidd rahatsız 
olma düzeyi 7,77 puanla üçüncü sırada ve psikolojik şiddet rahatsız olma düzeyinin
puanla dördüncü sırada yer aldığı Grafik 30’da görülmektedir.

 

 

 

Başka bir deyişle cinsel şiddete ilişkin görüntü ve içerikler izleyicinin hassas noktası 
olduğu ortaya çıkmıştır. Cinsel şiddetin öznesi genellikle kadınlar ve çocuklardır. Gerek gerçek 
yaşamı içeren yayın içeriklerinde gerekse kurgu içeriklerde bu şiddet türü görüntülerinde mağdur 

kadınlar ve çocuklardır. u şiddettin öznesi ve sonuçları cinsel şiddet konusunda 
toplumun hassasiyetini arttırmaktadır.

                                   

 

                                   

İzleyiciler yayın  
içeriklerinde en fazla 

cinsel şiddet içeriğinden 
rahatsız! 
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Grafik 31. Şiddet Türlerinin Rahatsız Etme Düzeyleri (%) 
yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

Cinsel şiddet için n=2.470, Fiziksel şiddet için n=2.461, Ekonomik şiddet için n=2.468, Psikolojik şiddet için n=2.464
 

 

Televizyon yayınlarında yer alan ş türlerinin rahatsız etme düzeylerini gösteren 
incelendiğinde, cinsel şiddet görüntülerinden “çok” rahatsız olanların oranı %61,6;

“orta” düzeyde rahatsız olanların oranı %22,8 ve “az” düzeyde rahatsız olanların oranı %15,5’tir. 
şiddet görüntülerinden “çok” rahatsız olanların oranı %57,2; “orta” rahatsız olanların 

oranı %29 ve “az” rahatsız olanların oranı %13,8’dir. 

Televizyon yayınlarında yer alan ekonomik şiddet görüntülerinden rahatsız olma 
düzeylerine bakıldığında, bu şiddet türünü içeren görüntülerden “çok” rahatsız olanların oranı 
%57,6, “orta” düzeyde rahatsız olanların oranı %25,9 ve “az” rahatsız olanların oranı %16,6’dır. 
Psikolojik şiddet görüntülerinden rahatsız olma düzeyleri incelendiğinde ise bu görüntülerden 
“çok” rahatsız olanların oranının %57,4, “orta” düzeyde rahatsız olanların oranının %25,8 ve “az” 
rahatsız olanların oranının %16,8 olduğu tespit edilmiştir. 

Televizyon yayın içeriklerinde bulunan şiddet türleri rahatsızlık düzeyine ilişkin genel bir 
değerlendirme yapıldığında, ekonomik ve psikolojik şiddet türlerinden “az” düzeyde rahatsızlık 
duyanların oranının cinsel ve fiziksel şiddet türlerine kıyasla daha fazla olduğu anlaşılmıştır. 

Çok
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Tablo 31. Şiddet Türlerinin Rahatsız Etme Düzeyleri Dağılımı (%) 
yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

ş Gruplarına, SES Düzeyine ve Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyine Göre Dağılım
Cinsel şiddet için n=2.470, Fiziksel şiddet için n=2.461, Ekonomik şiddet için n=2.468, Psikolojik şiddet için 

 
 

 
Cinsel 

 
Fiziksel 

     
    Ekonomik 

      
      Psikolojik 

 Az     Orta     Çok Az     Orta     Çok  Az     Orta     Çok  Az     Orta     Çok 

Cinsiyete Göre Dağılım144    

Kadın

Yaş Gruplarına Göre Dağılım145     

25 yaş arası

35 yaş arası

50 yaş arası

65 yaş arası

üzeri yaş

SES Düzeyine Göre Dağılım146     

Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyi147     

Çok

ORTALAMA  15,5      22,8     61,6 13,8     29,0    57,2 16,6   25,9   57,6  16,8    25,8  57,4 

                                                           
Cinsel şiddet için Cramer’s V=.142; p=.000, Fiziksel şiddet için Cramer’s V=.252; p=.000, Ekonomik şiddet için Cramer’s V=.187; p=.000, 

Psikolojik şiddet için Cramer’s V=.206; p=.000
Cinsel şiddet için Cramer’s V=.141; p=.000, Fiziksel şiddet için Cramer’s V=.165; p=.000, Ekonomik şiddet için Cramer’s V=.102; p=.000, 

Psikolojik şiddet için Cramer’s V=.103; p=.000
Cinsel şiddet için Cramer’s V=.070; p=.001
Cinsel şiddet için Cramer’s V=.108; p=.000, Fiziksel şiddet için Cramer’s V=.169; p=.000, Ekonomik şiddet için Cramer’s V=.1

Psikolojik şiddet için Cramer’s V=.142; p=.000 
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’de şiddet türlerinin rahatsız etme düzeylerinin cinsiyete, yaş gruplarına, SES 
düzeyine ve izleme düzeyine göre dağılımı görülmektedir.

Televizyon yayınlarında yer alan şiddet türlerin rahatsız düzeylerinin cinsiyete 
göre dağılımına bakıldığında kadınlar tüm şiddet türlerinde rahatsızlık düzeyini “çok” diye
belirtenlerin oranı erkeklerin oranından yüksektir. Kadınların erkeklere oranla daha fazla 
rahatsızlık duyması gerçek yaşamda kadınların şiddete maruz kalma olasılığının erkeklere 
daha fazla olmasıyla açıklanabilir. Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması 2014 sonuçlarına 
göre Türkiye genelinde evlenmiş kadınların %38’inin yaşamlarının herhangi bir döneminde 
fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kaldığı belirlenmiştir.

Televizyon yayınlarında yer alan şiddet türlerin rahatsız düzeylerinin yaş 
gruplarına göre dağılımına bakıldığında, tüm şiddet türlerinde yaş arttıkça şiddetin 
çok rahatsız ettiğini belirtenlerin oranı artmıştır. Ayrıca televizyon yayınlarında yer alan 
ekonomik ve psikolojik şiddet türlerinden “çok” rahatsız olanların oranı yaş grupları bazında 
birbirine benzerlik göstermektedir.

yayınlarında yer alan şiddet türlerin rahatsız düzeylerinin SES 
düzeylerine göre dağılımına bakıldığında, şiddet türlerinde AB SES grubunda 
rahatsızlık düzeyini “çok” olarak belirtenlerin oranının diğer şiddet türlerine göre yüksek
olduğu görülmüştür.

Televizyon yayınlarında yer alan şiddet türlerinden rahatsız olma düzeylerinin televizyon 
izleme düzeyine göre dağılımına bakıldığında, çok televizyon izleyenlerde tüm şiddet türlerinde 
rahatsızlık düzeyinin “çok” olduğunu belir in oranı az televizyon izleyenlerin oranına göre  
yüksektir

  

                                                           
148 Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması  
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Tablo 32. Şiddet İçerikli Görüntülerden Rahatsız Olma Düzeyleri ile Şiddet Türü Bazında 
Çocuk Sahipliği Durumuna Göre Dağılım (%) 

yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.
Çocuk Sahipliğine Göre Dağılım

Şiddet Türleri 

Şiddet İçerikli 
Görüntülerden 
Rahatsız Olma 

Düzeyi 

Çocuk Sahipliği  

Çocuk Sahibi 
Olanlar 

Çocuk Sahibi 
Olmayanlar

 
TOPLAM 

Fiziksel Şiddet 
Az 100 

Orta  100 

Çok 100 

Psikolojik Şiddet
Az 100 

Orta  100 

Çok 100 

Ekonomik Şiddet
Az 100 

Orta  100 

Çok 100 

Cinsel Şiddet 
Az 100 

Orta  100 

Çok 100 

Şiddet içerikli görüntülerden rahatsız olma çocuk sahipliğine göre dağılımına 
’ bakıldığında, cinsel şiddet hariç diğer şiddet içerikli görüntülerden rahatsız olma 

düzeyinin çocuk sahibi olan bireylerde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 
yayınlarında fiziksel şiddet içerikli görüntülerden “çok” rahatsız olanların %72,2’sinin çocuk 

olduğu, %27,8’inin ise çocu olmayan bireyler olduğu görülmüştür. 
Psikolojik şiddet içerikli görüntülerden “çok” rahatsız olanların %53,4’ünün çocuk sahibi

olduğu, %46,6’sının ise çocuk sahibi olmayan bireyler olduğu belirlenmiştir. Ekonomik 
şiddet içerikli görüntülerden “çok” rahatsız olanların çocuk sahiplik durumlarına bakıldığında ise 
%69,2’sinin çocuk sahibi olduğu, %30,8’inin çocuk sahibi duğu
belirlenmiştir. Diğer taraftan televizyon yayınlarında cinsel şiddet içerikli görüntülerden “çok” 
rahatsız olanların %47,6’sının çocuk sahibi olduğu, %52,4’ünün ise çocuk sahibi 
olmayan bireyler olduğu ortaya çıkmıştır.

                                                           
Cramer’s V=.182; p=.000
Cramer’s V=.127; p=.000
Cramer’s V=.121; p=.000
Cramer’s V=.144; p=.000
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Program Türleri İzlenme Durumu ve Programlardaki Şiddet Türlerine Yaklaşım

 

Araştırmanın bu bölümünde katılımcıların program türlerini izleme sıklıkları ve 
mlarda yer alan şiddet türlerine ilişkin yaklaşımları ele alınmıştır Program türlerini izleme 

durumu cinsiyet, yaş, SES, televizyon yayınlarını izleme düzeyi ve Acımasız Dünya Sendromu
düzeyi gibi değişkenlere göre incelenmiştir
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Grafik 32. Program Türlerinin İzlenme Durumu Dağılımı153 (%) 

yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

 

 

Program türlerinin izle dağılımını gösteren Grafik 32’ye bakıldığında çok
izlenen program türünün haberler olduğu belirlenmiştir. Buna göre katılımcıların %83 9’u 
haberleri izlediğini belirtirken, %16,1’i izlemediğini belirtmiştir. İkinci sırada özellikle altın 
saatler (prime time) olarak bilinen zaman dilimi içerisinde yayın sezonu boyunca hemen her gün 
çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan dizi filmler yer almıştır. Katılımcıların %71,2’si dizi 
filmleri izlediğini belirt ken, %28,8’i izlemediğini belirtmiştir. Bunu sırasıyla %42,1’lik izlenme 
oranıyla yarışma programları, %35,3’lük izlenme oranıyla çizgi filmler ve %32,6’lık izlenme 
oranıyla açık oturum/tartışma programları takip etmiştir. Katılımcılar tarafından en az izlendiği 
beyan edilen program türlerinin ise spor programları (%30) ve kadın programları (%26,5) 
olduğu tespit edilmiştir. 

Program türleri izleme durumuna ilişkin genel bir değerlendirme yapıldığında, özellikle 
haberler ve dizi filmlerin oldukça yüksek oranda izlenmesi sebebiyle bu program türlerinde yer 

                                                           
Çizgi filmler için n=966 (Hanede 18 yaşından küçük çocuğa sahip olanlara sorulmuştur.) 
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alan şiddet içeriklerinin toplumun önemli bir bölümüne ulaşmasına yol açtığı söylenebilir. Şiddet 
içeriği bu program türleri bazında farklı biçimlerde izleyiciye ulaşmaktadır. Başka bir deyişle, 
şiddet hem gerçek hayattaki haliyle haberlerde, hem de kurgulanmış hali ile dizi filmlerde farklı 
işleniş biçimleriyle izleyiciye sunulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 !  

