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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı; ortaokul 5.sınıf öğrencilerinde televizyon 

ve çizgi film izleme tutumları ile saldırganlık eğilimlerinin ilişkisini 

incelemektir. Bu araştırma ilişkisel tarama modelinde nicel bir 
çalışmadır. Araştırma evrenini, İstanbul İli Esenler İlçesi’ne bağlı 2012-

2013 öğretim yılında öğrenim hizmeti sunan resmi ortaokullar; 

araştırmanın örneklemini ise İstanbul İli Esenler İlçesi’nde 3 resmi 

okulun 5. sınıflarında öğrenim gören ve tesadüfi örnekleme yoluyla 

seçilen 300 öğrenci oluşturmaktadır. 

Verilerin elde edilmesinde araştırmacılar tarafından hazırlanan 
Soru Formu kullanılmıştır. Sınıf ortamında ve öğretmen gözetiminde 

yapılan uygulama sırasında da, öğrencilerin anket sorularını doğru 

anlamaları amacıyla yönerge kullanılmış ve yönergeyle ilgili sözlü olarak 

açıklamalar yapılmıştır.  Elde edilen veriler SPSS 17.0 Programıyla analiz 

edilmiştir.  

Katılımcıların saldırganlık düzeylerinin, tv izleme sürelerine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını bulmak için One-Way-Anova Analizi yapılmış 

ve istatistiki açıdan güçlü bir anlamlılık elde edilmiştir (p=.000). 6 

Saatten fazla televizyon izleyen öğrencilerin saldırganlıkları, diğer 

gruplardan anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur. Katılımcıların 

“çizgi film kahramanıyla tanışmış olsaydınız ne söylemek istersiniz?” 
sorusuna verilen cevaplarının analizinde de “her olayda sizin gibi 

davranmak istiyorum” diyenlerin saldırganlık düzeyleri, “sizin 
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hayranınızım” ve “sizi her izlediğimde yerinizde olmak isterim” diyen 
öğrencilerden anlamlı derecede daha yüksek çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Saldırganlık, Tv izleme, Çizgi film izleme 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN TELEVISION AND CARTOON 
WATCHING, ATTITUDES AND AGGRESSION OF 5TH GRADE 

STUDENTS IN SECONDARY SCHOOL 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to examine the relationship between 

television and cartoon watching and aggression tendencies in the 5th 

grade students of secondary school. This research is a quantitative study 
in the relational screening model. The research population consists of the 

official secondary schools in Esenler province of İstanbul in the 2012-

2013 academic year; the sample of the research consists of 300 students 

selected randomly from the 5th grade of 3 official schools in the province 

of Esenler. 

Question Form, prepared by the researchers were used for 

obtaining the data. During the administration process of the 

questionnaire conducted in the classroom environment and under 

teacher supervision, instruction and verbal explanations were made in 

order to make students understand the questionnaire correctly. The 

obtained data were analyzed by SPSS program. 

One-Way-Anova Analysis was conducted to find out how much the 

aggressiveness of the participants differed according to the duration of 

TV watching and a strong statistical significance was obtained (p = .000). 

The aggressiveness of students who watch more than 6 hours of television 

was found significantly higher than the other groups. In the analysis of 
the answers given in participants' response to the question “What would 

you like to say if you have met the cartoon characters?”, The 

aggressiveness levels of those who say “I want to behave like you in every 

event” are significantly higher than students who say “I am your fan” and 

“I want to be in your shoes every time I watch you”. 

 

STRUCTURED ABSTRACT 

Introduction 

Negative effects as well as facilitating effects of technology cannot 

be ignored in our daily lives. This issue has been started to be discussed 
since the mid-20th century and these debates are focused on the issues 

of aggression and dependence. The fact that devices such as televisions, 

computers and mobile phones will lead to negativity when not used 

properly has made it important to protect children and young people. 

Children, who are the future of societies, are influenced by 

television, the most widespread and effective mass communication tool 
of our time. The levels of influence by television vary depending on the 

age, development, familial and environmental factors of children, and the 
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contents of the programs they follow. The effects of television on children 
can both negative and positive. Television has positive effects on the 

child's recognition of the outside world. The important thing is to use the 

television correctly and consciously (Büyükbaykal, 2007). 

Television is economic, political, technological and cultural product 

of a certain social structure. The emergence and development of television 

is a response to the needs of the structure to which it belongs, as well as 
to the elimination of personal needs, which is created with the output or 

supported by researches, for example, with the use and satisfaction 

approach (Erdoğan and Alemdar, 2001, p. 169). 

Television is a one-way communication tool that causes children 

and young people to remain only in the receptive status. With short 
narratives, quick actions, quick plans, flashes and similar narrative 

techniques accustoms human brain to   snapshots, short-length 

receptions and this affects the "continuity of thought" affects (Akbulut, 

2001, p. 365). 

The child’s instinctive sensitivity to moving objects, sounds and 

colors naturally links him to the screen at a very young age. It is widely 
accepted that cartoons are the most important entertainment tool that 

connects children to the screen. Nowadays, children are introduced to 

the magical world of cartoons at a very early age. Therefore, children 

should be kept away from the screen as much as possible and directed 

to toys instead of televisions (Yağlı, 2013, p. 709). 

Child's screen exposure age should be delayed as much as possible. 

At later ages, parents should choose appropriate cartoons for their 

children, and protect them from cartoons that contain violence and 

explicit content. 

The presence of vivid, moving elements, strong sound and lights in 

cartoons take children under their influence and make them ready for 
violent actions at an early age. School age is the period when cartoons 

have the most effect on children's violent behavior and aggressive 

behavior. During this period, the attention of children is increased and 

they follow the continuity of the stories with their comprehension skills; 

they draw conclusions from the events described as implicit and confirm 
and imitate the actions or actions of the characters. 

It is observed that, children who watch cartoons containing violent 

tendencies exhibit violent behaviors, while children who do not watch 

exhibit these behaviors very rarely. In fact, the children themselves are 

so caught up in these cartoons that they want to put themselves in the 

place of the protagonist, to be called by their name, to behave like them 
and to perceive the people around them as the characters in the cartoons. 

This behavior leads to an increase in aggressive behavior in children 

(Kaskun and Öztunç, 2003). 

The aim of this study is to investigate the effects of the attitudes of 

secondary school children on television and cartoons on aggression. 

Method 

This is a descriptive study in relational screening model. In this 

study, the relationship between the attitudes of watching television and 
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cartoons of 5th grade secondary school students with aggression were 
investigated. 

The study group of the research; In 2012-2013 academic year, total 

300 students, 135 of whom are female and 165 of which are male 

students were chosen by random sampling from 5th grade in three official 

schools in Esenler District of Istanbul. 

The research questionnaire was applied to 5th grade students 
studying at Akşemsettin İmam Hatip Secondary School, Ressam Şevket 

Dağ Secondary School and Mehmet Akif Ersoy Secondary School in 

Esenler District of İstanbul, which are all public schools of  Ministry of 

National Education. 

The principle of voluntariness was used on filling in the 
questionnaires. For the success of this research, necessary explanations 

were made before the application. During the questionnaire application, 

verbal explanations were made about the instructions in order to ensure 

that the students understood the questionnaire correctly. 

In the first part of the survey, personal information questions were 

asked. In the second part, inter-family relations and in the last section, 
Likert-type questions related to television and cartoon watching behavior 

were used. Consultant and expert opinion were used in the development 

of this questionnaire. 

Students' answers to the items in the survey were analyzed by using 

SPSS 17.0 package program, frequency analysis, ANOVA and Spearman 
tests in order to determine the relationship between the students' 

attitudes towards watching television and cartoons and aggression. 

Findings And Discussion 

In this section, the 5th grade students in different schools will be 

covered with the findings of television and line viewing habits and 

aggression. The findings of this study will be used to evaluate the 
relationship between students' television watching time, family 

orientation in TV watching, duration, causes and aggression. 

TV viewing time is considered to be a significant predictor of the 

tendency for television and cartoon viewing. 

  Table 1: Daily TV Watching Time Of The Participants 

   Time N % 

 Less than 1 hour 90 30,1 
1-3 hours 141 47,2 
4-6 hours 37 12,4 
More than 6 hours 22 7,4 
Total 290 97,0 

 System 10 3,0 
 300 100,0 

 

Table 1, which reflects the students' daily TV watching time; 30% 
(90 people) less than 1 hour, 47,2% (141 people) 1-3 hours, 12,4% (37 

people) 4-6 hours, 7,4% (22 people) watched more than 6 hours of 
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television. It is remarkable finding that 59 people watch over 4 hours of 
TV. 

Students were asked “Are you directed by your parents about 

watching TV?” and their answers are as following: 23,7% (71 people) no, 

43,8% (131 people) sometimes, 29,8% (89 people) always. The majority 

of; mothers and fathers do not refer to programs or time that their 

children follow. For this reason, children choose programs of violence, 
usually in line with their wishes.  

 

Table 2: Aggression And TV Watching Relationship (ANOVA, Tukey HSD) 

 Time N X Ss F P  

 

a) Less than 1 
hour 

90 15.67 3.15 

10.793 .000 d-a,b,c 

b) 1-3 hours 
14
1 

17.04 3.95 

c) 4-6 hours 37 17.10 3.74 

d) More than 6 
hours 

22 21.09 7.07 

e) Total 
29
0 

16.93 4.22 

  

One of the important factors related to aggression is the time of 
watching television. One-Way-Anova analysis was performed to find out 

the degree of aggression of the participants according to; their duration 

of watching TV, and a strong statistical significance was obtained (p = 

.000). In general, as the TV viewing time increases, the average of 

aggression scores also increases, but the significance is more than just 6 
hours with other TV groups. Accordingly, students who watch TV more 

than 6 hours are significantly more aggressive than other groups. 

