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I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi

Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
14-15 kasım 2013, istanbul

v

İstanbul, Aralık 2013

SUNUŞ

Türkiye’de çocuk ve medya ilişkisinden kaynaklanan sorunlar üzerinde konuşulmasına rağmen bu sorunların çözümüne yönelmek şimdiye kadar mümkün olamamıştır.
Bu nedenle, 2013 yılının ilk günlerinden bu yana çocuk ve medya sorunlarının tesbitine yönelik yapılan çalışmalar çocukluk tarihimiz açısından da önemlidir.
27 Mayıs 2013 tarihinde başlayan Çocuk ve Medya Hareketi, bir yandan kendi kozasını örerken, diğer yandan bu alanda Türkiye’nin iki öncü çalışmasının da kozasını
örmüştür: I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ile I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi hazırlanmış ve sonuçlanmıştır.
I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018 Strateji Belgesi Birinci Taslağı 14-15 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da düzenlediğimiz I. Türkiye Çocuk
ve Medya Kongresi’nin Çocuk ve Yetişkin Delegelerine sunulmuştur. Çocuk ve Medya konusunda etkilenen taraf çocuk ile etkileyen tüm paydaşların bir araya gelerek hazırlanan Strateji Belgesi’nin vizyonu şöyle belirlenmiştir:
“Çocuğa saygı ve çocuk hakları kültürü temelinde bir çocuk-medya ilişkisi için; paydaşların sorumluluklarının bilincinde olduğu medya okuryazarı bir Türkiye.”
Strateji Belgesi’nde 12 Stratejik Amaç ve 95 Eylem öngörülüyor. Çocuk ve medya
bağlamında koruyucu, yetkilendirici ve içerik geliştirici yeni yapılar ve ülke ölçekli örgütlenmeye dayalı bir anlayışın hayata geçmesini öneren bu Strateji Belgesi hayata geçebilecek mi?
Aralık 2013’te Hükümet’e sunulacak Strateji Belgesi, Çocuk ve Medya Hareketi ile
Kongre’nin en önemli ürünüdür. Strateji Belgesi’nin hayata geçmesi için Çocuk ve Medya Hareketi’nin ülke ölçekli sivil bir hareket olarak örgütlenmesi gerekir.

I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nde Çocuk ve Yetişkin Delegeler arasından seçilen Çocuk ve Medya İzleme Kurulu’nun en önemli amacı Strateji Belgesi’nin uygulanma süreçlerini izlemek olmalıdır. Daha etkin bir izleme süreci için Çocuk ve Medya İzleme Kurulu’nun temsil gücünün artırılması da öngörülmelidir.
Kongre Tutanağı ve Kararları Kitabı, I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nin amacı ve işlevini ortaya koyan bir belge olma özelliği taşıyor. Bu kitap, Türkiye’de çocuk ve
medya konusunu ülke ölçekli bir sorun olarak ortaya koyması ve çözüme yönelmeyi
de tespit ettiği için önemlidir. Kongre ise Çocuk ve Yetişkin Delegelerin bir arada gerçekleştirdiği akademik bir Kongre olarak yeni bir geleneğin izini sürmesi bakımından
da benzer bir öneme sahiptir.
Kongre Tutanağı ve Kararlar Kitabı okunduğunda görüleceği gibi, Kongre’de yurt
içinden ve yurt dışından çocuk medyası uzmanlarının bildirileri yanında, Çocuk ve Yetişkin Komisyon Çalışmaları da gerçekleşmiştir.
Medya, haber odaklı da olsa Kongre’ye ilgi göstermiştir. Ve hiç kuşkusuz, medyanın bundan sonraki süreçlerin içinde daha etkin şekilde yer alması için de özel bir çaba gösterilmelidir.
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu iş birliğinde düzenlediğimiz Kongre’nin Başkanlığı’nı Prof. Dr. Halûk Yavuzer Hocamız, himayesini ise Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç üstlenmişti.
Kongreye ilk adımdan sonuçlanıncaya kadar destek veren, görüş ve eleştirileriyle katkıda bulunan çocuk ve yetişkin herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz. İkinci Kongre’de
buluşmak dileğiyle ve saygılarımla,
Nişantaşı,
11 Aralık 2013
Mustafa Ruhi Şirin
Çocuk Vakfı Başkanı
Kongre Genel Yönetmeni
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Açılış Programı

v
14 kasım 2013 - 09.15

Birinci Gün

v
14 kasım 2013 - 09.15

Açılış Programı Konuşmaları
Emin Baykırkık (Sunucu):
Sevgili Çocuk Delegelerimiz;
Saygıdeğer Yetişkin Delegeler;
Çocuk ve Medya Hareketi’nin gönüllü üyeleri;
Aile, çocuk ve gençlik odaklı Sivil Toplum Kuruluşlarının değerli paydaşları, anneler, babalar ve sevgili öğretmenlerimiz;
Medya Meslek Kuruluşları ve Birlikleri Temsilcileri, Üniversitelerimizin Eğitim, İletişim, Tıp ve Hukuk Fakültelerinin temsilcileri;
Kongremizin Düzenleme, Yürütme, Bilim ve Değerlendirme Kurulu Üyeleri;
Çocuk medyasının seçkin akademisyenleri ve medya temsilcileri;
Kongremizin Başkanı Sayın Prof. Dr. Halûk Yavuzer Hocamız;
Türkiye’nin ilk çocuk ve medya Kongresi’ni himayeleri ile onurlandıran Başbakan
Yardımcımız Sayın Bülent Arınç Beyefendi;
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu’nun işbirliğinde düzenlediğimiz I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nin
açılış programına hoş geldiniz…
Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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Bugün açılış programını gerçekleştirdiğimiz I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nden
önce Çocuk ve Medya Hareketi’nin kozası örülmeye başlandı.
Çocuk ve Medya Hareketi, “çocuğa saygılı, çocuk dostu, çocuk hakları kültürüne dayalı ve medya okuryazarlığı odaklı” sivil bir yaklaşımı içeriyor. Çocuk ve medya merkezli bu hareketin paydaşları ise çocuklar, anne-babalar, öğretmenler, sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve hükümet kuruluşları.
Bugün ilk dakikaları içinde olduğumuz I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi ise Çocuk ve Medya Hareketi’nin en önemli kararı oldu.
Kongremiz, çocuk ve medya ilişkisinde medyanın olumlu ve olumsuz etkilerine yönelik ülke ölçekli çözüm odaklı bir amaç için düzenleniyor. Kongre öncesi hazırladığımız I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi 2014 – 2018 Strateji Belgesi Birinci Taslağı Kongre’nin Çocuk ve Yetişkin Delegeleri yanında tüm paydaşların görüşüne sunulacak. Çocuk ve Medya Hareketi ile Kongre’nin en önemli meyvesi olan Strateji Belgesi
Birinci Taslağı ile “medya okuryazarı bir Türkiye” vizyonu öngörülüyor. Strateji Belgesi, 2 gün boyunca Kongre komisyonlarında müzakere edilerek sonuçlandırılacak ve
Aralık 2013’te Hükümet’e sunulacak.
Birazdan, 432 gündür devam eden çocuk ve medya ödevinin öyküsünü anlatan kısa bir tanıtım videosu izleyeceğiz:
...
Sevgili Çocuk Delegeler;
Kongremizin değerli konukları; Hanımefendiler ve Beyefendiler;
Çocuk ve Yetişkin Delegelerin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin ilk Çocuk ve Medya Kongresi hazırlıklarına çocuk görüşü alınarak başlandı. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin katılım ilkesi çerçevesinde ve “Önceden Bilgilendirme” yöntemiyle 9-18 yaş grubu çocuklarla iletişim kuruldu. Çocuk görüşleri Çocuk ve
Medya Hareketi ile Kongre yanında Strateji Belgesi hazırlama süreçlerinde Bilim ve Değerlendirme Kurulu, Çalıştay, Odak ve Yazım Gruplarıyla paylaşıldı. Kongremize önce, Aydın Doğan İletişim Meslek Lisesi Öğrencisi, Kongre Çocuk Sözcüsü sevgili Aleyna Saral’ın açılış konuşmasıyla başlıyoruz:
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ALEYNA SARAL

Kongre Çocuk Sözcüsü
(16 yaşında)

Sevgili Büyüklerim, Sevgili Arkadaşlarım;
Bugün Çocuk ve Medya’yı konuşmak için bir araya geldik. Çocuklar ailelerinin en
önemli varlıklarıdır. Onları gözlerinden bile sakınırlar. Ancak bazen ilgisizlikten, bazen
eğitimsizlikten onları medya karşısında savunmasız bırakabiliyorlar. Örneğin 2000’li
yılların başlarında Pokemon adlı kahramanların olduğu bir çizgi film dört yaşında bir
çocuğun yedinci kattan atlayarak kaza geçirmesine sebep olmuştur. O küçük çocuk şans
eseri sadece kırıklarla atlattı. Aynı mantık değişik karakterlerle hâlâ devam ediyor.
Çocuklar kurgu ve gerçeği ayırt edemiyorlar. Çocuklar için tehlike sadece çizgi filmlerde değil. Haberlerin ve programların da çocukların izlediği düşünülerek hazırlanmadığı için fiziksel ve ruhsal gelişimini tamamlamamış olan çocuklarımız olumsuz etkileniyorlar, şiddetin direkt muhatabı olabiliyorlar. Reklam ve tanıtımlarda da çocuk
bir obje olarak düşünülüyor. Ya duygu sömürücü araç olarak kullanılıyor ya da annesini taklit eden üç yaşında bir kadın olarak görülebiliyor. Aynı zamanda kendi kültüründen küçücük yaşta koparılıyor.
Biz medyayı özgür bir şekilde kullanmak istiyoruz ama aynı zamanda kontrol de istiyoruz. Tüm bunlar yanlış ve bilinçsiz kullanımdan kaynaklanıyor. Beni dinlediğiniz
için teşekkür ederken çocukların da var olduğu bir medyayı unutmayalım. Tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum.
Emin Baykırkık (Sunucu): I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nin Çocuk Sözcüsü
sevgili Aleyna Saral’a içtenlikle teşekkür ediyoruz.
I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi, çocuk ve yetişkin delegelerin katılımıyla
Türkiye’de gerçekleşen ilk akademik kongre olma özelliği taşıyor.
Kongre yolculuğumuzu birlikte başlattığımız, Türkiye’de Ana-Baba Okulları geleneğinin öncüsü, Kongre Başkanımız Sayın Prof. Dr. Halûk Yavuzer Hocamızın, açılış
konuşmalarını dinleyeceğiz şimdi:

Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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Prof. Dr. HALÛK YAVUZER

Kongre Başkanı

Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç Beyefendi, Sevgili Çocuk ve Ergen Delegeler, Kongremizin Saygıdeğer Delegeleri, Değerli Akademisyenler ve Değerli Konuklar;
I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’ne hoşgeldiniz. I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi, medyadan öncelikli etkilenen taraf olan çocukların görüşü alınarak, çocuk ve yetişkin katılımıyla düzenlenmiş bulunmaktadır. Kongre’de sunulacak bildirilerde görüleceği gibi, Kongre, çocuk ve medya ilişkisini bütün yönleriyle değerlendirmek ve sorunlar için çözüm önerileri geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Kongre, aynı
zamanda Çocuk ve Medya Hareketi’ni tanıtmayı da amaçlamaktadır. Çocuk ve Medya
Hareketi, bir farkındalık kazandırma, uyarma, bilgilendirme ve gerekli önlemleri alma
hareketidir. Bu hareketin amacı, çocuk ve medya ilişkisinde ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı çocuklarımızı korumak, medyanın olumlu etkilerinden yararlanmalarını sağlamak ve bu konuda gereken bilinci oluşturmaktır.
Özetle, bildiri başlıklarından da anlaşılacağı gibi, Kongre ile medyanın zararları karşısında yasaklamayı değil, medya okuryazarlığı kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının önemi vurgulanmaktadır. Bu konuda ebeveyne, öğretmene, medyaya, çocuk ve ergenlere görevler düşmektedir. Medya aktörlerinin “Çocuk Dostu Bir Medya
ilkesinden hareketle” ürünlerini oluştururken uzmanlardan yararlanmalarının önemli
olduğunu düşünmekteyim. Kongre’nin önemli paydaşı olan sevgili çocuk ve ergenler,
çocuk delegelerin: “Güvenli İnternet Kullanmak İstiyorum”, “Medya ile Gerçek Hayatı Karşılaştırmayın”, “Benim Gözümden Medya” “Medya Karşısında Çocuk” başlıklarındaki sunumlarınızı büyük bir ilgi ve merakla izleyeceğim. Çünkü bu bildirilerinizle,
sizinle birlikte yaşayan medyayı, kendi yorumlarınızla bizlere sunacaksınız. Sizlerden
medyayı akıllı ve etkili bir biçimde kullanabilmeyi öğrenmenizi, kurguyla gerçeği ayırt
edebilmenizi bekliyoruz. Bu da medya okuryazarlığıyla mümkündür.
Medya okuryazarlığı, sizlere bilgiyi değerlendirmeyi ve onu yerinde kullanmayı öğretecektir. Ancak medya okuryazarlığı, başta kitap okuma alışkanlığı olmak üzere, farklı kültürel etkinliklerle desteklendiğinde bir anlam kazanır. Çocuk ve Medya Hareketi, anne, baba, öğretmen ve yetişkinlerin sürdüreceği sivil bir harekettir. Anne ve babalarınızın sizlere zengin bir uyarıcı çevre oluşturması, sizlerle yapacakları sergi, tiyatro,
müze gezileriyle, ekranı yegâne uğraş alanı olmaktan çıkartmaları önem taşımaktadır.
Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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Başlattığımız Çocuk ve Medya Hareketi’nin Kongre sonrasında da sürdürülmesi ve sizlerin de katılımınızla sivil denetimin sağlanması hedeflenmektedir.
I. Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018 Strateji Belgesi Birinci
Taslağında “Çocuğa saygı ve çocuk hakları kültürü temelinde bir çocuk medya ilişkisi için; paydaşların sorumluluklarının bilincinde olduğu medya okuryazarı bir Türkiye” vizyonu ortaya konmuştur. Söz konusu taslak, Kongre’de tartışıldıktan sonra hayata geçirilmek üzere Aralık 2013’te Hükümet’e sunulacaktır.
Medya okuryazarı bir toplumun oluşmasında değerli akademisyenlerimizin bilimsel oturumlarda sunacakları bildirilerin büyük katkısı olacağına inanmaktayım. Bu konuda bir farkındalık gerçekleştiği takdirde Çocuk ve Medya Hareketi ile Kongre amacına ulaşmış olacaktır.
Kongremizin himayelerinde gerçekleştirilmesi nedeniyle Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç Beyefendiye şükranlarımı sunarım.
Bir yıla yakın bir süre içerisinde kongremizi hazırlamak için büyük bir çaba gösteren Kongre Genel Yönetmenimiz ve Çocuk Vakfı Başkanı Sayın Mustafa Ruhi Şirin’in
şahsında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Sayın Murat Karakaya ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza;
Radyo ve Televizyon Üst Kurul Başkanı Sayın Prof. Dr. Davut Dursun’un şahsında
tüm çalışma arkadaşlarına; Bilim ve Değerlendirme Kurulu’nda görev alan meslektaşlarıma teşekkür ederim.
Kongremize bildirileriyle ışık tutacak çocuk ve ergen delegelerle, değerli akademisyenlerin bu önemli konuya katkı sağlayacağı umuduyla ilginiz için hepinize teşekkür
eder, saygılarımı sunarım.
Emin Baykırkık (Sunucu): Saygıdeğer Kongre Başkanımız Prof. Dr. Halûk Yavuzer Hocamıza teşekkür ederiz.
Kongremizin Değerli Delegeleri; Saygıdeğer Hanımefendiler ve Beyefendiler: Şimdi
de I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’ni himayeleriyle onurlandıran Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç Beyefendiyi konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz.
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BÜLENT ARINÇ

Başbakan Yardımcısı

Sayın Kongre Başkanı, Yurt Dışından ve Ülkemizin Dört Bir Yanından Gelen Değerli Katılımcılar, Sevgili Çocuklar, Hanımefendiler, Beyefendiler;
Hepinize iyi sabahlar diliyorum, hepinizi saygılarla selamlıyorum.
Bugün Türkiye’mizde, İstanbul’da ilk kez yapılan bir toplantıyı gerçekleştiriyoruz.
Yaklaşık bir yıldır bakanlığıma bağlı Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ve
Radyo Televizyon Üst Kurulu ve çocuk konusunda Türkiye’de yine ilklerden sayılan
ve çok önemli çalışmalar yapan Çocuk Vakfı’mız tarafından sürdürülen çalışmalar bugünkü I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi ile başlamış bulunuyor. Bu Kongre’nin asli unsuru olan çocuklarımız da ülkemizin dört bir yanından İstanbul’a gelerek bu toplantımıza katıldılar. Bu Kongre bundan sonra yepyeni bir hareketin kuruluş ve başlangıç noktası olacaktır. Siz bugün burada olmakla büyük bir işi başardınız. Gelecek nesillere karşı sorumluluğunuzu yerine getirdiniz. Bundan sonra çocuklarımız ve geleceğimiz için çalışacak bir hareketin kahramanları oldunuz.
Değerli dostlar, çocuk bir toplumun geleceğidir. Çocuğa yatırım yapan onu koruyan ve iyi yetiştiren toplumlar her zaman başarılı olmuş, tarih sahnesine isimlerini yazdırmışlardır. Çocukları iyi yetişen bir milletin hiç bir şeyden korkmasına gerek yoktur.
Yeter ki çocuğun kıymetini bilen ve geliştiren adımlar atılabilsin. Çocuk kendine yetene kadar edilgendir, yetişkinlere ihtiyaç duyar. Kendimizin nasıl büyüdüğünü bilmeyiz. Nasıl ayağa kalktığımızı, ilk kelimemizin ne olduğunu hatırlamayız. Ancak o anlarda yanımızda olanlar için o anlar unutulmaz hatıralardır. Bunun gibi bir çocuk nasıl ayağa kalkıyor, yürüyor, koşuyor, konuşuyorsa çocuğun büyüme evrelerinden birisi de sosyalleşmesi ve dış dünyayla irtibat kurmasıdır. Bebeklik döneminde çocuk ne
kadar edilgense sosyalleşirken de en az o kadar desteğe muhtaçtır.
Kıymetli konuklar, toplumların en değerli parçası olan çocukların artık yeni bir
arkadaşı var. O da medya. Bu arkadaş kimine iyi, kimine kötü alışkanlıklar kazandırıyor. Çocukların yeni arkadaşı medya ile tanışmaları ve birlikte artık yeni nesil ekran kuşağı olarak yetişiyorlar. Teknolojik gelişmelerle birlikte çocuk ekran karşısında sadece edilgen değil dokunarak da etken katılım sağlıyor. Ekranlara bakarak ve dokunarak yepyeni sayfalara giren yavrularımız sanal âlemde kendilerini özgür, bağımsız ve serbest hissediyor. Denizde yüzemeyen çocuk internette sörf yapabiliyor. Çocuk yaşıtlarıyla mahallede sosyalleşmesi gerekirken yapay dünyalarda sanal arkadaşKongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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lıklar kuruyor. Farklı suretlerde hayallerle dolu yeni medya dünyasında sınırsızca dolaşıyor. Bu âlemde trafik yok, anne baba baskısı yok, ‘sus, sen çocuksun’ aşağılaması
yok, ‘istediğini yap, eğlen, dolaş, konuş, bağır, ne istersen yap’, bunların hepsi var. Bu
gerçeğin farkındalığıyla birlikte çocuk doğasını istismarına karşı tüm paydaşlarla bugün bir başlangıç yapıyoruz.
Yeni nesil yeni medya ile birlikte hepimizi şaşırtıyor. Bir X, Y, Z kuşağının ne olduğunu daha anlayamadan çocuklarımız yetişkinler olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun yapmış olduğu Türkiye’de Çocukların Medya Kullanma Alışkanlıkları Araştırması’ndan bazı verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni kuşak %61’e yakın internet, %47’ye yakın bilgisayar ve tablet, %45 oranında da cep telefonu kullanıyor. Televizyon yeni kuşağın tercihleri arasında %40’lık bir
oranla kendisine ancak beşinci sırada yer bulabiliyor. Yine aynı araştırmada çocukların %46’sının cep telefonu taşıdığı, bir öğrencinin günde 2 saat 39 dakikasını telefonuna ayırdığı görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı ve Medya Araştırması’nda ise bilgisayar kullanım yaşının 8, internet kullanım yaşının 9, cep telefonu kullanım yaşının 10 olduğu görülüyor. Bütün bu
göstergeler, bizlere kitle iletişim araçlarıyla çocuklarımız arasındaki ilişkinin her geçen gün daha fazla kesiştiği, kitle iletişim araçlarının artık çocuklarımızın hayatlarının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Sınırların kalktığı, dünyamızın adeta bir köye dönüştüğü, günümüzün iletişim dünyasında çocuk ve medya ilişkisi ve bu ilişkiden kaynaklanan sorunlar yerel ve dar bir perspektifle çözülemez hâle
geldi. Bugün bu salonda dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çok değerli akademisyen ve uzmanlarla, çocuk ve medya alanında ülkemiz ve dünya ölçeğinde çözümün
bir parçası olmaya, kendi sözümüzü söylemeye ve yol haritamızı belirlemeye yönelik
bir adım atmaya çalışacağız.
Günümüzde medya ve çocuk ilişkisi, medyanın sürekli etkin olduğu çocuğun ise
pasif bir şekilde kaldığı iletişim biçimidir. Bütün dünyada tematik televizyonlar dışında kalan yayınlar ev ve aile akışına göre düzenleniyor. En büyük tüketici kitlesi çocuk olmasına rağmen yeni medya yetişkinler imparatorluğunun biçimlendirdiği bir iletişim aracı olarak algılanıyor. Çocuk, televizyonu bir görsel oyuncak gibi
görür ve kullanır. Dramatik kurgulu dilin televizyon haberlerini masala dönüştürdüğünden haberi olmaz. Masal kurgusuyla benzerlik gösteren bir haberin onu gerçek dünyadan kopardığının farkına bile varamaz. Çocuk, gerçek ve masalın birbirine karıştığı bir rüyalar âleminde gibidir. Maalesef yalnızca ülkemizde değil, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile küçük çocuklar yaşlarına ya da kültürlerine uygun
olmayan sağlıklı çocuk gelişmesi yerine kazanç sağlamak amacıyla hazırlanmış olan
içeriği zengin görsel yöntemlere özendirilmektedir. Her tür şiddetin en kolay hedefi çocuklar. Aile içindeki ve toplumdaki şiddet yanında özellikle çocuklar şiddeti izleyerek de model alabilirler.
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Sevgili Çocuklar, Değerli Katılımcılar;
İletişim araçlarının müşterisi her yaştan insandır. Televizyonlar açık olduğu müddetçe çocuk da onun etki alanındadır. Televizyonları kapatmak ve yok saymak bir çözüm olmayacağına göre kalıcı ve etkili çözüm yollarının arayışı içerisinde olmamız gerekiyor. Bunu çocuklarımız için, toplumumuz için, dünya insanlığı için başarmak zorundayız. Bugün bulunduğumuz bu noktada yasak kelimesinin adını bile kullanmak istemiyorum. Yaşadığımız çağ, bir ekran çağı olarak nitelendirilebilir. Öyleyse ekran çağında, ekranların karartılmasına izin veremeyiz. Bu sorun tüm devletlerin ve insanlığın
sorunudur. Bunun altından tek başına kalkmamızın imkanı da yoktur. Modern dünya şiddet kültürüyle iç içe yaşarken hiç birimiz şiddet olgusundan tek başımıza kurtulamayız. İletişim ortamının yaygınlaştırdığı her olumsuzluğun öznesi olan insanı koruma sorumluluğu toplumsal medya düzeninin de alanına girmektedir. Sorumluluğun
içselleştirilmesi kadar toplumsal aklın harekete geçirilmesi de herkesin etkin katılımı
ve rol almasıyla gerçekleşebilir. Tüm dünyadan her türlü haberin şiddet içerikli sinema ve dizi filmlerinin cinsellik, pornografi, ayrımcılık, savaş ve çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyecek bütün görüntülerin yer aldığı televizyon ekranlarından ve
etkisinden çocuklarımızı korumalıyız. Medyanın olumsuz etkilerinden hangi stratejik
amaç ve eylemlerle nasıl korunacağı kadar geliştirici özelliklerinden nasıl yararlanabileceğimize odaklanmanın daha yararlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum.
Çocuk ve medya sorununu ertelemek yerine görünür kılmak çocuğu ve yetişkini
medyanın nesnesi değil çözümün öznesi durumuna getirmek daha açık ifadeyle medyayla yüzleşmek öncelikli amacımız olmalıdır. Son çeyrek yüzyılda aile, çocuk ve medya araştırmalarından öğrendiğimiz şu gerçeği de dikkatinize sunmak isterim. Her çocuk sorunu ailenin ve toplumun olduğu kadar dünyanın da sorunudur. Medya konusuna aile, çocuk, toplum ve dünya ölçeğinde bir yaklaşımla eğilmeyi amaçlamaktayız.
Sevgili Çocuklar, Kıymetli Konuklar;
Medyayı bütün olumsuzlukların sebebiymiş gibi hedef tahtası haline getirmeyi de
doğru bulmuyorum. Medya kendi başına iyi veya kötü değildir. Nasıl ki her çocuk bir
diğerinden farklıysa her ekran da birbirinden farklıdır. Medyanın ilettiği içerik, bu içerikten yararlanma biçimi çocukların yaşı ve medyayı kullanma süresiyle doğru orantılıdır. Doğru kullanılan bir medya çocuklar için en etkili eğitim ve eğlence aracı işlevi de
görebilir. Medya içerik üreticilerine büyük sorumluluklar düştüğünü söylemek istiyorum. Çocukların anlayacağı dil, karakter, öykü ve müzik kullanılarak bir konuyu veya
mesajı sunarken çocukların zihinsel seviyeleri dikkate alınarak bütüncül bir yaklaşım
uygulanırsa, çocuk yetişkin ilişkisinde kavga ve şiddet yerine olumlu modeller seçilirse çocuklarımız için medya olumlu bir araca dönüşür. Medya sayesinde çocuklarımızın hayatı zenginleşir, farklı kültür ve dünyalardan haberdar olurlar.
Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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Çok Değerli Medya Yöneticileri;
Çocuklarımız hepimizin gözbebeği, geleceğimizin teminatıdır. Günümüz iletişim
dünyasında onları yarınlara hazırlayacak en etkili kurumlardan birinin medya olduğunu ve bu gerçeği kabul ediyoruz. Bu sorumlulukla sizlerden haberlerden çizgi filmlere kadar her türlü yayın üretiminizde çocuklarımıza özgüven ve yeterlilik duygusu
inşa eden, olumlu modeller sunan, çocukları toplumsal konulara ilgi gösteren etkin bireyler olarak yetişmesini sağlayacak duyarlılıkla hareket etmenizi rica ediyorum. Her
çocuğun ve her yetişkinin bir onuru olduğunu unutmayalım. Dar bir bakış açısıyla çocuklarımızın temiz en engin dimağlarını dar kalıplar içerisine sıkıştırmayalım. Dünyanın tüm yerel kültürlerini ve geleneklerini olumlu yanlarıyla yansıtıp destekleyelim.
Şiddet, ayrımcılık, pornografi ve nefret taşıyan hiçbir mesajı çocuklarımızın dünyasına taşımayalım.
Çok Değerli Anne ve Babalar;
Yetişkinler olarak yeni medya ve çocuk arasındaki bu yakın ilişkiyi anlamakta zorlanabiliriz. Yeni medya ve çocuklarımız arasındaki bu ilişki sarmalını, yetişkinler olarak müdahale veya mücadele ile değil çocuklarımızı iyiye yönlendirerek, bilinçlendirerek yönetmeliyiz. Çocuk kendine örnek olan büyüklerini taklit eder. Her hareketiniz
iki küçük göz tarafından izlenir ve kopyalanır. Biz yetişkinler iyi örnekler olamazsak,
bu iki göz ekrandakileri kendine örnek almaya başlar. Artık çocuğumuzun ve toplumumuzun geleceği ekranların insafına kalır. Yetişkinler ve büyükler üzerinde çocukların en büyük hakkı bana göre kendileriyle ilgilenilme hakkıdır. Kendisi ilgilenilmesi gereken yeni medya ürünlerini çocuğuna rüşvet olarak veren bir yetişkin, çocuğuna saygı duymamaktadır. Çocuğun gözünde anne babasından daha yakın bir arkadaş
yoktur. Hiç bir teknoloji, hiç bir yeni medya makinesi anne-babanın, seven bir büyüğün yerini tutamaz. Bu bilinçle çocuklarımıza özgüveni tam, anlayışlı, toplumla barışık iyi bireyler olarak yetişmesini istiyorsak önce çocuğun yüksek yararı ne gerektiriyorsa onu yapmalıyız.
Değerli Konuklar;
Çocuk Hakları kültürüne dayalı içerik üretimini destekleyen, çocukların medya erişiminin pozitif bir şekilde düzenleneceği, çocuğa saygılı çocuk dostu bir medya düzeni kurmak amacıyla I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi ve Türkiye Çocuk ve Medya
Hareketi’nin adımlarını attık. Devletlerin bir takım koruyucu tedbirler alması elbette
ki kaçınılmazdır. Ancak koruyucu modellerle %100 bir başarı sağlamak mümkün değildir. Kongremiz koruyucu yaklaşımlarla sınırlı bir içerik yerine çocuk ve yetişkin bireylere medya karşısında söz hakkı verecek bir medya okuryazarlığı eğitimini öngörmektedir. Çünkü medya yalnızca bir eğlence aracı değil, erken dönem çocuk gelişi-

22

I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi

minden başlayarak hayat boyu öğrenme süreçlerinin de vazgeçilmez parçasıdır. Medya okuryazarlığı eğitimi hayat boyu öğrenmenin ayrılmaz bir yapı taşı olacaktır. Ülkemizde bir ilk olma özelliğine sahip bu kongrenin en önemli sonuçlarından birisi medya stratejisi de korumacılığı öngören, yasakçı bir anlayış yerine medya okuryazarlığı ve
eğitimi esas alan bir perspektife sahiptir. Ben iki gün boyunca burada yapılacak çalışmaların tüm dünya için örnek teşkil edecek sonuçlar üreteceğine inanıyorum. Başbakan yardımcısı olarak bugün bir panelde de on iki çocuğumuzla birlikte önemli konuları tartışacağım. Hayatta çok tartışmaya katıldım ama bugün saat 14.00’de olacak panel kadar doğrusu hiç heyecanlanmadım.
Çok Sevgili Çocuklar ve Değerli Katılımcılar;
Bir cümleyle sözlerime son vermek istiyorum. Bakın İstanbul’umuzun en büyük salonlarından bir tanesini çok değerli dinleyiciler, akademisyenler, çok değerli sanatçılar, konuşmacılarla birlikte bu toplantının öznesi olan çocuklarımız ve onların öğretmenleri ve sevgili anne babaları doldurdu. Çok büyük gurur duydum. Katılımınızdan
dolayı hepinize candan teşekkür ediyorum. Böyle bir ilk Kongre’de sabahın çok erken
bir saatinde, trafiğin çok yoğun olduğu ve belki saatlerce bir yere ulaşmak için insanların araç içinde beklediği bir zamanda bu salonu böylesine büyük bir ilgiyle doldurmuş olmanız beni şahsen çok mutlu etti ve Kongremizin daha şimdiden başarıya ulaştığını bizlere gösterdi. Sizleri özellikle çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum ve onları tebrik ediyorum.
Değerli Katılımcılar;
Çocuklar küçük şeyler değil, çok büyük şeyler. Çocuklarımız çok sevimli. Allah onların eksikliğini göstermesin. Kötülüklerinden, kötü haberlerinden bizi korusun. Bizim
inancımız geleneklerimiz öyledir. Allah kazadan beladan korusun. İnşallah onları gözlerimizin nuru, gözümüz kadar sevdiğimiz yavrularımızı çok güzel yerlerde, çok uzun
zaman, bir ömür boyu mutlu kılsın. Şimdi daha salona girer girmez bu yavrularımızı
görmek, onların ebeveynleriyle, öğretmenleriyle tanışmak da beni çok mutlu kıldı. Bana, bu toplantıya katılım kartını da verdiler. Burada benim en az 50 yıl önceki halimi
gösteren bir küçüklük fotoğrafımı da eklemişler. Belki yetişkinlerde veya gönüllü delegelerin hepsinde bu olabilir. Kongre’nin çalışma komitesiyle birlikte birkaç gün evvel
Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret etmiştik, bizleri kabul buyurdular. Orada da dikkatimi çekmişti, Sayın Cumhurbaşkanımızın 8-10 yaşlarındaki bir fotoğrafını da böyle bir
karta iliştirmişlerdi. Sayın Cumhurbaşkanı da çok mutlu oldular, doğrusu ben de çok
mutlu oldum. Şimdi bu fotoğrafıma bakıyorum, yıllar öncesini hatırlıyorum, mutluluk
duyuyorum ve bugün geldiğim noktada içinde bulunduğum şartlara bakıyorum. Hepimizin çocukluğu mutlaka güzeldi ve hepimizin çocukları da inşallah büyüdükçe deKongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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likanlılık ve gençlik çağlarının da ne kadar güzel olduğunu tahmin edebiliyorum. Çocuklarımız çok zeki, çok ahlaklı, tertemiz. Bir güzel örnek var. Bir kuş öksürüğü kadar
fevkalade temiz, çok güzel, çok özellikli varlıklar. Onları geleceğimize hazırlamamız lazım. Onların çok iyi nesiller olarak yetişmesi lazım. Ve sadece ülkemize, milletimize değil bütün insanlığa onları faydalı birer unsurlar haline getirmemiz lazım.
Çoğu kez bizim gibi siyasetçiler çocuklarının nasıl büyüdüklerinin, ne şekilde yetiştiklerinin farkına bile varamazlar. Evle, eşle, çocukla ilgimiz o kadar maalesef kısa ve
çok zayıf olur ki çocuklarımızın belki bir günde boy attıklarını gençlik dönemlerine geldiklerini görürüz. Ama şimdi toruna kavuşmuş siyasetçiler olarak torunlarımızın nasıl büyümekte olduklarını, neye ilgi duyduklarını, neden sevindiklerini, niye üzüldüklerini çok daha yakından izleyebiliyorum. Çocuk eğitimi üzerine, pedagojisi üzerine
yazılmış pek çok eser, çok önemli bilimsel ve akademik çalışmalar da mutlaka vardır.
Her birimiz de bunlardan birisi olmalı ve çocuklarımızın ruh dünyasını onların bilinç
dünyasına güzel şeyler koymalıyız. Bakın benim bakanlığımla ilgisi olan Basın Yayın ve
Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu işbirliği yaptılar.
Onlara Türkiye’de bu alanda en özgün ve en fedakâr çalışmalar yapan ve başkanlığını
değerli dostumuz Mustafa Ruhi Şirin Bey’in yürüttüğü Çocuk Vakfı önderlik etti. Şurada isimleri geçen sizler daha rahat okuyorsunuz, değerli kurum ve kuruluşlar da bu
toplantıya sponsor oldular. İçlerinde Türkiye’nin çok özel televizyonları var, çok özel
kurumları var, bankalar var, diğerleri var. Bütün masraflarımızı sağolsun bu çocuklarımızla, Kongremizle ilgili tüm maddi katkıyı bu kurumlar yaptı. Onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çünkü daha farklı daha görsel şölenlere katkı sağlamaları muhtemeldi ama böyle içerikli bir Kongreye katkı sağlamaları bence her türlü takdirin üzerinde. İki günlük bu çalışmaların içerisinde gönlüm arzu ederdi ki Türkiye’nin
81 ilinden buraya gelen bu çok güzel gençlerimizin, yavrularımızın İstanbul’u tanıma
imkanları da olsa. Fakat öylesine yoğun bir program ki bu açılışla birlikte 7 ayrı salonda programlar yürütülecek. Her birimiz o programlarda bir şekilde bulunmaya çalışacağız. Yine de İstanbul’a geldikleri için organizasyon komitemiz bir fırsat bulduğunda
misafirlerimize İstanbul’un en azından birkaç güzel noktasını göstermelerinde onları
memnun etmelerinde yarar görüyorum. Yine bu toplantımıza hemen karşımda duran
Okan Bayülgen gibi Türkiye’nin tanıdığı ve takdir ettiği çok değerli sanatçılarımızın da
ilgi duyması beni ayrıca çok sevindirdi. Ben hepinize özel olarak teşekkür ediyorum.
Hoşgeldiniz, Kongremiz başarılı olsun. Sizlere sağlık ve mutluluklar diliyorum.
Emin Baykırkık (Sunucu): Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç Beyefendiye teşekkür ediyoruz.
Kıymetli Konuklar, şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızdan gelen özel mesajı sizlere okuyorum:

24

I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi

ABDULLAH GÜL

Cumhurbaşkanı

Sayın Prof. Dr. Halûk YAVUZER, Kongre Başkanı;
I. Türkiye Çocuk Medya Kongresi’nin açılışına davetiniz için teşekkür ediyorum.
Günümüzde, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, insanları birbirine yakınlaştırmış, sorunlara ve çözümlerine küresel bir boyut kazandırmış, bilgiye erişimi kolaylaştırmış, olumlu ve olumsuz yönleriyle günlük hayatımızda önemli rol oynamaya
başlamıştır.
Bu süreçte bir yandan yetişkinlere bu gelişmenin takipçisi olma imkanlarını sunarken, diğer yandan çocuklarımızın bu hızlı dönüşümü kavrayacak bilgi ve becerilerle
donatılması büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla, iletişim araçlarının toplumsal hayatın vazgeçilmez unsuru haline geldiği bir ortamda; çocuk ve medya ilişkisi tüm dünyada çok yönlü olarak ele alınması zaruri bir mesele halini almıştır.
“Çocuklarımızı, medyanın olumsuz etkilerinden korumak, olumlu etkilerinden fazlasıyla yararlanmalarını sağlamak ve bu konuda gereken bilinci oluşturmak”amacıyla
yola çıkan “Çocuk ve Medya Hareketi”, çocuklarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı kapsayan, hepimizin destek vermesi gereken bir teşebbüstür.
Medyanın diliyle okuyup yazabilme, bilgiye sadece yazılı ve görsel medyadan değil,
farklı medyalardan ulaşabilme, elde edilen bilgileri çözümleme ve her yönüyle sorgulama,
hızla gelişen bu süreçte kendini doğru ve en etkili şekilde ifade edebilme becerileri, günümüzde yeni nesillere kazandırılması gereken temel vasıflar arasında yer almaktadır.
Başta medya okuryazarlığı olmak üzere çocuklarımızın çoklu okuryazarlıklarını geliştirmek gibi çok önemli amaçlar ve hedefler belirlenerek başlatılan bu hareket, çocuklarımıza yeni imkanlar sunulurken, onların demokratik değerleri özümsemeleri ve karşılaşacakları güçlüklere karşı da hazırlıklı kılınmaları konusunda önemli bir rol oynayacaktır.
Çocuk ve medya başlığı altında ele alınacak konular, çocuk ve gençlerimiz, medya,
aile, eğitimciler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere tüm toplumu ilgilendiren konulardır. Toplumun tüm kesimlerinin bu
konuda bilgilendirilmesi ve sorumluluk üstlenmesi gerekmektedir.
Bu yıl ilki düzenlenen “Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi”nin, iletişim ve medya
konusunda uzman isimlerin yanı sıra çocuklarımızın da katılımıyla gerçekleştirilmesini zamanlı ve yerinde bir girişim olarak değerlendiriyorum.
Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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Medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri konusunda toplumu bilinçlendirirken, medyanın olumlu etkilerine, iletişim teknolojilerinden en verimli şekilde yararlanabilmenin yollarına dikkat çekecek olan Kongre’nin düzenlenmesinde emeği geçen
kişi ve kuruluşları tebrik ediyorum. Tüm katılımcılara selam ve sevgilerimi sunuyor,
sevgili çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum.
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Kongre Açılış Oturumu

