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ÖNSÖZ 
 

 
 

Haklar ve sorumluluklar dengesi nasıl beşeri ilişkilerin olmazsa olmazı ise 

vatandaşların hakları ve sorumluluklarını korumak ve düzenlemek de kamu 

yönetiminin en temel görevlerinden biridir. Şeffaf bir kamu yönetimi anlayışında 

sivil inisiyatiflerin de kamu kuruluşlarını denetleme ve onlara rehberlik etme görev 

ve sorumlulukları vardır.  

Vatandaşlarımızın iletişim haklarından faydalanabilmesi için medya hizmet 

sağlayıcı kuruluşların teknik olarak kaliteli, içerik açısından da kamusal 

sorumluluğu gözeterek yayın yapabilmesi için Üst Kurulumuz düzenleyici ve 

denetleyici kamu otoritesi olarak gerekli hizmetleri sunmakta ve tedbirleri  

almaktadır. Üst Kurulumuz, RTÜK İletişim Merkezi (444 1 178 RTÜK Çağrı Hattı, RTÜK 

Mobil, Web Formu, E-Devlet), CİMER vb. uygulamalarla da vatandaşlarımızın 

talep, öneri, bilgi edinme, şikâyet ve beğeni gibi en tabii haklarını en geniş 

biçimde kullanabilmesine imkân sağlamaktadır. Bu platformlar aynı zamanda 
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından da günlük olarak yayınlarla ilgili 

vatandaşlarımızın değerlendirme verilerini toplamak amacıyla da 

kullanılmaktadır. Bu verilere ait istatistikler belirli periyotlarla kamuoyuyla; anlık 

olarak da yayıncı kuruluşların izleyici temsilcileri ile paylaşılmakta ve sektörün 

kendi özdenetimini gerçekleştirebilmesine yönelik rehberlik görevi yapılmaktadır. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, aynı zamanda yürüttüğü araştırma projeleriyle 

kamuoyunun yayınlar ve medya araçlarını kullanmaya yönelik tercihlerini de 

belirleyerek yayıncılık sektörünün gelişmesine ışık tutmaktadır. “Televizyon İzleme 

Eğilimleri Araştırması - 2018” bu anlamda yayıncılık sektörünün en güncel verilerini 

bize sunmaktadır. Araştırma raporu sonuçlarının yayıncılık alanındaki 

paydaşlarımızın program içeriklerini geliştirmelerine ve planlamalarına yardımcı 

olacağı düşünülmektedir. Yapılan araştırma sonuçları çarpıcı verileri ortaya 

koymaktadır. İzleyicinin televizyon programlarını televizyondan izleme süresinin 

azaldığı, yayınları yeni medya araçlarından izleme eğilimlerinin arttığı 

görülmektedir. Bu durum özellikle sektörde de internet yayıncılığının öneminin 

arttığını göstermektedir.  

Gençler arasında yeni medya kullanımının artması bu alanda bilinçli bir 

medya tüketicisi olmalarını da gerekli kılmaktadır. Çünkü ülkemizde de 

dünyadaki gelişmelere paralel olarak internet yayıncılığında çocukların ve 

gençlerin zararlı yayın içeriklerinden korunması amacıyla yapılan denetimler, artık 

yasal zemine kavuşmuş olup uygulamalar da başlangıç aşamasında 

bulunmaktadır. Sevindirici olan artık izleyicilerin bu konuda bir farkındalık sahibi 

olmalarıdır. İzleyici özellikle Türkçenin doğru kullanılmasına önem verilmesini talep 

etmektedir. 

Araştırma kapsamında 45 yaş üstü ve daha çok evde yaşamını sürdüren 

vatandaşlarımız hala en çok televizyon izleyen kitleyi oluşturmaktadır. Özellikle 

sağlıklı ve aktif yaşlanmaya destek olabilmek için, bu yaş gruplarına nitelikli 

programlar sunulabilmesi de önem taşımaktadır.  

Değerlendirmeler ışığında en çok izlenen programların en fazla şikâyet 

edilen programlar olduğu görülmektedir. Bu veri bize aslında vatandaşlarımızın 
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sivil denetim mekanizmalarını hayata geçirmelerinin önemini de göstermektedir. 

Kamu otoritesinin yaptığı değerlendirmeler ve yaptırımlar dışında, medyanın asıl 

tüketicisi olan izleyicinin “reklamverenler” ve “medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar” 

nezdinde de görüşlerini iletmeleri medyanın kendi özdenetimini yapmasına 

katkıda bulunacaktır.  

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak hedefimiz; tarafsız, saygın, güvenilir, 

toplumsal sorumluluk içinde, iletişim özgürlüklerine saygılı, yenilikçi ve çeşitliliği 

sağlayan medya hizmetlerinin sunulmasına düzenleyici ve denetleyici kamu 

otoritesi olarak rehber olmaktır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, aynı zamanda 

sorumlulukları gereği olarak, başta çocuklar olmak üzere ailenin tüm fertleriyle 

güçlendirilmesini, onların problem çözme ve iletişim becerilerinin arttırılmasını, 

gençlerin eğitimine ve gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bunun 

için; ekranda şiddetin önüne geçilmesine yönelik, toplumsal ve ahlaki değerlere 

saygılı, toplumsal cinsiyet eşitliğini önceleyen yayıncılık anlayışını 

desteklemektedir. Üst Kurulumuz sevgi, saygı ve bir arada mutlu yaşama bilincine 

sahip, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişime öncülük eden yayın 

politikalarının daha fazla hayata geçirilmesi için sektörle, sivil toplum örgütleriyle 

ve uzmanlarla ortak çalışmalarına devam edecektir.  

Vatandaşlarımızın bilinçli medya tüketicileri olmaları ve bu konuda yapılan 

Medya Okuryazarlığı eğitimlerinin tüm ailenin bu eğitimlerden faydalanabilir hale 

getirilerek geliştirilmesi de en önemli gücümüz olacaktır.  

Bu vesileyle Üst Kurulumuz Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi 

Başkan ve çalışanlarına bu değerli çalışmayı hazırladıkları için teşekkür ediyor, 

Raporun vatandaşlarımıza daha nitelikli ve kaliteli yayınların ulaştırılmasına 

katkıda bulunmasını temenni ediyorum.  

 

Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA 

Radyo ve Televizyon Üst Kurul 

Başkanı 
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Tanımlar  

 
 
Akıllı Telefon (Smartphone): Sahip olduğu mobil işletim sistemi sayesinde 

bilgisayarın birçok işlevini yerine getirebilen cep telefonu. 

Akıllı Televizyon (Smart TV): Harici bir cihaza ihtiyaç duymadan internete 

bağlanabilen, bazı internet uygulamalarını kullanım seçeneği sunan yahut web 

sitelerine erişim sağlayabilen televizyon. 

IPTV (İnternet Protokol Televizyonu): Görüntü ve ses aktarımı sağlamak, yayın 

hizmeti sunmak için internet altyapısını kullanan sistemlere verilen genel isim. 

Klasik televizyon: İnternet bağlantısı bulunmayan televizyon. 

Korumalı saat uygulaması: Çocuk ve gençlerin, yayınları izleme veya dinleme 

ihtimali olan 24.00-05.00 saat aralığı dışındaki zaman diliminde, yayınlanması uygun 

olmayan program içeriklerinin belirlenmesine yönelik uygulama. 

Lineer (doğrusal) yayın: Yayın akışının yayıncının planladığı zaman ve sırayla, 

geleneksel cihazlarla takip edildiği yayın. 

Non-linear yayın: İstenilen cihazla, istenilen zamanda izlenme olanağı sağlayan 

yayın. 

Prime Time (Altın Saatler): (TV) izlenme oranının en yüksek olduğu zaman dilimi; 

Birincil (öncelikli) zaman dilimi. Ülkelere göre değişebilmekle birlikte, Türkiye’de 

radyolar için genellikle 18:00-21:00, televizyonlar için 20:00-23:00 saatleri arası 

olarak kabul edilir. 

VoD (Video on Demand): İsteğe bağlı görsel, işitsel içerik; İzleyicinin bir sunucuda 

depolanan film, program vb. görüntüleri televizyon veya akıllı cihazlar üzerinden 

istediğinde izleyebilmesini sağlayan sistemlere verilen genel isim. 

Zaman kaydırmalı izleme (Time-shifted viewing): Doğrusal televizyon yayınlarının 

bir depolama alanına kaydedilerek yayın başlangıç saatinden sonraki herhangi bir 

zamanda geriye dönük olarak izlenebilmesi. 
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ARAŞTIRMA BULGULARI 

1. BÖLÜM: ARAŞTIRMA BÖLGELERİ VE ÖRNEKLEMİN ÖZELLİKLERİ

- Televizyon İzleme Eğilimleri - 2018 Araştırması 28.03.2018 – 30.04.2018 

tarihleri arasında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 2 düzeyini 

temsil eden 26 ilde 15 yaş ve üzeri 2.600 kişi ile gerçekleştirilmiştir.

- Araştırma %95 güven düzeyinde ±3 hata payı ile gerçekleştirilmiştir.

- Örneklemde en çok Marmara Bölgesi’nden (%41,5), en az ise Doğu 

Anadolu Bölgesi’nden (%4,2) bireyler yer almaktadır.

- Örneklemin %49,2’sini kadınlar; %50,8’ini erkekler oluşturmaktadır.

- Örneklemde yer alan bireylerin yaşları 6 grupta incelenmiştir. Örneklemde 

en çok 25-34 (%30,2), en az ise 65 ve daha yukarı yaştaki (%5,8) bireyler 

yer almaktadır.

- Örneklemde yer alan bireylerin eğitim düzeyleri, %23,5 düşük düzey 

(herhangi bir okul mezunu değil veya ilkokul mezunu), %53 orta düzey 

(ortaokul veya lise mezunu) ve %23,5 yüksek düzeyden (önlisans, lisans, 

lisansüstü, doktora mezunu) oluşmaktadır.

- Örneklemde en çok tam zamanlı çalışan (%45,6), en az ise mevsimsel 

çalışan (%1,2) bulunmaktadır.

- Örneklemde yer alan bireylerin gelir dağılımına bakıldığında; 2001-4000 TL 

(%34,5) aralığı en yüksek paya sahip iken, 10001 TL ve üstü (%0,8) en az 

paya sahiptir.

2. BÖLÜM: HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU GÜNLÜK ORTALAMA TELEVİZYON İZLEME 
SÜRESİ VE TELEVİZYON İZLEME SAATLERİ

- “Hafta içi televizyon izleme süreniz ne kadardır?” sorusuna cevap 

verenlerin %27,3’ünün hafta içi 2-3 saat televizyon izlediği saptanmıştır. 

Katılımcıların %16,4’ü 3-4 saat televizyon izlemektedir. 
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- Hafta sonu televizyon izleme süreniz ne kadardır?” sorusuna cevap 

verenlerin büyük çoğunluğu (%23,2) 2-3 saat televizyon izlemektedir. 

Katılımcıların %20,1’inin 3-4 saat aralığında televizyon izlediği saptanmıştır. 

- Günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 34 dakikadır. 

- Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 30 dakikadır.  

- Hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme süresi ise 3 saat 45 dakikadır.  

- Günlük ortalama televizyon izleme süreleri yıllar bazında karşılaştırıldığında 

2006 yılından bu yana televizyon izleme sürelerinde belirgin bir azalma 

yaşandığı belirlenmiştir. 

 

3. BÖLÜM: KANAL VE PROGRAM TERCİHLERİ 
 

- “En çok beğendiğiniz televizyon kanalı hangisidir?” sorusuna cevap 

verenlerin %19,7’sinin ATV kanalını, %17,5’inin TRT kanallarını ve %14,3’ünün 

Fox TV’yi tercih ettiği görülmüştür.  

- Araştırma kapsamında en çok izlenen program türü aylık ortalama 24 gün 

ile “Haberler” olmuştur. İkinci sırada  aylık ortalama 15 gün ile “Yerli Diziler” 

program türü yer almaktadır. Tercih edilen program türleri sıralamasında 

üçüncü olarak “Spor Programları”nın yer aldığı belirlenmiştir.  

- Kadınların haber ve dizi, erkeklerin ise spor ve açık oturum programlarını 

daha fazla izlediği saptanmıştır.  

- En çok rahatsız olunan program türü konusunda katılımcıların %46,3’ü 

“Kuşak Programları”ndan rahatsız olduğunu dile getirmiştir. Ardından “Dizi 

Film”ler %21,6 oranıyla ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada “Haber” 

programları yer almıştır. 

- “Türkçeyi en iyi kullanan televizyon kanalı hangisidir?” sorusuna cevap 

verenlerin %36,9’u Türkçeyi en iyi TRT kanallarının kullandığını belirtmiştir.  

- Araştırmaya katılanların  %51,7’si televizyonda yayınlanan programların 5 

yıl öncesine kıyasla aynı kaldığını belirtmiştir. Buna karşılık %25,6’sı iyi yönde 

ilerlediğini belirtirken, %22,7’si ise kötüye gittiğini belirtmiştir. 
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- Hafta sonu televizyon izleme süreniz ne kadardır?” sorusuna cevap 
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- Araştırma kapsamında geleneksel medyaya olan güven, internet ve 

sosyal medyaya olan güvenden daha yüksek olduğu görülmüştür. 

- Araştırmaya katılanların %69,2’si televizyona, %62,3’ü yazılı basına, %62,2’si 

radyoya, %59,1’i internet üzerinden haber sitelerine ve %53,7’si sosyal 

medyaya bir haber kaynağı olarak güvendiklerini belirtmişlerdir.  

 

4. BÖLÜM: YENİ MEDYA VE TELEVİZYON İZLEME ALIŞKANLIKLARI 
 

- Araştırmaya katılanların televizyon izleme durumlarına bakıldığında; 

%86,7’sinin televizon izlediği, %13,3’ünün televizyon izlemediği saptanmıştır.  

- Yaş grupları yükseldikçe haber/bilgi almak nedeniyle televizyon izlemenin 

arttığı görülmüştür.   

- Televizyon yayınlarını izlemediklerini belirtenlerin %42,8’inin yayınlanan 

içerikleri beğenmediğinden dolayı televizyon izlemedikleri ortaya çıkmıştır.  

- Hanelerde en fazla bulunan cihazın yaklaşık %64 oranında klasik televizyon 

olduğu anlaşılmıştır. İkinci sırada, %54 oranında taşınabilir bilgisayar yer 

aldığı saptanmıştır. Bunu sırasıyla %40 oranında akıllı televizyon, yaklaşık 

%36 oranında tablet bilgisayar, %33 oranında masaüstü bilgisayar ve son 

olarak %29 oranında radyo takip etmektedir. 

- Yaş arttıkça aylık ortalama televizyon izlenen gün sayısının da arttığı 

saptanmıştır.   

- Eğitim düzeyi arttıkça aylık ortalama televizyon izlenen gün sayısının 

azaldığı görülmüştür.  

- İzleme yapmak için yeni medya araçlarının tercih edilmesinde taşınabilirlik 

ve çok amaçlı kullanım özelliği ön plana çıkmıştır. 

- 15-24 yaş grubu akıllı telefondan televizyonu daha fazla izlediği ortaya 

çıkmıştır. 

- Yeni medya araçları ile televizyon izleme eğilimi gençlerde daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir.  
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- Araştrma kapsamında izleyicilerin önemli bir bölümünün (%40,9) televizyon 

yayınlarını izlerken yeme-içme alışkanlıklarının olduğu belirlenmiştir. İkinci 

sırada, son dönemlerde dünyada da oldukça fazla gözlemlenen çoklu 

ekran kullanımı (%20,1) gelmektedir. 

 

5. BÖLÜM: DENETİM FARKINDALIĞI 

 
- Araştırmaya katılanların %45,8’i televizyon yayın içeriklerinin yayın öncesi 

denetlendiğini, %28,4’ü denetimlerin yayın sonrası yapıldığını ve %25,8’i ise 

yayın esnasında yapıldığını düşünmektedir.  

- Araştırma kapsamında, katılımcıların %70,4’ü internet üzerinden yayın 

yapan platformların denetlenmesi gerektiği düşünürken, %13’ü denetimin 

olmaması gerektiğini ifade etmiştir. Katılımcıların %16,6’sı ise konuyla ilgili 

fikirlerinin olmadığını belirtmişlerdir.  

- İnternet yayınlarının denetiminin yapılmasına ilişkin katılımcıların 

yaklaşımları değerlendirildiğinde %68,4’ünün bu denetimin RTÜK 

tarafından uygulanmasını doğru bulduğu, %12,4’ünün ise yanlış bulduğu 

belirlenmiştir. 

- Araştırmaya katılanların %35,6’sı RTÜK İletişim Merkezi’ni bildiklerini 

belirtirken, 64,4’ünün bu merkezden haberdar olmadıkları anlaşılmıştır.  
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İSTATİSTİKSEL ANALİZLERE İLİŞKİN BİLGİLER 
 

Bu bölümde verilerin toplanması, araştırmanın uygulanması ve analiz 

teknikleriyle ilgili bilgilere yer verilmektedir. 

 

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI VE VERİ TOPLANMASI 

 

Bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket uygulaması yapılmıştır. 

Araştırmada geniş bir literatür çalışması yapılarak hazırlanan bir anket formu 

kullanılmıştır. Bu anket formu, ilk olarak Ankara ilinde bir ön teste tabi 

tutulmuştur. Ön testte elde edilen sonuçlara göre anket formuna son şekli 

verilmiş ve saha çalışmasına başlanmıştır. Anket çalışması, anketörler 

tarafından CAPI yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. CAPI bilgisayar yardımlı yüz 

yüze veri toplama yöntemidir. Anket uygulama kısmında, anketörlere birer 

saha koordinatörü eşlik etmiş ve anketörler tarafından doldurulan anketler 

sahada kontrol edilmiştir.  

 

VERİLERİN ANALİZİ  

 

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-kare 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 
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düzeyini göstermektedir. Kategori sayısı iki olduğunda ise Phi katsayısı ve 

Cramer’s V katsayısı aynı sonucu vermektedir. 

Çapraz tablolarda değişkenlerin kategorileri arasındaki ilişkinin tespit 

edilmesi amacıyla ise uyum (correspondence) analizi kullanılmıştır. Uyum 

analizi çapraz tablolar halinde düzenlenmiş kategorik verilerin kolay bir şekilde 

yorumlanmasını sağlayan ve grafikler yardımıyla görsel bir yaklaşım sunan bir 

analiz olmasının yanında bir boyut indirgeme yöntemi olarak da ifade 

edilmektedir. Uyum analizi, değişkenlerin kategorileri arasındaki benzerlikleri 

ya da farklılıkları uzaklıklar cinsinden ifade ederek, indirgenmiş boyutlu bir 

uzayda grafikler yardımıyla görsel bir sunum ortaya koymaktadır. 

Oransal ölçek düzeyinde elde edilen verilere ilişkin kategorik değişkenlerin 

kategorileri arasında farklılık olup olmadığı T testi ve varyans analizi kullanılarak 

belirlenmiştir. T testi iki kategoriden oluşan değişkenler arasındaki farklılığı 

ortaya koymak için kullanılırken varyans analizi ikiden fazla kategoriden oluşan 

değişkenler arasındaki farklılığı ortaya koymak için kullanılır. Varyans analizi ile 

tespit edilen farklılığın hangi kategori/kategorilerden kaynaklandığını 

belirlemek için Tamhane’s T2 testi kullanılarak çoklu karşılaştırmalar yapılmıştır. 
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Tablo-1. Örneklemin Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı 
 

 Sayı % 

Coğrafi Bölgeler 

Marmara 1079 41,5 

Ege 382 14,7 

Akdeniz 266 10,2 

İç Anadolu 457 17,6 

Karadeniz 150 5,8 

Doğu Anadolu 111 4,2 

Güneydoğu Anadolu 155 6,0 

TOPLAM 2.600 100 
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Tablo-2. Örneklemin Cinsiyet, Yaş Grupları ve Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı  

 
 Sayı % 

Cinsiyet 

Kadın 1279 49,2 

Erkek 1321 50,8 

Yaş Grupları 

15-24 yaş arası 458 17,6 

25-34 yaş arası 786 30,2 

35-44 yaş arası 616 23,7 

45-54 yaş arası 355 13,7 

55-64 yaş arası 233 9,0 

65 yaş ve üstü 152 5,8 

Eğitim Düzeyi 
Herhangi Bir Okul Mezunu 

Değil 84 3,2 

İlkokul 529 20,3 

Ortaokul 357 13,7 

Lise 1021 39,3 

Önlisans 160 6,2 

Lisans 426 16,4 

Lisansüstü / Doktora 23 0,9 

TOPLAM 2600 100 
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Tablo-3. Örneklemin Çalışma Durumu ve Gelir Gruplarına Göre Dağılımı 

 
 Sayı % 

Çalışma Durumu 

Tam zamanlı çalışan 1185 45,6 

Yarı zamanlı çalışan 93 3,6 

Mevsimsel çalışan 30 1,2 

Öğrenci 308 11,8 

Ev hanımı 659 25,3 

Emekli 242 9,3 

Çalışmıyor 81 3,1 

Cevap Vermeyen 2 0,1 

Gelir 

0-2000 TL 529 20,3 

2001-4000 TL 898 34,5 

4001-6000 TL 272 10,5 

6001-8000 TL 62 2,4 

8001-10000 TL 70 2,7 

10001 TL ve üstü 21 0,8 

Bilmiyor / Cevap yok 748 28,8 
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HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU GÜNLÜK 
ORTALAMA TELEVİZYON İZLEME SÜRESİ VE 

TELEVİZYON İZLEME SAATLERİ 
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HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU TELEVİZYON İZLEME DURUMU 
 
 

21.yy’da kültürel, ekonomik, politik ve sosyal alanda meydana gelen gelişim 

ve değişimi etkileyen en büyük etkiyi  şüphesiz ki kitle iletişim araçları meydana 

getirmiştir. Bu bağlamda kitle iletişim araçları içerisinde televizyonun yeri 

yadsınamaz. 1930’lardan bu yana popülerliğini korumakta olan televizyon, 

izleyicinin hayatına da nüfuz etmektedir. Türkiye’de 1960’larda TRT’yle başlayan ve 

1990’larda özel kanallarla  devam eden televizyon yayınları toplum için gündelik 

yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Zaman içerisinde kanal sayısının 

artması, programların çeşitlenmesi ve teknolojik gelişmeler izleyicileri televizyona 

daha fazla bağlamıştır. Toplumsal yaşamımızda ve gündelik yaşam pratiklerimiz 

içerisinde büyük bir etkiye sahip olmasından dolayı televizyon, izleyiciler için farklı 

anlamlar ifade etmektedir. Bu nedenle televizyon için “bizden biri”, “ailemizin 

üyesi”, “içimizden biri” gibi benzetmeler yapılmaktadır (Binark,1991,s.10). 

 

Televizyon hem eğlendirmekte hem de bilgilendirmektedir. Fiske, 

televizyonu “televizyonun toplumsal yapı aracılığıyla anlamlar, popüler beğeniler 

ve bunların dolaşımı sonucu oluşan üretim ve yeniden üretim süreci içinde hayati 

öneme sahip dinamiklerden biri” olarak tanımlamaktadır (Fiske,1992,s.1). 

 

Televizyonun oluşturduğu  bu geniş sosyo-kültürel alan içerisinde televizyon 

izleyicisinin önemi büyük olup televizyon izleyicisini tanımlamak da bir o kadar 

güçtür. İzleyiciyi/kullanıcıyı sınıflandırmak, belirli kalıplar içerisinde tanımlamak ise 

daha da zordur. Kullandıkları teknolojiden sosyo-ekonomik yapılarına kadar 

izleyiciler farklılık göstermektedir. 

 

Araştırmanın bu bölümünde izleyicilerin yaş, cinsiyet, eğitim ve çalışma  

durumu gibi çeşitli demografik veriler çerçevesinde hafta içi ve hafta sonu 

televizyon izleme durumu değerlendirilecektir. Ayrıca televizyon izlemenin en 
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HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU TELEVİZYON İZLEME DURUMU 
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yoğun tercih edildiği saatler olan Prime Time (Altın Saatler)  olarak adlandırılan saat 

diliminin önemi ve etkileri üzerine vurgu yapılacaktır.  

 
Tablo-4. Hafta İçi ve Hafta Sonu Günlük Ortalama Televizyon İzleme Süreniz Ne 

Kadardır?(%) 
(Cevap veren sayısı = 2.255 kişi) 

 
 

Saat Aralıkları Hafta içi1 Hafta sonu2 

TV izlemiyor 0,8 3 
0-1 Saat 9,1 8,2 
1-2 Saat 23 17,2 
2-3 Saat 27,3 23,2 
3-4 saat 16,4 20,1 
4-5 saat 8,4 9,9 
5-6 saat 6,3 6,4 
6-7 saat 3 4,1 

8 saat ve üzeri 5,7 7,9 

TOPLAM 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

“Hafta içi televizyon izleme süreniz ne kadardır?” sorusuna cevap verenlerin 

%27,3’ü hafta içi 2-3 saat televizyon izlemektedir. Katılımcıların %16,4’ü 3-4 saat 

televizyon izlemektedir. 

                                                 
1 Ortalama = 3 saat 30 dk; Standart sapma = 2 saat 20 dk 
2 Ortalama = 3 saat 45 dk; Standart sapma = 2 saat 25 dk 
 

Türkiye’de günlük ortalama 3 saat 
34 dakika televizyon izlenmektedir! 
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“Hafta sonu televizyon izleme süreniz ne kadardır?” sorusuna cevap 

verenlerin büyük çoğunluğu (%23,2) 2-3 saat televizyon izlemektedir. Katılımcıların 

%20,1’i 3-4 saat aralığında televizyon izlemektedir. 

Hafta içi ve hafta sonu televizyon izleme süreleri karşılaştırıldığında izlenilen 

saat aralıklarının birbirine yakın olduğu görülmüştür. Bununla birlikte hafta içi ve 

hafta sonu televizyon izleme ortalamaları incelendiğinde; 3-4 saat ve üzeri 

televizyon izlediğini belirtenlerin oranının hafta sonu daha fazla olduğu tespit 

edilmiştir.   

Bu kapsamda;  günlük ortalama televizyon izleme süreleri karşılaştırıldığında 

katılımcıların hafta sonu hafta içine göre daha uzun süre televizyon izlediği tespit 

edilmiştir. 

 

Grafik-1. Günlük Ortalama Televizyon İzleme Süresi 
2006-2009-2012-2018 Karşılaştırması 

 
 

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun yapmış olduğu Televizyon İzleme 

Eğilimleri Araştırması verilerine göre yıllar bazında günlük ortalama televizyon 

izleme süreleri karşılaştırılması yapılmıştır. Buna göre; günlük ortalama televizyon 

izleme süresi 2006 yılında (RTÜK,2006) 5 saat 8 dakika, 2009 yılında (RTÜK,2009) 4 

5 saat
8 dk 4 saat

23 dk 3 saat
54 dk
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saat 23 dakika, 2012 yılında (RTÜK,2012) 3 saat 54 dakika, 2018 yılında ise 3 saat 34 

dakika olarak tespit edilmiştir. 

Günlük ortalama televizyon izleme süreleri yıllar bazında karşılaştırıldığında 

2006 yılından bu yana televizyon izleme sürelerinde belirgin bir azalma yaşandığı 

belirlenmiştir. Nitekim gözlemlenen bu azalmada teknolojinin gelişmesiyle birlikte 

hayatımıza giren yeni medya araçlarının etkisi olduğu düşünülmektedir. 

 
 

Grafik-2. Hafta İçi ve Hafta Sonu, Günlük Ortalama Televizyon İzleme Süresi 
2006-2009-2012-2018 Karşılaştırması 

 
(2006 yılı için cevap veren sayısı; hafta içi = 4.581 kişi, hafta sonu = 4.563 kişi) (2009 yılı için cevap 
veren sayısı; hafta içi = 2.570 kişi, hafta sonu = 2.567 kişi)(2012 yılı için cevap veren sayısı = 2.448 

kişi)(2018 yılı için cevap veren sayısı = 2.255 kişi) 
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Hafta içi ve hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerinin yıllar 

bazında bir karşılaştırılması yapılmıştır. Bu doğrultuda Radyo ve Televizyon Üst 

Kurulu’nun yapmış olduğu Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması  sonuçlarına göre; 

hafta içi günlük ortalama televizyon izleme sürelerinin 2006 yılında (RTÜK,2006) 5 

saat 6 dakika, 2009 yılında (RTÜK,2009) 4 saat 18 dakika, 2012 yılında (RTÜK,2012)  3 

saat 42 dakika, 2018 yılında ise 3 saat 30 dakika olduğu görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

RTÜK verilerine göre yıllar bazında hafta sonu günlük ortalama televizyon 

izleme sürelerine bakıldığında; 2006 yılında (RTÜK,2006) 5 saat 12 dakika, 2009 

yılında (RTÜK,2009)  4 saat 36 dakika, 2012 yılında (RTÜK,2012) 4 saat 24 dakika, 2018 

yılında ise 3 saat 45 dakika televizyon izlendiği tespit edilmiştir. 