’The rate of watching television among students is 92.6% according 

to the research conducted by the Commission established for the 

Determination of the measures to be taken in schools and with the 

tendency of increasing violence of children and young people in Turkish 
Parliament. The programs followed by the students are as follows (40,7%), 

films (23,3%), sports programs (14%), documentaries (11,8%), game 

shows (8,2%) and magazine programs (2,1%). 

The participants were asked about their ideas about cartoons; the 

majority (58,9%) said that they were happy to watch cartoons. 
Approximately half (48,2%) of the participants stated that cartoons do not 

contain bad words and behaviors. However, there are a lot of abusive 

behaviors in violent cartoons in which children are most interested in. 

The majority of them are very happy and entertain themselves with these 

cartoons. 

48.8% of the students answered the question “Which one of the 
following would you say if you met the hero of a favorite movie?” From a 

young age, the children identify with the surreal heroes that they admire, 

behave like these heroes and even want to be in their place. They put 

themselves in the real world as cartoon characters, behaving like them, 

fighting, flying. 
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Participants were asked “Which one of the following would you say 
if you met the hero of a favorite movie?” 48,8% of the students answered 

the question “I am your fan” and 21,4% said “I would like to be in your 

place, whenever I watch you”. From a young age, the children identify 

themselves with the surreal heroes that they admire, behave like these 

heroes and even want to be in their place. They put themselves in the real 

world as cartoon characters, behaving like them, fighting, flying. 

In a study by Eskandari (2007), it was found that 91% of males and 

80% of females took cartoon characters as an example. In addition, her 

parents emphasized that cartoons affected their children's lifestyles. 

 

Table 3: The Differences Between Having A Dream Of Cartoon 
Hero And Aggression (T-Test) 

  N     X Ss sd t P 

Aggression Yes 
103 17.85 5.10 

289 2.71 ,007 
No 188 16.46 3.54 

 

One of the interesting findings about aggression is the relationship 
between having a dream of cartoon hero and their aggression. This was 

demonstrated by the t-test in table 7 (p < .05). The average of aggression 

of those who have a dream of cartoon hero is 17.85, while the average of 

those who don't have a dream of cartoon hero is 16.46. It was determined 

that the aggression of the cartoon characters that he liked in his dream 

was significantly higher than those who did not. 

Conclusion And Recommendations 

The results of this study can be summarized as follows: The 

aggression of the students who watched more than 6 hours of television 

was significantly higher than the other groups. What would you like to 

say if you met the cartoon hero? The level of aggression of those who said 
“I want to behave like you in every case is significantly higher than the 

ones who say? I am your fan” I want to be in your place every time you 

watch you. 

Even if the tendency to violence in humans exists genetically, the 

actual violent behaviors are realized through later learning. According to 

researches, children who are exposed to violence or have witnessed a 
significant increase in aggression and violence tendencies compared to 

children who have not been exposed to violence and have not witnessed 

violence. The child, who has met with violence in the family and on the 

television, becomes a violent practitioner at school age and becomes an 

individual who harms his family and society in his later years. 

In summary, children's television programs affect their 

development and daily social life. The nature of the program, its content, 

length (duration) of the program, and the guidance in the presentation of 

the program play an important role. 

In line with these results, we suggest parents to spend quality time 

together with their children. Various activities that can be done at home 
will prevent children from being dependent on television. 
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In order to reduce the negative effects of television, we advise 
parents to be very careful in the selection of children's programs and 

cartoons at home. After watching the programs or cartoons together in 

the early days and finding out the suitability of the children from time to 

time to follow the children will prevent the negative effects. TV series and 

cartoons for children should be prepared in such a way that they will 

reinforce the values of charity, patriotism and human likeness; as to give 
the opportunity to think on different subjects and to make synthesis, 

interpretation and comparison when necessary. 

It is recommended that, broadcasting media companies; should 

prepare cartoons that give universal and national values to the children 

and enable them to find good and right on their own. Children's 
publications should be appropriate for human nature and should convey 

social values by making them interesting to children. We recommend the 

parents sometimes to turn of TV at home and invite all family members 

to different activities like listening to music and reading books together 

and by doing this, setting an example for them. 

Keywords: Aggression, TV watching, Cartoon watching 

 

Giriş 

Teknolojinin günlük hayatımızdaki kolaylaştırıcı etkileri yanında olumsuz etkilerini de 

değerlendirmeliyiz. Bu konu 20.yüzyılın ortalarından itibaren tartışılmaya başlanmış, bu tartışmalar 

günümüzde, özellikle saldırganlık ve bağımlılık konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Televizyon, 

bilgisayar ve cep telefonu gibi cihazların doğru kullanılmadığında olumsuzluklara yol açacağı 

gerçeği çocukların ve gençlerin korunması konusunu önemli hale getirmiştir. 

Kitle iletişim araçları içerisinde çocuğun ilk tanıştığı araç televizyondur. Günümüzde artık 

televizyon tüm hayatımızı etkileyen bazen de onu şekillendiren bir ihtiyaç olarak yerini almıştır 

(Yağlı, 2013, s.708). Macluhan’ın ifade ettiği gibi her teknolojik buluş veya her yeni araç, bir insan 

duygusunun uzantısıdır. Sözgelimi, giysiler derinin uzantısı, radyo kulağın uzantısı, televizyon da 

gözün uzantısı olarak düşünülebilir. Elektrik ise, insandaki sinir sisteminin bir uzantısı olarak kabul 

edilmelidir. Böylece, belli bir ortamda yeni olarak beliren her araç, insanların gerek o ortamı gerekse 

dünyayı algılamalarını değiştirir (Akt., Başkan, 1988, s.297). Televizyon,  bireylere toplumsal 

değerleri aktarmada onların bilgi düzeylerini artırmada ve dış dünyaya açılmalarında görsel bir köprü 

görevi görmektedir (Yağlı, 2013, s. 708). 

Günümüzde artık her ailede bir televizyon olduğunu düşünürsek bu araç yerinde 

kullanılmadığı takdirde çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyecektir. Birçok ailede televizyon 

artık bir çocuk bakıcısının yerini almakta ve aileler bu büyülü ekrana çocuklarını emanet etmekte 

pek sakınca görmemektedirler. O halde, bu elektronik biberon çocuğa kendi kurallarını, kendi 

kodlarını ve tüketim kültürünü vererek çocuğun dünyasını daha kolay şekillendirecektir 

(Bevillard,1998, s.69).  

Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde, medya kahramanlarının da çocuk dünyasında birer aktör 

olarak yer aldığını; belki de anne-babalardan daha etkili modeller teşkil ettiğini iddia etmek bir abartı 

olmayacaktır. Özellikle anne-babanın her ikisinin de çalıştığı ailelerde çocuklar yoğun olarak 

televizyonla baş başa bırakılmaktadır. Kapitalist sistem teknolojinin tüm olanaklarını sonuna kadar 

kullanma karalılığını sürdürmektedir. 
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Çocuklara yönelik hazırlanan programlar, çizgi filmler, animasyonlar, reklamlar çocuğu 

sadece ekrana bağımlı hale getirmekle kalmıyor aynı zamanda onu tüketim toplumunun bir bireyi 

haline getiriyorlar (Yağlı, 2013, s.708). 

Günümüzde şiddet olgusu toplumsal bir sorun olarak günlük yaşamın her alanında karşımıza 

çıkmaktadır. Özellikle aile bireyleri arasında, arkadaş ilişkilerinde okullarda, iş yerlerinde ya da 

medyada sıklıkla rastladığımız şiddet olgusu insan yaşamı açısından oldukça önemli bir konudur 

(Büyükbaykal, 2007, s.38). 

Televizyon İzleme 

Toplumların geleceği olan çocuklar, günümüzün en yaygın ve etkin kitle iletişim aracı olan 

televizyondan etkilenmektedirler. Televizyondan etkilenme düzeyleri çocukların yaşlarına, 

gelişimlerine, ailesel ve çevresel faktörlerine, izledikleri programların içeriklerine bağlı olarak 

farklılıklar göstermektedir. Televizyonun çocuklar üzerindeki etkileri, olumlu olduğu kadar olumsuz 

da olabilmektedir. Çocuğun dış dünyayı tanıması ve anlamlandırmasında televizyonun olumlu 

etkileri vardır. Önemli olan televizyonun doğru ve bilinçli bir biçimde kullanılmasıdır 

Televizyon belli bir toplumsal yapının, ekonomik, siyasal, teknolojik ve kültürel ürünüdür. 

Televizyonun ortaya çıkması ve gelişmesi ait olduğu yapının gereksinimlerine olduğu kadar çıkışıyla 

birlikte oluşturulan veya örneğin kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının araştırmalarla desteklediği, 

kişisel gereksinimlerin giderilmesine bir yanıttır (Erdoğan ve Alemdar, 2001, s.169). 

Televizyon tek yönlü bir iletişim aracı olarak çocuk ve gençlerin sadece alıcı durumunda 

kalmasına neden olmaktadır. Kısa anlatı, hızlı aksiyon, hızlı planlar, flaşlar v.b. anlatı teknikleriyle, 

insan beynini anlık, kısa metrajlı alımlara alıştırır ki bu durum düşüncede devamlılığı etkiler 

(Akbulut, 2001, s. 365). 