Oturum: Çocuk ve Medya Okuryazarlığı
Emin BAYKIRKIK (Sunucu): Kongremizin açılış programı 15 dakikalık ara ikramın ardından, Sayın Okan Bayülgen Beyefendinin yöneteceği Çocuk ve Medya Okuryazarlığı oturumuyla devam edecek.
10.45-11.00 (Ara İkram)
Saygıdeğer Kongre Delegeleri ve Kongremizin Konukları;
Kongre temaları çerçevesinde düzenlediğimiz Kongre Açılış Oturumu’nu dinleyeceğiz birazdan. Oturumu yönetmek üzere Sayın Okan Bayülgen’i; oturumun konuşmacıları Sayın Barbara Kolucki’yi, Sayın Prof. Dr. Alexander Fedorov’u; Sayın Prof. Dr.
Erol Nezih Orhon’u sahneye davet ediyorum.
Okan BAYÜLGEN: Sayın Bakan, Değerli Misafirler,
Tabii böyle bir panelin yöneticiliği deyince yapabileceğim fazla bir şey yok. Çünkü
değerli misafirlerimiz zaten hazırlandılar geldiler. Ben ancak onlara ‘buyurun konuşunuz, şimdi siz susunuz, vaktimiz kalmadı, siz konuşmaya devam ediniz’ gibi trafik yapabileceğim. Fakat hakikaten bugünkü toplantımız göz yaşartıcı. Ben de bir taze baba
-kızım 4 yaşında- ve aynı zamanda bir medya adamı olarak aslında mesleğimle kızım
arasında gidip geliyorum işin doğrusu. Ve bir çocuğun sorumluluğunu taşımak insanın
ufkunu tamamiyle değiştiriyor. Daha önce yaptığınız şeyleri yapmaktan alıkoyuyorsunuz kendinizi. Daha önce dikkatinizi çekmeyen şeyler bir anda çok önemli, çok hayaKongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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ti problemler haline geliyor. Biraz önce sayın Bakanla konuşurken de aramızda paylaştık. Çocuklarımız yine kendilerinin de belirttiği gibi ve birazdan değerli misafirlerin
de belirteceği gibi çocuklarımız bugünün dünyasından örnek vermek gerekirse boş bir
harddisk gibi ve doğdukları andan itibaren yazmaya başlıyorlar.
Her toplum çocuğuna ne izlettiriyorsa ileriki yüzyıllara da onu iletecek. Çocuklarımız neyi görüyorlarsa bizden ve bizim kontrolümüzde olmayan ekranlardan ileriye onu
iletecekler ve iyi ki bugün böyle bir toplantıya başlıyoruz ki yapabileceğimiz tek şey yasaklamakken şimdi bu toplumsal bilincin özellikle içerik üreticilerine kazandırılması,
bu konuda bir destek, aynı zamanda bir baskının oluşturulması, -iyi niyetli bir baskıdan söz ediyorum tabii ki- içeriklerin buna göre hazırlanmasını sağlayacak. Yoksa bugün çocuk diye baktıklarımız, bu salonda olan çocuklarımız onları tutamayacağız onlar hep çocuk kalmayacaklar. Bu hareketin dolayısıyla devamlı bir hareket olması, bitmeyen bir hareket olması gerekiyor.
Şimdi Barbara Kolucki. Buyursunlar.
Barbara KOLUCKI: Herkese iyi sabahlar,
Saygıdeğer milletvekili, kongre başkanı, kongre organizatörleri, katılımcılar, özellikle çocuklar ve onlara eşlik eden yetişkinler;
Size meslektaşım ve arkadaşım Dr. Dafna Lemish ile UNICEF için geliştirdiğimiz
kaynak paketin tanıtımını yapmak istiyorum: Çocuklar ile İletişim Kurmak: Desteklemek, ilham vermek, heyecanlandırmak, öğretmek ve iyileştirmek için ilkeler ve uygulamalar. Bu kaynak paketi hem basılmış formatıyla hem de internet üzerinden indirilebilir ve erişilebilir formatıyla mevcuttur. Hepinizi bu kaynak paketine göz atmaya davet etmek istiyoruz.
Bu paket 2011 yılında piyasaya sürüldü. Hem Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne hem de
yakın geçmişte yapılan engelli hakları anlaşması gibi birçok diğer insan hakları beyannamelerine dayanmaktadır. Size tanıtmak istediğim bu kaynak paketin doğuşudur.
Birkaç sene önce, New York’taki UNICEF merkez bürosunun akıllı ve gelişimci
müdürü, UNICEF’teki meslektaşlarına sorular sormaya başladı. Birleşmiş Milletler ve
partnerlerinin, özellikle de çocuklar için çalışan UNICEF’in, konu çocuklarla iletişim
kurmaya geldiğinde elinden gelenin hepsini yapmadığına dair bir hissi vardı. Çoğunuzun da bildiği gibi, UNICEF çok deneyimlidir ve çocuklarla iletişim kurmakta da iyidir. Burası daima çocuk haklarını savunan insan hakları temelli bir oluşumdur. Fakat
bu hakları güvence altına almak, çocuklarla doğrudan iletişim kurmayı da gerektirmez
mi? Hatta daha da önemlisi, dünya üzerindeki kenara itilmiş, cep telefonu bile alamayacak kadar şanssız ve bazen televizyon erişimi bile olmayan çocuklarla… Örneğin bugün Filipinler’de olduğu gibi afetle iç içe yaşayan çocuklarla, engelli ve birçok farklı neden yüzünden dışlanmış çocuklarla… Çatışma alanlarında yaşayan, taciz edilen ya da
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HIV taşıyan çocuklarla… Bizim için onlarla nasıl iletişim kuracağımıza karar vermek
ve bu alanda kendimizi geliştirmek gerçekten önemliydi.
Bu yüzden de, bu pakette mümkün olabilenin, olumlu olanın mesajını vermeyi istedik. Türkiye gibi UNICEF bürolarının olduğu ve her kıtadaki ülkelerde olumlu olarak neyin yapıldığına, Birleşmiş Milletler’in dışında olumlu olarak neler üretildiğine
bakmak istedik. Ve bunu uygulanabilir ilkelerle ve yönergelerle nasıl teşvik edebileceğimizi görmek istedik. Dışlanmış çocuklar ile gelişime uygun, toplumsal cinsiyeti göz
önünde bulunduran, kültüre saygılı, bütünleyici ve kapsayıcı bir iletişimi nasıl teşvik
edebilirdik? Bunlar, bu Kongre’de bulunan herkesin sorduğu sorulardan sadece birkaçı ve Türkiye’yi bu soruları sormamıza izin verdiği için ne kadar takdir ettiğimizi hepinizin bilmesini isteriz. Çocuk ve medyayı ulusal gündeminde bu kadar yükseğe aldığı için takdir ediyoruz.
Dafna ve ben bu paketi geliştirirken çocuklar için tasarlanmış yüzlerce iletişimi gözden geçirdik. Birçoğunuz için bulduğumuz şey sürpriz olmayacaktır. İletişimlerin çoğunda erkek çocukların resimlerinin kız çocuklarınkinden fazla olduğunu gördük. Erkek ve kız çocukların klişeleşmiş, basmakalıp resimlerini gördük. Dışlanmış, kenara itilmiş diyebileceğimiz çocukları gördük. Bu çocuklar çoğunlukla olumsuz şekillerde, kurban ya da daima ihtiyaç içinde, yardımseverlik nesnesi olarak temsil edilmişlerdi. Engelli çocukların temsil edilmediğini gördük. Ve engelli çocukları gördüğümüzde, onlar
çoğunlukla olumsuz şekilde temsil edilmişlerdi. Ama bunların tersini de gördük. İnsanların bütünleyici, kapsayıcı iletişim ürettiğine dair muhteşem örnekler de gördük.
Bu nedenle bu kaynak paketinde bahsettiğimiz çocukları inceledik ve onları üç gruba
ayırdık. Çünkü çocuklar homojen bir kitle değillerdir. 0 ila 6 yaş arasındaki küçük çocukların 7 ila 11 yaş arasındaki ortanca çocuklara göre daha farklı ihtiyaçları vardır. Ve
onların ihtiyaçları, öğrenme biçimleri de 12 ila 14 yaş arasındaki genç ergenlerden çok
farklıdır. Bu nedenle, çocukların kendi hayatlarındaki değişimin etkin özneleri olmaları için, onları nasıl teşvik edebileceğimizi, onlara nasıl destek olabileceğimizi araştırmak istedik. Kurban olmamaları için çocuklara nasıl destek verebiliriz? Medyanın etkisiz alımlayıcısı değil, yarının değil de bugünün ihtiyaç ve yetenek sahibi insanları olabilmeleri için nasıl destek olabiliriz? Onların dirençli, meraklı ve milletvekilinin de dediği gibi kendine güvenen bireyler olabilmeleri için…
Dafna’nın akademik bakış açısıyla çocuk ve medyaya ilişkin bugün ne bildiğimize
dair yaptığı harika çalışmaya ek olarak, sınırlı üretim deneyimi sahiplerinin bile geliştirebileceği olumlu nitelikte iletişimin ilkelerini ve yönergelerini de kaynak paketinde
listeledik. Bu ilke ve yönergeler dünyanın her tarafından birçok uygulanabilir örneği de
içermekte. Bu örneklerin bazıları yüksek nitelikli uluslararası ödül sahibi üreticilere ait.
Bazıları ise afet durumlarında çalışan sınırlı bütçeli küçük ülkelerden gelmektedir.
Kaynak paketimizde yapmaya çalıştığımız temel şey ise çocukların çok farklı iletişim şekillerine ihtiyaçları olduğu olgusunu yayabilmektir. Yiyeceğe ve içeceğe açlık duKongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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yabildikleri gibi fikirlere de açlık duyarlar ve bu fikirlere hakları da vardır. Bilişsel ve
fiziksel ihtiyaçları olduğu gibi duygusal, sosyal ve ruhsal ihtiyaçları da vardır. Çocuklarımızın sahip olduğu potansiyelin hepsini kullanmasını istiyorsak, en fazla dışlanan
çocukların da en yüksek potansiyellerine ulaşmasını istiyorsak, onlara kapsayıcı ve bütünleyici baktığımızdan emin olmamız gerekir. 25 yılı aşkın süredir, çoğu gelişmekte
olan ülkelerin oluşturduğu 30’dan fazla ülkede çalışma deneyimim var. Beraber çalıştığım çocukların çoğu, çoğumuzun hayal bile edemeyeceği koşullarda yaşamakta. Çatışma altında, açlık içinde, afetlerle beraber yaşıyorlar. Çoğu eline okumak için bir kitap
bile alamamış. Öyleyse bizler, ilke ve yönergelerimizle onları besleyecek, kalplerindeki
acıya ve ruhlarındaki heyecana konuşacak iletişimi nasıl teşvik edebiliriz? Onlara nasıl
ilham ve cesaret verebiliriz? Yaralandıkları durumda onları nasıl iyileştirebiliriz?
Kaynak paketimizde uygulanabilirliği çok basit yönergeler ile desteklenmiş dört tane yol gösterici ilke bulunmaktadır. Bu ilkeler birçok ülkede zaten üreticiler tarafından kullanılmaktadır. Birbirini tamamlayan bu dört ilke ve yönerge çocuğu bütünleyici bir şekilde besleyecek çocuk kitapları, çocuk filmleri, televizyon spotları ve posterleri aracılığıyla tanımlanmıştır. Beklemediğimiz bir gelişme ise, dünya genelinde ödül
kazanmış üreticilerden bile işlerini internetten indirmek ve sizinle paylaşabilmek için
izin alabilmiş olmamızdır. İnternet sitesine erişirseniz, bunları görebilir ve bir model
olarak kullanabilirsiniz: yazılmış en iyi kitaplardan, en iyi çocuk filmlerinden, spotlardan, radyo spotları ve benzerlerinden örnekler bulabilirsiniz.
Bu kaynak paketinin başka dillere çevrilmesini şu ana kadar UNICEF ve bazı ülkeler
desteklemiştir. Yayın ve üretim için neredeyse hazır durumdadır. Kaynak paketi Fransızca ve Arapça’ya çevrilmiştir. Ayrıca Dafna ile beraber birkaç ay içerisinde internet
sitesinin Hırvatça versiyonunu da çıkarmak için yardımcı olacağımızı söylemekten çok
mutluyum. Şu anda desteklenen İspanyolca bir versiyonu da bulunmakta. İnternet sitesinin ve malzemelerin engelli çocukların, özellikle de işitme ve görme engelli çocukların erişimine açık olması için her türlü gayreti gösteriyoruz.
Öyleyse sizi, yarın Dafna ile beraber vereceğimiz sunuma davet etmek istiyoruz. Bu
sunumda kaynak paketini detaylıca tanıtacağız. İlke ve yönergeleri ana hatlarıyla görebileceğiniz bu sunumda dünya genelinde uygulanan birçok örnek de içeriği somutlaştıracak. Engelli çocuklarla ilgili olumlu, bütünleyici örnekler göstereceğiz. Tacize uğramış, afet ortamlarında yaşayan çocuklar ama kendilerini hayatlarındaki değişimin öznesi olarak görebiliyorlar. Yarın çoğunuzu orada görmeyi dört gözle bekliyoruz.
Dikkatiniz için size ve Kongreye gelip bu sabah sizinle olduğumuz için bizi davet
edenlere teşekkür ediyoruz. Çoğunuzun akademisyen, iletişimci ve üretici olarak çocukların iletişime erişebilmeleri için çok şey yaptığınızı biliyoruz. Bunu takdir ediyoruz ve desteklemeye devam etmeyi istiyoruz ama aynı zamanda temsil ettiğiniz ülkelerin hepsinde dışlanan, kenara itilen çocuklara ulaşabilmenizde sizinle el ele yürümeyi de istiyoruz.
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Önümüzdeki bu iki gün boyunca yapacağımız çalışmalar sadece Türkiye’deki çocukların ve yetişkinlerin yaşamlarına etki etmekle kalmayacak hem bölge geneli hem
de dünya için faydalı olacaktır. UNICEF bu projede sizlerle birlikte olduğu için çok
heyecanlı. Biz de çocuklarla iletişim kurmak ve her çocuğun hakkını, hem biricikliğini hem de farklılığını göz önünde bulundurarak desteklemek konularında deneyimlerimizi, gücümüzü, ümidimizi daha da çok paylaşma fırsatı bulmayı dört gözle bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ve Kongrenizde size bol şans diliyoruz.
Okan BAYÜLGEN: Sayın Barbara Kolucki’den sonra Prof. Dr. Erol Nezih Orhon,
Türkiye’nin Çocuk ve Medya fotoğrafına genel bir bakış konuşmasını yapacaklar.
Prof. Dr. Erol Nezih ORHON: Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Kongre Başkanı,
Sayın RTÜK Başkanımız, Sayın Enformasyon Genel Müdürümüz;
Herkese merhaba. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden geliyorum. Aslında medya ve çocuk ilişkisini Türkiye bağlamında tarif etmeye çalışırken aslında medyayı doğrudan kendi bağlamının dışında da tarif etmemiz gerekiyor. Ben belki biraz şanslı bir
şehirden, şanslı bir üniversiteden geliyorum. Neden? Anaokulunda eğitimine başlayıp
üniversiteyi bitireceği noktaya kadar hakları ve şansları olan işitme engellilerin olduğu bir üniversitedeyim. Dikkat edin. İşitme engelli çocukların, anaokulundan üniversiteyi bitirebildikleri noktaya kadar ve teknolojinin farklı özelliklerinden, faydalarından
yararlanabildikleri bir merkez. Hocalarını da az önce burada gördüm. Bunun yanında
açıkçası gençlerin paylaşabildiği, çeşitlikler üretebildikleri bir şehir Eskişehir. Ama tabii medyayı bunun neresine koymak lazım biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Biz
özellikle Türkiye üzerinde medya ve çocuklar dediğimizde hep medyayı gördüğümüz
bölümüyle incelemeye çalışıyoruz. Halbuki bir de medyaya erişemeyen kullanamayan
çocuklar, gençler var, 18 yaşın altındakiler. Ben özellikle böyle bir toplantıda böyle bir
sunumu özellikle ekran kuşağı ifadesini seven, üretmiş birisi olarak ekranı kullanmadan yapmayı tercih ediyorum. Herhalde bu konuda beni en iyi anlayacak kişi de Mustafa Ruhi Şirin hocam. Kendisine şu noktada teşekkür etmek istiyorum. Her e-mailin
sonunda bir çocukla ilgili mesaj vermeyi unutmayan bir kişi. Ortamı değerlendirmeyi
seven bir kişi. Ben de Okan Bey gibi biraz daha genç, 1 yaşında bir kızın babasıyım.
Buradaki sunumumu az önce söylediğim gibi klasik belki de klasik medyanın ürettiği bir ortamdaki gibi yapmayı düşünmüyorum, onun için belli bölümlerde sizlere soru sormayı tercih ediyorum, belli bölümlerinde yanıt almayı tercih ediyorum, belli bölümlerinde belki küçük kelimelerle tartışmayı tercih ediyorum. Size isterseniz şöyle bir
soru sorayım. Ama mümkünse bu sorunun yanıtını yetişkinler vermesin. Ipad’i
Iphone’u duyanlar kimler, ellerini kaldırabilirler mi acaba? Neredeyse herkes. Gülünç
bir soru gibi geldi değil mi? Katılıyorum size. Peki, başka bir soru sorayım. Tekrar yeKongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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tişkinler bu soruya yanıt vermezlerse sevinirim. Bu sefer ellerinizi biraz daha güçlü görmek istiyorum. Çünkü ayırt etmek zor olabiliyor. Tornet nedir biliyor musunuz? Hiç
el görmüyorum. Tornetle ilgili çocuklardan gençlerden hiç el görmedim. Eminim yüce Google’a danışma şansını bulursunuz ve tornetin ne olduğunu görürsünüz, burada
ben anlatmayayım. Ama artık şunu da söyleyelim: İnternet de kitle iletişim araçları içerisinde değerlendiriliyor. Artık şöyle konferanslar ortaya çıkmış durumda: Acaba
Google’dan önce araştırma nasıl yapılıyordu? Veya acaba felsefe sözlüklerinin yerini
Google mı alıyor diye. Şimdi bunları bir parça Türkiye özelinde değerlendirmek istiyorum. Türkiye’de gerçekten kullanım alışkanlıklarına baktığımızda medyayı, medya ortamlarını belki klasik medyadan yeni medyaya, belki edilgin medyadan etkin medyaya
doğru adlandırabileceğimiz bir dönüşüm söz konusu. Burada belli başlı rakamları vermek istiyorum. Çünkü bu rakamları eminim küçük oturumlarda daha özel oturumlarda tartışma şansımız olacak. Ama şöyle söyleyeyim: Cep telefonu kullanımlarında 6-10
yaş arası yaş grubunda cep telefonu kullanmaya başlama yaşı 7 yaşından itibaren başlıyor. Ortalamasına baktığımızda 10 yaşındaki her çocukta cep telefonu var nerdeyse.
Rakamlar detaylar zaten paylaşılacak araştırmalarda var. Bunun yanında geleneksel
medyaya dönecek olursak çocukların Türkiye’de televizyon izleme oranlarına baktığımızda 6-15 yaş grubundakilerin % 92,5’i 6-10 yaş grubundakilerin %94.8’i neredeyse
%95’e yaklaşan rakamlar, 11-15 yaş grubundakilerin %90,5’i hemen her gün televizyon
izlediklerini söylüyorlar. Ama sürelerine baktığımızda ikincil, üçüncül boyut araştırmalarda derinliklere baktığımızda 2 saatin 3 saatin altına inmiyorlar. Hatta bazen tüm
gün diyen yanıtlara düşük bile olsa denk gelebiliyoruz. Ama bir kere daha söyleyeyim.
Biz medyayı sadece erişenler açısından mı incelemeliyiz Türkiye’de. Elbette hayır. Bakın size başka bir örnek vereyim. Birleşmiş Milletler nüfus fonunun Türkiye’ye ilişkin
bir verisi. Türkiye’de mevsimlik işçi sayısını biliyor muyuz? Tahmini olan var mı? Yaklaşık beş-beş buçuk milyon. Dağların arkasında, sınırlı sayıda sağlığın ve hizmetin gittiği insanlardan bahsediyoruz. Ülkenin belli bir bölgesinden, bir başka bölgesine hayatlarını kazanmak için. Ama buradaki sayının en önemli bölümünü çocuklar oluşturuyor. Medyaya erişim şansından, medyayı üretme şansından, medyadan yararlanma şansından yoksun çocuklar. Bakın ben bir başka projede adına Göç Okulu verdiğimiz bir
projede şöyle bir örnekle karşılaştım. Neden diğer arkadaşlarının yanına gitmiyorsun?
Neden beraber oyunlar oynamayı düşünmüyorsun, dediğimizde arkadaşlarına şu yanıtı bir çocuktan almak veya o yanıtı bir çocuğa verdirmenin ne kadar ezici olduğunu
hissettim. Ben farklı koktuğumu biliyorum dedi. Bu yenilir yutulur bir yanıt değil.
Onun için bence tartışmaları sadece medyayla ilişkilendirerek sorgulamak hatalı olacaktır. Medyadan yararlanabilme, medyaya erişim koşullarını örgütleyebilme. Bakın
ben size şunu söyleyeyim: Burada değerli başkanlar var. Medya okuryazarlığı konusunda bugüne kadar sadece öğretmenler için materyaller üretilmiş. Bu materyallerin sayısı yanılmıyorsam beştir Türkiye’de. Yardımcı ders materyalleri varken yani öğretmen-
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leri hedef alan ders materyalleri varken bir yaz boyunca süren RTÜK’teki toplantılarla
artık gerçekten Türkiye’nin bir medya okuryazarlığı ders programı var. Şu anda gördüğüm hoca dostlarımla, uzmanlarla, RTÜK’den, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, farklı kuruluşlardan bu ülkenin çocukları için medyayı kullanma, medyaya erişme, medyayı tüketme, medyayı yeniden üretme anlamında bir yaz boyunca yapabilecekleri için bir
ders programını örgütlemeye çalıştılar. O yüzden Türkiye’de medya ve çocuk ilişkisini tartışırken ve düşünürken sadece medyayla doğrudan bir ilişkiyi tartışmak herhalde
sınırlı kalacaktı. Ama başka bir örnek verelim Türkiye açısından. Biliyorsunuz İngilizce deyimiyle broadcasting Türkçesiyle kitlesel yayıncılık, ne yapıyoruz biz havaya bir
sinyal atıyoruz ve diyoruz ki ülkemizin %96.7’si bu yayınları tüketti diyoruz. Peki şu
anda İstanbul’dayız. Şu soruyu sorayım size. Sormaktan da vazgeçmediğim bir soru. İstanbul Etiler’de playstation 3 veya playstation 4 oynamaya alışmış bir çocukla Van’da
Yalım Erez Mahallesinde -ki bilenler çok iyi bilirler o mahallenin nasıl bir mahalle olduğunu- tencere kapağı çevirerek oyun oynamaya çalışan bir çocuğun aynı içeriği tüketme ihtimali nedir? Bu bize neyi söylüyor? Aslında gerçekten bugün karşılaştığımız,
adımı atılan TRT’nin farklı farklı branşlarda uzmanlaştığı çabaların bence doğru yolda olduğunu gösteriyor. Bunlardan bir tanesi TRT Çocuk. Elbette, eminim bazı programlar eleştiriliyordur, farklı farklı değerlendirmelerde bulunuluyordur ama bugün bazı zaman dilimleri içerisinde en çok reytingleri alan kanallardan bir tanesi TRT Çocuk.
Çünkü özgün bir gruba, özgün bir dilime yayın yaptığı için. Yani İngilizce deyimiyle
narrowcasting yaptığı için. Dar bir kitleye, özgün bir kitleye hitap ettiği için. Bakın,
TRT Okul. Gençleri hedef aldığı için, yaşamboyu öğrenimi bir prensip halinde ele aldığı için. Ama erişim bir kere daha söylüyorum bunlardan en önemlisi. Türkiye’de artık az önce rakamları söylemeye başlamıştım isterseniz devam edeyim. Mesela cep telefonu kullanımıyla ilgili olarak bir kere daha vurgulamak istediğim bir rakam var. 6 ile
10 yaş arası yaş grubunda cep telefonu kullanımı 7 yaşından itibaren başlıyor. 11-15 yaş
grubunda ise 11. yaştan itibaren başlıyor. Ne amaçlarla kullandıklarını sorduklarında
RTÜK’ün araştırması olsun TÜİK’in araştırması olsun -ki bunlar Türkiye’nin bu alanda aslında Türkiye’nin medya ve çocuk ilişkisini ortaya koyan belki de yegâne iki araştırma. Bakın şöyle örnekler çıkıyor: %65’i her 3 çocuktan 2 tanesi mesajlaşmayı amaçlıyor. Her 100 çocuktan 30’u interneti kullanmak istiyor. Bakın burada çok daha farklı bir durum var ortada. Örneğin RTÜK’ün araştırmasında internet ve bilgisayar aslında ayrışmış durumda ama bence o sayıları toplamamız gerekiyor. Çünkü interneti bilgisayar üzerinden veya akıllı telefonlar üzerinden kullanıyoruz. Yani sayılar daha da yığınsal hâle geliyor. Bu neyi gösteriyor? Türkiye’de Twitter olsun Facebook olsun veya
diğer mecralar olsun yeni mecralar hep ilk beşlerde çıkıyoruz dünya sıralamalarında.
Özellikle çocukların kullanımında, gençlerin kullanımında dünyada bu dikkati çekiyor.
Şunu kanıtlıyor: Artık edilgen tüketici konumunda olan çocuklar etkin, içeriğin üreticisi durumuna geliyorlar. Şimdi ben size isterseniz başka bir soru sorayım burada. KenKongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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di örneklerimizi üretmiş olalım. Son bir hafta içerisinde Facebook’a 1 mesaj atan kaç
kişi var gençlerden çocuklardan? Elinizi kaldırın lütfen. Bakın bayağı bir el yakaladık.
Peki atılmış bir fotoğrafa veya mesaja yorum yapan kaç kişi var? Tekrar ellerimiz kalktı. Peki Twitter’da bir gönderide bulunan kaç kişi var? Elleri indirme şansınız olmadı
tabii. Peki bu sizi ne yapıyor? Televizyondan yani geleneksel medyadan, radyodan, gazetelerde olmadığı kadar geçmişte edilgin olduğunuz durumdan daha etkin hale getiriyor. Bu işte Türkiye’nin örneklemi burada. Davet edilen bütün genç, çocuk delegeler
bunu kanıtlıyor. Yani biz aslında edilgen bir ortamdan Türkiye’de etkin ama en önemlisi içeriği üretme taraftarı olan bir gençlikle çocuklarla karşı karşıyayız. Neyi kanıtlıyor bu artık bize? Aslında hepimizin bir yayıncı olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’de
gerçekten çok aktif yayıncılık yapan, içerik üreten bir kitle var. Geçmişte belki geleneksel medya tanımı içerisinde kitap yazarı, köşe yazarı olarak adlandırılıyordu. Ama birinin bize bu tarifi vermesini beklememeliyiz diye düşünüyorum. Bakın bir yandan
Türkiye’deki durumu incelerken Avrupa Birliği’nin yaptığı çalışmalarla da bir paralelliği ortaya koymamız gerekiyor. Özellikle medya okuryazarlığı kavramı dört aşamayı
geçmiş durumda. Bunlardan bir tanesi klasik okuryazarlık. Yani bildiğimiz okuma yazma becerileri. Diğeri görsel diyebileceğimiz görsel-işitsel okuryazarlık. Buna elektronik
okuryazarlık da denilebiliyor. Bir diğer üçüncü aşama dijital okuryazarlık ve dördüncüsü medya okuryazarlığı bugün geldiğimiz noktada. Ama Avrupa Birliği özellikle en
son raporunda radikal bir değişikliğe gidiyor. Ne istiyor biliyor musunuz? Biz temel
okuryazarlığa geri dönmek istiyoruz diyor. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı’nın Sayın Bakanımız Avcı’nın okuma etkinlikleri ve okuma şenliklerinin bu anlamda nedenini anlamaya başlıyorum. Araştırmalar özellikle İngiltere’de İskandinav ülkelerinde,
diğer ülkelerde neyi gösteriyor biliyor musunuz değerli katılımcılar? Okuryazarlığın
hızla düştüğünü gösteriyor. Yani içeriğini üretme taraftarı olduğumuz özellikle Türkiye gibi bir ülkede neredeyse %25’i doğrudan 18 yaşın altında olan bir kitlede bu kadar
içerik üretmeye hevesliyken ama bir yandan da çok temel okuryazarlığı yitirme eğiliminde olduğumuzu görüyoruz. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı’nın az önce UNICEF’in
Haydi Kızlar Okula Kampanyası ve diğer kampanyalar gibi kampanyalardaki rakamları bunu kanıtlıyor. Kazanımlarımız kadar yetişemediğimiz noktalar var. Ve gerçekten
2014 kontratından itibaren Avrupa Komisyonu artık okuryazarlıkta ilk noktanın tekrar okuma yazma becerisine dönmesi gerektiğini söylüyor.
Ülkemiz için şunu söylememiz gerekiyor: Yüzmeyi unutmuyoruz, bisiklete binmeyi unutmuyoruz ama şunu kabul edin: Okuryazarlık unutulabilen bir şey. Bunu unutmayalım. Şimdi burada tabii daha başka bir durum var. Biz kendi fakültemizde İletişim Bilimleri Fakültesinde yaklaşık yetmiş öğrenciyle beraber yaptığımız bir çalışmada aslında çocukların ve gençlerin medyayı tüketme alışkanlıklarının aslında çok daha farklı noktalarda sonuçlar doğurduklarını görüyoruz. Şu soruya her yetmiş öğrencinin odak kümesindeki yetmiş öğrencinin tümü de evet yanıtı verdi. Eğer cep telefonu-
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na kontör alman gerekiyorsa öğle yemeğini feda eder misin diye sorduğumuzda koşulsuz evet yanıtını alıyoruz. Ve tebessümle şu an bakanların hepsinin onayladığını zannediyorum bunu. Ne kadar acı bir durum. Yani ne araç olmuş, ne amaç olmuş yerlerini değiştirmiş durumda. O yüzden özellikle Türkiye gibi nüfusu çocuklardan ve gençlerden oluşan bir ülkede özellikle edilgin medyadan etkin bir medyaya geçme ağırlığı
ve eğilimi gösteren bir ülkede gerçekten bu anlamda ister çocuk üniversiteleri olsun ister medya okuryazarlık kampları olsun, ister medya okuryazarlık toplantıları olsun, adı
ne olursa olsun bu içeriği üretenlerin üretim koşulları içeriği üretenlerin temsili, içeriklere erişim konusunda sayabileceğimiz diğer birçok konuda çalışmalara katılabilmesi
gerekiyor. O yüzden bugünkü toplantının ilk adım olması da bence bu yüzden çok değerli. Öncülük eden herkese çok teşekkür ediyorum.
Okan BAYÜLGEN: Biz de Prof. Dr. Erol Nezih Orhon’a teşekkür ederiz sunumları dolayısıyla. Ve hemen zaman kaybetmeden Prof. Dr. Alexander Fedorov’u sahneye davet edelim. Kendisi medya okuryazarlığı alanında yeni eğilimler konulu sunumunu yapacak.
Prof. Dr. Alexander FEDOROV: İlk olarak bu Kongreyi düzenleyenlere, beni de buraya çağırdıkları için teşekkür etmek istiyorum. Burada olmak büyük bir zevk.
İlk olarak Rusya’daki medya okuryazarlığı eğitimi hakkında kısa bir bilgi vermek
istiyorum. Daha sonra ise, medya okuryazarlığındaki yeni eğilimlerle ilgili daha geniş
kapsamlı bir konuşma yapacağım:
Bulunduğum üniversite medya okuryazarlığı eğitimi alanını Rusya’da ilk kez 2002
yılında açmıştır. Rusya Bilim ve Eğitim Bakanlığı’nın desteğini aldık ve geleceğin öğretmenleri üniversite öğrencileri için medya okuryazarlığı eğitiminin ilk derslerini vermeye başladık. 2000 yılının Mayıs ayında ise, Moskova parlamentosu Moskova okullarında seçmeli ve notlandırmalı medya eğitimi derslerini önermeyi kabul etti. Şu anda, Sibirya, Ural ve Azeri bölgeleri gibi ülkenin birçok yerinde birçok medya eğitimi
organizasyonuna sahibiz.
Rusya’daki medya eğitimi iki temel alana odaklanmıştır. Bunlardan ilki, basın/yayın temelli medya eğitimidir. Basın/yayın temelli medya eğitimi Rusya’da geleneksel
bir biçimde gelişmiştir. Buna örnek olarak genç basını gösterebiliriz. Genç basın öğrenciler için medya okulları kurmuştur. Bu okulların hedefleri arasında konferanslar
düzenlemek, birçok master sınıfındaki genç gazetecinin bir araya gelmesini sağlamak
gibi birçok faaliyet sayabiliriz.
Görsel ve İşitsel Medya Eğitimi, Rusya Film ve Medya Eğitimi Derneği’nin alanıdır.
Rus üniversitelerinde ve liselerinde görsel ve işitsel medya eğitimi dersleri vermelerine
ek olarak, eğitici film festivalleri, seminerler ve konferanslar da düzenlenmektedir.
Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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Rusya’da internet üzerinden medya eğitimi de gelişmiştir. Bu konuda bilgi edinmek
için internet sayfalarına bakabilirsiniz. Rusya Film ve Medya Eğitimi Derneği’nin internet sayfası bir açık medya eğitimi sayfasıdır. Ayrıca birçok monograf ve ders kitabı
da bulunmaktadır. Medya eğitimi hakkında yüze yakın makaleye ulaşabilirsiniz. Ayrıca
UNESCO’nun Moskova ayağının yardımlarıyla senede dört sayı çıkaran Rusya Medya
Eğitimi Dergisi’ni de bulabilirsiniz. Bunun yanında, birçok Rus ve yabancı vakfın desteğiyle sürdürülen araştırma programları da medya eğitimi programlarının içerisinde
yer almaktadır. Araştırma merkezinde, birçok ülkedeki konferanslara ulaşım için özel
bilimsel etkinlik destek imkanları da bulunmaktadır.
Benim üniversitem olan Anton Çehov Taganrog Devlet Pedagoji Enstitüsü ve Rusya Film ve Medya Eğitimi Derneği, Birleşmiş Milletler’in Rusça konuşulan bölgedeki haber temizliğini sağlamak amacıyla başlattığı ortaklık projesinde Birleşmiş Milletler ile partner statüsündedir. Information Clearing House (Haber Temizleme Evi)
kendilerine ait özel bir internet siteleri olan uluslararası bir organizasyondur. Bu site üzerinden medya eğitimi, haber ve medya okuryazarlığı alanındaki yeni eğilimleri açıklıyorlar.
Haber ile medya alanının ayrı tutulduğunu biliyorsunuz. Ve galiba bir yıl kadar
önce UNESCO konferansı bir ortaklık yaratarak bilgi, eğitim ve medya okuryazarlığı
eğitimi alanını birleştirdi. Bu birleşimde birçok olumlu eğilim olduğunu düşünüyorum. Haber eğitimi ve medya okuryazarlığı eğitiminin birçok ortak noktası var. Örneğin haber eğitiminde de medya okuryazarlığı eğitiminde olduğu gibi eleştirel düşünce alanı önemlidir. Ama Rusya’da geleneksel medya eğitiminde estetik medya eğitimi alanı yer almakta. Biz Batılı araştırmacıların makalelerini, örneğin İngiltere’den
Prof. Murphy’i okuduğumuzda, estetik medya eğitimi alanının haber eğitimi alanı
kadar önemli olmadığını farkediyoruz. Bunun nedeni ise, medya metinlerinin estetik değeri hakkında birçok farklı fikrin olması ve bizim dikkatimizi aslında bu alana yönlendirmemize gerek olmamasıdır. Çünkü haber alanı çok daha fazla önemlidir. Ama bence, medya eğitimindeki haber alanında da, medya metinlerinin estetik değerinde olduğu gibi, birçok farklı fikir ve görüş vardır. Çünkü farklı dinleyici
kitleleri için siyasi eğilimler hakkında yapılan televizyon programlarında, farklı izleyicilerin farklı fikirleri oluşur. Bu fikirler dini, siyasi, ekonomik, sosyal ve daha birçok düşünme biçimindeki gibi farklı olabilir. Gençler ve çocuklar için fikir eğilimleri yaratmak zordur.
Bence UNESCO’nun haber ve medya okuryazarlığını birleştirme eğilimi şu anda
çok önemli. Ama estetik alanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu alanı dışlama
kararı alamayız. Rusya parlamentosundaki yuvarlak masa tartışmalarında medya eğitiminin gelişimi konusundaki önerileri görebilirsiniz. Bu önerilerin diğer ülkeler için
de yararlı olacağını düşünüyorum. Etkileşimli ileri teknoloji geliştirilmesi de bunların
içerisinde yer almakta.
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Yukarıda bahsettiğim çözümlerin bazı olumsuz eğilimleri de vardır. Örneğin medya eğitimi, deney aşamasından uygulanabilirlik aşamasına geçmemiştir. Eğitim Bakanlığı’na müfredatlarda medya eğitimini dikkate almasını sağlayacak bir öneri ile gitmek
de gerekmektedir. Genel olarak, çağdaş medya eğitimi politikalarının çözümlemesi şunu göstermiştir: Bütün zorluklara rağmen genç insanların eleştirel ve demokratik düşünmeleri ve yaratıcı medya yeteneklerini eğitimin her aşamasında göstermeleri ortak amaçtır.
Çok teşekkür ederim.
Okan BAYÜLGEN: Prof. Dr. Alexander Fedorov’a teşekkür ederiz.
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Rtük/Türkiye’de Çocukların Medya Kullanma
Alışkanlıkları Araştırması, Eylül 2013
Prof. Dr. Davut DURSUN
10.00-10.45 Ara İkram
Sunucu: Kıymetli Konuklar ara ikramın ardından RTÜK Başkanımız Sayın Davut
Dursun konuşmasını yapacak. İkramın ardından tekrar birlikte olacağız.
Sunucu: Şimdi de Çocuk ve Medya Hareketi ve Kongre’nin önerisiyle RTÜK tarafından Eylül 2013’te sonuçlandırılan Türkiye’de Çocukların Medya Kullanma Alışkanlıkları Araştırma’sının sonuçlarını sunmak üzere Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Başkanı Sayın Prof. Dr. Davut Dursun Beyefendiyi dinleyeceğiz. Buyurunuz efendim.
Prof. Dr. Davut DURSUN: Değerli Konuklar, Sevgili Öğrenciler, Kıymetli Öğretim
Üyeleri, Basının Değerli Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, Hanımefendiler, Beyefendiler;
Radyo Televizyon Üst Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Radyo Televizyon Üst Kurulu bu kongrenin düzenleyici kurumlarından biridir. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Çocuk Vakfı’yla birlikte Uluslararası Medya ve Çocuk
Kongresi’nin düzenlenmesi, yürütülmesi, organize edilmesi konusunda belli bir katkı
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sağlamaktadır. Teşriflerinizden dolayı her birinize teşekkür ediyoruz. Kongre Başkanlığı’nca bize verilen Türkiye’de çocukların medya kullanma alışkanlıkları konusunda
bir araştırmanın yapılması görevini yerine getirdik. Şimdi bu araştırmanın sonuçlarını siz değerli katılımcılara sunmak ve paylaşmak istiyoruz.
Çalışmanın sunumuna geçmeden önce öncelikle bu kongrenin organizasyonunda,
gerçekleştirilmesinde katkıları bulunan kurumlara, kurumların yöneticilerine, her düzeyde çalışan değerli arkadaşlarımıza, söz konusu araştırmayı gerçekleştiren kurumumuzun Kamuoyu Araştırmaları Dairesi çalışanlarına, araştırmanın yayınını . gerçekleştirenlere kurumum adına teşekkür ediyorum.
Araştırma ve Örneklem: Araştırmamızın adı Türkiye’de Çocukların Medya Kullanma Alışkanlıkları’dır. Araştırmamızda 6-18 yaş arasındaki çocuklar dikkate alınmıştır. Zira 18 yaşına kadar olanlar Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre çocuk olarak kabul edilmektedir. Kısaca sunumumuzu şu planla siz değerli dinleyicilere aktarmak istiyoruz. Araştırmamızda kullandığımız örneklemin genel özellikleri,
çocukların iletişim araçlarına sahipliği, okul dışı etkinlikler, iletişim araçlarına ilişkin
çocukların değerlendirmeleri. Bunun alt başlıkları olarak televizyona ilişkin değerlendirmeleri, radyoya ilişkin değerlendirmeleri, cep telefonu ve akıllı cihazlara ilişkin değerlendirmeleri, internete ilişkin değerlendirmeleri ve kitap-gazete-dergi okumaya ilişkin değerlendirmeleri şeklinde arz etmeye çalışacağım. Dikkatinizi çektiği üzere iletişim araçlarına ilişkin değerlendirmeleri televizyon, radyo, cep telefonu, akıllı cihaz, internet ve kitap-gazete şeklinde tasnif etmiş bulunuyoruz.
Araştırmada kullanılan örneklemle ilgili basit bir bilgi sunmak gerekirse şunu söyleyebiliriz: Söz konusu araştırmanın saha çalışmaları bu yılın mayıs ve haziran aylarında gerçekleştirildi. Araştırma bu kongreye sunulmak üzere, hazırlıklandı. Biliyorsunuz kongre uzun bir süreci kapsıyor ve bu süreç içerisinde bir taraftan Çocuk ve Medya Kongresi diğer taraftan da Çocuk ve Medya Hareketi söz konusudur. Araştırmamız
her iki çalışma için yapılmış bulunuyor.
Araşatırmada TÜİK’in bu tür araştırmalar için geliştirdiği düzeylerden NATS 2
kullanıldı. NATS 2 çerçevesinde 26 il merkezinde ve çok sayıda ilçe, kasaba ve köylerde 6-18 yaş grubunda yer alan 1-12. sınıflarda eğitim gören 4306 öğrenci üzerinde uygulanan bir yüz yüze anketle gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemi 4306 denekten
ibaret olup Türkiye genelini temsil ettiğini varsaymaktayız. Örneklemin okul temelindeki dağılımına baktığınız zaman deneklerin 93 ilkokul, 86 ortaokul ve 72 lisede olmak üzere toplam 251 eğitim kurumunda yer aldıkları görülüyor. Araştırma 251 eğitim kurumunda belirlenen 4306 denekle gerçekleştirilen görüşmede elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Bu örneklemle ilgili yine birkaç hususu
belirtmekte yarar olabilir. Örneklemimizin büyüklüğünün %51’i kız, %49’u -yuvarlak
olarak söylüyorum, küsuratları ifade etmiyorum- erkek öğrencilerden oluşmaktadır.
Sınıf olarak bakıldığında ilkokul yani 1.-4. sınıflar arasında olan kitle %38, ortaokulda

40

I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi

olanlar % 35-36, lise kısmında olanlarsa %26’lik bir oranla ve birbirine yakın yüzdelerle
temsil edilmektedir. Örneklemde yer alan deneklere tam gün ve yarım gün eğitim alma
açısından bakıldığında %35’inin tam gün eğitim gören okullarda olan öğrencilerden,
%64’ünün de yarım gün devam eden öğrencilerden olduğunu söyleyebiliriz. Örneklem
kitlesi içerisinde yer alan kişilerin aile yapılarına bakıldığında %4’ünün parçalanmış aile mensubu çocuklarımız, %83,9’unun çekirdek aileye mensup çocuklarımız, %11’inin
ise geniş aileye mensup çocuklarımız olduğunu görüyoruz. Annelerin eğitim düzeyine
baktığımızda örneklemde yer alan çocukların annelerinin eğitimi ağırlıklı olarak %3334’lük oranla ilkokul, %21 oranla lise, %12 oranla üniversite mezunu olduğu görülüyor. Babanın eğitimi açısından bakıldığında burada lise mezunu birinci sırada %26, ilkokul mezunu %22, ortaokul mezunu %18, üniversite mezunu %20. Örneklemimizde
yer alan çocukların yani 4306 kişinin %52’sinin evde kendisine ait bağımsız odası var.
Çocuğun bağımsız odasının olması demek odasında televizyonun, internetin, kendisine ait araçların olması demek, bunları kendisinin kumanda etmesi demek, ailesinden
bağımsız olarak bütün programları izleyebilmesi, seçme yapabilmesi demektir. O bakımdan %52 oranının özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Buna karşın %48 oranında
ise bağımsız odası bulunmuyor.