Ayrıca program türlerinde altın saatlerde/prime time 
yayınlanan içeriklerin daha fazla oranda izleniyor olması 
araştırmanın bir başka çarpıcı verisi olan 18 yaşından küçük 
çocuk sahibi olanların bu saat dilimlerinde diğer gruplara 
göre daha yoğun izleme yapıyor olması sonucuyla birlikte 
değerlendirildiğinde oldukça dikkat çekici bir tablo ortaya 
çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle 18 yaşından küçük çocuk 
sahibi olanların altın saatlerde izledikleri ve şiddet 
öğelerinin yoğun olarak yer aldığı program türleri (haberler 
ve dizi filmler) çocukların şiddet içeriğine doğrudan maruz 
kalmasına sebep olabilmektedir. Bu bağlamda yalnızca 
çocuklara medya okuryazarlığı yetisinin kazandırılması tek 
başına yeterli olmamakta ve medya okuryazarlığının tıpkı 
okuryazar olmak gibi toplumun tamamına yayılması 
gerektiği değerlendirilmektedir.   
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Grafik 33. Televizyonu Az ve Çok İzleyenlere Göre Program Türlerinin İzlenme Durumu 

Dağılımı154 (%) 

yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.
Televizyonu az izleyenler için n=1. , Televizyonu çok izleyenler için n=1.

 

Televizyonu az ve çok i öre ürlerinin urumu dağılımı Grafik 
33’te gösterilmiştir.

 Televizyonu az izleyenlerin izlemeyi tercih ettikleri program türler diğinde 
) ve yarışma programları (%37,2) ilk üç sırada yer 

almaktadır. Bunu sırasıyla %36 nıyla çizgi filmler, oranıy
programları, %28,6 ranıyla çık oturum/tartışma programları oranıyla kadın 
programları takip etmektedir. 

elevizyonu çok izleyenlerin tercih ettikleri program türlerine bakıldığında ilk üç sıra 
ve yarışma programları az izleyenlerle aynı olmakla birlikte oranların 

yükseldiği görülmüştür. Buna göre televizyonu çok izleyenlerin %88,8’i haberleri, %81,1’i 
ve %47,5’i yarışma programlarını izlemeyi tercih etmektedir. 

                                                           
Çizgi filmler için n=966 (Hanede 18 yaş altı çocuk sahibi olan bireylere sorulmuştur.) 
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Diğer taraftan televizyon yayınlarını rşılaştırıldığında, çok izleyenlerin 
ilk üç tercihten sonra değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Buna göre kadın 

programları (%37 çık oturum/tartışma programlarının (%37,1) televizyonu çok izleyenler 
tarafından daha dildiği belirlenmiştir. uzun süre ve sıklıkla
Acımasız Dünya Sendromu düzeyini etkileyen en önemli faktör iken izlenilen içeriğin de bunda 
etkili olduğu program türü tercihlerinde kendisini göstermiştir. Nitekim kadın programlarında 
özellikle son dönemlerde gündüz kuşağında yayınlanan içeriklerde kayıp çocuklar, cinayet, taciz, 
tecavüz vb. gibi birçok suç unsuru barındıran olayların detaylı olarak tartışıldığı göze 
çarpmaktadır. Birçok ulusal kanalda hemen hemen tüm gündüz kuşağı bu içeriklerden 
oluşmaktadır. Televizyonu çok izleyenlerin haberler ve dizi yer alan sosyal gerçeklik 
algısını etkilemeye yönelik içeriklerin yanı sıra gündüz kuşağında da bu içeriklere maruz kalıyor 
olması onların Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyini artıran diğer bir etmen olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Benzer şekilde televizyonu çok izleyenlerin çık oturum/tartışma programlarını 
izleme oranları da az izleyenlere göre daha üst sıralarda yer almaktadır. Bu program içeriklerinde 
de genellikle toplumsal gerçeklikte bulunan sorunların tartışılmasına yönelik içerikler olması 
izleyenlerin sosyal gerçeklik algısında olumsuz bir algıya neden olabilir.
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Tablo 33. Haberler Program Türünün İzlenme Durumu Dağılımı (%) 
yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES Düzeyine Yayınlarını İzleme Düzeyine
Acımasız Dünya Sendromu düzeyine Göre Dağılım

 İzleyen İzlemeyen 

Cinsiyete Göre Dağılım155

Kadın

TOPLAM 100 100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım156

25 yaş arası
35 yaş arası
50 yaş arası
65 yaş arası

üzeri yaş

TOPLAM 100 100 

SES Düzeyine Göre Dağılım157   

TOPLAM 100 100 

Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyi158 

Çok
TOPLAM 100 100 

Acımasız Dünya Sendromu159   

Düşük 

Yüksek
TOPLAM 100 100 

   

                                                           
Cramer’s V=.067; p=.001
Cramer’s V=.222; p=.000
Cramer’s V=.061; p=.028
Cramer’s V=.1
Cramer’s V=.053; p=.029 
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’ haberler program türünün izlenme d cinsiyete, yaş gruplarına, SES 
düzeyine, televizyon yayınlarını izleme düzeyine ve Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyine göre 
dağılımı gösterilmiştir.

Haberler program türünün izlenme durumunun cinsiyet değişkenine göre dağılımına 
bakıldığında, erkeklerin kadınlara göre daha yüksek oranda izledikleri tespit edilmiştir. 
Erkeklerin %53,2’si bu program türünü izlediğini belirtirken, kadınlarda bu program türünün 
izlenme oranının %46,8 olduğu görülmüştür. 

Haberlerin izlenme durumunun yaş değişkenine göre dağılımına bakıldığında; haberleri en 
50 yaş grubu olduğu belirlenmiştir. Buna göre haberleri izlediğini 

belirtenlerin %32,7’si 36 50, %25’i 26 35, %18,9’u 15 25, %18,6’sı 51 65 ve %4,8’i 65 üzeri 
yaş 

Haberlerin izlenme durumunun SES değişkenine göre dağılımına bakıldığında; 
izleyenlerin %33,6’sı C1 SES grubu , %27,8’i C2 SES grubu , %24,1’i AB SES grubu
%14,5’i DE SES grubunda yer almaktadır

yayınlarını izleme düzeyine göre dağılımına 
bakıldığında, haberleri izley rin %49,4’ü %50,6’sı çok 

Acımasız Dünya Sendromu düzeyine göre incelendiğinde ise 
Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyi “yüksek” olanların izlediği belirlenmiştir. 

göre haberleri izleyenlerin %39,2’sinin Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyi “yüksek”, 
%36,4’ünün “düşük”, %24,3’ünün ise “orta” düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak 
haberleri izlemeyenlerin %43,1’inin Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyinin “düşük” olduğu 
belirlenmiştir. 

Haberleri diğer program türlerinden ayıran en önemli unsur içeriğinin gerçekliğe 
dayanıyor olmasıdır. İçerikte yer alan kişilerin ve şiddetin gerçek olması izleyen de diğer 
içeriklere göre daha fazla etki bırakmaktadır. u nedenle haberlerde yer alan şiddet içeriklerinin 
toplumu etkileme gücü göz ardı edilmemelidir.
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Grafik 34. Haberlerde Şiddet Görüntülerinin Yer Alma Sıklığına Göre Dağılım (%) 
Haberleri izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

 Grafik 34’te aberler program türünde yer alan şiddet görüntülerine ilişkin 
yaklaşımları görülmektedir. Bu yaklaşımlar incelendiğinde katılımcılar
program türünde sık cinsel şiddet görüntü ve içeriklerinin yer aldığını düşünmektedir. 
göre katılımcıların %84,4’ü cinsel şiddet türünün örneği olan cinsel 
istismar/taciz/tecavüz gibi görüntülerin haberlerde “çok” yer aldığını düşünmektedir.

katılımcıların %83,8’i haberlerde fiziksel şiddetin örnekleri arasında yer alan 
dayak/dövüş/öldürme/işkence görüntülerinin “çok” yer aldığını düşünmektedir. Benzer şekilde, 
katılımcıların %83,7’si psikolojik şiddet türünün öğeleri olan tehdit/hakaret/tartışma/laf dalaşı 

görüntülere haberlerde “çok” yer verildiğini belirtmiştir. Diğer taraftan, katılımcıların 
%67,9’u ekonomik şiddet türünün öğeleri olan kadını parasız bırakma/mağdur etme 
görüntülerin haberlerde “çok” yer verildiğini düşünmektedir.  Kısacası, haberleri izleyenler en 
fazla cinsel şiddet türüne, en az ise ekonomik şiddet içeriklerine yer verildiğini düşünmektedir. 
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Tablo 34. Dizi Filmler Program Türünün İzlenme Durumu Dağılımı (%) 
yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES Düzeyine Yayınlarını İzleme Düzeyine
Acımasız Dünya Sendromu düzeyine Göre Dağılım

 İzleyen İzlemeyen 

Cinsiyete Göre Dağılım160

Kadın

TOPLAM 100 100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım161

25 yaş arası

35 yaş arası

50 yaş arası

65 yaş arası

üzeri yaş

TOPLAM 100 100 

SES Düzeyine Göre Dağılım162   

TOPLAM 100 100 

Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyi163 

Çok

TOPLAM 100 100 

Acımasız Dünya Sendromu164   

Düşük 

Yüksek

TOPLAM 100 100 

                                                           
Cramer’s V=.131; p=.000
Cramer’s V=.115; p=.000
Cramer’s V=.081; p=.001
Cramer’s V=.2
Cramer’s V=.081; p=.000 
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’ e dizi filmler program türünün izlenme durumu cinsiyete, yaş gruplarına, SES 
düzeyine, televizyon yayınlarını izleme düzeyine ve Acımasız Dünya Sendromu düzeyine göre 
dağılımı görülmektedir.

Dizi program türünün izlenme durumunun cinsiyet değişkenine göre dağılımına 
bakıldığında, kadınların (%52,4) erkeklere ( 47,6) göre daha yüksek oranda bu program türünü 
izledikleri belirlenmiştir. 

Dizi program türünün izlenme durumunun yaş değişkenine göre dağılımına bakıldığında, 
50 yaş grubu tarafından izlendiği belirlenmiştir. Buna göre 

izleyenlerin %30,9’u 36 50 yaş grubu, %24,9’u 26 35 yaş grubu, %24,7’si 15 25 yaş grubu, 
%16,3’ü 51 65 yaş grubu ve %3,2’si 65 üzeri yaş grubudur.  