 

 Yıllar  bazında incelendiğinde hem hafta içi hem de hafta sonu günlük 

televizyon izleme sürelerinde belirgin bir düşüş yaşanmıştır.  

  

 
 

 

Televizyon hafta sonu daha fazla 
izlenmektedir! 
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Şekil-1. Dünya Genelinde Televizyon İzleme Süreleri 

 

 
 

 

Ofcom 2017 Araştırması (Ofcom,2017a,s.86) verilerine göre ülkelerin 

televizyon izleme süreleri incelendiğinde;  en fazla televizyon izleyen ülkelerin 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Brezilya ve Japonya; en az televizyon izleyen 

ülkelerin ise İsveç ve Çin olduğu görülmektedir. 2018 yılında Türkiye’de günlük 

ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 34 dakikadır. Buna göre Türkiye’nin 

Almanya,  Fransa, Birleşik Krallık  ve Hindistan (BARCIndia,2018,s.11) ülkeleriyle 

birbirine yakın televizyon izleme süreleri olduğu görülmüştür. 
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Grafik-3. Günlük Ortalama Televizyon İzleme Süresi 

Türkiye- Hindistan- Fransa- Almanya-Birleşik Krallık Karşılaştırması 

 

Birleşik Krallık verilerine (Ofcom,2017a) göre ülkelerin günlük ortalama 

televizyon izleme sürelerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Bu rapora göre Türkiye’nin 

günlük ortalama televizyon izleme süresinin diğer dört ülkeyle benzer sonuçlar 

gösterdiği tespit edilmiştir.  

 
 
 
 
 
  

Hindistan Fransa Almanya Türkiye Birleşik Krallık
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Tablo-5. Hafta İçi ve Hafta Sonu, Günlük Ortalama Televizyon İzleme Süreniz Ne 
Kadardır?  

 (Cevap veren sayısı = 2.255 kişi) 

Eğitim Düzeyi5 
Düşük düzey 

eğitimliler 3 saat 58 dk 4 saat 1 dk 

Orta düzey eğitimliler 3 saat 33 dk 3 saat 50 dk 
Yüksek düzey 

eğitimliler 2 saat 57 dk 3 saat 19 dk 

Çalışma Durumu6 

Tam zamanlı çalışan 3 saat 13 dk 3 saat 34 dk 

Yarı zamanlı çalışan 2 saat 53 dk 3 saat 39 dk 

Mevsimsel çalışan 3 saat 16 dk 2 saat 48 dk 

Öğrenci 2 saat 44 dk 3 saat 2 dk 

Ev hanımı 4 saat 14 dk 4 saat 17 dk 

Emekli 4 saat 3 dk 4 saat 12 dk 

Çalışmayan 3 saat 14 dk 3 saat 15 dk 

                                                 
3 t(2253)=5.5; p=.0001, hafta içi; t(2253)=3,19; p=.001, hafta sonu. 
4 F(5;2249)=9,47; p=.000, hafta içi; F(5;2249)=6.74; p=.0003, hafta sonu. 
5 F(2;2252)=26,11; p=.000, hafta içi; F(2;2252)=12.30; p=.0005, hafta sonu. 
6F(6;2246)=20,7; p=.000, hafta içi; F(6;2246)=11,02; p=.000, hafta sonu. 

 
 
 

Hafta içi 
Saat/Dakika 

Hafta sonu 
Saat/Dakika 

Cinsiyet3 

Kadın 3 saat 46 dk 3 saat 55 dk 

Erkek 3 saat 14 dk 3 saat 35 dk 

Yaş Grupları4 
15-24 yaş arası 2 saat 51 dk 3 saat 7 dk 

25-34 yaş arası 3 saat 29 dk 3 saat 49 dk 

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

45-54 yaş arası 3 saat 49 dk 3 saat 57 dk 

55-64 yaş arası 3 saat 55 dk 4 saat 9 dk 
65 yaş ve üstü 4 saat 7 dk 4 saat 7 dk 
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Hafta içi ve hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme süresi cinsiyet 

değişkeni açısından incelendiğinde, p değerleri sırasıyla 0,0001<0,05 (hafta içi) ve 

0,001<0,05 (hafta sonu) olarak hesaplanmıştır. Verilen cevaplara göre bu sonuçlar, 

%95 güvenilirlikle hafta içi ve hafta sonu günlük televizyon izleme süreleri 

bakımından cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu 

ifade etmektedir. Yapılan t testi sonucunda kadınların erkeklere göre daha fazla 

televizyon izlediği tespit edilmiştir.  

Hafta içi ve hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme süresi yaş grupları 

açısından incelendiğinde, p değerleri sırasıyla 0,000<0,05 (hafta içi) ve 0,0003<0,05 

(hafta sonu) olarak hesaplanmıştır. Verilen cevaplara göre bu sonuçlar, %95 

güvenilirlikle hafta içi ve hafta sonu günlük televizyon izleme süresi bakımından yaş 

grupları arasında en az birinin istatistiksel olarak farklı olduğu anlamına gelmektedir. 

Uygulanan varyans analizi sonucuda öncelikle farklılığın varlığı araştırılmış ve daha 

sonra varsa hangi alt grupta olduğunu belirlemek amacıyla varyansların 

homojenliği varsayımı sağlanmadığı için Tamhane T2 testi kullanılarak çoklu 

karşılaştırma yapılmıştır. Bu test sonuçlarına göre, 15-24 yaş arası hafta içi ve hafta 

sonu günlük televizyon izleme süresiyle diğer yaş grupları arasındaki fark anlamlıdır 

ve bu yaş grubunun diğer yaş gruplarına göre daha az televizyon izlediği tespit 

edilmiştir.  

Hafta içi ve hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme süresi eğitim 

düzeyleri açısından incelendiğinde p değerleri sırasıyla 0,000<0,05 (hafta içi) ve 

0,0005<0,05 (hafta sonu) olarak hesaplanmıştır. Verilen cevaplara göre bu 

sonuçlar, %95 güvenilirlikle hafta içi ve hafta sonu günlük televizyon izleme süresi 

bakımından eğitim düzeyleri arasında en az birinin istatistiksel olarak farklı olduğu 

anlamına gelmektedir. Yapılan varyans analizi ve çoklu karşılaştırma testlerine göre 

(Tamhane’s T2) %95 güven düzeyinde düşük, orta ve yüksek düzey eğitimlilerin 

hafta içi günlük televizyon izleme süreleri arasında;  yüksek düzey eğitimlilerin ise 

hafta sonu günlük televizyon izleme süresi ile diğer gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.  
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Hafta içi ve hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme süresi cinsiyet 
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bakımından cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu 

ifade etmektedir. Yapılan t testi sonucunda kadınların erkeklere göre daha fazla 

televizyon izlediği tespit edilmiştir.  

Hafta içi ve hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme süresi yaş grupları 
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Hafta içi ve hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme süresi çalışma 

durumu açısından incelendiğinde, p değerleri sırasıyla 0,000<0,05 (hafta içi) ve 

0,000<0,05 (hafta sonu) olarak hesaplanmıştır. Verilen cevaplara göre bu sonuçlar, 

%95 güvenilirlikle hafta içi ve hafta sonu günlük televizyon izleme süresi bakımından 

çalışma durumları arasında en az birinin istatistiksel olarak farklı olduğu anlamına 

gelmektedir.  

Yapılan varyans analizi ve çoklu karşılaştırma testlerine göre (Tamhane’s T2) 

%95 güven düzeyinde hafta içi ve hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme 

süreleri karşılaştırıldığında ev hanımı ve emekliler ile diğer gruplar arasındaki fark 

anlamlıdır. Ev hanımı ve emeklilerin 4 saatten fazla süre ile televizyon izlediği 

gözlenmektedir. 

Hafta sonu televizyon izleme sürelerinin hafta içine göre daha fazla 

olmasının temel sebebi bireylerin boş zaman aktivitelerinin başında televizyon 

izlemenin gelmesidir. TÜİK’in yaptığı araştırmaya göre bireylerin son dört hafta 

içinde boş zamanlarını değerlendirmek üzere yaptıkları eğlence ve kültür 

faaliyetlerinin dağılımı incelendiğinde; 10 ve daha yukarı yaştaki bireylerin en fazla 

yaptıkları faaliyetlerin başında %94,6 ile televizyon izlemek gelmektedir (TÜİK Zaman 

Kullanımı Araştırması,2015). 

Boş zaman kavramının genel kabul gören tanımlaması yapılacak olursa 

“çalışma dışı zaman” ya da “işten arta kalan zaman” olarak ifade edilebilmektedir 

Eğitim düzeyi arttıkça 
televizyon izleme süresi 

azalmaktadır. 

Televizyonu en çok 45 yaş ve 
üstü  izlemektedir! 
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(Oktik,2001). Henri Lefebvre ise Modern Çağda Gündelik Hayat isimli önemli 

eserinde zamanın, kullanım biçimleri açısından birbiriyle kıyaslamalı olarak 

çözümlenmesi durumunda üçe ayrılabileceğini belirtmektedir. O’na göre zorunlu 

zaman, mesleki işe; zoraki zaman ulaşım, yürütülecek işlem, formaliteler vs gibi iş 

dışındaki gerekliliklere ayrılmaktadır. Üçüncü zaman dilimi ise boş zamandır 

(Lefebvre serbest zaman kavramını tercih ediyor). Boş zaman eğlenceye ayrılan 

zaman dilimini ifade etmektedir (Lefebvre,1998).  

 

Karaküçük boş zamanları iki tarafı keskin kılıca benzetmektedir. O’na göre 

boş zamanlar olumlu kullanılırsa hem kişisel hem de toplumsal gelişim 

sağlanabilecekken, olumsuz kullanım durumunda bunalım, başıbozukluk gibi 

problemler doğabilecektir (Karaküçük,1999). Karaküçük’ün bahsettiği sorunlar 

sadece bireysel problemler olarak da görülmemelidir. Her bireyin katkısının çok 

değerli olarak görüldüğü çağımızda bireyin gelişememesi ya da atalet içerisinde 

bulunması toplumsal gelişim sürecinde de çok belirgin bir eksiklik yaratabilmektedir. 

Televizyonun genel izleyici kitlesine etkisinin ne kadar büyük olduğu göz önüne 

alındığında program içeriklerinin de bir o kadar önemli olduğu unutulmamalıdır.  

 

RTÜK’ün 2015 (RTÜK,2015) yılında yapmış olduğu Medya Okuryazarlığı 

Araştırması’nda da “Neden televizyon izlersiniz?” sorusuna katılımcıların çoğunluğu 

(%38,2) eğlenmek amaçlı televizyon izlediklerini belirtmişlerdir (Medya Okuryazarlığı 

Araştırması,2015).  
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Grafik-4. Cinsiyete Göre Hafta İçi, Günlük Ortalama Televizyon İzleme Süresi 
2006-2009-2012-2018 Karşılaştırması 

 
Cinsiyet bazında hafta içi günlük ortalama televizyon izleme sürelerine 

bakıldığında; RTÜK’ün 2006 (RTÜK,2006) yılında yapmış olduğu Televizyon İzleme 

Eğilimleri Araştırması verilerine göre kadınlar 5 saat 18 dakika televizyon izlerken, 

erkekler 4 saat 54 dakika izlemektedir. 2009 Araştırma (RTÜK,2009)  verilerine göre 

kadınların televizyon izleme süresinin 4 saat 30 dakika, erkeklerin 4 saat 6 dakika; 

2012 Araştırma (RTÜK,2012) verilerine göre kadınların televizyon izleme süresinin 3 

saat 48 dakika, erkeklerin televizyon izleme süresinin 3 saat 36 dakika; 2018 

Araştırma verilerine göre ise kadınların televizyon izleme süresinin 3 saat 46 dakika, 

erkeklerin televizyon izleme süresinin 3 saat 14 dakika olduğu görülmüştür.  

 

 

 

 

 

Kadınlar erkeklerden daha 
fazla televizyon izlemektedir! 

2006 2009 2012 2018

5 saat
18 dk 4 saat

30 dk 3 saat
48 dk

3 saat
46 dk

4 saat
54 dk 4 saat

6 dk 3 saat
36 dk 3 saat

14 dk

Kadın Erkek
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Yıllar itibariyle cinsiyete göre dağılımlara bakıldığında, hafta içi hem 

kadınların hem de erkeklerin televizyon izleme sürelerinde bir düşüş yaşandığı 

görülmektedir. Bunun yanında yapılan bu araştırmalardaki ortak nokta şudur ki 

hafta içi kadınlar erkeklerden daha fazla  televizyon izlemektedirler.  

Grafik-5. Cinsiyete Göre Hafta Sonu, Günlük Ortalama Televizyon İzleme Süresi 
2006-2009-2012-2018 Karşılaştırması 

Cinsiyet bazında hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerine 

bakıldığında; RTÜK’ün 2006 (RTÜK,2006) yılında yapmış olduğu Televizyon İzleme 

Eğilimleri Araştırması verilerine göre kadınlar 5 saat 18 dakika televizyon izlerken, 

erkekler 5 saat izlemektedir. 2009 Araştırma (RTÜK,2009)  verilerine göre kadınların 

televizyon izleme süresinin 4 saat 30 dakika, erkeklerin 4 saat 36 dakika; 2012 

Araştırma (RTÜK,2012) verilerine göre kadınların televizyon izleme süresinin 4 saat 24 

dakika, erkeklerin televizyon izleme süresinin 4 saat 18 dakika; 2018 Araştırma 

verilerine göre ise kadınların televizyon izleme süresinin 3 saat 55 dakika, erkeklerin 

televizyon izleme süresinin 3 saat 35 dakika olduğu görülmüştür.  

2006 2009 2012 2018

5 saat
18 dk 4 saat

30 dk
4 saat
24 dk 3 saat

55 dk

5 saat 4 saat
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Grafik-6. Eğitim Düzeyine Göre Hafta İçi, Günlük Ortalama Televizyon İzleme Süresi 
2006-2009-2012-2018 Karşılaştırması 

 

 
 

Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme süresinde 2006 ile 2012 yılları 

arasında bütün eğitim düzeylerinde genel bir düşüş yaşanırken, 2018 yılında 2012 

yılına göre düşük ve orta eğitim düzeylerinde bu süre artmıştır. 

  

2006 2009 2012 2018

5 saat
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48 dk
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58 dk

5 saat
6 dk

4 saat
6 dk 3 saat

30 dk
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33 dk

4 saat
30 dk 3 saat

54 dk 3 saat
30 dk

2 saat
57 dk

Düşük Düzey Eğitimliler Orta Düzey Eğitimliler Yüksek Düzey Eğitimliler
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Grafik-7. Eğitim Düzeyine Göre Hafta Sonu, Günlük Ortalama Televizyon İzleme Süresi 

2006-2009-2012-2018 Karşılaştırması 
 

 
 

Hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerine yıllar bazında eğitim 

düzeyleri açısından bakıldığında, hafta sonu televizyon izleme sürelerinin azaldığı 

görülmüştür. 
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Grafik-8. Hafta İçi, Genel Olarak, Hangi Saat Dilimlerinde Televizyon Yayınlarını İzlediğinizi 

Belirtiniz.(%) 
(Birden fazla saat dilimi için cevap verilebildiğinden toplam %100’ü geçmektedir.) 

(Cevap veren sayısı = 2.255) 

 

 
 
 

Hafta içi televizyon  izlemenin en yoğun olduğu saat dilimleri  sırasıyla 18:00-

21:00 (%75,7) ve 21:01-24:00 (% 65,1) ‘tür. İzleyicilerin büyük bir kısmını kapsayan bu 

saat dilimi RTÜK Yayıncılık Terminolojisi Sözlüğü tanımına göre, Prime Time (Altın 

Saatler) olarak adlandırılan izlenme oranının en yüksek olduğu zaman dilimidir. 
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Tablo-6. Hafta İçi, Televizyon İzlenen Saat Dilimlerine Göre Dağılım (%) 
2006-2009-2012-2018 Karşılaştırması 

(Birden fazla saat dilimi için cevap verilebildiğinden toplam % 100’ü geçmektedir.) 
(2006 yılı için Cevap veren sayısı =  4.574 kişi) 
(2009 yılı için Cevap veren sayısı =  2.567 kişi) 

     (2012 yılı için Cevap veren sayısı =  2.525 kişi) 
                                               (2018 yılı için Cevap veren sayısı =  2.255 kişi) 

 
 

 2006 2009 2012 2018 

06:01 – 09:00 arası 5,9 3,0 3,3 4,3 

09:01 – 12:00 arası 17,8 16,3 11,8 20,2 

12:01 – 15:00 arası 17,1 15,0 11,5 21,4 

15:01 – 18:00 arası 20,6 22,9 18,7 29,3 

18:01 – 21:00 arası 60,2 70,9 53,7 75,7 

21:01 – 24:00 arası 59,5 63,3 61,0 65,1 

00:01 – 03:00 arası 7,4 5,8 7,8 11,0 

03:01 – 06:00 arası 1,4 0,4 1,0 0,8 

 
 

Hafta içi televizyon izlenen saat dilimleri yıllara göre karşılaştırıldığında 2018 

yılında önceki yıllara göre televizyon izlenen saat dilimlerinde bir yoğunlaşma 

gözlemlenmiştir.  
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Tablo-7. Hafta İçi, Genel Olarak, Hangi Saat Dilimlerinde Televizyon Yayınlarını İzlediğinizi 
Belirtiniz.(%) 

(Birden fazla saat dilimi için cevap verilebildiğinden toplam %100’ü geçmektedir.) 
(Cevap veren sayısı = 2.255 kişi) 

 

 
 
 

06.01-
09.00 

09.01-
12.00 

12.01-
15.00 

15.01-
18.00 

18.01-
21.00 

21.01-
24.00 

24.01-
03.00 

03.01-
06.00 

Cinsiyet7 

Kadın 4,8 29,1 28,4 35,2 75,5 63,4 10,8 0,4 

Erkek 3,8 11,7 14,6 23,6 75,9 66,7 11,1 1,1 

Yaş Grupları8 

15-24 yaş 
arası 0,3 11,0 12,7 20,5 61,1 59,9 12,7 0,6 

25-34 yaş 
arası 2,8 15,4 21,7 31,6 75,8 67,4 11,9 0,6 

35-44 yaş 
arası 4,1 22,1 21,5 28,7 75,9 69,3 10,6 0,9 

45-54 yaş 
arası 8,8 29,1 24,4 27,8 81,6 69,1 11,9 0,9 

55-64 yaş 
arası 7,2 29,0 25,1 34,3 85,5 55,1 8,7 1,4 

65 yaş ve 
üstü 9,2 29,4 30,3 40,4 84,4 52,3 3,7 0,0 

 
 

Televizyon yayınlarının hafta içi hangi saat dilimlerinde izlendiğinin cinsiyet 

ile yaş grupları arasında farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare 

analizi uygulanmış ve  %95 güvenilirlikle istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösteren 

gruplar aşağıda belirtilmiştir. 

                                                 
709.01-12.00 saatleri arası için Cramer’s V=.217, p=.000; 12.01-15.00 saatleri arası için Cramer’s V=.167, p=.000; 

15.01-18.00 saatleri arası için Cramer’s V=.128, p=.000  
806.01-09.00 saatleri için Cramer’s V=.139, p=.000; 09.01-12.00 saatleri için Cramer’s V=.165; p=.000; 12.01-15.00 

saatleri için Cramer’s V=.104, p=.000; 15.01-18.00 saatleri için Cramer’s V = .104, p=.000; 18.01-21.00 saatleri için 

Cramer’s V=.165, p=.000; 21.01-24.00 saatleri için Cramer’s V=.114, p=.000 
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Hafta içi televizyon izleme saatlerine bakıldığında, en belirgin fark çalışma 

saatleri içerisinde yani 09:00-18:00 saatleri arasındadır. Bu saat dilimlerinde 

kadınların erkeklerden daha fazla televizyon izlediği görülmektedir. Burada ev 

hanımlarının etkisi büyüktür. TÜİK 2018 yılı Temmuz dönemi işgücü istatistiklerine 

göre; Türkiye’de işgücüne katılma oranı %54 olup bu oran erkeklerde %73,8, 

kadınlarda ise %34,7’dir (TÜİK,2018). 

 

12:00-15:00 ve 18:00-21:00 saatleri arasında yaş ilerledikçe televizyon izleme 

sürelerinin arttığı gözlemlenmiştir. 24:01-03:00 saatleri arasında %12,7 oranıyla en 

çok televizyon izleyen kesimin 15-24 yaş aralığındaki gençler olduğu görülmüştür.  

 

Televizyon yayın içerikleri düşünüldüğünde özellikle gençler ve çocuklar, 

diğer televizyon izleyicilerine göre daha fazla tehlike altında bulunmaktadır. 

Amerikan Pediatri Akademisi Kurulu’na göre, 2-18 yaş arasındaki Amerikalı 

çocuklar günde ortalama 6 saat 32 dakikalarını medya (televizyon, radyo, sinema, 

internet, video oyunlar vb.) karşısında geçirmektedir. Bu geçirdikleri süre uyku hariç 

diğer tüm aktivitelerden daha fazladır. Bu süre zarfında da çocuk ve gençler  

şiddet eylemlerine çok fazla şahit olmaktadır (American Academy of Pediatrics 

Committee,2001,s.1222). 

 

 Bir insanın, ergenlik dönemine gelinceye kadar, sadece televizyonda 

ortalama 200.000 şiddet sahnesi izlediği dikkate alındığında, uzun süre televizyon 

izleyen çocukların ve gençlerin yoğun şiddet eylemlerine şahit olduğu 

görülmektedir. Bunu önlemek amacıyla 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş 

ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da “korumalı saat uygulaması” yer 

almaktadır. Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar 

verebilecek türde içerik bulunduran televizyon yayınlarına bu izleyici kitlesinin 

seyredebileceği saatler için içerik sınırlandırılması getirilmiştir. Korumalı saat 

uygulamasıyla çocukların ve gençlerin ekran başında olduğu saatlerde şiddet, 
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 Bir insanın, ergenlik dönemine gelinceye kadar, sadece televizyonda 

ortalama 200.000 şiddet sahnesi izlediği dikkate alındığında, uzun süre televizyon 

izleyen çocukların ve gençlerin yoğun şiddet eylemlerine şahit olduğu 
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almaktadır. Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar 

verebilecek türde içerik bulunduran televizyon yayınlarına bu izleyici kitlesinin 

seyredebileceği saatler için içerik sınırlandırılması getirilmiştir. Korumalı saat 

uygulamasıyla çocukların ve gençlerin ekran başında olduğu saatlerde şiddet, 
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pornografi, uyuşturucu madde kullanımı ve benzeri tüm zararlı içerikli program 

yayınlarının engellenmesi amaçlanmıştır (Işıker,2011). 

 

RTÜK’ün 2015 yılında yapmış olduğu Medya Okuryazarlığı Araştırması 

verilerine göre katılımcıların (13-16 yaş aralığındaki çocuklar) %15,3’ü; 

özellikle hafta sonu 24:01-03:00 saatleri arasında televizyon yayınlarındaki 

şiddet içeriklerine  maruz kalmaktadır. Bu sebeple yayıncıların  günün her 

saatinde yayınlanan program içeriklerine karşı daha dikkatli olmaları 

gerekmektedir (RTÜK,2015). 
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Tablo-8. Hafta İçi, Genel Olarak, Hangi Saat Dilimlerinde Televizyon Yayınlarını İzlediğinizi 

Belirtiniz.(%) 
(Birden fazla saat dilimi için cevap verilebildiğinden toplam %100’ü geçmektedir.) 

(Cevap veren sayısı = 2.255 kişi) 
 

 
 
 

06.01-
09.00 

09.01-
12.00 

12.01-
15.00 

15.01-
18.00 

18.01-
21.00 

21.01-
24.00 

24.01-
03.00 

03.01-
06.00 

Eğitim Düzeyi9 
Düşük 
düzey 

eğitimliler 
8,6 34,2 29,1 35,6 82,3 57,0 7,9 1,4 

Orta düzey 
eğitimliler 3,1 18,6 23,0 32,0 71,8 65,2 14,0 0,7 

Yüksek 
düzey 

eğitimliler 
3,1 11,4 11,0 17,9 78,3 72,0 7,2 0,2 

Çalışma Durumu10 
Tam 

zamanlı 
çalışan 

2,0 8,3 13,8 23,0 78,3 72,0 12,0 0,7 

Yarı 
zamanlı 
çalışan 

1,4 17,1 25,7 21,4 62,9 65,7 5,7 0,0 

Mevsimsel 
çalışan 0,0 0,0 5,0 10,0 60,0 50,0 10,0 15,0 

Öğrenci 0,4 7,5 14,0 22,8 60,5 56,1 12,7 0,4 

Ev hanımı 7,9 43,5 37,0 43,0 75,0 60,1 11,2 0,5 

Emekli 11,7 32,9 27,2 37,1 88,7 57,7 6,6 0,5 

Çalışmıyor 3,1 23,1 15,4 23,1 67,7 53,8 7,7 1,5 

                                                 
906.01-09.00 saatleri için Cramer’s V=.111, p=.000; 09.01-12.00 saatleri için Cramer’s V=.198, p=.000; 12.01-15.00 

saatleri için Cramer’s V=.156, p=.000; 15.01-18.00 saatleri için Cramer’s V=.147, p=.000; 18.01-21.00 saatleri için 

Cramer’s V=.102, p=.000; 21.01-24.00 saatleri için Cramer’s V=.107, p=.000; 24.01-03.00 saatleri için Cramer’s 

V=.102, p=.000 
1006.01-09.00 saatleri için Cramer’s V=.178, p=.000; 09.01-12.00 saatleri için Cramer’s V=.389, p=.000;  12.01-15.00 

saatleri için Cramer’s V=.248, p=.000; 15.01-18.00 saatleri için Cramer’s V=.201, p=.0000; 18.01-21.00 saatleri için 

Cramer’s V=.168, p=.000; 21.01-24.00 saatleri için Cramer’s V=.146, p=.000, 03.01-06.00 saatleri için Cramer’s 

V=.158, p=.000 
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Televizyon yayınlarının hafta içi hangi saat dilimlerinde izlendiğinin eğitim 

düzeyi ile çalışma durumu arasında farklılık gösterip göstermediğini test etmek 

amacıyla ki-kare analizi uygulanmış ve %95 güvenilirlikle istatistiksel açıdan anlamlı 

farklılık gösteren gruplar aşağıda belirtilmiştir.  

 

Hafta içi televizyon izleme saatlerine eğitim düzeyi açısından bakıldığında, 

düşük düzey eğitimlilerinin en yoğun televizyon izlediği saatlerin 18:01-24:00 saatleri 

olduğu; bu saat dilimleri içerisinde eğlence ve yarışma, dizi programların ağırlıkla 

yer alması  yani “prime time” (Altın Saatler)  zaman diliminin  izlenmesi bu açıdan 

anlamlıdır.  21:01-24:00 saat dilimlerinde eğitim düzeyi arttıkça televizyon izleme 

oranının arttığı görülmüştür. 

 
Grafik-9. Hafta Sonu, Genel Olarak Hangi Saat Dilimlerinde Televizyon Yayınlarını 

İzlediğinizi Belirtiniz. (%) 
(Birden fazla saat dilimi için cevap verilebildiğinden toplam %100’ü geçmektedir.) 

(Cevap veren sayısı = 2.255) 
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15:01-18:00

18:01-21:00

21:01-24:00
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03:01-06:00

2,4

18,8

27,2

37,4

73,8

67

17,3

1,1
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Hafta sonu televizyon izleme saatlerine bakıldığında, hafta içine göre genel 

bir artış gözlenirken çalışma durumunun bireylerin televizyonu izleme saatlerini 

etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca hafta içi 06:01-12:00 arası izlenme oranları hafta 

sonuna göre daha fazladır. Hafta sonu ise 21:01-06:00 arası hafta içine göre daha 

fazla televizyon izlenmektedir. 