Geleneksel toplumun alışkanlıkları ve atadan görme usullerle yetişecek çocukların 

kendilerine, ailelerine ve topluma yararlı bireyler olmalarının olanaksızlığı, çeşitli yayınlarla ve aile 

eğitimi etkinlikleriyle ortaya konmalıdır. Çocukların psikolojik sağlıklarını olumsuzluklardan 

koruyacak donanımları olmadığından bu görev ana-babalara düşmektedir. Teknolojinin yanlış 

kullanımından doğan olumsuzlukları önleyebilmek için zamanında önlem alınmalıdır. Televizyon 

programlarının ve çizgi filmlerin bozucu etkilerini azaltmak için bilinçli olmak gerekmektedir. 

Çocuklara yönelik hazırlanan programlar, çizgi filmler, animasyonlar, reklamlar çocuğu 

sadece ekrana bağımlı hale getirmekle kalmıyor aynı zamanda onu tüketim toplumunun bir bireyi 

haline getiriyorlar (Yağlı, 2013, s.709). 

Çocuğun izlediği programlardaki kişilerin veya daha yoğun olarak filmlerdeki karakterlerin 

yerine kendini koyması nedeniyle özgün kimliği etkilenmektedir. Çoğu kez hayran olduğu kahraman 

ya da karakter, büyüyünce olmak istediği kişidir. Böylece çocuk kendi kişisel bilinci, çalışması ya 

da yetenekleri ile değil, tamamen farklı etkilenmelerle büyüyünce "O" (o her neyse) olmak 

istemektedir. Bu bazen bir yarışma programı sunucusu, bazen filmdeki kötü adamları döven erkek 

karakter, bazen de güzelliği sayesinde zengin ve yakışıklı bir erkekle evlenen bir kadın karakter 

olabilmektedir. Bunlar aynı zamanda çocuğun okuma, yorumlama ve yargılama yetilerinin 

gelişmemesine de neden olmaktadır (Earged, 2008, s.3).  

Diğer kitle iletişim araçlarıyla karşılaştırıldığında televizyonun ön plana çıktığı ve her geçen 

gün teknolojik gelişmelere paralel olarak kendini yenilediği ve birçok gereksinimi karşıladığı 

görülmektedir. Televizyon temelde haber verme, eğitme ve eğlendirme işlevlerini içeren, kitlelere 

değişik tür ve amaçlarla hazırlanmış programlar aracılığıyla sürekli mesajlar iletmektedir. Gelişmiş 

ülkelerde enformasyon kaynağı olarak görülen radyo ve özellikle televizyonun enformasyon 

dağıtımındaki önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Bu bağlamda belli bir toplumsal yapının, 
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ekonomik, siyasal, kültürel ve teknolojik ürünü olan televizyon gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası 

olarak hızla yaygınlaşmaktadır (Büyükbaykal, 2007, s.38). 

Çocuk için hazırlanan televizyon dizileri, ondaki yardımseverlik, yurtseverlik ve insan 

severlik gibi değerleri pekiştirmeli; farklı konularda düşünme fırsatı vererek gerektiğinde sentez, 

yorum ve kıyaslama yapabilmesine olanak hazırlamalıdır. Yayınlarda çocuğa verilecek iyi değerler, 

çocuğun iyiyi ve doğruyu kendi başına bulabilmesini sağlayacak nitelikte olmalıdır. Çocuk yayınları 

toplumsal değerleri çocuğa aktarabilmelidir. Anne ve babalar zaman zaman televizyonu 

kapatabilmeli, müzik dinlemek ve kitap okumak gibi farklı uğraşlarda bulunarak, çocuklarına örnek 

olabilmelidirler (Earged, 2008, s.65). 

Hem televizyon hem de diğer medya araçlarının bireysel, sosyal, ekonomik ve siyasal 

yaşamdaki etkilerinden olumlu yönde nasiplenmek için iyi bir medya ve televizyon okuryazarı 

gerekmektedir. Çünkü yeterli düzeyde televizyon ve medya okuryazarı olmadıklarında bireyler 

okudukları ya da izledikleri haberleri sorgulamadan kabul ederek yanlış tepkiler gösterebilmektedir 

(Korkmaz ve Yeşil, 2011, s.113). Şiddet içerikli uyarıcılara maruz kaldıklarında ise; hiperaktif 

olabilmekte, şiddet eğilimleri artmakta, şiddete karşı duyarsızlaşmakta ve saldırgan davranışlar 

göstermektedirler (İnal, 2011, s. 10; Erişen vd, 2009, s.1-7). Hatta gerçek dünya ile medyanın 

kurmaca dünyası arasındaki ayrımı kaybeden bazı bireylerin, dizi kahramanlarının arkasından saygı 

duruşunda bulunduğu ya da cenaze namazını kıldığına veya savcılığa suç duyurusunda bulunduğuna 

(Şahin ve Tüzel, 2011, s. 130; Uysal, 2006, s. 123) şahit olunmaktadır. 

Çizgi Film İzleme 

Teknolojinin hızla gelişmesi çocukların televizyon, telefon ve bilgisayar gibi kitle iletişim 

araçlarıyla daha erken yaşta tanışmasına yol açmaktadır. Kitle iletişim araçları içerisinde çocuğun en 

erken yaşta tanıştığı araç ise, televizyondur. Çocuk ekrandaki renklere hareketlere adlarını bilmeden 

baktığı bu görüntülere çok hassastır ve bunları çok sever, göz alışkın olmadan bile çok hızlı bir 

şekilde içgüdüsel olarak bunları algılar ve keşfeder (Henriot, 1982, s. 17).  

Çocuğun hareket eden nesnelere, seslere ve renklere karşı içgüdüsel duyarlılığı onu doğal 

olarak çok küçük yaşlarda ekrana bağlamaktadır. Çizgi filmlerin çocukları ekrana bağlayan en 

önemli eğlence aracı oldukları herkesçe kabul edilmektedir. Günümüzde artık çocuklar çizgi 

filmlerdeki o büyülü dünya ile çok erken yaşta tanışıyorlar. Bu yüzden çocuklar mümkün olduğunca 

ekrandan uzak tutulmalı ve oyuncaklara yönlendirilmelidir (Yağlı, 2013, s.709). 

Çocuğun ekranla tanışma ve çizgi film izleme yaşı mümkün olduğunca geciktirilmelidir. 

İleriki yaşlarda da ana-babalar çocukları için uygun çizgi filmler seçmeli, içeriği sakıncalı ve şiddette 

dayalı çizgi filmlerden onları korumalıdır.  

İyi seçilmiş faydalı çizgi filmler çocukları sadece eğlendirmez aynı zamanda onların kişisel 

ve toplumsal gelişimine, hayal dünyasının zenginleşmesine katkıda bulunurlar. Çizgi filmlerdeki 

çocuk karakterler, hayvanlar, doğal ortamlar ve fantastik olaylar çocukları ekrana bağlayan temel 

unsurlardır. Çizgi film kahramanlarının dünyasının gerçek mi? Hayal mi? olduğunu tam 

kavrayamayan çocuk etkisinde kaldığı olaylardan dolayı zamanla farklı davranışlar sergileyebilir. 

Çoğu kez çocuk kendini çizgi film kahramanıyla özdeşleştirir ve bulunduğu ortamdan kendisini 

çizgilerin büyülü dünyasına taşır. Bu esnada olumlu ve olumsuz olmak üzere birçok davranış 

örnekleriyle karşılaşır. Bu bağlamda yardımseverlik işbirliği ve saldırganlık davranışları en önemli 

kavramlar haline gelmektedir. Çocuğun bunlardan hangisini benimseyeceği büyük ölçüde yaşadığı 

ve karşılaştığı modellere bağlıdır (Selçuk, 2010, s.58).  

Çocuk gelişme sürecinde sevdiği kişiyi veya etkilendiği davranış şekillerini taklit ederek 

öğrendiğine göre; sevdiği çizgi film kahramanlarını da aynı şekilde taklit edebileceği 

unutulmamalıdır (Yağlı, 2013, s. 709). 
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Çocuğun zihinsel gelişiminde 12 yaşa kadar soyut ve somut ayırımı netleşmemekte ve 

soyutlamayı tanımlayabildiği döneme kadar öğrendiği ve gördüğü her şeyi gerçek kabul etmektedir. 

Bu yüzden şiddet içeren çizgi filmlerdeki kavga, dövüş, cinayet gibi şiddet içeren davranışlar bu 

kurmaca dünya ile gerçek dünya arasında bağlantı kurmalarına neden olabilmektedir. Yapılan 

araştırmalarda çizgi filmlerin (RTÜK, 2013;  Asrak Hasdemir, 2014;  TÜİK, 2013) çocuklar üzerinde 

en fazla etkiye sahip olduklarını ve çocuklar tarafından en çok takip edilen medya yapımı olduğunu 

görmekteyiz.   

Çizgi filmlerdeki görsellik, efektler,  maceralar, hayali kahramanlar, çeşitli yaratıklar, 

çocukları günlük yaşantılarından uzaklaştırarak onlara farklı boyutlarda heyecanlar yaşatmaktadır. 

Çizgilerin büyülü dünyasındaki macera dolu olayların gerçek olmaması çocuğu pek ilgilendirmez 

onun için önemli olan şey eğlenirken düşler kurmak, o gizemli dünyaya hayali yolculuklar yapmaktır. 