 Dizi program türünün izlenme durumunun SES değişkenine göre dağılımına bakıldığında, 
fazla izleyen grubun C1 SES grubu olduğu anlaşılmıştır. Buna göre 

izleyenlerin %36’sı C1 SES grubu, %29,2’si C2 SES grubu, %21,7’si AB SES grubu ve %13,2’si DE 

Dizi program türünün izlenme durumu televizyon yayınlarını izleme düzeyine göre 
incelendiğinde, in televizyonu çok izleyenler tarafından daha yüksek oranda izlendiği 
ortaya çıkmıştır. Buna göre ’ü televizyonu çok 
%45,6’sı

Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyine göre incelendiğinde 
Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyi “yüksek” olanların izlediği 

belirlenmiştir. Buna göre i izleyenlerin %38,3’ünün Acımasız Dünya Sendromu algı
düzeyi “yüksek”, %35,5’inin “düşük”, %26,2’sinin ise “orta” düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
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Acımasız Dünya 
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Grafik 35. Dizi Filmlerde Şiddet Görüntülerinin Yer Alma Sıklığına Göre Dağılım (%) 
ilmleri izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

 

 

program türünde yer alan şiddet görüntülerine ilişkin izleyicilerin yaklaşımları 
rafik 35’t incelendiğinde, katılımcılar en sık şiddet görüntü ve 

içeriklerinin yer aldığı düşünmektedir. Buna göre i izleyen katılımcıların %75,4’ü 
psikolojik şiddet türünün öğeleri olan tehdit/hakaret/tartışma/laf dalaşı gibi görüntülere

de “çok” yer verildiğini belirtmiştir. i izleyen katılımcıların %73,8’i 
fiziksel şiddet türü örnekleri olan dayak/dövüş/öldürme/işkence görüntülerinin “çok” yer 
aldığını düşünmektedir. Katılımcıların %60,8’i ise cinsel istismar/taciz/tecavüz 
cinsel şiddet türüne ilişkin görüntülere “çok” yer verildiğini belirtmiştir. Son olar katılımcıların 
%56’sı ekonomik şiddet öğelerinin “çok” yer aldığını düşünmektedir. 
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Tablo 35. Yarışma Programları Program Türünün İzlenme Durumu Dağılımı (%) 
yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES Düzeyine ve Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyine Göre Dağılım

 İzleyen İzlemeyen 

Cinsiyete Göre Dağılım165

Kadın

TOPLAM 100 100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım166

25 yaş arası

35 yaş arası

50 yaş arası

65 yaş arası

üzeri yaş

TOPLAM 100 100 

SES Düzeyine Göre Dağılım   

TOPLAM 100 100 

Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyi167 

Çok

TOPLAM 100 100 

 

’ yarışma programları program türünün izlenme durumu cinsiyete, yaş 
gruplarına, SES düzeyine ve televizyon yayınları izleme düzeyine göre dağılımı gösterilmiştir.

                                                           
Cramer’s V=.154; p=.000
Cramer’s V=.073; p=.011
Cramer’s V=.10  
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Yarışma programları program türünün izlenme durumunun cinsiyet değişkenine göre 
dağılımına bakıldığında, kadınların (%57,3) erkeklere (%42,7) göre daha yüksek oranda bu 
program türünü izledikleri belirlenmiştir. 

Yarışma rogramları program türünün izlenme durumunun yaş değişkenine göre 
dağılımına bakıldığında, bu program türünün 50 yaş grubu tarafından izlendiği 
belirlenmiştir. Buna göre yarışma pogramları izleyenlerin %34,3’ü 36 50 yaş grubu, %23,5’i 26
35 yaş grubu, %20,2’si 15 25 yaş grubu, %17,6’sı 51 65 yaş grubu ve %4,4’ü 65 üzeri yaş 

Yarışma rogramları program türünün izlenme durumunun SES değişkenine göre 
dağılımına bakıldığında, yarışmaları en fazla izleyen grubun C1 SES grubu olduğu anlaşılmıştır. 
Buna göre yarışma programları izleyenlerin %34’ü C1 SES grubu, %28,8’i C2 SES grubu, %23,2’si 
AB SES grubu ve %14’ü DE SES grubudur. 

Yarışma rogramları program türünün izlenme durumu televizyon yayınlarını 
düzeyine göre incelendiğinde, yarışmaların televizyonu çok izleyenler tarafından daha yüksek
oranda izlendiği ortaya çıkmıştır. Buna göre yarışmaları izleyenlerin %53,8’i televizyonu çok 

,2’si a
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Grafik 36. Yarışma Programlarında  Şiddet Görüntülerinin Yer Alma Sıklığına Göre 
Dağılım (%) 

Yarışma programlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

 

Yarışma programlarında psikolojik şiddet görüntülerine sıkça rastlanmaktadır. 
36’ya bakıldığında genel olarak, yarışma programını izleyen katılımcıların bu şiddet türlerine 
ilişkin görüntülerin “az” yer aldığı ya da hiç yer almadığına ilişkin bir kanısı olduğu görülmüştür.  

katılımcıların yarışma programlarında bu şiddet türlerinin yer alma düzeyler
incelendiğinde, t/hakaret/tartışma/laf dalaşı gibi psikolojik şiddet unsurlarının “çok” ye
aldığını düşünenlerin oranı %26,1, “az” düzeyde yer aldığını düşünenlerin oranı ve hiç 
yer almadığını düşünenlerin oranı %25,4’tür

                                                           
Yemekteyiz, Survivor, Bilgi Yarışmaları vb.
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Tablo 36. Açık Oturum/Tartışma Programları Program Türünün İzlenme Durumu 
Dağılımı (%) 

yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.
Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES Düzeyine Yayınlarını İzleme Düzeyine

Acımasız Dünya Sendromu düzeyine Göre Dağılım

 İzleyen İzlemeyen 

Cinsiyete Göre Dağılım169

Kadın

TOPLAM 100 100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım170

25 yaş arası

35 yaş arası

50 yaş arası

65 yaş arası

üzeri yaş

TOPLAM 100 100 

SES Düzeyine Göre Dağılım171   

TOPLAM 100 100 

Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyi172 

Çok

TOPLAM 100 100 

Acımasız Dünya Sendromu173   

Düşük 

Yüksek

TOPLAM 100 100 

                                                           
Cramer’s V=.165; p=.000
Cramer’s V=.175; p=.000
Cramer’s V=.111; p=.000
Cramer’s V=.0
Cramer’s V=.123; p=.000 
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36’da çık oturum/tartışma programları program türünün izlenme durumunun 
cinsiyete, yaş gruplarına, SES düzeyine, televizyon yayınlarını izleme düzeyine ve Acımasız Dünya 

algı düzeylerine göre dağılımı gösterilmiştir.

Açık oturum/tartışma programları program türünün izlenme durumunun 
değişkenine göre dağılımına bakıldığında, erkeklerin (%63,6) kadınlara (%36,4) göre daha fazla 
oranda izlediği belirlenmiştir. 

Açık oturum/tartışma programları program türünün izlenme durumunun yaş değişkenine 
göre dağılımına bakıldığında, bu program türünün en fazla 36 50 yaş grubu tarafından izlendiği 
belirlenmiştir. Buna göre çık oturum/tartışma programları izleyenlerin %35,5’i 36 50 yaş grubu, 

,5’i yaş grubu, %21,5’i 26 yaş grubu, %14,5’i 15 yaş grubu ve %5,9’u üzeri 
yaş grubudur.  

Açık oturum/tartışma programları program türünün izlenme durumunun SES değişkenine 
göre dağılımına bakıldığında, açık oturum/tartışma programlarını en fazla 
grubu olduğu anlaşılmıştır. Buna göre açık oturum/tartışma programlarını izleyenlerin %34’ü C1 
SES grubu, %29’u AB SES grubu, %22,6’sı C2 SES grubu ve %14,4’ü DE SES grubudur. 

Açık oturum/tartışma programları program türünün izlenme 
yayınlarını izleme düzeyine göre incelendiğinde, açık oturum/tartışma programlarının
televizyonu çok izleyenler tarafından daha yüksek oranda izlendiği ortaya çıkmıştır. Buna göre 

çık oturum/tartışma programları’nı ’ televizyonu çok izleyenler ’i 

Açık oturum/tartışma programları program türünün izlenme durumu Acımasız Dünya 
Sendromu algı düzeyine göre incelendiğinde, çık oturum/tartışma programlarının Acımasız 
Dünya Sendromu algı düzeyi düşük tarafından daha yüksek oranda izlendiği ortaya 
çıkmıştır. Buna göre çık oturum/tartışma programları’nı Acımasız Dünya Sendromu 
algı düzeyleri sırasıyla %46,4’ü yüksek, %30,4’ü düşük ve %23,1’i orta seviyededir.
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Grafik 37. Açık Oturum/Tartışma Programlarında Şiddet Görüntülerinin Yer Alma 
Sıklığına Göre Dağılım (%) 

Açık oturum/tartışma programlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

 

 

Açık oturum/ artışma programları içerik açısından sözel ağırlıklı programlar olduğundan 
bu program türünde şiddet türü olarak psikolojik şiddetin görülme sıklığı daha fazladır. Bu 
nedenle katılımcılara bu programlarda yer alabilecek psikolojik şiddete ilişkin sorular 
yöneltilmiştir. Grafik 37’de görüldüğü gibi, bu program türünü izleyen katılımcıların %56,1’i 

t/hakaret/tartışma/laf dalaşı gibi görüntülerin “çok” yer aldığını düşünürken 31,3’ü “az” 
düzeyde yer aldığını düşünmektedir.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tehdit/Hakaret/Tartışma/Laf Dalaşı
Görüntüleri

56.1 31.3 12.6

Çok Az Yok

Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı 157



 

Tablo 37. Spor Yorum Programları Program Türünün İzlenme Durumu Dağılımı (%) 
yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES Düzeyine Yayınlarını İzleme Düzeyine
Acımasız Dünya Sendromu düzeyine Göre Dağılım

 İzleyen İzlemeyen 

Cinsiyete Göre Dağılım174

Kadın

TOPLAM 100 100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım175

25 yaş arası

35 yaş arası

50 yaş arası

65 yaş arası

üzeri yaş

TOPLAM 100 100 

SES Düzeyine Göre Dağılım176   

TOPLAM 100 100 

Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyi 

Çok

TOPLAM 100 100 

Acımasız Dünya Sendromu177   

Düşük 

Yüksek
TOPLAM 100 100 

                                                           
Cramer’s V=.413; p=.000
Cramer’s V=.070; p=.016
Cramer’s
Cramer’s V=.056; p=.020 
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7’d spor yorum programları program türünün izlenme durumu cinsiyete, yaş 
gruplarına, düzeyine, televizyon yayınlarını izleme düzeyine ve Acımasız Dünya Sendromu
algı düzeyine göre dağılımı gösterilmiştir.

rogramları program türünün izlenme durumunun cinsiyet değişkenine göre 
dağılımına bakıldığında, erkeklerin kadınlara göre daha yüksek oranda bu program türünü 
izledikleri belirlenmiştir. Buna göre spor yorum programlarını izleyenlerin %16,7’si kadınlar iken
%83,3’ü erkeklerdir. 

yorum programları program türünün izlenme durumunun yaş değişkenine göre 
dağılımına bakıldığında, bu program türünün en fazla 36 50 yaş grubu tarafından izlendiği 
belirlenmiştir. Buna göre um programları izleyenlerin %30,2’si 36 50 yaş grubu, %27,1’i 

25 yaş grubu, %23,9’u 26 35 yaş grubu, %15’i 51 65 yaş grubu ve %3,9’u 65 üzeri yaş 

yorum programları program türünün izlenme durumunun SES değişkenine göre 
dağılımına bakıldığında, bu programları en fazla izleyen grubun C1 SES grubu olduğu anlaşılmıştır. 
Buna göre spor yorum programlarını izleyenlerin %34,4’ü C1 SES , %27,1’i C2 SES grubu, 
%26,5’i AB SES grubu ve %12’si DE SES grubudur. 

ogramları program türünün izlenme durumu televizyon yayınlarını
düzeyine göre incelendiğinde, bu programların televizyonu az izleyenler tarafından daha fazla 
oranda izlendiği ortaya çıkmıştır. Buna göre spor yorum programlarını izleyenlerin %51,6’sı 

,4’ü çok izleyenlerdir.

yorum programları Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyine göre 
incelendiğinde ise bu programları en fazla Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyi “yüksek” 
olanların izlediği belirlenmiştir. Buna göre spor yorum programlarını izleyenlerin %42,5’inin 
Acımasız Dünya Sendromu düzeyi “yüksek”, %35’inin “düşük”, %22,5’inin ise “orta” düzeyde 
olduğu tespit edilmiştir. 
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Grafik 38. Spor Yorum Programlarında Şiddet Görüntülerinin Yer Alma Sıklığına Göre 
Dağılım (%) 

yorum programlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

 

arında genellikle psikolojik şiddet içerikleri yer almaktadır. Buna 
istinaden katılımcılara bu şiddet türlerinin bu içeriklerde yer alma düzeyleri sorulmuştur. 
38’de görüldüğü gibi atılımcılar spor yorum programlarında psikolojik şiddet türünün fiziksel 
şiddete göre daha yüksek a yer verildiğini düşünmektedir. u program türünü izleyen 
katılımcıların %35,8’i t/hakaret/tartışma/laf dalaşı gibi görüntülerin “çok” ve 44,4’ü “az” 
düzeyde yer aldığını belirtmiştir.   