İletişim Araçlarına Sahiplik
Bu örneklem özelliklerinden hareketle verileri ortaya koyacak olursak evde veya
kendi odasında bulunan iletişim araçları açısından şöyle bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Evlerin %98’inde televizyon var. Yani artık Türk toplumunda
televizyonu bulunmayan bir ev yok diyebilecek durumdayız. Dolayısıyla Türk toplumunun bütün evlerinde televizyon bulunmaktadır. Televizyonu bulunan evler içerisinde %40’ında çocukların odasında televizyon var. Bu önemli bir veri. %52’sinde bağımsız oda demiştik. Bunların %40’ında kendisine ait çocuğun kumanda ettiği televizyon var. Bu önemli bir veri bunun altını çizmekte yarar var. Evlerin %74’ünde bilgisayar veya tablet var. Bilgisayar-tablet ikisini birlikte mütalaa ediyoruz. Bunların çocukların odalarının %80’inde de bilgisayar veya tablet var. Yani şunu söyleyebiliriz: Evde
bilgisayar varsa bu bilgisayar çocukların odasındadır. Dolayısıyla bilgisayarı kumanda
etme noktasında çocuklar daha aktif rol oynuyorlar. Evlerin %63’ünde internet var ve
bu internet genellikle çocukların odasında olup bu oran %65 gibi yine yüksek bir oranda yer alıyor. Evlerde %45 oranında sabit telefon var, çocukların odasında ise %14 oranında sabit telefon var. Bu da şaşırtıcı değil sanıyorum. Radyo açısından baktığımız zaman enteresan bir veri: Evlerin %38’inde radyo var, fakat çocukların odalarında sadece %14’ünde radyo var. Yani sabit telefon ve radyo açısından çocukların odalarındaki
durum son derece düşük ama diğer iletişim araçları televizyon, bilgisayar, internet açısından çocuk odalarındaki durumun daha yüksek olduğunu görüyoruz.
Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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Okul dışı etkinlikler açısından baktığımız zaman bu tespitlerden hareketle şöyle bir
soru sorulmuştu çocuklara. “Okul dışındaki zamanlarınızı aşağıdaki duruma göre değerlendiriniz” şeklinde bir soru sorulmuş ve verilen 5’li bir skalaya göre cevap vermeleri istenmişti. Aile ile birlikte olma seçeneğinde %36 oranında her zaman ailesiyle birlikte olduğunu, %37’si ise sıklıkla birlikte olduğunu söylerken %21’i ara sıra diyor, %4’ü
nadiren diyor, %0,8’i de hiçbir zaman aileyle birlikte olmuyorum diyor. Muhtemelen
bu parçalanmış ailelerle ilgili bir oran olabilir. Dikkat ederseniz şöyle bir tabloyla karşı
karşıyayız. Çocuklar genellikle okul dışında da ailelerle birliktedirler. Fakat diğer tercihlere baktığımız zaman, mesela resim yapma etkinliğine bakıldığında, enteresan bir
şekilde tablo ortaya çıkıyor. Çünkü resim yapma seçeneğinde, her zaman resim yapma
%11, ara sıra %15, hiçbir zaman resim yapmıyorum diyen %27. Bu durumda çocukların okul dışı etkinlikleri içerisinde resim yapmanın oranı çok düşüktür. Buna ara sıra
resim yapma oranını ilave ettiğimizde bile oran %27-28’lerde kalmaktadır. Bu da dikkate alınması gereken önemli bir veridir.
Mesela bir başka şey televizyon izleme açısından önemli bir husus. Okul dışı etkinliği olarak televizyon izlemeye bakıldığında çocukların %43.6 oranında ara sıra
televizyon izlediklerini görüyoruz. Buna karşılık internette vakit geçirme açısından
da yine aşağı yukarı %30’a yakın bir oran karşımıza çıkıyor. Bilgisayarda oyun oynama yine benzer şekilde %30’a yaklaşan bir oranda. Müzik çalışması yapma konusunda da enteresan bir veri söz konusu. Muhtemelen ilginizi çekiyordur. Hiçbir zaman müzik çalışmıyorum diyen %48 yani yarısı. Örneklemimizin yarısı çocuklarımızın yarısı hiç müzikle ilgilenmiyor. Bu ilginç bir veri gibi geliyor bana. Sanatla ilgilenme noktasında yine bir başka soruya verilen cevapta: Hiçbir zaman ilgilenmiyorum, nadiren ilgileniyorum yıklarının ikisini topladığımız zaman aşağı yukarı %60’a
varan bir oran elde ediliyor. Bu da Türkiye’deki sanatsal faaliyetler açısından dikkate alınması gerekli bir veri diye düşünüyorum. Tabii şaşırtmayacak bir veri: Radyo dinleme verisi. Hiçbir zaman çocukların radyo dinlememe şıkkına yaptıkları işaret %66. Bu da son derece yüksek bir oran. Çok nadir radyonun dinlendiğini görüyoruz. Zaten odalarında radyo çok az. Olsa bile radyoyu pek dinlemiyorlar. Dolayısıyla bu veriler belki birtakım planlamalar yapılırken, yayın planlaması yapılırken,
editöryal faaliyetlerin planlaması yapılırken yayıncıların dikkate alması gerekli olan
veriler olarak düşünülebilir.
Şimdi değerli dinleyiciler, bunlarla ilgili çapraz korelasyonlar çıkartmıştık. Belki
bunların çoğu sizin canınızı sıkabilir. Fakat birkaç tanesini örnek olması bakımından
sunmama müsaade ederseniz memnun olurum. Mesela aileyle birlikte vakit geçirme
etkinliğine cinsiyet açısından baktığımız zaman şöyle bir tablo çıkıyor: Kız öğrencilerin
erkek öğrencilere göre ailesiyle birlikte daha fazla vakit geçirdiklerini görüyoruz. Yani
erkekler kızlara göre daha az ailesiyle vakit geçiriyor. Yine sınıf değişkeni açısından bakıldığı zaman; lise öğreniminden itibaren aileyle birlikte geçirilen zamanın azalmakta
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olduğunu, ilkokul ve ortaokulda daha çok liseye göre ailesiyle birlikte zaman geçirildiği dikkatimizi çekiyor. Mesela ders çalışma parametresi açısından bakıldığı zaman
kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre ders çalışma için daha fazla zaman ayırdıkları
dikkatimizi çekiyor. Yine sınıf değişkeni açısından bakıldığı zaman ders çalışma için
ayrılan zamanın sınıf ilerledikçe azalmakta olduğunu yani ilkokulda, ortaokulda daha çok zaman ayıran çocuklar ders çalışmaya liseye geçtiklerinde zaman ayırma noktasında bir azalma söz konusu olabiliyor. Mesela kitap, gazete ya da dergi okuma faaliyeti açısından da kız öğrencilerin bu konuda erkeklerden daha fazla vakit ayırdıklarını görüyoruz. Bu enteresan bir veri. Sınıf açısından bakıldığı zaman da sınıflar ilerledikçe kitap okumaya ayrılan zamanın azaldığı dikkatimizi çekiyor. Bu enteresan bir
ters orantı. Oysaki normal şartlarda sınıf ilerledikçe yani ortaokula liseye geçtikçe öğrencilerin kitap okumaya, dergi okumaya, benzer faaliyetlerde bulunmaya ayıracakları vaktin biraz daha fazla olması beklenir, fakat uygulamada böyle bir durumla karşı karşıya olmadığımızı ifade etmemiz gerekir. Yine arkadaşlarla vakit geçirme açısından bakıldığında erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre arkadaşlarla vakit geçirmede daha fazla vakit geçirdikleri, ortaokul öğrencilerinin hem ilkokul hem de lise öğrencilerine kıyasla arkadaşlarına daha az zaman ayırdıkları, gelir arttıkça arkadaşlarla geçirilen vaktin artmakta olduğu dikkatimizi çekiyor. Yani gelir yükseldiğinde arkadaşla birlikte geçirilen zamanda da bir artış söz konusu. Spor yapma bu da önemli bir okul dışı faaliyeti malumunuz. Kız öğrencilerin spor yapması erkek öğrencilere göre daha az. Yani okul dışı faaliyette erkek öğrenciler daha çok spor yapıyor. Sınıf
değişkeni açısından bakıldığı zaman ilkokul öğrencilerinin hem ortaokul hem de lise
öğrencilerine kıyasla spor yapmaya daha az vakit ayırdıkları dikkatimizi çekiyor. Bu
da önemli. Gelir açısından bakıldığı zaman gelir arttıkça spor yapmak için ayrılan zaman da artıyor. Muhtemelen bu biraz imkanlarla ilgili bir sonuç olabilir. Okul dışı zamanlarda açık alanda oyun oynama faaliyeti açısından bakıldığında erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre açık alanda daha fazla oyun oynadığı görülüyor. Sınıf açısından bakıldığı zaman sınıflar ilerledikçe açık alanda oyun oynamak için ayrılan zaman
ters orantılı şekilde azalıyor. Muhtemelen ya kurumsal olarak belli kapalı alanlara gidiliyor veya spora ayrılan vakit azalıyor. Resim yapmak için, az önce de ifade etmiştik
genellikle az zaman ayrılıyor demiştik. Kız öğrencilerin resim yapma etkinliğine erkek
öğrencilere göre daha fazla zaman ayırdığını görüyoruz. Sınıf değişkeni açısından bakıldığı zaman sınıf ilerledikçe resim yapmak için ayrılan zaman azalmakta, ilk yıllarda daha çok zaman ayrılıyor. Gelir açısından bakıldığı zaman düşük gelir grubundaki
öğrencilerin orta gelir grubundakilere kıyasla resim amacıyla daha fazla zaman ayırdıkları dikkatimizi çekiyor. Bizi daha çok ilgilendiren boş zamanlarda televizyon izleme etkinliği açısından baktığımızda şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız: Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre televizyon izlemek için daha fazla zaman ayırdığı ortaya çıkıyor. Erkek öğrenciler daha çok televizyon izliyor gibi bir sonuç çıkıyor. Sınıf değişkeni açısından bakıldığı zaman hem ilkokul hem de ortaokul öğrencilerine kıyasla liKongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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se öğrencilerinin televizyon izlemeye daha az vakit ayırdıkları görülüyor. Şu ortaya çıkıyor: Yaş ilerledikçe, çocukların televizyon izlemeleri azalıyor, ama bunun yerine cep
telefonu, internet, bilgisayar vb. gibi araçlar ikame ediliyor, o sebeple bu yanıltıcı olmamalı. İnternette geçirilen vakit açısından baktığımız zaman bunun doğrulandığını
görüyoruz.: Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre internette daha fazla vakit geçirdikleri anlaşılıyor. Buna karşılık sınıf değişkeni açısından bakıldığı zaman sınıf ilerledikçe internette vakit geçirmek için ayrılan zaman da artmakta. Bu da normal gibi geliyor bana. Gelir değişkeni açısından bakıldığında da gelir arttıkça internette geçirilen
sürenin yine arttığı görülüyor. Böyle bir sonuç da önümüzde duruyor. Bilgisayar ve
tablet açısından baktığımızda erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre bilgisayarda veya tablette daha fazla oyun oynadıkları görülüyor. Sınıf açısından bakıldığı zaman ilkokul öğrencilerinin hem ortaokul hem de lise öğrencilerine kıyasla bilgisayarda oyun
oynamaya daha az vakit ayırdıkları tespit edilmiş bulunuyor. Gelir açısından bakıldığında da bilgisayarda oyun oynamak için ayrılan vakit artıyor. Müzik çalışması enteresan gelmişti bana. Kız öğrencilerin müzik çalışması yapma, enstrüman çalma etkinliğine erkek öğrencilere göre daha fazla zaman ayırdığı dikkatimizi çekiyor. Kız öğrencilerin bu tür sanatsal faaliyetlere daha çok ilgili oldukları anlaşılıyor. Sınıf açısından bakıldığı zaman ilkokul öğrencilerinin ortaokul öğrencilerine kıyasla müzik çalışması yapma etkinliği için daha az zaman ayırdıkları dikkatimizi çekiyor. Sanıyorum
ortaokul ve sonrasında daha çok etkili oluyor. Gelir değişkeni açısından bakıldığında
konuya yüksek gelir grubuna mensup olan çocukların, hem düşük hem de orta gelir
grubuna kıyasla müzik çalışması yapma, enstrüman çalma amacıyla daha fazla zaman
ayırdıkları dikkatimizi çekiyor. Sanatsal faaliyetlerde benzer bir durum söz konusu.
Radyo dinleme, bu da çarpıcı olduğu için belki belirtmekte yarar var. Zaten toplamda
da son derece düşüktü. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre radyo dinlemek için
daha fazla zaman ayırdıkları yani kızlar erkeklere göre daha çok radyo dinliyor. Sınıf
ilerledikçe radyo dinlemeye ayrılan zaman artmakta. Bu da enteresan bir doğru orantı. Düşük gelir grubunun hem orta, hem de yüksek gelir grubuna kıyasla radyo dinlemek için ayırdıkları zamanın az olduğu dikkatimizi çekiyor.
Şimdi iletişim araçlarına yönelik olarak çocukların kanaatleri sorulduğunda enteresan diyebileceğimiz bir takım sonuçlar söz konusu. Aşağıdaki iletişim araçlarından
sizin için önemini belirtiniz şeklinde bir soru sorulmuştu. Bu bir algı meselesi. Önem
konusunda kendilerinin algısının ne olduğu sorulmuştu. Mesela kitap okuma, dergi okuma önem bakımından %71’lik bir orana sahip. Bu insanı biraz şaşırtıyor. Biraz
sonra göreceğiz, bir takım veriler aslında bunu doğrulamıyor. Fakat genelde geleneksel olarak insanlar kitap okumasa bile kitap okuduklarını ifade edebilirler, belki bununla ilgili olabilir. İnternetin önemi %61. Bu da son derece önemli, ikinci sıraya yerleşmiş gözüküyor internet. Üçüncü sırada bilgisayar %48,6. 50 diyelim yuvarlayarak
isterseniz. Cep telefonu %45. Deneklerin yarısı cep telefonunu önemli görüyor, ken-
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disi açısından. Ve televizyon %40 oranında önemli görülüyor. Artık çocuklar için televizyon sanıldığı kadar çok önemli bir iletişim aracı değildir, bunun önünde cep telefonu var, bilgisayar var, internet var ve kitap var. Radyo en son sırada yer alıyor. Dolayısıyla bu tablonun önemli olduğunu düşünüyoruz biz. Bunların çaprazları söz konusu. Belki birkaç tanesini vermekte yarar olabilir. Mesela kitap dergi okumanın önemi
konusundaki soruya cevap verenlerden kız öğrencilerin kitap, gazete, dergi okumaya
erkek öğrencilere göre daha fazla önem verdiklerini görüyoruz. Kızlar açısından kitap
okumak daha önemli. Sınıf değişkeni açısından ise sınıflar ilerledikçe kitap, dergi okumanın önem derecesi azalıyor. Bu flaşörlerin yakılması gereken bir nokta galiba. Sınıf
ilerliyor, yaş ilerliyor kitap okumaya verilen önem azalıyor. Belki bunun yerine ikame
edilen başka iletişim araçlarının önemi artıyor, bundan dolayı azalıyor. Ama en azından yaşla orantılı olarak kitap okumanın öneminin korunması gerekiyor, en azından
korunması gerekiyor diye insan arzu ediyor. Ama böyle bir sonuçla karşı karşıyayız.
İnternet açısından baktığımız zaman sınıf değişkeni açısından internete, sınıflar ilerledikçe internete verilen önem derecesi artmakta. Dolayısıyla yaş ilerliyor internetin
önemi de artıyor. Gelir değişkeni açısından da yine benzer bir durum söz konusu. Gelir açısından ilerleme internetin önemini arttırıyor, sınıflar ilerledikçe internetin önemi de artıyor. Bilgisayar tablet kullanımı açısından önem sorusuna verilen cevapların
toplamına baktığımız zaman erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre bilgisayar kullanmasına –internet dışında tabii- daha fazla önem verdiklerini görüyoruz. Bu da ilgi
çekici bir veri gibi geliyor bana. Sınıflar açısından bakıldığı zaman ilkokul öğrencilerinin hem ortaokul, hem de lise öğrencilerine kıyasla daha az önem verdikleri… Bunu da sanıyorum anlamak zor değil. Çünkü bilgisayarla ilgilenme yaşı belli bir yaştan
sonra başlıyor. Gelir açısından da düşük gelir gruplarını, hem orta hem de yüksek gelir gruplarına kıyasla bilgisayar kullanımına daha önem verdikleri önümüze çıkıyor.
Cep telefonu da önemli diye düşünüyorum. Sınıflar ilerledikçe cep telefonuna verilen
önem derecesi artmakta. Dolayısıyla sınıf ilerledikçe cep telefonuna verilen önem de
artıyor. Gelir arttıkça cep telefonuna verilen önem yine benzer şekilde artıyor. Bunda
şaşmamak gerekiyor sanıyorum. Televizyona verilen önem açısından bakıldığı zaman
erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre televizyona verdikleri önemin daha fazla olduğu görülüyor. Sınıf değişkeni açısından bakıldığı zaman öğrencilerin hem ilkokul hem
de lise öğrencilerine kıyasla televizyona daha fazla önem verdikleri dikkatimizi çekiyor. Radyo zaten düşük onu geçelim isterseniz. Dolayısıyla genel olarak cinsiyet açısından ve sınıf parametreleri açısından birbirini doğrulayan bazı hususlarda birbirini
doğrulayan doğrusal orantı, bazı noktalarda ise ters orantı, ama her halükarda kızlarla erkekler arasında ve okul türü arasında ilkokul, ortaokul, lise arasında önemli farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz.
Sayın bakanımız da bunu az önceki konuşmasında kısmen vurgulamış idi. Ortalama günde kaç saat, ne kadar vakit ayırdıklarını sormuştuk. Tabii neticede subjektif bir
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değerlendirme ama bir eğilimi ortaya koyması bakımından dikkatimizi çekiyor. Dikkat
edin cep telefonuna ayrılan süre diğer bütün iletişim araçlarına ayrılan sürenin önünde yer alıyor. Her ne kadar önem derecesi birinci sırada yer almasa bile -ki orada okuma yer alıyordu- okumaya ayrılan süre cep telefonuna ayrılan süre kadar değil. Burada bir ters orantı var. Cep telefonuna 2 saat 39 dakika, televizyona 1 saat 55 dakika, internete 1 saat 48 dakika, bilgisayara 1 saat 34 dakika, kitap okumaya 1 saat 32 dakika.
Oysa kitabın önemini %70’i çok önemli diyordu kitap okumaya. Dolayısıyla burada bir
kayma var. Radyoya ise 58 dakika ayırdıklarını görüyoruz. Şöyle bir varsayımla hareket edecek olursak bir öğrencinin her gün bütün bu iletişim araçlarına vakit ayırdığını varsaydığımız zaman toplam olarak nerdeyse 8 saatlik bir vakit ayırdığını ileri sürebiliriz. Elbette ki her öğrencinin söz konusu beş ayrı iletişim araçlarının beşine de vakit ayırdığını söyleyemeyiz. Ama öyle bir iddiada bulunsak 8 saatin üzerinde iletişim
araçlarına vakit ayrıldığını bunun da son derece yüksek bir oran olduğunu tespit etmemiz gerekir. Bunların çaprazları var ancak bazı çaprazları geçeceğim müsaadenizle.
Mesela cep telefonu kullanma süresi açısından bakıldığında bu önemli, sınıflar ilerledikçe günde ortalama olarak cep telefonu kullanma süresi de artıyor. Diyelim ki 4. sınıftaki bir öğrencinin cep telefonuna ayırdığı vakitle diyelim ki 10. sınıftaki bir öğrencinin ayırdığı vakit elbette ki aynı değil. Gelir açısından bakıldığında yüksek gelir grubundaki öğrenciler hem düşük hem de orta gelir grubundaki öğrencilere kıyasla daha
çok cep telefonuna vakit ayırmaktadırlar. Kitap gazete açısından bir hususa işaret etmiştim cinsiyet açısından bakıldığı zaman enteresan bir durum. Kız öğrencilerin kitap, gazete, dergi okumaya erkek öğrencilere göre daha fazla vakit ayırdıklarını görüyoruz. Erkek öğrenciler kitap okumaya daha az vakit ayırıyorlar. Bunun da tespit edilmesinde sanıyorum yarar var.
Bir de bazı konularda iletişim araçlarının etkisini sormuştuk. Bunlardan birisi
Türkçenin kullanımı üzerindeki etkisi konusunda çocukların ne düşündüklerini merak etmiştik. Ona verilen cevapta 3’lü skaladan olumlu etkileniyorum, etkilenmiyorum, olumsuz etkileniyorum şeklinde cevaplardan kitap, gazete okumanın kendilerine %76 oranında olumlu etkilediğini belirtiyorlar. Yani kitap her halükarda en çok
olumlu etkileyen bir iletişim aracı olarak önümüzde duruyor. İnternetin %42-%43
oranında olumlu etkilediğini, %41 oranında kanaati olmadığını, %15 oranında olumsuz etkilediğini düşünüyorlar. Bu bir düşünce o bakımdan bu düşünce cevabı doğrultusunda yorumlamak lazım. Televizyonun kendilerini olumlu etkilediğini söyleyenler %42 oranında, kanaat belirtmeyen %43, %15 oranında da olumsuz etkilendiğini söylüyor. Biz sürekli televizyonun çocukları olumsuz etkilediğini tekrarlayıp duruyoruz fakat çocuklar bizim gibi düşünmüyor. Çocuklar televizyonların kendilerini olumsuz etkiledikleri kanaatinde değiller. Bu da önemli bir veri diye düşünüyorum. Bilgisayar konusunda tablet konusundaki değerlendirme de ilginç. %32’si olumlu diyor, yüzde 54’ünün kanaati yok, ne olumlu ne olumsuz diyor. Sadece yüzde 13-
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14’ü olumsuz olduğunu söylüyor. Cep telefonu noktasında %20 olumlu diyor, %6364’ü kanaat belirtmiyor, %16’sı olumsuz diyor. Radyo konusunda %18-19’u olumlu,
%71.6’sıysa kanaat belirtmiyor. Bu da çocukların bu konudaki kanaatini ortaya koyması bakımından önemli bir veri diye düşünüyoruz. İletişim araçlarının bilgi edinme üzerindeki etkisi konusundaki düşünceleri ilgi çekici. Kitap, gazete okumanın bilgi edinme açısından olumlu etkisinin %80 gibi son derece yüksek bir oranda olduğu
dikkatimizi çekiyor. İnternetin bilgi edinmedeki etkisi %62. Olumlu belirtenler daha
düşüktü ama internetin bilgilenmede son derece önemli bir araç olduğu dikkatimizi çekiyor öğrenciler için. Televizyonun bilgilenmedeki yerinin üçüncü sıraya gerilediğini ve %59’da kaldığını görüyoruz, bu önemli. Bilgisayar ve tablet dışında tabletin
olumlu etkisinin %45, cep telefonunun %27, radyonun da %26 gibi oranla karşımıza çıktığını gözlemekteyiz. Hayal gücü gelişimi konusundaki etkisini sorduğumuzda
kitabın hayal gücü geliştirmede %77 gibi son derece yüksek bir oranda işaretlendiği
dikkatimizi çekiyor. İkinci sırada televizyon, üçüncü sırada internet, dördüncü sırada bilgisayar, cep telefonu beşinci sıraya gerilemiş bulunuyor. Oysa ki ayrılan vakit
ilk sıradaydı, önem noktasında daha altlarda gözüküyor. Davranışlar üzerindeki etkisi açısından kitap %71 oranında olumlu etkide bulunuyor, internetin %39, televizyonun %34, bilgisayar %29, cep telefonu yine beşinci sırada daha gerilerde olduğu dikkatimizi çekiyor. Televizyonlarla ilgili şöyle karmaşık bir bulgu var. Televizyon izlemekten hoşlanılan program türlerinin dağılımı sorulduğu zaman birinci sırada çizgi
filmler olduğunu görüyoruz, ikinci sırada yarışma programları, üçüncü sırada yerli
diziler karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla çocuklar dizi izlemiyor diye bir şey söz konusu
değil. Çocuklar açısından da diziler üçüncü sırada önemle izlenen televizyon programlarıdır, ama öncelik çizgi filmlerdedir. Burada tabi anakronik bir durum var. Çocuklar öncelikli olarak çizgi film izliyorlar ama ülkemizde çizgi film üretimine baktığımız zaman son derece geri noktalardayız. Burada da çizgi film üretiminin desteklenmesi ve geliştirilmesi ihtiyacıyla karşı karşıya olduğumuzu bir parantez içinde ifade etmeme müsaade edin. En çok izlenen çocuk kanallarının dağılımı sorulduğunda çocuklara –ki çocuk kanalları çok izleniliyor- TRT Çocuk birinci sırada, Yumurcak ikinci sırada, Cartoon Network üçüncü sırada, Disney Channel dördüncü sırada,
Planet Çocuk beş Minika Go altı ve böyle devam ediyor. Dolayısıyla ilk üç sırayı TRT
Çocuk, Yumurcak ve Cartoon Network’un aldığını görüyoruz. İzledikleri televizyonlara gelince Kanal D en çok izleniyor, Star ikinci sırada, Atv üçüncü sırada gözüküyor. Dolayısıyla diziler açısından sanıyorum bu tablo doğrulayıcı bir tablo. Televizyonu kimlerle izledikleri sorulduğunda genellikle ailesiyle birlikte izlediğini görüyoruz.
Tek başına izleyenlerin oranı %16. Doğrusu bu beni biraz şaşırttı. Bir taraftan örneklemin yarısının bağımsız odası var, bağımsız odalarının önemli bir kısmında bağımsız televizyon var fakat televizyonu ailesiyle birlikte izliyor. Böyle bir durum var. Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Radyoya ilişkin bulgular; müzik dinlemek için
radyonun dinlendiğini görüyoruz. Radyo çocuklar açısından müzik ihtiyacını karşıKongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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layan bir araç olarak gözüküyor. Radyo dinlemeyenlere neden dinlemedikleri sorulduğunda radyonun bulunmadığından dolayı dinlemediklerini, radyo dinlemeyi sevmediklerinden dolayı dinlemediklerini ifade edenler gözüküyor.
Cep telefonuna baktığımızda cep telefonu sahipliğinin cinsiyet, sınıf ve gelir dağılımına göre durum şöyle: erkeklerin kızlara göre, lise öğrencilerinin diğer öğrencilere yani ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre daha çok cep telefonuna sahip olduklarını görüyoruz. Kullanım amacı açısından bakıldığında öncelik sırasına göre cep telefonu ilginçtir konuşma ağırlıklı olarak kullanılıyor. Cep telefonu öncelikle konuşmak için, ikinci sırada mesajlaşma için, üçüncü sırada da internete bağlanmak için
kullanıyor. Arkasından dördüncü sırada Facebook, Twitter vb. gibi etkinliklere girmek için kullanılıyor. Dolayısıyla çocuklar için cep telefonu %64 gibi yüksek bir oranla
konuşma amaçlı bir iletişim aracı olarak kullanılıyor. İnternete ilişkin bulgulara baktığımız zaman erkeklerin %77’yle kızlara göre daha çok internet kullandıklarını, lise öğrencilerinin alt sınıflardaki öğrencilere göre daha çok internetle meşgul olduklarını, yüksek gelir grubunun daha altta olanlara göre daha çok olduklarını görüyoruz. Kullanım önceliği açısından bakıldığı zaman ilginçtir öğrenciler açısından internet ödev veya öğrenme amaçlıdır. Ödevler internetten yardımla yapılıyor, o sebeple
öncelikle internet bu amaçla kullanılıyor. İkinci sırada oyun oynama amaçlı kullanılıyor, üçüncü sırada film, video, televizyon ve müzik dinlemek amacıyla kullanılıyor,
dördünü sırada yine müzik dinleme amacıyla kullandığını, beşinci sırada dosya indirme amacıyla kullanıldığını görüyoruz. Bu da bence ilginç bir veri diye düşünüyorum. İnterneti kullanmayanların ifadelerine bakıldığında evinde internet olmadığından dolayı internet kullanmıyor. Ailesinin izin vermediğini söyleyenlerin oranı yüzde 5. Demek ki evde internet var ancak aileleri internet kullanmalarına müsaade etmediklerinden dolayı internet kullanamayan öğrencilerimiz de var. Kitap, dergi, gazete açısından bakıldığı zaman öncelik bilgi edinme olarak gözüküyor, kitap gazete
dergi okumama noktasında olanlar ise okumayı sevmediklerinden kitap okumadıklarını ifade ediyorlar ve kitap okumayı sıkıcı buluyorlar. Muhtemelen bunu sevimli
hale getirmek gerekiyor herhalde.
Efendim araştırmanın temel bulgularını kısaca ben özetlemeye çalıştım. Türkiye’de
Çocukların Medya Kullanma Alışkanlıkları Araştırması kitap olarak yayımlandı, bugünden itibaren kamuoyuyla bunu paylaşıyoruz, isteyenlere kitap olarak veriyoruz,
üzerinde bir takım tartışmalar rahatlıkla yapılabilecek durumda. Bir de şunu ifade etmeme müsaade edin. Zamanla paralel olarak çocukların medya kullanma alışkanlıkları ve tercihlerinde görüldüğü gibi ciddi bir değişim yaşanıyor. Genellikle görsel işitsel medya araçlarının olumsuz etkileri üzerine çok konuşuyoruz fakat artık çocuklar
için televizyon izleme, radyo dinleme öncelikli iletişim aracı değil. Onun önüne internet geçmiş bulunuyor, cep telefonu geçmiş bulunuyor. Dolayısıyla bundan sonra medya okuryazarlığına ilişkin planlamalar yapılırken, kitle iletişim araçlarının olumsuzluk-
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ları veya olumlulukları üzerinde bir projelendirme yapılırken televizyon ve radyo ağırlıklı bir projelendirme ve çalışmadan ziyade internet ve cep telefonu ağırlıklı bir projelendirme ve çalışmanın yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü televizyon seyreden çocuklarımız artık televizyonu televizyon monitöründen seyretmiyor, bilgisayar ekranından seyrediyor televizyonu veya tablet ekranından seyrediyor,
bir adım daha ileri gidelim cep telefonu ekranından seyrediyor. Dolayısıyla cep telefonu, tablet veya internet çocukların aynı zamanda televizyon, hatta radyo ihtiyaçlarını da karşılayan iletişim araçları olarak önümüze çıkıyor. Ondan dolayı medya planlamacıların, editöryal faaliyetleri planlayacak olanların, eğitim planlayıcıların, toplumun geleceğine ilişkin bir takım planlama yapanların bu hususları dikkate almalarında yarar olduğunu düşünüyorum. Katılımlarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
Sunucu: RTÜK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Davut Dursun Beyefendiye teşekkür
ederiz.
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Oturum: Türkiye’nin İlk Çocuk ve
Medya Stratejisi Hazırlanıyor
Mustafa Ruhi ŞİRİN: Değerli Kongre Delegeleri, Sevgili Çocuklarımız;
Şu anda 7 salonunda Kongre’nin bütün oturumları başladı. Topkapı A ve B salonunda çocuklarımız görüşlerini açıklayacaklar bugün akşama kadar. Ayrıca 17.10-18.00
arasında çocuk ve medya karikatür atölyesi gerçekleşecek. Anadolu Salonu’nda öğlen
sonrası ilk oturumu birazdan birlikte gerçekleştireceğiz. 50 dakikalık süremiz var. 27
Mayıs’ta başlamış olan Çocuk ve Medya Hareketi ve onun öncesinde de ön hazırlıkları
yapılmış olan bir Strateji Belgesi Çalışmamız var. Bu Strateji Belgesi Çalışması çocuk ve
medya konusunda Türkiye’nin ilk Strateji Çalışması. 13 Nisan’da İstanbul’da bu belge
için bir çalıştay düzenledik. Çalıştayda 101 katılımcı görüşlerini açıkladı. Bu süreçle birlikte çocuk görüşü almaya başladık Türkiye genelinde. Elektronik postayla, mektupla,
hatta telefonla arayan 9-18 yaş grubu arkadaşlarımızın görüşlerini kaydettik.
Bildiğiniz gibi bu Kongre 9-18 yaş grubu çocuk grubunun delege olarak görev yaptığı Türkiye’nin ilk Çocuk ve Medya Kongresi. Çocuklarımızın görüşlerini de Strateji
Belgesi Yazım süreçlerine yansıttık. İlk çalışma SWOT-PEST analizi çerçevesinde bir
raporla sonuçlandı. Ve bu raporu da görüşe sunduk. Kimlere duyurduk? 57000 okulun elektronik postası üzerinden iletişim kurmaya çalıştık. Özellikle sivil toplum kuruluşları, aile, çocuk ve gençlikle ilgili sivil toplum kuruluşlarının listelerine bu duyuruları gönderdik. 26000 derneğin elektronik postası da bunlar arasında önemli bir
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yer teşkil etti. 4600 vakfın elektronik postası da aynı işlevi gördü ve medyayı da haberdar ettik.
Birazdan birinci taslağını dinleyeceğimiz Strateji Belgesi alan uzmanlarıyla birlikte
7 Mayıs’ta Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin evsahipliğinde odak grup çalışması, 8 Mayıs’ta Ankara’da RTÜK’ün evsahipliğinde ikinci odak
grup çalışması, 14 Mayıs’ta İstanbul’da Çocuk Vakfı’nın evsahipliğinde üçüncü odak
grup çalışması ile yolculuğa çıktı. Ardından üç ayrı yazım grubu çalışması gerçekleştirdik. Ve bu üç yazım grubuyla birlikte I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018 Strateji Belgesi Birinci Taslağı’nın kozasını ördük. Bu koza örülürken aynı zamanda yine görüşler alındı. Kongre delegelerimizin bileceği gibi 10 Eylül25 Ekim tarihleri arasında çocukların da görüşüne sunuldu. Yetişkin delegelerin, sivil
toplum kuruluşlarının görüşüne de sunuldu bu Strateji Belgesi Birinci Taslağı.
Çok gerçekçi bir dille konuşmak durumundayız: Biz Türkiye için bir çocuk ödevi
hazırlıyoruz. Medya-çocuk ilişkisini tüm boyutlarıyla anlamaya çalışıyoruz. Bu çerçevede medya bizi yalnız bıraktı. Bu konuda sitem etmiyoruz; bir tespiti sizinle paylaşmak durumundayız. Oysa etkilenen taraf çocuk etkileyen tüm tarafların paydaşlığında bu yolculuğu gerçekleştirebiliriz ve bu konuda da ısrarımız devam ediyor. Umarım
bu Kongreyle birlikte, medyanın bu ilgisiyle birlikte etkileyen tarafın da bu çalışmalara katkı vereceği yeni bir dönem başlar.
I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı’nı Çocuk ve Medya Hareketi’nin evsahipliğinde ve I. Türkiye ve Çocuk Medya Kongresi’nin önerisiyle gerçekleştirdik. Bu çalışma İngilizceye de çevrildi ve dün itibariyle Dünyanın önemli Çocuk
ve Medya Kuruluşlarına, çocuk ve medya araştırmaları yapan birimlere ve uzmanlara
gönderildi. 30 Kasım’a kadar görüş bildirimi yapılır umudunu taşıyoruz ve sabah sayın
kongre başkanımızın açıkladığı gibi aralık ayında Hükümet’e sunulacak duruma getirilecek belge. Bu çalışma içerisinde özellikle Çalıştay Odak Grubu ve Yazım Grubunda
görev yapmış, katkı vermiş bütün arkadaşlarımıza hem Çocuk ve Medya Hareketi hem
Kongre adına bütün kalbimizle teşekkür ediyoruz. İzninizle bu iki aşamalı bir oturumu
sizinle gerçekleştirmek istiyoruz. Birinci aşamada Kongre’nin Strateji Danışmanı Sayın
Necmettin Oktay hocamız bize yaklaşık 20 dakikalık bir sunum yapacaklar. Ardından
bütün bu süreçlerde yer almış arkadaşımız RTÜK üyesi Sayın Nurullah Öztürk bir değerlendirme yapacak ve yine başlangıcından beri, daha doğrusu Kongre’nin ilk rüyasını
gördüğümüz günden bu yana Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve onun değerli Genel Müdürü Sayın Murat Karakaya Beyefendi görüşlerini açıklayacak. Bu çalışmanın bir yönü sivil toplumsa ve kısmen medyaysa, bir yönü de Hükümet kuruluşlarıdır. O bakımdan öncelikle bir Türkiye yol haritası ortaya çıkarmak
istedik. Önce, çocuğa yönelik koruyucu stratejik amaçlara öncelik verdik. İkinci çerçevede medya eğitimi daha da anlaşılır haliyle medya okuryazarlığı eğitimi konusunda stratejiler öngördük. Üçüncü aşamada çocuk ve medya bağlamında içerik geliştiri-
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ci stratejiler geliştirdik. 12 stratejik amacı var, 95 stratejik eylemi olan bir taslakla şimdi sizinle birlikteyiz, tanıtmak üzere birlikteyiz.
Türkiye’de bugüne kadar bu alanın içinde çok önemli çalışmalar elbette yapılmıştır. Alan araştırmaları da yapılmıştır ancak Çocuk ve Medya ilişkisi büyük ölçüde korumaya yönelik yaklaşımlar çerçevesinde algılanmıştır, anlaşılmıştır. Hatta yasal düzenlemelerle çözüme gidilsin istenmiştir. Oysa bildiğiniz gibi yeni dünyada çocuk ve
medya ilişkisi tek taraflı değildir, karşılıklı bir ilişkidir. Çocuk ve medya okuryazarlığı ilişkisini hem klasik okuryazarlık, görsel-işitsel okuryazarlık, dijital okuryazarlık ve
medya okuryazarlığı bağlamında değerlendirmemiz gerekiyor. Bütün bunları büyük fotoğrafın içinde görmedikçe sadece örgün eğitim içinde medya okuryazarlığı ile yetinilmiş olur. Medya okuryazarlığı da henüz ders süreçlerinde tam anlamıyla yerini almış
değildir. ‘Türkiye’de kaç öğretmenimiz medya okuryazarlığı dersi verebilir?’ sorusunu
sormak durumundayız. O bakımdan Strateji Belgesi Birinci Taslağı ile bir yönüyle koruyucu bir yönüyle yetkilendirici ve önleyici bir yönüyle de içerik geliştirici bir çerçeve hazırladık. Bu çerçeveyi izninizle Necmettin Oktay arkadaşımızdan dinleyelim. Buyurun Sayın Oktay.
Necmettin OKTAY: Değerli Katılımcılar hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sizinle Strateji Belgesi’ni kısaca paylaşacağım. Belgenin yazımı sırasında biz yazım
grubu olarak aramızda bir kavram birliğine vardık. O şekilde yürüttük bu çalışmaları.
Ama sizin de belgeyi daha rahat okumanız için, kavramları sizlerle paylaşarak içeriğini
anlatacağım kısaca. Tabii bu arada sabahtan genç kardeşlerimizle paylaştık, onlara tekrar olacak, kusura bakmasın onlar, onlar çoğunlukta çünkü bu salonda.
Strateji Belgesi diyoruz, Strateji Belgesi Stratejik Plandan tabii ki farklı bir şey. Karışıyor onun için söylüyorum. Bu bir üst politika belgesi. Bu üst politika belgesinden
ilgili kurum kuruluşlar feyz alıp, esinlenip, kendi kurumsal planlarını yapacaktır diye
varsayıyoruz, öyle arzu ediyoruz. Strateji Belgeleri o yüzden birden çok kurum kuruluşu ilgilendiren stratejik konularla ilgili ya da sorunlarla ilgili politika barındıran belgelerdir. Stratejik dediğimiz zaman ne anlıyoruz bu beş başlık altında toplayabiliriz kısaca. Çok önemli olması gerekiyor.
Karmaşık sorunlar var ve bu başlıklar altındaki konuları ilgilendiriyor. Birçok kurum kuruluşu ilgilendiriyor. Sonuçları itibariyle kurumları olumlu veya olumsuz etkileyebiliyor. Bir de çözüm yolları birden fazla ve uzun vadeli. Yani tek bir çözüm yolu varsa bu stratejik değildir aslında bu yapılması gereken bir iştir. Sayın Başkan süreci anlattı ama ben çıktıları itibariyle, sürecin çıktıları itibariyle kısaca paylaşayım. Biz
bir mevcut durum analizi yapıp yani SWOT analizi yapıp ne var ne yok bu konuyla ilgili bunları ortaya çıkardık. Pek bir şey olmadığını gördük aslında. Çok fazla çalışma
yapılmamış ama bu çalışmayla ilgili yaptığımız faaliyetler çok fazla. Stratejik sorunları
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belirledik, onlarla ilgili vizyonumuzu belirledik biliyorsunuz. Stratejik amaçlar bu vizyona ulaşmak üzere ve bunu test etmek amacıyla performans ölçütleri ve de bu stratejik amaçlara ulaşma yolları diye tanımlayacağımız faaliyetler, projeler neler olmalı onları da paydaşlarla beraber toparladık.
Belgemizin içeriği bu başlıklar altında, yani format bu başlıkları kapsıyor. Bir sunuş,
mevcut durum, gerekçe. Şimdi planlardan dediğim gibi çok önemli bir farkı bunlarda
misyon yok, gerekçemiz var. Yani kurumsal anlamda planları değerlendirdiğimizde, onların misyonu var. Vizyon, temel ilkeler değerler, stratejik amaçlarımız ve eylem planı
diye bu başlıklar altında belgemizi oluşturduk. Gerekçemiz çocuk medya bağlamında
birtakım sorunlar var, onları çözmek üzere bir politika belgesine ihtiyacımız var. O da
bizim çocuk medya strateji belgemiz oluyor. Einstein’in sözünü bu konularla çalışanlar
uğraşanlar bilir. “Hayal gücü bilgiden daha önemli” diyor. Önce bir hayaliniz olmalı.
Biz de bu hayalimizi yani belgedeki vizyonumuzu bu cümleyle ifade ettik. Çocuğa saygı ve çocuk hakları kültürü temelinde bir çocuk medya ilişkisi için paydaşların sorumluluklarının bilincinde olduğu medya okuryazarı bir Türkiye, hayalimiz var. Bu hayalimiz uzun vadeli yani 10-15’li yıllara uzanan bir hayaldir, öyle anlamak lazım. Bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Bu hayalimizi gerçekleştirirken, bu hayalimizdeki
faaliyetleri hayata geçirirken, bununla ilgili kararlar alırken bizi etik alanımızı tamamlayan değerler neler olmalı, ilkelerimiz neler olmalı bunları da tanımladık. Yani hangi değerler ilkeler çerçevesinde karar alınacak, faaliyetler yapılacak, hayata geçirilecek,
bunları da öneriyoruz, ilgili kurum kuruluşların hayata geçireceği durumlarda. Başlıklar itibariyle aslında hepimizin elinde bu Strateji Belgesi var. Onun için zamanınızı almayacağım okuyarak tek tek. Çocuğun yüksek yararının önceliği diye bu Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde de biliyorsunuz var. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilkelerini direk
refere ettik. Referansımız onlar. Çocuğa yaklaşım ve saygı bu da bir başlık, altında alt
başlıklar var. Direk çocuk medyayla ilişkili de Çocuk Dostu Medya diye bir değer, ilke
ifademiz ve altında alt başlıklar gördüğünüz gibi. Bunlar bizim değerlerimiz, ilkelerimiz diye ifade edeceğimiz ifadeler. Bu vizyonu, bu uzun vadeli hayalimizi ortaya koyduğumuzda da kısa vadede hangi adımları atacağız diye sorduğumuzda kendimize bu
kısa vade 3-5 yıllar olabilir, bir plan dönemi.
12 adet stratejik amaç ifadesi oluşturduk. Bunlar sırasıyla: Burada gördüğünüz gibi yine Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin tüm taraflarca bilinilirliğini ve benimsenmesini yaygınlaştırmak, bunu yapmalıyız. Çocuk haklarına saygılı medya içerikleri ve uygulamaları geliştirmek. Örgün eğitimin tüm kademelerinde medya okuryazarlığı eğitimini geliştirmek. Hayat boyu öğrenme sürecinde medya okuryazarlığı becerisini geliştirmek. Bu zaten bildiğiniz gibi tam da vizyonumuzun özü aslında. Medyada içerik
oluşturma izleme denetim süreçlerinde çocuğun katılımını, katılımcılık anlamında bir
stratejik amaç. Farklılıklarına bakılmaksızın tüm çocukların eşitlik ve etik kurallar çerçevesinde uygun temsilinin sağlanacağı süreçler geliştirmek. Buna dikkat ettik. Kültü-
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rel değerlerimize uygun çocuk odaklı medya içerikleri ve yapımlar geliştirmek. Çocuk
medya ilişkisine yönelik sivil denetim modelleri geliştirmek, oradaki problemlerle ilgili, ona vurgu var. Çocuğun tüm gelişim özelliklerini dikkate alacak şekilde medyaya
yönelik yasal alt yapıyı geliştirmek. Aile çocuk ve eğitimcilerin etkin iletişim kuracağı güvenli medya geliştirmek. Erken dönemden başlayarak çocukta okuma kültürü geliştirmek ve çocuk ve medya ile ilişkili araştırma uygulama merkezlerini de yaygınlaştırmak diye 12 adet stratejik amacımız var. Tabii bu stratejik amaçları koyduktan sonra hakikaten bunlar hayata geçiyor mu diye bir kontrol etmek, bunları izlemek önemli. Bu anlamda da bu stratejik amaçlara ilişkin ölçü kriterleri tanımladık, performans
ölçütleri tanımladık. Bu strateji belgesinin izlenmesi ve değerlendirmesi aşamalarında
bunlar bize önemli parametreler olacaktır. 1-2 örnek vermek isterim. Bir tanesi birinci stratejik amacımızla ilgili. Eğer bununla ilgili eğitim programlarında bir artış varsa
bu demek ki bu stratejik amaca ulaşıyoruz anlamına gelir. Bilimsel araştırma yayın sayısında artış varsa demek ki bu sözleşmenin bilinilirliği artıyor anlamına gelir gibi, bu
başlıklar altında performans kriterleri tanımladık. Bir de bu üçüncü stratejik amaçla ilgili performans kriterlerini sizinle paylaşmak istedim.
Medya okuryazarlığı dersini alan öğrenci sayısında bir artış varsa demek ki bu stratejik amacımıza bir katkı sağlanmıştır, sağlanıyor anlamına geliyor, gibi bu alt başlıklar da yine bizim performans kriterlerimiz. Bunlar dediğim gibi bu belgemizde bütün
detayıyla var. Daha sonraki adım peki bu stratejik amaçları yani ulaşılacak 3-5 yıldaki
adımları tanımladık, yakalayacak noktaları tanımladık, bunları nasıl yapacağız. Bunlarla ilgili proje faaliyet ne olmalı diye baktığımızda da bunlarla ilgili 95 adet eylem tanımladık. Bunlar daha çok detaylandırılabilir. Yani kurumlar, ilgili kurumlar eğer bu
stratejik amaçları kendilerini ilgilendiren stratejik amaçları ele aldığında kendi özellerinde daha fazla proje ve eylem tanımlayacaklardır, mümkündür. Böyle bir formatta toparladık, bilginiz olsun diye. Yani o eylem veya projenin türü nedir? Yani eylem
mi, proje mi, strateji midir, sorumlu kuruluş kimdir, yani esas bu işi götürecek kuruluş kimdir? İşbirliği yapılacak kurumlar kimlerdir ilgili kuruluşlarla ve öngörülen süre
yani bu ne kadar zaman içinde biter orta, uzun, kısa vade gibi tanımlayarak, bunlar da
belgemizde yer alıyor. Ben yalnızca stratejik amacın altındaki bir iki eylem ifadesi anlamında buraya koydum. Yani birinci stratejik amaçla ilgili bir eylem I. Türkiye Çocuk
Hakları Strateji Belgesi’nde yer alan çocuk ve medyayla ilgili amaç ve eylemlerin hayata geçirilmesi. Bildiğiniz gibi aslında bundan birkaç yıl önce I. Çocuk Hakları Strateji
Belgesi oluşturulmuştu. O belgenin bir alt başlığı medyaydı çocukla ilgili. Yani çocuk
medya ilişkisiydi. Oradaki stratejik amacın da hayata geçirilmesi ya da onlarla ilgili eylemlerin hayata geçirilmesi gibi bu başlıklar altında o tablo detayında faaliyetlerimizi,
eylemlerimizi tanımladık.
Bunlar tüm stratejik amaçlarla ilgili. Bunlar dediğim gibi bu belgede olduğu için ben
tekrarlamak istemiyorum, vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü sizlerden alacağımız
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geri bildirim daha önemli. O anlamda ben şimdilik teşekkür ediyorum hepinize, soruları almak üzere. Saygılar.
Mustafa Ruhi ŞİRİN: Teşekkür ediyoruz Necmettin Bey Hocam. Sayın Oktay’ın vurguladığı bir çerçeve var, o çok önemli. Stratejik Plan mı hazırlıyoruz, Strateji Belgesi mi?
Türkiye’de son yıllarda çok önemli bir problem alanı var. O problem alanının kaynağını
da biliyoruz. Ülke ölçekli strateji hazırlanmadan stratejik planlar hazırlanırsa sadece bir
bakanlıkla ilgili bir yönü olur ve sınırlandırıcıdır. I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi’nin
dayanağı 8 Mayıs 2012 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk ve Medya İzleme Kurulu tarafından kabul edilmiş olan I. Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Uygulama Planı 2013-2018 belgesidir. Dolayısıyla Sayın Oktay’ın sunumunu yaptığı Strateji
Belgesi Birinci Taslağı bu Strateji Belgesi’nin amacını esas alınarak hazırlanmıştır. Ne yazık
ki bu Strateji Belgesi henüz resmi bir belge özeliği taşımadığı için ve hâlâ bekletildiği için I.
Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ile ilişkisi de resmi olarak kurulamamıştır. Bu ise tamamen bir Ankara boyası oyunudur Türkiye’de ve bu bir sarmaldır, derin bir sarmaldır.
Oysa Strateji Belgeleriyle Stratejik Planlar ayrıdır. Kalkınma Bakanlığı’nın bu açmazı
bir an önce çözmesi gerekir. Buradan ardışık iki soru sorabiliriz: Bu Strateji Belgesi’nde
yer verilen Stratejik Amaç ve Eylemler hangi strateji belgesi ile ilişkilendirilecek? I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi Belgesi henüz bir resmi belge özelliği taşımadan bu belgeyi hazırlamış olmanın anlamı nedir? Bu soruları bir yıllık dönem içerisinde tekrar
tekrar sorduk ve cevaplarını bulmaya çalıştık. Bu cevaplar önemlidir. Çünkü Strateji
Belgesi’nin Hükümet kuruluşları yönüyle muhatabı kim olacaktır sorusunun cevabı da
bu ardışık iki sorunun cevabıyla yakından ilgilidir. Bu noktada RTÜK üyesi Sayın Nurullah Öztürk Beye şimdi sözü vermek istiyorum. Hem bütün çalıştay odak grup ve yazım grubu süreçlerinde yer aldığı için hem de strateji belgesi konusunda RTÜK’ün yaklaşımını bizlerle paylaşması için. Buyurun Sayın Öztürk.
Nurullah ÖZTÜRK: Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Son söylediğinizle ilgili bir
karikatür aklıma geldi. Yıllar önce Radikal’de çıkmıştı sanırım. Avrupa Birliği uyum
süreciyle ilgili Türkiye’de yasalar uyumlu hale getiriliyor, hızlı bir süreç yaşanıyor, karikatür şöyle: İyi tamam biz bütün bu yasal düzenlemeleri, yasalarımızı, hukukumuzu
Avrupa Birliği’yle uyumlu hâle getiriyoruz da ya yarın bir de bizden bunlara uymamızı, uygulamamızı isterlerse ne yapacağız? diyordu karikatür. Dolayısıyla bu strateji belgeleri tabii ki çok önemli ama esas önemlisi Mustafa Bey’in haklı bir şekilde sitem ettiği
gibi bunların hayata geçmesi gerekiyor, bunlar laf olsun diye, spor olsun diye üretilen
belgeler değil, çok ciddi emekler sarf ediliyor. Dolayısıyla bir de hani bu strateji belgesinin esas omurga konusunu -yani çocukları- düşündüğümüzde hakikaten birkaç kere
düşünmemiz gerekiyor bunun ihmal edilmesinin faturasını. Dolayısıyla bugün biz çok
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önemli bir sektörü ilgilendiren ve toplumun çok önemli bir kesimini ilgilendiren bu kesim için hazırlanan bir stratejik belgenin hikayesini konuşuyoruz. Bunun amaçlarını, bunun hedeflerini, bunun hazırlanma süreçlerini konuşuyoruz. Dolayısıyla olaya bu açıdan baktığımızda karşımıza çok ciddi bir yol gözüküyor, almamız gereken çok ciddi bir
mesafe gözüküyor. Sayın başkanımın da bahsettiği gibi ben stratejik belgenin hazırlanmasının bütün aşamalarında bulunmaya çalıştım. Çalıştaylarda bulundum, odak grup
toplantılarında bulundum, stratejik belge yazım grubunda yer aldım, sonraki aşamalarda mümkün olduğunca katkıda bulundum ama ben ondan daha önemlisi doğrusu sizlerle hissiyatımı paylaşacağım. Zaten stratejik plan taslağı dağıtıldı. Necmettin Bey genel hatlarını paylaştı ama ben bu konuda hakikaten yürekten hissiyatımı sizlerle paylaşacağım. Bir kere böyle bir stratejik planın (belgenin) hazırlanması çok konuya, çok soruna nasip olmaz. Ne kastediyorum buradan? Bir kere bu kongrenin ve bu stratejik planın (belgenin) motor güçlerinden, öncülerinden Haluk Yavuzer gibi, alanında duayen
bir ismin öncülüğünde bu yürütüldü. Çocuk gelişimi alanında çok önemli bir isim, ülkemizin çok önemli bir değeri. Bunun (Bu önemli ismin) gözetiminde bu belge hazırlandı. Sadece bununla mı sınırlı? Hayır. Çocuk Vakfı gibi ve böyle onun kurucusu Sayın Mustafa Ruhi Ağabeyimiz gibi kendini tamamen böyle bir kesime adamış vakıf da
bu konuda elini taşın altına koydu ve çok ciddi emekler sarfetti. Dolayısıyla böyle adanmış ruhlar, adanmış yürekler, adanmış kurumlar, kendini adamış kurumlar bulmak modern dünyada çok karşılaşacağımız durumlar değil. O açıdan da ben hedef kitle için çocuklarımız için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum stratejik belgenin.
Diğer taraftan Necmettin Bey’i ben yıllar önce TÜSSİDE’de tanımıştım. TÜSSİDE’ye
ben birkaç stratejik plan, toplam kalite yönetimi gibi konularda seminer almak için oraya
katıldığımda ülkemde böyle bir kurum olduğu için gururlanmıştım. O kadar hoşuma gitmişti ki oradaki süreç yönetimi, eğitimlerin veriliş tarzı, oradaki ilişkiler, benim ülkemde de
böyle bir kurum varmış diye çok gururlanmıştım ve Necmettin Bey o zaman orada eğitimciydi. Dolayısıyla bütün bu isimlerle bu stratejik belge hazırlandı ve bunu ben çok önemsiyorum. Tabii ki Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü bu konuda bütün kaynaklarını, her şeyini hiç kimse beş kuruş vermese biz bu kongreyi bütün aşamalarıyla yürüteceğiz taahhütünde bulundular. RTÜK birkaç ay gecikmeyle bu süreçte yer aldı ve belki de
bu kongrenin bu stratejik belgenin, bu bir yıllık çalışmanın en önemli istifade edeceği kurumu RTÜK olacaktır. Medyanın özellikle radyo televizyon boyutuyla medyadan sorumlu
denetleyici kurum düzenleyici kurum olarak RTÜK bu belgeden çok şeyler beklemektedir,
çok umutlar bağlamıştır bu belgeye. Alanında ilk olması çok heyecanlandırmıştır ve ilgili
bütün kurumlar, o kadar kuruma değinen (çok sayıda kurumla ilişkili) önerileri ve işte çalışmalar var ki belgenin neredeyse ülkede bu kapsam içine girmeyen kurum, kesim kalmamış gözüküyor. Dolayısıyla bu stratejik belge hakkında benim hissiyatım böyle.
Bunun dışında bir de stratejik belgenin hazırlanma süreci var. Ben bahsettiğim bütün aşamalarında bulundum. Şunu söylemem abartı olmaz diye düşünüyorum: Eğer
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bir Anayasa metni hazırlansaydı herhalde bu ciddiyetle hazırlanırdı diye düşünüyorum.
Bir kere dediğim gibi çalıştaylar, odak grup toplantıları, günler süren ve yine çok sayıda değişik kesimlerden, değişik kurumlardan, değişik yelpazeden insanların beyinleri,
düşüncelerini kattığı bir belge hazırlandı. Ve bu belge yine ilgili bütün kurumların görüşüne, bu konuyla ilgili olabilecek bütün kişilerin görüşüne tekrar sunuldu oralardan
tekrar düşünceler değerlendirmeler alındı ve hâlâ buna son demedik biz yine taslak dedik ve bu kongre sonucunda tekrar bu yeni değerlendirmelerle beraber Aralık ayında
son halini aldığında uygulanması için, sahiplenilmesi için ilgili kurumlara emanet edilecek. Dolayısıyla eskilerin tabiriyle “ağyarını mani efradını cami” bir belge oldu. Yani
hem yöntem açısından hem de kapsam açısından. Hem belgenin hazırlanmasında takip edilen usul açısından, hem de bu belgede görüşleri alınması gereken bütün kesimlerin görüşleri dercedildi, görüşlerin ulaşılması açısından. Ağyarını mani efradını cami bir belge oldu. O açıdan da belgeyi ben şahsım adına çok önemsedim. Çok kapsamlı, çok derli toplu bir belge ortaya çıktığına inanıyorum ama tabii iş esas bundan sonra
başlayacak ve bu belge emanet edilecek. İlgili kurumlara emanet edilecek. Yıllar önce
bir yazar şöyle bir cümle sarfetmişti de ürpermiştim: Biz henüz yeni medya kültürüyle
yetişen, bu kültürle ete kemiğe bürünmüş nesille tam karşılaşmadık, onlar tam karşımıza çıkmadı diye böyle 10-15 sene önce bir yazı okumuştum ve ürpermiştim. Dolayısıyla hakikaten bizim afişlerde de kullandığımız gibi vakit çok daha fazla geç olmadan
bizim yola çıkmamız gerekiyor, bizim bu belgeyi sahiplenmemiz gerekiyor, bu belgenin bütün her tarafıyla, her önermesiyle her açıdan belgenin uygulamaya geçilmesi için
her birimiz bütün gücümüzle bunu sahiplenmemiz gerekiyor. Dediğim gibi çok fazla
şanslı kurum yoktur böyle bir belge ortaya çıkması için. Belgenin hazırlayıcıları, belgede elini taşın altına alan kurumların yetkinliği açısından çok fazla bizim böyle yetkin belgeler üretme şansımız her zaman olmuyor. Ben onun için bu belgeyi ilgili kurumların çok titizlikle sahipleneceğine inanıyorum, bu emaneti çok titizlikle, bu emanetin içeriğini, bu emanetin gereğini yerine getireceklerine inanıyorum ve bu duygularla emeği geçen bütün kurumlara, katkı sağlayan bütün kişilere şükranlarımı arz ediyorum. Teşekkür ediyorum.