Günümüzde çocukların izlemesinin sakıncalı olduğu yüzlerce çizgi filme rastlamaktayız. Bunların 

bazılarında ki ne insana ne de hayvana benzeyen ucube yaratıklar, doğaüstü olaylar, sihir ve 

büyülerle güçlenen karakterlerin davranışları çocuklarda duygusal ve ruhsal sorunlara yol açabilir 

(Yağlı, 2013, s.709).  

Bu yüzden aileler çocuklarının seyredecekleri çizgi filmlerin seçiminde dikkatli olmalı ve 

onları uzun süre ekran karşısında bırakmamalı, bu süreyi sınırlandırmalıdırlar. Çocuğun sevdiği, 

hoşlandığı çizgi film programlar yayın akışında belli bir kuşağı kaplamaktadır ve muhtemelen bunlar 

eviçi etkileşimlerde diziye göre daha az paylaşılmaktadır.  Çizgi film ve çocuk programları 

yetişkinler tarafından izlenmediği için, çocuk evde bu program içerikleriyle başbaşadır. Akran bir 

kardeş ya da arkadaş ile paylaşılmadıkça bu programların çocuğun zihinsel dünyasındaki 

refleksiyonu ve çağrışım kapasitesi zayıf kalacaktır (Cesur ve Paker, 2007, s. 16). 

Saldırganlık 

Saldırganlık (aggression), hâkim olmak, yenmek, yönetmek amacı ile güçlü, şiddetli, etkili 

bir hareket, fiil, işlem; bir işi bozma, engelleme, boşa çıkarmaya karşı düşmanca, yaralayıcı, 

hırpalayıcı veya tahrip edici (yıkıcı, yok edici) amaç taşıyan bir davranış (Erten ve Ardalı, 1996, 

s.143) olarak tanımlanmaktadır 

İnsanın neden saldırgan davranışlarda bulunduğuna dair değişik görüşler bulunmaktadır. 

Çoğu bilim adamı saldırganlığın doğuştan getirilmiş bir davranış olduğunu ileri sürmektedir 

(Cüceloğlu, 2000, s.314). Onlara göre saldırganlık, bütün canlılarda ortak olan içgüdü, dürtüdür. 

Beslenme, korunma, cinsellik içgüdülerinin altında yer alan, onları birleştirip bütünleştiren bir alt 

içgüdü olarak ele alınmaktadır (Balcıoğlu, 2001, s.36) 

Freud’a göre saldırganlık; insanın kendine dönük yıkıcı eğilimlerinin dış dünyadaki 

nesnelere çevrilmesidir (Akt. Ilgar ve Coşgun, 2006, s.48). Freud, saldırgan davranışın ifade 

edilmediği takdirde belirli türden bir enerji olarak içimizde kalacağını savunmuş ve birçok davranış 

bozukluklarının, doğal ifadesini bulamamış saldırganlık eğiliminden kaynaklandığını ifade etmiştir 

(Cüceloğlu, 2000, s.314). Freud, insanlardaki saldırganlık eğilimini orijinal içgüdüsel bir özellik 

olarak görmektedir. Saldırganlık içgüdüsü, ölüm içgüdüsünden türemiştir ve onun en temel 

temsilcisidir (Akt. Ilgar ve Coşgun, 2006, s. 40). Aynı zamanda, tüm canlılarda ortak bir güdü olan 

saldırganlığın, öğrenerek değişmeyen bir evrensel içgüdü olduğunu düşünmüş ve cinsel içgüdüyle 

bağlantılı olduğunu ileri sürmüştür (Balcıoğlu,2001, s. 37).  

Fromm ise saldırganlığı; oyuncu şiddet, tepkisel şiddet, dengeleyici şiddet, arkaik (ilkel) 

şiddet, olarak dörde ayırarak insandaki yaşam sevgisine karşı saldırganlığı da içinde barındıran bir 

ölüm sevgisinin olduğunu öne sürmüştür. 

Psikologların çoğunluğu, saldırganlığın yalnızca doğuştan gelen faktörlere 

indirgenemeyeceğini, saldırganlığın aynı zamanda diğer sosyal davranışlar gibi öğrenilmiş yani 
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sonradan kazanılmış bir tutum olduğunu ve öğrenme eyleminin saldırgan tutumların seviyesi ve 

çeşitleri üzerinde önemli bir etkisi bulunduğunu savunmaktadır.  

Sosyal Öğrenme Kuramı’nın en önemli temsilcilerinden Bandura’nın deneyinde çocukların 

çevrelerinden gördükleri davranışları kendilerine model aldıkları ve buna göre hareket ettikleri 

gözlenmiştir (Cüceloğlu, 2000, s.315). Doğal ve toplumsal çevreden gelecek etkilere vereceği 

tepkiler, insanın saldırgan ya da uyumlu bir kişilik olup olmadığının da göstergesi olmaktadır (Ayan, 

2010, s. 45). Saldırganlık konusundaki sosyal psikolojik araştırmalar, kitle iletişim araçlarının etkisi, 

aileiçi şiddet, günah keçisi arayışı, gruplar arası düşmanlık ve önyargılar konularında yoğunlaşmış 

görünmektedir (Bilgin,2003, s.324). 

Saldırganlık o an ifade edilmediğinde, saldırgan davranış başka hedeflere doğru yöneltilir. 

Birey bu durumda saldırganlığı kendinden daha zayıf kişilere yöneltmektedir. Saldırganlığı,  asıl 

kızılan kişiye değil de gerçekte ilgisi olmayanlara yöneltmeye yer değiştirmiş saldırganlık adı verilir 

(Masalcı, 2001). 

Genel olarak saldırganlık; bireylerin engellenme durumlarında, fiziksel veya sözel olarak 

başkalarına zarar veren davranışlarıdır (Şevkin, 2008) ve karşısındakine üstün gelmek, onu 

yönetmek, bir işi bozmak, boşa çıkarmak için düşmanca, incitici, hırpalayıcı, acı/ağrı verici davranış 

biçimi (Tiryaki, 1996) olarak kendini göstermektedir. Psikolojik bir durum olarak saldırganlığın 

duygusal tanımı, öfke duygusunun yol açtığı bir davranış olarak (Balcıoğlu, 2001, s.19) tarif 

edilmektedir. 

Televizyon İzleme Ve Saldırganlık 

Şiddet olaylarının gelişiminde ve tekrarlanmasında kitle iletişim araçlarının etkisi gözardı 

edilemez. Kitle iletişim araçları, çocuklarda ve yetişkinlerin hayatında önemli bir yer kaplar ve 

insanları büyük ölçüde etkileme gücüne sahiptir. Bu araçlar içerisinde en çok kullanılan ve en çok 

etkiye sahip olan televizyon, şiddeti bile eğlence kaynağı haline getirebilmiş durumdadır.  

Aile, çevre ve televizyonun şiddeti besleyen en önemli etkenler olduğu sıklıkla karşımıza 

çıkmaktadır. Televizyon ise, şiddeti, gizli ve kibar olarak karşımıza çıkararak, iyi kötü ayrımına 

varmamızı engellemektedir. Bu durum da bireyler üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bu 

olumsuz etkilenme ise, bir yandan ekranlarda gözlemlenen şiddet olaylarının kanıksanarak 

benimsenmesi ve tekrarlanması, diğer taraftan da izleyenler tarafından doğal, sıradan ve günlük 

olaylarmış gibi algılanması ve bireylerin şiddete karşı duyarsız hale gelmesi şeklinde olmaktadır 

(Kaskun ve Öztunç, 2003). 

Ülkemizde yapılan çalışmalar televizyon aracılığıyla, çocukların edilgin bir şekilde popüler 

tüketim kültürünün hedefi haline geldiğine işaret etmektedir. Tandaçgüneş (2003), çocukların 

televizyon izleme oranıyla, dilde yaşadığı kültürel yabancılaşma arasında doğru orantılı bir ilişki 

olduğunu görmüş ve bu doğrultuda yapılan değerlendirmede çocukların kitle iletişim aracı olarak 

televizyondan aldıkları iletileri, farkındalıktan yoksun olarak içselleştirdikleri yorumunu yapmıştır       

(Cesur ve Paker, 2007, s.109). 

ABD’de bir üniversitenin yaptığı araştırmaya göre; bebeklik çağından yeni çıkan çocuklarda 

(3 yaş)  televizyon seyretme süresinin artması, saldırgan kişilik oluşmasına neden olabilmektedir. 

Televizyon o kadar etkili olmaktadır ki; çocuklar televizyon seyretmedikleri halde cihazın açıkken 

yakınında olmaları bile çocuklardaki saldırganlık eğilimini etkilemektedir (Çamlıca, 2012, s.43). 

Türkiye’de gerçekleştirilen alan çalışmalarında çocukların şiddeti büyük oranda televizyon 

haberlerinden ve dizilerden deneyimlediği, bu tür örneklerin onları oldukça yoğun biçimde etkilediği 

görülmektedir (Pembecioğlu, 2013, s.420).  