0% 50% 100%

Tehdit/Hakaret/Tartışma/Laf Dalaşı
Görüntüleri

35.8 44.4 19.8

Çok Az Yok
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Tablo 38. Çizgi Film Program Türünün İzlenme Durumu Dağılımı (%) 
yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

Cinsiyete, Yaş Gruplarına SES Düzeyine Acımasız Dünya Sendromu düzeyine Göre Dağılım
Hanede 18 yaşından küçük çocuk sahibi sorulmuştur.

 
 İzleyen İzlemeyen 

Cinsiyete Göre Dağılım178

Kadın

TOPLAM 100 100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım179

25 yaş arası

35 yaş arası

50 yaş arası

65 yaş arası

üzeri yaş

TOPLAM 100 100 

SES Düzeyine Göre Dağılım180   

TOPLAM 100 100 

Acımasız Dünya Sendromu181   

Düşük 

Yüksek
TOPLAM 100 100 

 

  

  

                                                           
Cramer’s V=.149; p=.000
Cramer’s V=.188; p=.000
Cramer’s V=.116; p=.005 
Cramer’s V=.114; p=.002
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’de çizgi film program türünün izlenme durumunun cinsiyete, yaş gruplarına, 
düzeyine ve Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyine göre dağılımı görülmektedir.

Çizgi film program türünün izlenme durumunun cinsiyet değişkenine göre dağılımına 
bakıldığında, kadınların (%65,1) erkeklere (%34,9) göre daha yüksek oranda bu program türünü 
izledikleri belirlenmiştir. Bunun en temel nedeni özellikle gün içinde evde olan kadınların yine 
gün içinde evde olan çocuklarının bu programları izlemeyi tercih etmeleridir. Başka
kadınların çizgi film kendi tercihlerinden çok çocuklarının tercihi olması sebebiyle bu 

malarından kaynaklanmaktadır. 

Çizgi film program türünün izlenme durumunun yaş değişkenine göre dağılımına 
bakıldığında, bu program türünün en fazla 36 50 yaş grubu tarafından izlendiği belirlenmiştir. 

34 yaş grubunun da izleme oranının 36 50 yaş grubuna oldukça yakın olması dikkat 
çekicidir. Bu durumun en temel nedeni 26 35 yaş grubu aralığında çocuk sahibi olan bireylerin
çocuklarının küçük yaş grupları olmasıdır. Buna göre çizgi film izleyenlerin %46,9’u 36 50 yaş 
grubu, %46’sı 26 35 yaş grubu, %5’i 15 25 yaş grubu ve %2,1’i 51 yaş grubudur. 

Çizgi film program türünün izlenme durumunun SES değişkenine göre dağılımına 
bakıldığında, bu programları en fazla izleyen grubun C1 SES grubu olduğu anlaşılmıştır. Buna göre 
çizgi film izleyenlerin %40,5’i C1 SES , %32,7’si AB SES grubu, %21,7’si C2 SES grubu ve 
%5,1’i DE SES grubudur. 

Çizgi f Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyine göre incelendiğinde ise 
bu programları en fazla Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyi “yüksek” olanların izlediği 
belirlenmiştir. Bunun en temel nedeni bu program türünü izleyenlerin 18 yaşından küçük çocuğ

an kadınlardan oluşmasıdır. Nitekim araştırma kapsamında çocuk sahibi olan bireylerin
Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyinin daha fazla olduğu belirlenmiştir. Buna göre çizgi film 
zleyenlerin %49,6’sının Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyi “yüksek”, %28,4’ünün “düşük”, 

%22’sinin ise “orta” düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 
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Grafik 39. Çizgi Filmlerde Şiddet Görüntülerinin Yer Alma Sıklığına Göre Dağılım (%) 
anede 18 yaş altı çocu olan ve Çizgi film izlediğini belirten sorulmuştur.

’da çizgi filmlerde şiddet görüntülerinin yer alma sıklığına göre dağılımı 
görülmektedir.

Çizgi film program türünde yer alan şiddet türlerine bakıldığında, hedef kitlesi çocuklar 
olan bir program türü olarak fiziksel şiddet ögelerinin yer alması ve izleyicilerin %26,6’sı 
dövüşme/kavga görüntüleri gibi bu şiddet türünün öğelerinin “çok” düzeyde yer aldığını 
düşünmesi oldukça dikkat çekicidir. Ayrıca katılımcılarda fiziksel ve psikolojik şiddet unsurlarının 
bu program türünde az veya çok oranda yer aldığı düşüncesinin bulunması oldukça ilginç bir 
bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle çizgi filmlerde dövüşme/kavga (%80,5), 
tartışma/sözlü kavga (%77) ve kız ve erkek çocukları arasında ayrımcılık görüntülerinin
az veya çok oranda yer aldığını düşünenlerin oranının bu program türü için azımsanmayacak 
seviyede olduğu tespit edilmiştir. 

Diğer taraftan çizgi filmlerde psikolojik şiddet türüne giren görüntülere yer 
yönelik katılımcıların yaklaşımları incelendiğinde, tartışma/sözlü kavga şiddet türünün “çok” yer 
aldığını düşünenlerin oranının %24,5 olduğu görülmüştür. Psikolojik şiddet türünün başka bir 
boyutu olan cinsiyet ayrımcılığının çizgi filmlerde yer alma düzeyine bakıldığında, izleyicilerin 
%19,5’i “çok” ve %55,3’ü “az” düzeyde kız ve erkek çocukları arasında ayrımcılık içeren görüntü 
ve söylemlerin yer aldığını düşünmektedir. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kız ve Erkek Çocukları Arasında Ayrımcılık
Görüntüleri

Tartışma/Sözlü Kavga Görüntüleri

Dövüşme/Kavga Görüntüleri

19.5

24.5

26.6

55.3

52.5

53.9

25.2

23.0

19.5

Çok Az Yok
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Çizgi filmler özellikle çocukluk döneminde izlenilen içerikler olması nedeniyle içerdiği 
olumsuz öğeler çocukların gelişiminde ve karakter özelliklerinde oldukça etkilidir. Bu yayınlarda 
yer alan her türlü şiddet içeriğinin çocukları bu konuda taklit etmeye yönlendirme ihtimali 
oldukça yüksektir. Çizgi filmlerde genel şiddet unsuru şaka yoluyla çocuklara aktarılmaktadır. 
Bu nedenle şiddet ve şaka arasında bu program türünde oldukça sıkı bir ilişki bulunmaktadır.
Şiddet unsurlarının çizgi filmlerde verilmesi başlı başına önemli bir problem iken bunun şaka 

a çocuklara aktarılması durumun bir başka sorunlu boyutunu gözler önüne sermektedir.  
) tarafından yapılan araştırmada ülkemizde çocuklara izletilen çizgi filmlerin 

seçiminde çocukların seviyeleri, gereksinimleri dikkate alınmadan çocuklara izletildiği bu nedenle 
de çocukların çizgi filmlerden olumlu olumsuz yönde etkilenmekte olduğu, özellikle şiddet içerikli 
çizgi filmlerin daha çok izlendiği sonuçları laşılmıştır.

                                                           
Erkan Büker . Televizyonda Şiddet, s. 32’den aktaran Can, A. (1995). Okul öncesi çocuklara yönelik tel

programları içinde çizgi filmlerin çocukların gelişimine ve iletişimine etkileri, s.78. 
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Nitekim Pembecioğlu çocukların yetişkin medyasına maruz kalmalarının onların 
dünyalarını biçimlendiren bir başka faktör olarak karşımıza çıktığını belirtmektedir. 

  Çocukların dünyaları yalnızca izledikleri çizgi filmlerle ya da onlara uygun olduğu 

söylenen filmlerle değil, izledikleri belgesel ve haber kanalları ile de 

biçimlenmektedir. Yetişkin medyasına maruz kalan çocuklar, yetişkin konuları ile 

ilgili söz sahibi haline gelmekte ve onların kullandığı değişim, karar verme ve 

uygulama süreçlerini de uygulamaya yönelebilmektedirler.184 

                                                           
184 Nilüfer Pembecioğlu Gelecek Kurguları ve Medya Algıları. 1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildirileri Kitabı, s. 398. 

 !  

Bu nedenle özellikle çizgi film içerikleri konusunda 
oldukça hassas olunması ve çocukların medya 
okuryazarlığı yetisinin en üst seviyeye çıkarılması önem 
arz etmektedir.  

Ayrıca araştırma kapsamında elde edilen bulgular 
ışığında çocuğu olan hanelerin çocuğu olmayanlara göre 
daha uzun süre izleme yaptığı hatta daha önce 
bahsedildiği üzere altın saatlerde /prime time hanede 
çocuğu bulunanların  daha yüksek oranda izleme 
yaptıkları ortaya çıkmıştır. Çocukların uzun süre 
televizyon yayın içeriklerine maruz kalması veya gönüllü 
olarak izlemeyi tercih etmesi birtakım olumsuz 
sonuçları beraberinde getirebilir.  
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Şekil 1. Amerika Birleşik Devletlerinde Çocuklarda Televizyon İzleme Süresi ve 
Saldırganlık Arasındaki İlişki185 

Ş 1’ görüldüğü üzere Johnson ve meslektaşlarının 17 yıl boyunca yürütmüş oldukları 
çalışma dönem çocuklukta televizyon yaşlarda saldırganlığa sebep 

bileceğini göstermektedir Bu araştırmaya göre New York’un iki bölge çalışmanın 
başlangıcında ile 10 yaşlarında olan 707 çocuk rastgele  seçilmiştir. 1975’ten 
başlayarak kişilik profilleri, aile görüşmeleri, bireysel görüşmeler ve anketlerle tekrar tekrar 
değerlendirilmiştir. Ayrıca 2000 yılında eyaletten ve FBI'dan yetişkin sabıka kayıtları alınarak 
sonuçlar karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak Şekil 1’e göre erken ergenlik döneminde 
izlemek için harcanan sürenin, özellikle erkekler için başkalarına karşı saldırgan eylemlerde 
bulunma olasılığının artışıyla ilişkili olduğunu ortaya koymaktır. Önceki saldırgan davranış, 
çocuklukta ihmal, aile geliri, mahalle şiddeti , ebeveyn eğitimi ve psikiyatrik bozukluklar gibi diğer 
önemli değişkenler kontrol edildiğinde bile devam etm ştir Bu çalışma şiddet içeriklerin
izlenmesinden ziyade toplam televizyon izleme süresini değerlendirmiş olup 
televizyon izleme alışkanlıklarını yetişkin saldırganlığına bağlayan ilk boylamsal araştırma 
olmasından dolayı önemlidir. Elbette ki tek bir şiddet içeren televizyon programı izlemenin 
kişinin doğrudan saldırgan davranışlar sergilemesine neden olduğu iddia edilmemektir. Fakat 

                                                           

Johnson, Cohen ve Brook, 2002’den aktaran Strasburger, V.C.