 
Tablo-9. Hafta Sonu, Televizyon İzlenen Saat Dilimlerine Göre Dağılımı (%) 

2006-2009-2012-2018 Karşılaştırması 
(Birden fazla saat dilimi için cevap verilebildiğinden toplam %100’ü geçmektedir.) 

(2006 yılı için Cevap veren sayısı =  4.515kişi) 
(2009 yılı için Cevap veren sayısı =  2.562kişi) 
(2012 yılı için Cevap veren sayısı = 2.525 kişi) 
(2018 yılı için Cevap veren sayısı = 2.255 kişi) 

 
 

 2006 2009 2012 2018 

06:01 – 09:00 arası 3,8 2,4 2,7 2,4 

09:01 – 12:00 arası 17,1 14,8 12,4 18,8 

12:01 – 15:00 arası 20,8 17,7 15,1 27,2 

15:01 – 18:00 arası 24,1 25,2 24,5 37,4 

18:01 – 21:00 arası 59,0 68,7 57,1 73,8 

21:01 – 24:00 arası 59,6 68,1 70,2 67,0 

00:01 – 03:00 arası 10,6 11,1 13,8 17,3 

03:01 – 06:00 arası 1,9 1,3 2,2 1,1 

 
 

2012 yılına göre ortalama televizyon  izleme süreleri düşerken genel olarak 

saat dilimine göre dağılımların arttığı (06:01-09:00, 21:01-24:00, 03:01-06:00 saatleri 

arasındaki küçük azalmalar dışında) görülmektedir. Bu verilerden hareketle, izleme 

süresinin düştüğü ancak televizyon izleme alışkanlığının -hafta içinde olduğu gibi  

gün içine yayılmış bir eğilim olduğu belirlenmiştir. 
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Hafta sonu televizyon izleme saatlerine bakıldığında, hafta içine göre genel 

bir artış gözlenirken çalışma durumunun bireylerin televizyonu izleme saatlerini 
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sonuna göre daha fazladır. Hafta sonu ise 21:01-06:00 arası hafta içine göre daha 

fazla televizyon izlenmektedir. 
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2006-2009-2012-2018 Karşılaştırması 
(Birden fazla saat dilimi için cevap verilebildiğinden toplam %100’ü geçmektedir.) 

(2006 yılı için Cevap veren sayısı =  4.515kişi) 
(2009 yılı için Cevap veren sayısı =  2.562kişi) 
(2012 yılı için Cevap veren sayısı = 2.525 kişi) 
(2018 yılı için Cevap veren sayısı = 2.255 kişi) 
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15:01 – 18:00 arası 24,1 25,2 24,5 37,4 
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Tablo-10. Hafta Sonu, Genel Olarak Hangi Saat Dilimlerinde Televizyon Yayınlarını 
İzlediğinizi Belirtiniz. (%) 

(Birden fazla saat dilimi için cevap verilebildiğinden toplam %100’ü geçmektedir.) 
(Cevap veren sayısı = 2.255 kişi) 

 

 
 
 

06.01-
09.00 

09.01-
12.00 

12.01-
15.00 

15.01-
18.00 

18.01-
21.00 

21.01-
24.00 

24.01-
03.00 

03.01-
06.00 

Cinsiyet11 

Kadın 1,7 21,6 34,0 41,4 73,8 66,4 18,2 0,4 

Erkek 3,0 16,2 20,7 33,6 73,9 67,6 16,3 1,7 

Yaş Grupları12 

15-24 
yaş arası 0,9 13,3 19,6 27,1 61,4 60,8 17,6 0,9 

25-34 
yaş arası 1,0 15,9 27,6 42,7 75,0 69,7 17,6 0,3 

35-44 
yaş arası 2,2 19,0 29,3 35,9 71,6 72,2 19,2 2,2 

45-54 
yaş arası 3,8 20,3 29,4 41,3 79,7 71,3 20,0 1,6 

55-64 
yaş arası 6,8 30,9 25,1 33,8 85,0 56,0 12,6 1,0 

65 yaş 
ve üstü 5,5 27,5 36,7 39,4 78,9 51,4 4,6 0,0 

 
 
 

                                                 
11 06.01-09.00 saatleri arası için Cramer’s V=.044, p=.026; 09.01-12.00 saatleri arası için Cramer’s V=.069, p=.001; 

12.01-15.00 saatleri arası için Cramer’s V=.149, p=.000; 15.01-18.00 saatleri arası için Cramer’s V=.080, p=.000; 03.01-

06.00 saatleri arası için Cramer’s V=.067, p=.001 
1206.01-09.00 saatleri arası için Cramer’s V=.122, p=.000; 09.01-12.00 saatleri arası için Cramer’s V=.127, p=.000; 

12.01-15.00 saatleri arası için Cramer’s V=.088, p=.004; 15.01-18.00 saatleri arası için Cramer’s V=.112, p=.000; 18.01-

21.00 saatleri arası için Cramer’s V=.149, p=.000; 21.01-24.00 saatleri arası için Cramer’s V=.135, p=.000; 24.01-03.00 

saatleri arası için Cramer’s V=.091, p=.002; 03.01-06.00 saatleri arası için Cramer’s V=.075, p=.028 
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Televizyon yayınlarının hafta sonu izlenilen saat dilimleri ile cinsiyet ve yaş 

grupları arasındaki farkı test etmek amacıyla ki-kare analizi uygulanmış ve %95 

güvenilirlikle istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösteren gruplar aşağıda 

belirtilmiştir.  

 

Hafta sonu televizyon izleme saatlerinin demografik verileri incelendiğinde 

kadınların 09:01-18:00 saatleri arasında erkeklere kıyasla daha fazla televizyon 

izlediği tespit edilmiştir. Fakat bu oranlar hafta içine göre kıyaslandığında belirgin 

bir fark arz etmemektedir. 

 

Hafta sonu 09:01-18:00 saat dilimleri arasında erkeklerin hafta içine göre 

daha fazla televizyon izlediği belirlenmiştir. Bu sonuç daha çok çalışma durumuyla 

açıklanabilir. 

 

Yaş gruplarına bakıldığında ise günün erken saatlerinde televizyon 

izleyenlerin daha çok 55 ve üstü yaş grubu olduğu anlaşılmaktadır. Bireylerin yaşları 

yükseldikçe 06:01-12:00 saatleri arasında televizyon izleme tercihlerinin de arttığı 

görülmektedir. 
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Tablo-11. Hafta Sonu, Genel Olarak Hangi Saat Dilimlerinde Televizyon Yayınlarını 
İzlediğinizi Belirtiniz. (%) 

(Birden fazla saat dilimi için cevap verilebildiğinden toplam %100’ü geçmektedir.) 
(Cevap veren sayısı = 2.255 kişi) 

 
 
 
 

06.01-
09.00 

09.01-
12.00 

12.01-
15.00 

15.01-
18.00 

18.01-
21.00 

21.01-
24.00 

24.01-
03.00 

03.01-
06.00 

Eğitim Düzeyi13 

Düşük 
düzey 

eğitimliler 
5,9 30,3 33,2 38,5 80,0 57,8 10,4 1,8 

Orta düzey 
eğitimliler 1,4 15,8 29,7 39,8 70,9 69,0 20,6 1,0 

Yüksek 
düzey 

eğitimliler 
1,4 15,3 16,6 31,4 74,7 70,8 16,1 0,5 

Çalışma Durumu14 
Tam 

zamanlı 
çalışan 

1,4 13,3 20,6 36,3 74,5 73,6 17,8 1,2 

Yarı 
zamanlı 
çalışan 

0,0 24,3 32,9 47,1 74,3 57,1 12,9 0,0 

Mevsimsel 
çalışan 0,0 5,0 5,0 10,0 45,0 50,0 20,0 15,0 

Öğrenci 0,9 13,6 21,5 26,3 61,4 58,3 18,4 1,3 

Ev hanımı 2,6 27,9 41,3 46,3 74,4 64,0 20,1 0,7 

Emekli 9,4 29,6 32,4 33,3 86,4 59,2 8,0 0,5 

Çalışmıyor 3,1 12,3 15,4 27,7 67,7 55,4 12,3 0,0 

                                                 
1306.01-09.00 saatleri için Cramer’s V=.121, p=.000; 09.01-12.00 saatleri için Cramer’s V=.155, p=.000; 12.01-15.00 

saatleri için Cramer’s V=.140, p=.000; 15.01-18.00 saatleri için Cramer’s V=.072, p=.003, 18.01-21.00 saatleri için 

Cramer’s V=.083, p=.000; 21.01-24.00 saatleri için Cramer’s V=.104, p=.000; 00.01-03.00 saatleri için Cramer’s 

V=.108, p=.000 
1406.01-09.00 saatleri için Cramer’s V=.155, p=.000; 09.01-12.00 saatleri için Cramer’s V=.187, p=.000;12.01-15.00 

saatleri için Cramer’s V=.210, p=.000; 15.01-18.00 saatleri için Cramer’s V=.142, p=.000; 18.01-21.00 saatleri için 

Cramer’s V=.143, p=.000; 21.01-24.00 saatleri için Cramer’s V=.144, p=.000;  00.01-03.00 saatleri için Cramer’s 

V=.091, p=.004; 03.01-06.00 saatleri için Cramer’s V=.133, p=.000 
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Televizyon yayınlarının hafta sonu hangi saat dilimlerinde izlendiğinin eğitim 

düzeyi ile çalışma durumu arasında farklılık gösterip göstermediğini test etmek 

amacıyla ki-kare analizi uygulanmış ve %95 güvenilirlikle istatistiksel açıdan anlamlı 

farklılık gösteren gruplar aşağıda belirtilmiştir.  

 

Hafta sonu televizyon izleme tercihlerinde eğitim düzeyleri açısından hafta 

içi tercihlerine benzer bir televizyon izleme eğilimi ortaya çıkmıştır.  

 

Hafta sonunda televizyonun bu kadar fazla izlenmesinin bir diğer açıklaması 

ise televizyon izlemenin insanların hoşça vakit geçirmelerini sağlayarak, onları 

eğlendirmesidir (Sartori,2004). Bu yüzden de teknolojik gelişmeler doğrultusunda 

kitle iletişim araçları içerisinde en yaygın araçlardan biri olan televizyonun çağımız 

insanının en önemli eğlence kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Kullanımlar ve 

Doyumlar Yaklaşımı (Uses and Gratifications Theory) içerisinde değerlendirildiğinde  

televizyonun insanlara evlerinde kendi başlarına eğlenme imkânı verdiğini 

söylemek mümkündür. Nitekim  RTÜK’ün 2009 ve 2012 yıllarında yapmış olduğu 

Televizyon İzleme Eğilimi Araştırmaları’nda da kişilerin eğlence amaçlı televizyon 

izledikleri görülmüştür. Fakat bu basit eğlencenin bireysel zevkleri tatmin ederken 

toplumsal bağları da zayıflattığını söyleyebiliriz.  
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KANAL VE PROGRAM TERCİHLERİ 

Televizyon yayınlarında birbirinden farklı içerikler ve değişik formatlar yer 

almaktadır. Bu içerikler farklı izleyici kitleleri tarafından izlenmekte ve zaman zaman 

içeriklere ilişkin olumlu/olumsuz yaklaşımlar bulunmaktadır. Nitekim, RTÜK İletişim 

Merkezi’ne yapılan bir çok izleyici şikayeti ve beğenisi de bunu göstermektedir.  

Bu bölümde izleyicilerin kanal, program tercihlerinin yanı sıra televizyon 

içeriklerinde rahatsız oldukları konular, farklı medya mecralarından edindikleri 

haberlere güvenme durumları ve televizyon yayınlarında dil kullanımı gibi konulara 

yer verilecektir.  

Grafik-10. En Çok Beğendiğiniz Televizyon Kanalı Hangisidir? (%) 
 (Açık uçlu soruya verilen cevaplardan derlenmiştir.) 

(Cevap veren sayısı = 2.163) 

“En çok beğendiğiniz televizyon kanalı hangisidir?” sorusuna cevap 

verenlerin %19,7’si ATV kanalını, %17,5’i TRT kanallarını ve %14,3’ü Fox TV’yi 

beğendiğini belirtmiştir. 
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Grafik-11. Aşağıdaki Program Türlerini İzleme Durumunuzu Belirtiniz.  

(Aylık Ortalama Gün Sayısı) 
 

 
 

Araştırma sonucu elde edilen bulgulara göre, cevap veren kişilerin izlemeyi 

en çok tercih ettiği program türü aylık ortalama 24 gün izleme ile “Haberler” 

olmuştur. Bu durum medyanın haber aktarma/bilgilendirme işlevinin önemini 

göstermekte, insanların medyayı en çok çevrelerinde olup bitenlerden haberdar 

olmak amacıyla kullandığını ortaya koymaktadır. Kamuoyu kendisi ve yaşadığı 

toplum hakkında bilgiyi medya vasıtasıyla almaktadır. Bu bilgi kişinin kendi hayatı 

için olduğu kadar;  içinde yaşadığı toplum ve dünya hakkında da fikir sahibi 

olmasını sağlamaktadır. İnsanları bilgilendiren ve belli konularda duyarlılık yaratan 

medya, belli görüşlerin yaygınlaşmasına ya da bazı hususlarda ortak bir bilincin 

oluşmasına da katkıda bulunabilir.  

 

Haberler

Yerli Diziler

Spor Programları

Kuşak Programları

Açık oturum/Tartışma
Programları

Kültür Programları

Yarışma Programları

Müzik/Eğlence/Klip

Dini Programlar

Yabancı Diziler

Türk Filmleri

Yabancı Filmler

Güldürü/Talk Show

Magazin Programları

24,2
15,6

13,5

12,8

10,6

9,9

9,6

9,6

9,5

8,9

8,9

8,3

7,7

7,2



TELEVİZYON İZLEME EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI-2018 

 
KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

54 

İkinci sırada  aylık ortalama 15 gün izleme ile “Yerli Diziler” program türü yer 

almaktadır. Bu durum ise medyanın bir diğer önemli işlevi olan eğlendirme aracı 

olması ile açıklanabilir. Gündelik hayatın rutininden, yoğun çalışma temposundan 

yorulan, sıkılan insanlar çoğu zaman eğlendirici programlarla vakit geçirmeyi, 

rahatlamayı isterlerler. İşte bu noktada medya önemli bir eğlence, rahatlama 

kaynağı olmaktadır. Ülkemizde günün en çok televizyon izlenen saatleri olan 

“prime-time” (Altın Saatler) da kanalların yayın akışlarına bakıldığında, söz konusu 

zaman diliminde çoğunlukla dizi filmlerin yer aldığı görülmektedir.  

 

Tercih edilen program türleri sıralamasında üçüncü olarak “Spor 

Programları”, dördüncü olarak gündüz saatlerinde yayınlanan “Kuşak Programları” 

ve ardından beşinci olarak “Açık Oturum/Tartışma Programları”nın yer aldığı 

görülmektedir. 

 

        

                        
 

 

  

En fazla izlenen ilk iki 
program türü haberler 

ve yerli dizilerdir! 
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almaktadır. Bu durum ise medyanın bir diğer önemli işlevi olan eğlendirme aracı 

olması ile açıklanabilir. Gündelik hayatın rutininden, yoğun çalışma temposundan 

yorulan, sıkılan insanlar çoğu zaman eğlendirici programlarla vakit geçirmeyi, 

rahatlamayı isterlerler. İşte bu noktada medya önemli bir eğlence, rahatlama 

kaynağı olmaktadır. Ülkemizde günün en çok televizyon izlenen saatleri olan 

“prime-time” (Altın Saatler) da kanalların yayın akışlarına bakıldığında, söz konusu 

zaman diliminde çoğunlukla dizi filmlerin yer aldığı görülmektedir.  

 

Tercih edilen program türleri sıralamasında üçüncü olarak “Spor 

Programları”, dördüncü olarak gündüz saatlerinde yayınlanan “Kuşak Programları” 

ve ardından beşinci olarak “Açık Oturum/Tartışma Programları”nın yer aldığı 

görülmektedir. 

 

        

                        
 

 

  

En fazla izlenen ilk iki 
program türü haberler 

ve yerli dizilerdir! 
 

 TELEVİZYON İZLEME EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI-2018 

 
KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

55 

Tablo-12. Aşağıdaki Program Türlerini İzleme Durumunuzu Belirtiniz. 
(Aylık Ortalama Gün Sayısı) 
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Kadın 25.1 16.7 9.3 15.3 9.7 

Erkek 23.3 14.4 15.0 8.0 11.3 

Yaş Grupları 

15-24 yaş arası 20.4 12.4 14.1 10.5 7.8 

25-24 yaş arası 21.9 16.1 11.8 12.0 10.3 

35-44 yaş arası 24.7 16.7 13.2 12.4 10.1 

45-54 yaş arası 27.7 17.1 15.1 15.3 11.1 

55-64 yaş arası 28.3 14.3 18.9 15.8 14.3 
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Orta Düzey Eğitimliler 24.2 16.2 13.8 14.3 11.1 
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Haberlerin izlenme durumu; cinsiyet, yaş grupları ve eğitim düzeyi 

değişkenleri açısından incelendiğinde, p değeri her bir değişken için 0,00<0,05 

olarak hesaplanmıştır. Verilen cevaplara göre, %95 güvenilirlikle haberlerin izlenme 

durumuyla belirtilen değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

olduğu tespit edilmiştir.  
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farklılık olduğu tespit edilmiştir. 
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0,00<0,05 olarak hesaplanmıştır. Verilen cevaplara göre, %95 güvenilirlikle spor 

programlarının izlenme durumuyla cinsiyet ve yaş grupları değişkenleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

 

Kuşak programlarının izlenme durumu; cinsiyet, yaş grupları ve eğitim düzeyi 

değişkenleri açısından incelendiğinde, p değeri her bir değişken için 0,00<0,05 

olarak hesaplanmıştır. Verilen cevaplara göre, %95 güvenilirlikle kuşak 

programlarının izlenme durumuyla belirtilen değişkenler arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

 

Açık oturum/tartışma programlarının izlenme durumu; cinsiyet, yaş grupları 

ve eğitim düzeyi değişkenleri açısından incelendiğinde, p değeri cinsiyet ve yaş 

grupları için 0,00<0,05 olarak hesaplanmıştır. Verilen cevaplara göre, %95 

güvenilirlikle açık oturum/tartışma programlarının izlenme durumuyla cinsiyet ve 

yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. 
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En çok tercih edilen ilk 5 program türünün cinsiyet, yaş grupları ve eğitim  

düzeylerine göre dağılımına bakıldığında, “Haberler” program türünün aylık 

ortalama gün sayısına göre hemen her değişkende en yüksek olduğu 

görülmektedir. Ayrıca düşük düzey eğitimlilerin orta ve yüksek düzey eğitimlilere 

göre daha fazla haber izlediği görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Kadınların aylık ortalama 25 gün izleme ile erkeklere kıyasla daha fazla 

haber izlediği, erkeklerin ise spor programlarını ve açık oturum/tartışma 

programalarını izlemeyi kadınlardan daha çok tercih ettikleri görülmektedir.  

 

Yerli diziler program türünün demografik verilerinin dağılımına bakıldığında, 

bu program türünün en çok 25-54 yaş aralığındaki kişiler tarafından izlendiği 

görülmektedir. Ayrıca kadınlar erkeklere göre dizi izlemeyi daha çok tercih 

ederken, yüksek düzey eğitimliler düşük ve orta  düzey eğitimlilere göre  daha az 

dizi izlemektedirler. 

 

Yaş ilerledikçe haberlerin 
izlenme süresi artıyor! 

Dizi ve kuşak programlarını 
daha çok kadınlar; spor ve 

açık oturum programlarını ise 
daha çok erkekler izliyor! 
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Spor programlarını ise erkeklerin kadınlara göre daha fazla izlediği 

görülmüştür. Ayrıca 15-24 arası genç yaş grubunun ve 45-64 arası orta yaş 

grubunun spor programlarını daha fazla izlediği belirlenmiştir. 

 

Kuşak programlarını en çok kadınlar, 45 ve üstündeki yaş grupları, 

izlemektedir. Bu durumun da kanalların yayın akışlarında gündüz saatlerinde bu tür 

programların yayınlanıyor olmasıyla ilgisi bulunmaktadır. Ayrıca bu tür 

programlarda özellikle kadınların gündelik hayatlarında sıklıkla kullandıkları, rutin 

işlerinde faydalı olabilecek bilgiler de yer aldığı için kadınların erkeklere göre bu 

program türünü daha çok tercih ettikleri söylenebilir. 

 

Açık oturum/tartışma programlarının demografik değişkenlere göre 

dağılımına bakıldığında ise, erkeklerin bu program türünü daha fazla tercih ettiği 

görülmüştür. Ayrıca yaş grupları arttıkça açık oturum/tartışma programlarının 

izlenirliği de artmaktadır. Yine eğitim düzeyi yükseldikçe bu tür programların daha 

az izlendiği görülmüştür. 
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Grafik-12. Sizi En Çok Rahatsız Eden Program Türünü Söyler Misiniz?(%) 

(Açık uçlu soruya verilen cevaplardan derlenmiştir.) 
(Cevap veren sayısı = 559) 

 

 
En çok rahatsız olunan program türü konusunda katılımcıların %46,3’ü 

“Kuşak Programları”ndan rahatsız olduğunu dile getirmiştir. Ardından “Yerli Dizi”ler 

%21,6 oranıyla ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada “Haberler” dördüncü sırada 

ise “Magazin Programları” yer almıştır.  

 

“Kuşak Programları”, özellikle hafta içi gündüz kuşağında yer alan ucunda 

ödül olan ya da olmayan evlilik/izdivaç programlarını, müzik, eğitim, bilgi-beceri, 

sağlık gibi konuların yer aldığı, katılımcılarla sohbetlerin yapıldığı kadın 

programlarını ve adli olayları, cinayet, çocuk kaçırma vb. vakaları konu alan 

programları kapsamaktadır. Türkiye’de gündüz kuşağı programlarının geçmişi tek 

kanallı yıllara dayanmaktadır. Türkiye’de kuşak programlarının ilk örneklerinde 

genellikle ev kadınlarını bilgilendirme amaçlı eğitici stüdyo programları olduğu 

görülmektedir.  
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Özel yayıncılığın başlaması ve magazinleşmenin etkisiyle kadın programları 

eğlenceye, gösteriye veya trajediye ağırlık verir hale gelmiş ve formatlar 

çeşitlenmiştir (Türkiye Büyük Millet Meclisi,2016,s.302). 2000’li yılların başlarında 

gündüz kuşağı programlarında benzer formatlar yayınlanmaya başlamıştır. Ulusal 

kanallarda kadınların toplum içindeki sorunlarının tartışıldığı ve bu sorunlara çözüm 

arandığı benzer içeriklere sahip programlar yayınlanmıştır.  

 

İlk defa 2003 yılında yayınlanan evlendirme içerikli gündüz kuşağı 

programları 2017 yılına kadar farklı formatlarda gündüz kuşağına damgasını 

vurmuştur. 2017 yılında 6112 sayılı Kanunda yapılan bir düzenleme neticesinde 

evlendirme içerikli yapımlar yayından kaldırılmıştır. 2017-2018 yılı yeni yayın dönemi 

başladığında ise var olan evlendirme programları format değiştirerek kriminal 

vakaların işlendiği program türüne dönüşmüştür.  

 

Görüldüğü gibi televizyonlarda gündüz kuşağında her dönem farklı içerik ve 

formatlar yayında olmuştur. Şüphesiz bu içeriklerden en fazla ses getirenler 

evlendirme formatlı yapımlar olmuştur. Bu yapımlar yayınlandıkları dönemde 

izlendiği kadar şikayetlere de konu olmuştur.  

 

2018 yılı Ocak-Eylül ayları arasında RTÜK İletişim Merkezine gelen bildirimlerin 

program türleri açısından dağılımına bakıldığında ise “Yerli Diziler” program türünün 

%43,8 oranıyla ilk sırada yer aldığı görülmektedir. İkinci sırada ise %13 oranıyla 

“Sohbet Programları” yer almaktadır. Bu araştırmada ilk sırada bulunan “Kuşak 

Programları” ise 2018 yılının ilk 9 ayı itibariyle, %5,4 oranıyla dördüncü sırada yer 

İzleyici en fazla Kuşak 
Programlarından 

rahatsız! 
 



TELEVİZYON İZLEME EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI-2018 

 
KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

60 

 

 

 

                      

 

 

Özel yayıncılığın başlaması ve magazinleşmenin etkisiyle kadın programları 

eğlenceye, gösteriye veya trajediye ağırlık verir hale gelmiş ve formatlar 

çeşitlenmiştir (Türkiye Büyük Millet Meclisi,2016,s.302). 2000’li yılların başlarında 

gündüz kuşağı programlarında benzer formatlar yayınlanmaya başlamıştır. Ulusal 

kanallarda kadınların toplum içindeki sorunlarının tartışıldığı ve bu sorunlara çözüm 

arandığı benzer içeriklere sahip programlar yayınlanmıştır.  

 

İlk defa 2003 yılında yayınlanan evlendirme içerikli gündüz kuşağı 

programları 2017 yılına kadar farklı formatlarda gündüz kuşağına damgasını 

vurmuştur. 2017 yılında 6112 sayılı Kanunda yapılan bir düzenleme neticesinde 

evlendirme içerikli yapımlar yayından kaldırılmıştır. 2017-2018 yılı yeni yayın dönemi 

başladığında ise var olan evlendirme programları format değiştirerek kriminal 

vakaların işlendiği program türüne dönüşmüştür.  

 

Görüldüğü gibi televizyonlarda gündüz kuşağında her dönem farklı içerik ve 

formatlar yayında olmuştur. Şüphesiz bu içeriklerden en fazla ses getirenler 

evlendirme formatlı yapımlar olmuştur. Bu yapımlar yayınlandıkları dönemde 

izlendiği kadar şikayetlere de konu olmuştur.  

 

2018 yılı Ocak-Eylül ayları arasında RTÜK İletişim Merkezine gelen bildirimlerin 

program türleri açısından dağılımına bakıldığında ise “Yerli Diziler” program türünün 

%43,8 oranıyla ilk sırada yer aldığı görülmektedir. İkinci sırada ise %13 oranıyla 

“Sohbet Programları” yer almaktadır. Bu araştırmada ilk sırada bulunan “Kuşak 

Programları” ise 2018 yılının ilk 9 ayı itibariyle, %5,4 oranıyla dördüncü sırada yer 

İzleyici en fazla Kuşak 
Programlarından 

rahatsız! 
 

 TELEVİZYON İZLEME EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI-2018 

 
KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

61 

alan program türü olmuştur. 2017 yılı içerisinde RTÜK İletişim Merkezine gelen 

şikayetler arasında ilk sırada yer alan “Kuşak Programları”nın 2018 yılı içerisinde 

bildirim sayılarında düşüş olmasının ana nedeni 690 sayılı KHK ile evlendirme formatlı 

yapımların yayından kaldırılması olmuştur. Bu yapımların sona ermesi ile bunların 

yerini cinayet, çocuk kaçırma, kayıp bulma vb. polis adliye haberlerinden oluşan 

konuların işlendiği yeni yapımlar almıştır. 

 
Tablo-13. Kuşak Programlarında Sizi Rahatsız Eden/Eleştirdiğiniz Konular Nelerdir?(%) 

(Birden fazla cevap verilebildiğinden toplam 100’ü geçmektedir.) 
(Cevap veren sayısı = 259) 

 

KONU % 

Genel ahlak ve aile yapısına 
aykırılık 73,4 

Çocuk ve gençlere olumsuz 
örnek oluşturma 48,3 

Özel hayatın gizliliğine aykırılık 39,4 

Milli ve manevi değerlere 
aykırılık 35,1 

Ayrımcı ve kutuplaştırıcı olması 17,8 

 
 

Kuşak programlarında rahatsız olunan konularla ilgili soruda katılımcıların 

%73,4’ü bu programların içeriğinin, genel ahlak ve aile yapısına uygun  olmadığını 

ifade etmiştir. RTÜK İletişim Merkezine de “Kuşak Programları”na yönelik 

vatandaşlardan gelen bildirimlerde, bu programların genel ahlaka ve manevi 

değerlerimize uymadığı belirtilmektedir. Rahatsız olunan ikinci konu ise, bu tür 

programların çocuk ve gençler için olumsuz örnek oluşturmasıdır. Bu tür 

programlarda yer verilen konuların, konuşulanların ve programdaki katılımcıların 

özellikle genç nüfus üzerinde psikolojik ve/veya ahlaki yönden zarar verici olduğu 

düşünülmektedir. Öte yandan, kuşak programlarında rahatsız olunan diğer bir 

husus ise özel hayatın gizliliğine aykırı yayınlar yapılması olmuştur. Araştırmaya 
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katılanların %39,4’ü kuşak programı içeriklerinde özel hayat ve mahrem alan 

sınırlarını aşarak aile içi sırları ve özel bilgileri televizyon ekranında büyük bir kitle ile 

paylaşılmasından rahatsız olduğunu dile getirmiştir.  