2013 yılında düzenlenen 1. Çocuk ve Medya Kongre’sinin çocuk konuşmacılarından olan 11 

yaşındaki Fevzi, yanlış davranışların televizyon ekranlarında çok normalmiş gibi gösterildiğinden 
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yakınmaktadır. Örneğin; bazı gençlik dizilerinde; çocukların derslerine çalışmaması, okulla ilgili 

devamsızlıklar yapmaları, sigara ve içki gibi zararlı maddeleri kullanmaları, aşk olaylarını ön plana 

çıkarmaları, şiddet-saldırı olaylarının olması gibi davranışların çocuklara özendirici biçimde 

aktarıldığından bahsetmektedir. Dahası görsel medya ve sanal âlemin yaşamın her alanını kuşatması 

ile birlikte imgesel olan ile gerçek olan hayatımızda içiçe geçmiş haldedir. Bu durumdan en çok 

zihinleri saf haldeki çocuklar etkilenmektedir. Bu nedenle kimi zaman gazetelerde özellikle 

çocukların, diğer çocukları filmlerde ya da televizyonda izledikleri bir şiddet olayından esinlenerek 

zarar verdiklerine şahit olmaktayız (Demirergi, 1994, s.15). 

Tüm dünyada çocuk suçluluğu ve gençlerin kötü alışkanlıklara sahip oluşu tedirgin edici 

boyutlara ulaşmıştır. Esslin, Amerikan televizyonunun hem kültürel hem de sosyal yönden en 

tehlikeli görünen kısmı olarak televizyon filmlerini görmekte ve bu filmlerin çocukların karakterini 

bozduğunu, çocukları şiddet dolu ve ben merkezli hale getirdiğini söylemektedir. Sinemaya oranla 

çocuk, televizyon karşısında hem savunmasız kalmakta hem de yeterli paylaşma ortamı 

bulamadığında, yalnız izlemeleri sırasında bu yakınlıktaki karakterlerle daha hızlı ve etkin bir 

biçimde özdeşleşme eğilimindedir (TÜİK, 2013, s.441).  

İletişim alanındaki ilk çalışmalara, izleyici olarak çocukların ekrandaki şiddet öğelerinden 

ne kadar etkilendiklerinin araştırılmasıyla başlanmıştır. Bu dönemde medya çalışmaları kitle iletişim 

araçlarının kısa dönemli doğrudan etkileri üzerine odaklanmış ve amprist gelenekten ve genellikle 

sosyal psikolojiden alınan kavramlardan beslenerek bir rotaya oturmuştur (İlhan ve Çetinkaya, 2013, 

s.318).  

Yapılan araştırmalarda, televizyon ve çocuk ilişkisinin önemli olduğuna dair üç neden 

üzerinde durulmaktadır. Birincisi, çocukların toplumsal değerlerin içselleştirilmesi sürecini 

tamamlamamış olması, şiddet eylemlerini ve saldırganlık davranışlarını kolayca öğrenip 

uygulamalarına neden olmaktadır. Televizyon, çocuğun toplumsallaşması sürecinde aile, eğitim ve 

din gibi kurumlardan daha etkili konuma gelmiştir. İkincisi, çocuğun yetişkinlere oranla zihin 

dünyalarının korumasız ve savunmasız olmasıdır. Üçüncü neden ise;  üçüncü kişi etkisine en açık 

olan yaş grubunun çocuklar olduğu düşünce ve inancının yaygın olmasıdır (Mutlu, 1999, s.120).  

Sosyal bilimcilerin, üzerinde en çok çalışma yaptığı konuların başında medyanın çocuklar 

üzerindeki etkisi bulunmaktadır. Yapılan yayınların içerdiği konular ve koşullarından hareketle 

çocuklar üzerinde bazen olumlu bazen de olumsuz etkilere sahip olmaktadır. Medya aracılığı ile 

aktarılan mesajların homojen olması ve kullanıcıyı istediği yönde yönlendirmesi, güçlü bir etki 

oluşturulabileceğine dair fikir birliği bulunmaktadır (Bertrand, 2004, s.29). 

Çocukların televizyonda gördüğü davranışları taklit etmesi, televizyondaki şiddet 

görüntüleri ile ilgili kaygıları artırmaktadır. Aradan uzun bir zaman geçmesine karşın, çocukların 

hala televizyonda izledikleri davranışları taklit edebilmeleri bu kaygıları daha da güçlendirmektedir. 

Bandura, bu noktada, televizyon dışındaki unsurlara da dikkat çekerek şu sorulara işaret etmektedir: 

“Çocuğun çevresi saldırgan davranışı görmezden geliyor ya da kışkırtıyor mu? Çocuklar işlerini 

saldırganca görmeye alışmışlar mı? Kendilerini denetlemeyi nasıl geliştiriyorlar?” (Bandura, 1973). 

Dolayısıyla Bandura, yalnızca televizyonda izlenen görüntülerin değil, çocuğun etkileşimde 

bulunduğu ortamın da televizyondan öğrenmede etkili olduğuna işaret etmekte ve diğer unsurlara 

dikkat çekmektedir (Ülken, 2009, s.4). 

Çocukları korumak için artık sevginin yetmediğini ve anne-babalığın gerçek bir savaş halini 

aldığını vurgulayan DeGaetano da ekran eğlencesinin pek çok biçimiyle birlikte anne-babaların 

sorumluluklarının çocuklarının televizyon kullanımını gözlemlemeyi içerdiğine işaret etmektedir 

(DeGaetano,  2007).  



Ortaokul 5.Sınıf Öğrencilerinde Televizyon ve Çizgi Film İzleme Tutumları İle…           967 

 

Turkish Studies 
Volume 13/19, Summer 2018 

Çocukların okuldaki başarısızlıkları, aileiçi iletişimsizlik, saldırganlık gibi konularda etkili 

olduğu düşünülen televizyona karşı ne yapılabileceği, nasıl önlem alınması gerektiği gibi sorular 

anne-babalara sorumluluklar yüklemektedir. Televizyonu gündelik yaşamın dışına çıkarmak olası 

gözükmediği için televizyonun olumsuz etkileri ile mücadele etmek için başvurulabilecek yollardan 

birisi anne-baba aracılığıdır ( Bağlı, 2003). 

Sonuç itibari ile çocuğun bebeklikten başlayarak dikkat ve ilgisini çekerek, çocukluk dönemi 

boyunca zamanın çoğunu esir alan çizgi filmler, ebeveyn gözetim ve denetiminde büyük bir özenle 

seçilmelidir. Çizgi filmlerde, çocuğu eğlendirerek eğiten, olumlu karakter ve davranışlar sergileyen, 

düşünme ve sorgulama kabiliyetini geliştirici, çocuğu güdüleyen ve geliştiren modeller çocuğa 

sunulmalıdır.  

Çizgi Film İzleme ve Saldırganlık 

Çizgi filmlerde canlı, hareketli öğelerin bulunması, kuvvetli ses ve ışıkların olması, çocukları 

televizyonun etkisi altına alarak, onları küçük yaşlarda şiddet eylemlerine hazır hale getirmektedir. 

Okul çağı ise; çizgi filmlerin, çocukların şiddet eğilimindeki ve saldırgan davranışlarındaki etkisinin 

en çok olduğu dönemdir. Bu dönemde çocukların dikkatleri artarak gelişir. Kavrama yetenekleri ile 

hikâyelerdeki devamlılıkları izlerler. Üstü kapalı olarak anlatılan olaylardan sonuçlar çıkarırlar ve 

karakterlerin eylemlerini ya da hareketlerini onaylar ve taklit ederler.  

Şiddet eğilimli çizgi filmleri izleyen çocuklar şiddet davranışları sergilerken, izlemeyen 

çocukların ise; bu davranışları nadiren sergilediklerini görürüz. Hatta çocuklar kendilerini bu çizgi 

filmlere öyle kaptırırlar ki başkahramanın yerine kendilerini koyarak, onların ismiyle çağrılma, onlar 

gibi davranma ve çevresindeki insanları da çizgi filmdeki karakterler olarak algılama isteği 

içerisindedirler. Bu davranış ise,  çocuklarda saldırgan davranışların artmasına neden olur (Kaskun 

ve Öztunç, 2003). 

Çizgi filmler, çocukların saldırganlık ve şiddet göstermelerine neden olurken, aynı zamanda 

onları fantezi dünyasına çekerek gerçeklerden uzaklaştırmaktadır. Tüketim ve beklentilerini 

değiştirerek, aile ve arkadaşlık ilişkilerinin zayıflamasına neden olur. Çocukların kendilerine model 

olarak seçtikleri çizgi film kahramanlarının anlaşılamaz şiddet ve gerçeküstü hareketleri, çocuklarda 

sıradışı tepkilere yol açmaktadır. Örneğin; Pokemon adlı çizgi film, çocukların uçmaya 

heveslenmesine ve pencerelerden atlamasına sebep olabilmektedir. Ayrıca çizgi filmlerde şiddetle 

şaka arasındaki ilişki düzeyinin de arttığı görülmektedir. Eskiden Karagöz’ün Hacivat’a attığı tokat 

çocuğu güldürürken, günümüzde atılan bombaların ve öldürülen kahramanların sayısı çocuğu 

güldürme öğesi haline gelmiştir. 