Anderson ve Bushman, 2002’den aktaran Strasburger V.C., Wilson, B.J.(2004). Television Violence: Sixty Years of Research, 

*Mahalle Şiddeti kavramı ile kast edilen Birleşik Devletlerde kentlerin getto/kenar mahallelerinde gerçekleşen şiddet olaylarıdır.
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şiddet içeriklerine  sürekli ve kümülatif olarak maruz kalınması zaman içinde saldırganlığın 
gelişmesine neden olan bir risk faktörü olarak görülmektedir. 

  

 !  

Programlarda yer alan şiddet türlerine ilişkin genel 
bir değerlendirme yapıldığında haberler hariç diğer 
program türlerinde özellikle psikolojik şiddet türü 
altına giren görüntü ve söylemlere sıkça yer verildiği 
düşüncesi hâkimdir. Gerçek hayata ilişkin içeriklerin 
yer aldığı program türü olan haberlerde ise cinsel 
şiddete çok yer verildiği düşünülmektedir.  
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Tablo 39. Kadın Programları Program Türünün İzlenme Durumu Dağılımı (%) 
yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES Düzeyine Yayınlarını İzleme Düzeyine
Acımasız Dünya Sendromu düzeyine Göre Dağılım

 İzleyen İzlemeyen 

Cinsiyete Göre Dağılım188

Kadın

TOPLAM 100 100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım189

25 yaş arası

35 yaş arası

50 yaş arası

65 yaş arası

üzeri yaş

TOPLAM 100 100 

SES Düzeyine Göre Dağılım190   

TOPLAM 100 100 

Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyi191 

Çok

TOPLAM 100 100 

Acımasız Dünya Sendromu192   

Düşük 

Yüksek
TOPLAM 100 100 

                                                           
Cramer’s V=.401; p=.000
Cramer’s V=.114; p=.000
Cramer’s V=.078; p=.002
Cramer’s V=.2  
Cramer’s V=.077; p=.001
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’d kadın programları program türünün izlenme durumunun cinsiyete, yaş 
gruplarına, düzeyine, televizyon yayınlarını izleme düzeyine ve Acımasız Dünya Sendromu
düzeyine göre dağılımı görülmektedir.

Kadın rogramları türünün izlenme durumunun cinsiyet değişkenine göre dağılımına 
bakıldığında, kadınların (%81, ) erkeklere (%18,3) göre daha yüksek oranda bu program türünü 
izledikleri belirlenmiştir. 

Kadın rogramları program türünün izlenme durumunun yaş değişkenine göre dağılımına 
bakıldığında, bu program türünün en fazla 36 50 yaş grubu tarafından izlendiği belirlenmiştir. 
Buna göre kadın programları izleyenlerin %35,9’u 36 50 yaş grubu, %24,4’ü 26 35 yaş grubu, 
%19,5’i 51 65 yaş grubu, %15,4’ü 15 25 yaş grubu ve %4,7’si 65 üzeri yaş grubudur.  

Kadın rogramları program türünün izlenme durumunun SES değişkenine göre dağılımına 
bakıldığında, bu programları en fazla izleyen grubun C1 SES grubu olduğu anlaşılmıştır. Buna göre 
kadın programlarını izleyenlerin %36,5’i C1 SES , %31,4’ü C2 SES grubu, %18’i AB SES grubu 
ve %14,1’i DE SES grubudur. 

Kadın amları program türünün izlenme durumu yayınları izleme düzeyine göre 
incelendiğinde, bu programların televizyonu çok izleyenler tarafından daha fazla oranda izlendiği 
ortaya çıkmıştır. Buna göre kadın programlarını izleyenlerin %66,7’si televizyonu çok izl

’ü az izleyenlerdir.

Kadın Programları izleme durumu Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyine göre 
incelendiğinde ise bu programları en fazla Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyi “yüksek” 
olanların izlediği belirlenmiştir. Buna göre kadın programlarını izleyenlerin %37,3’ünün Acımasız 
Dünya Sendromu algı düzeyi “yüksek”, %33,3’ünün “düşük”, %29,5’inin ise “orta” düzeyde olduğu 
tespit edilmiştir.   

Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı 169



 

Grafik 40. Kadın Programlarında Şiddet Görüntülerinin Yer Alma Sıklığına Göre Dağılım 
(%) 

Kadın Programlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.
 

 

 

adın programlarında birçok şiddet türü yer almaktadır. Katılımcılara her bir şiddet türüne 
yönelik sorular yöneltilmiş ve bu program türünde hangilerine daha fazla yer verildiği tespit 
edilmiştir. ’t görüldüğü üzere araştırmada iki şiddet türü ön plana çıkmıştır. Katılımcılar 
arasında psikolojik ve cinsel şiddet türlerine bu programlarda “çok” yer verildiği düşüncesinin 
hâkim olduğu belirlenmiştir. 

Kadın program rını izleyen katılımcıların %69,8’i kadın programlarında 
t/hakaret/tartışma/laf dalaşı gibi görüntülere “çok” yer verildiğini düşünmektedir. Diğer 

yandan katılımcıların %59,9’u kadın programlarında cinsel şiddet türüne ait cinsel 
istismar/taciz/tecavüz gibi görüntülere “çok” yer verildiğini düşünmektedir. 

Kadın programlarında dikkat çeken diğer bir şiddet türü olan şiddetin 
içeriklerde yer alma düzeylerine bakıldığında, katılımcıların %55,6’sı kadını parasız 
bırakma/mağdur etme gibi görüntülerin “çok” düzeyde yer aldığını düşünmektedir. 

Kadın program rını izleyen katılımcıların %51,8’i dayak/dövüş/öldürme/işkence 
görüntüleri gibi fiziksel şiddet türüne ait un rların “çok” yer aldığını düşünmektedir. 
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Grafik 41. Haberler, Dizi Filmler ve Kadın Programlarında En Çok Yer Alan Şiddet 

Görüntüleri (%)193 

yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.
 Program türü bazında karşılaştırma şiddet görüntülerinin ıklığını “çok” diye belirtenlere göre yapılmıştır.

 

 

Grafik 41’d yayınlarında şiddet görüntülerinin verilme sıklığının “çok” 
olduğunu düşünenlerin  haberler, dizi filmler ve kadın programlarında yer alan şiddet sahnelerine 
ilişkin görüşleri yer almaktadır. Buna göre, katılımcılar haberlerde cinsel istismar/taciz/tecavüz 
görüntüle nin, dizi filmlerde ve kadın programlarında ise tehdit/hakaret/tartışma/laf dalaşı 
görüntülerinin daha fazla yer aldığı düşünmektedir. 

Haberlerde ikinci sırada “çok” sık yer aldığı düşünülen görüntü %83,8 oranıyla 
dayak/dövüş/öldürme/işkence görüntüleri . Benzer şekilde dizi filmlerde de ikinci sırada 
%73,8 oranıyla fiziksel şiddetin unsurları olan  dayak/dövüş/öldürme/işkence görüntülerinin
aldığı düşünülmektedir. Kadın programlarında ise ikinci sırada %59,9 oranıyla 
istismar/taciz/tecavüz görüntülerine yer verildiği düşünülmektedir. 

                                                           
Bu üç program türünün karşılaştırılma nedeni dört şiddet görüntüsünün yalnızca bu program türlerinde sorulmuş olmasıdır.
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Ekonomik şiddet araştırma genelinde katılımcılar tarafından genellikle daha önemsiz 
görülme eğilimine karşın kadın programları içeriklerinde bu şiddet türünün diğer program 
türlerine göre daha fazla yer aldığı düşüncesinin hâkim olması dikkat çekicidir. İçerikleri gereği 
bu şiddet türüne ilişkin konuların bu tarz programlarda tartışılıyor olması ekonomik şiddet 
konusunun daha görünür olmasını sağlamıştır. Ancak bu gibi önemli konular işlenirken kullanılan 
dil ve konuya ilişkin farkındalık artıracak söylemler oldukça önem arz etmektedir.

 

 Kadına Yönelik Şiddet Görüntülerine Yaklaşım 

Kadına yönelik şiddet gerek dünyada gerekse Türkiye’de önemli toplumsal sorunlardan 
Nitekim kadına yönelik şiddete ilişkin dünyada ve Türkiye’deki istatistikler 

incelendiğinde, bu sorunun boyutu daha açık bir şekilde anlaşılmaktadır. 2013 yılı verilerine göre, 
dünya çapında kadınların %35’i eşi birlikte yaşadığı kiş fiziksel ve/veya cinsel şiddetine ya 

eşi olmayan kişinin cinsel şiddetine maruz kalmaktadır. Ancak bazı ülke araştırmaları, 
kadınların %70’inin yaşamları boyunca eşi birlikte yaşadığı kişiden fiziksel ve/veya cinsel şiddet 

ördüklerini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan Avrupa’da 2014 verilerine göre her üç kadından 
birinin 15 yaşından itibaren fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığı ayda ise bu oranın 
%8 olduğu ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde 2014 verilerine göre Türkiye genelinde hayatının 
herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kaldığını belirt kadınların oranı %36, son 12 
ayda ise %8’dir. Başka bir ifadeyle, kadından yaklaşık dördünün eşi birlikte yaşadığı
kişinin fiziksel şiddetine maruz kaldığı ortaya çıkmıştır.

Toplumsal açıdan oldukça önem arz eden kadına yönelik şiddet konusunun bir boyutu da 
medyada kadına yönelik şiddet konusudur. içeriklerin veriliş biçimiyle kadına yönelik 
şiddet konusuna hem olumlu hem de olumsuz yönde etki edebilmektedir. İçerikler doğru bir 
biçimde izleyici/kullanıcılara ulaştığında farkındalık yaratabilirken, doğru verilmeyen içerikler 
özendirme normalleştirme gibi sorunlara yol açabilmek edir. İzleyici veya kullanıcıya içeriğin 
nasıl ulaştığı konusu bu nedenle çok önemlidir. 

alanında kadına yönelik şiddet konusu birçok açıdan ele alınabilir. Bu kapsamda 
kadına yönelik şiddet konusu televizyon yayınları, dijital medya ve yazılı basında şiddet 
içeriklerinin veriliş biçimi, kullanıla içerik üreticilerinin yaklaşımı 
ve izleyicilerin/kullanıcıların verilen içeriklere yaklaşımı gibi çeşitli açılardan ele alınabilir. Bu 

                                                           
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016 10, Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü

Televizyon Yayınlarında Şiddet Araştırması 2020172



araştırma kapsamında ise televizyon yayınlarında kadına yönelik şiddet içeriğine yönelik izleyic
yaklaşımları ele alınmıştır. 

Tablo 40. Kadına Yönelik Şiddet Görüntüleri Rahatsızlık Düzeyleri (Puan) 
yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

No Görüntüler Rahatsızlık Düzeyi195 

Ortalama Standart Sapma 

Kadının Tacize veya Tecavüze Uğraması
Görüntüleri
Kadının Dayak Yeme Görüntüleri

Kadına Yönelik Tehdit veya Şantaj Görüntüleri

Bir Kadının veya Çocuğun (Baba, Abi, Anne Gibi
Kişiler Tarafından) Zorla Parasına El Konulması 
Görüntüleri
Kadının Çalışmasına İzin Vermeme/Parasını 
Elinden Alma Görüntüleri
Aşağılama Laf Dalaşı/Bağırma Hakaret Ve Sözlü 
Taciz Görüntüleri
Kadının veya Erkeğin Eşini (Sevgilisini)
Kıskandığı Görüntüler

’t görüldüğü üzere televizyon yayınlarında kadına yönelik şiddet türlerinden 
en fazla rahatsız olunan görüntülerin cinsel şiddet içeren görüntüler olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

Kişilerden 0=Hiç rahatsız etmez, 10=Çok rahatsız eder olacak şekilde 0 ile 10 arasında görüntüleri puanlamaları istenmiştir. 
Tabloda da her bir görüntü için puan ortalamalarına yer verilmiştir.