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu vatandaşlardan gelen şikayetleri de göz 

önünde bulundurarak 2018 yılı Ocak-Eylül ayları arasında “Kuşak Programları”na 

yönelik 10 adet müeyyide uygulamıştır. 

 
Tablo-14. Dizilerde Sizi Rahatsız Eden/Eleştirdiğiniz Konular Nelerdir?(%) 

(Birden fazla cevap verilebildiğinden toplam 100’ü geçmektedir.) 
(Cevap veren sayısı = 121) 

 

KONU % 

Çocuk ve gençlere olumsuz 
örnek oluşturma 62,0 

Şiddet 48,8 

Genel ahlak ve aile yapısına 
aykırılık 46,3 

Argo/Küfür 40,5 

Kadınlara yönelik istismar 34,7 

 
 

Televizyon yayınlarında kurgulanan dünya ile gerçek dünya arasındaki net 

çizgiler kaybolmuş durumda olduğundan, ekranlarda görünen birçok öğe çok 

çabuk kabul edilebilir hale gelmiştir. Yani izleyici tamamı kurgu olan dizilerdeki kişiler 

ve olayları gerçeklik alanına taşıyabilir. Bu durum dizilerde oynayan karakterlerden 

kaynaklanmaktadır. Belirli periyotlarda tekrarlanan bu tür programlardaki 

karakterleri izleyiciler gerçek hayatlarında tanıdıklarından çok daha iyi tanırlar 

(Esslin,2001). Öyle ki, Türkiye'de dizilerdeki kurgunun gerçek hayata aktarıldığını 

gösteren birçok örnek mevcuttur. Özellikle çocukların kurgu ve gerçekliği 

birbirinden ayırt etmekte oldukça zorlandığı ve dizilerde ya da başka 
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programlardaki kurguyu sosyal hayatlarına sıkça taşıdıkları belirlenmiştir 

(Göker,2015). 

 

Özellikle şiddetin her türünün sıkça gösterildiği dizilerde, şiddet izleyiciler 

tarafından bir süre sonra kanıksanmakta ve hatta meşrulaştırılmaktadır. Bu durum, 

çocuk ve gençlerin gelişiminde olumsuz bir etki yaratmakla kalmayıp şiddete 

eğilimi olan birçok insana yol göstermekte ve yaptıkları ya da yapacakları eyleme 

meşru bir zemin hazırlamaktadır. 

 

Nitekim, araştırma sonuçlarına göre dizi filmler program türünde rahatsız 

olunan konuya cevap verenlerin %62’si dizilerin, çocuk ve gençlere olumsuz örnek 

oluşturduğunu belirtmişlerdir. Dizilerde yer alan şiddet içeriklerinden rahatsız 

olanların oranının %48,8 ve dizilerin genel ahlak ve aile yapısına uygun 

olmamasından rahatsız olanların oranının ise %46,3 olduğu belirlenmiştir.  

 

2018 yılı Ocak-Eylül ayları içerisinde RTÜK İletişim Merkezi’ne en çok şikayet 

edilen program türü olan “Dizi Filmler” e yönelik olarak, Radyo ve Televizyon Üst 

Kurulu yayıncı kuruluşlara toplam 16 adet müeyyide uygulamıştır.  
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Tablo-15. Haberlerde Sizi Rahatsız Eden/Eleştirdiğiniz Konular Nelerdir?(%) 
(Birden fazla cevap verilebildiğinden toplam 100’ü geçmektedir.) 

(Cevap veren sayısı = 38) 

 

KONU % 

Ayrımcı ve kutuplaştırıcı 
olması 55,3 

Milli ve manevi değerlere 
aykırılık 44,7 

Çocuk ve gençlere olumsuz 
örnek oluşturma 13,2 

Argo/Küfür 13,2 

Genel ahlak ve aile yapısına 
uymama 10,5 

 
 

Haberler program türünde ise kişileri en rahatsız eden husus %55,3 oranında 

haberlerin ayrımcı ve kutuplaştırıcı bulunması olmuştur. Milli ve manevi 

değerlerimize uygun bulunmayan haberler de rahatsız edici konular içerisinde 

%44,7’lik bir oranla ikinci sırada yer almıştır.  

 

Bu bulgulara benzer şekilde, RTÜK İletişim Merkezi’ne en çok bildirimde 

bulunulan program türlerinden biri olan “Haber Bültenleri” ile ilgili, tarafsızlık 

doğruluk gerçeklik ilkelerini esas almayan haberler şikayet edilmiş; bu tür yayınların 

özgürce kanaat oluşumuna engel nitelikte olduğu, toplumu kutuplaştırıcı 

bulunduğu ifade edilmiştir. 

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu vatandaşlardan gelen şikayetleri de göz 

önünde bulundurarak 2018 yılı Ocak-Eylül ayları arasında “Haberler” program 

türüne yönelik olarak, yayıncı kuruluşlara 11 adet müeyyide uygulamıştır. 
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Grafik-13. Sizce Televizyon Yayını Yapan Kanallarda Türkçenin İyi Kullanılması Ne Kadar 
Önemli?(%) 

(Cevap veren sayısı = 2.255) 
 

 
 
 
 

Araştırma sonucu elde edilen bulgulara göre televizyon yayınlarında 

Türkçenin iyi kullanılmasının çok önemli olduğunu düşünenlerin oranı %91,2’dir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91,2
5,6

3,2

Önemli Ne Önemli Ne Önemsiz Önemli Değil

İzleyiciler ekranda Türkçenin doğru 
kullanımına çok önem veriyor! 
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Grafik-14. Size Göre Türkçeyi En İyi Kullanan Televizyon Kanalı Hangisidir? (%) 
(Açık uçlu soruya verilen cevaplardan derlenmiştir.) 

(Cevap veren sayısı = 1.948) 
 
 

 
 

 

“Türkçeyi en iyi kullanan televizyon kanalı hangisidir?” sorusuna cevap 

verenlerin %36,9’u Türkçeyi en iyi TRT kanallarının kullandığını belirtmiştir.  

 

Teknolojinin değişimiyle gelişen kitle iletişim araçları toplumun sahip olduğu 

tüm değerleri olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir. Kitle iletişim araçları 

insanlara yaşamlarını hangi değerler üzerine kurmaları gerektiğini, neyin doğru 

neyin yanlış olduğunu göstermektedir. Kitle iletişim araçlarını bu kadar yoğun 

kullanıp, içeriklerine maruz kalırken yayınlarda kullanılan dil de bir o kadar önem 

kazanmaktadır.  Çünkü dil bir toplumun tarihsel, kültürel ve sosyal yapılanmasını 

gösteren en önemli öğedir. Tüm bu kültürel yapı içerisinde dil bu yapının 

yansımasıdır; kültürün simgelerle ifadesidir. Dilde meydana gelebilecek herhangi 

bir yozlaşmanın kültürel yozlaşmayı da beraberinde getirmesi kaçınılmazdır. 
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Bu açıdan kitle iletişim araçlarında özellikle radyo ve televizyonda dilin 

doğru kullanımının önemi büyüktür. Türkçenin kurallara uygun bir şekilde 

kullanılması da kamuoyu açısından büyük önem arz etmektedir. Bu araştırmada 

sorulan “Sizce televizyon yayını yapan kanallarda Türkçenin iyi kullanılması ne 

kadar önemli?” sorusuna %91,2 oranıyla kamuoyunun Türkçenin iyi kullanılmasının 

çok önemli olduğunu söylemesi de bunu göstermektedir. Çünkü dil demek 

yalnızca kişinin kendini iyi bir şekilde ifade edebilmesi değil aynı zamanda kültürünü 

de yansıtması demektir. Bir toplumun devamlılığı da ancak tarihine, kültürüne ve 

de en önemlisi diline sahip çıkmasıyla  olacaktır.

Nitekim, dilimize verilen bu önemle birlikte 2017 yılı "Dilimiz Kimliğimizdir" 

başlığıyla "Türk Dili Yılı" ilan edilmiştir. Bu doğrultuda, Türk dilinin son birkaç yüzyılda 

geçirdiği değişimlerin, yaşadığı olumsuzlukların ve çözüm yollarının ele alınması 

hedeflenmiştir. Ayrıca "2017 Türk Dili Yılı" etkinlikleriyle birlikte kamuoyunda köklü 

bir dil bilincinin ve duyarlılığının oluşturulduğu görülmektedir. 

“Anadil olmazsa, yüzyıllar boyu gelen birikim, donanım ve deneyim yok 

olur, yani, dünyaya bakışımız, görme biçimimiz kaybolur. Durum bu 

olunca, iletişim ihtiyacımızı protez olan bir başka dil ile gidermeye çalışırız. 

Tehlike de burada başlar. Başkasının gözleriyle, başkasının kulaklarıyla, 

başkasının beyniyle ve asıl önemlisi masallarıyla, başkasının hikayeleriyle 

yani başkasının kültürüyle bakmaya başlarız her yana; eğreti baktığımızın 

farkına bile varmadan.”(Çamdereli,2006).

Ercilasun’a göre Türkçeyi iyi bir şekilde kullanmak mesleki sorumluluğun 

yanında ayrıca milli bir görevdir (Ercilasun,1999). Bu yüzden kitlelere seslenen 

medya yayıncılık anlayışının gözden geçirilmesi ve programlarda kullanılan dil 

kurallarına hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. 
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Nitekim, RTÜK de düzenleyici ve denetleyici bir otorite olarak televizyon ve 

radyo yayınlarında Türkçenin doğru ve güzel kullanımına ayrı bir önem 

atfetmektedir. Türk televizyon kanallarının Türkçe dil kullanımını denetlemek ve 

düzenlenmek amacıyla televizyon kanallarında 6112 sayılı "Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun" un 8'nci  maddesinin 

birinci fıkrası (m)  bendinde “Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, 

güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve 

argo kullanımına yer verilemez.” ifadesi yer almaktadır.  

 

Anadilde yayın yapma hassasiyetini yalnızca Türkiye değil Fransa da 

göstermektedir. 1989 yılında kurulan Fransa’nın otorite kuruluşlarından biri olan 

“Görsel İşitsel Yüksek Konsey (Conseil Superieur de L’audivisuel-CSA)” bu 

doğrultuda bir takım düzenlemeler yapmıştır. İletişim Özgürlüğü hakkında Yasanın 

28. maddesince yayıncılar ile  CSA arasında “Yükümlülükler Belgesi” adı verilen 

sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme doğrultusunda Görsel-İşitsel Yüksek Konseyi’nin 

(CSA) görevleri arasında Fransız dilinin korunması, eğitsel ve kültürel programlar ile 

sanatsal ifadenin gelişimini sağlayacak yayınlar yapmak da yer almaktadır 

(Öztürk,2008,s.121-122).  Bu madde de Fransa’nın kendi diline verdiği önemi 

göstermektedir. 

 

Ülkemizde ise televizyon kanallarında 6112 sayılı "Radyo ve Televizyonların 

Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun" un 8'nci  maddesinin birinci fıkrası (m)  

bendince korunan anadilimizin doğru ve güzel bir şekilde kullanılması hassasiyetini 

gösteren kurumların başında TRT gelmektedir. Kamu yayıncılığı yapan TRT’nin 

dilimizi özenli ve doğru kullanma açısından gösterdiği hassasiyet, diğer kuruluşlara 

da örnek teşkil etmesi açısından son derece önem arz etmektedir. 
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göstermektedir. 

 

Ülkemizde ise televizyon kanallarında 6112 sayılı "Radyo ve Televizyonların 

Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun" un 8'nci  maddesinin birinci fıkrası (m)  

bendince korunan anadilimizin doğru ve güzel bir şekilde kullanılması hassasiyetini 

gösteren kurumların başında TRT gelmektedir. Kamu yayıncılığı yapan TRT’nin 

dilimizi özenli ve doğru kullanma açısından gösterdiği hassasiyet, diğer kuruluşlara 

da örnek teşkil etmesi açısından son derece önem arz etmektedir. 
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Grafik-15. Size Göre Türkçeyi En İyi Kullanan Televizyon Kanalı Hangisidir (%) 
2012-2018 Karşılaştırması 

 
 
 
 
 
  

TRT KANALLARI

ATV

FOX TV

STAR TV

KANAL D

SHOW TV

NTV

DİĞER

49,7

9

2,9

4,9

11,4

3,9

3,6

14,6

36,9

15,9

10,6

8,4

6,9

4,9

2

14,4

2012 2018



TELEVİZYON İZLEME EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI-2018 

 
KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

70 

 
Grafik-16. Sizce Televizyonlarda Yayınlanan Programlar 5 Yıl Öncesine Kıyasla Nasıl 

Değişti?(%) 
(Cevap veren sayısı = 2.255) 

 
 

 
 

Araştırmaya katılanların  %51,7’si televizyonda yayınlanan programların 5 yıl 

öncesine kıyasla aynı kaldığını belirtmiştir. Buna karşılık %25,6’sı iyi yönde ilerlediğini 

belirtirken, %22,7’si ise kötüye gittiğini belirtmiştir. 
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Grafik-17. Sizce Televizyonlarda Yayınlanan Programlar 5 Yıl Öncesine Kıyasla Nasıl 
Değişti?(%) 

Türkiye - Birleşik Krallık Karşılaştırması15 
 
 

 
 
 

Türkiye’de televizyon yayınlarının iyiye gittiğini düşünenlerin oranı %25,6 iken, 

Birleşik Krallıkta bu oranın %21 olduğu görülmüştür.  

  

                                                 
15 OFCOM araştırmasında %3 lük kesim konu hakkında bilgisi/fikri olmadığını ifade etmiştir. 
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Grafik-18. Neden İyi Yönde İlerlediğini Düşünüyorsunuz?(%) 

(Açık uçlu soruya verilen cevaplardan derlenmiştir.) 
  (Cevap veren sayısı = 544) 

 

 
 
 

Televizyonda yayınlanan programların 5 yıl öncesine kıyasla iyi yönde 

ilerlediğini düşünenlerin %44,7’si bu iyiye gidişin içerik kalitesindeki artıştan, %27,2’si 
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ulaşması beraberinde böyle bir tabloyu getirmiştir. Bu durum da izleyicide 

televizyon yayınlarının iyi yönde ilerlediğine ilişkin bir kanı oluşmasında etken 

olmuştur. 

 
OFCOM Araştırma Raporuna göre; program kalitesinin iyi yönde ilerlediğini 

düşünenler, bu iyileşmenin nedenlerini zengin içerik/program çeşitliliği (%55) ve 

program kalitesinin iyileşmesi (%54) olarak belirtmişlerdir (Ofcom,2018,s.11).16 

Görüldüğü gibi, içerik/program kalitesinin iyileşmesi, yayın/yayıncılık kalitesindeki 

artış, program/kanal çeşidinin artması gibi nedenler, her iki ülkede de birbirine 

benzerdir.  

  

                                                 
16 CAPI ve online data sonuçlarının birleşmesinden elde edilen verileri içermektedir. 
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Tablo-16. Neden İyi Yönde İlerlediğini Düşünüyorsunuz?(%) 
 
 

 
İçerik 

kalitesindeki 
artış 

Yayın/ 
yayıncılık 

kalitesi 

Program/ 
kanal 
çeşidi 

Olumlu 
denetim 

uygulamaları 
Diğer Toplam 

Cinsiyet 

Kadın 45,8 25,0 13,1 12,7 3,5 100 

Erkek 43,7 29,2 12,0 7,7 7,4 100 

Yaş Grupları 17 
15-24 yaş 
arası 51,0 32,0 7,0 4,0 6,0 100 

25-34 yaş 
arası 39,9 29,4 11,2 14,7 4,9 100 

35-44 yaş 
arası 35,9 35,0 17,1 6,0 6,0 100 

45-54 yaş 
arası 50,0 14,8 13,6 18,2 3,4 100 

55-64 yaş 
arası 52,5 23,0 14,8 6,6 3,3 100 

65 yaş ve 
üstü 48,6 17,1 11,4 8,6 14,3 100 

Eğitim Düzeyi 

Düşük 
Düzey 
Eğitimliler 

47,7 21,6 13,7 13,1 3,9 100 

Orta Düzey 
Eğitimliler 42,6 28,7 13,5 9,9 5,3 100 

Yüksek 
Düzey 
Eğitimliler 

46,6 31,8 6,8 5,7 9,1 100 

 

 
                                                 
17Cramer’s V=.139; p=.003 
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“Televizyon programlarının 5 yıl öncesine kıyasla neden iyi yönde ilerlediğini 

düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtların demografik değişkenlere göre farklılık 

gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; %95 

güvenilirlikle yaş grupları arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

 

Bu çerçevede içerik kalitesindeki artış en çok 55-64 yaş aralığındakiler 

(%52,5), yayın/yayıncılık kalitesindeki  (%35,0) ve program/kanal çeşidindeki artış 

(%17,1) en çok 35-44 yaş aralığındakiler, olumlu denetim uygulamaları (%18,2) ise 

en çok 45-54 yaş aralığındakiler tarafından dile getirilmiştir. 

 
 

Grafik-19. Neden Kötü Yönde İlerlediğini Düşünüyorsunuz?(%) 
(Açık uçlu soruya verilen cevaplardan derlenmiştir.) 

(Cevap veren sayısı = 505) 

 

 
 
 

Televizyonda yayınlanan programların 5 yıl öncesine kıyasla kötüye gittiğini 

düşünenlerin %54,5’i bu kötüye gidişin içerik kalitesindeki düşüşten, %21,6’sı olumsuz 

denetim uygulamalarından ve %9,3’ü ise şiddet artışından kaynaklandığını 

belirtmişlerdir.  
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Birleşik Krallık verilerine göre, 2017 yılında program kalitesinin kötü yönde 

ilerlediğini düşünenler bunun sebebini tekrar yayınları (%66), program 

çeşitliliğindeki düşüş (%56) ve çok fazla sayıda realite show programlarının 

yayınlanması (%47) olarak belirtmiştir (Ofcom,2018,s.9).18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 CAPI ve online data sonuçlarının birleşmesinden elde edilen verileri içermektedir. 
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Tablo-17. Neden Kötü Yönde İlerlediğini Düşünüyorsunuz?(%) 

İç
er

ik
 k

al
ite

sin
de

ki
 

dü
şü
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O
lu

m
su

z 
de

ne
tim

 
uy

gu
la

m
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dd

et
 a

rtı
şı 

Ta
ra

flı
 y

ay
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cı
lık

 

M
üs
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l 
iç

er
ik

le
r 

Pr
og

ra
m

/k
an

al
 

çe
şid

in
de

ki
 

ge
re

ks
iz 

ar
tış

 

Di
ğe

r 

To
pl

am
 

Cinsiyet19 

Kadın 61,6 12,9 12,9 4,9 3,5 3,4 0,8 100 

Erkek 46,7 31,0 5,4 9,5 4,1 2,1 1,2 100 

Yaş Grupları20 
15-24  yaş

arası 49,4 24,7 7,4 1,3 4,9 8,6 3,7 100 

25-34 yaş
arası 54,1 23,0 9,0 7,4 4,1 1,6 0,8 100 

35-44 yaş
arası 63,3 12,5 10,8 9,2 3,3 0,8 0,1 100 

45-54 yaş
arası 54,2 28,9 7,2 6,0 2,4 0,2 1,1 100 

55-64 yaş
arası 43,1 27,8 11,1 9,7 2,8 5,5 0,0 100 

65 yaş ve 
üstü 63,0 7,4 11,0 11,1 7,4 0,1 0,0 100 

Eğitim Düzeyi21 
Düşük 
Düzey 

Eğitimliler 
72,4 1,7 12,1 5,2 6,0 1,7 0,9 100 

Orta Düzey 
Eğitimliler 53,5 20,0 10,4 6,5 3,5 4,3 1,8 100 

Yüksek 
Düzey 

Eğitimliler 
42,8 38,4 5,7 9,4 2,5 1,2 0,0 100 

19 Cramer’s V=.270; p=.000 

20 Cramer’s V=.141; p=.004 

21 Cramer’s V=.259; p=.000 
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“Televizyon programlarının 5 yıl öncesine kıyasla neden kötü yönde 

ilerlediğini düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtların demografik değişkenlere 

göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi 

uygulanmış; %95 güvenilirlikle cinsiyet, yaş grupları ve eğitim düzeyi arasında 

anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Bu çerçevede cinsiyet değişkeni bakımından incelendiğinde içerik 

kalitesindeki düşüşü ve şiddet içeriğindeki artışı kadınlar erkeklere göre daha çok 

ifade ederken, olumsuz denetim uygulamalarının televizyon programlarının 5 

sene öncesine göre kötü yönde ilerlemesine sebep olduğunu erkeklerin kadınlara 

göre daha çok ifade ettiği görülmüştür.  

“Televizyon programlarının 5 yıl öncesine kıyasla neden kötü yönde 

ilerlediğini düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar yaş grupları açısından 

incelendiğinde içerik kalitesindeki düşüş en çok 35-44 yaş aralığındakiler (%63,3) , 

program/kanal çeşidindeki gereksiz artış en çok 15-24 yaş aralığındakiler (%8,6)   ve 

taraflı yayıncılık yapılması hususu ise en çok 65 yaş ve üstü (%11,1) tarafından dile 

getirilmiştir. 

Eğitim düzeyleri açısından incelendiğinde ise eğitim düzeyi arttıkça içerik 

kalitesindeki düşüş ve müstehcen/cinsel içerikler cevaplarının azaldığı bununla 

birlikte olumsuz denetim uygulamaları ve taraflı yayıncılık cevaplarının arttığı tespit 

edilmiştir. 
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“Televizyon programlarının 5 yıl öncesine kıyasla neden kötü yönde 

ilerlediğini düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar yaş grupları açısından 

incelendiğinde içerik kalitesindeki düşüş en çok 35-44 yaş aralığındakiler (%63,3) , 

program/kanal çeşidindeki gereksiz artış en çok 15-24 yaş aralığındakiler (%8,6)   ve 

taraflı yayıncılık yapılması hususu ise en çok 65 yaş ve üstü (%11,1) tarafından dile 

getirilmiştir. 

Eğitim düzeyleri açısından incelendiğinde ise eğitim düzeyi arttıkça içerik 

kalitesindeki düşüş ve müstehcen/cinsel içerikler cevaplarının azaldığı bununla 

birlikte olumsuz denetim uygulamaları ve taraflı yayıncılık cevaplarının arttığı tespit 

edilmiştir. 
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Tablo-18. Haber Alma Kaynaklarına Güvenenlerin Oranı (%) 

(Cevap veren sayısı = 2.229) 

 
 

Medya kullanıcıları her gün medya içeriklerinde çeşitli haberler almakta ve 

bilgi edinmektedirler. Ancak verilen bu haber ve bilgilere güven düzeyi medya 

çalışmalarında oldukça tartışmalı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Medya 

kullanıcıları tarafından medya araçlarından edinilen içeriğe atfedilen güven, 

medya araçlarının güvenirlik düzeyini oluşturmakta ve kullanıcıların güven ile ilgili 

algılarını etkileyen bir çok gerekçe olduğu bilinmektedir (Yılmaz,2013). 

 

Bu araştırma kapsamında, televizyon izleyicilerinin çeşitli medya araçlarına 

ilişkin güven düzeyi ile ilgili bir soru yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %69,2’si 

televizyona, %62,3’ü yazılı basına, %62,2’si radyoya, %59,1’i internet üzerinden 

haber sitelerine ve %53,7’si sosyal medyaya bir haber kaynağı olarak güvendiklerini 

belirtmişlerdir. Geleneksel medyaya olan güven, internet ve sosyal medyaya olan 

güvenden daha yüksek olduğu görülmektedir. 
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Öte yandan diğer ülkelerde yapılan araştırmalardaki eğilimlere 

bakıldığında, radyonun genellikle ilk sırada geldiği görülmüştür. Örneğin, Avrupa 

Yayın Birliği (European Broadcasting Union – EBU) tarafından 23 Mayıs 2017 

tarihinde yayınlanan “Medyaya Güven 2017” Raporuna göre; 

 

- Anket yapılan 33 ülke içinde en çok güvenilen haber alma kaynağı 21 ülke 

için radyo, 11 ülke için televizyon olmuştur.  

- Geleneksel ve yeni medya arasındaki uçurum büyümektedir: Bir önceki yıla 

oranla geleneksel medya güven seviyesini yükseltmişken yeni medyanın 

(İnternet ve sosyal ağlar) güven kaybetmiş durumda olduğu görülmüştür.  

- En az güven duyulan medya sosyal ağlar ve yazılı basındır: 33 ülkenin 

17’sinde sosyal ağlar en az güvenilen medya konumundadır. Bu 17 ülkenin 

çoğunluğu Batı Avrupa ülkeleridir. Yazılı basın ise, çoğunluğu Doğu 

Avrupa’dan olan 13 ülkede en az güven duyulan medya aracı olmuştur. 

- Güvenilirlik, beş medya kategorisini benzer etkilemektedır: 33 ülkenin 

15’inde beş medyanın güven endeksinin düşüşte olması güvenilirliğin 

medya bazında değişmiyor olduğunu, bir bütün olarak medyayı etkileyen 

dış faktörlere göre değişim gösterdiğini ortaya koymaktadır 

(medyaokuryazarlığı,2017). 
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Avrupa Komisyonu tarafından yapılmış olan diğer bir araştırmaya göre ise, 

radyonun (%59) kitle iletişim araçları arasında en güvenilir araç olduğu 

görülmektedir (EuropeanUnion,2017). Radyoyu, %51 ile televizyon ve %47 ile yazılı 

basın takip etmektedir. İnternete olan güvenin %34, sosyal medyaya olan güvenin 

%20 olduğu görülmektedir. Geçmiş yıllarda yapılmış araştırmalar dikkate 

alındığında Avrupa’da geleneksel medyaya olan güvenin arttığı, buna karşılık 

internet ve sosyal medyaya ise güvenin azaldığı görülmektedir.  

 

Türkiye’de televizyonun bir haber alma kaynağı olarak birinci sırada yer 

almasını etkilyen birçok faktör bulunmakla birlikte bu aracın son yıllarda daha üst 

sıralara çıkmasını etkileyen önemli etkenlerden birisi 15 Temmuz 2016 yılında 

yaşanan darbe girişimi ve televizyon yayıncılığının olaydaki rolüdür. Fogg,  haber 

alma kaynağı olarak medya araçlarına güvenirlik düzeyinin kişilerin öznel 

değerlendirmelerine ilişkin bir durum olduğunu belirtmektedir (Fogg 2003'den Akt., 

Eysenbach, 2008: 141). İzleyiciler televizyonda gördükleri şeyleri gerçek olarak 

niteleme eğilimindedirler. Bu nedenle, kişilerin normal şartlarda duyarak 

inanmayacakları şeye görerek inanmaları televizyonun güvenirliği üzerinde bir 

etmendir (Yılmaz,2013). 

 

Türkiye açısından özellikle televizyonun haber alma kaynakları arasında ilk 

sırada yer almasının nedenlerinden biri, toplumsal hafızada önemli bir yer tutan bu 

olay sürecinde yaşanan bilgi kirliliğinin televizyon aracılığıyla –devletin üst düzey 

yöneticilerinin televizyon ekranlarında görülmesiyle birlikte- giderilmesidir. Bu da 

kişilerin haber alma kaynağı olarak en fazla televizyona güvenmelerini açıklar 

niteliktedir.  
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Grafik-20. Yayınlarda Rahatsız Olunan Görüntüler İle Karşılaştığınızda Neler 

Yaparsınız?(%) 
(Birden fazla cevap verilebildiğinden toplam 100’ü geçmektedir.) 