Çocuklar bebeklikten itibaren çizgi filmlerin etkisi altına girmektedir. 6 yaşından itibaren 

ise, artık yavaş tempolu çizgi filmler, yerini çocukların heyecanla seyrettikleri şiddet içerikli çizgi 

filmlere bırakmaktadır. 12-18 yaş arasında ise, günün 8 saatini herhangi bir medya şeklini kullanarak 

geçirmektedirler. Bu medya şekillerinden televizyon 5 saate yakın izlenerek, çocukların hayatında 

hâkimiyet sağlamaktadır. Televizyonlarda şiddet sahnelerine yer verilmesi, şiddetin 

yaygınlaşmasındaki en önemli etken olarak görülmektedir. Çocuklar 3–4 yaşından başlayarak 12–13 

yaşına kadar günde ortalama 1–2 saat çizgi film izlemektedirler. Çocukların şiddete uzun süreli 

maruz kalmaları onların şiddete karşı duyarsızlaşmasına sebep olarak, onların şiddet eylemlerini 

umursamayıp, şiddeti benimsemelerine sebep olmaktadır. Küçük yaşlarda sevimli çizgi filmlerle 

tanışıp, renkli şiddet kahramanlarıyla özdeşleşen çocuklar, büyüdüklerinde artık şiddet uygulayıcı 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Gücün, şiddetin, saldırgan davranışların medya karakterleri yoluyla 

model olarak sunulmasının ve özellikle de çocukların bu karakterlerle özdeşim kurmasının, şiddetin 

meşru olarak görülmesine ve suç işlemeye meyilli saldırgan bireyler yetişmesine sebep olmaktadır. 

Şiddet odaklı çizgi filmlerde, çocuk şiddeti doğrudan sorun çözme yöntemi olarak 

algılayabilmektedir. Çizgi filmlerde, iyilerin kötüleri öldürmesi şiddete duyarsızlaşmayı ve şiddeti 
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olağan görmesini sağlayan diğer bir etkendir. Araştırmamızda da,  çocukların en çok izledikleri 

Benten çizgi filminde ana unsur, şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır. Kahramanı temsil eden 

başkarakter,  bir yandan iyi kalpli davranıp iyi işler yaparken, öte yandan da kötülere karşı şiddeti 

direk problem çözme yöntemi olarak kullanmaktadır. Bu da çocukları, şiddetin sorun çözmede ve iyi 

işlerde kullanıldığı sonucuna ulaştırabilmektedir. 

 Albert Bandura, yaptığı deneyde çocuğun eğilimlerini ve şiddet yönelimini etkileyen dış 

etmenlerden birinin de televizyon olduğuna ulaşmıştır. Deneyde, televizyon başına oturtulan 

çocuklara, elinde bir sopayla büyük kuklalara saldıran bir adam gösteriliyor. Daha sonra çocuklar 

kuklayla başbaşa bırakılıyor ve aynen izledikleri sahnedeki adam gibi kuklalara saldırmaya 

başlıyorlar. Daha sonra aynı çocuklara aynı sahne yeniden izlettiriliyor ve bu kez kuklalara saldıran 

adama, çevreden gelenlerce dayak atılıyor. Bu cezalandırmadan sonra yeniden kuklalarla başbaşa 

kalan çocukların saldırganlıklarının yatıştığı gözleniyor. 

Yapılan araştırmalar da genel olarak çocuklarda şiddet ve saldırganlığın kaynağının üç farklı 

yerde aranması gerektiği savunulmaktadır. Bunlardan ilki ailedir. Şiddet aile ortamında döllenir. 

Şiddetin ikinci kaynağı çevredir. Çocuk gördüklerini öğrenir ve öğrendiklerini uygulamaya geçirir. 

Şiddetin üçüncü kaynağını ise, medya oluşturur (İpek, 2007, s.237). 

Aile kurumunun, bir eğitim kurumu olarak düzenlenmesi, sosyal çevrenin, özellikle sokak 

ortamlarının iyi izlenmesi; böylece çocukların ve gençlerin olumsuzluklardan korunması; görsel 

medyanın zararlı etkilerine karşı önlemler alınması toplumu tehdit eden şiddet ve saldırganlığın 

kısmen kontrol altına alınabileceğini düşündürtmektedir. 

Yirminci yüzyılın başlarında, medya-şiddet-çocuk üçlüsü; bilimsel çalışmalarda temel 

araştırma konularından biri haline gelmiştir. Avrupa ülkelerinde çok sayıda araştırma yapılmış 

olmasına karşın ülkemizde çocuk – medya ilişkisi üzerine çalışmalar hâlihazırda görece olarak 

oldukça azdır ve mevcut olanlarda ağırlık, medya ürünlerinin çocuklar üzerindeki (çoğu zaman 

olumsuz) etkisi üzerinedir. Oysaki evde TV’nin açık kalma süresinin 1 ile 18 saat arasında değiştiği 

ülkemizde çocuğun zihinsel dünyasının ve kültürünün inşasında TV etkisi küçümsenmeyecek bir 

öneme sahiptir (Sönmez ve Uysal, 2005). 

Araştırmada Ortaokul öğrencilerinin tercih edilmesinin nedeni 11-12 yaşlarında çocukluktan 

ergenliğe geçişin yaşanıyor olması ve bazı alışkanlıkların kazanılmış olmasıdır. Araştırma konusuyla 

ilgili olarak yapılan literatür taramasında bu içerikte başka bir araştırmaya rastlanmış olması bu 

çalışmanın özgün olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu özgün çalışmada, ortaokul çağındaki çocukların televizyon ve çizgi film izlemelerine 

ilişkin tutumlarının saldırganlığa etkisinin incelenmesi; anne-baba ve öğretmenlere sağlıklı öneriler 

sunulması amaçlanmıştır.  

Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki alt problemler ele alınmıştır.  

Ortaokul 5. Sınıf öğrencilerinde;  

a. Televizyon izleme süreleri nedir? 

b. Televizyon izlemede ebeveyn yönlendirmesi var mıdır? 

c. Televizyon izleme süreleri ile saldırganlık düzeyi arasında anlamlı ilişki var mıdır? 

d. Çizgi film izleme ilgili tutumu nasıldır? 

e. Çizgi film izlemede ebeveyn yönlendirmesi var mıdır? 

f. Çizgi film izleme ile ilgili tutumu ile saldırganlık düzeyi arasında anlamlı ilişki var mıdır? 
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g.Çizgi film kahramanıyla ilgili tutum ile saldırganlık düzeyi arasında anlamlı ilişki var 

mıdır? 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma, ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Çalışmada, ortaokul 5.sınıf 

öğrencilerinin televizyon ve çizgi film izleme tutumları ile saldırganlık ilişkisi incelenmiştir. 

Bu çalışmada 5. sınıf öğrencilerinin televizyon ve çizgi film izleme tutumlarıyla saldırganlık 

ilişkisini tespit etmek amacıyla “betimleyici survey (tarama) modeli” kullanılmıştır. Tarama modeli, 

geçmişte veya hâlen var olan bir durumu, var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma 

yaklaşımıdır (Karasar, 2009, s. 77). 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu; 2012-2013 öğretim yılında İstanbul İli Esenler İlçesi’nde Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlı 3 resmi okulun 5. sınıflarında öğrenim gören ve tesadüfi örnekleme 

yoluyla seçilen 135’i kız, 165’i erkek olmak üzere toplam 300 öğrenciden oluşmaktadır.  

Verilerin Toplanması  

Araştırma Soru Formu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İstanbul İli, Esenler İlçesi’ndeki, 

Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu, Ressam Şevket Dağ Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy 

Ortaokulu’nda öğrenim görmekte olan 5.sınıf öğrencilerine sınıf ortamında uygulanmıştır.  

Soru Formu’nun doldurulmasında gönüllülük prensibi esas alınmıştır. Uygulamanın sağlıklı 

olabilmesi için, uygulama öncesinde öğrencilere gerekli açıklamalar yapılmıştır. Anket uygulaması 

sırasında, öğrencilerin anket sorularını doğru anlamalarını sağlamak amacıyla yönergeyle ilgili sözlü 

açıklamalara yer verilmiştir. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırma verileri, demografik özellikler, aileiçi ilişkiler, televizyon ve çizgi film izleme 

tutumuyla ilgili araştırmacı tarafından literatür taramaları ve uzman kişilerin görüşlerinden 

yararlanılarak hazırlanan toplam 84 likert tipi soru içeren ve üç aşamadan oluşan bir soru formu ile 

elde edilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Öğrencilerin ankette yer alan maddelere verdikleri cevaplar SPSS 17. 0 paket programında 

frekans analizi, ANOVA ve Spearman testlerine tabi tutularak öğrencilerin televizyon ve çizgi film 

izleme tutumları ile saldırganlık arasındaki anlam ilişkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Bulgular ve Yorum 

Bu bölümde farklı okullarda öğrenim gören 5. sınıf öğrencilerinin televizyon ve çizgi film 

izleme alışkanlıkları ve saldırganlık ile ilgili bulgulara yer verilmiştir. Elde edilen bulgular ile 

öğrencilerin televizyon izleme süreleri, TV izlemede aile yönlendirmesi,  süreleri ve nedenleri ile 

saldırganlık arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir. 

Televizyon İzleme Tutumları 

Bu bölümde öğrencilerin televizyon izleme tutumlarının saldırganlık üzerindeki etkileri, 

izleme süresi, ana-baba yönlendirmesi değerlendirilmiş ve bu tutumlarının saldırganlığa yansımaları 

ele alınmıştır. 
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Televizyon izleme süresi televizyon izleme tutumuna ilişkin önemli ipucu sunmaktadır. 

Çünkü, televizyon izleme süresi arttıkça televizyonun olumsuz etkilerine maruz kalma ihtimali de 

artmaktadır. 