Mustafa Ruhi ŞİRİN: Sayın Öztürk’e bendeniz de şahsım adına teşekkür ediyorum. Aslında düşlerimizi yazmadık, çok gerçekçi davrandık ama Nurullah Bey’in de
ifade ettiği gibi bunlar hayata geçmezse o zaman işte yine bazı insanlar düşlerini yazdı, Ankara’ya gönderdi diyecekler. Umarım bu Strateji Belgesi sahiplenilir ve Strateji
Belgesi’nin amaçları ve eylemleri hayata geçer. Takdir edersiniz ki her Strateji Belgesi’nin
her stratejik amacı veya eylemi gerçekleşmeyebilir. Onun gerçekleşmesini talep edecek
olan da bizleriz. Strateji Belgesi için çocuk görüşü de aldık. Bu görüşlerin ortak özelliği
ise Sedat Sever Bey hocam, görüşlerin büyük bir kısmının yetişkin görüşünü yansıtmış
olmalarıdır. Biz bunu bir tespit olarak Bilim ve Değerlendirme Kurulu olarak dikkate
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aldık ve yayımladık. Buna rağmen, Türkiye’de artık bundan böyle çocuklarsız bir yolculuğa çıkılmamalıdır. Çocuğun katılım ilkesi, çocuğun kendisini ifade edebileceği her
ortamda, kendisiyle ilgili konularda görüş açıklayabileceği süreci başlatmamış olsaydık I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi bir anlamda mevcut anlayışın tekrarı olacaktı.
Bu çerçevede bir algı yenilemesine ihtiyaç vardır. Bu bakımdan bu belgeyi hazırlarken
bizim en büyük heyecan kaynağımız çocuklarımız olmuştur. Hükümet olmamıştır, bir
Bakanlık olmamıştır, bir genel müdürlük olmamıştır, bir sivil toplum kuruluşu olmamıştır, başta Çocuk Vakfı olmak üzere. Hiç bir yer olmamıştır. Sadece çocuklara güvendik ve çocuklar bu heyecanı bize verdi. Bu ülke çocuklarını dinlemediği sürece hiç bir
çocuk yüzlü devrimi gerçekleştiremeyecektir. Ve bu ülke çocuklara eğilmeyi öğrenmedikçe ortak iyilere ulaşamayacaktır. Değerli Necmettin Oktay Hocamız tam olarak ifade
ettiler, bu belgenin birinci paydaşı çocuklardır. Evet, çocuklarsız bu Strateji Belgesi’nin
hayata geçmesi mümkün değildir, buna inanmıyoruz. İnanmıyoruz çünkü bugüne kadar bu Strateji Belgelerinin hiçbirisi çocuklarla paydaş olarak hayata geçmedi. O bakımdan bu Strateji Belgesi, çocuğa saygı anlayışını merkeze alan bir Strateji Belgesi, çocuk
hakları kültürü temelinde bir Strateji Belgesi, evet kültürel savunma hakkımızı yapan
bir Strateji Belgesi’dir. Çocuklarımızı sadece koruma değil, onların gelişimlerine yönelik
kültürel savunma hakkımızı kullanan bir Strateji Belgesi’dir. Umarım bütün kurumlar
RTÜK gibi bu belgeyi sahiplenirler. Duygusallığım için özür dilerim. Şimdi bu Strateji
Belgesi’nin ilk rüyasını gördüğümüz, bu Kongreyi Çocuk Vakfı’na öneren Başbakanlık
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün değerli Genel Müdürü Sayın Murat Karakaya Bey’se sözü veriyorum şimdi. Buyrun Sayın Karakaya.
Murat KARAKAYA: Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Ben Strateji Belgesi’nin
hazırlanması sürecinde çok yer almadım ama biraz daha işin uygulanması yönüyle bundan sonra işin içerisinde olacağız. Mustafa Bey, bu bir rüya dedi. Ben bir yol
hikâyesi diyorum. Yol hikâyesi için bir sene önce yola çıktık. Mustafa Ağabeye, bu yolda birlikte devam edelim diye önerdik, kabul ettiler, bize güç verdiler bu süreç içerisinde. Yine bu yolda RTÜK Başkanımız Sayın Davut Dursun Hocamız başta olmak
üzere tüm Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yol arkadaşımız oldu. Üç kurumla bu yola çıktık. Bu üç kurum işin bir nevi lokomotifidir ama bu kervanın, bu katarın yolcuları yalnızca bunlar değildir. Biz şu anda bir Kongre iklimini yaşıyoruz, Kongre süreci
içerisindeyiz ama özellikle sloganlara baktığımız vakit, bütün görsellerimize baktığımız vakit Kongre yanında bu işin aynı zamanda Çocuk ve Medya Hareketi olduğunu
görürsünüz. Kongre süreci Çocuk ve Medya Hareketi’nin küçük bir parçasıdır, önemli bir parçasıdır, göz önündeki bir parçasıdır ama bir parçasıdır. Bu yıllara uzanarak
olacak uzun bir yol hikâyesidir.
Bu yol hikâyesini dediğim gibi Çocuk Vakfı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’yla
birlikte başlattık. Kongre hazırlık sürecini ciddi bir şekilde gerçekleştirdiğimizi düşüKongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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nüyoruz. Burada en büyük kazancımız şu oldu: Çocuk Vakfı’nın daha önceki yıllarda
Kongre tecrübeleri var. Onların bize ciddi anlamda katkısı oldu. Bir birikimi var, ondan
ciddi anlamda yararlandık. Türkiye’nin bu birikimini Çocuk Vakfı’nın bu birikimini
Kongre sürecinde Bilim ve Değerlendirme Kurulu’nda, Düzenleme Kurulu’nda ve Yürütme Kurulu’nda da yansıtmaya çalıştık. Tüm Kongre süreçlerimiz Bilim ve Değerlendirme Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda gerçekleşti. Düzenleme ve Yürütme Kuruluyla devamlı istişare ettik, onlarla işbirliği içerisinde olduk. Biliyoruz ki sadece birkaç
kurumun değil tüm kurumların Türkiye’nin katkısını almadan, görüşlerini almadan bu
süreci yürütebilmemiz mümkün değildi. Tabii kamu kurumları dedik bu işin muhatabı, tartışılan husus medya, bu süreç içerisinde medyanın da desteğini almaya çalıştık.
Ben daha önceki algılarımın ötesinde, hissiyatımın ötesinde medyanın da yakın ilgisini gördüm bu süreç içerisinde. Mayıs ayı içerisinde Sayın Bülent Arınç’ın Başkanlığında gerçekleştirdiğimiz Çocuk ve Medya Hareketi’ni başlattığımız toplantıda medyanın
yoğun ilgisini gördük. Belki beklediğimiz ve istediğimiz düzeyde değildi ama medyanın da bu sürecin içerisinde yer alacağını, bundan sonra bize destek olacağını da hissettim. Zaten Mustafa Bey söylediler çocuklar olmadan bu süreci yürütmek mümkün değil
ama yine bu duyarlılıkları oluşturmak adına işin ayrılmaz bir parçası da dediğimiz gibi
yetişkinler. Dört ayaklı bir yapı görüyorum. Kamu kurumlarının olduğu, medyanın olduğu, çocukların olduğu ve yetişkinlerin olduğu dört ayaklı bir yapı. Daha Kongre bitmeden, daha hazırlık sürecinde olumlu sonuçlarını gördük biz bu Kongre’nin. Radyo
ve Televizyon Üst Kurulu çocukların medya kullanım alışkanlıklarına ilişkin bir araştırma yaptı, çalışma yürüttü. Ama daha önce işte biz bu süreç içerisindeki paydaş kuruluşlarımızdan birisi olan TÜİK Başkanımızı ziyaret ettiğimizde kendileri de bizi çok
hoş karşıladılar ve bu Kongre süreci vesilesiyle TÜİK’in yaptığı araştırma anketlerindeki yaş sınırını değiştirme imkanı bulduk. Bundan sonra TÜİK yapacağı anketlerde çocuk hassasiyetini daha fazla taşıyacağını ifade etti. Çerçevelerini, sınırlarını bu Kongre
sürecindeki hassasiyetlerimize uygun olarak düzenleyeceğini ifade etti.
Strateji Belgesi taslak olarak hazırlandı, ben bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ama çok strateji belgesi var, çok doküman var, kanunlar var, yönetmelikler var. Uygulamanın içerisinden gelen birisi olarak biliyorum ki metinde yer alması hiçbir anlam ifade etmiyor. Az önce bir nükteyle de Nurullah Bey paylaştılar. İşin
önemli kısmı uygulama kısmı. Biz özellikle bu işin uygulanabilmesi için ta başından
beri tüm kamu kurumlarını bu işe dahil olmasını Millî Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın olmasını çok önemsiyoruz. Onların itiraz ettiği bir noktada, onların katkısını alamadığımız bir noktada bu süreci başarıya ulaştırmamız mümkün değil. Yine bu süreç içerisinde gerek yaptığımız bilgilendirme toplantılarıyla, gerekse yaptığımız istişarelerle medyanın da bu işe mümkün olduğunca angaje olmasını temin etmeye çalıştık. Ümitlendiğim bir diğer taraf da böyle bir Kongre’nin bizzat medya sponsorluğuyla yapılıyor oluşu anlamlıdır diye düşü-
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nüyorum ve bu pozitif bu ortamın bundan sonra da yine medyayla işbirliği içerisinde
olacağını düşünüyorum.
Sürece başladığımızda ben de şahsen şöyle bir algım vardı. Şahsım adına söyleyeyim çocuk ve medya ilişkisini biraz daha görsel medya ağırlıklı, görsel medyanın çocuğu olumsuz etkilemesi üzerine kurulu bir yapı olarak hissediyordum. Bu süreç içerisinde gördük ki bu yapı biraz daha değişmiş. Yeni medya denilen bir olgu var, oldukça değişen bir olgu. Genel Müdürlük olarak da internet haber siteleriyle ilgili bir kanun tasarısının hazırlanma süreci içerisinde yer aldık. Orada da hissiyatımız şu idi: Yeni medya bir düzenlemeye tabii olamayacak kadar hızlı değişen, gelişen, toplumu etkileyen bir süreç ve bir yapı. Bu sürecin içerisinde yapılan bu analiz sonuçlarında da gördük ki çok değişken bir yapı. Bir sonraki Kongreyi yaptığımızda belki bir 3 sene sonra 4 sene sonra bu değişkenlerin %80’i değişmiş olacak. Çok farklı şeyleri konuşuyor
olacağız. Böylesine hareketli bir ortamı konuşuyoruz. Aslında bu işi devam ettirmemizin, bu işin peşini bırakmamamız gerektiğinin en büyük göstergelerinden, işaretçilerinden birisi de bu.
Yaptığımız analizler neticesinde, o ilk algımız bir ölçüde kırıldı ve belirlemiş olduğumuz vizyonun olumlu olduğunu düşünüyorum, pozitif bir tohum olduğunu düşünüyorum: Çocuk dostu bir medya ve medya okuryazarı bir toplum. Bu pozitif tohumun
katılımcılık anlamında, şeffaflık anlamında tüm paydaşların katılımı anlamında olumlu bir veri olduğunu ve bunu devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyorum.
Bundan sonra Strateji Belgesi’nin Hükümet’e sunulması, Hükümet’in bunu bir eylem planı haline dönüştürmesi süreci gündemde. Bir taraftan da burada oluşacak komisyonlar aracılığıyla çocuklardan müteşekkil bir komisyon aracılığıyla alınan kararların izlenmesi sürecinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu işin üzerinde etkisi ağırlıklı olarak kamu kurumları ama STK’larla yapmış olduğumuz iş birliğinin, Çocuk
Vakfı’nın buradaki varlığının en önemli sonuç olduğunu düşünüyorum. En önemlisi ise siz çocukların ilgisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar belki kısa bir süredir bu işten haberdarsınız ama bu Kongre’nin bir web sayfası var, bir Facebook hesabı var, buraya göstereceğiniz ilginin, buraya göstereceğiniz alakanın artarak
devam etmesini istiyoruz. Burada da bize katkı sağlayacaksınız değil mi? Facebook’ta
like yapacaksınız, takip edeceksiniz değil mi? Dediğimiz gibi bundan sonra biraz daha
web ve sosyal medyayı kullanarak ve burada da sizlerin katkılarını alarak bu süreci devam ettirmek istiyoruz.
Ben şahsım adına, Mustafa Bey biraz olumsuz tecrübeleri de olsa, en azından ben
kendi kurumum adına RTÜK adına ve iletişimde olduğum diğer kurumlar adına bu
sürecin Ankara’da takip edecek insanlar olduğunu, kurumlar olduğunu biliyorum, bunun mutluluğunu yaşıyorum, bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir sonraki Kongre’de
inşallah bu konuştuğumuz psikolojiden, atmosferden daha pozitif bir ortamda tekrar
buluşmayı ümit ediyorum, saygılarımı sunuyorum.
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Mustafa Ruhi ŞİRİN: Sayın Karakaya’ya teşekkür ediyorum. Bugün daha iyimseriz Tayfun Atay Hocam, daha umutluyuz. Eğer Ankara’da sesimizi duyanlar çoğalırsa
daha da mutlu olacağız. O bakımdan Sayın Öztürk’e de Sayın Karakaya’ya da içtenliği nedeniyle teşekkür ediyorum. Evet, bu seslerin çoğalmasını istiyoruz. Biz sadece bir
slogan olarak çocukların medyada sesi olalım diye bir cümlenin arkasına sığınmıyoruz. Çocuk gerçeğiyle yüzleşmeyi öneriyoruz. Çocuğun öncelikli yüksek yararı hayata
geçsin istiyoruz. Özellikle Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel ölçütleri dikkate alınarak ve çocuklarla birlikte bu yolculuğun başlamasını arzu ediyoruz. Bütün arzumuz bu
ve belki de unuttuğumuz ama yitik cennetimiz gibi duran çocuğa saygı anlayışını hayata geçirmek için bu yolculukları öneriyoruz.
Bu Strateji Belgesi’nin çözüm odaklı bir Strateji Belgesi olduğunu önemle vurgulamak isterim. Şu anda bu belgenin en temel ayırıcı özelliğini kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. Sadece koruyucu yaklaşıma odaklı bir strateji belgesi değil. Medya
okuryazarlığı eğitimine odaklı bir Strateji Belgesi. Çocuğa yönelik tüm yayınlarda içerik geliştirilmesi ekseninde çok daha fazla eyleme yer vermiş olan bir Strateji Belgesi. Bu Strateji Belgesi’nin bu güne kadar ulaşması önce çocuklarımızın katkılarıyla oldu. Anne-baba görüşü çok belirleyici oldu. Web portalımızdaki yaş grubunu sizlerle
paylaşmak istiyorum. En fazla katılımcı yaş grubu 21-35 yaş grubu, genç anne ve babalar. Babalar çok az Tayfun Hocam, her zaman olduğu gibi anneler çok önde. Evet
biz babaları da annelerin safına davet ediyoruz bu Strateji Belgesi’yle. Ve eğer bunu
başaramazsak Türkiye’de çocuğun eğitim, büyüme ve gelişme süreçlerinin sorumluluğunu anneye bırakırsak sanıyorum medyayla yüzleşme konusunda annelere haksızlık etmiş oluruz.
Sayın RTÜK Başkanı Davut Dursun Hocamızı dinledik; cep telefonunun televizyonun önüne geçtiği bir evre şu anda Türkiye’de yaşanan evre ve bu çok önemli bir
sonuç.
Kongre’nin Okuma Kültürü ve Medya Komisyonu onun çalışmaları ve raporu çok
önemli. Dolayısıyla sadece işitsel ve görsel, dijital medya okuryazarlığı değil kitap üzerine, okumak üzerine bir yolculuğa bu ülkeyi çıkarma cesareti göstermeliyiz ve biliyoruz ki artık eğitim sisteminde öğrenmeyi öğretemeyen bir eğitim sürüyor. Cumhuriyet
döneminin en büyük zaferi okuma yazmayı %98,6’ya çıkarmış olmasıdır. 25 ülke arasında Türkiye okuduğunu anlama noktasında sondan dördüncü sırada olan bir Türkiye. Evet, kitapla başlamak, evet okuyan bireyleri yetiştirmek ve bütün zihinsel gelişim
süreçlerini okuma kültürüyle de besleyen bir dönemi başlatmak durumundayız. Bunu önerdiği için özellikle yurt dışı alan uzmanları Strateji Belgesi’ni ilgiyle karşılamışlardır. Okuma kültürü hep dışlandı son yıllarda, hep yeni medya üzerinden bazı araştırmalar yapıldı veya onların sonuçlarıyla sınırlı bir alan ortaya çıktı. Evet, kitap da bir
medyadır, sevgili bir medyadır, evet kitapla başlamak daha önemli değil mi Sevgili Aleyna? Kitapla başlamak.
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Strateji Belgesi’ne görüş bildirmiş bütün çocuklarımıza teşekkür ediyoruz, annelerebabalara ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Birkaç bin anne olduğu için binlerce
kez teşekkür ediyoruz. Bu heyecan umarım bu belgenin hayata geçmesinde çok önemli ve itici bir güç olacaktır. Kongre Düzenleme Kurulu, Bilim ve Değerlendirme Kurulu, Yürütme Kurulu Üyelerine teşekkür ediyoruz. Bu Strateji Belgesi çalıştay, Ankara, Eskişehir, İstanbul Odak Grubu ve Yazım Grubundaki arkadaşlarımızın eserleridir. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz ve izninizle vizyonumuzu okuyarak sizi
bundan sonraki oturumla baş başa bırakmak istiyoruz: “Çocuğa saygı ve çocuk hakları kültürü temelinde bir çocuk medya ilişkisi için; paydaşların sorumluluklarının bilincinde olduğu medya okuryazarı bir Türkiye.” Evet biz hayallerimizi yazmadık, kutsal
bir metin de yazmadık. Türkiye’ye çocuk ve medya ödevini hatırlatmak istedik. Değerli Necmettin Oktay Hocamıza, Değerli Murat Karakaya Beyefendiye, Değerli Nurullah Öztürk Beyefendiye ve kurumlarına hepiniz adına teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
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Oturum: Çocuklar İçin Televizyon
Prof. Dr. Tayfun ATAY: Değerli misafirler, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Oturumumuza hoşgeldiniz. Sabah başlayan bu değerli Kongre bünyesinde sanıyorum oldukça canlı ve çekici geçeceğini tahmin ettiğim bir birliktelik içindeyiz. Çocuk
televizyonları üzerine ve çocuk televizyonlarımız üzerine bir çalışma yapacağız önümüzdeki kısıtlı 45 dakikalık zaman içerisinde. Dolayısıyla sözü çok fazla uzatmak istemiyorum ben, ne yazık ki sonrasında bir tartışma imkanı da bulamıyoruz. Ben sözü
değerli konuşmacılarımıza bırakacağım ama tabii ki birkaç cümleyle de olsa birkaç dakika duygu ve düşüncelerimi paylaşmayı ben de istiyorum.
Biz hayata gözlerimizi televizyonla açan bir kuşak değiliz ama televizyon hayatımıza katıldığında benim karşıma çıkan bir karakter vardı: Sevimli Hayalet Casper. Ben
Casper’la büyüdüm, Casper’la adam oldum. Casper Sevimli Hayalet benim hayatımda
iki önemli etkiye sahip oldu. Birincisi hayaletleri sevmeyi öğrendim, ikincisi Sevimli
Hayalet adı üzerinden onun adındaki “Hayal Et” vurgusu üzerinden hayal etmeyi istedim, arzu ettim, öğrendim ve sabah bir konuşma da zikredildiği gibi, Albert Einstein’ın
meşhur sözü “hayal gücü bilgiden çok daha önemlidir”. İnsan hayal ettiği müddetçe sadece yaşamaz. Biliyorsunuz bir deyişimiz var, insan hayal ettiği müddetçe yaşar. İnsan
hayat ettiği müddetçe yaşamaz sadece, aynı zamanda yaratır da. O yüzden hayal çok
önemli, hayal üretimi çok önemli. Televizyonun en önemli işlevlerinden birisi tabii ki
bizlere hayaller üretmesi. Hayal dünyamızı zenginleştirmesi, kamçılaması, kışkırtması. Bu açıdan çocuk televizyonlarının önemi çok büyük.
Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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Sabah Sayın RTÜK Başkanımız Türkiye’de çocukların cep telefonu ve internet kullanımının televizyonun önüne geçtiğini vurguladılar. Şunun altını çizmek gerekir: Sonuçta cep telefonu ve internet öne geçmiş olsa da içeriklere bakıldığında bu içeriklerin
yine televizyon kaynaklı içerikler olduğunu, televizyon kanallarının, televizyon kuruluşlarının ürettiklerinin hem cep telefonu üzerinden, hem internet üzerinden kullanımda,
dolaşımda, etkileşimde ve tartışmada olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bundan yaklaşık bir yıl önce yapılan bir başka uluslararası toplantıdan çıkan sonucu da ben şöyle
değerlendirmiştim. Evet, bugün cep telefonları, internet öne çıktı ama sonuçta fabrika
hâlâ televizyon. Televizyon kanallarında üretim ortaya konuyor, internet, Twitter, sosyal medya bu içerikleri alıyor, kullanıma sokuyor, daha geniş bir alana yayıyor. Dolayısıyla televizyon fabrika, internet pazar. Böyle düşünmek gerekiyor. İşte o fabrika içerisinden 3 değerli kuruluştan çocuklarımız için Türkiye’de çok büyük emek harcayan
3 büyük kuruluştan, 3 çocuk televizyonundan temsilcilerle birlikteyiz. Sabah yine verilen rakamlarda yanımda olan değerli arkadaşlarımın temsil ettiği televizyon kuruluşlarının Türkiye’de çocuklar tarafından da en çok izlenen kuruluşlar olduğu ortaya çıktı. Bu açıdan da hem onları kutlamak istiyorum hem de onlarla birlikte olduğum için
büyük bir onur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ve sözü şimdi onlara
bırakıyorum. Minika Çocuk ile başlıyoruz ve Minika Çocuk’tan Elçin Koyuncu bizlerle birlikte ve sözü ona bırakıyorum.
Elçin KOYUNCU: Öncelikle grubum adına bu çocuk medya hareketi içerisinde yer
aldığımızdan duyduğumuz mutluluğu dile getirmek istiyorum. Kanalımız 2010 yılından itibaren hazırlıklarına başladı. Şu anda iki ayrı çocuk kanalıyla devam ediyoruz yola. Minika Çocuk 3-8 yaş grubuna hitap eden çocuk kanalımız. Minika Go 7-14 yaş grubuna hitap eden ayrı bir çocuk kanalımız. Bunları yaş gruplarına göre ayırmamızdaki
asıl sebep içeriklerin böyle gerektirdiğini fark etmemiz oldu. Minika Çocuk ve Minika
Go yayınlarını hazırlarken titiz çalışmalar içerisindeydik. Kanal pedagogumuz, editörlerimiz tüm programlarımızı hazırlarken gerçekten dakika dakika incelediler. Amacımız çocukların eğlenirken öğrenmesini sağlamaktı. Araştırmalarda da gördüğünüz gibi aslında çocuklar zamanlarının çoğu kısmını televizyonda harcıyorlar ve televizyonla
birlikte interneti de kullanıyorlar. İnternette de izledikleri programları tekrar izlemek,
kaçırdıklarını tekrar görmek istiyorlar. Kanallarını Facebook, Twitter’dan sosyal medyadan takip ediyorlar. Bu amaçla biz de kanalımızı konumlandırırken 360 derecede düşündük. Hem web sitesinde online’da yer aldık, hem televizyonda karşılarında olduk,
hem de etkinliklerle sahada çocuklarla yan yana gelmeyi istedik. Aynı zamanda yenilikçi, güvenilir çocuk ekranı imajımızın devamını sağlamakta vizyonumuzun bir parçasıydı. Toplumsal değerlere, erdemlere, sanatsal bilgilere sahip bir neslin yetişmesine
katkı sağlamaktı. Ön planda televizyonun yer aldığı Minika markasıyla faaliyet gösterdiğimiz diğer alanlarda da Türkiye’nin ve dünyanın güvenli çocuk markalarından biri
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haline gelmeyi arzu ediyoruz. Bahsettiğim gibi 360 derece hazırlanmış bir çocuk projesi olan Minika markası etkinliklerle de saha aktiviteleri içerisinde yer almaktadır. Burada amacımız çocuklarla bir araya gelmek, onları televizyonun dışında açık ve kapalı
alanlarda hareket imkanı sağlamak. Bunu Minikafest markasıyla yaptık. Hem kendimizi anlattık, yeri geldi yanımızda markalarla birlikte yer aldık. Çocukların önemli günlerinde onları yalnız bırakmak istemedik. 23 Nisan, 19 Mayıs gibi günlerde onlarla birlikte saha aktivitelerine katıldık. Aynı zamanda onlineda yer aldık. Çünkü online çocukların vakit geçirdikleri ikinci belki de önde gelen alanlardan biri. Bunun için çocuklar
aslında oyun sitelerinde çok vakit geçiriyorlardı ve bir oyun sitesi hazırladık. Oyun sitemizde çocukların vurdulu kırdılı şiddetten uzak durabilecekleri oyunlardan oluşturduk. Canlı yayınlarımızı takip ediyorlar çocuklar sadece televizyondan izlemiyorlar, aynı zamanda Ipad’lerinden ve bilgisayarlarından istedikleri kanalların yayınlarını canlı
olarak takip edebiliyorlar. Burada da vardık. Çocuklar özel günlerinin kutlanmalarını
arzu ediyorlar ve çok hoşlarına gidiyor. Yaklaşık bir buçuk senedir de bunu da yapıyoruz. Çocukların doğum günlerini hem ekrandan hem de online web sitelerinden kutluyoruz. Kendilerini görmüş oluyorlar sevdikleri ve uzaktaki akrabalarına ulaşmış oluyorlar. Çocukları bu aşamada da mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
Sadece Çocuk ve Medya Hareketiyle ilgili son sözlerimi söylemek istiyorum. Umarım
çalışmalar, eylemler, planlar istediğimiz yere gelir, kısa sürede çocukların gerçek birer
medya okuru olduğunu gözlemleriz. Medya okuryazarlığı gerçekten çok önemli, aileler kadar biz televizyoncular da buna çok hassasiyetle yaklaşıyoruz. Şu anda dinleyen
aileler, anne-babalar da umarım farketmişlerdir. Her zaman için iyi, olumlu, olumsuz
görüş ve temennilerinize açığız. Bize her zaman ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
Prof. Dr. Tayfun ATAY: Elçin Koyuncu’ya Minika Çocuk kanalıyla ilgili olarak verdiği değerli bilgiler için biz teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Kendisi çok da tasarruflu
kullandı zamanı. O yüzden de teşekkür ediyoruz kendisine. TRT Çocuk temsilcisi olarak Sayın Can Soysal, buyrun.
Can SOYSAL: Merhaba, hoşgeldiniz. TRT Çocuk’un yolculuğunu kısaca anlatmak
istiyorum bugüne gelene kadar. Çünkü bu ay başında, 1 Kasım tarihinde beşinci yılımızı kutladık. Beş yıl… düşünüyoruz ne kadar çabuk geçmiş ve bu beş yıl içerisinde
bizler neler yapmışız. TRT Çocuk’un macerası 2008 yılında Genel Müdürümüz İbrahim Şahin’in yeniden yapılanma politikası neticesinde doğan ilk kanal. Bu görev bize verildiğinde bizler çocuk yayıncıları olarak çok heyecanlandık. Dünyada tüm kamu televizyonları içerisinde yer edinmeye başlayan tematik çocuk kanalları içerisinde biz de artık yerimizi alabileceğiz diye düşünüyorduk. Gerçekten çok yoğun ve yorucu bir ön çalışma yaptık. İstanbulda kalabalık olmayan tecrübeli bir ekibimiz var ve
çocuk programcılığı konusunda uzman. Sekiz ay gibi kısa bir sürede bir yayın planKongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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laması yaparak yayınımıza çıktık. Bu süre içerisinde kanal tasarımlarını da eklemek
gerekir.Kanalımızın yayın politikasına karar verirken bunun için hazırladığımız bazı
kriterler ve bazı hedefler vardı. Sürem sınırlı olduğu için hepsini anlatmayacağım size. 24 maddelik kanal prensipleri ve bizim hedeflerimizle ilgili sıralamalardı. İlk önce yayın saatimizle başlamıştık, yayın saatimiz tüm gün 24 saat olmasın diyerek çocukların yatma vakitlerini de göz önüne alarak saat 06:30’dan başlatıp 21:00’e kadar
giden on dört buçuk saatlik bir yayını öngördük. Bunun ardından televizyon programcılığı kriterleri geldi. Özellikle “çocuk programcılığı” alanında uzmanlık gerektiren bir iş. Yaş grupları ayrımları çok önemli. Bizim yaş grubumuz 4 yaşından başlayıp
12 yaş grubuna kadar giden büyük bir yelpaze. Ama o yelpazenin içerisinde üç farklı yaş grubu var. Okul öncesi grup, 6-9 yaş grubu ve 9-12 yaş grubu. Bu üç farklı gruba da farklı programlar, farklı projeler ve farklı yayın stratejileri hazırlamak gerekiyordu. Bunlar üzerine epeyce çalıştık ve farklı programlar ürettik. Şu anda okul öncesi yayınlarımız günlük yayınımız içerisinde %45 civarında yer alıyor . 6-9 ve 9-12 yaş
grupları da bunları takip ediyor.
İkinci hedefimiz, bizim için önemli hedeflerden birisi yerli yapım oranıydı. Çünkü
dışarıdan alacağımız yayın materyalleri, programlar, formatlar, çizgi diziler “ bizi ne
kadar memnun edecek?” veya “ kendi kültürümüzle ne kadar kesişecekti?” Bu bizim
için temel sorulardan biriydi ve kanal çalışmalarının başlamasıyla beraber yerli yapımlar üzerinde özellikle çizgi film, animasyon üzerinde çok gayret gösterdik. Burada sabah yapılan araştırmalarda da gördük sonuçları. Biz bunu yıllar öncesinden de biliyorduk ki çocuklar en çok çizgi film izlemeyi seviyor. Biz ana hedefimizde çizgi film sektöründe Türkiye’yi “tüketen değil üreten” yapmak vardı.Bizim çocuklarımız için, kendi yazarlarımızın yazdığı, kendi çizerlerimizin çizdiği ve kendi yönetmenlerimizin yönettiği animasyon çizgi film projeleri yaptırmak vardı. Bunun üzerine çok çalıştık. Reklam sektörü haricinde bu sektör yoktu ve onların da çocuk programcılığı veya animasyonları ile en ufak bilgileri yoktu. Çizgi Film stüdyoları kurulmaya başladı ve biz onlara yoğun bilgi- tecrübe akışı ile yardımcı olduk. Hedefimiz çizgi film üretmek ve %70
yerli yapım oranına ulaşmaktı. Dördüncü yılımızda da bu hedefimizi yakaladık. Günümüzde biz medya ve televizyonu hepsi bir bütün olarak görüyoruz. Yeni medya özellikle teknolojiyi kullanarak alana hızla giriyor. Bizim kanal stratejilerimizde öne koyduğumuz bir başka kavram vardı “televizyondan öte” kavramı. “Televizyondan öte.” Yani biz sadece televizyon yayıncısı olmayacaktık. Bu yayıncılıkta, klasik medyanın unsurları ile yeni medyanın unsurlarını birleştirip farklı çocuk yayıncılığı yapma stratejimiz vardı ve bu strateji üzerine gerçekten çok çalıştık. Tabii 5 yıllık süreç içerisinde
de bu teknolojiler de kendini geliştirdi ve farklı kullanım boyutları kazandı. “Çapraz
Medya” dediğimiz televizyonla etkileşen birleşik medyaların ürünleri çıktı veya “Dönüşebilir Medya” dediğimiz varolan çok farklı formatlar üretmek gerekliliği ortaya çıktı.
TRT Çocuk da bu formatlar üzerinde özellikle çok çalıştı. Programlarımızı oluşturur-
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ken markalarımızı oluştururken de tüm bu dönüşümleri düşünerek tasarlayarak adım
adım ilerledik. Mesela iki dergi çıkarttık. Bunlardan birisi Pepe ve TRT Çocuk dergisi.
İkisi de hedefleri için öngörülmüş başka bir ifade ile “okuma alışkanlığı” kazandırmak,
sadece televizyon seyreden bir çocuk değil aynı zamanda okuyan veya okuduğunu yorumlayarak bizimle etkileşen, kendini ifade eden, hayal eden, düşünen çocuklar oluşturmak için yaptık biz bunu. TRT Çocuk dergisi dergiciliğin dibe vurduğu bir zamanda, şu anda 30.000 tirajla okunduğumuz için mutluyuz. Amacımız bunu 1,5-2 yıl içerisinde iki katına çıkarmak.
Kongrede de bunu görüyorum korkulan birşey var ve biz bu sözleri hiç kullanmak
istemiyoruz. “İşte yeni medya veya başka bir anlatımıyla başka bir tür olarak internet
ve ürünlerini akıllı cihazları çocuklar kullanabilir ama...” Biz bu “ama”yı hiç bir şekilde kullanmak istemiyoruz. Çünkü çocuklar her zaman yeni teknolojileri yeni medyaları kullanacaklar ve bunu hayatlarının bir parçası haline getirecekler. Tüm problem bize
göre “içerik” oluşturmakta. Biz “yeni medyaya” bu yönü ile çok önem veriyoruz. Televizyon formatlarında etkileşimli, etkileşebilen bir içerik oluşturmak hedeflerimiz arasında. “TRT Çocuk olarak yılda iki etkinlik yapıyoruz. Bunların birisi bir çalıştay. Yapımcılar televizyon yapımcıları için uluslararası platformlardan getirdiğimiz uzmanlarla sessiz sedasız bir şehrin bir köşesinde herhangi bir alanıyla televizyonculuğun veya medyanın herhangi bir alanıyla ilgili uluslararası gelişmeleri izleyecek örnekler göreceğimiz uzmanları ile birlikte bir çalıştay yapıyoruz. İkinci büyük etkinliğimiz de
“TRT 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği” çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz 2104 yılında üçüncüsü gerçekleşecek “Uluslararası Çocuk ve Medya Kongresi.” Bu sene kongrede tüm içerik sağlayıcılara faydası olacak şekilde üç üniversitemize araştırma yaptırdık. Ve bu araştırmalardan bir tanesi de sonuçlarıyla bu kongre çerçevesinde sunulacak. Biz gelecek için, çocuklarımız için hayal tasarlıyoruz. Onların hayal edebilecekleri
şeyleri, vizyonları onlara sunmak istiyoruz. Onları bu hayalleri üzerinde konuşturmak
veya kendi hayalleri üzerinde konuşturmak istiyoruz. Son olarak söyleyeceğim en son
buraya çıkarken sosyal medyada yazılan bir mesaj dikkatimi çekti. Bu TRT Çocuk adına atılmış bir mesajdı. Şöyle diyordu: İplerini aya asacağım ve en büyük salıncağı yapacağım. İngilizce bir devam: Forever TRT Çocuk.
Teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Tayfun ATAY: Sayın Can Soysal’a biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu arada
yeni bir müjdeyi de kendisinden almış olduk. TRT bünyesinde sanıyorum Uluslarası
Çocuk ve Medya Kongresi hazırlanıyor, düzenleniyor. Üçüncüsü nisan ayında yapılacak.
Dolayısıyla çocuk ve medya konusuna ilişkin çalışmalar farklı kurumlardan ama mutlaka eşgüdümlü olarak ve etkileşimsel şekilde devam edecek ve buradaki Kongreye bir
yeni adım olarak da eklenecek. Vakti değerli konuşmalarımız oldukça tasarruflu kullanıyorlar. Bu nedenle galiba bir iki yorum yapma imkanı da benim açımdan olacak.
Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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Sabah Sayın RTÜK Başkanımız Davut Dursun’un açıkladığı bir başka veri yine bizim toplantımız açısından önem taşıyor. Can Bey’in de vurguladığı gibi çocuklar en
çok çizgi film izliyorlar ama Türkiye yerli çizgi film üretiminde, Davut Bey işaret etti, oldukça geri durumda. Bu tabii çok vahim bir durum ve biraz önce benim söze başlarken ifade ettiğim çocukluk anım üzerinden de düşünüldüğünde bir parça acı verici. Yani benim çocukluk kahramanım çizgi film kahramanım yerli bir kahraman olamadı. Gönül istiyor ki bundan sonraki aşamalarda Türkiye’de artık giderek yetkinleşen çocuk televizyonlarımızın, hiç yok değil biliyorum, belki Meryem hanım Yumurcak
TV’de bu açıdan karşımıza çıkan karakterler var; onlardan bize bahsedecektir; hiç yok
değil ama sanırım hâlâ yeterli değil dünya ölçüsüyle karşılaştırıldığında. Türkiye’de de
tabii ki gerek tarihsel gerek güncel olarak hayatımızın içinden, toplumumuzun değişik
bölgelerinden çıkabilecek çok çarpıcı çok etkileyici kahramanlar olacaktır. Tabii küresel bir çağın içinde olduğumuz için bunun dünyada olup bitenlerden tamamen bağımsız olması da söz konusu değil. Sadece yerele endeksli değil ama dünyaya da açılabilen
bir kurmaca içerisinde kurgusal çerçevede hepimiz için heyecan verici çocuk çizgi film
ürünlerini ve kahramanlarını dört gözle bekliyoruz. Şimdi son konuşmacımız Yumurcak TV’den Meryem Akbal; sözü kendisine bırakıyorum.
Meryem AKBAL: Sevgili çocuklar, sevgili çocuk dostları; hepinizi muhabbetle, sevgiyle selamlıyorum.
Bugün tüm çocuk kanallarının önünde çok önemli bir lokomotif var: TRT Çocuk.
Sayın Can Soysal çocuk yayıncılığına dair önemli pek çok noktayı biraz önceki konuşmasında en güzel şekilde dile getirdi. Prof.Dr.Tayfun Atay’ın sözlerine ilaveten şunu
söylemek istiyorum. Ben Türkiye’deki yerli üretim konusunda karamsar değilim. Yerli üretim konusunda hızlı, gözle görülür bir artış var. Bu artışın Türkiye’yi çok kısa bir
sürede dünyada önemli bir seviyeye getireceğini düşünüyorum.
Genel yayın yönetmenliğini üstlendiğim Yumurcak Televizyonu; çok az çalışanın olduğu, küçük bir yapıya sahip. Buna karşın halihazırda kendi üretimi olan tam 35 program formatını yayın yelpazesinde barındırıyor. Elbette her program her zaman ekranda yer bulamıyor, ancak her biri birer Yumurcak TV markası olarak hafızalarda çoktan yer etti.
Şimdi ise Yumurcak TV izleyicileri iki yeni yerli yapımla daha tanışmanın heyecanını yaşıyor. Bunlardan ilki; Can. Can adlı çizgi serimiz iç yapım olarak Ekim ayında
yayın hayatına başladı ve çok büyük bir ilgiyle karşılaştı. 2014’ün ilk günlerinde ise Niloya adlı, çocukların şimdiden çok sevip beğeneceklerine, benimseyeceklerine emin olduğumuz yerli bir yapım daha yayına başlayacak. Buradan, hazırlık aşamasında olan
başka projelerin müjdesini de vermek istiyorum. Onların da en kısa sürede yayına girmesi yönünde bir hedefimiz var.
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Yumurcak, çocuk yanlısı yayıncılık anlayışına sahiptir.
Bugün Yumurcak TV söz konusu olduğunda ebeveynlerin zihnindeki ilk çağrışım
“güvenilirlik” kavramıdır. Başlangıçtan itibaren amaç “çocuk yanlısı bir TV yayıncılığı” idi. Bu amaç kendi ilkelerini beraberinde getirdi. İlkeli yayıncılık anlayışı Yumurcak TV’yi güvenilir kılarken yayıncının sorumluluğunu daha da artırdı.
Yumurcak eğlencelidir!
Çocuk oyun ister, kendini oyunla ifade eder. Yetişkinlerin televizyondan eğitim ve
öğretime dair beklentilerinin yüksek olmasına rağmen, eğlenceli olmak çocuk yanlısı yayıncılık anlayışının bir gereğidir. Televizyon öncelikle bir eğlence aracıdır. İşte bu
nedenle Yumurcak eğlencelidir!
Yumurcak özenlidir!
Hedef kitlenin gelişim düzeyine göre içerik belirlemek; eğlence ve eğitimin dengesini doğru ayarlayabilmek; çocuğun duygu dünyasını örseleyecek, onu algı seviyesinin
üstünde kavramlarla karşılaştıracak her tür zararlı içerikten korumak; bir ebeveyn hassasiyetiyle yaklaşarak koruyucu ve kollayıcı tutum sergilerken çocuğun dünyayı ve hayatı tanımasına fırsat vermek Yumurcak TV’nin ilkelerindendir.
Yumurcak çocuğun gelişimine katkı sağlar.
Yumurcak TV’de yayınlanan Yum Yum Haber, Kitaplık, Kat Kat Katla, Resim Defteri, Arka Bahçede Bilim, Bay Becerikli, Bunu Ben Başardım gibi programlar çocuğun
gelişimini desteklemek üzere tasarlanmış programlardır. Bir Yumurcak TV markasına
dönüşmüş olan Uçan Balon adlı programda çocuk kendisini duruşu, mimikleri, sözleri ile ifade eder. Çevresi dışında kalan büyük bir kitleye hitap etmek, onun sosyal ve
duygusal gelişimine önemli bir katkı sağlar. Özellikle işitme engeli, konuşma problemi veya dürtü bozukluğu olan çocukları için aileler, Uçan Balon programını “eğitimin”
bir parçası olarak görmektedirler. Hassasiyet gerektiren bu gibi durumlarda yapımcı
ve yönetmenler çocuğa özel bir çalışma şekli benimsemekte; çekim öncesinde aile, terapist veya öğretmenle işbirliği yapmaktadırlar.
Yumurcak eğiticidir.
Genel anlamda televizyonun çocukların dil gelişiminde etkili olduğu konusunda kuşku yoktur. Bu etki olumlu yönde olabildiği gibi, olumsuz da olabilmektedir. Yumurcak
TV; Türkçe’nin doğru kullanımına dair gösterdiği özen, çeviri metinlerini farklı disiplinlerden uzmanlara değerlendirmesi sebebiyle televizyonun dil gelişimine etkisi konusunda olumlu geribildirimler almaktadır. Aileler çocuklarının dili doğru kullanma,
sözcük dağarcığını arttırma, kendini doğru ifade etme gibi beceriler edinmelerinde Yumurcak TV’nin katkısını dile getirmektedirler.
Yumurcak’ta yayınlanan Caillou, Tarçın ve Arkadaşları, Şimdi Tam Zamanı, Bali, Conni, Pokoyo gibi programların da çocuğun davranış kazanma ve pekiştirmesinde
olumlu etkileri rahatlıkla gözlenebilmektedir.
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Yumurcak farklı kültürlere kucak açar.
Yumurcak çocuğun evrensel değerlere saygı gösterirken yerel kalabilmesinde; kendi kültürel kimliğini pekiştirirken dünyanın farklı ülkelerindeki farklı kültürler, farklı
tabiat özellikleri hakkında bilgilenmesine destek olmaktadır.
Yumurcak TV Buster’dan Mektup Var, Zaboo Mafoo, Konuşan Orman, Oscar ve
Dikenli gibi programlarıyla çocukları evlerinin oturma odasından alır, dünyanın uzak
bir köşesinde yaşayan bir ağacın veya ender görülen bir balığın peşine düşeceği bir serüvene çıkarır.
Yumurcak farklı teknikleri sever.
Çocuk televizyonu yayıncılığı dendiğinde genellikle çizgi filmler, üç boyutlu filmler, animasyon seriler akla gelir. Gerçek hayattan görüntülerin yer aldığı çocuk program formatlarına; çocuğun aktif katılımının olduğu gerek stüdyo, gerekse aktüel programlara; stop motion, kukla gösterisi gibi türlere yer vererek Yumurcak, ekrana görsel
çeşitlilik kazandırır.
Yumurcak her yaştan çocuğu önemser.
Çocukların yaş gruplarına göre ihtiyaçları, algıları, beğenileri de değişir. Yumurcak
bunu göz önünde bulundurarak farklı yaş gruplarının ayrı ayrı ya da bir arada seyredebilecekleri, farklı saat dilimlerinin de dikkate alındığı etkin bir yayın planlama çözümlemesi sürdürmektedir. Bu çözüm Yumurcak TV yayınını daha dinamik ve güncel kılmaktadır.
Yumurcak kendi çizgi filmini üretir.
Yumurcak, Ekim 2013’te iç yapımı olan Can adlı çizgi filmi ekranlara taşıdı. Ocak
2014’te ise Niloya adlı çizgi seri ile ekranımız daha da renklenecek. Yumurcak TV çocukları Niloya ve Can’ın ardından yeni yerli çizgi dizilerle buluşturmak istiyor. Bu
doğrultuda yerel sektörden çizgi film üreticileri ile 2014 için proje bazlı görüşmeler
yapmaya devam ediyor.
Yumurcak bütüncül bir yayıncılık anlayışına sahiptir.
Yumurcak TV birçok farklı ürünün tek bir bütün oluşturduğu bir yapıdır. Bu yapının içinde birbirini destekleyen içeriklerden söz etmek gerekir. Bir çizgi filmde işlenen konu diğerinde farklı bir üslupla pekiştirilir. Program tercihlerindeki kriterler yayına bütüncül bir yapı kazandırırken, sıkça yenilenen arayüzlerdeki anlatımlar da yayını bütünlemektedir.
Yumurcak ilkelidir.
Yumurcak TV’nin yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da bilinirliği daha çok yayın
ilkeleriyle bağlantılıdır. Yüksek izlenme oranı kazandırabilecek pek çok ürün Yumurcak TV tarafından bazen tek bir ilkesine uymaması nedeniyle geri çevrilmektedir. Bu
durum teklifi sunan için de şaşırtıcı olabilmektedir. Ebeveynler de bu hassasiyetimizin
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farkındadırlar. Kanal algısını, imajını ve marka değerini oluşturan da ebeveynlerin, eğitimcilerin Yumurcak’a duyduğu bu güvendir. Yumurcak TV, yapısal olarak Türkiye’nin
çok küçük bir televizyon kanalıdır; fakat etkisi ve izlenilirliği çok büyüktür.
***
Daha önce Sayın Can Soysal’ın dikkat çektiği bir konuya ekleme yapmak istiyorum.
Uluslararası pazarda Türkiye gerçekten çok önemli bir aktör olmaya başladı. Öncelikle
artık fuarlarda Türk çocuk programlarına rastlamak hepimiz için bir gurur vesilesi. Bu
anlamda -özellikle belirtmek istiyorum- TRT Çocuk çok önemli bir iş yapıyor.
Dünyadaki üreticilerin içeriklerine, alımlarımız sırasında müdahale edebilmemiz
işin beni heyecanlandıran bir başka yönü. Artık katıldığımız fuarlarda örneğin dünyayı tanıtan çizgi filmler gördüğümüzde ülkemizin neden tanıtılmadığı sorusunu rahatlıkla sorabiliyor, beğeni kriterlerimize nihayet dikkat edilmeye başlandığını görebiliyoruz. Yerli üretimdeki artışın yanında dış alımlar sırasında gösterdiğimiz bu tutumla Türkiye’deki çocuk yanlısı bakış açısının dünya çapına yansıyışını görmekten büyük
gurur duyuyoruz.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Prof. Dr. Tayfun ATAY: Çok teşekkürler. Gerçekten çok verimli, çok etkili, efektif bir çalışma oldu. 15 dakikamız var, bu vakti değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Önce Meryem Hanımın vurguladığı bir nokta sanırım çok önemli. Çocuk yayınlarında, programlarında, dizilerinde çocuğun seslendirmesi. Böyle olmadığını biliyoruz ve bu güne kadar bu konuda bir hassasiyet gösterilmediğini biliyoruz ve bu aslında çocukluk denen kültürel kategoriyi aslında yetişkinlerin belirleme, düzenleme
önceliğinin bir parçası olarak değerlendirilmesi gereken bir nokta. Sanıyorum buradaki buluşmanın, bu Kongre’nin temel hedefleri doğrultusunda Meryem Hanım’ın
bu söylediği noktanın da vurguladığı noktanın da çok büyük önem taşıdığını, üzerinde durulması gerektiğini ben de söylemek istiyorum. Mustafa Ruhi Şirin dostumuzun
bir önceki oturumda Kongre’nin esas ana bileşeninin, öznesinin ve en önemli hareket kaynağının çocuklar olduğunu nasıl hassasiyetle, duygusal bir şekilde vurguladığını hatırlıyoruz. Bu açıdan Türkiye’de eğer çocuk televizyonculuğu sürdürülecekse,
çocuğa yönelik yayın yapılacaksa burada evet, çocuklarımıza güvenmek ve onları çocuklar için hazırlanmış bu yayınlarda yapıcı unsur olarak bu tür programların da öznesi olarak değerlendirmek ve onlara burada söz söylemek, konuşma ve seslendirme
hakkı vermek durumundayız. Biraz önce Davut Dursun Bey’in Türkiye’de çok çizgi
film izleniyor, çocuklar çizgi film izliyorlar ama yeterince üretilmiyor, şeklindeki tespitinden hareketle bunu aktarmıştım. Meryem Hanım Yumurcak’taki durum üzerinden cevap verdi ve tablonun o kadar da umutsuz olmadığını vurguladı. Can Bey’de
sanıyorum bir eklemede bulunmak istiyor. Ben sözü ona vereceğim ondan sonra bir
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on dakikamız var, bilmiyorum bir ilk başarabilir miyiz? Şu ana kadar olmadı. Sevgili dinleyicilerimizden de belki yorum ve soru alma şansımız olabilir az da olsa. Bunu
denemek istiyorum. Umarım böyle bir inisiyatif kullanma hakkımız vardır. Önce Can
Bey’e sözü veriyorum.
Can SOYSAL: Teşekkür ederim. Tabii bu sonuçlar açıklandığında şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Sektörün beş yıllık bir geçmişi var ve bu beş yıllık geçmiş içerisinde
bir çocuk programının çizgi dizisinin nasıl hazırlanacağı noktasından başlayarak bir
animasyon projesinin gerçekleştirme aşamalarını da katarak bunun neden zor bir süreç
olduğunu anlatmak isterim. Gerçekten şu anda bizim TRT Çocuk’un elinde kırk adet
proje var. Onbinlerce dakika üretim yaptırdık.Ve her projenin üretim süreçleri. Bunların yayına girebilecek sayıya ulaşması çok çetrefilli zahmetli ve zor iştir. Elbette sayısal
olarak Türkiye’de şu anda büyük üretici TRT Çocuk. Yumurcak’ın başlattığı az da olsa başlattığı yapımlarla oluyor bu süreç. Ancak yurt dışına herhangi bir ülkeye gittiğimizde gerçekten bunun kat ve kat sayısını ulaşan yapımlar var. Ama şu var ki biz uluslararası pazarlara gidiyoruz, uluslararası pazarlarda artık götürdüğümüz ürünler talep
alıyor. Bu da kalite açısından, evrensel çizgileri yakalama açısından, evrensel çizgilerle
yerel unsurları milli unsurlarımızı birleştirme açısından da iyi bir noktaya geldiğimizi
anlatıyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
Prof. Dr. Tayfun ATAY: Çok teşekkürler. Elçin Hanım sizin de eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Elçin KOYUNCU: Ben dublajla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Dublaj aşamasıyla ilgili. Aileler belki dikkat ediyorlar belki etmiyorlar, çocuklar farkındalar.
Bir içerik yerli üretim de olsa, yurt dışından alınmış bir içerik de olsa senaryosu öncelikle kontrol edilir editörlerce ve daha sonra dublaj stüdyoları aracılığıyla dublaja
gönderilir. Şu anda Türkiye’nin dublaj stüdyolarında yeterli çocuk seslendirme sanatçıları yok. Bunun için de bence bir havuzun oluşturulması gerekiyor. Çocukların ilgi alanına girse bile belki aileler bu konuda yeterince istekli değiller. Çocuklarını böyle bir alana yönlendirme konusunda çekinceleri olabilir, bunu da göz ardı etmeyelim istiyorum. Çünkü gerçekten bir çocuğu bir çocuğun seslendirmesi o içeriği cazip hâle getiriyor ve ilgi çekici hâle getiriyor. Ailelere de buradan mesaj olarak
vermek istiyorum.
Prof. Dr. Tayfun ATAY: Evet, bu da madalyonun öbür yüzü. Yani bunu istiyoruz
ama bunu sağlayacak sektörü beslemek gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Meryem Hanım buyurun.
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Meryem AKBAL: Bu arada Can Bey’in dikkat çektiği konuya bir ekleme daha yapmak istiyorum. Uluslararası pazarda hakikaten Türkiye çok önemli bir aktör olmaya
başladı. Birincisi artık fuarlarda Türk çocuk programlarına da rastlamak hepimiz için
gurur vesilesi. Bu anlamda tekrar söylemek istiyorum TRT Çocuk çok önemli bir iş yapıyor. Ama bir taraftan da dünyadaki üreticilerin içeriklerine bizim alımlarımızın müdahalesi de beni heyecanlandıran başka bir taraf. Örneğin diğer üreten yabancı firmaların çocuğa dünyayı tanıtırken kullandığı belli argümanlar var. İşte diyelim ki ülkeleri tanıtacak 6-7 ülke var ve Türkiye o pazarda aslında saygın bir isim. Soruyoruz: Biz
bunu niye alalım? Hani Türkiye var mı? Yok cevabını aldıktan sonra biz düşünüyoruz.
Fakat aradan bu fuarlara katılmaya başlayalı çocuk kanalları olarak altı yıl oldu. Altı
yılda artık yavaş yavaş yeni projelerde Türkiye’nin de içerikte yer almaya başladığını,
daha doğrusu bizim beğeni kriterlerimize dikkat edilmeye başladığını görüyoruz. Yani
hem yerli üretimin artması hem de dış alımların da artması aslında bizim çocuk yanlısı Türkiye’deki çocuk televizyonlarının çocuk yanlısı bakış açısını dünya çapında da
etkiliyor, yönlendiriyor gibi geliyor bana ve bu heyecan verici bir durum.
Prof. Dr. Tayfun ATAY: Çok teşekkürler. Oturumumuz çok etkileşimsel hâle geldi ve bu beni çok mutlu ediyor. Bir konuğumuzun katkısını alacağız. Buyrun, sizi tanıyalım.
Konuk - Dr. Selda Fatma Bülbül: Teşekkür ediyorum. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanıyım. Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı’yım Kırıkkale Üniversitesinde. Strateji Yazım Grubu’nun da içindeyim, bir senedir bu işle uğraşıyorum. Benim çok merak ettiğim şey, burada çok iyi niyetli yorumlarda bulunuyorsunuz. Çocuklar için şöyle böyle falan falan diye ama acaba bunun tam karşı tarafında bir de bu işler nedeniyle maddi beklentiler bunun beklentiler var. Kimse bedava çalışmıyor orada herhalde.
Reklamlar konusunda nasıl bir politikanız var? Umudum TRT’nin bir gün hiç reklamsız yayın yapabilmesi. Çünkü, bu yayınlar bizim vergilerimizle yapılıyor. Hiç olmazsa TRT’de böyle bir reklam görmeyelim. Siz özel kanallar olarak bu reklam işini nasıl düzenliyorsunuz? Yayınlarınızın yüzde kaçı reklam? Çünkü reklam dediğimiz zaman bunlar hep çocuğun karşısında olan şeyler. Çocuk tarafında reklam yok maalesef. Teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Tayfun ATAY: Çok teşekkür ederiz. Buyurun Elçin Hanım veya Meryem
Hanım. Sanıyorum daha ziyade size yönelik soru.
Meryem AKBAL: Hocam çok önemli bir konuyu dile getirdi. Aslında bizim de hiç
hoşlanmadığımız bir konu. Yumurcak Televizyonu’nda reklam çok. Hatta pazarlama
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kuşakları var. Biz de aynı sizin gibi bu durumdan çok memnun değiliz, şikayetçiyiz fakat bu özel sektörün çok önemli bir gerçeği. O reklam olmadan maalesef o kanal ayakta duramıyor. Ancak şöyle bir şey var. Reklamın içeriğine zaman zaman müdahalemiz
söz konusu, bu sevindirici bir durum. Ve bu tür toplantıların ben sonuç olarak alana
somut birtakım katkı sağlamasını bekliyorum. Bu dile getirdiğimiz konu da bunun dile geleceğini bildiğim için sunumda çok fazla da yer vermedim dublajdan bahsediyorum çünkü dublaj geride kalan bir konu sürekli. Bu tip toplantıların sonucu olarak inşallah ben bir gün çocuk kanallarında reklamların kalkacağını ümit etmek istiyorum.
İnşallah devlet kanalında bu bir an önce kalkar. En azından şunu yapmak gerektiğini
düşünüyorum. Biz yetişkinlerin bundan sonraki ömrü kaç yıl? Biz o markayla kaç yıl
muhatap olacağız? Ama o çocuğun önünde uzun yıllar var. Benim izlediğim saatin fiyatıyla çocuğun izlediği saatin fiyatı aynı olmamalı en azından. Onunki yaşıyla orantılı olarak izleyeceği yaşla katlanarak artmalı. Altmışla çarpılmalı, seksenle çarpılmalı fiyat. Yani bir şeyler yapılmalı hocam ama bunu şu anda biz özel kanallar olarak yapabilecek durumda değiliz.
Prof. Dr. Tayfun ATAY: Teşekkürler. Elçin Hanım buyurun.
Elçin KOYUNCU: Biz yayın denetimimizin içine reklamları da ekledik. Reklamlarımız da pedagog kontrolünden sonra ekrana geliyor ve gönül rahatlığıyla uygun
olmadığını düşündüğümüz reklamları yayınlamadığımızı da dile getirmek istiyorum. Gerçekten çocukların yaş grubuna ve reklamı yapılan ürünün eğer herhangi
bir faydası yoksa, zararlı öğeler içeriyorsa gayet geri çevirebiliyoruz. Şöyle aslında alınan kararlar doğrultusunda iptal edilen kurumlarca zaten yayınlanmayan reklamlar yayınlanmıyor ama bunun üzerinde ailece bizim dikkat ettiğimiz –oyuncak reklamı gelebiliyor bir firmadan ve göstermek istemediğimiz karakterler var. Yani çocuğa herhangi bir faydası yoksa oyuncağın, üretilen ürünün bu reklamlar gayet geri çevrilebiliyor.
Prof. Dr. Tayfun ATAY: Çok teşekkürler. Can Bey sizin bu konuda eklemek istediğiniz bir şey olabilir. Haksızlık etmeyeyim size. Sanki dışlamış gibi olmayayım.
Can SOYSAL: Gerbner’ın bir sözü var. Diyor ki: “Televizyonlar aslında kültür ekme aracıdır topluma tüketim kültürünü ekerler.” Gerçekten bunun üstüne söyleyecek
birşey yok. Kamu yayıncısı olarak da TRT’nin yeni stratejileri olacaktır bunu biliyoruz. Ben kısıtlıyoruz v.s. diye birşey söylemek istemiyorum. Reklam reklamdır. Evet bazı ürünlerin reklamı bizde yok, girmiyor yayınlarımıza satın almıyoruz bu reklamları”
Ama reklam reklamdır. Başka söyleyeceğim birşey yok.
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Prof. Dr. Tayfun ATAY: Çok teşekkürler. Saatimiz tam olarak süremizin dolduğunu işaret ediyor. Sanırım oldukça etkileşimsel ve gayet mütevazı başlayan ama giderek açılan ve kanatlanan bir çalışma oldu, oturum oldu. Konuklarımıza çok teşekkür
ediyorum oturumu gerçekleştirmekte katkılarını ortaya koyan Minika Çocuk’tan Elçin Koyuncu, TRT Çocuk’tan Can Soysal, Yumurcak TV’den Meryem Akbal’a. Bizimle birlikte olduğunuz için ve katkılarınız için tabii. Size de çok teşekkür ediyorum. İyi
günler diliyorum.
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İkinci Gün