                                  
İzleyiciler en çok kadına 

yönelik cinsel şiddet 
görüntülerinden 

rahatsız! 
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Cinsel şiddeti sırasıyla fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet görüntülerinin takip ettiği 

görülmüştür. Buna göre kadının tacize veya tecavüze uğraması (cinsel şiddet) go ru ntu leri 8,95 
puanla ilk sırada yer alırken; kadının dayak yeme görüntüleri (fiziksel şiddet) anla ikinci 
sırada, kadına yönelik tehdit ve şantaj görüntüleri (psikolojik şiddet) ise 8,40 puanla u çu ncu  
sırada yer almıştır.  
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Tablo 41.  Kadına Yönelik Şiddet Görüntüleri Rahatsızlık Düzeyleri (Puan) 

yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.
ş Gruplarına, SES Düzeyine ve Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyine

Çocuk Sahipliğine Göre Dağılım

Kadına yönelik şiddet görüntülerinden rahatsız olma düzeyi ’d cinsiyet değişkeni 
açısından incelendiğinde p değeri 0,00<0,05 olarak hesaplanmıştır. Yapılan t testi sonucunda 
kadınlar ve erkekler arasında adına yönelik şiddet görüntülerinden rahatsızlık duyma puanları 
bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır Bu kapsamda kadınların kadına yönelik

                                                           

 

 

Ortalama 
(Puan) 

Standart 
Sapma 

Cinsiyete Göre Dağılım196 

Kadın

Yaş Gruplarına Göre Dağılım197 

25 yaş arası
35 yaş arası
50 yaş arası
65 yaş arası

üzeri yaş

SES Düzeyine Göre Dağılım   

Televizyon Yayınlarını İzleme 
Düzeylerine Göre Dağılım198   

Çok
Çocuk Sahipliğine Göre Dağılım199   

Çocuk Sahibi Olan Bireyler
Çocuk Sahibi Olmayan Bireyler
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şiddet görüntülerinden erkeklere göre daha fazla rahatsız olduğu ortaya çıkmıştır. Kadınların,  
kadına yönelik şiddetin öznesi olmaları onların bu konuya daha hassas yaklaşmalarının 

Kadına yönelik şiddet görüntülerinden rahatsız olma düzeyi yaş g upları açısından 
incelendiğinde, p değeri 0,00<0,05 olarak hesaplanmıştır. Yapılan varyans analizi ve çoklu 
karşılaştırma testine göre (Tamhane’s T2 ) %95 güven düzeyinde, 15 25 yaş grubu ile diğer bütün 
yaş grupları arasında ve 51 65 yaş grubu ile 26 35 yaş grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık tespit edilmiştir. 25 yaş grubu diğer yaş gruplarına göre kadına yönelik 
şiddet görüntülerinden daha az rahatsızlık duyarken 65 yaş grubu 35 yaş 

larından daha fazla rahatsızlık duymaktadır. Buna göre kadına yönelik şiddet 
görüntülerinden 25 yaş grubunun rahatsızlık puanı 7,54 35 yaş grubu rahatsızlık uanı 

yaş grubu rahatsızlık puanı 8,20 65 yaş grubu rahatsızlık puanı 8,31 ve üzeri
yaş rahatsızlık puanı 8,32 olarak tespit edilmiştir. 

Yayın içeriklerinde yer alan kadına yönelik şiddet görüntülerinden genç yaş gruplarının 
daha az rahatsızlık duyması önemli bir problem olarak görülebilir. Böylesine toplumsal açıdan 
hassasiyet taşıyan bir konunun gençler açısından daha az rahatsızlık yaratmasının altında yatan 
nedenlerin irdelenmesi ve bu gruba yönelik özellikle örgün eğitim ında geliştirilecek 

önem arz etmektedir. 

Kadına yönelik şiddet görüntülerinden rahatsız olma düzeyi televizyon yayınlarını 
düzeyleri açısından incelendiğinde p değeri 0,00<0,05 olarak hesaplanmıştır. Yapılan t testi 

izleyenler ile çok izleyenler arasında kadına yönelik şiddet 
görüntülerin rahatsızlık duyma puanları bakımından %95 güven düzeyinde
olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir Bu kapsamda çok 

öre kadına yönelik şiddet görüntülerinden daha fazla rahatsız olmaktadır
göre televizyon yayınlarını az izleyenlerin rahatsız olma puanı 10 üzerinden çok 

puanının 8,29 olduğu tespit edilmiştir. Televizyon yayınlarını çok izleyenlerin
izleyenlere göre daha farklı içerikleri daha yüksek diği görül
yayınlarda farklı içeriklerde kadına yönelik şiddet unsuruna daha fazla maruz kalınmasını
beraberinde getirmektedir. Bu nedenle bu görüntülere daha fazla ve sık maruz kalma durumu 
yayınları çok izleyenlerde az izleyenlere göre daha fazla rahatsızlık yaratmaktadır. Çeşitli program 
türlerinde kadına yönelik şiddet konusu farklı içeriklerle iz ası bu rahatsızlık 
düzeyini artırabilmektedir. Bir yandan olumlu anlamda farkındalık yaratan içerikler ile kadına 
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yönelik şiddet konusunda belirli bir hassasiyet oluşturabilirken, diğer taraftan sunulan olumsuz 
içerikler bu konudaki rahatsızlığın daha da artmasına yol açabilmektedir. Çünkü bazı içeriklerde 
kadına yönelik şiddet unsurları hem görüntü açısından hem de kullanılan dil açısından çok daha 
rahatsız edici olabilmektedir.

Kadına yönelik şiddet görüntülerinden rahatsız olma düzeyi çoc
açısından incelendiğinde p değeri 0,00<0,05 olarak hesaplanmıştır. Yapılan t testi sonucunda 
çocuk sahibi ile çocuk sahibi olmayan arasında kadına yönelik şiddet görüntülerine 
verdikleri rahatsızlık duyma puanları bakımında %95 güven düzeyinde
anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Çocu göre kadına yönelik
şiddet görüntülerinden daha fazla rahatsızlık duymaktadır. Buna göre çocuk sahibi 
rahatsız olma puanları 10 üzerinden çocuk sahibi olmayanların puanının olduğu 
belirlenmiştir. 

 

 

 

  

                                       

 

 

                                       

Kadınlar, 65 ve üzeri yaş 
grubu, televizyonu çok 

izleyenler ve çocuk sahibi 
olanlar televizyon 

yayınlarındaki kadına yönelik 
şiddet görüntülerinden daha 

fazla rahatsız! 
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Grafik 42. Televizyon Yayınlarında Kadına Yönelik Şiddet Görüntüsünden En Çok Rahatsız 
Olunan Program Türleri (%) 

yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

 
 

2’ye bakıldığında elevizyon yayınlarında kadına yönelik şiddet görüntülerinden en 
çok rahatsız olunan program türlerinde ilk sırada in olduğu belirlenmiştir. 
Katılımcıların %46’sı dizi filmlerde gördüğü kadına yönelik şiddet sahnelerinden, %43’ü 
haberlerde izledikleri kadına yönelik şiddet sahnelerinden ve %5,3’ü kadın programları/gündüz 
kuşağı programlarında izledikleri kadına yönelik şiddet sahnelerinden rahatsızlık duyduklarını 
belirtmiştir. 

                                       

 

                                       

İzleyiciler en fazla dizi 
filmlerdeki kadına 

yönelik şiddet 
görüntülerinden 

rahatsız! 
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Grafik 43. Televizyon Yayınlarını İzleme Düzeyine Göre Dizi Fimler ve Haberler Program 
Türlerinde Kadına Yönelik Şiddet Görüntülerinden Rahatsızlık Düzeyi Dağılımı (%) 

yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.
Yayınlarını İzleme Düzeyine Göre Dağılım

Kadına yönelik şiddet görüntülerinden en çok rahatsız olunan ilk iki program türüne yer verilmiştir.

 

 ’  yayınlarını düzeyine göre program türlerinde kadına 
yönelik şiddet görüntülerinden rahatsız olma durumuna bakıldığında, televizyonu az izleyenler 
haberlerde yer alan görüntülerden, çok izleyenler ise de yer alan görüntülerden daha 
fazla oranda rahatsız o aktadır. Buna göre televizyon yayınlarını
izledikleri kadına yönelik şiddetten rahatsız olma düzeyi %43,6, çok izleyenlerin rahatsız olma 
oranı ise %42,4’tür. 

Diğer taraftan de yer alan kadına yönelik şiddet görüntülerinden rahatsız 
olma düzeyine bakıldığında, televizyon yayınlarını az izleyenlerde rahatsız olma oranı %42,9, çok 

’tür.
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Grafik 44. Acımasız Dünya Sendromu Algı Düzeyine Göre Dizi Filmler ve Haberler 
Program Türlerinde Kadına Yönelik Şiddet Görüntülerinden Rahatsızlık Düzeyi Dağılımı 

(%) 
yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

Acımasız Dünya Sendromu Düzeyine Göre Dağılım
Kadına yönelik şiddet görüntülerinden en çok rahatsız olunan ilk iki program türüne yer verilmiştir.

 

 

 ’  Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyine göre kadına yönelik şiddet 
görüntülerinden rahatsız olma düzeyleri incelendiğinde, Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyi 
düşük deki görüntülerden daha yüksek oranda rahatsız olurken, çok 
olanların haberlerdeki görüntülerden daha yüksek oranda rahatsız oldukları ortaya çıkmıştır. 
Acımasız Dünya Sendromu algı düzeyi yüksek olanların haber programlarındaki kadına yönelik 
şiddet görüntülerinden daha yüksek oranda rahatsız olmaları izlenilen program içeriğinin gerçek 

a ilişkin olmasıyla açıklanabilir. İzlenilen içeriğin gerçeklikle olan bağı kişilerin Acımasız 
Dünya algı düzeyine etki etmektedir. Bu bağlamda Acımasız Dünya Sendromu algı 
düzeyi yalnızca televizyon yayınlarını izleme sıklığı veya süresiyle değil maruz kalınan içerikle de 
oldukça yakından ilgilidir. 
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Tablo 42. Televizyon Yayınlarında Kadına Yönelik Şiddet Görüntüsünden En Çok Rahatsız 
Olunan Program Türlerinin Demografik Dağılımı(%) 

yayınlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.
Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES Düzeyine Göre Dağılım

 

D
iz

i F
ilm

le
r 

H
ab

er
le

r 

K
ad

ın
 

Pr
og

ra
m

la
rı

 

Ya
rı

şm
a 

Pr
og

ra
m

la
rı

 

Yo
ru

m
 

Pr
og

ra
m

la
rı

 

Çi
zg

i F
ilm

le
r 

TO
PL

AM
 

Cinsiyete Göre Dağılım 

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım200  

25 yaş arası 100 

35 yaş arası 100 

50 yaş arası 100 

65 yaş arası 100 

üzeri yaş 100 

  SES Düzeyine Göre Dağılım        

100 

100 

100 

100 

 

42’de televizyon yayınlarında kadına yönelik şiddet görüntüsünden en çok rahatsız 
olunan program türlerinin dağılımı cinsiyete, yaş gruplarına ve SES düzeyine göre gösterilmiştir.