“Öğrencilerin günde kaç saat televizyon izliyorsunuz?” Sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin 

bulgular aşağıda Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Günlük Tv İzleme Süreleri 

Zaman Sayı Yüzde 

 1 saatten az 90 30,1 

1-3 saat 141 47,2 

4-6 saat 37 12,4 

6 saatten fazla 22 7,4 

Toplam 290 97,0 

 Sistem 10 3,0 

 300 100,0 

Tablo 1’de öğrencilerin günlük tv izleme sürelerine bakıldığında; %30’u (90 kişi) 1 saatten 

az, %47,2’si (141 kişi) 1-3 saat arası, %12,4’ü (37 kişi) 4-6 saat arası, %7,4’ü ise (22 kişi) 6 saatten 

fazla televizyon izlemektedir. 59 kişinin 4 saatin üzerinde tv izlemesi ise dikkat çekici bir bulgudur. 

Ebeveynler çocuklarını televizyonun olumsuz etkilerinden korumak için çocuklarının 

televizyon izleme süresini sınırlandırmalıdır. Çocuğun yaş özelliklerine uygun, yeterli uyaran içeren, 

uzmanlarca hazırlanan programları izlenmesi sağlanmalıdır (Kalan, 2010, s.8 ). 

Ebeveynler her şeyden önce çocuklara model olduklarını ve gereken durumlarda kendi 

alışkanlıklarını çocuklarının gelişimlerine bağlı olarak düzenlemeleri gerektiğini unutmamalıdırlar 

(Büyükbaykal, 2007). 

Televizyon İzleme Ve Anne-Baba Yönlendirmesi 

Tablo 2: Araştırmaya Katılanların TV İzlemede Anne-Baba Yönlendirmesi 

Cevap Sayı Yüzde 

 Hayır 71 23,7 

Bazen 131 43,8 

Her Zaman 89 29,8 

Toplam 291 97,3 

 Sistem 9 2,7 

 300 100,0 

 

Öğrencilerin: “Televizyon izlemeniz konusunda anne ve babanız tarafından yönlendiriliyor 

musunuz?” Sorusunu %23,7’si (71 kişi) hayır, %43,8’i (131 kişi) bazen, %29,8’i (89 kişi) her zaman 

olarak cevaplamıştır. Görüyoruz ki; anne ve babaların büyük bir çoğunluğu çocuklarının izlediği 

programlar veya zaman konusunda herhangi bir yönlendirmede bulunmamaktadır. Bu nedenle, 

çocuklar program seçme konusunda kendi istekleri doğrultusunda hareket ederek, genellikle şiddet 

içerikli programlara yönelmektedirler.  

Çocuğun aşırı biçimde televizyon izlemesi onu okumaktan, sinema ve tiyatroya gitmekten, 

hatta arkadaşlarıyla oyun oynamaktan yoksun bırakmaktadır. Bütün bunların sonucunda çocuğun 
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bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimi olumsuz etkilenmekte, çocuklar yaşamaktan yoksun 

bırakılmaktadırlar. 

Özetle, çocukların izledikleri televizyon programları onların gelişimlerini ve günlük sosyal 

yaşamlarını etkilemektedir. Bu etkinin olumlu ya da olumsuz olmasında izlenen programın niteliği, 

içeriği, o programın izlenme süresinin kısa olması ya da uzun olması ve programın sunuluşunda 

gerçekleştirilen yönlendirmeler önemli rol oynamaktadır. 

Tv İzleme Süresi Ve Saldırganlık İlişkisi 

 

Tablo 3: Saldırganlık İle TV İzleme İlişkisi (ANOVA, Tukey HSD) 

Zaman  N X Ss F P 
 

 

a) 1 saatten az 90 15.67 3.15 

10.79

3 
.000 d-a,b,c 

b) 1-3 saat 141 17.04 3.95 

c) 4-6 saat 37 17.10 3.74 

d) 6 saatten fazla 22 21.09 7.07 

e) Toplam 290 16.93 4.22 

 

Saldırganlıkla ilgili önemli faktörlerden biri de televizyon izleme süresidir. Katılımcıların 

saldırganlık düzeylerinin, tv izleme sürelerine göre; ne derece farklılaşıp farklılaşmadığını bulmak 

için One-Way-Anova analizi yapılmış ve istatistiki açıdan güçlü bir anlamlılık elde edilmiştir 

(p=.000). Genel olarak,  TV izleme süresi arttıkça saldırganlık puan ortalamaları da artmakla birlikte, 

anlamlılık sadece 6 saatten fazla tv izleyenlerle diğer gruplar arasındadır. Buna göre; 6 Saatten fazla 

televizyon izleyen öğrencilerin saldırganlıkları, diğer gruplardan anlamlı derecede daha yüksektir.  

“TBMM Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi İle Okullarda Meydana Gelen 

Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 

Komisyonu’nun” ortaöğretim kurumlarında yaptığı araştırmaya göre, öğrenciler arasında her gün 

televizyon izleme oranı %92,6’dır. Öğrencilerin en çok izledikleri programlar sırasıyla diziler 

(%40,7), filmler (%23,3), spor programları (%14), belgeseller (%11,8), yarışma programları (%8,2) 

ve magazin programları (%2,1) şeklindedir.  

Televizyonda çocukların en çok seyrettikleri saatlerde gösterilen filmlerde şiddet düzeyini 

araştıran başka bir çalışmada ise;  ülkemizde ulusal düzeyde yayın yapan beş özel televizyon 

kanalında haftaiçi 16:00-21:30 ve hafta sonu 09:00-21:30 saatleri arasında yayınlanan 80 filmden 

toplam beş bin altı yüz saniyenin izlenmesi sonucunda, bu filmlerdeki şiddet oranının %33,1 olduğu, 

toplam sürenin %13,8’ini fiziksel şiddetin (vurma, yaralama, öldürme), %10,9’unu sözel şiddetin, 

%8,4’ünü ise, psikolojik şiddetin oluşturduğu belirlenmiştir (Ayrancı, Köşgeroğlu ve  Günay, 2004). 
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Çizgi Film İzleme İle İlgili Tutumlar 

Tablo 4:  Araştırmaya Katılanların Çizgi Film İle İlgili Tutumları 

 Katılıyorum Katılmıyorum Fikrim yok 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Çizgi filmler gerçek hayata uygundur. 35 11.7 140 46.8 116 38.8 

Çizgi film kahramanları olmak 

istediğim insandır. 
102 34.1 122 40.8 65 21.7 

Çizgi filmler beni okuldan soğutuyor. 50 16.7 172 57.5 68 22.7 

Çizgi filmler kötü söz ve davranış 

içermez. 
144 48.2 79 26.4 66 22.1 

Çizgi filmler taklit edeceğim 

saldırganlık tavırları içermez. 
104 34.8 106 35.5 73 24.4 

Çizgi film izlemek beni mutlu ediyor. 176 58.9 59 19.7 54 18.1 

Çizgi filmler öğreticidir. 131 43.8 78 26.1 77 25.8 

Çizgi filmler şiddet ve korku sahneleri 

içerir. 
46 15.4 157 52.5 80 26.8 

Yukarıdaki tabloda öğrencilere çizgi filmler hakkındaki fikirleri sorulmuştur. Tablo da 

dikkat çeken nokta ise;  öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (%58,9’u) çizgi film izlemekten mutlu 

olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların yaklaşık yarısının (%48,2’sinin) katıldığı diğer bir görüş ise, 

çizgi filmlerin kötü söz ve davranış içermediğidir. Oysa ki; çocukların en çok ilgi duyduğu şiddet 

içerikli çizgi filmlerde kötü davranışlar fazlasıyla vardır. Bize sevimli görünen bu çizgi filmlerin 

büyük bir kısmı ise;  gizil şiddet içermektedir. Çocuklar ise, bu çizgi filmlerle mutlu olmakta ve 

eğlenmektedir.  Işıker (2011) çalışmasında çocuklar tarafından ilgiyle izlenen Tom ve Jerry, He-man, 

Pokemon, Ninja Kaplumbağa çizgi filmlerindeki şiddete değinmektedir. 

Sosyal öğrenme kuramının temelinde bireylerin modelden öğrendiği davranışı taklit ettiği 

görüşü yatmaktadır. Çocuklar ise, çizgi filmlerdeki kahramanları model olarak taklit etme eğilimi 

içerisindedir. Çizgi filmlerin öğrencilerin taklit edeceği saldırgan tavırları içermediği görüşüne 

öğrencilerin %35,5’i katılmamaktadır. Katılımcıların %43,8’i çizgi filmlerin öğretici olduğu 

görüşüne sahipken, %35,5’i (106 kişi) ise, çizgi filmlerin bireylerin taklit edeceği saldırgan tavırları 

içerdiği görüşüne sahip olması dikkat çekmektedir. 

Çizgi Film İzlemede Anne-Baba Yönlendirmesi 

Tablo 5:Araştırmaya Katılanların Çizgi Film İzlemede Yönlendirilmesi 

                  Cevap Sayı Yüzde 

 Hayır 130 43,5 

Bazen 101 33,8 

Her Zaman 59 19,7 

Toplam 290 97,0 

 Sistem 10 3,0 

 300 100,0 

Öğrencilerin “çizgi film izlemeniz konusunda anne-babanız tarafından yönlendiriliyor 

musunuz?” sorusuna öğrencilerin %43,5’i (130 kişi) hayır, %33,8’i (101 kişi) bazen, %19,7’si (59 
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kişi) ise her zaman cevabını vermiştir. Ebeveynlerin çizgi filmleri daha zararsız bularak çocukları 

çizgi film konusunda yönlendirmedikleri bulgusuna ulaşılmıştır. 