(Cevap veren sayısı = 2.255) 

 
  

 

Araştırmaya katılanların %78,3’ü “Kanal değiştiririm” ifadesine katıldığını 

belirtirken, %23,5’i “İzlemeye devam ederim/Hiçbir şey yapmam” ifadesine 

katılmıştır. “Televizyon izlemeyi bırakırım/Cihazı kapatırım” diyenlerin oranı %8,9 

olurken, “RTÜK’e şikayette bulunurum” diyenlerin oranının %2,1 olduğu 

görülmektedir.  
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Grafik-21. Yayınlarda Rahatsız Olunan Görüntüler İle Karşılaştığınızda Neler 

Yaparsınız?(%) 
2012-2018 Karşılaştırması 

 

 
 

Televizyon İzleme  Eğilimleri 2012 Araştırmasında; araştırmaya katılanların 

%81,7’si “Kanal değiştirirm” ifadesine katılırken, %11,1’i “İzlemeye devam ederim” 

ifadesine katılmıştır. “Televizyonu kapatıyorum” diyenlerin oranı %4,6 olurken, 

“RTÜK’e şikayette bulunurum” diyenlerin oranının %1,2 olduğu görülmektedir.  

 

OFCOM Araştırma Raporuna (Ofcom,2018) göre, yetişkinlerin %19’u onları 

rahatsız eden bir içerikle karşılaştıklarını söylüyorlar. Rahatsız olunan bir içerikle 

karşılaştıklarında %47’sinin gösterdiği tepki kanal değiştirmek olmaktadır.  
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Grafik-22. Reklamlar/Tele-Alışveriş Yayınlarını İzlerken Rahatsız Olduğunuz Hususlar 

Var Mı? 
(Cevap veren sayısı = 2.255) 

 

 
 
 
 
Araştırmaya katılanların %18,7’si reklamlar/tele-alışveriş yayınlarını izlerken 

rahatsız olduğunu belirtmiştir.  

 

01.01.2018 – 30.09.2018 tarihleri arasında RTÜK İletişim Merkezine gelen 

toplam 84.053 bildirimin 10.958 adedi reklamlar/tele-alışveriş program türüne 

yöneliktir. Araştırma sonuçlarına benzer şekilde, reklamlar/tele-alışveriş program 

türüne yönelik bildirimler toplam bildirimler içinde %13,04 oranıyla ikinci sıradadır.  
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Grafik-23. Reklamlar/Tele-Alışveriş Yayınlarını İzlerken Rahatsız Olduğunuz Hususlar 

Nelerdir? (%) 
(Cevap veren sayısı = 414) 

 
 

 
 

Araştırmaya katılanların % 48,1’i reklamların uzunluğu ve sıklığından, %31,1’i 

reklamların yanıltıcı olmasından ve %8,7’si ise cinsel içerikli ürün reklamlarından 

rahatsız olduklarını belirtmiştir. Televizyon İzleme Eğilimleri 2012 Araştırmasında ise 

reklamların uzun ve sıklığından şikayetçi olanların oranının %62,5, müstehcen 

görüntülerden şikayetçi olanların oranının %12,9 ve yanıltıcı reklamlardan şikayetçi 

olanların oranının ise %4,5 olduğu görülmüştür.  

 

Reklamlarla ilgili olarak 01.01.2018-30.09.2018 tarihleri arasında RTÜK İletişim 

Merkezine gelen bildirimler incelendiğinde; reklamların uzunluğuyla ilgili olarak 

1273, yanıltıcı reklamlarla ilgili olarak 1514 ve müstehcen görüntülerle ilgili olarak ise 

1969 bildirim geldiği görülmüştür. Vatandaşlardan gelen bildirimlerde özellikle 

krem, macun, telefon gibi satışı yapılan ürünlerle insanların dolandırıldığı ifade 

edilmiştir. 
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OFCOM Araştırma Raporuna (Ofcom,2017b,s.76) göre; kişilere reklamlarda 

en çok neden rahatsız oldukları sorulduğunda ilk sırada %54 ile reklam sıklığı 

gelmektedir. Araştırmaya katılanların %46’sı reklamların çok uzun olmasından 

rahatsız  olduklarını belirtmişlerdir. 

 

Grafik-24. Reklamlar/Tele-Alışveriş Programları Çıktığında Nasıl Davranıyorsunuz? (%) 
(Birden fazla cevap verilebildiğinden toplam 100’ü geçmektedir.) 

(Cevap veren sayısı = 2.255) 
 

   
  

 

Araştırmaya katılanların %57,6’sı “Hemen kanal değiştiririm” ifadesine 

katıldığını belirtirken, %31,3’ü “Bir kısmını seyreder kanal değiştiririm” ifadesine 

katılmıştır. “Tamamını seyrederim” diyenlerin oranı %17,8 olurken, “Televizyon 

yayınını/Cihazı kapatırım” diyenlerin oranının %2,4 olduğu görülmektedir.  
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Grafik-25. Reklamlar/Tele-Alışveriş Programları Çıktığında Nasıl Davranıyorsunuz? (%) 
2012-2018 Karşılaştırması 

 

 
 

Televizyon İzleme  Eğilimleri 2012 Araştırmasında; “Hemen kanal değiştiririm” 

diyenlerin oranı %56,4 olurken, %30,8’i “Bir kısmını seyreder kanal değiştiririm” 

ifadesine katılmıştır. “Reklamların tamamını izlerim” diyenlerin oranı ise %10,7 

olmuştur.  
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YENİ MEDYA  
 
 

Araştırmanın bu bölümünde klasik televizyon izleme eğiliminin yanı sıra 

Türkiye’de yeni medya araçları üzerinden yapılan izlemeler de mercek altına 

alınacaktır.  Öncelikle televizyon izleme oranı ile televizyon izleme/izlememe 

nedenlerine ilişkin sonuçlara yer verilecektir. Daha sonra cihaz sahipliği, internet 

kullanımı, farklı cihazlardan ve internetten televizyon izleme durumu, zaman 

kaydırmalı izleme tercihleri ve televizyonun kimlerle ve nasıl izlendiğine ilişkin veriler 

değerlendirilecektir.   

 
Yeni medya kavramı teknolojinin gelişmesine koşut olarak iletişim alanında 

bu teknolojilerin kullanılmaya başlanması sonucu ortaya çıkmış bir kavramdır. 

Kavramın tanımını yapmak çok kolay değildir. Nitekim kavram bir yandan 

teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni iletişim araçlarını kapsarken, öte yandan 

bu iletişim araçlarının kullanımı sonucu oluşan ve/veya oluşmakta olan yeni bir 

anlayışı ve kültürü kapsamaktadır.  

 

Yeni medya ile ilgili kesin olan bir şey varsa o da yeni medya alanlarının 

bilgisayar teknolojisi olmadan kullanılamayacak olan ortamlar olması ve sayısal 

olmasıdır (Gürer, 2015, s.58). İçeriğe birden fazla cihazdan ulaşılmasına imkan 

sağlayan teknoloji, içeriğin sayısal olarak kodlanmasıyla ilgilidir. Yeni medyayı en 

genel ve temel anlamıyla tanımlayacak olursak;  

 

Yeni medya kavramsallaştırılmasıyla, geleneksel medyadan (gazete, 
radyo, televizyon, sinema) farklı olarak, dijital kodlama sistemine 
temellenen, iletişim sürecinin aktörleri arasında eş anlı ve çok yoğun 
kapasitede, yüksek hızda karşılıklı ve çok katmanlı etkileşimin 
gerçekleştiği multimedya biçimselliğine sahip iletişim araçları 
kastedilmektedir (Binark, 2007 içinde Dijk, 2004).  

  

Sayısal uydular ve kablolu ağlarla birleşen sayısal ve etkileşimli televizyon (in-

teractive television), sayısal teknolojiyle radyo frekansını birleştiren sayısal karasal 
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televizyon yayıncılığı (digital terrestrial television), internet üzerinden yayın yapan 

internet radyoları ve internet protokol televizyonu (IPTV) yeni medyanın sayısal kitle 

iletişim araçlarıdır.  

 

Yeni medyanın en önemli özelliği iletişim sürecinin üç öğesi olan multi 

medya22 biçimselliği, hipermetinsellik23 ve etkileşimselliği bir araya getirmesidir 

(Binark, 2007, s.22). Yeni medyada özellikle hipermetinsellik özelliğine istinaden 

doğrusal olmayan (non-linear) okuma/izleme pratiği bulunmaktadır. Yine yeni 

medyanın diğer bir özelliği olan etkileşimsellik özellikle televizyon izleme 

alışkanlıklarını oldukça etkilemektedir. Geleneksel medyada var olan merkezden 

çevreye doğru olan bilginin üretim ve dağıtımı bu özellik sayesinde çevrenin kendi 

istediği bilgiye ulaşabildiği bir yapıya dönüşmüştür (Kesim, 2014 içinde Pearce 1997, 

s.244). Geleneksel medyadaki düz çizgisel okuma/izleme alışkanlıkları, yeni medya 

araçları ve teknolojileri sayesinde parçalı, akış sırasının değişebileceği doğrusal 

olmayan (non-linear) okuma/izleme alışkanlıklarına doğru evrilmektedir (Canar, 

2015). Doğrusal izleme edimi daha çok geleneksel medya ve geleneksel televizyon 

izleme alışkanlıkları ile ilgili iken, doğrusal olmayan izleme edimi etkileşimli izleme, 

yayının istenilen zaman ve mekânda izlenmesi ve içeriğe dâhil olmayı sağlayan 

araçlar vasıtasıyla izleme yapmayı içermektedir.  

 

Televizyon İzleme Durumu ve Nedenleri  
 

Televizyon gündelik yaşamda birçok insan için, amaçları birbirinden farklı 

olsa dahi, vazgeçilmez bir kitle iletişim aracı konumundadır. Televizyonu sadece 

teknolojik bir araçtan daha fazlası yapan ekonomik, kültürel, toplumsal ve psikolojik 

birçok unsur bulunmaktadır. Sözgelimi, reklamcılar televizyonu yer/zaman satın 

alarak ürünlerinin tüketicilerle buluşmasını sağlayacak bir tüketim aracı olarak 

                                                 
22 Ses, metin, görüntü ve sayısal veri gibi farklı medya özelliklerini bir arada bulundurabilmesi özelliğidir. 
23 Var olan içeriğinizi başka metinlere yönlendirebilme özelliğidir. (Link verme, köprü özelliği vs.) 
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görmekte; medya çalışanları içerik ürettikleri bir alan olarak değerlendirmekte; 

izleyiciler ise bilgi, eğlence gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılama aracı olarak 

görmektedir (Koçer ve diğerleri,2016,s.140-151). 

İzleyicilerin medya içerikleri tercihleri birbirinden faklıdır. Bu farklılaşma yaş, 

cinsiyet, eğitim durumu, çalışma durumu vb. birçok unsurla birlikte şekillenmektedir. 

Bu kapsamda, öncelikle izleyicilerin televizyon izleme durumları ve televizyon 

yayınlarını izleme/izlememe nedenlerine ilişkin değerlendirmelere yer verilecektir.  
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Grafik-26. Televizyon Yayınlarını İzler Misiniz? (%) 
(Cevap veren sayısı = 2.600) 

 

 
 

 
 

 
 

Araştırmaya katılanların televizyon izleme durumlarına bakıldığında, 

%86,7’sinin televizyon izlediği, %13,3’ünün televizyon izlemediği saptanmıştır.  
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Grafik-27. Neden Televizyon Yayınlarını İzlersiniz?(%) 
(Açık uçlu soruya verilen cevaplardan derlenmiştir.) 

(Cevap veren sayısı = 2.195) 
      

 
 
 

 

 

Televizyon yayınlarını izlediğini belirtilenlere televizyon yayınlarını izleme 

nedenleri sorulmuştur. Buna göre, araştırmada yer alanların %35,7’si televizyonda 

rutin olarak takip ettiği yayınlar olduğu için izlediklerini belirtmiştir. Bu cevabı 

verenlerin önemli bir bölümünün dizileri takip ettiği saptanmıştır. Televizyonu, 

literatürde tanımlanan özelliklerinden biri olan haber alma/bilgi edinme işlevleri 

nedeniyle izleyenlerin oranının %29,2 olduğu görülmüştür. Katılımcıların %18’inin ise 

genellikle yapacak bir şey bulamaması nedeniyle zaman geçirmek amacıyla 

televizyon izledikleri belirlenmiştir. Buna karşın televizyonu bir boş zaman aktivitesi 

gibi keyif almak amacıyla izleyenlerin oranının %13 olduğu saptanmıştır. Son olarak 

televizyonu aile ve arkadaşlarla zaman geçirme aracı olarak görüp bu amaçla 

izleyenlerin oranının da %1,1 olduğu görülmüştür.  
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Tablo-19. Neden Televizyon Yayınlarını İzlersiniz?(%) 
 

 
 
 

Beğendiği 
Programları 
Takip Etmek 

İçin 

Haber/
Bilgi 

Almak 
İçin 

Zaman 
Geçirmek 

İçin 

Keyif 
Almak 

İçin 

Aile/Arkadaş 
İle Vakit 

Geçirmek 
İçin 

Diğer Toplam 

Cinsiyet 

Kadın 34,4 26,3 19,9 14,8 1,5 3,1 100 

Erkek 36,8 31,9 16,2 11,3 0,8 3,0 100 

Yaş Grupları 

15-24 
yaş arası 36,0 19,5 22,7 19,0 0,3 2,5 100 

25-34 
yaş arası 38,7 25,7 17,7 13,2 1,3 3,4 100 

35-44 
yaş arası 33,1 30,8 17,3 12,0 1,6 5,2 100 

45-54 
yaş arası 31,6 34,9 16,5 13,5 1,2 2,3 100 

55-64 
yaş arası 38,8 36,6 15,5 7,9 0,5 0,7 100 

65 yaş 
ve üstü 34,0 40,6 18,8 6,6 0,0 0,0 100 

Eğitim Düzeyi 

Düşük 
düzey 

eğitimliler 
31,3 33,9 22,4 10,9 0,6 0,9 100 

Orta 
düzey 

eğitimliler 
37,5 25,8 17,9 15,0 1,3 2,5 100 

Yüksek 
düzey 

eğitimliler 
35,3 32,6 14,5 10,3 1,0 6,3 100 
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Televizyon yayınlarını izleyenlerin demografik kırılımlara göre izleme nedenlerine 

bakıldığında, dikkat çekici noktanın yaş grupları arasında televizyon izleme 

nedenlerinin farklılaşması olduğu görülmüştür. Haber/Bilgi almak için televizyon 

yayınlarını izleyenlerin yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, yaş grupları 

yükseldikçe haber/bilgi almak nedeniyle televizyon izlemenin arttığı görülmektedir. 

15-24 yaş aralığındaki grubun haber/bilgi almak için televizyon izleme oranı %19,5 

iken, 65 yaş ve üstünde bu oranın %40,6 olduğu saptanmıştır. Buna karşın 15-24 yaş 

aralığındakilerin (%36) ve 25-34 yaş aralığındakilerin (%38,7) televizyonu beğendiği 

programı takip etmek amacıyla izlediği görülmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

Benzer şekilde genç yaş gruplarında televizyona olumlu bir anlam 

yükleyerek televizyon yayınlarını keyif almak için izlediğini belirtenlerin oranı diğer 

yaş gruplarına göre daha yüksektir. 15-24 yaş aralığında televizyon yayınlarını keyif 

almak için izlediğini belirtenlerin oranı %19, 25-34 yaş aralğındakilerin oranı %13,2, 

35-44 yaş aralığındakilerin oranı %12, 45-54 yaş aralığındakilerin oranı %13,5, 55-64 

yaş aralığındakilerin oranı %7,9 ve 65 yaş ve üstündekilerin oranı %6,6’dır. 
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 Eğitim düzeyine göre bakıldığında ise düşük düzey eğitimlilerin %33,9’unun 

haber/bilgi almak için, %31,3’ünün beğendiği programları takip etmek için ve 

%22,4’ünün zaman geçirmek için televizyon izledikleri saptanmıştır. Buna karşın, 

orta düzey eğitimlilerin %37,5’inin beğendiği programları takip etmek için 

televizyon yayınlarını izlediği, %25,8’inin haber/bilgi almak için ve %17,9’unun 

zaman geçirmek için televizyon yayınlarını izlediği görülmüştür. Yüksek eğitimlilerin 

televizyon izleme nedenleri arasında birinci sırada %35,3 oranında beğenilen 

programı takip etme, ikinci sırada %32,6 oranında haber/bilgi alma ve üçüncü 

sırada %14,5 oranında zaman geçirme yer almaktadır.  

 

Grafik-28. Neden Televizyon Yayınlarını İzlemezsiniz?(%) 
(Açık uçlu soruya verilen cevaplardan derlenmiştir.) 

(Cevap veren sayısı = 308) 
 

 
 

Televizyon yayınlarını izlemediklerini belirtenlerin %42,8’inin yayınlanan 

içerikleri beğenmediğinden dolayı televizyon izlemedikleri ortaya çıkmıştır. 

Televizyon yayınlarını izlemeyenlerin %27,4’ü vakit olmadığı için izlemediklerini 

belirtirken, %8,2’si başka cihazlarda vakit geçirmeyi televizyon yayınlarını izlemeyi 

tercih ettikleri için izlemediklerini ifade etmiştir. Televizyon yayınlarını izlemeyenlerin 
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%5,3’ü ders çalıştığı, %3,1’i ise çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiği için izlemediklerini 

belirtmişlerdir. 

Televizyon yayınlarının izlenmeme nedeninin önemli ölçüde içeriklerin yeterli 

bulunmaması/beğenilmemesi gibi gerekçelere dayanması yayıncılık sektörü 

açısından önemli bir konuya işaret etmektedir.  

 
Tablo-20. Hanenizde Aşağıdakilerden Hangisi/Hangilerinden Kaç Adet 

Bulunmaktadır?(%) 
(Cevap veren sayısı = 2.600) 

 
 

 
1 2 3 ve üzeri Yok Toplam 

Masaüstü Bilgisayar 31,9 0,2 0,5 67,4 100 

Taşınabilir Bilgisayar 
(dizüstü vb.) 51,9 1,2 1,0 45,9 100 

Tablet Bilgisayar 33,0 2,5 0,7 63,8 100 

İnternete Bağlanabilen 
TV (Akıllı TV) 38,0 1,5 0,5 60,0 100 

İnternete Bağlanamayan 
Klasik Televizyon 60,7 2,7 1,0 35,6 100 

Radyo 26,5 1,2 1,4 70,9 100 

 
Gelişen teknolojiyle birlikte evlerde bulunan medya araçları çeşitlenmiştir. 

Hanelerde en fazla bulunan cihazın yaklaşık %64 oranında klasik televizyon olduğu 

anlaşılmıştır. İkinci sırada, %54 oranında taşınabilir bilgisayarın yer aldığı 

saptanmıştır. Bunu sırasıyla %40 oranında akıllı televizyon, yaklaşık %36 oranında 

tablet bilgisayar, %33 oranında masaüstü bilgisayar ve son olarak %29 oranında 

radyo takip etmektedir. Geleneksel medya aracı olan televizyonun hemen 
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ardından yüksek bir oranla taşınabilir bilgisayarın gelmesi yeni medya cihazlarının 

kullanımının yaygınlığına önemli bir işarettir.  

Grafik-29. Hanelerde Televizyon Sahiplik Durumu (%) 
(Cevap veren sayısı = 2.600) 

Hanelerdeki televizyon sahiplik oranlarına bakıldığında; evinde televizyon 

bulunanların oranının %94,3, televizyon olmayanların oranının ise %5,7 olduğu 

görülmüştür.  

94,3 5,7

Var Yok
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Grafik-30. Yeni Bir Televizyon Satın Almak İsterseniz Hangisini Tercih Edersiniz? (%) 
(Cevap veren sayısı = 2.255) 

 

 
 

 

Araştırmaya katılanların %76,3’ü yeni bir televizyon alma durumunda akıllı 

televizyonu tercih edeceklerini belirtmiştir. Akıllı televizyon, harici herhangi bir 

cihaza ihtiyaç duymadan doğrudan internet bağlantısına sahip televizyonlar için 

kullanılmaktadır. Akıllı televizyonlar izleyenlere sunduğu yüksek kaliteli görüntü 

yanında internet hizmeti de sağlamasından dolayı izleyiciler açısından tercih edilir 

hale gelmiştir. 

 

 
 

 
 

76,3 23,7

Akıllı TV Klasik TV
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Grafik-31. Hanenizde İnternete Bağlanabilen Televizyon (Akıllı TV) Var İse Aşağıdaki 
Faaliyetlerden Hangileri İçin Akıllı TV Kullandınız? (%) 

(Birden fazla cevap verilebildiğinden toplam %100’ü geçmektedir.)  
(Cevap veren sayısı = 944) 

 
 

  
 

Teknolojik gelişmelerin televizyon cihazına farklı özellikler kazandırması, 

televizyon izleme alışkanlıklarını da etkileyerek değiştirmektedir. Nitekim, hanesinde 

akıllı televizyon olduğunu belirtenlerin internet üzerinden televizyon izleme oranının 

%53,2,  video izleme oranının %52,2, akıllı televizyon uygulamalarının kullanım 

oranının %21,8 ve internet sitelerinde gezinme oranının %18,4 olduğu belirlenmiştir.  
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Grafik-32. Evinizdeki Televizyon(lar)da Aşağıdaki Bağlantılardan Hangisi 
Bulunmaktadır?(%) 

(Birden fazla cevap verilebildiğinden toplam %100’ü geçmektedir.)  
 (Cevap veren sayısı = 2.600) 

 
 

 
 
 
 

Araştırmaya katılanların evlerinde televizyon izlemek için bulunan 

bağlantılara bakıldığında; %79,3’ünün Uydu/Karasal Anten, %13,4’ünün Kablolu 

Televizyon, %9,4’ünün Dijital Platform ve %0,6’sının IPTV bağlantısı bulunduğu 

saptanmıştır.  

 

Televizyon yayınlarının karasal, uydu ve kablo yayıncılık teknolojileri yerine 

internet üzerinden aktarıldığı sisteme “IPTV”,  yayınların internet üzerinden internet 

bağlantısı kurulabilen cihazların tamamına aynı anda aktarıldığı sisteme ise 

“İnternet TV” adı verilmektedir. Özellikle yeni medya araçları ile izleme biçimlerinin 

değişmeye başlamasıyla ileriki dönemlerde bu tip internet bağlantılı televizyon 

izleme olanaklarını yaygınlaştıracağı öngörülebilir.  

 

Uydu/Karasal
Anten

Kablolu
televizyon

Dijital platform

IPTV
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13,4

9,4

0,6
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Grafik-33. Masaüstü Bilgisayar, Taşınabilir Bilgisayar ve Tablet Cihazlarından En Az Birine 
Sahip Olan Hanelerin Oranı (%) 

 
 

Hanelerin %75’inde masaüstü bilgisayar, taşınabilir bilgisayar ve tablet 

cihazlarından en az birinin bulunduğu saptanmıştır. Görüldüğü üzere yeni medya  

araçları sahipliği oldukça yaygındır.  
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Grafik-34. Cep Telefonu Sahipliği (%) 
(Cevap veren sayısı = 2.600) 

 
 

 
 

 

Günümüzde en yaygın olarak kullanılan yeni medya araçları arasında akıllı 

telefon (smartphone), bilgisayar, tablet ve akıllı televizyon (smart TV) yer 

almaktadır. Akıllı telefon kavramı internete bağlanabilen ve bilgisayar özelliklerine 

sahip cep telefonları için kullanılmaktadır. Araştırmaya katılanların %84,1’inde akıllı 

telefon bulunurken; %12,8’inde internete bağlanma özelliği olmayan telefon 

bulunmaktadır. Katılımcıların yalnızca %3,1’i cep telefonu olmadığını belirtmiştir. 

Araştırmaya katılanların toplamda %97’sinin cep telefonuna sahip olduğu 

anlaşılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

Akıllı Telefon

Cep Telefonu
(İnternete

Bağlanmayan)

Cep Telefonu
yok

84,1

12,8

3,1



TELEVİZYON İZLEME EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI-2018 

 
KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

104 

Grafik-34. Cep Telefonu Sahipliği (%) 
(Cevap veren sayısı = 2.600) 
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Tablo-21. Yaş Gruplarına Göre Cep Telefonu Sahipliği (%) 
 

Yaş Grupları Akıllı Telefon Cep Telefonu (İnternete 
Bağlanmayan) Cep Telefonu yok 

15-24 yaş 
arası 

94,8 3,7 1,5 

25-34 yaş 
arası 

95,7 3,9 0,4 

35-44 yaş 
arası 

90,6 8,4 1,0 

45-54 yaş 
arası 

81,1 16,6 2,3 

55-64 yaş 
arası 

49,8 41,6 8,6 

65 yaş ve 
üstü 

25,7 50,0 24,3 

 

 

Yaş arttıkça akıllı telefon sahiplik oranının azaldığı, internete bağlanamayan 

telefon (klasik cep telefonu) sahiplik oranının ise arttığı görülmüştür. Akıllı telefon 

sahiplik oranında 25-34 yaş grubu %95,7 ile ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca akıllı 

telefon sahiplik oranının yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında; 15-24 yaş 

grubunun %94,8 , 35-44 yaş grubunun %90,6 , 45-54 yaş grubunun %81,1 , 55-64 yaş 

grubunun %49,8 ve 65 ve üstü yaş grubunun ise %25,7 oranında olduğu 

görülmüştür.  
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Cep telefonu (internete bağlanamayan) sahipliğinde ise ilk sırada %50 

oranıyla 65 ve üstü yaş grubu bulunurken, son sırada %3,7 oranıyla 15-24 yaş 

grubunun bulunduğu belirlenmiştir.  

 

 

 

 
 

Tablodan görüleceği üzere, akıllı telefonlar özelikle gençler tarafından çok 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde akıllı telefonlar hem sahiplik açısından 

hem de taşınabilirlik açısından en ulaşılabilir yeni medya aracı haline gelmiştir. Yeni 
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medya araçlarının daha kolay taşınabilir hale gelmesi “yatak odası kültürü24”nü 

oluşturarak gençlerin ve çocukların gündelik yaşamdaki medya kullanım 

alışkanlıklarını kendilerine ait bir alanda, bireysel olarak gerçekleştirebilme 

olanağını sunmaktadır. Bu durum gençlerin ve çocukların bireyselleşmesine yol 

açmaktadır (Livingstone, 2007, s.1). Livingstone bu durumu, modern toplumlarda 

özellikle çocuklar için oluşan güvenlik sorunlarından dolayı sokak kültürünün bitmesi 

ve çocukların daha güvenli alanlar olan evlerde boş vakitlerini geçirmeye 

başlaması ile açıklamaktadır. Livingstone (2007) son yıllarda çocukların yatak 

odalarının medya araçlarınca zengin odalar olduğuna dikkat çeker. Yeni medya 

araçlarının çeşitlenmesi ile yatak odaları özel oturma odalarına dönüşerek kişilerin 

gündelik medya pratikleri bireyselleşmiştir. Bu noktada çocuklar ve gençler sokakta 

var olan tehlikelerden kaçarken kendilerine ait özel alanda bireyselleşmektedir. 

Bununla birlikte kendilerine ait alanlarda medya aracılığıyla ulaştıkları farklı içerikler 

ile ilgilenirken onları tehdit eden yeni tehlikeler ortaya çıkmaktadır. Yeni medya bir 

yandan gençlerin kendilerini ifade ettikleri ve kimliklerini inşa ettikleri bir alan 

sağlarken öte yandan, çocuk ve gençleri değişik şekillerde tehdit eden yeni tehlike 

alanları da yaratmaktadır. Çocuk ve gençlerin gündelik medya pratiklerinin 

odaların ardında özelleşerek gizlenmesi maruz kaldıkları ya da kalacakları 

tehlikelerin de üstünü örtmektedir.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Yatak Odası Kültürü (bedroom culture): Son dönem modern toplumlarında çocuğun kendi alanını oluşturan 

kendilerine ait bir odanın olması özellikle gençler tarafından kimlik, birey olma ve gizlilik gibi anlamların 

yüklenmesinden dolayı böyle bir yatak odası kültür yaratmıştır (Livingstone, s.1, 2007).  
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Tablo-22. Aşağıdaki Cihazlardan Televizyon Yayınlarını İzleme Durumunuzu Belirtiniz.(%) 
(Cevap veren sayısı = 2.255) 

 
 

 
 Her 

gün 
Haftada 
3-4 gün 

Haftada 
1 gün 

Ayda 
birkaç 

gün 
Hiç Toplam 

Klasik ve/veya 
Akıllı TV 79,1 14,7 3,1 1,2 1,9 100 

Cep Telefonu 3,9 8,4 6,8 4,7 76,2 100 

Masaüstü/Dizüstü    
Bilgisayar 1,0 4,6 6,8 10,4 77,2 100 

Tablet Bilgisayar 0,5 2,0 3,7 4,4 89,4 100 

 

Özellikle 2000’li yıllardan sonra gelişimini hızlandıran internet hayatımızın 

önemli bir parçası haline gelmiştir. Geçmişte televizyon izlemek için televizyon 

ekranının başına geçmek zorunlu iken günümüzde televizyon programlarını 

geleneksel televizyon ekranına bağlı kalmadan internet bağlantısı kullanarak 

bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi cihazlardan yayın esnasında veya sonrasında 

izlemek mümkün hale gelmiştir. İnternet ve televizyon yayıncılığının yakınsaması ile 

birlikte yayıncılık terminolojisine birçok terim girmiştir.   