Televizyon yayınlarında kadına yönelik şiddet konusunda en çok rahatsız olunan program 
türlerinin cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında, kadınlar en fazla haberlerde yer alan kadına 
yönelik şiddetten rahatsız olmaktadır. Buna göre kadınların %45,2’sinin haberlerdeki, 
%44,6’sının ise deki kadına yönelik şiddet içeriğinden rahatsız olduğu anlaşılmıştır. 

Televizyon yayınlarında kadına yönelik şiddet konusunda en çok rahatsız olunan program 
türlerinin yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında,15 25 yaş grubu en fazla 

                                                           
Cramer’s V=.094; p=.000
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alan, diğer yaş gruplarının ise haberlerde yer alan şiddet içeriklerinden rahatsız oldukları 
anlaşılmıştır. Buna göre 15 25 yaş grubunun %59,5’i de, %30,4’ü ise haberlerde yer 
alan kadına yönelik şiddet içeriğinden rahatsızdır. 35 yaş grubunun %42,5’i 
%46,1’i ise haberlerde yer alan kadına yönelik şiddet içeriğinden; 36 50 yaş grubunun %44,4’ü 

de, %45,1’i haberlerde; 65 yaş grubunun %39,9’u de, %53,3’ü 
üzeri yaş grubunun ise %43,5’i de, %50,9’u ise haberlerde yer alan 

kadına yönelik şiddet içeriğinden rahatsız olduklarını belirtmiştir. 

Televizyon yayınlarında kadına yönelik şiddet konusunda en çok rahatsız olunan program 
türlerinin SES gruplarına göre dağılımına bakıldığında, DE SES grubu haberlerde, diğer SES 
grupları ise de yer alan kadına yönelik şiddet görüntülerinden rahatsız olmaktadır. 
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SONUÇ 
 

Televizyon yayınlarında yer alan şiddet içerikleri, başta çocuklar olmak üzere birçok kişiyi 
farklı yollarla etkileyebilmekte ve toplumda rahatsızlık uyandırabilmektedir. Bu araştırma 
kapsamında televizyon yayınlarındaki şiddet içeriklerine kamuoyunun yaklaşımının nasıl olduğu 
sorusuna yanıt aranmaktadır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu; medya sektöründeki düzenleyici ve denetleyici rolü 
çerçevesinde televizyon yayınlarında yer alan şiddet içerikleri konusunda yeni bir adım atmıştır. 
RTÜK, kamuoyunun menfaatlerini korumak ve televizyon yayınlarında yer alan şiddet 
içeriklerinden izleyicilerin yaklaşımlarını ve rahatsızlık düzeylerini tespit etmek amacı ile 
Televizyon Yayınlarında Şiddet Araştırması’nı hayata geçirmiştir. Söz konusu araştırmaya ilişkin
veri toplama süreci 2020 yılı ve Şubat ayları içerisinde gerçekleşmiştir.

Katılımcıların yayın içeriklerinde yer alan fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet 
türlerine yönelik yaklaşımları, program türleri düzeyinde hangi şiddet içeriğinin ne kadar ön 
plana çıktığı gibi konular araştırmanın bazı satırbaşlarıdır. İzleyicilerin yayınlarda yer alan şiddet
içeriklerine ilişkin yaklaşımları, demografik değişkenlere, Acımasız Dünya Sendromu düzeyine ve 
izleme alışkanlıklarına göre tasnif edilerek değerlendirilmiştir.  

Katılımcıların %94’ü televizyon yayınlarında şiddet içeriklerinin orta ve daha yüksek
düzeyde var olduğunu düşünmektedir. Kadınların erkeklere göre televizyon yayınlarında şiddete 
daha fazla yer verildiğini düşünüyor olması ise bu noktada önemli bir veridir. Yine 36 50 yaş 
aralığındaki bireyler televizyon yayınlarında şiddete daha fazla yer verildiğini ifade etmektedir. 
Dikkate değer olansa 15 25 yaş grubunun %33,3 oranı ile yayınlarda şiddete yer verilme sıklığının 
çok az olduğunu belirtmesidir, bu oran diğer yaş gruplarına nazaran oldukça yüksektir. 

Yayın içeriklerinde katılımcıların en fazla tahammül edemediği ve en hassas olduğu şiddet 
türü, cinsel şiddet türüdür. Cinsel şiddet içerikli görüntülerden “çok” rahatsızlık duyduğunu 
belirtenlerin oranı %61,6 iken fiziksel şiddet içerikli görüntülerde bu oran %57,2, ekonomik
şiddet için %57,6, psikolojik şiddet için ise %57,4’tür. Araştırma kapsamında ve eğitim 
düzeyi en düşük kesimin konuya olan yaklaşımı bu duruma ilişkin kamu politikası 

                                                           
201 Araştırmanın saha çalışması Covid 19 salgını koşullarının medya kullanım alışkanlıklarının belirleyicisi olan günlük hayata 
henüz etki etmediği bir dönemde tamamlanmıştır. Bu nedenle toplanan veri ve yapılan veri analizleri pandemi sürecindeki medya 
kullanım alışkanlıklarını yansıtmamaktadır. 
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geliştirilmesinin ve bu bağlamda özellikle medya okuryazarlığı yetisinin toplum 
kazandırılmasının önemini ortaya koymaktadır.

Kadınların erkeklere göre televizyon yayınlarında daha fazla zararlı içerik yer aldığını 
düşünüyor olması ise dikkat çekicidir. Katılımcıların çoğunluğu zararlı içerikle karşılaştığında 
kanal değiştirdiğini ifade etmektedir.  

Araştırmanın bir başka boyutu olan ve katılımcıların, televizyon ile ilişkisinin sosyal hayata 
dair algılarını ne yönde etkilediğinin ipuçlarını veren toplumdaki suça ve şiddete yönelik 
yaklaşımlarıdır. Buna göre her 10 kişiden 5’i toplumda gerçekte olan suç olaylarından daha yüksek
oranda suç olduğunu düşünmektedir Toplumun suç kaydı oranı içinde şiddet suçu oranına ilişkin 
kanaatine bakıldığında, kadınlar erkeklere göre toplumda şiddet suçlarının daha yüksek oranda 
olduğunu düşünmektedir. 

Araştırma kapsamında, televizyonu “çok önemli”  olarak görenlerin toplumda var olan suç 
kaydı oranından daha yüksek oranda suç olduğunu düşünme eğilimleri olduğu ortaya çıkmıştır.

elevizyonu “çok önemli”  olarak görenlerin %52,2’si ise toplumdaki suç kaydının üzerinde 
(%38,6+) suç içerikleri olduğunu düşünmektedir.

Öte yandan televizyonun “çok önemli” olduğunu düşünenlerin %56’sı toplam suç oranı 
içinde şiddet suçu içeren suçların toplumdaki toplam suç oranının altında (%0 ), %44’ü ise 
toplumdaki şiddet suçu kaydının üzerinde (%38,4+) suç içerikleri olduğunu düşünmektedir.

Diğer taraftan araştırmada katılımcılar Acımasız Dünya Sendromu düzeyine göre (düşük, 
orta ve yüksek) sınıflanarak kişilerin yayınlardaki şiddet içeriklerine yönelik yaklaşımları 
incelenmiştir. Buna göre Acımasız Dünya Sendromu düşük olanların yayınlarını
“ ” izleyenlerden oluştuğu belirlenmiştir Acımasız Dünya Sendromu düzeyinin SES gruplarına 
göre dağılımına bakıldığında ise C1 ve AB SES gruplarında Acımasız Dünya Sendromu düzey
yüksek olanların oranının daha fazla olduğu belirlenmiştir

Araştırma kapsamında her 10 kişiden 8’i beş yıl öncesine kıyasla televizyon 
programlarındaki şiddet içerikli görüntülerin arttığı kanaatindedir. Bu durum kadınların 
%85’inin ve erkeklerin %77,9’unun bu görüşte olması ile daha da önem kazanmaktadır. 

1’i, çok izleyenlerin ise %84,9’u televizyon yayınlarında 
şiddet içeriğine ilişkin artış olduğu kanaatini paylaşmaktadır. 
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Katılımcıların en fazla rahatsız olduğu şiddet içerikleri kadına yönelik olanlardır. Bunu 
bebek/çocuğa yönelik şiddet görüntüleri tak
bebek/çocuğa yönelik şiddet görüntüsüne çok izleyenlerin ise kadına yönelik şiddet 
görüntüsüne (%40) tahammül edemedikleri saptanmıştır. Keza çocuğu olan bireylerin 
bebek/çocuğa yönelik şiddete, olmayanların ise kadına yönelik şiddete tahammül edemediği 
tespit edilmiştir. 

Araştırmanın diğer önemli bulgularından biri ise Türkiye’de kadınların
psikolojik ve ekonomik şiddet türlerini içeren yayınların tamamında erkeklere göre da

atsızlık duymakta olduğudur Türkiye genelinde evlenmiş kadınların  38’i yaşamlarının 
herhangi bir döneminde fiziksel cinsel şiddete maruz kaldığı gerçeği ile birlikte 
düşünüldüğünde bu veri oldukça dikkat çekicidir.

Televizyon yayınlarında fiziksel şiddetten “çok” rahatsız olanların %72,2’sini çocuk sahibi 
oluşturmaktadır Çok televizyon izleyenlerde tüm şiddet türlerinde rahatsızlık 

düzeyinin “çok” olduğunu belirtenler az televizyon izleyenlerden fazladır.

Katılımcıların %83,9’u en çok haberleri izlediğini ifade etmektedir, onu özellikle altın 

saatler prime time’da yayınlanan diziler %71,2 oranı ile takip etmektedir. Şiddet içerikleri en çok 
türler üzerinden topluma ulaşmaktadır. Televizyon yayınlarını çok izleyenlerin 

haberler ve dizilerde yer alan sosyal gerçeklik algısını etkilemeye yönelik içeriklerin yanı sıra 
gündüz kuşağında da bu içeriklere maruz kalıyor olması onların Acımasız Dünya Sendromu
düzeyini artıran diğer bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Katılımcılar, 
%84,4 oranı ile cinsel şiddet içeriğinin yer aldığını düşünmektedir. Onu %83,8 ile fiziksel şiddet, 
%83,7 ile psikolojik şiddet ve %67,9 ile ekonomik şid içeriği Bu bağlamda 
araştırma kapsamında Acımasız Dünya Sendromu düzeyinin yalnızca televizyon yayınlarını 

değil maruz kalınan içerik ile de ilgili olduğu ortaya çıkmıştır. 

Kadınların %52,4’ü, erkeklerin ise %47,6’sı dizi program türünü izlemektedir. D
50 yaş grubu ve C1 SES grubu olduğu görülmüştür. Bu veriler ışığında 

Acımasız Dünya Sendromu düzeyi çok olanların dizileri en fazla izleyenler olduğu söylenebilir.  
Katılımcılar dizi filmlerde %75,4 oranı ile psikolojik şiddettin “çok” yer aldığını düşünmektedir, 
onu %73,8 ile fiziksel şiddet takip etmektedir. Dizilerde yer alan kadına yönelik şiddet 
görüntülerinde, televizyonu az izleyenlerde rahatsız olma oranı bu oran çok 

’tir. 
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Kadın programları birçok farklı şiddet türünü bünyesinde barındırması ile önem arz 
tedir. Kadın Programlarını %81,7 oranı ile kadınlar daha çok izlemektedir. En fazla 

50 yaş grubu ve C1 SES grubu olduğu görülmüştür. Kadın programlarını izleyen
%66,7’si televizyonu çok izleyenler %33,3’ü az izleyenlerdir. 

Katılımcılarda cinsel şiddet türlerine Kadın 
rogramlarında “çok” yer verildiği düşüncesinin hâkim olduğu belirlenmiştir. 