v
15 kasım 2013, cuma

Kongre Genel Kurul Çalışmaları
Sunucu: Sevgili Çocuklar, Sayın Katılımcılar;
Şimdi yetişkin divan heyeti seçimini yönetmek üzere Kongre Başkanımız Sayın Prof.
Dr. Halûk Yavuzer hocamızı kürsüye davet ediyorum.
Prof. Dr. Halûk YAVUZER: Sevgili Çocuklar, Saygıdeğer Delegeler, Değerli Konuklar;
Başarılı, keyifli, olumlu geri bildirimlerle dolu iki günü geride bıraktık ve Çocuk Divan Kurulu seçildi. İzninizle önce Çocuk Divan Kurulu Başkanı ve Divan Üyeleri’ni
sahneye davet ediyorum. Divan Kurulu Başkanı Gönülnur Demet, Divan Üyeleri Ulaş
Mısırlıoğlu, Begüm Tomur ve Eylül Ecem Yıldız. Kongre Genel Kurulu’nu yönetmek
üzere Çocuk Komisyonları’nın ortak toplantısında yapılan seçimde Gönülnur Demet
22 oyla Çocuk Divan Başkanlığı’na seçilmiştir. Ulaş Mısırlıoğlu (11 oy), Begüm Tomar
(7 oy), Eylül Ecem Yıldız (4 oy).
Şimdi izninizle Değerli Delegeler, Katılımcılar ve Konuklar biz Yetişkin Divan Kurulu Üyeleri’ni seçmek üzere sizlerden Divan Kurulu Başkanı ve Üyeliği için aday bekliyoruz. Eğer yoksa elimde I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Başkanlığı’na hitaben
yazılmış Yetişkin Divan Başkan ve Üyeleri için başvuru var, onu oylarınıza sunabilir
miyim efendim.
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Kongre Yetişkin Divan Başkanı ve Üyelikleri’ne Prof. Dr. Aydın Gülan’ı, Divan
Üyelikleri’ne Erkan Durdu, Nurullah Öztürk, Doç. Dr. Melikşah Yasin’i öneriyoruz.
Genel Kurul’a saygıyla arz ederiz.
Prof. Dr. Halûk Yavuzer
Prof. Dr. Davut Dursun
Murat Karakaya
Prof. Dr. Korkut Tuna
Mustafa Ruhi Şirin
Bu öneriyi kabul eden Sayın Genel Kurul Üyeleri; listeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edilmiştir.
O zaman değerli hocam Prof. Dr. Aydın Gülan’ı İstanbul Üniversitesi’nin duayen
değerli hocası Aydın Gülan’ı, Sayın Erkan Durdu’yu, Sayın Nurullah Öztürk’ü ve Sayın Doç. Dr. Melikşah Yasin’i sahneye davet ediyorum. Sanıyorum şu andan itibaren
ben görevimi tamamlamış oluyorum, koltuğuma geçebiliyorum ve Genel Kurulu’nu
yönetmek üzere Çocuk ve Yetişkin Eş Başkanlara teslim ediyorum, kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Buyurunuz efendim.
Prof. Dr. Aydın GÜLAN: Genel Kurul’u saygıyla selamlıyorum. Ben sadece Kongre Yönergesi’nin ilgili maddesini okuyup sözü bırakacağım. Şöyle diyor 7. maddenin
2. bendi:
Kongre çalışmalarını Kongre Yetişkin Divan Başkanı ve Kongre Çocuk Divan Başkanı birlikte yönetir. Yetişkin Divan Başkanı’nın Çocuk Divan Başkanı’na karşı bir önceliği, üstünlüğü bulunmamaktadır. Çocuk Divan Başkanı’nın ortaya koyduğu yaklaşımın Kongre Genel Kurulu tarafından anlaşılması ve uyulmasını sağlamak Yetişkin Divan Başkanı’nın öncelikli görevidir. Dolayısıyla eşitler arasında önde gelen olarak Çocuk Divan Başkanı’na sözü bırakıyorum.
Gönülnur DEMET: Teşekkür ederim. Şimdi Kongre Genel Kurulu’nu elimizden
geldiği kadar yönetmeye çalışacağız. Buradaki başlangıcı yapması için Yetişkin Divan
Başkanı’na sözü bırakıyorum.
Prof. Dr. Aydın GÜLAN: Teşekkürler. O zaman beraber kullanalım sözü. Şimdi önce Kongre Komisyon Çalışmalarına ilişkin raporların okunması aşaması var. İlgili komisyon sözcülerini davet edelim ve Komisyon Başkanları Genel Kurul’da Komisyon
Çalışmaları ve sonuç raporları hakkında bilgilendirmelerini rica edelim.
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Gönülnur DEMET: Peki o zaman Çocuk Delege Komisyon Başkanlarından başlayalım. O zaman küçüklerden başlayalım. 9-12 yaş komisyon sözcüsü ilk önce bize görüşlerini bildirsin.
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Çocuk Hakları ve Çocuk Komisyonlarının
Raporlarının Sunulması

Birinci Çocuk Komisyonu Raporu
(9-12 yaş grubu)
Damla BARAN: 15 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilen oturumda Damla Baran
oy çokluğuyla Komisyon Başkanı olarak seçilmiştir. Oturumda; Berke Yılmaz, Ayberk
Demirok ve Cansın Kavak yazman olarak görev almıştır. Oturuma toplam 36 çocuk delege katılmıştır. Çocuk ve Medya İzleme Kurulu’na ise; Ulaş Mısırlıoğlu, Merve Çağla
Çiçek, Umay Kınay ve Elif Su Güven seçilmiştir. Oturum raporu aşağıdadır:

Medya Okuryazarlığı
• İlköğretimden itibaren başlamalı
• Bilinçli olmak gerek. Yeterli çalışma yok. Sadece okullarda değil, veli ve öğretmenlere seminer olarak verilmeli
• Okullarda medya okuryazarlığı zorunlu ders olmalı. Çocuklara görsel ve işitsek
medya yorumlama dersleri olmalı ve not verilmeli.
• Bu dersleri iyi ve eğlenceli öğretmenler vermeli, oyun yoluyla mesela
• Okullarda zorunlu ders olmalı ve not verilmeli
• Haftada 1 okullarda seminer ve konferanslar verilmeli medya ile ilgili. Sorun büyümeden harekete geçilmeli. Bu konferanslar sayesinde insanlara bilgi aktarılmalı
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• Medya okuryazarlığı ile ilgili belgesel/dizi yapılmalı
• İnternet ve TV’de spot olarak karşımıza çıkmalı medya okuryazarlığı
• Medyayı doğru anlamak için gerekli. Milli eğitim bakanlığı bu konuya katkıda
bulunmalı
• Bu derslere medya ile ilgili öğretmenler girmeli. Üniversitelerde bu bölümler artırılmalı. Bunun için önce medya okuryazarlığı ile ilgili öğretmen yetiştirilmeli
• Gazetelerde editörler daha fazla bilgilendirilmeli, yanlış bilgi vermemeli
• Emre: Medya okuryazarlığı bir kanal olmalı. Belli saatte diziler, belli saatte çizgi
film mesela
• Elif su: Dizi senaristleri medya okuryazarlığı ve psikoloji dersleri almalı
• Zeynep: Medya okuryazarlığı uygulamalı olmalı sadece sözlü değil

Medyanın Görev ve Sorumlulukları
• Çizgi filmlerde şiddet sahneleri kaldırılmalı
• Çağdaş: İletişim araçları azaltılmalı, radyasyon yayılınca arkadaşlarımız daha fazla zarar görüyor
• Selin: bilgisayarda araştırma yaparken doğru bilgi verilmeli
• Fatih: Kültürel ve tarihi değerlerimizi barındıran çizgi filmler ve animasyonlar
yapılmalı. Mesela Nasrettin Hoca, Yunus Emre, Kurtuluş Savaşı. Bir ders gibi değil, ilgi ve beğenisini kazanacak zevkli yapımlar olmalı
• Cansın: Prime Time dizileri geç saatlere alınmalı
• Irmak: Medyanın olumlu yönlerinin çoğaltılıp olumsuz yönleri azaltılmalı bunun için çeşitli kurumlar kurulup düzenlemeler yapılabilir
• Ramazan: Gazete ve dergilere faydalı şeyler daha fazla konsun. Moda dergisi değil bilim dergisi. Köşe yazarları siyasetten ziyade bilgilendirici yazılar yazmalı
• Öykü: Çocuklar için ayrı gazete olmalı, bulmaca, çocuk haberleri, test vb olmalı
zararlı şeyler kalkmalı
• Umay: Diziler daha kısa olmalı. Haberlerden sonra eğitici bilimsek şeyler olmalı medya yazarlığı ile ilgili 5/10 dk
• TV’deki haberlerin çocukların izlediği düşünülerek yapılmalı bazı görüntüler çok
açık ve net oluyor ve çocukları etkiliyor
• Diziler arasına kamu spotları konulabilir medya ile ilgili şeyler gösterilebilir
• Öykü: Medyada yasaklara gerer yok inşalar ayrıma varabilir
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Nasıl Bir Medya (televizyon, internet, telefon, bilgisayar, kitap, radio, gazete, dergi vb.)?
• Çocukları özendirici reklamlar olmamalı, fakir olanlar alamıyor
• +13, +18 kanalı olmalı, insanlar seçmeli
• Diziler doğruları vermiyor. Böyle diziler kalkmalı, gerekli olursa RTÜK aranmalı
• Zeynep Sude: Medya bize bilgi yarışması ve belgesel gibi bilgi verici programlar
sunmalı
• Selma: Arama motorlarındaki yanlış ve kötü resimler kalkmalı
• Deniz Ay: Medya hayatımızı kaplıyor. Yasak yerine zaman sınırlaması gerek
• Özlem: RTÜK tüm ailelere +13 +18 filmler için bi şifre vermeli küçük çocuklar
izlememeli
• Ece: Çocuklara göre şarkı programları yok çocuklar büyük şarkılarını sevmiyor
5-6
• Çocuklar akıllı işaretlere uymuyorlar, televizyonlar kameralı olmalı, küçük yaşta
izleyen varsa televizyon izlemesine izin vermeyecek
• Umay: Yasak olmadan sınır koyarsak çocuk daha fazla oynamak ister ama bi program olursa (kota için) ailelerin isteği ile açılabilir
• Elif Su: Sosyal paylaşım sitelerinde yaş sınırı için daha sıkı tedbirler alınmalı
• Nasuhi: Çocuklar için bilgisayarlarda yeni bir işletim sistemi olmalı Windows değil mesela
• Selin: Çocuk yarışmalarında çocuklar aşağılanıyor şarkı giyinme gibi yarışmalarda çocuklar küçümseniyor. Büyüklerin izlediği dizilerde çocuklar sadece acıma duygusu oluşturan bir öğe gibi. Bunun yerine satranç oynayan ailesiyle kitap
okuyan çocuk örnekleri çoğaltılabilir
• Ramazan: İnterneti kısıtlamak çözüm değil çünkü youtube yasak olunca insanlar şifreleri kırdı kısıtlama çözüm değil internette şifre nasıl kırılır bununla alakalı bilgi var
• Irmak: Medya genel olarak çocuklara hitap etmeli akıllı işaret kullanılıyor mu diye denetim yapılabilir
• Arife: Çizgifilmlerde çocuklara sosyal kültürel değerlerin kazandırılacağı bölümler olmalı
• Çağdaş: Reklamlarda çocukları kullanılıyorlar ve çocuklar o kullanıyorsa ben de
isterim diyor aile bütçesine zarar
• Elif Su: Akıllı işaretler bir süre sonra kaybolmamalı sürekli orada durmalı ve daha dikkat çekici olmalı
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• Ulaş: Aşırı tüketimi teşvik eden ve zararlı içeriklerdense yararlı içerik istiyoruz
• Sıla: bilgisayar sitelerine de yaş sınırı koymalılar
• Kamu Spotları çoğaltılmalı
• Dizi özetleri/dizi reklamları azaltılmalı
• Fatih: kitle iletişim araçları bilinçli kullanılmalı
• Erkin: Kitle iletişim araçlarını bilinçli kullanmak için denetlenen siteler kullanılmalı
• Selin: Bilinçli kullanım için çocuklara yönelik güvenli siteler olmalı
• Nehir: Çocuklara zarar verebilecek e-mailler cep telefonlarına gelmemeli
• Ulaş: İletişim araçları oyun için değil, iletişim için kullanılmalı
• Zeynep Sude: Ebeveynler çocukları iletişim araçlarına yönlendilirmemeli
• Elif Su: Telefon kullanımında yaş sınırlaması olmalı
• Bade: güvenilir siteleri tanımlayan semboller olmalı
• tablet vs gibi araçlarda şifre olmalı
• Öykü: Bilgisayar vs kullanımında süre sınırlaması otomatik olarak cihazlarda bulunmalı

İnternet Kullanımı
• İnternette çocuklar için eğitim siteleri var. Bu siteleri çocuklar bilmiyor. Zararlı
reklamlar yerine bu sitelerin reklamları yer almalı
• Fatih: İnternette saçma reklamlar kaldırılmalı, çocuk psikolojisini etkiliyor bunlar
• İnternette bilinçaltı reklamlar kaldırılmalı
• Erkin: Çocuklara özel arama motorları olmalı
• Ramazan: Kendiliğinden açılan sayfalarda çocuklara zarar verici reklamlar açılıyor, bunlar engellenmeli
• Metehan: Bilinçaltı reklamlara ilişkin bilgilendirme olmalı
• Elif Su: İnternetteki yayınlarda uyarılar olmalı
• Emre: Sitelerde uyarıcı sembol ve ifadeler olmalı
• Ece: Eğitici oyunlar sanılıp açılan oyun ve sayfalar kötü içerikleri yayınlıyor
• Bazı siteler çocuklara zarar verici oluyor, uyarıcı semboller olmalı
• İnternette kötü sitelere girmemek için TC no ile girip bir şifre belirlemeli, ona göre girebilmeli ya da girmemeli
• Bilgisayarda çıkan kötü reklamlardan çocuklar etkileniyor
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Bilişim Suçları
• Yorumlar tam anlamıyla denetlenmiyor
• Zeynep Sude: Kötü içerikli oyunlar yasaklanmalı, TV’de olan zararlı yayınlar internette denetlenmeli. Akıllı işaretler internette de olsun
• Ramazan: Program indirirken karşılaşılan virüsler kaldırılmalı
• Tam korumalı internet siteleri kullanılmalı, netteki dolandırmalar kişilere maddi manevi zarar veriyor
Yetişkinlerin MeDYa Kullanımı Konusunda Yönlendirmeleri
• Emre: Yetişkinler çocuklarını kitle iletişim araçlarına terk etmemeli kendileri de
bu konuda duyarlı olmalıdır
• Ebeveynler çocuklarının fikirlerine önem vermelidir
• Selin: Yetişkinler teknolojiyi kontrolsüzce kullanmamalıdır
• Irmak: Yetişkinler çocukları iyi bir medya okuryazarı olarak yetiştirmelidir
• Metehan: Telefon tablet vs çocuk bakıcısı yerine konmamalı
• Yetişkinler çocukların girdikleri siteleri takip etmeli ve çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelidir
• Sıla: Sitelerde uyarıcı semboller olmalı
• Damla: Yetişkinler çocuklarını iletişim araçlarından uzak tutacak aktiviteler yapmalıdır
• Defne: Aile, çocuklarını iletişim araçlarından korumak adına bilinçli olmalıdır.
• Ulaş: Yetişkinler çocuklarına yeterli ilgi ve sevgi göstermeli, bilgisayar bağımlılığına karşı koruyucu olmalı
• Zeynep Sude: Ebeveynlerin kendisi de kontrollü kitle iletişim araçları kullanmalı ve bu konuda çocuklara örnek olmalıdır
• Devlet kurumları yetişkinleri medya konusunda bilinçlendirmelidir.
• Medya içeriklerini üretenler de yetişkin, onlar da bu konuda bilinçli olmalıdır
• Elif Su: Aile çocuklarının yanında zararlı içerik izlememeli, bu konuda örnek olmalıdır
• Beyza: Yetişkinlerin ailelerin TV izlediği saatlerde TV’de öğretici kamu spotları
yayınlanmalı
• Öykü: Sitelerde koşulları kabul edin bölümüne çocuklar bakmıyor, bunun yerine koşullarla ilgili sorular sonra yeniden çıksın
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Beklentiler
• Zeynep: Gazetelerin son sayfalarında reklam olmamalı
• Medyada yasak olmamalı
• Ece: Yapımcılar kendi çocuklarına izletmeyeceği içerikleri üretmemeli
• Ulaş: Çocuk ve yetişkinlerin medya konusunda bilinçlendirilmeli
• Yetişkinler çocuklarına zaman ayırmalı, unutulmamalıdır ki çocuklar gördüklerinden etkilenebilirler
• Fatih: Çocuklara yönelik kaliteli yapımlar üretilmeli
• Geç saatlerde yayımlanan yeme içme ürünleri kaldırılmalı, çocuklar özeniyor
• Metehan: Yasaklar çocuklara çekici geliyor. Yasaklar azaltılmalı
• Fatih: Yeterli kadronun yetişmesi için Amerika ve Japonya’dan destek alınmalı
• Beyza: Çocukların okuldan gelince izleyebileceği bilgilendirici belgesel olabilir
çocuk hakları da çizgi filmlerden gösterilsin
• Baba-anne çocuk çipleri olmalı ve bu çiplere uygun programlar olmalı
Emre: Kameralara kimlik ve TC numaramızı okutmalı ve yüzümüzü göstererek daha iyi olması sağlanmalı
Gönülnur DEMET: Birinci Çocuk Komisyonu Başkanı Damla Baran’a teşekkür ederiz. Şimdi sıra 13-15 Yaş Grubu’ndan oluşan İkinci Çocuk Komisyonu Raporu’nda Komisyon Başkanı Batıkan Erkoç’u davet ediyorum kürsüye:
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İkinci Çocuk Komisyonu Raporu
(13-15 yaş grubu)
Batıkan ERKOÇ: Biz dört masa etrafında toplanarak tartışma konularımızı belirledik. Her masanın belirlediği tartışma konularında görüşlerimizi bildirmeye çalıştık.

Kültürel ve Dilsel Yozlaşma
Dilimize giren yabancı kökenli kelimelerin televizyon dizileri aracılığıyla olduğunu düşünüyoruz. Liselerde okullarda çekilen dizilerde yabancı kelimelerin çok kullanıldığını görüyoruz.
Ayrıca yabancı diziler ve yabancı dizilerden uyarlamalar yüzünden de dil ve kültür yozlaşması olduğunu düşünüyoruz. Türkçe karşılığı olan kelimelerin Türkçe olarak kullanılması gerekiyor.
Öğrenci-öğretmen ilişkileri de televizyondan gördüğümüz diziler yüzünden değişti. Lise dizileri, dil kullanımı, giyim ve tavırlar bakımından kültür yozlaşmasına neden
olabiliyor. Ama oradan gördüğümüz iyi yanlar da var. Kendimizi kaybetmeden doğru
örnekleri alabiliriz. Eğitimli bir insan orada gördüğü her şeyi kendine uyarlamaz. Aslında medya okuryazarlığı eğitimi gerçekten düzgün verilirse dizlerde her gördüğünü
kendisine uyarlamaz.
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Sosyal Medyanın Olumlu ve Olumsuz Etkileri
Olumlu yanları olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Örneğin, sosyal medyada insanları kısa sürede nelerden hoşlandığını kısa sürede anlaya biliyoruz. Ya da uzaktaki akraba ve arkadaşlarımızla görüntülü görüşebiliyoruz. Hepimiz sosyal medya
kullanıcısıyız. Ama gizlilikle korkularımız var, bilgilerin 3. Şahıslara aktarılması konusunda.
Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflara beğeni alan övünen ve bir rütbe aldığını
düşünen insanlar var. Sosyal medya da ailelerimiz yazdıklarımızın başımıza iş açacağını düşünüyor. Evet, bir şeyler paylaşmak için kullanan saygılı insanlar var ama kendi
gibi olmayan insanlara ırkçı ve saygısız insanlar da var bunu biliyoruz. Sosyal medyada paylaşılan bazı videoları gören çocukların izlediklerini deneyerek kendilerine zarara verebildiklerini de biliyoruz. Sosyal hayatta içe kapanık, ancak sosyal medyada aktif
arkadaşlarımız da var. Onlar kendilerini orada daha iyi ifade edebiliyorlar. Sosyal medya düzgün kullanıldığında zarar vermeyeceğini düşünüyoruz.
Bize bu çağda çocuklar oyun oynamayı bilmiyorlar sadece Face, Twitter ve instagram kullanıyor deniyor, Çocukluğumuzu yaşayamıyoruz. Belki öyle ama bu beton yığınları arasında nasıl arkadaşlık kurup oyun oynayacağız. Çevre şartları da uygun değil, bunun için çalışmalar yapılmalı.

Kamu Spotları
Medyanın yararlı yönlerine ait kamu spotları bilgilendirici oluyor, arttırılmasını düşünüyoruz. Halk da kendi fikirlerini kamu spotları aracılığı ile söylemeli. Kamu spotları doğru ve tam bir şeye yönlendirsin ki. İşe yarasın. Tam anlamı ile hizmet vermeli.
Medya ile ilgili bilgilendiren kamu spotları da olmalı ve kamu spotları sıkıcı olmamalı
reklamlar gibi çekici olmalı. Bilboardlar da kullanılabilir.