Örneğin,  isteğe bağlı görsel/işitsel içerik (VoD), televizyon yayınlarının ya da 

video içeriklerinin talep edilmesi halinde kullanıcılara sunulan hizmetler bütününü 

temsil etmektedir. VoD hizmeti sayesinde yayın içerikleri izleyicilere uzun bir süre 

sunularak yayınların daha fazla izleyiciye ulaşması sağlanmaktadır. İsteğe bağlı 

izleme internet bağlantısı olan akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlar ile 

mümkün olmaktadır. Araştırma kapsamında geleneksel televizyon izleme 

alışkanlığının (doğrusal televizyon izleme eğilimi) halen önemli bir konumda 

olmasına rağmen, farklı cihazlardan doğrusal olmayan televizyon izleme 

tutumunun da gelişmeye başladığı görülmektedir.  

Tablodan görüleceği üzere, televizyonu her gün geleneksel yöntemle 

izleyenlerin oranının %79,1; akıllı telefondan izleyenlerin oranının %3,9; 
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Tablo-22. Aşağıdaki Cihazlardan Televizyon Yayınlarını İzleme Durumunuzu Belirtiniz.(%) 
(Cevap veren sayısı = 2.255) 

 
 

 
 Her 

gün 
Haftada 
3-4 gün 

Haftada 
1 gün 

Ayda 
birkaç 

gün 
Hiç Toplam 

Klasik ve/veya 
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Masaüstü/Dizüstü    
Bilgisayar 1,0 4,6 6,8 10,4 77,2 100 
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Örneğin,  isteğe bağlı görsel/işitsel içerik (VoD), televizyon yayınlarının ya da 

video içeriklerinin talep edilmesi halinde kullanıcılara sunulan hizmetler bütününü 
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Tablodan görüleceği üzere, televizyonu her gün geleneksel yöntemle 

izleyenlerin oranının %79,1; akıllı telefondan izleyenlerin oranının %3,9; 
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masaüstü/dizüstü bilgisayardan izleyenlerin oranının %1 ve tablet bilgisayardan 

izleyenlerin oranının %0,5 olduğu saptanmıştır. Televizyon izlemeyi geleneksel 

olmayan yöntemlerle yapanların haftada en az 1 gün televizyonu farklı 

cihazlardan izleme sıklıkları ise akıllı telefon için %19,1; masaüstü/dizüstü bilgisayar 

için %12,4 ve tablet bilgisayar için %6,2 oranında olduğu belirlenmiştir.  
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Şekil-2. Televizyon Yayınlarının Farklı Cihazlardan İzlenme Durumu25 

 

 
 

Televizyon yayınlarının farklı cihazlardan izlenme durumuna bakıldığında; 

televizyon %98,1 ile ilk sırada yer alırken bunu %23,8 oranıyla cep telefonu, %22,8 

oranıyla masaüstü/dizüstü bilgisayar ve %10,6 oranıyla tablet bilgisayarın takip 

ettiği görülmüştür.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
25 Her bir cihaz için hesaplanan oranlar, “her gün”, “haftada 3-4 gün”, “haftada bir gün” ve “ayda birkaç gün” 

oranları toplamına eşttir.  

%98,1 

%22,8 
%10,6 

%23,8 
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Şekil-2. Televizyon Yayınlarının Farklı Cihazlardan İzlenme Durumu25 

 

 
 

Televizyon yayınlarının farklı cihazlardan izlenme durumuna bakıldığında; 

televizyon %98,1 ile ilk sırada yer alırken bunu %23,8 oranıyla cep telefonu, %22,8 

oranıyla masaüstü/dizüstü bilgisayar ve %10,6 oranıyla tablet bilgisayarın takip 
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25 Her bir cihaz için hesaplanan oranlar, “her gün”, “haftada 3-4 gün”, “haftada bir gün” ve “ayda birkaç gün” 

oranları toplamına eşttir.  

%98,1 

%22,8 
%10,6 

%23,8 
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Grafik-35. Televizyon Yayınlarının Takip Edildiği Cihaz Türüne Göre Dağılım (%) 

2012-2018 Karşılaştırması 
 

 
 
 
 Yıllar bazında televizyon yayınlarının takip edildiği cihaz türüne göre 

dağılıma bakıldığında, yeni medya araçlarından yayınların takip edilmesi önemli 

ölçüde artış göstermiştir. Televizyon yayınlarını televizyondan takip edenlerin 

oranının 2012 ve 2018 yılları arasında benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Televizyon 

yayınlarını cep telefonundan izleyenlerin oranı 2012 yılında %0,2 iken, 2018 yılında 

bu oranının %23,8’e yükseldiği saptanmıştır. Benzer bir şekilde, televizyon yayınlarını 

bilgisayardan takip edenlerin oranı 2012 yılında %7,9 iken, 2018 yılında bu oranının 

%22,8’e çıktığı görülmüştür. 
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Tablo-23. Televizyon Yayınlarının Takip Edildiği Cihaz Türüne Göre Dağılımı26  (Ortalama) 
 

 
 
 

Klasik 
ve/veya 
Akıllı TV 

Cep Telefonu Masaüstü/Dizüstü 
Bilgisayar Tablet Bilgisayar 

Cinsiyet 

Kadın 26,8 2,5 1,2 0,7 

Erkek 25,1 3,0 1,7 0,7 

Yaş Grupları 

15-24 yaş 
arası 21,2 5,1 2,5 1,1 

25-34 yaş 
arası 25,3 3,4 1,8 0,9 

35-44 yaş 
arası 27,2 2,5 1,5 0,7 

45-54 yaş 
arası 27,6 1,2 0,8 0,3 

55-64 yaş 
arası 28,2 1,0 0,3 0,2 

65 yaş ve 
üstü 29,0 0,0 0,2 0,0 

Eğitim Düzeyi 

Düşük düzey 
eğitimliler 28,0 0,9 0,4 0,2 

Orta düzey 
eğitimliler 25,8 3,5 1,7 0,8 

Yüksek düzey 
eğitimliler 24,5 2,7 2,0 0,9 

 
Klasik ve/veya akıllı TV’den yayınların izlenme durumunun demografik 

değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla uygulanan 

ki-kare analizi sonucuna göre; %95 güvenilirlikle cinsiyet, yaş grupları ve eğitim 

düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir.  

 

                                                 
26 Bir ay (30 gün) içerisinde televizyon izlenen gün sayısını ortalama olarak ifade etmektedir. 



TELEVİZYON İZLEME EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI-2018 

 
KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

112 
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Cep telefonundan yayınların izlenme durumunun demografik değişkenlere 

göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla uygulanan ki-kare analizi 

sonucuna göre; %95 güvenilirlikle yaş grupları ve eğitim düzeyleri arasında anlamlı 

farklılık olduğu tespit edilmiştir.   

 

Masaüstü/dizüstü bilgisayardan televizyon yayınlarının izlenme durumunun 

demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla 

uygulanan ki-kare analizi sonucuna göre; %95 güvenilirlikle cinsiyet, yaş grupları ve 

eğitim düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablet bilgisayardan televizyon yayınlarının izlenme durumunun demografik 

değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla uygulanan 

ki-kare analizi sonucuna göre; %95 güvenilirlikle yaş grupları ve eğitim düzeyleri 

arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

 

Klasik ve/veya akıllı TV’den televizyon yayınlarının aylık ortalama izlenme 

gün sayısının cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında, kadınların bir ayda 

ortalama 26,8 gün, erkeklerin ise 25,1 gün televizyon izledikleri saptanmıştır. 

Televizyon izlenen gün sayısı azaldıkça erkeklerin televizyon izledikleri gün sayısı 

yükselmekte, kadınların ise düşmekte olduğu gözlemlenmiştir.  
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Yaş gruplarına göre klasik veya akıllı TV’den televizyon yayınlarının izlendiği 

ortalama gün sayısına bakıldığında, yaş yükseldikçe televizyon izlenen gün sayısının 

da arttığı gözlemlenmiştir. 15-24 yaş arasındakilerin ayda ortalama 21,2 gün, 25-34 

yaş arasındakilerin 25,3 gün, 35-44 yaş aralığındakilerin 27,2 gün, 45-54 yaş 

aralğındakilerin 27,6 gün, 55-64 yaş aralığındakilerin 28,2 gün, 65 ve üstündekilerin 

ise 29 gün klasik veya akıllı TV’den televizyon yayınlarını izledikleri belirlenmiştir.  

 

           Eğitim düzeyine göre klasik veya akıllı TV’den izlenen televizyon yayınlarının 

bir aydaki ortalama gün sayısına bakıldığında, eğitim seviyesi arttıkça izlenen gün 

sayısının azaldığı görülmektedir. Düşük düzey eğitimlilerin ayda ortalama 28 gün, 

orta düzey eğitimlilerin 25,8 gün ve yüksek düzey eğitimlilerin 24,5 gün klasik veya 

akıllı TV’den televizyon yayınlarını izledikleri belirlenmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cep telefonundan izlenen televizyon yayınlarının aylık ortalama izlenme 

gün sayısının cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında, kadınların bir ayda 

ortalama 2,5 gün, erkeklerin ise 3 gün televizyon izledikleri saptanmıştır. 

  

Yaş gruplarına göre, cep telefonundan televizyon yayınlarının izlendiği 

ortalama gün sayısına bakıldığında, yaş grubu düştükçe ayda ortalama izlenen 

gün sayısının arttığı görülmektedir. 15-24 yaş arasındakilerin ayda ortalama 5,1 gün, 

25-34 yaş arasındakilerin 3,4 gün, 35-44 yaş aralığındakilerin 2,5 gün, 45-54 yaş 

aralğındakilerin 1,2 gün, 55-64 yaş aralığındakilerin ise 1 gün cep telefonundan 

televizyon yayınlarını izledikleri belirlenmiştir.  
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Eğitim düzeyine göre cep telefonundan izlenen televizyon yayınlarının bir 

aydaki ortalama gün sayısına bakıldığında, düşük düzey eğitimlilerin ayda 

ortalama 0,9 gün, orta düzey eğitimlilerin 3,5 gün ve yüksek düzey eğitimlilerin 2,7 

gün cep telefonundan televizyon yayınlarını izledikleri belirlenmiştir. Orta düzey 

eğitimlilerin diğer eğitim düzeylerine göre ayda televizyon izlenen gün sayısının 

daha fazla olmasının en önemli nedeni bu grupta halen öğrenci olarak öğrenimini 

tamamlamamış kişilerin bulunma olasılığının yüksek olmasıdır. Nitekim cep 

telefonundan en fazla oranda televizyon izleyen grubun 15-24 yaş aralığında 

olduğu belirlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Masaüstü/dizüstü bilgisayardan televizyon yayınlarının aylık ortalama 

izlenme gün sayısının cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında, kadınların bir ayda 

ortalama 1,2 gün, erkeklerin ise 1,7 gün televizyon izledikleri saptanmıştır.  

 

Masaüstü/dizüstü bilgisayardan izlenen televizyon yayınlarının aylık 

ortalama gün sayısının yaşlara göre dağılımına bakıldığında, daha genç yaş 

gruplarının masaüstü/dizüstü bilgisayardan televizyon yayınlarını takip etme 

oranının diğer yaş gruplarına göre daha fazla olduğu görülmüştür. 15-24 yaş 

grubundakilerin ayda ortalama 2,5 gün, 25-34 yaş grubundakilerin 1,8 gün, 35-44 

yaş grubundakilerin 1,5 gün, 45-54 yaş grubundakilerin 0,8 gün, 55-64 yaş 

grubundakilerin 0,3 gün ve 65 ve üstü yaş grubundakilerin 0,2 gün masaüstü/dizüstü 

bilgisayardan televizyon yayınlarını izledikleri belirlenmiştir.  
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Eğitim düzeyine göre masaüstü/dizüstü bilgisayardan televizyon yayınlarını 

takip etme durumuna bakıldığında, yüksek eğitimlilerin izleme durumları göze 

çarpmaktadır. Eğitim seviyesi yükseldikçe bu cihazlardan televizyon yayınlarını 

izleme gün sayısı da artmaktadır. Eğitim düzeyine göre masaüstü/dizüstü 

bilgisayardan izlenen televizyon yayınlarının bir aydaki ortalama gün sayısına 

bakıldığında, düşük düzey eğitimlilerin ayda ortalama 0,4 gün, orta düzey 

eğitimlilerin 1,7 gün ve yüksek düzey eğitimlilerin 2 gün masaüstü/dizüstü 

bilgisayardan televizyon yayınlarını izledikleri belirlenmiştir. 

 

Televizyon yayınlarının tablet bilgisayardan izlendiği ortalama gün sayısının 

diğer yeni medya araçlarına göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Tablet 

bilgisayardan televizyon yayınlarının izlendiği ortalama gün sayısının cinsiyetlere 
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Görüldüğü üzere cep telefonu/masaüstü bilgisayar/dizüstü bilgisayar ve 

tabletten yapılan izlemelerin her birinde yaş gruplarına göre farklılıklar olduğu 

saptanmış ve özellikle genç yaş gruplarında bu cihazlardan televizyon içeriklerini 

izleme eğiliminin daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır.  

 

 

       

                                                                                

Benzer şekilde, OFCOM’un 2016 yılında yapmış olduğu bir araştırmaya 

(Ofcom,2016) göre, doğrusal izleme eğiliminin hala birçok izleyici için çok önemli 

olmasına karşın, doğrusal olmayan izleme (istenilen zaman ve mekânda izleme) 

eğiliminin de gitgide önem kazandığı belirlenmiştir. Bu bağlamda, insanların 

televizyon izleme alışkanlıkları incelendiğinde doğrusal ve doğrusal olmayan 

izleme edimini tercih etmelerinde yaş değişkeninin oldukça önemli bir role sahip 

olduğu görülmüştür. Daha genç yaştakilerin doğrusal olmayan izleme 

alışkanlıklarına daha yatkın oldukları görülürken, görece ileri yaşlarda olanlar 

arasında doğrusal izleme alışkanlığının daha baskın olduğu görülmüştür.  Bu durum, 

daha genç yaştakilerin daha fazla teknolojik yatkınlığa sahip olmaları dolayısıyla 

gündelik hayatlarında farklı medya araçlarının birden fazla özelliğini 

kullanabilmelerinin bir getirisidir.  
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Araştırmada dikkat çeken diğer bir bulgu, yeni medya araçları arasında yer 

alan akıllı telefonun televizyon yayınlarının takip edilmesinde en fazla kullanılan 

araç olmasıdır.  
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Grafik-36. Televizyon Yayınlarını Tek Bir Cihazla İzlemek Zorunda Kalsaydınız Hangisini 
Seçerdiniz?(%) 

(Cevap veren sayısı = 2.255) 

 

 

 

Son dönemlerde, çeşitlenen medya araçlarına bağlı olarak yeni izleme 

eğilimleri gelişmiştir. Televizyon yayınlarını farklı cihazlardan izleme durumu daha 

önce değinildiği gibi özellikle genç yaş gruplarının tercihi olmaya başlamıştır. 

Ancak araştırmada, televizyon yayınlarını televizyondan izlemeyi tercih etme 

oranının %88,8’i bulduğu görülmüştür. Başka bir deyişle, her ne kadar cihazlar 

çeşitlenip televizyon yayınlarına erişim farklı medya araçlarından mümkün olsa da, 

izleyicilerin halen çoğunlukla televizyonu tercih ettikleri görülmüştür.  

Televizyonu takip eden cihaz %7,3 oranıyla akıllı telefon olmuştur. Akıllı 

telefon ile diğer araçlar arasında tercih oranı açısından önemli bir fark 

bulunmaktadır. Üçüncü sırada %2,3 oranıyla masaüstü/dizüstü bilgisayar, 

dördüncü sırada ise %1,3 oranıyla tablet bilgisayar yer almaktadır.   

 

 

Televizyon

Akıllı Telefon

Masaüstü/Dizüstü
Bilgisayar(Laptop)

Tablet Bilgisayar

Diğer

88,8

7,3

2,3

1,3

0,3
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Tablo-24. Televizyon Yayınlarını Tek Bir Cihazdan İzlemek Zorunda Kalsaydınız Hangisini 
Seçerdiniz?(%) 

 
 
 
 

Televizyon Akıllı 
telefon 

Masaüstü/
Dizüstü 

Bilgisayar 
Tablet Diğer Toplam 

Cinsiyet27 

Kadın 92,2 5,4 0,6 1,7 0,1 100 

Erkek 85,6 9,1 3,8 0,9 0,6 100 

Yaş Grupları28 

15-24 yaş 
arası 65,7 20,2 8,6 4,3 1,2 100 

25-34 yaş 
arası 88,7 8,0 1,7 1,3 0,3 100 

35-44 yaş 
arası 93,5 4,7 1,4 0,2 0,2 100 

45-54 yaş 
arası 95,3 2,8 0,3 1,3 0,3 100 

55-64 yaş 
arası 98,6 1,4 0,0 0,0 0,0 100 

65 ve 
üstü 100 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Eğitim Düzeyi29 
Düşük 
düzey 

eğitimliler 
98,0 1,4 0,4 0,2 0,0 100 

Orta düzey 
eğitimliler 84,4 10,2 3,1 1,8 0,5 100 

Yüksek 
düzey 

eğitimliler 
90,2 6,1 2,2 1,1 0,4 100 

 
 

                                                 
27 Cramer’s V=.143; p=.000 

28 Cramer’s V=.169; p=.000 

29 Cramer’s V=.122; p=.000 
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 “Televizyon yayınlarını tek bir cihazla izlemek zorunda kalsaydınız hangisini 

seçerdiniz?” sorusuna verilen yanıtların demografik değişkenlere göre farklılık 

gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; %95 

güvenilirlikle cinsiyet, yaş grupları ve eğitim düzeyleri arasında anlamlı farklılık 

olduğu tespit edilmiştir.  

 

Kadınların %92,2’si televizyon yayınlarını tek bir cihazdan izlemek zorunda 

kalsa televizyonu tercih edeceğini belirtmiştir. Erkeklerde ise bu oran %85,6 olmakla 

birlikte, erkeklerin akıllı telefon ve masaüstü/dizüstü bilgisayar gibi araçlardan 

izleme eğiliminin kadınlara göre daha fazla olduğu saptanmıştır.  

 

Yaş gruplarına göre cihaz tercih düzeylerine bakıldığında, televizyon 

yayınlarını televizyondan takip etme eğiliminin yaş arttıkça yükseldiği belirlenmiştir. 

15-24 yaş grubunun televizyonu tercih etme oranı %65,7 iken, 65 ve üstü yaş 

grubununun televizyonu tercih etme oranı %100’e ulaşmıştır. Televizyon yayınlarını 

tek bir cihazdan izlemede akıllı telefonu %20,2 oranıyla en fazla 15-24 yaş 

aralığındaki izleyicilerin tercih ettiği görülmüştür. Yaş grubu arttıkça akıllı telefon, 

bilgisayar ve tablet bilgisayar gibi cihazların tercih edilme oranlarının azaldığı 

saptanmıştır.  

 

Eğitim gruplarına göre televizyon yayınlarını takip etmek için cihazların tercih 

edilme dağılımlarına bakıldığında, televizyonu en fazla %98 oranı ile düşük düzey 

eğitimlilerin tercih ettiği belirlenmiştir. Televizyon harici cihazlardan izleme 

tercihlerine bakıldığında, orta düzey eğitimlilerin diğer eğitim gruplarına göre 

televizyon yayınlarını akıllı telefon, bilgisayar ve tablet gibi cihazlardan izlemeyi 

daha fazla tercih ettiği görülmüştür. Orta düzey eğitimlilerin televizyon yayınlarını 

televizyon dışında farklı cihazlardan izleme eğiliminin yüksek olması, bu eğitim 

seviyesinde yer alanların önemli bir bölümünün lise ve üniversite öğrencisi olmasıyla 

ilgilidir. Nitekim, yaş değişkenine de bakıldığında, 15-24 yaş arasındakilerin akıllı 
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telefon/tablet ve bilgisayarı tercih etme oranı diğer gruplara göre daha yüksek 

olduğu görülmüştür. 

 
Tablo-25. Yaş Grupları ile Cihaz Tercihine İlişkin Uyum (Correspondence) Analizi 

 
 

 

Tablodan da görüleceği üzere, katılımcıların televizyon yayınlarını tek bir 

cihazdan izleme konusunda bir seçim yapması istendiğinde televizyon tüm yaş 

grupları için birinci tercih olmakla birlikte cep telefonu ve masaüstü bilgisayarı 

tercih edenlerin daha çok 15-24 yaş grubunda olduğu görülmüştür.  
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Tablo-26. Televizyon Yayınlarını Televizyondan İzleyenlerin Tercih Nedenlerine Göre 
Dağılımı (%) 

(Cevap veren sayısı = 1.783) 

NEDEN % 

Konforlu ve keyifli izleme 67,3 

Alışkanlık 16,3 

Ücretsiz Olması 8,6 

Ailece izlenmesi  2,4 

Canlı izleme imkanı olduğu için 2,4 

Diğer 3 

Toplam 100 

 
 

 Televizyon yayınlarının televizyondan izlenmesinin en önemli tercih nedeni 

büyük ekranda izlemenin daha konforlu olduğu düşüncesidir. Kişiler büyük 

ekranda, rahat bir şekilde izleme (bir koltukta uzanarak rahatça izleme gibi) 

yapabildikleri için bu cihazı tercih ettiklerini belirtmiştir. Nitekim, araştırmada 

konforlu ve keyifli izleme %67,3 oranında tercih nedeni olmuştur. Benzer şekilde, 

OFCOM’un yeni izleme eğilimlerine yönelik yaptığı bir araştırmaya göre, izleyicilerin 

genel olarak televizyon yayınlarını televizyondan takip ettikleri belirlenmiştir 

(Ofcom,2016,s.7). Bunun en önemli nedeninin ise büyük ekranda izleme rahatlığı 

ile aile üyeleriyle birlikte izleme imkanı olduğu belirtilmiştir.  
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 Televizyonun diğer tercih edilme sebeplerine bakıldığında, ikinci sırada 

%16,3 ile alışkanlık, üçüncü sırada ise %8,6 ile yayınlara erişimin ücretsiz olması yer 

almaktadır.  

 
Tablo-27. Televizyon Yayınlarını Akıllı Telefondan İzleyenlerin Tercih Nedenlerine Göre 

Dağılımı (%) 
(Cevap veren sayısı = 152) 

NEDEN % 

Taşınabilirlik 77,0 

Çok amaçlı kullanım 11,2 

Tek başına izlenmesi 3,3 

Konforlu ve keyifli izleme 1,3 

Alışkanlık 1,3 

Diğer 5,9 

Toplam 100 
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Akıllı telefonu televizyon yayınlarını izlemek için tercih edenlerin %77’si bu 

cihazı taşınabilir olmasından dolayı tercih ettiklerini belirtmiştir. Telefon çağımızın 

vazgeçilmez iletişim aracı olduğundan birçok kişide bulunmaktadır. Her an 

kullanıcılarının yanında olan akıllı telefonlar, internete bağlanabilme özelliğinden 

ötürü izleme yapmanın en uygun olduğu araç olarak karşımıza çıkmıştır.    

 
 

Tablo-28. Televizyon Yayınlarını Masaüstü/Dizüstü Bilgisayar ve Tablet Bilgisayardan 
İzleyenlerin Tercih Nedenlerine Göre Dağılımı (%) 

(Cevap veren sayısı = 76) 

NEDEN % 

Taşınabilirlik  61,8 

Çok amaçlı kullanım 11,8 

Reklamsız izleme olanağı 7,9 

Konforlu ve keyifli izleme 6,6 

Tek başına izlenmesi 1,3 

Diğer 10,6 

Toplam 100 

 
 

 Masaüstü/dizüstü bilgisayardan ve tablet bilgisayardan televizyon 

içeriklerini takip etmeyi tercih edenlerin %61,8’i taşınabilirlik özelliğinden dolayı bu 

cihazlarla izleme yapmayı tercih ettiklerini belirtmiştir. 
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Televizyon ve yeni medya ilişkisinde diğer bir boyut ise televizyon izlerken 

yeni medyanın sunmuş olduğu başka ortamlarda (örneğin, elektronik postalara 

bakma, sosyal ağlarda gezinme ya da izlenilen içerikle ilgili farklı mecralardan bilgi 

edinme veya yorum yapma gibi) aktif olma durumunun eş zamanlı olarak 

yapılabiliyor olmasıdır. Nitekim araştırmadan elde edilen bulgulara göre, televizyon 

harici yeni medya cihazlarından izleme yapmanın tercih edilme sebeplerinden 

birisi de çok amaçlı kullanım imkanı olmasıdır.  
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Tablo-29. Televizyon Yayınlarını Aşağıdaki Cihazlardan Genelde Kimlerle İzlersiniz?(%) 
(Cevap veren sayısı 2.229) 

 Aile ile 
Birlikte 

Tek 
Başına 

Arkadaşları 
ile Birlikte İzlemiyor Toplam 

Televizyon (Klasik, 
Akıllı TV) 82,4 14,9 1,5 1,2 100 

Akıllı Telefon 1,8 30,6 1,4 66,2 100 

Masaüstü/Dizüstü 
Bilgisayar 3,2 20,4 1,7 74,7 100 

Tablet Bilgisayar 1,4 10,5 0,8 87,3 100 

 

 Televizyon yayınlarının farklı cihazlardan kimlerle izlendiğine bakıldığında, 

televizyonun (akıllı/klasik tv) genellikle aile ile birlikte izlendiği ortaya çıkmıştır. 

Katılımcıların %82,4’ü yayınları televizyondan ailesi ile birlikte izlediğini belirtmiştir.  

Televizyon yayınlarını yeni medya araçlarından takip ettiklerini söyleyenlerin önemli 

bir bölümü bu yayınları tek başına izlemektedir. Televizyonu akıllı telefondan tek 

başına izleyenlerin oranının %30,6; masaüstü/dizüstü bilgisayardan tek başına 

izleyenlerin oranının %20,4 ve tablet bilgisayardan izleyenlerin oranının %10,5 

olduğu belirlenmiştir. 
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Televizyon izleme genellikle ailenin evin ortak bir alanında buluşup birlikte 

yaptıkları bir boş zaman aktivitesidir. Bu özelliği düşünüldüğünde televizyonun 

olumsuz etkilerinin yanı sıra, aile içi iletişimi oluşturabilmek adına uygun bir zemin 

hazırladığı düşünülebilir. Örneğin, ailecek seçilen bir televizyon içeriğinin birlikte 

sohbet edilerek izlenmesi ve içeriğe medya okuryazarlığı becerisiyle yaklaşılması 

iletişim kanallarını güçlendirmeye yardımcı olabilir.   

Öte yandan daha önce de bahsedildiği gibi özellikle tablet, akıllı telefon ve 

bilgisayar gibi cihazlar daha çok tek başına kullanıma uygun oldukları için bu 

cihazlar ile yapılan izlemeler daha ziyade bireysel olmaktadır. Özellikle gençler ve 

çocuklar açısından düşünüldüğünde bu cihazların kullanımının “yatak odası 

kültürü” oluşumuna zemin hazırlayarak aile içi iletişimi olumsuz yönde etkilemesi 

muhtemeldir.  
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Grafik-37. Televizyon Yayınlarını Nerelerde İzlersiniz?(%) 

(Birden fazla cevap verilebildiğinden toplam %100’ü geçmektedir.)  
(Cevap veren sayısı 2.255) 

 

 

 

Doğrusal olmayan izlemenin en önemli özellikleri etkileşimli izleme, yayının 

istenilen zaman ve mekânda izlenmesi ve içeriğe dâhil olmayı sağlayan araçlar 

vasıtasıyla izleme yapmayı içermektedir (Canar,2015). Bu bağlamda araştırma 

kapsamında yeni medya araçları ile yapılan televizyon izleme ediminin mekandan 

bağımsızlaşması üzerine bulgular yer almaktadır. Evde izlenen televizyonun yanı 

sıra, iş yeri ve seyahat halinde yapılan izlemelerin de mevcut olduğu görülmüştür. 