Çizgi Film Kahramanıyla İlgili Tutumlar 

Katılımcılara “Çok sevdiğiniz bir filmin kahramanıyla tanışmış olsaydınız aşağıdakilerden 

hangisini söylerdiniz?” sorusunu öğrencilerin %48,8’i “sizin hayranınızım”, %21,4’ü ise “sizi her 

izlediğimde yerinizde olmak isterdim” yanıtını vermiştir. Çocukların daha küçük yaşlardan itibaren 

hayranlık duydukları gerçeküstü kahramanlarla özdeşleşmeleri, onları bu kahramanlar gibi 

davranmaya hatta onların yerinde olmak istemelerine neden olmaktadır. Kendilerini gerçek yaşamda 

çizgi film kahramanları yerine koyarak, işi onlar gibi davranmaya, dövüşmeye, uçmaya kadar 

gitmektedir.   

Eskandari (2007), tarafından yapılan bir araştırmada erkeklerin %91’inin, kızların ise 

%80’inin çizgi film kahramanlarını örnek aldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca anne ve babaları ise çizgi 

filmlerin çocukların yaşam tarzlarını etkilendiğini de vurgulamıştır. 

Çizgi film izleme tutumunu yansıtma konusunda en belirgin davranış çizgi film izleme 

davranışıdır. Bu konuya ilişkin tutum aşağıdaki tablo 6’da görülmektedir. 

Tablo 6: Araştırmaya Katılanların Rüyasında Çizgi Film Kahramanı Görme Oranı 

 Cevap Sayı Yüzde 

 Evet 103 34,4 

Hayır 189 63,2 

Toplam 292 97,7 

 Sistem 8 2,3 

 300 100,0 

Tablo 6’da görüldüğü gibi rüyalarınızda çizgi film kahramanını görüyor musunuz?” 

sorusuna öğrencilerin %34,4’ü “evet” (103 kişi), %63,2’si (189 kişi) “hayır” cevabını vermiştir. 

Dolayısıyla öğrencilerin önemli bir oranının (%34,4) rüyalarında çizgi film kahramanını görmeleri 

onlardan ne kadar etkilendiklerini ortaya koymaktadır. 

Çizgi Film Kahramanını Rüyada Görme İle Saldırganlık İlişkisi 

 

Tablo 7: Çizgi Film Kahramanını Rüyada Görme İle Saldırganlık Arasındaki Farklar (T-Testi) 

 Cevap N     X Ss sd t P 

Saldırganlık Evet  
103 17.85 5.10 

289 2.71 ,007 

Hayır  188 16.46 3.54 

Saldırganlıkla ilgili ilginç bulgulardan biri de çocukların sevdiği çizgi film karakterini 

rüyada görmeleri ile saldırganlıkları arasındaki ilişkidir. Bu durum tablo 7’deki t-testi ile ortaya 

konulmuştur (p< .05). Sevdiği çizgi film karakterini rüyasında görenlerin saldırganlık ortalamaları 

17.85 iken, görmeyenlerin ortalamaları ise 16.46’dır. Sevdiği çizgi film karakterini rüyasında 

görenlerin saldırganlıklarının, görmeyenlerden istatistiki açıdan anlamlı derecede yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. 
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Sonuç ve Öneriler 

İnsanda şiddet eğilimi genetik olarak var olsa bile, asıl şiddet davranışları sonradan 

öğrenmeyle gerçekleşmektedir. Yapılan araştırmalarda, şiddete maruz kalan veya tanık olan 

çocukların, şiddete maruz kalmamış ve tanık olmamış çocuklara göre; saldırganlık ve şiddet 

eğilimlerinde belirgin derecede yükselme olduğu ortaya çıkmıştır. Ailede ve televizyonda şiddetle 

tanışan çocuk, okul çağında şiddet uygulayıcısı konumuna gelmekte, ileriki yaşlarında ise, ailesine 

ve topluma zarar veren bir birey olmaktadır.  

Araştırmamız, televizyon ve çizgi film izlemenin saldırganlığa etkisinin olup olmadığının ve 

varsa ne düzeyde olduğunun belirlenmesine yöneliktir. Problemi ele alırken, saldırganlığı etkileyen 

biyolojik, psikolojik, sosyal ve çevre faktörleri de incelenmiş ve bireyin tanık ya da maruz kaldığı 

şiddet eylemlerinin etkisi değerlendirilmiştir.  

Televizyon ve çizgi film izleme tutumlarının ana değişkenler olarak ele alındığı bu 

çalışmada; “aile içinde televizyon ve çizgi film izleme tutumunun, saldırganlık eğilimi üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır” ifadesi, temel hipotez olarak belirlenmiştir. Ayrıca ankette, televizyon ve 

çizgi film izleme tutumlarının belirlenmesine yönelik sorular yer almaktadır.  

6 saatten fazla televizyon izleyen çocukların, saldırganlık düzeylerinin yüksek olduğu, ayrıca 

saldırganlık düzeyi ile çizgi film kahramanını rüyalarında görme sıklığı arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir. Tv izleme sürelerinin artması ve rüyada çizgi film kahramanı görme sıklığı 

çocukları daha saldırgan ve şiddet eğilimli bireyler haline getirmektedir. 

Çalışmamızda en sevilen çizgi film ve çizgi film kahramanı sorusuna birbirinden farklı 40 

civarında isim yazılmıştır. Bunlardan, en çok izlenen 8 çizgi film ve en sevilen 8 çizgi film 

kahramanını ele aldık. En sevilen çizgi film Keloğlan Masalları ve en sevilen çizgi film kahramanı 

ise Keloğlan olarak tespit edilmiştir. Fakat diğer çizgi filmler de yakın oranda izlenmektedir. Bununla 

birlikte ebeveynlerin tv izlemede daha yönlendirici davranırken, çizgi film izleme hususunda 

yönlendirme yapma oranlarının azaldığı tespit edilmiştir. Bu da bize, çizgi filmlerin ne kadar masum 

ve sevimli olduklarına ebeveynlerimizin bile inandığını göstermektedir. Oysa ki; çalışmamızda 

değindiğimiz üzere şiddetin gizil ve en kibar şeklini sunan çizgi filmler, zarar verici davranışları 

acısız ve eğlenceli hale getirmektedir. 

Bulgularımız televizyon ve televizyonda çizgi film izlemenin saldırganlık eğilimini 

artırdığını göstermektedir. Bu sonuçlardan hareketle ana-babaların evde bazı önlemler almaları 

gereği ortaya çıkmaktadır.  

Bu sonuçlar doğrultusunda anne-babaların çocuklarıyla daha çok birlikte kaliteli zaman 

geçirmeyi planlamalarını öneriyoruz. Evde yapılabilecek çeşitli aktiviteler çocukların televizyona 

bağımlı olmalarına engel olacaktır. 

Çizgi film izlemeyi yasaklamak ya da onları çocukları olumsuz davranışlara iten unsurlar 

olarak görmek yerine eğitimcilere ve anne babalara çocukların izledikleri çizgi filmleri denetlemeyi 

ve onları eğitimsel değeri olan çizgi filmlere yönlendirmelerini önerebiliriz. 

Anne babalar, çocukları ile mümkün olduğunca beraber çizgi filmler izleyerek ve eleştirerek 

onların iç dünyalarını anlamaya çalışmalarını öneriyoruz. Eğitimciler ve anne babalara, çocukların 

eğitiminde çizgi filmlerin sundukları fırsatları değerlendirerek onları ahlak gelişimini destekleme ve 

kavram eğitimi amacıyla kullanmaya çalışmalıdır. 

Televizyonun olumsuz etkilerini azaltabilme konusunda anne-babaların evde izlenilen çocuk 

programlarının ve çizgi filmlerin seçiminde çok dikkatli olmalarını öneriyoruz. Programları veya 

çizgi filmleri ilk zamanlarda birlikte seyredip uygunluğu tespit ettikten sonra çocukların izlemelerine 

zaman zaman eşlik etmeleri olumsuzlukları engelleyecektir. 
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Çocuklar için hazırlanan televizyon dizileri ve çizgi filmler, yardımseverlik, yurtseverlik ve 

insanseverlik gibi değerleri pekiştirecek farklı konularda düşünme fırsatı verecek,  gerektiğinde 

sentez, yorum ve kıyaslama yapabilmeye olanak hazırlayacak şekilde hazırlanmalıdır.  

Televizyon yayını yapan medya kuruluşlarına yayınlarında çocuğa evrensel ve ulusal 

değerler verecek, çocuğun iyiyi ve doğruyu kendi başına bulabilmesini sağlayacak nitelikte çizgi 

filmler hazırlamalarını öneriyoruz. Çocuk yayınları insan doğasına uygun olmalı ve toplumsal 

değerleri çocuklara ilginç hale getirerek aktarabilmelidir.  

Anne ve babalara evde zaman zaman televizyonu kapatarak aile bireylerinin hepsinin 

katılımıyla müzik dinlemek ve kitap okumak gibi farklı uğraşlarda bulunarak, çocuklarına örnek 

olmaları önerilebilir.  

Bu çalışmada ele alınan konudan dolayı, teknolojinin günlük hayata olumsuz yansımalarının 

ele alınmış olması televizyonun eğitim amaçlı kullanılmasının olanaksız olduğu gibi 

anlaşılmamalıdır. Ortaokuldan itibaren Medya Okuryazarlığı adında bir ders içeriği çocuklara göre 

hazırlanarak okutulabilir. Çocukları medyanın olumsuz etkilerinden koruyarak; çağın gereği olarak 

Medya Okuryazarlığı alanında yayınların artırılması, bu doğrultuda televizyon yayınlarının 

yapılması önerilebilir. 
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