Eğitim ve Medya
Okulları ele aldık. İnternette bir şey yapmanız sizi engeller derlerdi. Okullarda internet bağlantısı var. Okulda dev ekranlar, akıllı tahtalar var biz her teneffüs film izliyoruz. Okulda neredeyse kullanın diye zorlama var. Medya okuryazarlığı seçmeli, bu
dersi seçin diye yönlendirmiyorlar. Bizce içeriği geliştirilerek, eğlenceli, bilgilendirici
hale getirilerek zorunlu ders yapılmalı.
Öğretmenler de bu konuda yetersiz bizce. Bize internetin zararlı olduğunu söyleyip,
eğitimde kendileri de internet ve medya kullanıyor. Medya okuryazarlığı üzerine düşü-
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nülen bir ders olması lazım. Eğitimde bu kadar teknolojiyi gereksiz bulan arkadaşlarımız da oldu. Bilgi çöplüğü içindeyiz. Bizim için gerekli bilgilere ulaşabileceğimizi anlatan çalışmalara ihtiyacımız var.
Hepimiz görüşlerimizi dile getirdik ama burada özetlemeye çalıştım. Teşekkür ederim.
Begüm TOMUR: Görüşlerini dile getirdiği için arkadaşımıza teşekkür ediyoruz.
Gerçekten güzel noktalara değindi. Şimdi 16-18 yaş Komisyon Raporu’nu sunmak üzere Komisyon Başkanı arkadaşımızı sahneye davet ediyoruz:
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Üçüncü Çocuk Komisyonu Raporu
(16-18 yaş grubu)
Şahin BOZKURT:
1. Kitle iletişim araçlarını kullanırken güvenlik önlemleri-kontrol
• Engellemeler uygun değil hatta bunların önüne geçebilen programlar bile var.
Bu nedenle engellemeler yerine uygun kullanımlar konusunda eğitim verilmeli.
Bu konu da yine medya okuryazarlığına yönlendiriyor. Aileler de bu konuda bilinçlendirilmeli, medya okuryazarlığı dersi-semineri verilmeli. Fakat sadece ders
de yeterli olamayabilir, konuyla ilgili devlet desteğiyle projeler yapılabilir.
• Ayrıca “eğitim” dışında daha çok kişiye ulaşabilmek için, “Medyadan korunmak için medyayı mı kullanacağız?” sorusunu ortaya çıkarıyor. Bunun için daha çok izlenen programlarda, diziler arasında bu bilgiler verilebilir.
• Medya yaşamın içinde, çocuğu medyadan uzaklaştırmak yerine çocuğu değil
medyayı kontrol altına alınmalı.
2. Televizyon programlarındaki içerikler
• Spor ve tartışma programlarındaki uygun olmayan konuşmalar dikkate alınmalı, argo konuşmalardan kaçınılmalı çocuğa-gence uygun olunması için.
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• Bu nedenle zararlı maddelerin sansürlenmesi yeterli değildir; hatta çocuğun
daha rahat gözlemlemesine neden olabilir.
• Meclis konuşmaları canlı yayınlanmamalı, meclisteki olumsuz davranışlar uygun değil çocuklar için. Fakat canlı yayınla gerçeklerin ortaya çıkması da önemli bu nedenle seçilenlerin uygun davranması, konuşması gerekmektedir örnek
olabilmesi için.
• Fakat tüm haberler toplumun her yaşına seslenmeli, bu içerikte hazırlanmalı.
Aynı zamanda haber programlarının çocuğa sevdirilmesi için çocuğun sunduğu/çocuğa sempatik gelen/çocuğun konu olduğu haber programları hazırlanmalı. Bunlar sadece çocuk kanallarında değil tüm kanallarda ana haberlerden önce yayınlanmalı.
3. Televizyon dizilerinin içerikleri
• Konularda fazlasıyla “aşk, entrika vb” konular kullanılıyor. Ayrıca yaşamımızda yer almayan konuların da verilmemesi gerekiyor çünkü çocuk ve gençler
model alıyor bu karakterleri.
• Yayınların önceden uzmanlarca, akademisyenlerce incelenip konusu, hangi
yaşa uygun olduğu konularında bilgi verilmeli. Toplum bu bilgiler doğrultusunda izleyeceği dizileri seçmeli, duyarlı olunmalı.
• Fakat toplum ne yazık ki şiddet, entrika, aşk vb. konuları izlemeyi daha çok
tercih ediyor. Bu nedenle oluşturulan karakterler çocuğa-gence uygun biçimde uyarlanmalı.
• Dizi sürelerinin ve reklam sürelerinin de kısaltılması gerekiyor. Çünkü tüm
akşam tv başına zaman geçiriliyor. Özellikle de özetlerin sürelerinin uzunluğu kısaltılmalı.
• Uygun programlar için ödül verilebilir, çocuğa-aileye uygunluk açılarından.
• “Medya bize kitap okumayı sevdirebilir.” görüşü ortaya çıkabiliyor.
4. Çocukların gelişimine uygun özel program ve kanalların oluşturulması
• Çizgi filmlerden önce fragmanlar, yaş grubunun bildirimler olmalı. Çizgi filmlerdeki karakterler çocuğa uygun yapılandırılmalı. Farklılıklar (engelliler, farklı ırklar, çeşitli hastalıklar vb.) vurgulanmalı.
• Tematik kanallar (sadece çocuk yayını yapan kanallar) yerine her kanalda çocuğa seslenen yayınlar yer almalı. Akıllı işaretlerin önemi ailelere anlatılmalı.
Fakat işaretlerin ilk bildirimi uygun yaşta olmayanları daha meraklandıracak
bir etken de olabilir.
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5. Reklamlar-Reklam ve tanıtım kampanyalarında çocuğun yeri
• Çocukların reklamlarda olumsuz yönde etkileyebilecek unsurlar kullanılmamalı.
• Yetişkinleri taklit eden özellikte kurgulanmamalı çocuklara reklamlarda.
• Bu uygunluğun sağlanması için çocuk doktorları hangilerinin uygun olduğu konusunda incelemeler yapmalı. Konuyla ilgili yasalar ve kurallar belirlenmeli.
6. Medyada kullanılması gerekenler çocuğa rehberlik edecek unsurlar- Çocuk gelişimi uzmanlarının medya kuruluşlarında çalışması
• Bilgi yarışmalarına daha çok yer verilmeli.
• Akademisyenlere ve yazarlara daha çok medyada yer verilmeli.
7. Kitle iletişim araçlarını amaca uygun kullanmak için eğitimin gerekliliği
• Erken yaşlardan başlayarak çocuğa medyayı sevdirerek öğreten yayınlar kullanılmalı. Çünkü okulöncesi dönemin çocuğun gelişiminde önemli bir yeri vardır.
• Okulöncesi dönem öğretmenlerinin eğitiminde bu konuya yer verilmeli.
8. Ülkemizin her bölgesinde bilişim olanaklarından eşit düzeyde yararlanılabilmesi
• Batı bölgesinde gelişim yapmak yerine Doğu bölgesi üzerinde daha çok çalışmalar yapılmalı. Başka bir deyişle her şehirde bu çalışmalar yapılmalı.
• Bilişim teknolojilerinin (akıllı tahta, tablet vb.) kullanılabilmesi için alt yapı
sağlanmalı, buna uygun düzenlemeler yaşam geçirilmeli. Bölge ve şehirlerin
gelişmişlik düzeyleri eşitlenmeli. Bunun için ülke politikası çerçevesinde kalkınmanın sağlanması ile sağlanabileceği düşünülmelidir.
9. Medya okuryazarlığı dersi
• Alan uzmanları bu dersi vermeli. Ders kitabı olmalı, güncel bilgiler verilmeli,
akıllı tahtalarla ders işlenebilir. Bu dersin olmadığı okullarda da medya okuryazarlığı dersi eklenmeli. Seminerler verilebilir öğrencilere konuyla ilgili, projeler yapılabilir, öğrencilerin proje önerileri dikkate alınabilir. Konuyla ilgili
pdf’ler, web siteleri düzenlenebilir. Ders küçük yaşlardan, örneğin 5. sınıftan
itibaren verilmeli.
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• Öte yandan medya okuryazarlığı “ders” olarak verildiğinde öğrenciyi soğutabileceği de düşünülebilir. Bu nedenle önceliği sınav olan lise gurubu yerine daha küçük yaşlara verilebilir bu ders. Fakat küçük yaşlardakilerin ilgi ve algıları da tartışılmalıdır.
• Önemli olan dersin içeriğinin ilgi çekici biçime dönüştürülmesi, konuyla ilgili seminerlerin verilmesi. Kanallar konuyla ilgili kısa programlar verebilir.
10. Haberlerde kullanılan terimler
• Terimler dikkatli kullanılmalı, örneğin “kimsesiz çocuk” yerine “devlet koruması altında” ifadesi kullanılmalı.
11. Kamu-spotu ile ilgili düşünceler
• Zararlı maddelerin kullanılmamasının sürekli gösterilmesi çocuğa bu zararlı maddelere daha çok aklına getirebilir ve bunları denemeye yönelmesine nedene olabilir.
• Çocuklar günümüzde artık çok zeki ve bilinçli bu nedenle düzeye uygun yayınlar, kamu spotları yapılmalı.
• Sansürlerin (çiçekle sigaranın kapatılması gibi) gösteriminde dikkatli olunmalı. Bu gösterimler zaten çocuk tarafından anlaşılabiliyor, bu yüzden olumsuz
davranışlara yer verilmemelidir. Fakat zararlı davranışların tamamen kaldırılması da mümkün olmayabilir yaşamı yansıtmak açısından.
12. Projelere medya kuruluşlarının desteği
• Eğitim programları için sponsorlar artmalı. Çocukların oluşturacağı projeler
desteklenmeli. Medyatik kişilerin bu projelerde toplumu etkileyebilmek için
yer alması gerekir.
• “En iyi aile kanalı” vb. ödüller önemli bulunmaktadır.
13. Sosyal medya
• Belli yaşlara kadar aileler çocuklarını sosyal medyadan korumalı. Bunun için
koruyan programlar kullanılabilir. Dijital ortamda sosyalleşen kişilerin gerçek
yaşamda sosyal olabileceği düşünülmemektedir.
• Sosyal medyanın kullanımı insanların daha çabuk birleşip bilgi alabilmesini
sağlıyor. Bu yönde bilgi alışverişi açısından yararları bulunmaktadır ve kısıtlanmasının mümkün olduğu düşünülmemektedir.
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• Fakat yararları olduğu gibi zararları da bulunmaktadır. Bu nedenle medya
okuryazarlığı dersinde öğrenciler bilinçlendirilmeli.
• Ülkemizde sosyal medya için ayrı bir “bilgi kartı” oluşturulmalı ve bu bilgiler
özel bilgiler yerine sadece sosyal medyada yer alabilecek bilgiler olabilir (örneğin, yaş, isim vb.) ve herhangi bir kod numarası ile bu bilgilerin gizliliği sağlanabilir. Bu sistem kontrol edilebilir bir biçimde düzenlenmelidir. Böylece sosyal medyanın zararlarından korunabilmek için bir öneri oluşturulmuştur.
Çocuk Divan Üyesi: Evet, arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi bu hazırladığımız
yönergeye göre madde 8’in 5. bendinde çocuk delege arkadaşlarımızın da görüşlerini belirtmesini isteyeceğim. Çok güzel fikirleri olan arkadaşlarımın olduğunu biliyorum. Belki
burada dile getirdiklerinin dışında söyleyecekleri şeyler varsa görevli arkadaşlar yardımcı
olup mikrofon verecekler. Birer ikişer dakika görüşlerini belirtmek isteyen var mı? Çünkü biz bu çalışmaları yaparken gerçekten çok güzel fikirler vardı. Belki rapora yansımamış olabilir. Bize söylemek istediğiniz birşey var mı? Yok mu? Evet seni dinleyelim.
Nasuhi: Kendi yazımda da söylediğim gibi çocuklar için sosyal medya siteleri olmalı. Çocuk Facebook, Çocuk Twitter gibi. Bunların filtreleri olmalı, kötü içerikleri göstermemeli.
Çocuk Sunucu: Çok güzel bir fikir Nasuhi. Teşekkür ediyoruz sana. Başka var mı arkadaşlar? Evet, orada görüş bildirmek isteyen arkadaşlarımız varmış, buyurun.
Çocuk Delege: Sloganlarla eğitim başlanmalı.
Çocuk Delege: Aslında bizim bugünkü konuşmamızda sosyal medya konusu da çok
fazla gündeme geldi ama çok fazla açamadık. Bizim bu konuyla ilgili de bazı fikirlerimiz
vardı, yeni yöntemler geliştirdik mesela. Bizim yarattığımız sistemde sosyal medyanın
çocukları çok olumsuz etkilememesi için sitelere girişlerde hep bir yaş sorunu oluyor.
Mesela 18 yaşından küçüklerin girmemesi isteniyor ama bunu yanlış bir şekilde yazarak girme şansımız var. Biz bu yöntemi önlemek için bir sistem geliştirdik bugün. Geliştirdiğimiz sistem de nüfus kağıdı gibi ayrı bir sosyal medya kimlik kartı çıkartmayı
düşündük. Bu kimlikte özel bilgilerimiz kesinlikle yer almayacak, sadece medyada yer
almamızı sağlayacak bilgilerimiz mesela adımız, soyadımız, yaşımız... Bu tür bilgilerin
yer aldığı kimlik numarası gibi bir şey tasarladık. Bunu geliştirmeyi düşünüyoruz şu
anda. Bugün sadece fikri çıktı.
Çocuk Delege: Ben de bir şeye değinmek istiyorum. Medyadaki kişilerin televizyon
programlarında çocuklara daha çok seslenmesinin gerçekleştirilmesini istiyorum. ÇoKongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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cuklara seslenişi medyadaki kişiler yaparsa çocuklar da bundan daha fazla etkilenir diye düşünüyorum.
Mücahit TÜRKMEN: Ben 16-18 yaş grubu Üçüncü Çocuk Komisyonundaydım.
Biraz önce de arkadaşımız belirtti, sosyal kimlik projesini uygularsak çocukları kimlik haydutluğundan veya zorbalıklardan kurtarmak için bir Facebook veya başka sosyal ağlara üye olabilmek için e-mail almanız gerekiyor. Bu e-maili alırken sosyal kimlik projesini istiyoruz. Böylece bize olumsuz gelecek bir etkiyi de azaltabiliriz. Çünkü
karşıdaki kişi de aynı şekilde internet sitelerine üye olabilmek için yine bir sosyal kimlik almış olacak ve de böylece bize bir olumsuzluk geleceğini hissettiğimiz zaman şikayet edince kimlik bilgilerine çok daha rahat ulaşılabilecek ve de böylece zorbalıkların
veya sosyal medya olumsuzluklarının önüne geçmiş oluruz.
Gönülnur DEMET: Teşekkür ediyoruz Mücahit. Son bir görüş daha alabiliriz.
Rumeysa ŞİMŞEK: Ben şuna değinmek istiyorum. Bizim ilk öğretmenlerimiz anne
babalarımız. Bunun için anne babalara zorunlu olarak çocuk eğitimi ve medya okuryazarlığı eğitimi verilmeli diyorum. Teşekkür ediyorum.
Gönülnur DEMET: Peki, teşekkür ediyoruz Rumeysa. Peki divan üyeleri arkadaşlarımdan fikrini belirtmek isteyen var mı acaba?
Ulaş MISIRLIOĞLU: Biz bugün konuşmuştuk ama burada sunulmadı. Bütün çizgi
filmlerin sonu vardır. Çizgi filmlerin sonu olmasa da çizgi filmlerin sonlarını çocuklar
tamamlasa böylece hem düşünüp hem eğlenmiş olurlar.
Gönülnur DEMET: Evet gerçekten değişik bir fikir. Buradan eğer belirli yerlere ulaşıyorsa ne mutlu bize. Şimdi yetişkin raporlarına geçeceğiz. Begüm sendeyiz.
Begüm TOMAR: Görüşlerini bizimle paylaştıkları için ben de arkadaşlarıma tekrar
teşekkür ediyorum. Şimdi Okuma Kültürü ve Medya Komisyonu temsilcisini raporunu sunmak için kürsüye davet ediyorum.
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Kongre Yetişkin Raporlarının
Sunulması

Okuma Kültürü ve Medya Komisyonu Raporu
Sedat SEVER: Okuma kültürü ve medya komisyonu 15 Kasım 2013 tarihinde saat 09:10’da Dolmabahçe A Salonu’nda toplanmış ve bir başkan üç yazım grubu üyesinin seçimi ile çalışmalarına başlamıştır. Komisyon başkanı Prof. Dr. Sedat Sever, yazım grubu üyeleri olarak da Arş. Gör. Sevilay Bulut, İbrahim Şamil Köroğlu, Yrd. Doç.
Dr. Fatih Yalçın belirlenmiştir. Komisyonda yapılan tartışmalar sonucunda aşağıdaki
görüşlerin genel kurula sunulmasına karar verilmiştir.
Medya okuryazarı bir toplum için erken dönemden başlayarak çocukların okuma
kültürü edinmelerini sağlayacak süreçlerin yaşama geçirilmesi temel bir ilke olarak
benimsenmiştir. Bir toplumda yerleşik, edinilmiş bir kültürden söz edebilmek için
bu kültürün temel öznesinin birey olmaktan çıkarılıp toplumsal düzeyde bir temsil
yeteneği kazanması gerekir. Bunun için çocuklara okuma kültürü kazandırmakla ilgili tüm kurumlar (Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı vd.), üniversiteler, (Üniversitelere bağlı ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, ÇOGEM), sivil toplum kuruluşları (Çocuk Vakfı, eğitim sendikaları vb.), yayınevleri ve sanatçıların sorumluluk üstlenmesi gerekir.
Bu bağlamda;
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Çocuklara okuma kültürü edindirmek için aileye düşen sorumluluklar:
1. Altı aylık evreden başlayarak duyu algılarını uyaracak, kavram tasarımı sürecini
zenginleştirecek nitelikli, çocuğa göre olan kitapların seçimi ve çocuklarla buluşturulması,
2. Ailenin görsel ve işitsel kitle iletişim araçlarını amaca uygun olarak kullanması,
bu süreçte çocuğun okuma kültürü edinmesine dönük planlamanın duyarlı bir
şekilde yapılması,
3. Erken dönemden başlayarak çocuğun rahat bir şekilde erişebileceği, çocuğa uygun bir kitaplığın yaşam alanında yapılandırılması,
4. Çocuğun yaş ve gelişim özelliklerini önceleyerek seçilen kitapların Türkçenin söyleyiş özelliklerine uygun ve çocuğu metinle bütünleştirecek bir anlayışla seslendirilmesi,
5. Ailenin okuma kültürü konusunda çocuğa örnek olması.
Çocuklara okuma kültürü edindirmek için kurum ve kuruluşlara düşen sorumluluklar:
1. Erken dönemden başlayarak çocukların okuma kültürü edinmeleri için ailelerin
eğitilmesine olanak sağlayacak programların üniversiteler ve ilgili bakanlıkların
işbirliği ile hazırlanması,
2. Erken dönemden başlayarak çocukların okuma kültürü edinmeleri için eğitimcilerin eğitilmesine olanak sağlayacak programların üniversiteler ve ilgili bakanlıkların işbirliği ile hazırlanması,
3. Erken dönemden başlayarak çocukların okuma kültürü edinmeleri için kitle iletişim alanında çalışanların eğitilmesine olanak sağlayacak programların üniversiteler ve ilgili bakanlıkların işbirliği ile hazırlanması,
4. Erken dönemden başlayarak çocukların okuma kültürü edinebilmesi için çocuk
kütüphanelerinin onların yaş, ilgi ve gereksinimleri gözetilerek bölgedeki çocuk
nüfusunun nicel ve nitel özelliklerine uygun olarak yapılandırılması ve yaygınlaştırılması,
5. İlk ve ortaokul Türkçe, lise Türk Dili ve Edebiyatı, Dil ve Anlatım ders kitaplarının çocuklara okuma kültürü edindirmeyi amaçlayan bir yaklaşımla yapılandırılması,
6. Öğretmen yetiştiren kurumların programlarında yer alan “çocuk edebiyatı” ve
varsa “medya okuryazarlığı” dersinin çocuklara okuma kültürü edindirebilmek
için izlenmesi gereken bilimsel yaklaşımlarla yapılandırılması,
7. Öğretmen yetiştiren fakülteler ile İletişim Fakültesi programlarının çocuklara ve
yetişkinlere okuma kültürü edindirilmesine yönelik olarak yapılandırılması,
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8. Erken dönemden başlayarak çocuklara (0-18 yaş) okuma kültürü edindirebilmek
için kurum, kuruluş ve üniversitelerin işbirliğiyle bilimsel, sanatsal, kültürel içerikli kampanyaların başlatılması,
9. Millî Eğitim Bakanlığı tavsiyeli 100 Temel Eser uygulamasında yer alan eserlerin
büyük bir kısmının çocuk gerçekliğine seslenmemesi nedeniyle uygulamanın uzmanlar tarafından gözden geçirilmesi.
Çocuklara okuma kültürü edindirebilmek için çocuk ve gençlik edebiyatı yayıncılarına düşen sorumluluk:
1. Çocuk ve gençlik edebiyatı yapıtlarının insan ve yaşam gerçekliğini duyumsatıcı
dönütler sunacak; çocukların ve gençlerin yaş, gelişimlerini önceleyen, Türkçenin anlatım özelliklerine uygun bir anlayışla hazırlanması
Begüm TOMAR: Teşekkür ederiz. Şimdi Medya Okuryazarlığı Komisyon Raporunu sunmak üzere komisyon sunucusunu çağırıyoruz.
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Medya Okuryazarlığı Eğitimi Komisyon Raporu
Ahmet ÇİFTÇİ: Medya ve Çocuk Kongresi’nde medya okuryazarlığının hayat boyu öğrenme çerçevesince geliştirilecek disiplinlerarası bir beceri olduğu görüşü öne
çıkmıştır.
Bu bakış açısının uygulanmada gerçekleştirilmesi için ilgili paydaşların desteği ile
(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, MEB, TRT, RTÜK, Özel Medya Hizmet Sağlayıcıları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Belediyeler, vb.) uygulamanın aşağıdaki başlıklar altında ele
alınması öngörülmüştür:
Yetişkin ve Ebeveyn Eğitimi: Medya Okuryazarlığının hayat boyu süreceği ve çocuğun Eğitiminin ailede başladığı gerçeğinden yola çıkılarak, Medya okuryazarlığı eğitimlerine anne babalardan başlaması gerekliliği,
Öğretmen Eğitimi: Medya Okuryazarlığının disiplinlerarası bir beceri olduğu görüşünden hareketle, Eğitim Fakültelerinin tüm anabilim dallarındaki ders içeriklerinin,
alan eğitimi uzmanları tarafından yeniden hazırlanacak programlar vasıtasıyla zorunlu ders olarak yerleştirilmesi,
Eğitim Fakülteleri, İletişim Fakülteleri ve ilgili yüksek öğretim kurumlarında yürütülen lisansüstü programlar içerisine, Medya Okuryazarlığı dersinin yerleştirilmesi ve
konu ile ilgili araştırma ve tezlerin üretilerek alana katkı sağlanması,
Hizmet sürecinde yer alan öğretmenlere yönelik eğitimlerin arttırılması.
Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı

103

Medya Çalışanlarının Eğitimi: STK (Basın Konseyi, MEB, RTÜK, Üniversiteler ile
işbirliğinde bulunarak periyodik olarak gönüllü ve ödüllü eğitime tabii tutulmaları,
Öğrencilerin Eğitimi: Medya Okuryazarlığı dersi ile ilgili alt yapının oluşturulması, 4+4+4 eğitim sitemi içinde okullarda medya okuryazarlığı kulüplerinin kurulması, Ders olarak disipliner yaklaşım ile gerekli alanlarla ilişkilendirilerek, Okul Öncesi
Eğitimden başlamak üzere, Hayat Bilgisi, İnsan Hakları Ve Demokrasi, Sosyal Bilgiler,
Vatandaşlık gibi derslere ünite, tema olarak eklenmesi, böylelikle 4+4+4 eğitim sistemi içerisinde her eğitim kademesindeki yaş grubuna uygun hale getirilerek sadece tek
yıl da değil 12 yıl içerisinde programda tekrarlar şeklinde yürütülmesi,
Medya Okuryazarlığı Haftası ve Bilim Şenlikleri düzenlenmesi, ödüllendirici yarışmalar düzenlenmesi,
Medya Okuryazarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Kurulması;
UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gibi kuruluşlar ile işbirliği yapılması;
önerileri getirilmiştir.
Gönülnur DEMET: O yüzden biz divan üyeleri olarak şöyle bir karara vardık. Arayı vermeyelim çay kahve aramızı en son verelim. Şimdi daha uzatmadan hızlıca devam
edelim. Biliyorum hepiniz çok yorgunsunuz ama şimdi Eylül.
Eylül Ecem YILDIZ: Mevcut Durum ve Strateji Geliştirme Komisyonu Raporu’nun
sunulması için komisyon sözcüsünü sahneye davet ediyorum.
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Mevcut Durum ve
Strateji Geliştirme Komisyonu Raporu
A. Korkut TUNA: Mevcut durumda; çocuk-medya ilişkisi içinde başta yasal düzenlemeler olmak üzere birçok sorun vardır:
1. Mevcut durumda üç ana ilkeden (koruma, katılma ve içerik geliştirme) katılım
ilkesinin mevcut yasalarda yer almadığı ve uygulanmadığı görülmüştür.
2. Toplumun çocuk hakları konusunda farkındalığının eksikliği göze çarpmaktadır.
3. Mevcut anayasal ve yasal düzenlemelerde koruma ve kollama yaklaşımlarının benimsendiği ancak katılımcılık ilkesinin olmayışı bir eksiklik olarak gözlenmektedir.
4. Medya paydaşlarının çocuğu koruma alanında önleyici mekanizma anlamında
özdenetimlerinin yetersizliği söz konusu olup, var olduğu ifade edilen etik ilkelerin yaşama geçirilmesinde sorunlar mevcuttur.
5. Ülkemizde 15 yaşın altındaki çocukların çalıştırılmalarının yasak olmasına rağmen sanatsal ve kültürel faaliyetler ile reklamcılık faaliyetlerinde çocuklar ‘çocuk
oyuncu’ olarak çalıştırılmaktadır. Medyada çalışan çocuklara yönelik istisnai düzenlemelerde eksiklikler mevcuttur.
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6. 1.Türkiye Çocuk Hakları Strateji ve Uygulama Planı 2013-2017 Strateji Belgesi
ulusal politika belgesi haline getirilememiştir.
7. Medyada çocuğun gelişimini destekleyecek programların (bilim, kültür, spor
programlarının ve haberlerin) yer almamaktadır.
8. 10.Kalkınma Planında (2014-2018) çocuklara ait politikalar arasında medya boyutuna yer verilmemiştir.
9. Tematik televizyonlarda çocukların reklamlarla karşılaşmasına ve bundan korunmasına yönelik düzenlemeler yetersizdir.
10. Medyada özdenetim enstrümanlarının mevzuata yansımasının yetersizliği görülmektedir.
11. Gerekçe kısmında bulunan ikinci paragraftaki Türkiye’nin taraf olduğu “BM Çocuk Hakları Sözleşmesi” yerine “Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve İçtihatları” yazılması gerekmektedir.
Stratejik Amaçlar
Komisyon, Strateji Belgesi Birinci Taslağı’nda mevcut olan stratejik amaçlar içinden
aşağıda verilmiş olan amaçlar öne çıkmıştır:
1. Çocuk Haklarının tüm taraflarca bilinirliliği
2. Medya okuryazarlığı
3. Öz denetimin önemi
4. İlgili mevzuat eksikliklerinin giderilmesi
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Çocuk ve Yetişkin Komisyonu
Raporlarının Müzakaresi
Eylül Ecem YILDIZ: Teşekkürler. Yetişkin Komisyonlarının sonuç bildirilerini dinledik. Yetişkin Komisyonlarının çıkardığı sonuçlar hakkında önce çocukların, Çocuk
Delegelerin fikirlerini almak istiyorum ben.
Yetişkin Delege: Medya Okuryazarlığı Komisyonu bence yeteri kadar medya okuryazarlığı dersinin zenginleştirilmesini ele alamamış. Medya okuryazarlığı dersi daha
zenginleştirilmeli ve bir sene yerine tabii Medya Okuryazarlığı Komisyon Raporu’nda
vurgulandığı gibi, on iki senelik bir müfredat haline getirilmelidir.
Gönülnur DEMET: Teşekkürler. Evet, fikirlerini bizimle paylaşmak isteyen başka
arkadaşlarımız var mı?
Yetişkin Delege: Ben şunu söylemek istiyorum. Hani sürekli medya dersini eleştirdik, böyle olmalı böyle olmalı. Bizim dikkatimizi hep medya çekiyor, hep televizyon,
bilgisayar oyunları dikkatimizi daha çok çekecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da yapmış olduğu çalışmalar var, kurslar, ücretsiz kurslar. Bunlar arasında varolanlar iyileştirilmeli, olmayanlar çoğaltılmalı diye düşünüyorum.
Çocuk Divan Üyesi: Teşekkürler. Başka görüş bildirmek isteyen arkadaşım yoksa
Yetişkin Delegelerimizin görüşlerini almak isterim.
Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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Sibel DAĞ: Akdeniz Üniversitesi Alanya Eğitim Fakültesindeyim. Bu Kongre için
öncelikle genç arkadaşlarımıza, Kongreyi düzenleyen yetişkinlere, kurumlara çok teşekkür ediyoruz. Kongrede çocukların, gençlerin, ilgili alan uzmanı akademisyenlerin,
Çocuk Vakfı’nın, Millî Eğitim Bakanlığı’nın ve RTÜK’ten gelen yetkili kişilerin seslerini duyduk. Sanki paydaşlardan biri eksik gibi geldi bana ya da ben mi yanılıyorum bilmiyorum ama çocuk tarafı vardı da medyadan kimler vardı çok merak ediyorum? En
azından sponsor olan medya kuruluşlarını temsilen kimler vardı? Görüşlerini hiç duymadık. Neler düşünüyorlar? Bu Kongre’den kendileri ne gibi sonuçlar çıkardılar merak ediyorum. Haber niteliği de taşıdığı için bu Kongre bu kuruluşların kameramanlarının dışında acaba hangi yetkililer var, çok merak ediyorum ve görüşlerini duymak istiyorum. Teşekkür ediyorum.
Çocuk Divan Üyesi: Ben teşekkür ediyorum.
Dr. Nadir ÇOMAK: Eğitimci-Yazar. Öncelikle bu güzel organizasyonu düzenleyen kıymetli kurumlara, yetkililere teşekkür ediyorum. Uzun soluklu bir süreçti ve
gayet güzel başarılı bir şekilde sonuçlandı. Gelecek beş yılda da inşallah Türkiye için,
çocuklarımız için bu güzel kararlar uygulama aşamasına geçer ve ailelerimize, çocuklarımıza faydalı olur. Ben de medyanın eksikliğini vurgulayan Sayın Hocamın ifadesine bir katkıda bulunmak istiyorum. Ailelerin de yeterli katılımını ben göremedim.
Gerçi hepimiz aileyiz, babayız, anneyiz fakat aile temsilcisi olarak çocuklarla birlikte bulunması yararlı olabilirdi. Dolayısıyla bir harddiske benzettiğimiz çocuklarımızın hafızalarını, zihinlerini virüs programlarından koruyacak antivirüs programları geliştirmeye katkı sağlayan bu güzel çalıştay süreçlerini, Kongre sürecini, bu uzun
soluklu çalışmaları tebrik ediyoruz. Bunların uygulanması, uygulanmasının takibini ve güzel bir Türkiye ve köklerinden kopmayan, doğasını kaybetmeyen yani o temiz billur masumluğunu kaybetmeyen çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için çok önemli katkıda bulunan bu sürece katkı sağlayan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum.
Ulaş MISIRLIOĞLU: Görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim.
Semih EVYAPAN: Herkese merhaba. Burada bir katılımcı babası olarak bulunuyorum. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum ama müsaade ederseniz bana böyle
iki gün yaşattığı için bütün çocukların şahsında oğluma da teşekkür etmek istiyorum
ki bu vesileyle onun vesilesiyle burada güzel iki gün geçirdim. Ben de medya konusunda çocuklara yasaklamalarla değil de alternatif oluşturacak kaliteli yapımların ortaya
konması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü, yasaklamalar sonuç getirmiyor. Bunun yerine gerçekten zararlı ürünler çocukların çok ilgisini çekiyor, onlara çok cazip geliyor,
eğlenceli bir modül var. Çocuklara aynı şekilde alternatif eğlenceli modülü, bir öğret-
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men edasıyla bir öğretici edasıyla değil de onun çocuk olduğunun bilincinde yapımların hazırlanması gerekir. Bu konuyla da ilgili eğitmenlerin daha hassas davranması gerektiğini düşünüyorum.
Çocuk Divan Üyesi: Teşekkürler.
Hüsamettin AKYILDIZ: Bir sonraki Kongre için bir önerim olacak. Yetersizlikten
etkilenmiş özel gereksinimli bireyler içinde ayrı bir oturum bir komisyonun oluşmasını teklif ediyorum. Teşekkür ederim.
Çocuk Divan Üyesi: Teşekkürler.
Zülfü GENÇ: Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesiyim. Beni de buraya
getiren aslında kızım ve eşim. Eşim de öğretmen beraber, geldik, şu an burada değiller.
Öncelikle çocukları ve sunduğu çalışmaları görünce çok mutlu oldum. Ben de bir eğitimci olarak iki yaştan genç yaşlara kadar çocukların zararlı bilgisayar kullanımından
etkin çözümlere nasıl gidebilirler üzerine ve ortamların ne olabileceği hakkında çalışmalar yapıyorum. Burada sanki onun eksikliğini hissettim. Çocukları tamamen dijital ortamlardan alıkoyamazsınız. Peki, doğru olan şeyleri onlara nasıl sunabilirsiniz?
Teknoloji anlamında yararlı olan şeylerin neler olabileceği hakkında hangi platformlar var? Bu konularda yapılan birçok çalışma var yurtdışında. Bunlar burada çok fazla ön plana çıkamadı. Bir de teknoloji ve çocuklarla beraber çalışan akademisyenlerin
de burada çok fazla olmadığını görüyorum, bunların da dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum herkese gerçekten de çok güzel bir Kongre olduğunu
düşünüyorum.
Çocuk Divan Üyesi: Teşekkürler.
Özlem GÜLMEZ: Merhaba. Medya nerde diyen hocama selam vermek istiyorum.
Semerkant Yayınlarından biz 7 kişilik bir ekiple bu Kongreyi takip ettik. Hem televizyon hem kitap ayağıyla çok şey öğrendik. Bizim belki yayınevleri olarak veya televizyonlar olarak ulaşmamız çok zor olan ince noktaları bizzat çocuklara değerek yapılmış bir çalışmanın sonucunu biz çok faydalı bulduk. İki gündür farklı farklı alanlarda farklı farklı çalışmalardan edinilen bilgileri bundan sonra yapacağımız işlere yansıtacağız. Ben iletişim mezunuyum, üniversitede bize bunlar öğretilmedi. Çünkü böyle bir ihtiyaç yoktu. Medyada çocuğun kendini göstermesi ve tüketici çocuğun keşfiyle
ilgili beş yıl içinde canlanan bu sektörde biz de medya içerik üreticileri olarak acemiyiz, el yordamıyla birşeyler öğrenmeye çalışıyorduk. Bu kadar düzenli, sistemli, farklı görüşlerin de dile getirildiği bir çalışma için bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
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Gönülnur DEMET: Buyurun, buyurun. Son görüşümüz olsun. Çok güzel fikirlerimiz var, pek zamanımız yok.
Prof. Dr. Fatih KARAOSMANOĞLU: Teşekkür ediyorum. Ben öncelikle gerçekten çok teşekkür ediyorum. İki günlük serüven gayet çok verimli bir kongreydi. Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanıyım. En son özellikle İzleme Kurulu’na
aday gösterilen ve o adaylar içerisinde olmam hasebiyle bir noktaya değinmek istiyorum: Kongre Yönergesi itibariyle Çocuk ve Medya İzleme Kurulu bir yönerge hazırlayacak. Dolayısıyla en kısa süre içerisinde öncelikle bu İzleme Kurulu’nun toplanması,
çalışmalara başlanması ve öncelikle çocuklarımızdan gelen çok güzel teklifler var, bunların öncelenerek aynı zamanda hangi izleme araçlarıyla bunların izleneceğini egzersiz yaparak ki umut ediyorum Sayın Kongre Başkanımız bir an evvel bu çağrıyı yapacaktır. Bu çalışmalarla birlikte gelirsek çok daha yararlı bir izleme kurulu ilk toplantısını yapar ve kongrenin aynı zamanda çok daha bir verimli geçtiğinin ve geçeceğinin
göstergesini sunmuş oluruz. Ben bu noktanın bir kayda geçmesini istirham ediyorum.
Çok teşekkür ederim.
Begüm TOMAR: Fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim ama zamanımız gerçekten çok az o yüzden ben şimdi sözü divan başkanımıza bırakıyorum. Ayhan Bey de kısa bir düşüncesini belirtsin.
Ayhan DOĞAN: Söz için teşekkür ederim. Teşekkür etmek için söz aldım. Bu Kongreyi düzenleyen Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu ve Çocuk Vakfı’na Türkiye İstatistik Kurumu adına ve şahsım
adına teşekkür etmek isterim. Ekleyeceğim bir konu da medya okuryazarlığı gibi istatistik okuryazarlığının da siz gençler ve çocuklar tarafından ele alınması, gözardı edilmemesi gerektiğini hatırlatmak isterim. Tekrar teşekkür eder, bu Kongre’nin ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.
Begüm TOMAR: Teşekkür ederiz. Ayrıca bu önerilerin de gerçekten çok güzel fikirler var. Özellikle özel eğitim alanı öğrencileri için fikirler var. Olumlu yönde, güzel
görüşler var. Bunların hepsini de değerlendireceğimizi bilmenizi isteriz.
Nurullah ÖZTÜRK: Evet, sabahleyin Milli Eğitim Bakanımız da şikayet etmişti. Sanırım bu masada oradan yapılan konuşmalar çok net gelmiyor. Belki buradaki de oraya aynı netlikte gitmiyor, dolayısıyla ben yapılan değerlendirmelerin bir kısmını çok
net dinleyemedim ama kardeşimizin dediği gibi bunların her birini biz kayıtlardan çözerek yol haritasına onları dahil edeceğiz. Hakikaten isabetli değerlendirmeler –şahsım adına söylüyorum- çok değerli değerlendirmeler geldi salondan. Teşekkür ediyoruz. Bir de tabii altı tane komisyonun değerlendirme raporu okundu. Sanırım o rapor-
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ları da biz bir şekilde kullanıma açmalıyız yani bunlar bizim Stratejik Belgede yer almayacak. Sayfalar dolusu bir takım öneriler, değerlendirmeler, eleştiriler yer almış. Sanırım onları da ilgililerin kullanımına sunmamız faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bu
Kongre’nin ana aktörlerinden biri olan medya neden burada yok, neden çok fazla onların sesini duyamadık gibi bir eleştiri geldi. Doğrusu vardı. Mesela dün yine bir gazetenin Genel Yayın yönetmeni oturum yönetimindeydi. Yine dün burada konuşmacılardan bazıları hem akademisyendi ama aynı zamanda gazeteciydi. Gazetede rutin yazılar yazan insanlardı. Ama daha önemlisi Kongre’de yer alan, konuşmalar yapan ya da
sürecin başından beri 300 küsur gündür bu sürecin içinde yer alan iletişim camiasının
İletişim Fakültelerinin çok değerli temsilcileri olayın iki boyutunu da biliyorlar onlar.
Medya boyutunu da çok yakın biliyorlar. Onların itirazlarını, onların değerlendirmelerini, onların algılarını çok net bir şekilde bu Kongre’nin ruhuna yansıttılar. Medyadan da popüler, bildiğimiz, ismini duyduğumuz isimlerden bazıları da belki burada sunum yapabilirlerdi. Belki kendilerine davet yapıldı ve iltifat etmediler. Yine de o eleştiriyi de bir kenara not etmekte fayda var diye düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum.
Tekrar söz gelmez herhalde, hepinize iyi akşamlar diliyorum.
Çocuk Divan Üyesi: İlk önce hocama teşekkür ediyorum. Zeynep Hanım ısrarla
görüş bildirmek istemiş. Zeynep Hanım’a ilk önce söz verelim hocam. Sizi dinliyoruz
Zeynep Hanım.
Ümmühan Zeynep BİLGİLİ: Kongreye katılan herkese teşekkür ediyorum. Sadece
şunu söyleyecektim: Herkese tekrar teşekkür ediyorum emeği geçenlere, Ruhi amcaya
da buradan özellikle teşekkürlerimi gönderiyorum ve biz bunu 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nde de çok fazla vurgulamıştık. Bu konuşulanların yetkililerce göz önünde bulundurularak, bu konuşulanlara değer vermeleri ve uygulamalarını temenni ediyorum. Sadece bunu söyleyecektim.
Gönüllü Delege: Ben Çocuk Vakfı Genç Gönüllüleri adına Mustafa Ruhi Şirin’e
teşekkür ediyorum. Kongre Yayınları Türkiye’de ve Millî Eğitim Bakanlığı’nda ciddi
ufuklar açacaktır, ciddi çalışmalara kaynaklık edecektir. İnşallah Kongre güzel başlangıçlara vesile olur. Teşekkür ederim.
Aydın GÜLAN: Bu esasında unutulmasından ötürü değil de Ruhi Amcanın bir vakıf insanı olduğu için emeğinin teşekkürle karşılanamamasından ötürü, teşekkürü ayrıca gündeme getirmedik. Kongre değerlendirmelerini mi yapalım? Teşekkür az kalır
diye teşekkür etmekte biraz tereddüt ediyoruz açıkçası.
Mustafa Ruhi ŞİRİN: Kongremizin Değerli Divan Kurulu, izninizle önce Kongre
Çocuk Bildirisi okunacak. Ondan sonra Kongre Bildirisi. İzniniz olursa, Nurullah Bey’in
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bıraktığı yerden birkaç cümlelik açıklama yapmak istiyorum Kongre adına. Değerli hocamızın ifade ettiği medya niçin bu kongrede yok sorusu çok değerli çok anlamlı bir
soru. Birkaç notu da yine paylaşmak isterim. Kongreye karar verildiği günden bu yana
bizim en önemli paydaşımızın medya olması gerektiğini düşünmüştük ve ilk günden
bu yana yöneticileriyle, sorumlularıyla, bu alanda çalışanlarıyla iletişim kurduk. Sadece medya değil İletişim Fakülteleri, Eğitim Fakülteleri, Hukuk ve Tıp Fakültelerinde bu
alanda yapılan çalışmaları dikkate alarak defalarca mektuplar gönderildi, çağrı yapıldı.
Ne yazık ki her iki boyutu da gerçekleşmedi. Burada bir üzüntümü de paylaşmak istiyorum. Medya Meslek Kuruluşları ve Medya Meslek Birlikleri bağlamında da yeterli bir
katılım olmadı. Buna karşın 13 Nisanda Türkiye’de ilk kez 101 kişinin katılımıyla bir
çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştayda medyanın temsilcileri, medya meslek birliklerinin
temsilcileri de yer almıştı. Daha sonra odak grup çalışmaları gerçekleşti bildiğiniz gibi.
Eskişehir, Ankara ve İstanbul odak grup çalışmaları. Alan uzmanlarının katkısıyla düzenlendi bu çalışmalar ve Strateji Belgesi’nin yazım grubuyla sürdü. İkinci olarak annebaba görüşü alınması konusunda değinilen noktayı çok önemsediğimizi belirtmek isteriz. Şu anda Çocuk ve Medya Hareketi’nin internet sitesini 21-35 yaş grubunda genç
anne ve babalar izliyor. 600.000’e yaklaşan bir rakam Türkiye genelinde ve sürekli artıyor. Buna karşılık bizde şöyle bir alışkanlık var. Kongrelere ilk gün açılış programında ilgi gösterilir, hele kapanışa doğru gelinince işte bu kadar kalırız. Bugün bu saatlere
kadar bu kongreyi 2400 kişinin izlediğini biliyoruz. Yalnızca İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünden çocuk ve öğretmenlerin katılımı 1050 kişi oldu. Bunlar kesin rakamlar.
Onun dışında duyup da gelenler oldu. Bizim medyaya sitem etmemiz yerine 27 Mayısta Sayın Bülent Arınç’ın himayelerinde başlayan Çocuk ve Medya Hareketi’nin ilk buluşmasından bu yana da 1400 haber oldu çocuk ve medya konusu. Dün burada iyi bir
medya buluşması gerçekleşti. O nedenle bir yıl öncesine kadar bunlar hiç yoktu, hiçbiri gerçekleşmemişti. Asıl bu Kongreye ve Çocuk ve Medya Hareketi’ne ilgi gösterenlere
gelince hiç tereddüt etmeden söylemek istiyorum: Çocuklarımız. 7 yaşında arayan çocuklarımız da oldu, annesi babası aracılığıyla iletişim kurmak isteyenler de oldu ve bu
devam edecek. Kongreyle birlikte bütün sorunların çözüleceğini beklememeliyiz. Etkilenen taraf olan çocuklarla birlikte etkileyen tüm paydaşları bir yolculuğa hazırlıyoruz. Ve hem Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, hem Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve bunun yanında 11 Bakanlığın temsilcisi yer aldı Kongrede dünden
bugüne. Ve Kongre’nin en önemli armağanlarından biri de Sayın Ahmet Korkut Tuna hocamızın komisyon başkanlığını yaptığı I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi oldu.
Bu Strateji Belgesi 12 stratejik amacı ve 93 eylemiyle yeni bir sürecin başlayacağı anlamına geliyor. Sivil süreçleri harekete geçirebilirsek o zaman Türkiye’de çocuk ve medya konusu gündeme gelecek, sadece korumaya yönelik değil önleyici çalışmalar, içerik
geliştirici çalışmalar da önemli bir şekilde gündeme gelmiş olacak. Umut edelim dört
yıl sonra gerçekleşecek Kongrede birçok adım atılmış ve birçok yeni yapı kurulmuş olsun. Çocuklarımız medyada sadece görünür olmasın, çocukların temsil edildiği ve ço-
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cukların katılım hakkını kullandığı bir medya anlayışı ortaya çıksın. Bu nedenle dünden bu yana bizim bütün yorgunluklarımızı 116 çocuk delegemiz unutturdu bize. Çocuk delegelerimizin her birine kongremiz adına çok içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Çünkü bu Kongre akademik bir Kongre. Türkiye dışından gelen alan uzmanlarının
burada gördüklerinden biraz da şaşırdıklarını sizinle paylaşmak istiyorum. Bu Kongreye 19 yurt dışı alan uzmanı gelmiştir. Çocuklarla yetişkinlerin bir medya kongresini
gerçekleştirmiş olmalarına çok etkilendiklerini söylediler. Bunu nasıl başardınız, çünkü çocuklarla çalışmak çok zor dediler. Özellikle İngiltere çok önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir çocuk medyası konusunda. Belki de dünyada ilk çocuk prodüktörünü
yetiştirmiş bir BBC geleneği var. Ve şimdiye kadar böyle bir kongrenin İngiltere’de yapılmadığını da söylediler. Bu Kongreyi o nedenle herkesin çocuk boyutuyla değerlendirmesini diliyorum. 407 delege bu kongrede görev yapmıştır. Sivil toplum kuruluşları, medya meslek kuruluşları, medya birlikleri, medyanın temsilcileri başta Kongrenin
sponsorları olmak üzere ayrıca Aile, Çocuk ve Gençlik Dernekleri temsilcileri de delege olarak kongrede yer almışlardır. Bir de Kongre’nin görünmeyen bir yüzünü sizinle
paylaşmak istiyorum. Burası İstanbul’un en büyük Kongre mekanlarından biri. Sevgili
arkadaşlarımız, çocuk delegelerimiz acaba bu kadar büyük bir mekanda rahatsız olurlar mı diye de düşündük öyle değil mi Erkan? Yedi ayrı mekanda gerçekleşti bu kongre.
Anadolu Salonundayız, bunun dışında 6 salonda daha çalışmalar yapıldı. Hem bildiriler
sunuldu hem komisyon çalışmaları yapıldı, hem de kendi bağlamı içinde Kongre’nin
etkinlikleri oldu. Umut ediyorum bu ayın sonuna kadar bu kongreyle ilgili yayınların
ne kadar yayınlandığını hangi gazetelerde, hangi medya organlarında yayınlandığını,
radyo ve sosyal medya dahil o bilgi notunu herkesle paylaşırız. Bir eksiklik olmasın diye bir teşekkür borcumuz var Halûk Bey Hocam. Kongreye delege olarak seçilememiş
çocuklarımıza da teşekkür ediyoruz. Evet, bu bir yarışma değildi ama onlar sizi buraya
taşıdı, siz onları temsil ediyorsunuz. Hepinizin gözlerinden öpüyorum.
Halûk YAVUZER: Sayın Divan Başkanım, biraz önce Sayın Mustafa Ruhi Şirin’e söz
verirken teşekkürün az olduğunu söylediniz. O kaldığınız yerden izin verirseniz devam
etmek istiyorum. Ben 48 yıllık meslek yaşamımda bu kadar güçlü bir kongreyi yaşamadım. Mutfakta Mustafa Ruhi Şirin üstadımız, Davut Dursun hocamız. Murat Karakaya Genel Müdürümüz başta olmak üzere ekipleri, arkadaşları özveriyle sekiz ayı aşkın
bir dönemde çalıştılar. Beni de Kongre’nin üyesi yapmakla onurlandırdılar. Bu nedenle son derece mutluyum. O eleştiriyi de kabul edemiyorum. 27 Mayısta başlayan Sayın
Başbakan Yardımcımızın Başkanlığındaki toplantıya Türkiye’deki bütün genel yayın
yönetmenleri dahil tüm medya kuruluşları temsilcileri katılmıştı. Sayın Okan Bayülgen ve Abbas Güçlü’nün bulunduğu oturumlarda en az 15’e yakın medya kuruluşunu,
benim, Davut Dursun Hocamın, Nilüfer Pembecioğlu hocamın dolaştığımızı, radyo
ve gazetelere beyanat verdiğimizi söylemek istiyorum. RTÜK ve TÜİK’in yaptığı araştırmalar da bunun bir parçası. Sözün özü medya burada vardı, içindeydi, katkı sağladı,
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genel yayın yönetmenleri ve bütün köşe yazarlarını ben birinci gün burada gördüm ve
sayın bakanlarımızın da destekleriyle dört başı mamur bir Kongre yaşadığımızı düşünüyorum. Bunu yabancı delegelerin geri bildirimlerinden de ülkemiz akademisyenlerinin geri bildirimlerinden de keyifle ve onurla aldık. Bütün mesele bundan sonra izleme çalışmalarının devamı ve uygulamanın devamı. Ama ben önce Mustafa Ruhi Şirin’e
şükranlarımı sunuyorum.
Gönülnur DEMET: Hocama çok teşekkür ediyorum. Şimdi Kongre Çocuk Bildirisi okunacak.
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1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi
Çocuk Bildirisi

Eylül Ecem YILDIZ: Bu bildiri, Çocuk Komisyonlarında yaptığımız toplantılardaki
görüşlerimizden oluşmaktadır. Biz çocuklar; haklarımızın farkındayız. Medyanın da bu
haklarımıza saygı göstermesini bekliyoruz. Artık medya günlük hayatımızın her anında var. Medyanın hem olumlu hem de olumsuz etkilerinin farkındayız. Bazen olumsuz etkilerini daha çok hissediyoruz. Ama medyasız bir dünyanın da artık mümkün olmadığını biliyoruz. Bu nedenle medyanın olumsuz yönlerini azaltmak ve medyadan en
iyi şekilde yararlanmamız için şunların yapılmasını istiyoruz:
1. İlkokuldan başlayan, zorunlu ve biz çocuklara görsel ve işitsel medyayı yorumlamamızı sağlayacak, eğlenceli geçecek medya okuryazarlığı dersi istiyoruz.
2. Çocukların medyanın olumsuz etkilerinden korunması, medyanın doğru anlaşılabilmesi için aynı zamanda toplumun da bilinçlendirilmesini, özellikle velilere yönelik eğitimler verilmesini istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda
harekete geçmesini istiyoruz.
3. Medya çalışanlarının (gazeteci, senaryo yazarı vb) da, çocukların haklarını koruyacak şekilde yayın yapabilmeleri için medya okuryazarlığı konusunda eğitim almasını öneriyoruz.
4. Medyada engelli ve farklı kültürlere sahip arkadaşlarımıza duyarlı içerikler oluşturulmalıdır.
5. Yayınlarda çocukların haklarının korunmasını istiyoruz. Televizyonlarda yaşımıza uygun olmayan programlar istemiyoruz. Yayınların eğitici ve öğretici olmalarını istiyoruz.
Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı

115

6. Özellikle televizyon programlarında çocuk istismarına karşıyız. Programların çocuk gelişimine ve psikolojisine uygun olmasını istiyoruz.
7. Medya araçlarının dilimize saygılı olmasını, dilimizin yozlaşmaması için gerekli
özen ve hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz.
8. Medya kitap okumayı sevdirmenin olumlu sosyal yönler edinmemizin bir aracı
olmalı.
9. Çocuk programlarının sadece çocuk kanallarında değil tüm medya ortamlarında yer almasını istiyoruz.
10. Medya kullanıcılarının birbirlerine saygı çerçevesinde davranmasını, birbirimize hakaret, kötü söz içeren paylaşımların yapılmamasını ve medyanın amacı dışında kullanılmamasını istiyoruz.
11. Bize ait bilgilerin başka amaçlarla kullanılmasından korkuyoruz ve buna yönelik
önlemler alınmasını, güvenli ve çocuk dostu internet istiyoruz.
12. Kamu spotlarında çocukları zararlı alışkanlıklardan korumak için yeterli değil.
Çocukların çok zeki ve bilinçli olduğu düşünülerek daha akıllıca hazırlanmış kamu spotları oluşturulmalıdır.
Gönülnur DEMET: Eylül Ecem Yıldız’a teşekkür ediyoruz. Şimdi de I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi kapanış bildirisini okumak üzere Mustafa Ruhi Hocamı buraya davet ediyoruz.
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I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi
Kapanış Bildirisi

Mustafa Ruhi ŞİRİN: Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,
Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu iş birliğinde; Başbakan Yardımcısı Sayın
Bülent Arınç’ın himayelerinde 14-15 Kasım 2013 tarihinde gerçekleşen I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’ne katılan Çocuk Delegelerin görüşleri ve Yetişkin Delegelerin
bildiri sunumları çerçevesinde, Çocuk Hakları ve Çocuk Görüşü Komisyonları, Okuma Kültürü ve Medya Komisyonu, Medya Okuryazarlığı Eğitimi Komisyonu, Mevcut
Durum ve Strateji Geliştirme Komisyonları aşağıda belirtilen kararları almıştır:
I.