çekici bir başka unsur da katılımcıların %55,6’sının ekonomik şiddet sahnelerinin “çok” düzeyde 
yer aldığını düşünmesidir. Ekonomik şiddetin araştırma genelinde katılımcılar tarafından 
genellikle daha önemsiz görülme eğilimine karşın, kadın programları içeriklerinde bu şiddet 
türünün diğer program türlerine göre daha fazla yer aldığı düşüncesinin hâkim olması dikkat 
çekicidir. İçerikleri gereği bu şiddet türüne ilişkin konuların bu tarz programlarda tartışılıyor 
olması ekonomik şiddet konusunun daha görünür olmasını sağlamıştır. Ancak bu gibi önemli 
konular işlenirken kullanılan dil ve konuya ilişkin farkındalık artıracak söylemler oldukça önem 

Katılımcıların %26,6’sının çizgi filmlerde fiziksel şiddet ögelerinin “çok” düzeyde yer 
aldığını düşünmesi dikkat çekicidir. Zira çizgi filmler özellikle çocukluk döneminde izlenilen 
program türü olması nedeniyle içerdiği olumsuz ö eler çocukların gelişiminde oldukça 
etkilidir. Bu durum özellikle çizgi film içerikleri konusunda oldukça hassas olunmasının
çocukların medya okuryazarlık yetisinin en üst seviyeye çıkarılmasının
bir mesele olduğunu gözler önüne sermektedir. Medya okuryazarlığı yetisinin okul öncesi 
dönemden başlayarak eğitimin tüm kademelerinde yaş gruplarına uygun içerik ve materyallerle 

yazarlığı dersi kapsamında yay ınlaştırılması çocuk ve gençlerin sağlıklı medya 
tüketicileri ve üreticileri olmalarına katkı sağlayacaktır. Medya okuryazarlığının eğitime entegre 

konusunda Fransa’da hayata geçirilen uygulamanın incelenmesi yerinde olacaktır. 
Fransa’da 1983 yılında kurulan CLEMI  (Centre pour L'Education aux Medias et a L'Information) 
medya eğitiminden sorumlu olarak kurulmuş bir ajanstır. Kurum Avrupa’da medya eğitiminden

n ilk kurumsal ajans olma özelliğini taşımaktadır. CLEMI, medya alanı
eğitim projelerini gelişt için hem akademik çevre ile hem de 
yerel topluluklarla iş birliği yapmaktadır. Kurumun son dönem faaliyetleri arasında öğretmenler 

Televizyon Yayınlarında Şiddet Araştırması 2020186



için medya eğitiminde kullanılabilecek somut örnekleri içeren video modüllerinin hazırlanması 
bulunmaktadır.

Türkiye’de RTÜK ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle medya okuryazarlık yetsinin
çocuklara kazandırılması amacıyla 2007 2008 eğitim ve öğretim yılından bu yana 6. 7. ve 8. sınıf 
düzeyinde medya okuryazarlık dersi verilmektedir. Buna ek olarak, medya eğitimine yönelik 
Fransa’daki örneğe benzer kamu veya sivil toplum örgütü şeklinde bir yapılanma ile medya 
alanında sadece çocuk ve gençler değil toplumun tamamı için hizmet veren kurumsal bir yapının 
bulunmasının bu alandaki gelişmelere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Araştırma kapsamında öne çıkan önemli bulgulardan birisi de kadına yönelik şiddet 
görüntülerinden rahatsız olma düzeylerine ilişkin elde edilen verilerdir. Kadına yönelik şiddet 
görüntülerinden kadınların erkeklere göre daha fazla rahatsız olduğu ortaya çıkmıştır. Kadınlar, 

üzeri yaş grubu, televizyonu çok izleyenler ve çocuğu olanlar televizyon yayınlarındaki 
kadına yönelik şiddet görüntülerinden daha fazla rahatsızlık duymakta oldukları tespit edilmiştir.  

Araştırmanın en önemli bulgularından bir diğeri ise 15 25 yaş grubunun yayınlardaki 
şiddet ve zararlı içeriklere yaklaşımıdır. Gençler diğer yaş gruplarına nazaran yayınlardaki cinsel 
şiddet görüntülerinden, zararlı içeriklerden ve kadına yönelik şiddet görüntülerinden daha az 
rahatsızlık duymaktadır. 25 yaş grubunda televizyon yayınlarında şiddete yer verilme 
sıklığının çok az olduğu düşüncesinin hakim olması ve bu yaş grubunun şiddet içeriklerinden 
rahatsızlık düzeyleri bir arada değerlendirildiğinde, televizyon yayınlarında yer alan şiddet 
içeriklerinin bu yaş grubu tarafından normalleştirildiğinin önemli bir göstergesidir.
Ensari şiddetin topluma sunumunun sıradanlaşarak yaygınlaştığına dikkat çekmektedir. Ensari, 
şiddetin televizyonda, dizilerde, filmlerde, bilgisayar oyunlarında veya medyada giderek daha çok 
yer almasının, şiddetin normalleştirilmesi sürecini pekiştirdiğini ve özellikle çocuk ve gençler 
tarafından şiddetin olağan olarak algılanmasına yol açtığını belirtmektedir.
altında yatan nedenlerin irdelenmesi yeni araştırmalara ışık tutacaktır. Ayrıca 
bulguların özellikle gençlerin medya araçları ve içerikleriyle olan ilişkisi çerçevesinde yeni kamu 
politikalarının geliştirilmesine olanak sağlayacağı düşünülmektedir. 

202  Robert Tomljenović. (2018). Regulatory Authorities for Electronic Media and Media Literacy 
.  

203  
204 Hu lya Ensari. (2020). Ro portaj. Şiddet İçerikli Filmler ve Oyunlar ‘Çocukları Etkisi Altına Alıyor’. Anadolu Ajansı.  

Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı 187



 

Diğer taraftan televizyon yayınlarında şiddet ve zararlı içeriklere ilişkin yurtdışı örnekleri 
incelendiğinde, Birleşik Krallık’ta konuya ilişkin medya alanındaki ilgili otorite olan OFCOM’un 
uygulamaları dikkat çekmektedir. OFCOM’un halihazırda şiddet ve zararlı içeriklere ilişkin 
özellikle çocukların korunmasına yönelik önlemler aldığı görülmüştür. Buna göre “watershed 
(sınır) uygulaması”na göre saat 21.00’den önce televizyon yayınlarında ne tür içeriklerin yer 
alabileceği katı kurallara bağlanmıştır. Bu çerç vede çocuklar için “uygun olmayan içerik” olarak 
tanımlanan ve dırgan dil kulanımından şiddete kadar uzanan birçok zararlı içeriğin saat 
21.00’den önce kullanılmamasını içermektedir. Benzer şekilde Türkiye’de de RTÜK mevzuatı 
gereği uygulanan “korumalı saatler” uygulaması yapılmaktadır. 

Ayrıca OFCOM tarafından gerek ebeveynlere gerekse yayıncılara yönelik uygulamaya 
ilişkin kodlar ve bu kodların uygulanmasına ilişkin rehberler yayınlanmıştır. OFCOM’un şiddet ve 
zararlı içeriklere yönelik yapmış olduğu araştırmalardan elde edilen bulgular da bu konuda 

s olduğu noktaları ortaya koymakta ve yayıncılara ışık tutmaktadır. Buna göre 
özell e şiddet içeriğinin izleyici tarafından kabul edilebilir ve hiçbir koşulda kabul edilmez 
olduğu durumlar ortaya konulmuştur. Örneğin, “sınır uygulaması” saatinden önce yayınlanan 
hiçbir şiddet içeriğinin kabul edilemeyeceği belirlenmiştir.

Bu bağlamda, Türkiye’de de şiddet ve zararlı içerik olarak tanımlanan unsurların izleyiciler 
tarafından hangi durumlarda kabul edilebilir ya da kabul edilemez olduğunun belirlenmesi 
buna göre yayıncılar ile iş birliği içinde çözüm önerilerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

Amerika’daki uygulamalar incelendiğinde, hem Türkiye’de hem de Birleşik Krallık’ta
olduğu gibi çocukların korunması önemli bir öncelik olarak belirlenmiştir. Amerika’da medya 
alanında otorite olan FCC (Federal Communications Commission) uygulamaları arasında en 
dikkat çekici olan “The V Chip” (V çip) teknolojisinin ebev ynler tarafından kullanımının teşvik 

çip, ebeveynlerin televizyonda çocukların izlemesini istemedikleri programları 
engellemelerine olanak tanımaktadır. Birçok programa, yayıncılık sektörü tarafından belirlenen 
ebeveyn yönergelerine göre bir derecelendirme yapılmaktadır. Derecelendirmeler, premium 
kablo kanallarındaki haberler, spor programları ve filmler dışında çoğu televizyon programının 
içeriği ve yaşa uygunluğu hakkında bilgi sağlamaktadır. Kullanıcılar istedikleri programları bu 

lendirmeye göre engelleyebilmektedir. V çip teknolojisi 2000 yılından 

                                                           
205   

Televizyon Yayınlarında Şiddet Araştırması 2020188



 

, 13 inç ve üzeri ekranı olan bütün televizyon setlerinde bulunmak zorundadır.
şekilde V Çip teknolojisi Kanada’da da kullanılmaktadır. 

Türkiye’de de bu ve benzeri teknolojilerin desteklenerek toplumun tamamı için ilave ücret 
gerektirmeden ulaşılabilir olmasını sağlamak ve gerekli kanuni alt yapının hazırlanması 
alınacak önlemlerden birisi olarak değerlendirilebilir. 

Diğer bir önlem ise şiddet/k olünün kullanıldığı programlarda bu 
birlikte, izleyicinin şikâyetlerini iletebileceği RTÜK İletişim Merkezi telefon numarası ve 

yayınlanmasının zorunlu olmasının sağlanmasıdır

Radyo ve Televizyon Ü televizyon yayınlarında yer alan şiddet içeriklerinin 
düzeye indirilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte yaptırımlar daha 
caydırıcı bir hale gelmiştir. Şiddeti özendirici ve kanıksatıcı yayınlarda uyarı müeyyidesi 
uygulanmaksızın doğrudan idari para cezası ve idari tedbir olarak program durdurmanın 
uygulanabilmesi oldukça önemli ve caydırıcı bir düzenleme olmuştur. Kanuni düzenlemelerin
dışında yayınlarda şiddetin önlenmesine ilişkin sektör ve Üst Kurul arasındaki iletişimin sağlıklı 
bir şekilde ilerleyebilmesi için ilki 20 Şubat 2020’de düzenlenen RTÜK Medya Buluşmaları 
gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda Üst Kurul medya hizmet sağlayıcılarının öz denetim 
faaliyetlerini desteklemiş ve bu konuda teşvik edici olmuştur. Ayrıca televizyon yayınlarında 
şiddetin önlenmesine ilişkin medya okuryazarlığı, akıllı işaretler, izleyici temsilciliği ve RTÜK 
İletişim Merkezi izleyicileri ve televizyoncuları uyarıcı, bilinçlendirici ve bilgilendirici diğer 
uygulamalardır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu; aile, kadın ve çocuklar için problem teşkil eden ve giderek 
toplumun gündemini daha fazla işgal eden şiddet içerikleri ile kararlılıkla mücadele etmektedir
Üst Kurul, kamuoyunun menfaatlerini korumak ve televizyon yayınlarında 
kaldığı şiddet içerikleri hakkındaki görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacı ile Kamuoyu, Yayın 
Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı tarafından Televizyon Yayınlarında Şiddet Araştırması 
hayata geçirilmiştir.  
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