Ev dışı yapılan izlemelerde ilk sırada %12,3 ile iş yerinde, ikinci sırada ise %5,3 ile 

seyahat halinde yapılan izlemeler yer almıştır.  
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Grafik-38. Televizyon Yayınlarını Nasıl İzlersiniz? (%) 
(Birden fazla cevap verilebildiğinden toplam %100’ü geçmektedir.) 

(Cevap veren sayısı 2.255) 

 

 
 

Televizyon yayınlarının yayınlandığı andan farklı bir zamanda izlenmesi 

“zaman kaydırmalı izleme (time-shifted viewing)” olarak adlandırılmaktadır. 

Zaman kaydırmalı izleme sayesinde izleyiciler yayınları izlerken yayın akışına bağlı 

kalmaktan kurtulmuştur. Bu kapsamda araştırmaya katılanlara yayınları nasıl 

izlediklerine ilişkin sorular yöneltilmiştir. Katılımcıların önemli bir bölümü %94,5 

oranıyla televizyon içeriklerini yayınlandığı anda izlediklerini belirtmiştir. Öte 

yandan, yayınlandıktan sonra izleyenlerin oranının da %21 olduğu saptanmıştır. 

İzleme eğilimlerinde mekandan bağımsız izlemelerin yanı sıra zamandan bağımsız 

izlemeler de yeni eğilimler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Zaman kaydırmalı izlemelerin ölçümlenmesi ilk olarak 1991 yılında kişisel 

video kaydedicilerden yayın sonrasında izlenilen televizyon yayınlarını kapsayacak 

şekilde Birleşik Krallık’ta başlamıştır. Dünyaya bakıldığında, zaman kaydırmalı 

izlemeler 2003 yılında ABD’de, 2004 yılında Kanada’da, 2008 yılında ise Danimarka, 

Finlandiya, Hollanda ve Norveç’te raporlanmaya başlamıştır (Nielsen, Time-Shifted 

Viewing In Hungary, 2011, s.4). 2016 yılına gelindiğinde dünyada 39 ülkenin zaman 

kaydırmalı izlemeleri ölçmekte olduğu görülmektedir (RTL AdConnect, 2017, s.56). 

2018 yılında ise ülkemizde zaman kaydırmalı izlemeler ölçümlenmeye başlamıştır.  
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Tablo-30. Televizyon Yayınlarını Nasıl İzlersiniz?(%) 
(Birden fazla cevap verilebildiğinden toplam 100’ü geçmektedir.) 

 
Yayınlandığı Anda Yayınlandıktan Sonra 

Cinsiyet30 
Kadın 

 95,0 18,1 

Erkek 
 94,0 23,8 

Yaş Gruplar31 

15-24 yaş arası 81,3 38,6 

25-34 yaş arası 95,8 23,4 

35-44 yaş arası 96,4 21,7 

45-54 yaş arası 98,1 13,4 

55-64 yaş arası 98,6 3,9 

65 yaş ve üstü 100,0 0,0 

Eğitim Düzeyi32 
Düşük Düzey Eğitimliler 

 98,0 8,1 

Orta Düzey Eğitimliler 93,0 24,0 

Yüksek Düzey Eğitimliler 94,8 25,8 

 
 

 “Televizyon yayınlarını nasıl izlersiniz?” sorusuna verilen yanıtların cinsiyet, yaş 

grupları ve eğitim düzeyleri arasında farklılık gösterip göstermediğini test etmek 

amacıyla ki-kare analizi uygulanmış ve %95 güvenilirlikle istatistiksel açıdan anlamlı 

farklılık gösteren gruplar aşağıda belirtilmiştir. Demografik değişkenlere göre yeni 

ve klasik izleme biçimlerinin dağılımına bakıldığında, erkeklerin ve gençlerin 

                                                 
30Yayınlandıktan sonra için Cramer’s V=.070, p=.001   

31Yayınlandığı anda için Cramer’s V=.253, p=.000;  Yayınlandıktan sonra için Cramer’s V =.254, p=.000    

32Yayınlandığı anda için Cramer’s V= .086, p=.000;  Yayınlandıktan sonra için Cramer’s V= .167, p=.000    
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televizyon içeriklerinin yayınlandıktan sonra izleme eğilimlerinin diğer gruplara göre 

daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.  

 

Cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında, kadınların %18,1’inin; erkeklerin ise 

%23.8’inin televizyon içeriklerini yayınlandıktan sonra izledikleri belirlenmiştir.  

 

Öte yandan, yaş gruplarına göre dağılıma bakıldığında, içeriklerin 

yayınlandığı anda izlenme oranlarının yaş arttıkça yükseldiği görülmüştür. 15-24 yaş 

grubunda yayınların yayınlandığı anda izlenme oranı %81,3; 25-34 yaş grubunda 

%95,8; 35-44 yaş grubunda %96,4; 45-54 yaş grubunda %98,1; 55-64 yaş grubunda 

%98,6 ve 65 ve üstü yaş grubunda %100 oranında olduğu görülmüştür. 

Yayınlandıktan sonra izleme oranlarının yaş grupları düştükçe artış gösterdiği 

saptanmıştır. Özellikle 15-24 yaş aralığındaki gençlerin %38,6’sının televizyon 

içeriklerini yayınlandıktan sonra da izledikleri belirlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim seviyesine göre dağılıma bakıldığında, düşük düzey eğitimlilerin 

%98’inin, orta düzey eğitimlilerin %93’ünün ve yüksek düzey eğitimlilerin %94,8’inin 

televizyon içeriklerini yayınlandığı anda izledikleri görülmüştür.  

 

Düşük düzey eğitime sahip olanların (%8,1) televizyon içeriklerini 

yayınlandıktan sonra izlemeyi diğer eğitim gruplarına göre daha az tercih ettiği 

saptanmıştır.  
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Grafik-39. İzleyemediğiniz Bir Televizyon Programını Daha Sonra Nasıl İzlersiniz?(%) 

(Birden fazla cevap verilebildiğinden toplam 100’ü geçmektedir.) 
(Cevap veren sayısı 2.255) 

 

 
 

Yeni medya araçlarının televizyon izleme alışkanlıklarını dönüştürdüğü en 

önemli özellik yayınların yayınlandığı andan başka bir zamanda izlenmesine imkan 

vermesidir. Özellikle daha önceki zamanlarda izlenemeyen bir televizyon 

programının tekrarının izlenmesi sadece televizyon cihazından mümkündü. 

Günümüzde televizyonun internete entegre edilmesi ile yeni birçok özellik 

kazanması ve medya araçlarının çeşitlenmesi alternatif izleme olanakları 

yaratmıştır. Bu araştırmaya göre, izlenemeyen bir programın tekrarının 

televizyondan izlenmesi halen en yaygın biçim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun 

yanı sıra, farklı cihazlardan izleme ya da televizyonun özelliklerini kullanarak zaman 

kaydırmalı izleme biçimlerinin de olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, izlenemeyen 

programın tekrarını televizyondan izleyenlerin oranının %65,8; bilgisayardan 

izleyenlerin oranının %17,2; akıllı telefondan izleyenlerin oranının %13,5 ve 

yayınlandığı anda kaydetmek suretiyle daha sonra izleyenlerin oranının ise %8,4 

olduğu görülmüştür.  
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kaydetmek suretiyle
daha sonra izlerim

65,8

17,2

13,5

8,4
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Tablo-31. İzleyemediğiniz Bir Televizyon Programını Daha Sonra Nasıl İzlersiniz?(%) 
(Birden fazla cevap verilebildiğinden toplam 100’ü geçmektedir.) 

 

Tekrarını 
televizyon

dan 
izlerim 

Bilgisayardan 
izlerim 

Akıllı 
telefondan 

izlerim 

Yayınlandığı 
anda 

kaydetmek 
suretiyle daha 
sonra izlerim 

 

Cinsiyet33 

Kadın 69,0 14,6 13,1 8,0 

Erkek 62,7 19,6 13,9 8,8 

Yaş Grupları34 

15-24 yaş arası 46,4 23,9 28,5 6,1 

25-34 yaş arası 73,1 19,7 14,0 11,9 

35-44 yaş arası 70,4 22,6 12,9 9,9 

45-54 yaş arası 68,8 10,3 8,8 6,3 

55-64 yaş arası 63,8 1,4 2,9 2,9 

65 yaş ve üstü 51,4 0,9 0,0 2,8 

Eğitim Düzeyi35 
Düşük Düzey 

Eğitimliler 58,7 5,9 5,1 2,6 

Orta Düzey 
Eğitimliler 67,9 17,5 15,9 9,3 

Yüksek Düzey 
Eğitimliler 67,7 26,4 15,9 11,7 

 

                                                 
33Televizyon için Cramer’s V=.066, p=.001;  Bilgisayar için Cramer’s V=.067, p=.001   

34Televizyon için Cramer’s V=.202, p=.000; Bilgisayar için Cramer’s V=.203, p=.000; Akıllı telefon için Cramer’s 
V=.221, p=.000; Kaydetme için Cramer’s V=.115, p=.000 
35Televizyon için Cramer’s V= .080, p=.000; Bilgisayar için Cramer’s V= .185, p=.000; Akıllı telefon için Cramer’s 
V=.130, p=.000; Kaydetme için Cramer’s V= .116, p=.000  



TELEVİZYON İZLEME EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI-2018 

 
KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

136 

Tablo-31. İzleyemediğiniz Bir Televizyon Programını Daha Sonra Nasıl İzlersiniz?(%) 
(Birden fazla cevap verilebildiğinden toplam 100’ü geçmektedir.) 

 

Tekrarını 
televizyon

dan 
izlerim 

Bilgisayardan 
izlerim 

Akıllı 
telefondan 

izlerim 

Yayınlandığı 
anda 

kaydetmek 
suretiyle daha 
sonra izlerim 

 

Cinsiyet33 

Kadın 69,0 14,6 13,1 8,0 

Erkek 62,7 19,6 13,9 8,8 

Yaş Grupları34 

15-24 yaş arası 46,4 23,9 28,5 6,1 

25-34 yaş arası 73,1 19,7 14,0 11,9 

35-44 yaş arası 70,4 22,6 12,9 9,9 

45-54 yaş arası 68,8 10,3 8,8 6,3 

55-64 yaş arası 63,8 1,4 2,9 2,9 

65 yaş ve üstü 51,4 0,9 0,0 2,8 

Eğitim Düzeyi35 
Düşük Düzey 

Eğitimliler 58,7 5,9 5,1 2,6 

Orta Düzey 
Eğitimliler 67,9 17,5 15,9 9,3 

Yüksek Düzey 
Eğitimliler 67,7 26,4 15,9 11,7 

 

                                                 
33Televizyon için Cramer’s V=.066, p=.001;  Bilgisayar için Cramer’s V=.067, p=.001   

34Televizyon için Cramer’s V=.202, p=.000; Bilgisayar için Cramer’s V=.203, p=.000; Akıllı telefon için Cramer’s 
V=.221, p=.000; Kaydetme için Cramer’s V=.115, p=.000 
35Televizyon için Cramer’s V= .080, p=.000; Bilgisayar için Cramer’s V= .185, p=.000; Akıllı telefon için Cramer’s 
V=.130, p=.000; Kaydetme için Cramer’s V= .116, p=.000  

 TELEVİZYON İZLEME EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI-2018 

 
KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

137 

“İzleyemediğiniz bir televizyon programını daha sonra nasıl izlersiniz?” 

sorusuna verilen yanıtların cinsiyet, yaş grupları ve eğıitim düzeyleri arasında farklılık 

gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi uygulanmış ve  %95 

güvenilirlikle istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösteren gruplar aşağıda 

belirtilmiştir.  

 
İzlenemeyen bir televizyon programının daha sonra izleme biçimlerinin 

demografik değişkenlere göre dağılımına bakıldığında, kadınların televizyondan 

izleme eğiliminin (%69) erkeklere oranla daha fazla olduğu söylenebilir. Buna karşın 

erkeklerin bilgisayar gibi cihazlardan izleme eğiliminin (%19,6) kadınlara oranla 

daha fazla olduğu görülmüştür.  

 

Yaş gruplarına göre dağılıma bakıldığında, yeni izleme biçimlerinin genç yaş 

grubundaki izleyiciler arasında daha yaygın olduğu görülmüştür.  

 

Eğitim gruplarına göre dağılıma bakıldığında, izlenemeyen programın 

tekrarının televizyon dışında başka bir cihazla ya da yöntemle izlenmesinin düşük 

eğitimlilere göre orta ve yüksek eğitimlilerde daha yaygın olduğu tespit edilmiştir.   
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Grafik-40. İnternet Kullanıyor Musunuz? (%) 

(Cevap veren sayısı = 2.600) 
 

 
 

Araştırmaya katılanların %80,2’si internet kullandığını, %19,8’i ise internet 

kullanmadığını belirtmiştir.  
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Tablo-32. İnternet Kullanıyor Musunuz? (%) 
 

  Evet Hayır Toplam 

Cinsiyet36 

Kadın 77,2 22,8 100 

Erkek 83,0 17,0 100 

Yaş Grupları37 

15-24 yaş arası 89,7 10,3 100 

25-34 yaş arası 92,5 7,5 100 

35-44 yaş arası 88,5 11,5 100 

45-54 yaş arası 75,5 24,5 100 

55-64 yaş arası 45,9 54,1 100 

65 yaş ve üstü 17,1 82,9 100 

Eğitim Düzeyi38 

Düşük düzey 
eğitimliler 

44,4 55,6 100 

Orta düzey 
eğitimliler 

89,7 10,3 100 

Yüksek düzey 
eğitimliler 

94,6 5,4 100 

 
 

 

                                                 
36Cramer’s V=-.072, p=.000 
37Cramer’s V=.513, p=.000 
38Cramer’s V=.501, p=.000 
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İnternet kullanımının demografik değişkenlere göre farklılık gösterip 

göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; %95 güvenilirlikle 

cinsiyet, yaş grupları ve eğitim düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğu tespit 

edilmiştir.  

 

Cinsiyet açısından internet kullanımına bakıldığında, erkekler kadınlardan 

daha fazla oranda internet kullanmaktadır. Erkeklerin %83’ü internet kullandığını 

belirtirken, kadınların %77,2’si internet kullanmaktadır. TÜİK’in 2017 yılında yapmış 

olduğu Hanehalkı Bilişim Tekonolojileri Kullanım Araştırmasında da benzer şekilde 

erkeklerin kadınlara göre daha yüksek oranda internet kullandığı belirlenmiştir 

(TÜİK, 2017).  

 

Yaş gruplarına göre internet kullanımına bakıldığında, genç yaş gruplarında 

internet kullanım oranlarının daha ileri yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. İnternet kullanım oranının en yüksek 25-34 yaş arasındaki bireylerde 

(%92,5) olduğu gözlemlenirken, en düşük oranın 65 ve üstü yaş grubunda (%17,1) 

olduğu belirlenmiştir.  

 

Eğitim gruplarına göre dağılımına bakıldığında, düşük düzey eğitimlilerin 

%44,4’ünün, orta düzey eğitimlilerin %89,7’sinin ve yüksek düzey eğitimlilerin 

%94,6’sının internet kullandığı belirlenmiştir.  
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İnternet kullanımının demografik değişkenlere göre farklılık gösterip 
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Tablo-33. Günlük Ortalama İnternet Kullanım Süreniz Ne Kadardır? (%) 

(Cevap veren sayısı = 2.085) 
 

Saat Aralıkları % 

0-1 Saat 14,4 

1-2 Saat 22,7 

2-3 Saat 24,8 

3-4 saat 15 

4-5 saat 9,1 

5-6 saat 6,4 

6-7 saat 2,9 

8 saat ve üzeri 4,7 

TOPLAM 100 

Ortalama = 3 saat 18 dk ; standart sapma = 2 saat 13 dk  

 
 Günlük ortalama internet kullanım süresi araştırma kapsamında 3 saat 18 

dakika olarak saptanmıştır. Bununla birlikte, saat aralıklarına göre internet 

kullanımına bakıldığında, interneti 2-3 saat aralığında kullananlar %24,8; 1-2 saat 

aralığında kullananlar %22,7; 3-4 saat aralığında kullananlar %15; 0-1 saat 

aralığında kullananlar %14,4; 4-5 saat aralığında kullananlar %9,1; 5-6 saat 

aralığında kullananlar %6,4; 6-7 saat aralığında kullananlar %2,9 ve son olarak 8 

saat ve üzeri kullananlar %4,7 olarak hesaplanmıştır.  
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Grafik-41. Televizyon Yayınlarını İnternetten İzler Misiniz?(%) 

(Cevap veren sayısı 2.255) 
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Televizyon yayınlarının internetten izlenme durumu yeni izleme eğilimlerinin en 

temel özelliğidir. İnternetten televizyon izleme sıklıklarına bakıldığında, her gün 

izleyenlerin oranının %6,2; haftada 3-4 gün izleyenlerin oranının %8,7; haftada 1 gün 

izleyenlerin oranının %7,3 ve ayda birkaç gün izleyenlerin oranının %12,1 olduğu 

saptanmıştır. Buna karşın internetten televizyon yayınlarını hiç izlemeyenlerin oranı 

ise %65,7’dir. 
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Tablo-34. Televizyon Yayınlarını İnternetten İzleme Sıklığının Demografik Değişkenlere 
Göre Dağılımı (%) 

 
 
 
 Her gün 

Haftada 
3-4 gün 

 

Haftada 1 
gün 

Ayda 
birkaç 

gün 
Hiç Toplam 

Cinsiyet39 

Kadın 5,5 8,9 6,1 9,8 69,7 100 

Erkek 6,8 8,5 8,4 14,3 62,0 100 

Yaş Grupları40 

15-24 yaş 
arası 6,6 17,3 16,4 21,7 38,0 100 

25-34 yaş 
arası 10,2 9,5 6,4 13,1 60,8 100 

35-44 yaş 
arası 6,5 9,2 6,6 12,6 65,1 100 

45-54 yaş 
arası 1,6 4,7 5,6 8,8 79,3 100 

55-64 yaş 
arası 1,0 1,4 1,9 2,4 93,3 100 

65 yaş ve 
üstü 0,0 0,0 1,8 0,9 97,3 100 

Eğitim Düzeyi41 

Düşük 
düzey 

eğitimliler 
1,0 4,1 3,3 4,9 86,7 100 

Orta düzey 
eğitimliler 9,4 9,5 8,5 12,5 60,1 100 

Yüksek 
düzey 

eğitimliler 
3,6 11,2 8,1 17,7 59,4 100 

 

                                                 
39 Cramer’s V=.093; p=.001     
40 Cramer’s V=.185; p=.000     

41 Cramer’s V=.186; p=.000     
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 “Televizyon yayınlarını internetten izler misiniz?” sorusuna verilen yanıtların 

demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla 

ki-kare analizi uygulanmış; %95 güvenilirlikle televizyon yayınlarının internetten 

izlenme sıklığının cinsiyet, yaş grupları ve eğitim düzeyleri arasında anlamlı farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir.  

 

Televizyon yayınlarını internetten izleme sıklığının cinsiyetlere göre dağılımına 

bakıldığında, erkeklerin kadınlara oranla daha fazla televizyon yayınlarını izlediği 

değerlendirilmiştir. Erkeklerin %6,8’i internetten televizyon yayınlarını her gün 

izlediklerini, kadınların %5,5’i ise her gün izlediklerini belirtmiştir. Diğer taraftan, 

kadınların %69,7’si internetten televizyon yayınlarını hiç izlemediğini, erkeklerin 

%62’si de hiç izlemediğini belirtmiştir.  

 

Televizyon yayınlarını internetten izleme sıklığının yaş gruplarına göre 

dağılımına bakıldığında, genç yaş gruplarında televizyon yayınlarını internetten 

izleme eğiliminin daha fazla olduğu görülmüştür. Buna ek olarak, 25-34 yaş 

grubundakilerin %10,2’si televizyon yayınlarını her gün internetten takip ettiklerini 

belirtmiştir. 15-24 yaş grubundakilerin televizyon yayınlarını internetten izleme 

sıklığının diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Nitekim, diğer 

yaş gruplarında internetten televizyon izlememe oranlarının 15-24 yaş grubunun 

izlememe oranına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 15-24 yaş grubunda 

internetten televizyon yayınlarını izlemeyenlerin oranının %38 olduğu belirlenmiştir.  

 

Televizyon yayınlarını internetten izleme sıklığının eğitim düzeyine göre 

dağılımına bakıldığında, düşük düzey eğitime sahip olanların diğer eğitim 

gruplarına göre daha az oranla televizyon yayınlarını internetten izledikleri 

belirlenmiştir. Orta düzey eğitimlilerin internetten her gün televizyon izleme oranı 

%9,4 iken, yüksek eğitimlilerin her gün izleme oranın %3,6; düşük düzey eğitimlilerin 

izleme oranının ise %1 olduğu görülmüştür.  
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Grafik-42. Televizyon Yayınlarını  Neden İnternetten İzlemeyi Tercih Ediyorsunuz?(%) 

(Açık uçlu soruya verilen cevaplardan derlenmiştir.) 
(Cevap veren sayısı = 715) 
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kaçırılan programları tekrar izlemek için internetten televizyon yayınlarını takip 

ettkilerini belirtirken, %20,7’si internetin daha erişilebilir olduğu yani internette 

istediği zaman istediği yerde izleme imkanı bulduğu için yayınları buradan takip 

ettiklerini belirtmiştir. Öte yandan, programları izlerken reklam yayınları ile 

kesilmesini istemedikleri için internetten televizyon izlemeyi tercih edenlerin oranının 

da %17 olduğu görülmüştür.   
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Grafik-42. Televizyon Yayınlarını  Neden İnternetten İzlemeyi Tercih Ediyorsunuz?(%) 

(Açık uçlu soruya verilen cevaplardan derlenmiştir.) 
(Cevap veren sayısı = 715) 
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Grafik-43. İnternetten Televizyon İzleme İmkanı Günlük Televizyon İzleme Sürenizi Nasıl 

Etkiledi?(%) 
(Cevap veren sayısı = 773) 

 

 
 
 

Geleneksel izleme yöntemine ek olarak gelişen yeni medya araçları 

üzerinden yapılan izlemelerin izleyicilerin günlük televizyon izleme süreleri üzerinde 

herhangi bir etkisi olup olmadığı konusu önem taşımaktadır. Araştırmaya katılanların 

%66’sı yeni izleme alışkanlıklarının günlük televizyon izleme sürelerine etki etmediğini 

düşünürken, %19,3’ü izleme sürelerinin düştüğünü, %14,7’si ise günlük izleme 

sürelerinin arttığını belirtmiştir.  
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Grafik-44. Puhu TV/Blu TV/Netflix Platformlarından En Az Birine Üyeliğiniz Var Mı?(%) 

(Cevap veren sayısı = 2.255) 
 

     
 
 

Televizyon ve internetin yakınsamasının sonucunda televizyon yayınları 

kanalların resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden izlenebilir hale 

gelmiştir. Bu yeniliğin yüksek potansiyele sahip olduğunu gören yayıncılar, 

televizyonda yayınlanan içeriklere bağlı kalmadan kendi program içeriklerini 

oluşturarak internet ortamında kullanıcılara sunmaya başlamışlardır. Bu hizmetlere 

dünyada çok yaygın olan Netflix ve ülkemizde son dönemde kullanılmaya 

başlanan Puhu TV ve Blu TV gibi yayın hizmetlerini örnek verebiliriz. Bu hizmetlerde 

bireyler içeriklere yeni medya cihazlarının tamamından talep ettikleri zaman 

ulaşabilmektedir.  

 

Araştırmaya katılanların %5,7’sinin bu tarz yayın hizmeti veren sitelere üyeliği 

bulunurken, %94,3’ünün herhangi bir üyeliği bulunmadığı saptanmıştır.  
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Tablo-35. Puhu TV/Blu TV/Netflix Platformlarından En Az Birine Üyeliğiniz Var Mı?(%) 

 
 
 
 Üyelik var Üyelik yok Toplam 

Cinsiyet 

Kadın 6,1 93,9 100 

Erkek 5,4 94,6 100 

Yaş Grupları 42 

15-24 yaş arası 13,0 87,0 100 

25-34 yaş arası 5,3 94,7 100 

35-44 yaş arası 4,1 95,9 100 

45-54 yaş arası 3,8 96,2 100 

55-64 yaş arası 3,4 96,6 100 

65 yaş ve üstü 3,7 96,3 100 

Eğitim Düzeyi 43 

Düşük düzey eğitimliler 1,8 98,2 100 

  Orta düzey eğitimliler 6,0 94,0 100 

Yüksek düzey eğitimliler 8,5 91,5 100 

 
 
 

                                                 
42 Cramer’s V=.136; p=.000 
43 Cramer’s V=.098; p=.000 
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“Puhu TV/Blu TV/Netflix platformlarından en az birine üyeliğiniz var mı?” 

sorusuna verilen yanıtların demografik değişkenlere göre farklılık gösterip 

göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; %95 güvenilirlikle 

yaş grupları ve eğitim düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

 

Bu platformlardan herhangi birine üyeliği olanların cinsiyete göre dağılımına 

bakıldığında, kadınların oranının %6,1 iken, erkeklerin oranının %5,4 olduğu 

görülmüştür.  

 

Yaş gruplarına göre üyelik durumlarına bakıldığında, yeni izleme eğilimlerinin 

daha fazla olduğu 15-24 yaş arası gençlerin %13 oranıyla ilk sırada yer aldığı 

görülmüştür. Yaş grupları yükseldikçe üyelik oranının da azaldığı saptanmıştır.  

 

Eğitim düzeyine göre üyelik oranı dağılımlarına bakıldığında, yüksek 

eğitimlilerin %8,5’inin, orta düzey eğitimlilerin %6’sının ve  düşük düzey eğitimlilerin 

ise yalnızca %1,8’inin bu platformlara üyeliği bulunmaktadır. Eğitim düzeyi 

yükseldikçe bu platformlardan en az birine üyelik oranının da arttığı görülmüştür.  
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Grafik-45. Televizyon Yayınlarını İzlerken Başka Hangi Aktivitelerde Bulunduğunuzu 
Belirtiniz.(%) 

(Açık uçlu soruya verilen cevaplardan derlenmiştir.) 
(Cevap veren sayısı = 1.790) 

 

 
  

Televizyon izleme durumu bazen sadece izleme ediminin kendisini içerirken 

bazen de birden fazla aktivite ile birlikte yürümektedir. Türkiye’de izleyicilerin önemli 

bir bölümünün (%40,9) televizyon yayınlarını izlerken yeme-içme alışkanlıklarının 

olduğu belirlenmiştir. İkinci sırada, son dönemlerde dünyada da oldukça fazla 

gözlemlenen çoklu ekran kullanımı (%20,1) gelmektedir. Çoklu ekran kullanımı 

televizyon izleme, tablet/bilgisayar ve/veya akıllı telefon kullanımının bir arada 

yapılmasıdır. 