Öncelikle temel okuryazarlık eğitimi süreçlerinin başlatılması gereklilik olarak
belirlenmiştir. Dolayısıyla, medya okuryazarı bir toplum için erken dönemden
başlayarak çocukların okuma kültürü edinmelerini sağlayacak süreçlerin yaşama
geçirilmesi temel bir ilke olarak benimsenmiştir.
Bir toplumda yerleşik, edinilmiş bir kültürden söz edebilmek için bu kültürün temel öznesinin birey olmaktan çıkarılıp toplumsal düzeyde bir temsil yeteneği kazanması gerekir. Bunun için çocuklara okuma kültürü kazandırmakla ilgili tüm
kurumların (Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı vd.), üniversitelerin (Üniversitelere bağlı ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, ÇOGEM), sivil toplum kuruluşlarının (vakıf, dernek ve eğitim sendikaları vb.), yayınevleri ve sanatçıların
sorumluluk üstlenmesi gerekir.
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II. Medya okuryazarlığı hayat boyu bir süreçtir. Bu çerçevede ebeveyn ve yetişkin
eğitimi, öğrencilerin eğitimi, öğretmen eğitimi, medya çalışanlarının eğitiminin
başlatılması ve medya okuryazarlığı uygulama ve araştırma merkezlerinin kurulması önerilmiştir.
III. I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018 Strateji
Belgesi’nin vizyonu şöyle belirlenmiştir:
“Çocuğa saygı ve çocuk hakları kültürü temelinde bir çocuk-medya ilişkisi için;
paydaşların sorumluluklarının bilincinde olduğu medya okuryazarı bir Türkiye.”
I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014 -2018 belgesi 9-18 yaş
grubundan oluşan Çocuk Hakları ve Medya Komisyonu ile Mevcut Durum ve Strateji Geliştirme Komisyonu tarafından müzakere edilerek kabul edilmiş, komisyonda işaret edilen tashihler yapılarak Aralık 2013 tarihinde Hükümete sunulması kararı alınmıştır.
IV. Çocuk ve Medya Hareketi’nin sivil bir yaklaşımla Türkiye genelinde örgütlenmesi önerilmiştir.
V. Çocuk ve Yetişkin sivil on iki üyeden oluşan “Çocuk ve Medya İzleme Kurulu”
dört yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.
VI. 2. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi 2018 yılında düzenlenecektir.
“İyi medya önce çocukların hakkıdır” anlayışının egemen olacağı Çocuk Dostu bir
Medya düzeninin kurulması Kongre’nin Çocuk, Yetişkin ve tüm paydaşların ortak ve
vazgeçilmez dileğidir.
Gönülnur DEMET: Çocuk komisyonuna seçilen 12 kişiyi çağırabilir miyiz buraya.
Ayrıca Okuma Kültürü ve Medya Komisyonu, Çocuk ve Medya İzleme Kurulu’nu kendilerini tanıtmak için çağırıyoruz.
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Çocuk ve Medya İzleme Kurulu’na Seçilen Çocuk
ve Yetişkin Üyelerin Genel Kurul’a Duyurulması
Çocuk Üyeler:
9-12 Yaş Grubu
Merve Çağla Çiçek
Umay Kınay
Elif Su Güven
Ulaş Mısırlıoğlu
13-15 Yaş Grubu
Batıkan Erkoç
Aybüke Sultan Mirzelioğlu
Eylül Ecem Yıldız
Begüm Tomar
16-18 Yaş Grubu
Aleyna Saral
Aybüke Alptekin
Mücahit Türkmen
Melisa Demir
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Prof. Dr. Sedat Sever
Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün
Öğretim Görevlisi Adem Güneş
Araştırma Görevlisi Nil İpek Hülagü
Medya Okuryazarlığı Eğitim Komisyonu
Prof. Dr. Erol Nezih Orhon
Doç. Dr. Sadi Şerefoğlu
Prof. Dr. Mustafa Bakaç
Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu
Mevcut Durumu ve Strateji Geliştirme Komisyonu
Prof. Dr. Selda Fatma Bülbül
Prof. Dr. Fatih Karaosmanoğlu
Doç. Dr. Sedat Şimşek
Av. Ulya Duran
Gönülnur DEMET: Çocuk ve Medya İzleme Kurulu Üyeleri’nin kendilerini tanıtmalarını rica ediyoruz.
Sunucu: I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Çocuk ve Medya Hareketi sponsorlarını plaketleri, için sahneye davet ediyoruz. Öncelikle Kongremizin Altın Sponsoru Ziraat Bankasının plaketini vermek üzere Ziraat Bankası Uluslararası Bankacılık ve Ortaklıklar Genel Müdür Yardımcısı Osman Arslan Bey’i sahneye davet ediyoruz, kendilerine plaketini vermek üzere de Kongre Başkanımız Prof. Dr. Halûk Yavuzer’i sahneye davet ediyoruz.
***
Kongremizin bir diğer Altın Sponsoru Star TV adına, Star TV Pazarlama Müdürü Elif Güven Hanımefendiyi sahneye davet ediyoruz. Ve kendilerine plaketlerini vermek üzere Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun Hocamızı çağırıyoruz.
***
Kongremizin bronz sponsoru Halk Bankası’na plaketini vermek üzere Başbakanlık
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Sayın Murat Karakaya’yı sahneye alıyoruz ve Halk Bankası adına plaketi almak üzere 1. Bölge Koordinatörlüğünden Kubilay
Çakmak Bey’i sahneye davet ediyoruz.
***
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Kongremizin destek sponsorlarından MNG Kargo’nun plaketini almak üzere İstanbul Bölge Müdürü Rafet Genel Bey’i sahneye davet ediyoruz, kendilerine plaketini vermek üzere Kongre Genel Yönetmeni ve Çocuk Vakfı Başkanı Sayın Mustafa Ruhi Şirin’i çağırıyoruz.
***
Kongremizin bir diğer destek sponsoru Elma Bilgisayar Şirket Ortaklarından Hasan
Sezgin Bey’i sahneye davet ediyoruz, kendilerine plaketini vermek üzere Sayın Mustafa Ruhi Şirin’i davet ediyoruz.
***
Yine bir diğer destek sponsorumuz Wow Hotel adına plaketi almak üzere Satış Yetkilisi Sabri Fırat Arat’ı sahneye davet ediyoruz, kendilerine plaketini vermek üzere Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin Hocamızı çağırıyoruz yine.
***
Kongremizin veda fotoğraflarını çektikten sonra bu güzel kapanış programımız sona ermiş oluyor.
Mustafa Ruhi ŞİRİN: İzin verirseniz, Çocuk ve Medya Kurulu’nun çocuk ve yetişkin üyelerini dinleyelim, daha sonra da kurum temsilcilerinin kapanış konuşmalarını
dinleyeceğiz.
Gönülnur DEMET: Merhaba. Trabzon Bilim Sanat Merkezi adına katılıyorum. 16
yaşımdayım. Trabzon Fen Lisesi’nde okuyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Aleyna SARAL: Merhaba. 17 yaşındayım. Aydın Doğan İletişim Meslek Lisesi’nde
okuyorum. Gazetecilik öğrencisiyim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Aybüke ALPTEKİN: Ben de Aydın Doğan İletişim Meslek Lisesi’nden geliyorum.
17 yaşımdayım. Bu Kongre için teşükkür ederim herkese.
Melisa DEMİR: Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi Radyo Televizyon Bölümü
11. sınıf öğrencisiyim. Bize böyle bir imkan tanıdığınız için çok teşekkür ederiz.
Batıkan ERKOÇ: Merhabalar. Samsun İstiklal İlkokulu 8. sınıf öğrencisiyim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu dört sene boyunca görevimi en iyi şekilde yerine getireceğimi düşünüyorum, saygılarımı sunuyorum.
Ulaş MISIRLIOĞLU: Merhabalar. Beşiktaş BİLSEM’den katılıyorum. Avrupa
Koleji’nde 6. sınıf öğrencisiyim. Herkese teşekkür ederim.
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Aybüke Sultan MİRZALİOĞLU: Ankara Toki Göksu Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. 13 yaşındayım. Burada olmaktan çok mutluyum.
Begüm TOMAR: Merhaba. Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nde 10. sınıf öğrencisiyim. Bana burada bulunma fırsatı sağlayan herkese teşekkür ederim.
Elif Su GÜVEN: Merhaba. Balıkesir Bilim Sanat Eğitim Merkezi’nde okuyorum. 6.
sınıf öğrencisiyim. Bu Kongre’de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Umay KINAY: Merhaba. Manisa Bilim ve Sanat Merkezi’nden katılıyorum. 6. sınıf
öğrencisiyim. Böyle bir çalışmaya katıldığım için çok mutluyum ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Mücahit TÜRKMEN: Ankara Çankaya Hasan Ali Yücel Öğretmen Lisesi’nde 11.
sınıf öğrencisiyim. Bu Kongreyi düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Görevimi başarıyla yerine getireceğime inanıyorum.
Eylül Ecem YILDIZ: Merhabalar. Kongreye, Kahramanmaraş Bilim ve Sanat Merkezi’nden katılıyorum. 14 yaşımdayım. Kahramanmaraş Ortaokulu’nda okuyorum. Bu
Kongre’de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Doç. Dr. Sedat ŞİMŞEK: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden geldim. Güzel
bir Kongre oldu, inşallah sonuçları da hayırlı olur. Herkese çok teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Erol Nezih ORHON: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nden geliyorum. Küresel anlamda kadınlarla ilgili medya izleme projesini yapıyoruz. Çocuklar için de yapmak gurur verecek. Teşekkür ederim.
Prof. Dr. Fatih KARAOSMANOĞLU: Öncelikle ben 4 çocuk babasıyım. Oradan
tanıtarak başlamak istiyorum. Şu anda ikisi üniversitede, ikisi ilköğretimde. Sonra da
dekanım. Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanıyım. Saygılar sunuyorum.
Av. Ulya DURAN: Merhabalar. Reklam Özdenetim Kurulu Koordinatörü olarak
görev yapmaktayım. Emeği geçen herkese başta Mustafa Ruhi Hocam olmak üzere çok
teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Mustafa BAKAÇ: Manisa’nın Demirci ilçesinden geliyoruz. Demirci Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi Dekanıyım. Kongre amacına yüzde yüz
ulaşmıştır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
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Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU: Merhabalar. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden katılıyorum. İletişim çocuk ve medyayla ilgileniyorum, ilgilenmeye devam
edeceğim. Çok teşekkür ediyorum.
Nil İpek HÜLAGÜ: Merhabalar. Lisansta Psikolojik Danışmanlık, Yüksek Lisansta
Gelişim Psikolojisi, şimdi de medya araştırmalarında doktora yapıyorum. Bir yandan
Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi asistanıyım. Çok teşekkür ederim, çok güzel
bir Kongre oldu. Umarım biz de faydalı oluruz.
Adem GÜNEŞ: Merhaba. Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisiyim. Bizleri sıcacık
kalbiyle bir arada tutan kıymetli Mustafa Ruhi Şirin Bey’e, ilmiyle bizi ışıtan ve Kongre Başkanlığını yapan pedagog Halûk Yavuzer hocamıza ve burada tüm emeği geçen
herkese ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Çocuğu önceleyen bir kongreyi ki biraz önce de duyduk İngiltere’de dahi yapılmamış olan bir Kongreyi Türkiye’de başlatmış olduklarından dolayı ben katılımlarınız için de herkese çok teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Sedat SEVER: Ben de şu anda ödevimi yapacak olmanın mutluluğuyla Genel Kurul’un tüm üyelerine, tüm katılımcılarına önce içten bir merhaba demek istiyorum. Mutluyum çünkü teşekkür etme zamanı geldi. Evet, çocuğun öncelendiği dendi,
gencin öncelendiği, çocuğun nefes aldığı, soluk verdiği, bilimsel etkileşimlerle çocukların iç içe olduğu bilimsel etkileşimlere renk katıldığı bu anlamlı iki günün yaratıcısına mimarına sevgili Mustafa Ruhi Şirin’e içtenlikle teşekkür etmek istiyorum, yürekten teşekkür ediyorum.
Doç. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU: Herkese merhaba. Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nden geliyorum.
Bir yandan evde iki çocuğun babası olarak çocuklarla ilgimi evde sürdürürken, öte yandan çocuklarla ilgili olarak internet testleri, uzaktan eğitim, çevrimdışı öğrenme, sosyal
medya ve benzeri konularla ilgilenen bir araştırmacıyım. Bu Kongre’de aslında belki Sedat Hocamın sözünü ettiği gibi, herkes farklı açılardan katkıda bulunduğu için ben de
çok farklı şeyler öğrendiğimi söyleyebilirim. İnsan bazen ne öğrendiğinin farkında da
olmayabiliyor. Bu öğrenmeler içinde özellikle Mustafa Ruhi Hocaya ve diğer düzenleyicilere teşekkür etmek istiyorum. Mustafa Ruhi Hocayla biz aylardır haberleşiyoruz
bu Kongre’nin başarılı bir şekilde geçmesi için. Mustafa Hocadan başkası bilemez aslında bu Kongre’nin ne kadar emek yoğun bir çalışma olduğunu. Bu yüzden hakkaten
teşekkürü hak ediyor. Size de selam ve saygılarımı sunuyorum.
Prof. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN: İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim
Fakültesi Dekanıyım. Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesiyim. Ağırlıklı olarak çocuk edebiyatı ve edebiyat öğretiminde çalışıyorum. Bu güler yüzlü Kongrede büKongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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tün emeği geçenlere tabii ki başta Mustafa Ruhi Şirin ve Halûk Yavurer hocam olmak
üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum; ama katılımcılar da büyük bir teşekkürü hak
ediyorlar. Herkese teşekkürler.
Gönülnur DEMET: Biz de çok teşekkür ediyoruz, sizleri yerlerinize davet ediyoruz. Çünkü Kongreyi düzenleyen kuruluş temsilcilerinin teşekkür konuşmalarını almak istiyoruz. Prof. Dr. Halûk Yavuzer’i kapanış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
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Kongre Teşekkür Konuşmaları

PROF. DR. Halûk YAVUZER: Sayın Divan Başkanlarım; başarı ve mutluluk sarhoşuyuz hepimiz. İnanıyorum ki bundan sonraki Kongreye temel teşkil edecek önemli doneler elde edildi, izleme çalışmaları aynı başarıyla devam edecek. Ben izninizle sıcak ilgilerini esirgemeyen, himayelerinden dolayı Sayın Başbakan Yardımcımız Bülent
Arınç Beyefendiye özel şükranlarımı kapanış oturumunda da arz etmek istiyorum. Bu
Kongre’de genç arkadaşlarım bize çok şey öğrettiler. Genç arkadaşlarımın bildirilerini
çok sevdim. Çocuk ve ergen bildirileri çok etkileyiciydi, didaktikti. Katılan 116 arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sayın Mustafa Ruhi Şirin mutfağın kaptanıydı ve hepimiz
için önderdi, liderdi, katalizördü. Kendisinden çok şey öğrendik. Temelinde Kongre’nin
kendisi var, şükranlarımı sunuyorum. Sayın Davut Dursun hocam ve Sayın Murat Karakaya Genel Müdürüm hem Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü olarak tüm ekibi fevkalade dinamikti, etkiliydi, başarılıydı. RTÜK, Sayın Davut
Dursun hocamın liderliğinde çok diri, yeni araştırma bulgularıyla taze bilgiler sundular. Son derece etkiliydi. Sponsorları bu kez ihmal etmeyeyim, geçen defa hata yaptım,
o eksiği şu anda hissediyorum. Bize destek veren tüm sponsorlara şükranlarımı sunuyorum. Tüm katılımcılara, akademisyen arkadaşlarıma, yerli yabancı delegelere katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımla efendim.
Gönülnur DEMET: Halûk Hocama çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de düşüncelerini
almak üzere Prof. Dr. Davut Dursun’u kürsüye davet ediyorum.
Prof. Dr. Davut DURSUN: Efendim iyi akşamlar. Bir faaliyetin sonuna gelmek,
başarılı bir faaliyetin sonuna gelmek herkesi mutlu eden, önemli bir an oluyor, o seKongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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beple yılbaşından bu yana uzun, yorucu ve meşakkatli çalışmalardan sonra başarılı
bir faaliyeti sona erdirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu faaliyetin gerçekleşmesinde pek çok kişinin katkısı var. Kuşkusuz en önemli katkı her bir arkadaşımızın dile
getirdiği üzere Mustafa Ruhi Şirin’e ve Çocuk Vakfı’na ait. Kendilerine özellikle teşekkür ediyoruz. Ancak bu faaliyetin gerçekleşmesinde pek çok kişinin katkısı olduğunu ifade etmiştim. Biz, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Radyo
ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu faaliyetin gerçekleşmesinde işin bir tarafından
tutan kurumlarız. Bizim dışımızda da Millî Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve diğer bazı bakanlıklar gibi onların da önemli katkıları var, onları da
anmamız gerekir.
Burada medya niçin yok şeklinde bir soru soruldu. Kendi bağlamı içerisinde haklı
yanları olduğu söylenebilir ama unutmamak gerekiyor ki medya olmasaydı bu faaliyetin realize edilmesi mümkün olmayabilirdi. Hemen kürsünün ön tarafında sponsorlar
listesi var. O listenin sağdan sola kadar incelenmesinde dikkatinizi çekeceği üzere hemen hemen bütün kuruluşlar şu veya bu şekilde medyanın içerisinde olan kuruluşlardır
veya finans kuruluşlarıdır. Gerçekten her bir finans kurumunun Ziraat Bankası’ndan
başlayarak, Halk Bank, Vakıf Bank, Odeo Bank. Medya kuruluşlarının içerisinde Star
Televizyonu, Kanal D, Atv diğer televizyonlar her birinin çok önemli katkıları var. Dolayısıyla bu faaliyete maddi olarak destek vermiş olmaları ile kanaatimce medyanın burada olduğu anlamına geliyor. O sebeple haksızlık etmememiz gerekir, diye düşünüyorum. RTÜK olarak medya tartışmalarının içerisinde olmamız gayet doğaldır. Bizim kurumumuzdan gerçekten pek çok arkadaşımızın bu faaliyetin gerçekleşmesinde
önemli mesaisi, çabası ve katkısı oldu. Elbette başta dün de ifade etmiştim, çocukların
medya kullanma alışkanlıkları araştırmasının gerçekleşmesinde katkısı olan Kamuoyu
Dairesi’nin çalışanlarını, başkanı başta olmak üzere teşekkür etmem ve tebrik etmem
gerekiyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi bu faaliyetin hemen hemen bütün aşamasında başta İnci Hanım olmak üzere fedakâr, çalışkan ekibi Başkan Yardımcıları ve
dairede çalışan bütün ekibi gerçekten gecesini gündüzüsü seferber ederek bu faaliyetin
gerçekleşmesine katkıda bulundular. Kendilerine tüm katılımcılar nezdinde bir kez daha teşekkür etmek istiyorum, iyi ki varsınız diyorum. Yine kurumumuzun adını andığım dairelerin dışında Sayın Üst Kurul Üyeleri elbette ki bu faaliyete vize vermeselerdi bu faaliyetin içerisinde bizim olmamız mümkün değildi. Kendileri vize verdiğinden
dolayı karar alınmasına bütün karar süreçlerine olumlu katkı sağladıklarından dolayı
kendilerine teşekkür etmem gerekiyor. Kurumda çalışan diğer dairelerdeki İzleme Dairesinde, İzin Tahsisler Dairesinde ve diğer dairelerde çalışan ve bu faaliyetin belli süreçlerinde şu veya bu şekilde katkıda bulunan, görev alan, fedakârca çalışan arkadaşlarımız var kendilerine teşekkür ediyorum. Kendi kurumum olmaklığı münasebetiyle
ama unutmamak gerekir ki Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün İstanbul ofisi müthiş çalışmıştır. Hepimiz bunun farkındayız. Çocuk Vakfı’nın bütün çalışan-
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ları gerçekten bizzat şahidim ne zaman Çocuk Vakfı’na uğrarsam oradaki bütün arkadaşlarım büyük bir heyecanla, amatör bir ruhla ve büyük bir fedakârlıkla ciddi katkılar
sağladıklarını biliyoruz. Dolayısıyla Sayın Genel Müdürümüzün şahsında, Sayın Başkanımızın şahsında kurumlarının çalışanlarına bir kez daha teşekkür etmeyi bir kadirşinaslık borcu olarak ifade etmem gerekir diye düşünüyorum. Toparlayacak olursak bu
tür faaliyetler birden gerçekleşmiyor. Ama işbirliği halinde çalışmanın bu tür faaliyetlerin gerçekleşmesinde önemli katkısı olduğunu düşünüyorum, o sebeple Basın Yayın
ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne ve Çocuk Vakfı’na, elbette ki kendi himayelerinde gerçekleşmiş olması nedeniyle Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç’a ve ekibine ayrıca teşekkür etmek ve saygılarımızı sunmamız gerekiyor. Tabii teşekkür öncelikle veya nihai olarak bu çalışmalara katılan, katkılarıyla, düşünceleriyle destek veren ve
gecenin bu vaktine kadar burada sabırla bekleyen hem sevgili çocuklarımıza hem hanımefendilere, beyefendilere ve bütün iştirakçilere gönülden teşekkürlerimi arz etmek
istiyorum. Sağolun, varolun efendim.
Gönülnur DEMET: Davut Hocamıza da teşekkür ediyoruz. Şimdi kapanış konuşmaları için Murat Karakaya Hocamı davet ediyorum.
Murat KARAKAYA: Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben de tekrar özellikle bir
iki ismi anmadan geçemeyeceğim. Dün de ifade etmiştim bir yol hikâyesi olarak bakıyoruz biz bu işe. Bu yola bir ekiple çıktık. Başlangıcından itibaren bize yol arkadaşlığı yapan Çocuk Vakfı’na ve Sayın Mustafa Ruhi Şirin’e, Davut Dursun Bey Hocamıza ve tüm teşkilatıyla RTÜK’e ve bize akademik bilgisiyle kol kanat geren Halûk Yavuzer hocamıza öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii bu süreç içerisinde kendi Genel Müdürlüğümde Basın Yayın Dairesi ve İstanbul İl Müdürlüğümüz yoğun bir çaba sarf ettiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Bu işin ta başlangıcından itibaren bizden himayelerini esirgemeyen Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç’ı özellikle anmak gerekiyor. Gerek her anında bize verdiği destekle, gerekse bundan sonraki süreçte burada
alınan kararların Hükümet’e sunulması ve takibi anlamında da yine bizden himayelerini esirgemeyecekler. Bir senedir biz dönem dönem bu çekirdek ekipte İstanbul’da bir
araya geldik. Çocuk Vakfı’nda bir araya geldik. Çocuk çorbası içtik. Tekrar bunun için
Mustafa Ruhi Bey’e çok teşekkür ediyorum. İbrahim abiye, koşturan Yasemin Hanım’a
özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yani aslında o kadar gizli kahramanı var ki bu sürecin. Tanıdıklarımız ve tanımadıklarımızın hepsine teşekkür etmek istiyorum. Kongremizi güzel bir şekilde bitirdik, yansımalarını sizinle paylaştılar büyüklerimiz. Ama dediğim gibi şurada bir şey yazıyor. Çocuk ve Medya Hareketi. Kongremiz bitti ama Çocuk ve Medya Hareketi devam ediyor. Yükselerek artan bir hızla devam etmesi gerekiyor. Ben burada Strateji Yazım Grubunu da unuttum. Onlar da ciddi anlamda bir teşekkürü hak ediyor. Necmettin Hocam da başta olmak üzere her birine ayrı ayrı teKongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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şekkür ediyorum. Bu işin dört ayağı vardı. Siz çocuklar, yetişkinler, kamu kurumları
ve medya. Medyanın ve kamu kurumlarının bundan sonraki ilgisinin artarak devam
edeceğini ümit ediyorum. Ama bu hareket, esas itibariyle kamu kurumlarının varlığına rağmen sivil bir inisiyatiftir. Topluma mal olması gerekiyor. STK’lar eliyle yaygınlaşması ve derinleşmesi gerekiyor. Bu anlamda da siz çocuklara ve ebeveynlere çok görev düşüyor. Ümit ederim ülke sathına yayılan bir hareket olur ve bir sonraki Kongreyi tüm ülke sathına yaymış oluruz. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Bir sonraki Kongre’de görüşmek üzere saygılarımı sunuyorum.
Gönülnur DEMET: Teşekkür ediyoruz. Şimdi de son olarak kapanış konuşmasını
yapmak üzere Mustafa Ruhi Şirin Hocamızı kürsüye davet ediyorum.
Mustafa Ruhi ŞİRİN: Değerli Divan Başkanlarımız ve Divan Üyelerimiz, Sevgili Çocuklar, hâlâ sabırla dinleyen çocuk medyasının çok önemli uzmanları, hepinizi içtenlikle selamlıyorum.
435 gün önce aklımıza düşen, hayalini kurduğumuz bir Kongreyi bugün birazdan
noktalayacağız. Her öykünün bir başlangıç cümlesi bir de son cümlesi var. O son cümle bir tek sözcük olabilir. İlk cümle ve son cümle arasında gerçekten yaşanmış bir hayat var. Bu nedenle teşekkür edeceğimiz o kadar çok isim var ki!.. Öncelikle Bilim ve
Değerlendirme Kurulu’nun önerisini lütfedip kabul ettiği için Kongre Başkanlığımızı onurlandıran Saygıdeğer Prof. Dr. Halûk Yavuzer Hocama şükranlarımı arz ediyorum. Çocuk alanında çok büyük emeği var Halûk Hocamızın. Anne baba okullarının
kurucusu bir hocamız ve inanıyorum ki o buluşmalar hep iyilik olarak bu topluma geri dönecektir. Bütün amacımız da bu ortak iyilere birlikte ulaşmak olduğu için gerçekten bu zor yolculuğu birlikte gerçekleştirebildik. Bu Kongreye Türkiye’nin hiç bir üniversitesi cesaret edememiştir. Bu Kongre ilk kez Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Sevgili Murat Karakaya ve yardımcısı Erkan Durdu tarafından Çocuk Vakfı’na önerilmiş bir Kongredir. Ardından RTÜK bu yolculuğa katılmıştır. Bu
nedenle öncelikle Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürüne ve bütün emeği geçenlere, bu Kongrenin eş sekreteri kardeşim Ali Güneş’e, yine RTÜK adına Eş Genel Sekreterlik yapan İnci Özkan kardeşime, BYEGM adına Yürütme Kurulu
Eşbaşkanlığı yapan Sevgili Erkan Durdu’ya, RTÜK adına Eş Başkanlığı yapan Değerli Dostum, Kardeşim Nurullah Öztürk Beyefendiye, BYEGM’nin çiçek gibi sonlandırdığı bütün yurt dışı yazışmaları nedeniyle emeği geçenlere her sözcük sayısınca teşekkür ediyorum. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün İstanbul Bölge Müdürü Necmettin Altuntaş kardeşime, Sevgili Çetin’e, -Çetin bana el salla- Sevgili Mücahit Atakan Yavuz’a -neredesin Atakan-, ve oradaki mutfaktaki herkese teşekkür ediyorum ve her birinin kalbinden öpüyorum. Birlikte iş yapma kültürünü ve bu yolculuğu bana tattırdıkları için teşekkür ediyorum. Gerçekten bu çok zor bir
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işti ve bu zor işi birlikte başardık. Evet kozayı ördük o kelebek uçtu. Onu gördük. Ve
güzel havalarda uçar kelebek. Bizi bu umutlu yolculuğa çıkardığı için en büyük teşekkürü sevgili çocuklarımıza yapmamız gerekir. Bizi cesaretlendirdiler, delege olabilmek
için yarıştılar. Kongre nedeniyle 3 milyona yakın çocuğa ulaşıldı. Önceden bilgilendirme yöntemiyle gerçekleşti bu iletişim. Ve o nedenle Kongre’de delege olan sevgili çocuklarımız aslında görüş bildirmek isteyip de delege olamayanlar adına da buradalar.
Evet, delege olamayan çocuklarımıza da buradan içtenlikle teşekkürlerimizi sunmamız gerekir. Onlar bizi duyar. Gerçekten duyar. Bu Kongre’nin bir Düzenleme Kurulu var, Yürütme Kurulu var. Halûk Bey Hocam izninizle, Bilim ve Değerlendirme Kurulu var. Her birine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bendenizden daha çok yorulan Bilim ve Değerlendirme Kurulu Üyelerinin olduğunu bilmenizi istiyorum. Kongreye danışmanlık görevi yapan arkadaşlarımız var. Özellikle eğitim bilim alanında Prof.
Dr. İrfan Erdoğan hocamıza, o ilk günlerdeki o çetin yolculuğu aşma cesareti gösterdiği için; çocuk sağlığı alanında Prof. Dr. Bülent Zülfikar Hocamıza, Kongre’nin hukuk
danışmanı Sevgili Doç. Dr. Melikşah Yasin’e, Kongre’nin çocuk ve medya danışmanı
Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu’na ve daha da kocamanını Kongre’nin strateji danışmanı
Necmettin Oktay Hocamıza, 13 Nisanda düzenlediğimiz Çalıştay Grubuna, Eskişehir
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinin evsahipliğinde Erol Nezih Orhon
hocamızın evsahipliğinde gerçekleştirdiğimiz Eskişehir Odak Grubu’na, Ankara Odak
Grubu çalışması nedeniyle RTÜK’e ve odak grup çalışmasına katılan arkadaşlarımıza,
İstanbul Odak Grubu’na katılan bütün arkadaşlarımıza ve Yazım Grubundaki 11 arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bu kongreyi çok anlamlı hâle getiren birkaç dünya ülkesinin çok önemli çocuk medyası uzmanına, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Vartella’yı kim unutabilir artık? James Potter’ı kim unutabilir? Barbara’yı kim unutabilir? Dafna’yı kim unutabilir? Yeni Zelanda’dan gelen Tanya Black ve yol arkadaşına
engellilerin sesi olun çağrısını burada bize duyurdukları için de teşekkür ediyorum. Ve
Kongre’nin bütün bu süreçlerinde gerçekten bir çocuk ödevi anlayışıyla başlangıcından
bu yana tanıtım çalışmalarını gerçekleştiren Judo Reklam ve Tanıtım Hizmetleri’ne,
Sevgili Kağan Küçük’e -burada mı Kağan acaba,- burada evet, Kağan burada- içten teşekkür ediyorum.
Bu Kongre gerçek bütçesinin yarısının altında gerçekleşti. Türkiye’yi biz çok iyi tanıyoruz. Hangi kongrelerin hangi bütçelerle olduğunu da biliyoruz. Kongre’nin bütçesine
sponsor desteği veren bütün kuruluşlara içtenlikle teşekkür ediyorum. Ve bu güvenleri nedeniyle sevgili Murat Karakaya’ya, Değerli Hocam Davut Dursun Beyefendiye ve
himayeleri nedeniyle Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç Beyefendiye içtenlikle teşekkür ediyorum. Ama iki teşekkürüm daha kaldı. Anadolu Ajansı bu Kongre’nin
sesi oldu. Sevgili Kemal Öztürk’e teşekkür ediyorum. Basın İlan Kurumu bu kongrenin gazetelerdeki yüzü oldu. Sevgili Mehmet Atalay’a ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu Kongreye çok anlamlı katkılar veren 27 Mayıs’tan bu yana ulusal ve bölgeKongre Kararları ve Tutanağı Kitabı

129

sel hatta ilçelerde çıkan gazetelerin sahiplerine, yöneticilerine, muhabirlerine teşekkür
ediyorum. Kamu spotlarını yayınlayan bütün kuruluşlara teşekkür ediyorum. Medyayla birlikte bu yolculuğu gerçekleştireceğiz, sitem etme hakkımız var, ancak o sitemleri üzerime alıyorum. Çünkü medyasız bu yolculuğu sürdüremeyiz. TRT ÇOCUK’a teşekkür ediyorum. TRT Çocuk’a birkaç kez teşekkür ediyorum. Bizi çocuklarla buluşturan bir ekran olduğu için de teşekkür ediyorum. Sevgili Can Soysal’a teşekkür ediyorum. Çünkü o olmasaydı gerçekten çocuklara kendimizi tam anlamıyla duyuramazdık
ve değerli ekip arkadaşlarına, muhabirlere, Oğuzhan’a da teşekkür ediyorum. Bir ülkede bir çocuk televizyonu ulusal kanallarla yarışır duruma gelmişse bu çok değerlidir.
Çocuk televizyonu 25 yıllık hayalimizdi. Sevgili arkadaşım Can Soysal bunu gerçekleştirdiği için çocuğa saygılı bir medyayı bu ülkeye armağan ettiği için öncülüğünden dolayı da içtenlikle teşekkür ediyorum.
Çocuk Vakfı’na gelince, Yasemin nerede?.. Evet Yasemin Ünal, evet. İbrahim de orada. Çocuk Vakfı’nda onlarca kişi çalışmıyor. Evet, Çocuk Vakfı’nın bu başarısı değerli
Halûk Bey Hocam, Davut Bey Hocam, Murat Bey genç gönüllülerin başarısıdır. Evlerinde, işyerlerinde ayırdıkları zamanla bu kozayı örmüşlerdir. Bir başarı varsa gerçekten Çocuk Vakfı adına küçücük bir başarı varsa kaynağı budur. Bu yolculuğa çıkmamıza inandıkları için her birine de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bağışlayın hem
duygusalım hem de kelebeği birlikte uçurmuş olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Umarım Çocuk ve Medya İzleme Kurulu yolculuğunu sürdürür, Çocuk ve Medya Hareketi yeni kozalar örer ve sivil bir toplum kuruluşu hareketi olarak Türkiye’de bir anlamda yeni bir dönemi başlatır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şu değerli vaktinizi şu geç vakitte ayırdığınız için de her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgili Çocuklar gözlerinizden öpüyorum, hanımefendiler beyefendiler hepinizi iyi akşamlar diliyorum.
Bir küçük çocuk hayalim daha var: Ömrüm olursa Çocuk Yoksulluğu Kongresi’ni
bir köyde düzenlemeyi arzu ediyorum. Dünün, bugünün ve geleceğin politikacılarına
ithaf edeceğim bu kongreyi 1. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi hâlâ Ankara’da. Ankara
boyasına boyanmak üzere bekletiliyor fakat o en acıyan yanımızla yoksulların safında
durmanın bir insan onuru olduğunu hep beraber hatırlatırız. Umarım Çocuk Yoksulluğu Kongresi’nde birlikte oluruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Gönülnur DEMET: Hocam bize söyleyecek birşey bırakmadı zaten. Lütfen ayrılmayalım. Buraya veda fotoğrafı için bekliyoruz.
Prof. Dr. Davut DURSUN: Efendim çok afedersiniz, irticalen konuşunca insan bazı
şeyleri unutuyor. Öncelikle Kongremizin Başkanı Prof. Dr. Halûk Yavuzer’e teşekkür
etmeyi unuttum, özür dileyerek bir kez daha huzurun önünde teşekkür etmek istiyo-
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rum. İkincisi elbette ki Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun İstanbul Bölge Temsilciliğinde çalışan ve katkı veren arkadaşlar, koşturan arkadaşlar vardı onları da unuttum.
Özür dileyerek bir kez daha teşekkür etmek istiyorum, saygılar sunarım.
Gönülnur DEMET: İnanıyorum ki dört yıl sonraki Kongrede ben yine Çocuk Delege safında mı olurum. Çocuk Komisyonlarının Yetişkin Komisyonlarıyla iç içe olduğu bir Kongre yapmak istiyoruz. Ayrıca burada görünmeyen emektarlara, tercümanlara da teşekkür ederiz. Çok güzel bir uygulamaydı. İşitme engelli öğrenciler için yapılan tercümanlık da mutluluk vericiydi. Organizasyonda yer alan herkese, servis görevlilerine, fotoğrafçısından ışıkçısına, sesçisinden herkese emeği geçen herkese gerçekten
çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bir kahramanımız daha var. Onlara da Eylül ve Ulaş teşekkürlerini sunacaklar.
Eylül Ecem YILDIZ: Bu Kongrede emeği geçen herkese teşekkür ettik ama ben bütün Çocuk Delegeler adına buraya katılmamızı sağlayan ve burada bulunmamızı sağlayan öğretmenlerimiz ve velilerimize teşekkürleri sunuyorum.
Ulaş MISIRLIOĞLU: Bizlere böyle bir kongreye katılma imkanı sağlayan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar.
Gönülnur DEMET: Lütfen, tüm çocukları ve katılımcıları fotoğraf çekimi için buraya bekliyoruz. Teşekkürler.
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Çocuklarla Eşit Katılımı Görmek
Harikaydı

Barbara Kolucki
Yakında güzel ülkenizden ayrılıyoruz. Size ne kadar teşekkür ve tebrik etsem az. Nezaketiniz, profesyonelliğiniz ve misafirperverliğiniz eşsiz. Ülkeniz ve çocuklarınız için
başardıklarınız ise olağanüstü.
Bu harika olayın küçük de olsa bir parçası olmaktan onur duydum. Davetiniz ve
Dafna Lemish ve benim UNICEF için hazırlamış olduğumuz çalışmamızı paylaşmak
için bir fırsat yarattığınız için de çok teşekkür ederim.
Bu heyecan verici yolculuktaki sonraki adımlar hakkında haber bekliyoruz. Bu etkinlikte ve kapanış oturumunda çocuklarla eşit katılım görmek harikaydı. Mustafa’nın
yoksul çocuklar, güç koşullardaki çocuklarla ilgili gelecek kongre hayali beni çok etkiledi. Engelli çocuk ve yetişkinlerin de sadece 2018 Çocuk ve Medya Kongresi’nde değil,
yapılacak hazırlıklara, filmlere ve çalışmalara da dahil olacağını biliyorum.
UNICEF’in NewYork’taki Genel Merkezi’ni Türkiye’nin bölgede öncü ve medyaçocuk konusunda yüksek düzeyde savunucu konumunda olduğu konusunda bilgilendireceğim.
İçten sıcak dileklerimle yürekten teşekkür ediyorum. Gelecekte yardımcı olabileceğim bir şey olursa lütfen bildirin.
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Çocuk Hakları ve Çocuk Görüşü
Komisyonu

Kongre Çocuk Delegeleri Listesi
BİRİNCİ ÇOCUK KOMİSYONU

(9 – 12 Yaş Grubu)

1. Kaan Saatçi

16. Umay Kınay

2. Çağdaş Erkin Bilge

17. Yunus Talha Erzurumlu

3. Irmak Lal Dönmez

18. Azra Kevser Sakızcı

4. Melike Sümeyye Aysal

19. Bengisu Eda Karaburç

5. Ceren Topçuoğlu

20. Beyza Yılmaz

6. Berke Yılmaz

21. Buket Mart

7. Sıla Doğan

22. Celaleddin Ömer Sağlam

8. Defne Nalbantoğlu

23. Damla Baran

9. Duru Onbaşılar

24. Ece Kahraman

10. Arife Erdoğan

25. Elif Su Güven

11. Ayberk Demirok

26. Emre Topaloğlu

12. Beyza Keretli

27. Fatih Yiğit Evyapan

13. Cansu Naz Eriş

28. Fevzi Berkay Efendi

14. Mert Mete

29. Gülce Kaygusuz

15. Selma Tepegöz

30. Hafsa Gül Cella
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31. Melisa Sidal Başal

42. Ekrem Parıl

32. Nasuhi Burak Günal

43. Merve Çağla Çiçek

33. Öykü Taş

44. Denizay Yiğit

34. Ramazan Bayram

45. Uğur Can Çiftçi

35. Selin Uçansu

46. Özlem Cihanşümül

36. Simge Tanrıverdi

47. Bade Yüzbaşıoğlu

37. Ulaş Mısırlıoğlu

48. Nehir Erden

38. Ümit Işık Tan

49. Metehan Çakır

39. Veysel Karaburç

50. Zeynep Sude Avcu

40. Zeynep Rana Ayyıldız

51. Cansın Kavak

41. Zişan Ustamehmetoğlu
İKİNCİ ÇOCUK KOMİSYONU

(13 – 15 Yaş Grubu)

1. Ecem Çakıroğlu

22. Burak Mart

2. Kemal Deniz Karabacak

23. Burçin Karakuzu

3. Gizem Baş

24. Cansel Candar

4. Görkem Daban

25. Derya Koç

5. Fadime Dönmez

26. Emek Su Yaray

6. Zeynep Arpacıoğlu

27. Eylül Ecem Yıldız

7. Meryem Aydemir

28. Eylül Yerlikaya

8. Esra Nur Koçyiğit

29. Lütfiyenur Akdoğan

9. Şerife Ay

30. Melisa Karataş

10. Elvan Yetiş

31. Sare Nur Avcı

11. Damlanur Genç

32. Taylan Yöntemer

12. Feyza Gül Ağırman

33. Can İvit

13. Kübra Altınsoy

34. Elif Aslı Sah

14. Ali Atıf Günaydın

35. Melis Sky Stuhr

15. Nalan Gürdal

36. Samet Eren Kuzu

16. Aybüke Sultan Mirzelioğlu

37. Nurgül Dönmez

17. Kutay Dayı

38. Ebru Yaraşan

18. Oya Suran

39. Şeyda Ay

19. Batıkan Erkoç

40. Kayra Akyüz

20. Begüm Tomar

41. İrem Başak Bilgin

21. Bensu Uslu
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ÜÇÜNCÜ ÇOCUK KOMİSYONU

(16 – 18 Yaş Grubu)

1. Ahmet Ülker

13. Ümmügül Öztürk

2. Vahit Miraç Şaşkın

14. Gizem Bulunti

3. Elif Küçük

15. Berna Gülsüm Aygör

4. Rabia Çetinöz

16. Ahmet Burak Algün

5. Aleyna Saral

17. Aybüke Alptekin

6. Gönülnur Demet

18. Ayşenur Kaya

7. Melisa Demir

19. Deniz Elif Gülderer

8. Mücahit Türkmen

20. Meltem Akay

9. Rumeysa Şimşek

21. Nahit Emre Güney

10. Selen Tüysüz

22. Şahin Bozkurt

11. Şerife Güzel

23. Muhammet Taşdelen

12. Gizem Rojda Şener
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Kongre Yetişkin Delege Listesi

A.Didem Dolanbay
Prof. Dr. A. Korkut Tuna
Abbas Güçlü
Abdulhamit Güneş
Abdulkadir Kaya
Dr. Abdülhamit Avşar
Ahmet Akbal
Ahmet Akçakaya
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Alpaslan Göçer
Ahmet Bahadır Cansız
Prof. Dr. Ahmet Çiftçi
Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili
Yrd. Doç. Dr. Ahmet N. Çoklar
Doç. Dr. Ahmet Yıldırım
Alaeddin Özafşar
Yrd. Doç. Dr. Ali Bengi
Ali Güneş
Arş. Gör. Ali İbrahim Can Gözüm
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Ali Küçük
Ali Oruç
Ali Öztunç
Arif Karakaya
Arman Varol
Arslan Narin
Aslı Soydan
Yrd. Doç. Dr. Aslı Telli Aydemir
Atakan Yavuz
Arş. Gör Dr. Atiye Adak Özdemir
Ayça Çamlıbel
Prof. Dr. Aydın Gülan
Ayhan Düzgün
Prof. Dr. Ayla Oktay
Prof. Dr. Ayşe Rodopman Arman
Aziz Yavuzdoğan
Baran Türkmen
Barina Utkan
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Başak Balçık Demirci

Elif Arslan

Behiye Gürpüzer

Dr. Elif Bakar

Prof. Dr. Bekir Çoksevim

Elif Bor

Öğr. Gör. Dr. Belgin Arslan

Yrd. Doç. Dr. Elif Gizem Uğurlu

Yrd. Doç. Dr. Belgin Tanrıverdi

Dr. Elif Kırteke

Bengü Ertan

Elif Yazıcı

Berna Ünver

Emin Baykırkık

Berrin Aşkın Bozkurt

Emir Miracettin Ulucak

Bestami Yazgan

Emrah Sümer

Av. Betül Onursal

Emre Çiçek

Beyza Günaydın

Emre Gökalp

Prof. Dr. Bumin Nuri Dündar

Erdal Doygun

Dr. Burcu Özdemir Beceren

Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu

Burhan Öztürkçü

Erkan Durdu

Prof. Dr. Bülent Zülfikar

Prof. Dr. Erol Nezih Orhon

Can Soysal

Ertuğrul Cingil

Canan Güleryüzlü

Prof. Dr. Ertuğrul Yörükoğulları

Cansu Gügünağaoğlu

Esat Çıplak

Cemal Sonunur

Av. Esin Kurt

Av. Ceren Kalı

Eyüp Can Sağlık

Ceyda Demirbaşoğlu

F. İnci Özkan

Çetin Kaya

Fatih Arslan

Çiğdem Şahin

Fatih Yalçın

Çiğdem Yaramış

Yrd. Doç. Dr. Fatih Yalçın

Prof. Dr. Davut Dursun

Prof. Dr. Fatih Karaosmanoğlu

Deniz Erdoğan

Av. Fatma Öztürk

Deniz Güler

Ferdi Yılmaz

Deniz Sağır

Dr. Feride Zeynep Güder

Yrd. Doç. Dr. Derya Nacaroğlu

Yrd. Doç. Dr. Fethiye Lemis Önkol

Didem Öneş

Filiz Ertunç

Dinser Şahin

Öğr. Gör. Fulden Düzakın Yazıcıoğlu

Dursun Güleryüz

Funda Kocabıyık

Öğr. Gör. Duygu Sezgin

Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş

Ebru Öztüm Tümer

Prof. Dr. Gölge Seferoğlu

Elçin Koyuncu

Gülbin Ayşı Ateş
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Gülbin Paytar

Yrd. Doç. Dr. Jale Balaban Salı

Prof. Dr. Güldane Koturoğlu

Kağan Küçük

Gülen Ünal

Kemal Öztürk

Uz. Dr. Gülsüm Atay

Yrd. Doç. Dr. Kemal Şahin

Gülten Dayıoğlu

Arş. Gör. Kübra Kulaklıkaya

Güney Karadağ

Prof. Dr. M. Bilal Arık

Prof. Dr. H. Ferhan Odabaşı

M. Zübeyr Şengül

H. Salih Zengin

Mahmut Demiryürek

H. Tuğrul Oktay

Mahmut Sözer

Hakan Öztürk

Maide Nur Kılıçarslan

Prof. Dr. Halûk Yavuzer

Mariana Popescu

Dr. Hamit Ersoy

Mehmet Atalay

Yrd. Doç. Dr. Handan Doğan

Doç. Dr. Mehmet Metin Arslan

Hasan Aydemir

Mehmet Murat Erdin

Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu

Melda Akbaş

Prof. Dr. Hasan Yüksel

Melike Diler

Av. Hatice Demir

Yrd. Doç. Dr. Melike Türkan Bağlı

Hatice Oktay Kılıç

Doç. Dr. Melikşah Yasin

Hikmet İnce

Av. Memduh Cemil Şirin

Hüsamettin Akyıldız

Meryem Akbal

Hüseyin Erkmen

Doç. Dr. Mesude Atay

Dr. Hüseyin Pala

Prof. Dr. Mete Çamdereli

Dr. Hüseyin Şirin

Mevlâna İdris Zengin

Arş. Gör. Hüseyin Ulaş Güdek

Dr. Muammer Yıldız

Doç. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul

Prof. Dr. Muhammet Yelten

Yrd. Doç. Dr. Itır Erhart

Muhsin Kılıç

İbrahim Şahin

Murad Karasoy

İbrahim Şamil Köroğlu

Murat Emrelli

İbrahim Tapa

Murat Karakaya

İbrahim Uslu

Murat Soysal

Prof. Dr. İrfan Erdoğan

Prof. Dr. Mustafa Bakaç

İrfan Şahin

Mustafa Ruhi Şirin

İsa İpek

Mükremin Seçim

İsmail Fıstık

Prof. Dr. Nabi Avcı

Prof. Dr. İsmail Kaya

Yrd. Doç. Dr. Nadir Çomak
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Naci Salamcı

Dr. Sema Özbaş

Yrd. Doç. Dr. Nalan Arabacı

Semiha Eryol

Necdet Yılmaz

Serdar Arhan

Necmettin Altuntaş

Serdar Ekrem Şirin

Necmettin Oktay

Serkan Ökten

Nejat Kocabay

Prof. Dr. Serpil Uğur Baysal

Neriman Saraçoğlu

Sevinç Kırgıl

Neriman Saraçoğlu

Yrd. Doç. Dr. Sibel Dal

Nezihe Nihal Evci

Simla Özçelikel

Nihan Çevirgen

Songül Özkan

Nihat Çaylak

Süleyman Ayhan

Arş. Gör. Nil İpek Hülagü

Süleyman Demirkan

Nilüfer Karapehlivan

Doç. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu

Nuran Yardımcı

Süleyman Tunç

Nurullah Öztürk

Dr. Süleyman Yiğittir

Oktay Yellikaya

Yrd. Doç. Dr. Şahin Oruç

Arş. Gör. Onur Dönmez

Şahin Serim

Dr. Osman Nihat Şen

Şemsettin Gürpınar

Osman Turhan

Şirin Aydın

Ömer Ayan

Doç. Dr. Şirin Karadeniz

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Sönmez

Taha Yücel

Prof. Dr. Özden Cankaya

Taşkın Erdin

Özge Kodaz

Prof. Dr. Tayfun Atay

Doç. Dr. Rasime Ayhan Yılmaz

Tayfur Esen

Raşit Yakalı

Dr. Tekin Özertem

Prof. Dr. Sabri Eyigün

Uğur Eroğlu

Sadettin Akyıl

Prof. Dr. Uğur Tekin

Seda Akbudak

Av. Ulya Duran

Öğr. Gör. Sefer Darıcı

Doç. Dr. Ümit Girgin

Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün

Doç. Dr. Vefa Taşdelen

Selahattin Güven

Vural Kaya

Prof. Dr. Selda Fatma Bülbül

Yakup Karaca

Selda Yılmaz

Yalvaç Ural

Selvinaz Dalyan

Yasemin Dede

Sema Hosta

Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu
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Yasemin Ünal

Dr. Yılmaz Tuna

Yasin Gürbüz

Yurdagün Göker

Yasin Seven

Yusuf Solmaz Balo

Dr. Yaşar Uğurlu

Zeynel Abidin Kotan

Doç. Dr. Yavuz Akbulut

Zeynep Hamurdan

Yıldız Artar

Ziynet Bayraktar

Doç. Dr. Yıldız Dilek Ertürk

Zuhal Mukim

Yılmaz Kesmeci
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Yurt İçinden Bildiri Sunan
Alan Uzmanları

Arş. Gör. A. Özgül İnce Samur

Prof. Dr.K. Nevzat Tarhan

Dr. Adem Güneş

Yrd. Doç. Dr. Kadir Karatekin

Yrd. Doç. Dr.Adnan Altun

Prof. Dr. Kemal Sayar

Doç. Dr. Ahmet Albayrak

Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak

Ahmet Rasim Kalaycı

Prof. Dr. Nermin Çelen

Dr. Artun Avcı

Doç. Dr. Nilüfer Pembecioğlu

Ayhan Doğan

Prof. Dr. Nurgün Oktik

Arş. Gör.Bilge Nur Doğan

Prof. Dr. Oya Güngörmüş Özkardeş

Arş. Gör.Burcu Çıldır

Doç. Dr. Özgür Erdur-Baker

Yrd. Doç. Dr.Cemil Oruç

Doç. Dr. Sait Tüzel Yrd.

Prof. Dr. Deniz A. Güler

Prof. Dr. Sedat Sever

Yrd. Doç. Dr.Ebubekir Çakmak

Doç. Dr. Sedat Şimşek

Prof. Dr. Emine Akyüz

Arş. Gör. Sevilay Bulut

Yrd. Doç. Dr.Faruk Levent

Doç. Dr. Tuğba Asrak Hasdemir.

Yrd. Doç. Dr.Hande Bilsel Engin

Yrd. Doç. Dr. Zafer Kuş

Doç. Dr.Ilgım Veryeri Alaca

Yrd. Doç. Dr. Zihni Merey
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Yurt Dışından Bildiri Sunan
Alan Uzmanları

Prof. Dr. Alexander Fedorov

Jessica Taylor Piotrowski

Dr. Alexis R. Lauricella

Prof. Dr. Kathryn C. Montgomery

Barbara Kolucki

Kaveri Subrahmanyam

Bernd Trocholepczy

Robyn Scott Vincent

Dafna Lemish

Sabrina Unterstell

Prof. Dr. Daniel R. Anderson

Prof. Dr. Sandra L. Calvert

Prof. Dr. Ellen A. Wartella

Prof. Dr. Stewart M. Hoover

Dr. Erik M. Gregory

Tanya Black

Jayne Kirkham

W. James Potter

Jeffrey Chester
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Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi
Projesi

Kongre’nin Gerekçesi
Günümüzde çocuk ve medya ilişkisi toplumsal bilinç alanıyla ilişkili olarak kimi zaman olumlu, eğitici, öğretici (örtük okul), kimi zaman da sınırlandırıcı, yönlendirici
olumsuz bir tehdit olarak ele alınmaktadır. Her iki durumda da sonuçta iletişim araçları teknolojisine/endüstrisine toplum bilincinin belirlenmesinde toplum-üstü, koşullar üstü, belirleyici, özel bir rol verilmektedir. “Bilgi toplumu”, “iletişim toplumu”, “gözetim toplumu” gibi temel tanımlar/modeller bu nedenle öne çıkarılmıştır.
İletişim araçları teknolojisine toplum bilincinin oluşturulması, aktarılması ve yaygınlaştırılmasında verilen bu üstünlük ve belirleyicilik, bakış açımızı sınırlıyor, sorunları anlama ve açıklama konusunda yetersizliklere neden oluyor.
Çocuk ve medya ilişkisinin daha geniş bir çerçeve içinde, dünya çapında ve çok yönlü olarak ele alınması zorunlu hale gelmiştir. Çocuk/çocukluk her şeyden önce toplumsal bir kategoridir. Kendi başına bir birim olarak ele alınarak sorunlarını çözmek
mümkün değildir. Çocuk hakları anlayışı (hak temelli yaklaşım) bilincinin oluşturulması, toplumlar arası farklılıklara rağmen, bir uygarlık sorunu olarak nasıl bir gelecek
istediğimizle temellenmesi gereken, tüm toplumların ortak katkıda bulunacağı eleştirel bir çerçeve içinde ele alınmayı gerektirmektedir.
Bu temellendirme ve eleştiri çocuk sorunlarının çözümünde yerel, dar bir perspektifte kalmadan dünya ölçeğinde kendi sözümüzü söylemeye ve toplumlar arası ilişkiler içinde maddi bir güç olarak örgütlenmeye imkân verecektir. Bu nedenKongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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le hiçbir toplumun bu yöndeki sorunlarını kendi başına, içe kapanarak çözmesi de
beklenemez.
Çocuklar doğası gereği iletişim endüstrisinin aktardığı anti, olumsuz, uyumsuz bilincin sonuçlarından en fazla etkilenen kesimi oluşturmaktadır. İletişim araçlarının çeşitli
biçimleri çocukların gündelik hayatında daha fazla yer almaktadır. Bunun temel nedeni, “sosyal medya”nın giderek yaygınlaşmasıyla (iletişimin bireyselleşmesi) okulda, işte, yolda, dinlenirken, yemek yerken, özel ihtiyaçların giderilmesi sırasında bile bireylerin birbirleriyle daha fazla “online” haline gelmesi sonucu mevcut ilişki formlarının
değişime uğramasına yol açmasıdır. Kongre ile medyanın zararları karşısında yasaklamayı değil sınırlar kavramının boyutlarından hareketle medya okuryazarlığı kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması öngörülmektedir.

Çocuk ve Medya Hareketi
Çocuk-medya ilişkisi geniş bir çerçeve içinde, dünya ölçekli ve çok yönlü olarak
Çocuk ve Medya Durum Tesbiti Raporu, I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018, I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi, İstanbul Çocuk ve Medya Bildirgesi’nin eş zamanlı olarak hazırlanması ve sonuçlandırılması Çocuk ve Medya
Hareketi’nin temel gerekçesidir.
Medyanın olumsuz etkilerinden çocukların korunması bağlamında ülke ve küresel
ölçekli çalışmaların yeterli olmadığının farkındayız. Korumacı yaklaşımla medyayı değiştirme fikrinin gerçekçi olmadığı noktasından hareketle, medya eğitimine öncelik verilmesi gerektiğini öngörüyoruz. Çocuk ve Medya Hareketi’nin birinci önceliği ise, medya okuryazarlığı eğitimine odaklanmak olacaktır. Bu yönüyle Çocuk ve Medya Hareketi yalnızca koruyucu yaklaşımlarla sınırlı bir içerikte değil, çocuk ve yetişkin bireylere
medya karşısında yetki verecek bir medya okuryazarlığı eğitimini hedeflemektedir.

Kongre’nin Amacı
Çocuk ve medya konusu çok katmanı olan ve belirsizlikler içeren yerel ve küresel
bir sorundur. Tek sorumlu ve sorunlu medya olmadığı gibi, bu konunun tarafları da
yalnızca çocuklar ve medya da değildir.
Türkiye’nin 0-18 yaş arası çocuk nüfusu 24 milyonu aşmış bulunmaktadır. Son çeyrek yüzyıl içinde çocuk sorunları arasında yer alan medya konusu da görünür duruma gelmiştir. Ülkemizde, çocukların gelişme hakkıyla bire bir ilişkili olan medyanın
tutum ve etkilere dayalı değerlendirmesi ise henüz yapılamamıştır. Medyanın hızlı ve
değişen güç ve etkisi karşısında yeni kuşağın medya izlerliği bilinmeden yapılacak ge-
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nellemeler, çocuk ve medya gerçeğini yansıtmaktan uzak olduğu gibi, nesnellikten de
uzaktır. Çocuk ve medya ilişkisinin farklı boyutları ortaya konmadan medya gerçeğiyle yüzleşmek de mümkün değildir. Medya konusuyla ilgilenmek, çocuk ve medya ilişkisinin bugünüyle ve geleceğiyle de ilgilenmeyi gerektirmektedir.
Medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri yanında, olumlu potansiyeli taşıdığının farkına varmadan yapılacak eleştiri ve değerlendirmeler eksik ve yanıltıcı sonuçlara
götürebilir. Medyanın, çocuğun “dünya görüşünü genişletme, kalıp yargıları yıkma, farklı
fikirlere erişimlerini sağlama, eleştirel düşünceyi geliştirme, katılım gibi” yönlerini ele almadan yapılacak medya analizi ise medya gerçeğini yansıtmaktan yoksun bir analizdir.
Yeni medya kullanımı “eğitim, öğrenme, okuryazarlık, katılım, yaratıcılık, kimlik ve
toplumsal bağ kurma” boyutlarında sunabildiği ortak kabullerden biridir. Buna karşılık, “ticarileşme, şiddet, pornografi ve ırkçılık başta olmak üzere” güçlükleri içerdiği de
ortak kabuller arasında yer almaktadır.
Kongre ile çocuk ve medya ilişkisini “imkânlar” ve “güçlükler” çerçevesinde etkilenen taraf çocuk ve etkileyen bütün tarafların katılımı ve bütün boyutlarıyla değerlendirmek, medyanın çocuklar için demokratikleşmesi sürecini harekete geçirmek amaçlanmaktadır.
Hak temelli yaklaşımla medyanın demokratikleşmesi, medya okuryazarlığı, çoklu
okuryazarlık kültürünün kökleşmesi ise Kongre’nin öncelikli amaçları arasındadır.

Kongre’nin İşlevi
Kongre’nin işlevi çocuk ve medya konusunda etkilenen çocuklar ve etkileyen (medya ve medya düzeninin bütün bileşenleri) tüm tarafların katılımı ile sorunları belirlemek ve çözüm yolları için etkin sürecin başlatılmasıdır.
Kongre’nin işlevi, ülke ölçekli politikaları tespit eden I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018 belgesinin hayata geçirilmesi ve Türkiye Çocuk ve
Medya Haritası’nın bütün paydaşların katılımı ile hazırlanmasını sağlamaktır.
Kongre’nin bir diğer işlevi ise; çocuk ve medya düzleminde ilkeler ortaya koyacak
İstanbul Çocuk ve Medya Bildirgesi’nin hazırlanması ve ilgili taraflara iletilmesidir.

Kongre’nin Yöntemi
• Kongre’ye çocuk katılımı, Çocuk Katılımı Yönergesi ile belirlenecektir.
• Kongre’de çocuk ve yetişkin delegeler görev yapacaktır. Kongre’nin içeriği tema odaklı konferans, bildiri, atölye çalışması, açık oturum ve poster türlerini kapsayacaktır.
• Kongre, çağrı yöntemiyle düzenlenecektir.
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• Kongre programı, belirlenen konu başlıkları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışından çağrılacak alan uzmanlarının katılımı ile gerçekleşecektir.

Durum Tesbiti Raporu
Dünya ve Türkiye’deki uygulama ve deneyimi dikkate alarak hazırlanacak Türkiye Çocuk ve Medya Durum Tesbiti Raporu, Türkiye’nin çocuk ve medya çalışmalarına yönelik olacaktır.

Strateji ve Uygulama Planı Belgesi
Türkiye Çocuk ve Medya Durum Tesbiti Raporu ile eşzamanlı olarak I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018 belgesi etkilenen ve etkileyen tüm
tarafların ve paydaşların katılımı ile düzenlenecek çalıştay ve odak grup toplantıları sonunda hazırlanacak; Kongre öncesi ve sırasında müzakere edilerek, Kongre sonrası sonuçlandırılarak Hükümet’e sunulacaktır.

İstanbul Çocuk ve Medya Bildirgesi
Kongre sonunda, İstanbul Çocuk ve Medya Bildirgesi yayınlanacaktır. Bildirgede şehir vurgusu İstanbul olmakla birlikte, Kongre’nin İstanbul’da gerçekleşmesi nedeniyle,
Türkiye’den dünyaya çocuk ve medya ilkeleri bağlamında bir çağrı niteliği taşıyacaktır.

Çocuk ve Medya İzleme Kurulu
Medyanın çocukları etkileyen bütün süreçlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla
sivil ve alan uzmanlarından oluşacak ve çocukların ve yetişkinlerin 4’er yıl görev yapacağı Çocuk ve Medya İzleme Kurulu oluşturulacak ve daimi sekretaryası kurulacaktır.
Kurulun amacı, işlevi ve görev tanımlarını belirleyen yönerge hazırlanacaktır.

Çocuk Katılımı
Kongre çocuk katılımı, Kongre Çocuk Katılımı Yönergesi’ne göre sağlanacaktır.
Gezici Medya Okuryazarlığı Ekipleri ve Medya Okuryazarlığı Dersi öğretmenlerinin okul buluşmalarında vereceği yarım günlük eğitimler sonunda çocukların ne
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tür sunumlar, atölye çalışması ya da üretimlerle Kongre’ye katılabilecekleri planlanacaktır.
Kongre’de 9-12; 13-15; 16-18 yaş grubu çocukların katılımı için genel başlık:
Ben ve İletişim Araçları
(İletişim araçlarının olumlu ve olumsuz etkileri)
Çocuk Katılımı İçin Başvuru Takvimi
Sözlü Katılım, Yazılı Katılım, Fotoğraf, Film, Karikatür, Sunum, Atölye Çalışması, Poster
Gezici Medya Okuryazarlığı Ekibi ve Medya
Okuryazarlığı Dersi Öğretmenlerinin
Kolaylaştırıcılığında Çalışmaların Başlaması

25 Mart 2013 - 15 Haziran 2013

Son Başvuru Tarihi

31 Temmuz 2013

Başvuruların Sonuçlanacağı Tarih

15 Eylül 2013

Kongre Takvimi

14 - 15 Kasım 2013, İstanbul

Kongre’nin Temaları
I. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Medya
(Hak Temelli Perspektif)
II. Aile, Çocuk, Toplum, Devlet ve Medya
III. Çocuğun Psikolojik Gelişim Evreleri ve Medya
(Çocuklarda Dil Gelişimi ve Medya)
IV. Çocuğun Medyasını Üretme Hakkı ve Kullanımı
V. Çocukların ve Çocuk Haklarının Medyada Temsili
VI. Çocukların Medya Kullanımı ve Etkileri
(X, Y, Z Çağı Çocukları ve Medya)
VII. Medya Etiği ve Çocuk Hakları
(Çocuğun Yüksek Yararı. Medyada Çocuğa Yönelik Sorumluluk)
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VIII. Medyada Çocuk Katılımı
(İmkânlar ve Güçlükler. Çocuğun Medyasını İzlemeli miyiz?)
IX. Medya Üzerinden Gelen Kültür Asimilasyonu ve Radikalleşme
X. Medyanın İçeriksizleştirme ve Zihin İşgali Boyutu
(Medya ve Bilinç Sorunu)
XI. Medya ve Çocukluğun Yok Oluşu Süreci
(Medyada Çocukların Sömürülmesi. Görsel ve İşitsel Medyada Çocuk İşçiliği, Güç
Koşullardaki Çocukların Medyada Yer Alma Biçimi, Medya ve Engelli Çocuklar)
XII. Şiddetten Beslenen Medyaya Karşı Önleme ve Koruma Çalışmaları
XIII. Güvenli TV
(Akıllı İşaretler, Korumalı Saat Uygulaması, Tematik Çocuk Kanalları. Çocukların
Medyanın Etkilerinden Korunması - Yasal ve Sosyal Boyut)
XIV. Medya Okuryazarlığının Boyutları
(Dijital Okuryazarlık)
XV. Güvenli İnternet Uygulamaları
(Çocuğun Medyanın Olumsuz Etkilerinden Korunması, Medya Hesap Verme Sistemleri, Medya Çocuk Koruma Sistemleri)
XVI. Uluslararası İçerik Akışı Karşısında Kontrol Sistemi Sorunu
XVII. Çocuk Eğitiminde Medya Boyutu
(Çocuk Gelişiminde Medyanın Rolü, Medya Bağımlılığı, Medya, Kültürel Değerler
ve Yabancılaşma, Çocuk Medyalarında Dinin Sunuluşu, Görsel Medya ve Yazı Kültürü, Medya ve Barış Kültürü)
XVIII. Medya Toplumu Gerçeği Karşısında Eleştirel Yaklaşım
(Çocuk, Okul, Eğitim ve Medya: İmaj ve İmge Toplumunda İnsanî Yetilerin Gelişmesinin Engellenmesi, Çocuk, Eğitim, Medya ve Toplumsal Katılımla Bir Gelecek Vizyonu Mümkün müdür?)
XIX. Çocuk Hakları Kültürü ve Etik Kurallarına Dayalı Habercilik
(Çocuk İhmali ve İstismarı ve Medya)
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XX. Ticarî Hedef Kitle Olarak Çocuk ve Medya
(Tüketim Toplumu ve Çocukların Korunması, Reklâmların Çocuklar Üzerindeki
Etkileri, Medyanın Çocuklara Yönelik Pazarlama Aracı Olarak Kullanılması)
XXI. Medyada Sosyal Reklâmlar - Bilinç Oluşturma Süreci
(Toplum Sağlığı ve Eğitimine Yönelik Sosyal Reklâmlar - Kamu Spotları)
XXII. Medya ve Çocuk Hukuku
(Ulusal Mevzuatta Çocuk ve Medya, Uluslararası Mevzuatta Çocuk ve Medya)
Kongre’ye Çağrılacak Uzmanlar İçin Takvim
Bildiri, Konferans, Sunum, Atölye Çalışması, Oturum, Poster
Çağrı Mektuplarının Gönderilmesi

15 Şubat 2013

Özetler İçin Son Başvuru Tarihi

15 Nisan 2013

Bilim ve Değerlendirme Kurulu Kararının Bildirilmesi

15 Mayıs 2013

Basılacak Yazılı Materyalin ve Görsellerin Bilim ve
Değerlendirme Kurulu’na Sunulacağı Son Tarih

15 Eylül 2013

Kongre Takvimi

14 - 15 Kasım 2013

Kongre’nin Ulaşacağı Hedef Kitle
I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi, ülke ölçekli çocuk ve yetişkin nüfusunun tamamına ulaşmak amacıyla çocuk ve medya bağlamında tüm tarafların katılımını hedeflemektedir.
Etkilenen Birincil Gruplar
a) Bireyler:
Tüm çocuklar
Tüm yetişkinler
Toplum
Etkileyen Taraflar
b) Bütün Medya:
Medya meslek kuruluşları
Kamu kurum ve kuruluşları
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İşbirliği Yapılacak Paydaş Kurum ve Kuruluşlar
a) Özel Kuruluşlar
Çocukla ilgili uzman sivil toplum kuruluşları
Medya meslek kuruluşları
Medya kuruluşları (radyo, televizyon, gazete ve sosyal medya vd.)
Baro Çocuk Hakları Merkezi Temsilcileri
Eğitim örgütleri
Eğitim fakülteleri, iletişim fakülteleri, tıp fakülteleri, hukuk fakülteleri ve tüm
üniversitelerin temsilcileri
UNICEF Türkiye Millî Komitesi
UNESCO Türkiye Millî Komitesi
b) Kamu ve Kurum Kuruluşları
Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
BTK
TRT
Basın İlan Kurumu
Anadolu Ajansı
c) Gözlemci Kuruluşlar
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Dünya Sağlık Örgütü
ILO
UNESCO
Dünya Gıda Fonu
BM Kalkınma Programı (UNDP)
BM Çocuk Hakları Komitesi
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Kongre’nin Himayesi
Bülent ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Halûk YAVUZER
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Kongre’yi Düzenleyen Kurum Sorumluları
Murat KARAKAYA
Başbakanlık Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü
Mustafa Ruhi ŞİRİN
Çocuk Vakfı Başkanı
Prof. Dr. Davut Dursun
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı

Kongre Genel Yönetmeni ve Kongre Sözcüsü
Mustafa Ruhi ŞİRİN
Çocuk Vakfı Başkanı

Kongre Yürütme Kurulu Başkanı ve Kongre Sözcüsü
Erkan DURDU
BYEGM Genel Müdür Yardımcısı
Yürütme Kurulu Eş Başkanı ve
Kongre Sözcüsü
Nurullah ÖZTÜRK
RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı
Yürütme Kurulu Eş Başkanı ve Kongre Sözcüsü
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Kongre Genel Sekreteryası
Ali GÜNEŞ
BYEGM Basın - Yayın Dairesi Başkanı
(Kongre Eş Genel Sekreteri)
F. İnci ÖZKAN
RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı
(Kongre Eş Genel Sekreteri)

Kongre Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. A. Korkut TUNA
(Çocuk Vakfı Temsilcisi)
Ahmet AKÇAKAYA
(Çocuk Vakfı Temsilcisi)
Prof. Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ
(Çocuk Vakfı Temsilcisi)
Ahmet TEK
(Anadolu Ajansı Temsilcisi)
Ali GÜNEŞ
(BYEGM Temsilcisi)
Arslan NARİN
(RTÜK Temsilcisi)
Can SOYSAL
(TRT Temsilcisi)
Prof. Dr. Davut DURSUN
(RTÜK Temsilcisi - Eş Başkan)
Erkan DURDU
(BYEGM Temsilcisi)
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Dr. Hüseyin ŞİRİN
(MEB Talim ve Terbiye Kurulu Temsilcisi)
Murat KARAKAYA
(BYEGM Temsilcisi - Eş Başkan)
Mustafa Ruhi ŞİRİN
(Çocuk Vakfı Temsilcisi - Eş Başkan)
Nail Abdülgazi ALATAŞ
(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Temsilcisi)
Taha YÜCEL
(RTÜK Temsilcisi)
Yakup KARACA
(Basın İlan Kurumu Temsilcisi)

Kongre Yürütme Kurulu
Dr. Abdülhamit AVŞAR
(Çocuk Vakfı Temsilcisi)
Ahmet AKBAL
(TRT Çocuk Televizyonu Temsilcisi)
Ahmet AKÇAKAYA
(Çocuk Vakfı Temsilcisi - Eş Başkan)
Ali GÜNEŞ
(BYEGM Temsilcisi)
Deniz ERGÜLER
(Medya Meslek Kuruluşu Temsilcileri)
Dursun GÜLERYÜZ
(Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Temsilcisi)
Dr. Elif BAKAR
(Millî Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)
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Emine BALÇIK
(Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Temsilcisi)
Erkan DURDU
(BYEGM Genel Müdür Yardımcısı - Eş Başkan)
Ertuğrul CİNGİL
(Anadolu Ajansı Temsilcisi)
F. İnci ÖZKAN
(RTÜK Temsilcisi)
Hakan DULKADİROĞLU
(Gençlik ve Spor Bakanlığı Temsilcisi)
Prof. Dr. Hamza ÇAKIR
(Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Bilal ARIK
(Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Mete ÇAMDERELİ
(İstanbul Üniversitesi)
Müjdat BAHÇIVANOĞLU
(Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi)
Nurullah ÖZTÜRK
(RTÜK Temsilcisi - Eş Başkan)
Osman Nihat ŞEN
(Telekomünikasyon ve İletişim Başkanlığı - BTK)
Rıdvan KURTİPEK
(Kalkınma Bakanlığı Temsilcisi)
Sadettin AKYIL
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)
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Dr. Sema ÖZBAŞ
(Sağlık Bakanlığı Temsilcisi)
Şener ULUDAĞ
(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Temsilcisi)
Taşkın ERDİN
(İçişleri Bakanlığı Temsilcisi)
Yakup KARACA
(Basın İlan Kurumu Temsilcisi)
Yasemin ÜNAL
(Çocuk Vakfı Temsilcisi)
Dr. Yaşar UĞURLU
(RTÜK Temsilcisi)
Yıldız ARTAR
(Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi)
Yunus AKKAYA
(Diyanet İşleri Başkanlığı Temsilcisi)
Yusuf Solmaz BALO
(Adalet Bakanlığı Temsilcisi)
Zeki Levent GÜMRÜKÇÜ
(Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi)
(Çocukların kurduğu derneklerin temsilcileri)
(Çocukla ilgili uzman STK temsilcileri)
(Baro Çocuk Hakları Merkezi Temsilcisi)
(Televizyon Yayıncıları Derneği)
(Eğitim Örgütü Temsilcileri)
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Kongre Danışmanları
Prof. Dr. Bülent ZÜLFİKAR
(İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Danışmanı)
Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN
(İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilim Danışmanı)
Doç. Dr. Melikşah YASİN
(İstanbul Üniversitesi, Kongre Hukuk Danışmanı)
Necmettin OKTAY
(Strateji Danışmanı)
Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU
(İstanbul Üniversitesi, Çocuk ve Medya Danışmanı)

Kongre Bilim ve Değerlendirme Kurulu
Prof. Dr. A. Korkut TUNA
Dr. Abdulvahap DARENDELİ
Prof. Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Adnan ALTUN
Doç. Dr. Ahmet ALBAYRAK
Prof. Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ
Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM
Prof. Dr. Aydın GÜLAN
Prof. Dr. Ayla OKTAY
Prof. Dr. Ayşen BAKİOĞLU
Prof. Dr. Bülent ZÜLFİKAR
Av. Betül ONURSAL
Can SOYSAL
Prof. Dr. Davut DURSUN
Prof. Dr. Doğan CÜCELOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ebubekir ÇAKMAK
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Prof. Dr. Edibe SÖZEN
Prof. Dr. Emin KARİP
Prof. Dr. Emine AKYÜZ
Prof. Dr. Erol Nezih ORHON
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Kongre Tarihi
14 - 15 Kasım 2013, İstanbul

Kongre’nin Düzenleneceği Yer
İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı

Kongre’ye Katılım ve İzleme Koşulları
Kongre, çağrı yöntemiyle gerçekleşecek ve yurt içi ve yurt dışından çağrılacak alan
uzmanlarının tüm masrafları Kongre tarafından karşılanacaktır.
1) Kongre’ye katılım hakkı elde eden çocuklar Kongre Çocuk Delegesi seçilmiş olacaktır. Kongre Çocuk Delegesi dışındaki tüm çocuklar programların özel bölümleri dışındaki kongreyi izleyebilecektir.
2) Kongre’ye çağrılı uzmanlar, Kongre Düzenleme Kurulu, Yürütme Kurulu, Bilim
ve Değerlendirme Kurulu Üyeleri, Durum Tesbiti Raporu, Hazırlama Kurulu,
Strateji Belgesi, çalıştay ve odak grup çalışmalarına katkıda bulunan çocuklar ve
yetişkinler Kongre Delegesi olarak Genel Kurul çalışmalarına katılacaktır.
3) Bilim ve Değerlendirme Kurulu tarafından Kongre’ye davet edilecek medya meslek örgütleri, eğitim örgütü temsilcileri, çocukla ilgili uzman sivil toplum kuru-
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luşu temsilcileri, medya temsilcileri, iletişim, eğitim, tıp, hukuk fakültesi dekanları ya da görevlendirdikleri alan uzmanları kongre öncesi, sırası ve sonrasında
Kongre Delegesi görevi yapacaktır.
4) Çocuk ve medya alanında çalışan akademisyen, araştırmacı ve uygulamacılar arasından yapılacak başvurular Bilim ve Değerlendirme Kurulu’nun kararı doğrultusunda Kongre Delegesi seçilmiş olacaktır.
5) Kongre Düzenleme Kurulu, Yürütme Kurulu ile Bilim ve Değerlendirme Kurulu Üyeleri, yurt içi ve yurt dışından çağrılı uzmanlar, medya meslek örgütü
ve medya temsilcileri, çocukla ilgili uzman sivil toplum kuruluşları, eğitim örgütü temsilcileri, iletişim, eğitim, tıp, hukuk fakülteleri ve üniversite temsilcileri ile Kongre’de görevli diğer personelin ulaşım, konaklama, beslenme masrafları Kongre tarafından karşılanacaktır.
6) Kongre konaklama bilgileri ayrıca duyurulacaktır.
7) Kongre ücretsiz izlenebilecektir.
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Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi
Yönergesi

Amaç ve Kapsam
Madde 1:
Bu Yönerge, Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nin düzenli ve verimli bir ortamda
gerçekleşmesi için Kongre öncesi ve Kongre’nin açılışından kapanışına kadar kimlerin
görev yapacağı ve Kongre’nin nasıl yönetileceğini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kongre Organları
Madde 2:
Kongrenin yönetimi ve gerçekleştirilmesi aşağıdaki organlar aracılığıyla yerine getirilir.
1) Kongre Başkanı: Bilim ve Değerlendirme Kurulu tarafından seçilen ve Kongre
sonuçlanıncaya kadar Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanlığı’nı yürüten ve
Kongre’yi temsil eden sorumlu.
2) Bilim ve Değerlendirme Kurulu: Kongre’nin içeriğini bilimsel açıdan belirleyen
kurul.
3) Düzenleme Kurulu: Kongre paydaşı kuruluşların eşit sayıda temsilcisinden oluşan ve Kongre düzenlenmesinden sorumlu kurul.
Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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4) Yürütme Kurulu: Kongre Düzenleme kurulunca kendi üyeleri veya önerilen kişiler arasından seçerek oluşturduğu ve Kongre’nin amacı ve işlevine göre gerçekleşmesini sağlayan icra organı. Yürütme Kurulu, Düzenleme Kurulu’nun aldığı
kararları uygular.
5) Kongre Sözcüsü: Kongrenin amaçlarını, katılımcılara anlatmak üzere, Kongre
Düzenleme Kurulu tarafından seçilen iki çocuk iki de yetişkin kişi.

Kongreye Çocuk Katılımı
Madde 3:
1) Kongreye çocuk katılımı, Kongre takvimine göre 9-12; 13-15; 16-18 yaş gruplarından görüş bildirme hakkı kazanan Çocuk Delegeler ile Gözlemci Çocuk Delegeler tarafından yerine getirilir.
2) Çocuk Delegeler; Kongreye başvuranlar arasından Kongre’de sözlü, yazılı ve görsel sunum yapmak üzere Bilim ve Değerlendirme Kurulu tarafından seçilen ve
Kongre Genel Kurulu’nda oy kullanma hakkı olan 9-18 yaş grubu çocuklardır.
3) Gözlemci Çocuk Delegeler; Çocuk Delegeler dışında kalan ve Çocuk Komisyonları ile Kongre Genel Kurulu’nda görüş açıklama hakkına sahip bütün çocuklardır.
4) Kongre çalışmalarının gerektirdiği yöntemlerle sınırlı olmak üzere; Kongre öncesi, sırası ve kapanış programına kadar Çocuk Delegeler ile Çocuk Divanı’na yardımcı olmak üzere Kongre Başkanı tarafından yeterli sayıda çocuk delege danışmanları görevlendirilir.

Kongreye Yetişkin Katılımı
Madde 4:
1) Kongreye yetişkin katılımı, Kongre’de sunum yapmak amacıyla Bilim ve Değerlendirme Kurulu tarafından çağrılan ve Kongre takvimine göre kesinleşen çocuk
ve medya ile ilgili tüm paydaşların temsilcileri; Kongre’de bildiri sunumu yapacaklar ve ebeveynlerden oluşacak delegeler tarafından yerine getirilir.
2) Yetişkin Delege; Kongre’de bildiri sunacak ve oy kullanma hakkı olan 18 yaşından büyük delegedir. Bilim ve Değerlendirme Kurulu, Düzenleme Kurulu ve Yürütme Kurulu Üyeleri Kongre Delegesidir. Türkiye Medya ve Çocuk Durum Tesbiti Raporu’nun yazarları, Strateji Belgesi Çalıştayı ile Odak Grup Çalışmalarını destekleyenler, Yazım Grubu hazırlık çalışmalarına destek veren alan uzmanları ve sivil toplum kuruluşları, baro çocuk hakları temsilcileri, eğitim örgütleri,
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medya temsilcileri, medya meslek kuruluşları ve birlikleri, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ile İletişim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Hukuk
Fakültesi temsilcileri Kongre’de delege olarak görev yapar.
3) Gözlemci Yetişkin Delege; Yetişkin Delegeler dışında Kongreye katılan ve Kongre süreçlerinde görüş bildirme hakkına sahip diğer yetişkinlerdir.

Kongre Yetişkin Divanı’nın Oluşumu
Madde 5:
1) Kongre çalışmaları, Kongre Başkanı tarafından başlatılır. Kongre Başkanı’nın,
Kongre açılış programından sonra veya Genel Kurul Çalışmalarından önce yapacağı duyuru ile Kongre Divan Başkan ve Üyelikleri için aday olmak isteyenler veya aday gösterilenler Kongre Başkanı’na bildirilir. Kongre Başkanı, Kongre Görevlilerinin yardımı ile adayları tespit ederek, seçimleri gerçekleştirir. Seçimler,
Genel Kurul’da hazır bulunan Yetişkin Delegelerin katılımı ile yapılır. Gözlemci
Delegelerin oy kullanma hakkı yoktur. Seçimlerde, seçime katılanların oy çokluğu esas alınır. İtiraz olması durumunda, Kongre Başkanı seçimi bir defaya mahsus olmak üzere tekrarlayabilir. Seçimler, el kaldırmak suretiyle gerçekleştirilir.

Kongre Çocuk Divanı’nın Oluşumu
Madde 6:
Çocuk Komisyonları, Kongre Çocuk Delegelerinin ortak toplantısında bir divan başkan adayı ve üç divan üyesinden oluşan Kongre Çocuk Divanı’nı seçer ve seçim sonucu Kongre Başkanı’na tutanakla bildirilir. Çocuk Divanı Başkan adayları üç divan üyesi
adayını da içeren listeyle birlikte Kongre Başkanı’na başvurur. Aday liste sayısı en fazla 3 olabilir. Her Kongre’de, çocukların önereceği farklı bir yöntem, çocuk komisyonlarının ortak toplantısında kabul edilmesi halinde uygulanabilir.

Kongre Divanı Çalışma Esasları
Madde 7:
1) Kongre Divanı çocuk ve yetişkinlerin eşit sayıda temsili ile oluşturulur. Kongre
Divanı, çocuk ve yetişkin başkanlar dahil toplam 8 kişiden oluşur.
2) Kongre çalışmalarını, Kongre Yetişkin Divan Başkanı ve Kongre Çocuk Divan
Başkanı birlikte yönetir. Yetişkin Divan Başkanı’nın, Çocuk Divan Başkanı’na
Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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karşı bir önceliği, üstünlüğü bulunmamaktadır. Çocuk Divan Başkanı’nın ortaya koyduğu yaklaşımın Kongre Genel Kurulu tarafından anlaşılması ve uyulmasını sağlamak Yetişkin Divan Başkanı’nın öncelikli görevidir.

Kongre Genel Kurulu’nun Çalışma Esasları
Madde 8:
1) Çocuk ve Yetişkin Delegeler Kongre Genel Kurulu’nda eşit oy kullanma hakkına sahiptir.
2) Kongre Genel Kurulu’nda kararlar Çocuk ve Yetişkin Delegelerin oy çokluğuyla
alınır. Kongre işleyişine ilişkin itirazlara Kongre Divanı Eş Başkanları karar verir.
3) Kongre Genel Kurulu’nun oturum süreleri Kongre Programı çerçevesinde ve çocukların önerisi doğrultusunda Çocuk ve Yetişkin Divan Başkanlığı’nın ortak kararı ile düzenlenir.
4) Çocuk Delegelerinin, Kongre Genel Kurulu’nda görev yaparken engellenmeleri
durumunda Kongre Divan Başkanlığı’na başvuruda bulunma hakkı vardır.
5) Kongre Genel Kurul çalışmalarında önce Çocuk Komisyonlarının görüşleri dinlenir. Çocuklar görüşlerini açıklamakta özgürdür ve Yetişkin Divan Başkanı çocukların konuşmalarını engelleyici bir tavır hakkına sahip değildir.

Kongre Komisyonlarının Oluşumu
Madde 9:
Kongre faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, aşağıdaki esaslara göre Çocuk ve Yetişkin Komisyonları oluşturulur.
1) Çocuk Komisyonları, çocukların görüşü alınarak belirlenen ve yalnızca çocukların görev yapacağı komisyonlardır. Çocuk Komisyonlarında sadece Çocuk Delegeler görev alabilirler. Ancak, Gözlemci Çocuk Delegeler oy hakkı olmaksızın
komisyon toplantılarına katılabilirler, görüş açıklayabilirler. Çocuk Komisyonlarının sayısı ve çalışma süreleri her Kongre öncesi çocukların görüşü alınarak Bilim ve Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenir.
2) Yetişkin Komisyonları, Kongre’nin amaç ve hedefleri doğrultusunda başvuruda
bulunan yetişkinlerden oluşur. Yetişkin Komisyonlarında sadece Yetişkin Delegeler görev alabilirler. Ancak, Gözlemci Yetişkin Delegeler oy hakkı olmaksızın
komisyon toplantılarına katılabilirler, komisyon çalışmalarını aksatmamak şartıyla görüş açıklayabilirler. Komisyonların sayısı ve çalışma süreleri her Kongre
öncesi Bilim ve Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenir.
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Kongre Komisyonlarının Çalışma Esasları
Madde 10:
1) Her Komisyon, kendi üyeleri arasından, aday gösterilecek en fazla 3’er aday arasından 1 Başkan ve 3 Yazım Grubu Üyesi seçer.
2) Komisyon Üyeleri ve Başkanları, Kongre Genel Kurulu’nda Komisyonlarını temsil eder ve Genel Kurul Çalışmalarının her aşamasında çocuk ve yetişkin temsilini sağlarlar.
3) Komisyonlar, üye sayılarının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılan üyelerin salt
çoğunluğu ile karar alır.

Çocuk Komisyonlarının Görevleri
Madde 11:
Kongre’de görev yapacak Çocuk Komisyonları şu görevleri yerine getirir:
a) Kongre Çocuk Divanı’nın seçimini yapar.
b) Her Komisyon, Kongre Genel Kurulu’na sunacağı raporu hazırlar. Bu raporlar,
Çocuk Komisyonu Başkan veya Sözcüleri tarafından alfabetik sıraya göre Kongre Genel Kurulu’na sunulur.
c) Çocuk Komisyonları, Kongre Çocuk Divan Başkanı ve Divan Üyeleri ile iş birliği içinde Kongre Genel Kurulu Çalışmalarını yürütür.
d) Çocuk ve Medya İzleme Kurulu çocuk üyelerini seçer.
e) Kongre’nin kapanışında okunacak Kongre Çocuk Bildirisi’nin içeriği konusunda
görüş bildirir.

Yetişkin Komisyonlarının Görevleri
Madde 12:
Kongre’de görev yapacak Yetişkin Komisyonları şu görevleri yerine getirir:
a) Kongre Yetişkin Divanı’nın seçimini yapar.
b) Her Komisyon, Kongre Genel Kurulu’na sunacağı raporu hazırlar. Komisyonlar,
alfabetik sıraya göre Kongre Genel Kurulu’nda raporlarını sunar.
c) Yetişkin Komisyonları, Kongre Yetişkin Divan Başkanı ve Divan Üyeleri ile iş
birliği içinde Kongre Genel Kurulu Çalışmalarını yürütür.
Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı
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d) Çocuk ve Medya İzleme Kurulu yetişkin üyelerini seçer.
e) Kongre’nin kapanışında okunacak Kongre Bildirisi’nin içeriği konusunda görüş
bildirir.

Kongre Çocuk ve Yetişkin Bildirileri
Madde 13:
1) Kongre Çocuk Bildirisi, Çocuk Komisyonlarının görüşleri doğrultusunda Çocuk Komisyonlarının Başkanları ve Yazım Grubu Üyeleri işbirliğinde hazırlanır. Hazırlanan bildiri, Kongre sonunda, Kongre Çocuk Divan Başkanı tarafından okunur.
2) Kongre Yetişkin Bildirisi, Yetişkin Komisyonlarının görüşleri doğrultusunda
Kongre’nin Yetişkin Komisyon Başkanlarının iş birliğinde hazırlanır. Hazırlanan bildiri, Kongre kapanışında Komisyon Başkanlarının belirleyeceği Kongre
Delegesi tarafından okunur.

Konferans ve Bildiri Sunum Süresi
Madde 14:
Kongre programında yetişkinlere konferanslar için 45, bildiriler için 15, posterler
için 10 dakika asgari süre verilir. Çocukların görüş açıklama süresi, Çocuk Delegelerin
görüş bildireceği türlere göre her Kongre için hazırlanacak özel çalışmaya göre belirlenir. Atölye Çalışması ve Oturumların süreleri bu çalışmaların içeriklerine göre Kongre Başkanlığı tarafından belirlenir.

Çocuk ve Yetişkin
Medya İzleme Kurulu’nun (Medik) Seçimi
Madde 15:
a) Kongre çalışmaları sonunda, medyanın çocukları etkileyen bütün süreçlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla çocuk ve yetişkin Medya İzleme Kurulu (MEDİK) seçilir.
b) MEDİK, bu Yönerge’nin 9. maddesine göre oluşturulan Çocuk ve Yetişkin Komisyonlarının, kendi aralarında yapacakları seçimle belirleyecekleri 12’şer üyeden oluşur. Çocuk ve yetişkin sayılarının eşit olması esastır.

172

I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi

c) Her bir Çocuk Komisyonu Çocuk Delegeler arasından 4’er üye seçer. Her bir Yetişkin Komisyonu da 4’er Yetişkin üye seçer. Yetişkin Üyeler, Yetişkin Komisyonları üyeleri tarafından, kendi üyeleri ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Medya
Meslek Kuruluşları ve Birlikleri, üniversitelerde görevli öğretim elemanları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına mensup kişiler arasından seçilir.
Bunların dışında kalan ve kamu görevlisi statüsünde olan kişiler MEDİK üyesi
olarak seçilemez.
d) Seçimler, Komisyon Başkanları tarafından gerçekleştirilir. Seçimler açık oyla yapılır ve her Komisyon Başkanı seçim sonucunu tutanakla Kongre Divan Başkanlığı’na sunar.
e) MEDİK’in, görev ve yetkileri ile çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Kongre sonrasında Kongre’de seçilmiş İzleme Kurulu Üyeleri’nin hazırlayacağı Yönerge ile
düzenlenir.

Yürütme
Madde 16:
Bu Yönerge, Kongre Çocuk ve Yetişkin Divan Başkanları ve Divan Üyeleri tarafından uygulanır.
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