  

Yeme-içme

Çoklu ekran
kullanımı

Ev işi/El işi

Aile ile
sohbet

Hiçbir şey

Diğer

40,9

20,1

16,7

7,7

6,8

7,8



TELEVİZYON İZLEME EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI-2018 

 
KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

152 

Tablo-36. Televizyon Yayınlarını İzlerken Başka Hangi Aktivitelerde Bulunduğunuzu 
Belirtiniz.(%) 

 
 
 
 

Yeme-
İçme 

 

Çoklu 
Ekran 

Kullanımı 
 

Ev İşi/ 
El İşi 

Aile ile 
Sohbet 

Hiçbir 
Şey Diğer Toplam 

Cinsiyet 

Kadın 33,9 15,5 30,2 6,7 5,9 7,8 100 

Erkek 48,5 25,2 2,0 8,8 7,8 7,7 100 

Yaş Grupları 

15-24 yaş 
arası 42,7 28,2 6,3 6,5 8,8 7,5 100 

25-34 yaş 
arası 39,5 24,7 16,4 6,8 4,5 8,1 100 

35-44 yaş 
arası 43,2 20,1 15,8 7,0 4,6 9,3 100 

45-54 yaş 
arası 37,2 14,0 23,2 9,0 10,9 5,7 100 

55-64 yaş 
arası 41,2 6,0 24,3 12,3 10,2 6,0 100 

65 yaş ve 
üstü 41,5 3,4 28,0 8,5 8,5 10,1 100 

Eğitim Düzeyi 

Düşük 
düzey 

eğitimliler 
39,8 6,1 29,0 8,8 7,8 8,5 100 

Orta 
düzey 

eğitimliler 
40,1 21,4 16,2 6,9 8,1 7,3 100 

Yüksek 
düzey 

eğitimliler 
43,3 28,4 8,1 8,5 3,3 8,4 100 
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Belirtiniz.(%) 
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 Televizyon yayınlarının izlendiği esnada başka aktivitilerin yapılmasının 

cinsiyetlere göre dağılıma bakıldığında, erkeklerde televizyon karşısında yeme-

içme alışkanlığının (%48,5) kadınlara oranla (%33,9) daha fazla olduğu 

gözlemlenmiştir. Benzer şekilde çoklu ekran kullanımının erkeklerde (%25,2) 

kadınlara göre (%15,5) daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Buna karşın televizyon 

yayınlarını izlerken ev/el işi yapma oranının kadınlarda %30,2 iken erkeklerde bu 

oranının %2 olduğu saptanmıştır.  

 

 Televizyon yayınlarının izlendiği esnada başka aktivitilerin yapılmasının yaş 

gruplarına göre dağılıma bakıldığında, tüm yaş gruplarında televizyon izlerken 

yeme-içme gibi faaliyetlerde bulunma oranı benzerlik göstermiş ve bu oranın 

%35’in üzerinde olduğu saptanmıştır. Bu durum da televizyon izlerken geçirilen 

sürede fiziksel aktivitenin azalmasına yol açmaktadır (Çiftçili ve Diğerleri, 2003, s.70). 

Fiziksel aktivitenin azaldığı bu süreçte bir yandan da yeme-içme eyleminin 

gerçekleştirilmesi bazı sağlık sorunlarının oluşmasına neden olabilmektedir. Özellikle 

obezite ve televizyon izleme arasında ilişkinin olduğunu gösteren bazı araştırmalar 

mevcuttur. Buna göre, televizyon izleme süresi/sıklığının fazla olması obeziteyi 

etkileyen faktörlerden birisi olarak görülmektedir. 

 

Çoklu ekran kullanımının yaşlara göre dağılımına bakıldığında, sırasıyla 

%28,2 oranıyla 15-24, %24,7 oranıyla 25-34, %20,1 oranıyla 35-44, %14 oranıyla 45-54 

ve %9,4 oranıyla 55 ve üstü yaş grubunun yer aldığı görülmüştür. Başka bir deyişle, 

yaş düştükçe çoklu ekran kullanımı artmaktadır.  
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Televizyon yayınlarının izlendiği esnada başka aktivitelerin yapılmasının 

eğitim düzeylerine göre dağılımına bakıldığında, çoklu ekran kullanımının eğitim 

düzeyi yükseldikçe artış gösterdiği görülmüştür. Düşük düzey eğitimlilerde çoklu 

ekran kullanımının %6,1; orta düzey eğitimlilerde %21,4 ve yüksek düzey 

eğitimlilerde %28,4 oranında olduğu görülmüştür. Televizyon yayınlarını izlerken 

ev/el işi yapma oranlarına bakıldığında ise eğitim düzeyi yükseldikçe bu faaliyeti 

yapma oranının düştüğü görülmüştür. Düşük düzey eğitimlilerde bu oranın %29, 

orta düzey eğitimlilerde %16,2 ve yüksek düzey eğitimlilerde %8,1 olduğu 

görülmüştür.  
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TELEVİZYON YAYINLARINDA DENETİM FARKINDALIĞI 

Bu bölümde izleyicilerin televizyon yayınlarının denetlenmesi hususunda ne 

derece bilgi sahibi oldukları incelenecektir. Bu bağlamda, araştırmaya katılanlara 

televizyon yayınlarında denetim olup olmadığı, denetimin nasıl yapıldığı ve kimlerin 

sorumlu olduğu gibi sorular yöneltilmiştir. Ayrıca son dönemde RTÜK’e verilen 

internet üzerinden denetim görevi hakkında katılımcı görüşlerine yer verilmiştir.  

Grafik-46. Sizce Televizyon Programları Denetleniyor Mu?(%) 
(Cevap veren sayısı = 2.255) 

Televizyon yayınlarının denetlenmesi hususunda araştırmaya katılanların 

%66’sı yayınların denetlendiğini belirtirken, %16,4’ü yayınların denetlenmediğini 

ifade etmiştir. Ayrıca %17’sinin ise konuya ilişkin herhangi bir fikri/bilgisi olmadığı 

anlaşılmıştır. 
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Bu bölümde izleyicilerin televizyon yayınlarının denetlenmesi hususunda ne 

derece bilgi sahibi oldukları incelenecektir. Bu bağlamda, araştırmaya katılanlara 

televizyon yayınlarında denetim olup olmadığı, denetimin nasıl yapıldığı ve kimlerin 

sorumlu olduğu gibi sorular yöneltilmiştir. Ayrıca son dönemde RTÜK’e verilen 

internet üzerinden denetim görevi hakkında katılımcı görüşlerine yer verilmiştir.  

Grafik-46. Sizce Televizyon Programları Denetleniyor Mu?(%) 
(Cevap veren sayısı = 2.255) 

Televizyon yayınlarının denetlenmesi hususunda araştırmaya katılanların 

%66’sı yayınların denetlendiğini belirtirken, %16,4’ü yayınların denetlenmediğini 

ifade etmiştir. Ayrıca %17’sinin ise konuya ilişkin herhangi bir fikri/bilgisi olmadığı 

anlaşılmıştır. 
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Tablo-37. Sizce Televizyon Programları Denetleniyor Mu? (%) 
 

 
 
 

Evet Hayır Bilgim/Fikrim yok Toplam 

Cinsiyet44 

Kadın 62,2 17,2 20,6 100 

Erkek 70,7 15,7 13,6 100 

Yaş Grupları45 

15-24 yaş arası 70,6 12,7 16,7 100 

25-34 yaş arası 75,1 13,6 11,3 100 

35-44 yaş arası 67,0 19,9 13,1 100 

45-54 yaş arası 63,1 14,7 22,2 100 

55-64 yaş arası 46,9 22,2 30,9 100 

65 yaş ve üstü 43,2 22,9 33,9 100 

Eğitim Düzeyi46 
Düşük düzey 

eğitimliler 48,5 17,7 33,8 100 

Orta düzey 
eğitimliler 71,0 14,3 14,7 100 

Yüksek düzey 
eğitimliler 72,9 19,9 7,2 100 

 
 

“Sizce televizyon programları denetleniyor mu?” sorusuna verilen yanıtların 

demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla 

ki-kare analizi uygulanmış; %95 güvenilirlikle televizyon programlarının denetiminin 

cinsiyet, yaş grupları ve eğitim düzeyleri arasında anlamlı farklılık gösterdiği tespit 

edilmiştir.  

                                                 
44 Cramer’s V=.101; p=.000 
45 Cramer’s V=.159; p=.000 
46 Cramer’s V=.185; p=.000 



TELEVİZYON İZLEME EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI-2018 

 
KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

158 

Televizyon programlarının denetimi konusunda cinsiyetlere göre dağılıma 

bakıldığında, erkeklerin (%70,7) denetim farkındalığının kadınlara (%62,2) göre 

daha fazla olduğu söylenebilir.   

 

Televizyon programlarının denetlenmesi konusunda yaş gruplarına göre 

dağılıma bakıldığında, yaş arttıkça denetimin yapıldığına ilişkin kanının azaldığı 

görülmüştür. Genç yaş gruplarının televizyon yayınlarının denetlenmesi konusunda 

daha fazla fikir sahibi oldukları gözlemlenmiştir. 15-24 yaş grubunun %70,6’sı, 25-34 

yaş grubunun %75,1’inin, 35-44 yaş grubunun %67’si, 45-54 yaş grubunun %63,1’i, 

55-64 yaş grubunun %46,9’u ve 65 ve üstü yaş grubunun ise %43,2’si televizyon 

yayınlarının denetlendiğini düşünmektedir.  

 

Televizyon programlarının denetlenmesi konusunda eğitim gruplarına göre  

dağılıma bakıldığında, eğitim seviyesi yükseldikçe denetimin yapıldığı düşüncesinin 

de arttığı saptanmıştır. Düşük düzey eğitimlilerin %48,5’i, orta düzey eğitimlilerin 

%71’i ve yüksek düzey eğitimlilerin %72,9’u televizyon yayınlarının denetlendiğini 

düşünmektedir.  
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Grafik-47. Televizyon Programları Denetimi Türkiye-Birleşik Krallık Karşılaştırması (%) 
 

    
  

 Birleşik Krallık ve Türkiye karşılaştırılmasına bakıldığında, Birleşik Krallık’ta 

izleyicilerin program denetimine ilişkin Türkiye’deki izleyicilere göre daha yüksek 

oranda farkındalığı olduğu söylenebilir. Birleşik Krallık’ta programların 

denetlendiğini düşünenlerin oranı %79 iken, denetlenmediğini düşünenlerin 

oranının %8, konuyla ilgili herhangi bir fikri olmayanların oranının ise %13 olduğu 

görülmüştür (Ofcom, 2018, s.51) .  
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Grafik-48. Televizyon Programlarının Denetimi Sizce Ne Zaman Yapılmaktadır?(%) 
(Cevap veren sayısı = 1.501) 

 

 
 

Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri, 6112 Sayılı 

Kanuna, Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi gibi taraf olunan milletlerarası 

antlaşmalara ve ilgili yönetmeliklere uygunluk açısından denetlenmektedir. Bu 

mevzuat çerçevesinde Üst Kurul programları yayından önce denetleyemez, ancak 

yayından sonra denetleyebilir. RTÜK’te uzmanlar tarafından yayın sonrası 

doğrudan televizyon içerikleri denetlenmektedir. Denetimde izleyici şikâyetleri ve 
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başvuruları da dikkate alınmaktadır. Araştırmada ortaya çıkan çarpıcı bir sonuç, 

yayın içeriklerinin denetlenmesi konusunda toplumda yanlış bir algı olduğuna işaret 

etmektedir. Araştırmaya katılanların %45,8’i televizyon yayın içeriklerinin yayın 

öncesi denetlendiğini, %28,4’ü denetimlerin yayın sonrası yapıldığını ve %25,8’i ise 

yayın esnasında yapıldığını düşünmektedir.  

 

  

Grafik-49. Televizyon Programlarındaki Denetimler Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?(%) 
(Cevap veren sayısı = 2.255) 

 

 
 

Araştırma kapsamında RTÜK’ün yaptığı yayın denetimleri hakkında kişilerin 

görüşlerine yer verilmiştir. Buna göre, katılımcıların %48,4’ü yapılan içerik 

denetimlerini yeterli bulurken, %30,4’ü kısmen yeterli bulmakta ve %21,2’si yapılan 

denetimleri yetersiz bulmaktadır.  
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Grafik-50. Televizyon Programlarının Denetlenmesinden Hangi Kurumun Sorumlu 

Olduğunu Düşünüyorsunuz?(%) 
(Açık uçlu soruya verilen cevaplardan derlenmiştir.) 

(Cevap veren sayısı = 2.211) 
 

 

 
 

 
 

Televizyon yayın içeriklerinin denetimini yapan kurum hakkında katılımcıların 

fikri sorulmuş ve %87,2’si bu denetimden RTÜK’ün sorumlu olduğunu ifade etmiştir. 

Denetimden devletin sorumlu olduğunu ifade edenlerin oranı %1,2 iken yayıncıların 

sorumlu olduğunu belirtenlerin oranının %0,4 olduğu görülmüştür. Konu hakkında 

bilgisi/fikri olmayanların oranının %10,2 olduğu belirlenmiştir.  
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Grafik-51. Denetimden Sorumlu Olan Kurum/Kuruluş Hakkındaki Görüşler Türkiye – Birleşik 
Krallık Karşılaştırması (%) 

 

 
  

 

Birleşik Krallık’ta televizyon yayınlarının denetlenmesinden sorumlu olan 

kurum hakkındaki görüşlere bakıldığında, denetimden OFCOM’un sorumlu 

olduğunu düşünenlerin oranının %38, devletin sorumlu olduğunu düşünenlerin 

oranının %6, yayıncıların sorumlu olduğunu düşünenlerin oranının %5 olduğu 

görülmüştür. Konu hakkında herhangi bir fikri olmayanların oranının ise %34 olduğu 

belirlenmiştir.  
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Grafik-52. Çocukların Uygun Olmayan Televizyon Yayınlarını İzleyip İzlememesi 

Hususunda En Çok  Sorumluluğu Olan Kurum Hangisidir? (%) 
(Cevap veren sayısı 2.229) 

 

 
 
 

Katılımcılara çocukların izledikleri 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 öncelikli 

olarak yayıncıların, %25,6’sı ise öncelikli olarak devletin sorumlu olduğunu 

belirtmiştir.  
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Görüldüğü gibi katılımcıların önemli bir bölümü ailenin çocukların izlediği 

veya maruz kadıkları televizyon içeriklerinden sorumlu olduğunu düşünmektedir. Bu 

noktada medya okuryazarlığı eğitimi oldukça önem kazanmaktadır. Medya 

okuryazarlığının toplumun tabanına yayılması, özellikle ebeveynler tarafından 

benimsenmesi önem kazanmaktadır.   

 

Nitekim, çocukların televizyon içeriklerine ulaştıkları yer, önemli ölçüde 

evlerde ailelerinin yanında olmaktadır. Bu durumun ailedeki yetişkin bireylerin 

kontrolünde olması ve konuyla ilgili çocukta farkındalık yaratması ailenin elindedir. 

Aile medya mesajlarıyla ve görüntüleriyle ilgili ne kadar bilinçli olursa çocuğa da o 

kadar faydalı olacaktır. Bu nedenle gerek çocukların gerekse ebeveynlerin medya 

okuryazarı olmaları önem arz etmektedir.  

 

Çocukların izledikleri ya da izleyebilecekleri içeriklerden sorumlu olarak ikinci 

sırada %28,6 oranında yayıncılar gelmektedir. Bu noktada, yayıncılar tarafından 

hazırlanan medya içeriklerinin öz denetiminin yapılması ve bu denetimler yapılırken 

çocuk izleyicilerin gözardı edilmemesi önemlidir.  

Çocukların kendilerine 
uygun olan/olmayan 

içerikleri izlemesinde aile en 
önemli kurum olarak 

görülmektedir! 
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Önem sıralamasında üçüncü sırada %25,6 oranında devletin yer aldığı 

görülmüştür. RTÜK tarafından yapılan denetimlerde 6112 sayılı Kanunun çeşitli 

maddeleriyle çocukların televizyonun zararlı içeriklerinden korunması 

hedeflenmiştir. Ayrıca RTÜK tarafından uygulanan müeyyidelerde çocuk ve 

gençleri olumsuz yönde etkileyebilecek içerikler önemli bir yer tutmaktadır. 

 

 
 

Grafik-53. Sizce İnternet Üzerinden Yapılan Televizyon Yayınlarında Denetim Olmalı Mıdır? 
(Kanalın WEB sitesi, Netflix, Puhu TV, Blu TV vb.)(%) 

(Cevap veren sayısı = 2.255) 

 
  
 Son dönemde, televizyon içeriklerinin internet üzerinden izlenmesi yeni 

medya ile şekillenen yeni izleme eğilimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni izleme 

eğilimleri ise denetim alanında yeni düzenlemelerin yapılması konusunu gündeme 

getirmiştir. Bu bağlamda, internet üzerinden izlemelerin mümkün olduğu medya 

hizmet sağlayıcıların resmi internet siteleri, Netflix, Puhu Tv ve Blu Tv gibi platformların 

denetimine ilişkin katılımcıların görüşüne yer verilmiştir. Araştırma kapsamında, 

katılımcıların %70,4’ü internet üzerinden yayın yapan platformların denetlenmesi 

gerektiğini düşünürken, %13’ü denetimin olmaması gerektiğini ifade etmiştir. 

Katılımcıların %16,6’sı ise konuyla ilgili fikirlerinin olmadığını belirtmişlerdir.  
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getirmiştir. Bu bağlamda, internet üzerinden izlemelerin mümkün olduğu medya 

hizmet sağlayıcıların resmi internet siteleri, Netflix, Puhu Tv ve Blu Tv gibi platformların 

denetimine ilişkin katılımcıların görüşüne yer verilmiştir. Araştırma kapsamında, 

katılımcıların %70,4’ü internet üzerinden yayın yapan platformların denetlenmesi 

gerektiğini düşünürken, %13’ü denetimin olmaması gerektiğini ifade etmiştir. 

Katılımcıların %16,6’sı ise konuyla ilgili fikirlerinin olmadığını belirtmişlerdir.  
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Tablo-38. Sizce İnternet Üzerinden Yapılan Televizyon Yayınlarında Denetim Olmalı 
Mıdır?(%) 

 
 
 
 

Denetim olmalı Denetim 
olmamalı Fikrim yok Toplam 

Cinsiyet47 

Kadın 71,6 10,0 18,4 100 

Erkek 69,2 15,9 14,9 100 

Yaş Grupları48 

15-24 yaş arası 60,2 25,1 14,7 100 

25-34 yaş arası 79,9 10,6 9,5 100 

35-44 yaş arası 76,5 8,8 14,7 100 

45-54 yaş arası 67,5 12,5 20,0 100 

55-64 yaş arası 56,0 17,4 26,6 100 

65 yaş ve üstü 45,0 5,5 49,5 100 

Eğitim Düzeyi49 

Düşük düzey 
eğitimliler 62,9 3,9 33,2 100 

Orta düzey 
eğitimliler 73,1 12,6 14,3 100 

Yüksek düzey 
eğitimliler 71,1 22,0 6,9 100 

 
“Sizce internet üzerinden yapılan televizyon yayınlarında denetim olmalı 

mıdır?” sorusuna verilen yanıtların demografik değişkenlere göre farklılık gösterip 

göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; %95 güvenilirlikle 

                                                 
47 Cramer’s V=.093; p=.000 
48 Cramer’s V=.211; p=.000 
49 Cramer’s V=.204; p=.000 
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cinsiyet, yaş grupları ve eğitim düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

 Denetim konusunda cinsiyete göre dağılıma bakıldığında, kadınların 

%71,6’sı, erkeklerin ise %69,2’si internet üzerinden yapılan televizyon yayınlarında 

denetim olması gerektiğini belirtmiştir. Buna karşın, denetim olmaması gerektiğini 

düşünenlerin cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında, erkeklerin kadınlardan 

daha fazla oranda denetim olmaması gerektiğini düşündükleri ortaya çıkmıştır. 

Yani erkeklerin %15,9’u denetim olmaması gerektiğine inanırken, kadınların %10’u 

denetim olmaması gerektiğini düşünmektedir.  
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Tablo-39. Yaş Grupları ile İnternet Üzerinden Yapılan Yayınların Denetimi Hakkındaki 
Görüşlere İlişkin Uyum (Correspondence) Analizi 

 

 
 

 

Yaş gruplarına göre dağılıma bakıldığında, internet üzerinden yapılan 

yayınlara yönelik denetim olması gerektiğini düşünenlerin orta yaş grubunda (25-

34, 35-44 ve 45-54) yoğunlaştığı görülmüştür. Buna karşın internet üzerinden yapılan 

yayınlara yönelik herhangi bir denetimin olmaması gerektiğini düşünenlerin 15-24 

yaş grubu olduğu belirlenmiştir. 55 yaş ve üstü grubu bakıldığında ise konu 

hakkında herhangi bir fikirlerinin olmadığı görülmüştür.  
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Tablo-40. Eğitim Düzeyi ile İnternet Üzerinden Yapılan Yayınların Denetimi Hakkındaki 
Görüşlere İlişkin Uyum (Correspondence) Analizi 

 
 

Eğitim gruplarına göre dağılıma bakıldığında, orta eğitimliler internet 

üzerinden yapılan yayınlara yönelik denetim olması gerektiğini belirtirken, yüksek 

eğitimliler internet üzerinden yapılan yayınlarda denetim olmaması gerektiğini 

düşünmektedir. Ayrıca düşük eğitimlilerin konu hakkında herhangi bir fikri olmadığı 

anlaşılmıştır.  
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Tablo-40. Eğitim Düzeyi ile İnternet Üzerinden Yapılan Yayınların Denetimi Hakkındaki 
Görüşlere İlişkin Uyum (Correspondence) Analizi 

 
 

Eğitim gruplarına göre dağılıma bakıldığında, orta eğitimliler internet 

üzerinden yapılan yayınlara yönelik denetim olması gerektiğini belirtirken, yüksek 

eğitimliler internet üzerinden yapılan yayınlarda denetim olmaması gerektiğini 
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anlaşılmıştır.  
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Grafik-54. RTÜK’ün İnternet Üzerinden Yapılan Televizyon Yayınlarını Denetlemesi 
Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?(%) 

(Cevap veren sayısı = 2.255) 
 
 

 
 

 İnternet yayınlarının denetiminin yapılmasına ilişkin katılımcıların yaklaşımları 

değerlendirildiğinde %68,4’ünün bu denetimin RTÜK tarafından uygulanmasını 

doğru bulduğu, %12,4’ünün ise yanlış bulduğu belirlenmiştir. Öte yandan, 

katılımcıların %19,2’sinin konu hakkında herhangi bir fikri olmadığı saptanmıştır.  
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Tablo-41. RTÜK’ün İnternet Üzerinden Yapılan Televizyon Yayınlarını Denetlemesi 
Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?(%) 

 
 
 
 

Doğru 
buluyorum 

Yanlış 
buluyorum Fikrim yok Toplam 

Cinsiyet50 

Kadın 68,4 10,3 21,3 100 

Erkek 68,4 14,5 17,1 100 

Yaş Grupları51 

15-24 yaş arası 60,5 21,0 18,5 100 

25-34 yaş arası 78,9 9,5 11,6 100 

35-44 yaş arası 74,3 8,6 17,1 100 

45-54 yaş arası 62,8 13,8 23,4 100 

55-64 yaş arası 51,2 18,4 30,4 100 

65 yaş ve üstü 43,1 8,3 48,6 100 

Eğitim Düzeyi52 

Düşük düzey 
eğitimliler 61,1 3,7 35,2 100 

Orta düzey 
eğitimliler 70,8 12,1 17,1 100 

Yüksek düzey 
eğitimliler 69,5 20,9 9,6 100 

  

“RTÜK’ün internet üzerinden yapılan televizyon yayınlarını denetlemesi 

hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtların demografik 

değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare 

                                                 
50 Cramer’s V=.076; p=.002 
51 Cramer’s V=.192; p=.000 
52 Cramer’s V=.190; p=.000 
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Tablo-41. RTÜK’ün İnternet Üzerinden Yapılan Televizyon Yayınlarını Denetlemesi 
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analizi uygulanmış; %95 güvenilirlikle cinsiyet, yaş grupları ve eğitim düzeyleri 

arasında anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.  

 

RTÜK’ün internet üzerinden yapılan yayınları denetlemesi konusunda 

kadınların ve erkeklerin %68,4’ü denetim uygulamasını doğru bulduklarını 

belirtmişlerdir.  

 

 Yaş gruplarına göre dağılıma bakıldığında, RTÜK’ün internet üzerinden 

yapılan yayınları denetlemesi konusunda 25-34 yaş (%78,9) ve 35-44 yaş gruplarının 

(%74,3) internet denetim uygulamalarına daha olumlu yaklaştığı gözlemlenirken, 

15-24 yaş grubunun (%21) diğer yaş gruplarına göre denetimlere daha olumsuz 

baktıkları belirlenmiştir.  

 

 Öte yandan, eğitim gruplarına göre dağılıma bakıldığında, RTÜK’ün internet 

üzerinden yapılan yayınları denetlemesi konusunda orta (%70,8) ve üst düzey 

eğitimlilerin (%69,5) bu denetimlere daha olumlu baktığı söylenebilir. Ayrıca düşük 

düzey eğitime sahip olanların %35,2’sinin konu hakkında herhangi bir fikri olmadığı 

anlaşılmıştır.  
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Tablo-42. Eğitim Düzeyi ile RTÜK Tarafından İnternet Üzerinden Yapılan Yayınların 
Denetlenmesi Hakkındaki Görüşlere İlişkin Uyum (Correspondence) Analizi 
 

 
 

 

Eğitim düzeyine göre dağılıma bakıldığında, RTÜK’ün internet üzerinden 

yapılan televizyon denetimlerini orta düzey eğitimliler doğru bulurken, yüksek 

eğitimlilerin denetimi yanlış bulduğu saptanmıştır. Düşük eğitimlilerin ise konu 

hakkında herhangi bir fikri olmadığı anlaşılmıştır.  
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Tablo-42. Eğitim Düzeyi ile RTÜK Tarafından İnternet Üzerinden Yapılan Yayınların 
Denetlenmesi Hakkındaki Görüşlere İlişkin Uyum (Correspondence) Analizi 
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Grafik-55. Puhu TV/Blu TV/Netflix’den En Az Birine Üye Olanların İnternet Üzerinden 
Yapılan Televizyon Yayınlarındaki Denetim Hakkındaki Düşünceleri(%) 

(Cevap veren sayısı = 129) 
 
 

 
  

İnternet yayınlarının denetimine yönelik araştırmada internet üzerinden 

yayın yapan bazı platformlara üyeliği olanların görüşlerine de yer verilmiştir. Buna 

göre bu platformlardan herhangi birine üye olan ve yayınları takip edenlerin 

%65,9’u bu platformlarda denetim olması gerektiğini belirtirken, %29,5’i denetim 

olmaması gerektiğini ifade etmiştir. Diğer bir ifadeyle bu yayınları izleyenlerin 

önemli bir bölümü internet yayınlarının denetlenmesi konusunda olumlu bir 

düşünceye sahiptir.   
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Grafik-56. RTÜK İletişim Merkezini Hiç Duydunuz Mu?(%) 

                 (Cevap veren sayısı = 2.255) 
 
 

 
 

 
Araştırmaya katılanların %35,6’sı RTÜK İletişim Merkezi’ni bildiklerini belirtirken, 

%64,4’ünün bu merkezden haberdar olmadıkları anlaşılmıştır. Yönetişim anlayışının 

RTÜK özelindeki pratiklerinden birisi olan RTÜK İletişim Merkezi aracılığıyla, görsel ve 

işitsel medya araçları kanalıyla sunulan program yayınları hakkında vatandaşların 

beğeni, öneri, beklenti ve şikâyetleri anlık olarak alınmaktadır. Ayrıca buradan 

edinilen istatistiksel verileri belli aralıklarla analiz ederek toplumun farklı kesimlerinin 

yayınlara ilişkin bakış açısını da ortaya koymayı hedeflemektedir. Yayın içerikleri ile 

ilgili görüş, öneri ve şikayetlerin bu yolla RTÜK’e iletilmesi vatandaşlar ve RTÜK 

arasında bir köprü oluşturmaktadır. Böylece vatandaşlar da zaman zaman 

gösterdikleri tepki veya beğenileriyle karar alma mekanizması sürecine etki 

edebilmektedir. Bu nedenle, RTÜK İletişim Merkezi’nin kamuoyu tarafından bilinirliği 

yönetişim anlayışının önemli bir parçası olarak değerlendirilmektedir. 

  

 

 

64,4
35,6

Hayır Evet



TELEVİZYON İZLEME EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI-2018 

 
KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

176 
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Grafik-57. RTÜK Denilince Aklınıza Ne Geliyor?(%) 
(Açık uçlu soruya verilen cevaplardan derlenmiştir.) 

(Cevap veren sayısı=2.253) 

RTÜK’ün kamuoyu tarafından algılanış biçimleri incelendiğinde katılımcıların 

%41,7’sinin RTÜK denilince denetim/kontrol gibi konulara atıf yaptığı, %17,4’ünün 

RTÜK’ün ihlaller sonucu gerçekleştirdiği müeyyidelere gönderme yaptığı 

görülmüştür. Ayrıca katılımcıların %12,8’i televizyon/radyo, %6,7’si doğru yayın akışı 

sağlama gibi konuları RTÜK ile ilişkilendirmiştir.  

Denetim/kontrol

Kapatma/sansür/ceza/yasak
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