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ÖZ 

DŸnyada kamu yayõncõlõğõ konusunda yapõlan araştõrmalar, İngiltere BBC 
şirketinin kamu yayõncõlõğõ kavramõna yŸklediği anlamlar õşõğõnda yapõlmaktadõr. 
BBC kamu yayõncõlõğõ kavramõna; haber alma, eğlendirme ve eğitme anlamõ 
yŸklemiştir. Kavramõ sadece bu Ÿç fonksiyon Ÿzerinden değerlendirmek kamu ve 
šzel yayõncõlõğõn realitesi ile uyuşmamaktadõr. Kamu ya da ticari yayõncõlõk 
yapan kuruluşlar; eğitirken, haber verirken ve eğlendirirken kitleleri ikna etmek 
ve harekete geçirmek için faaliyette bulunurlar. Ulusal yšntem yayõncõlarõnõn 
gelirleri ruhsat ve vergilere bağlõdõr. Tecimsel yayõn yšnteminde gelirler reklam 
yayõnlarõndan karşõlanmaktadõr. TRT yayõncõlõk yšnteminde karma (ulusal 
tecimsel) yšntemi benimsemiştir. TŸrkiye’de yayõn ihlalleri bŸyŸk oranda reklam 
tŸrŸnde gerçekleşmektedir. RT†K, 01.01.2019-30.09.2019 tarihleri arasõnda 
yayõn ihlallerinden kaynaklõ mŸeyyidelerin %61.11Õini reklam yayõnlarõna 
uygulamõş, mŸeyyidelere 8. maddenin 4. fõkrasõndan kaynaklanan ihlal kararlarõ 
eklendiğinde oran %78.27Õi bulmaktadõr. RT†KÕŸn TRT yayõn ihlalleri için 
uyarõ dõşõnda herhangi bir kanuni yaptõrõmõ bulunmamaktadõr. Bu durum, yapõlan 
denetimi formaliteleştirmekte ve denetimin caydõrõcõ yšnŸ olmadõğõnõ 
gšstermektedir. Reklam, insan arzularõnõ harekete geçirmek suretiyle insanõ 
tŸketime yšnlendirmektedir. Reklam yapõmcõlarõ, reklamõn etki frekansõnõ 
bŸyŸtmek için cinselliği, kadõn bedenini, çocuklarõ ve ilgi çekici unsurlarõ 
kullanmaktadõrlar. TRT 1 reklam yayõnlarõnda halk sağlõğõna zararlõ ŸrŸnlere yer 
verilmekte, kadõn ve çocuk, obje olarak kullanõlmaktadõr. Bu şekilde toplum, etik 
olmayan yšntemlerin meşrulaştõrõlmasõ gibi bir sorunla karşõ karşõya kalmaktadõr. 
Kamu yayõncõsõ, meşrulaştõrõlmõş etik dõşõlõk ve ahlaksõzlõğa karşõ toplumu 
eğitmeli ve toplumu korumalõdõr.   
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TRT 1 reklam yayõnlarõ incelendiğinde TRT, meşrulaştõrõlmaya çalõşõlan etik dõşõ 
ve kuralsõz reklam pazarõna bağõmlõlõk gšrŸntŸsŸ vermektedir. 15-23 Mayõs 2021 
tarihleri arasõnda TRT 1Õde yayõnlanan reklamlarda çekicilik unsurlarõnõn tŸmŸne 
rastlanmõştõr. Bu durum, çocuk ve gençler açõsõndan psikolojik ve sosyolojik 
sorunlar ortaya çõkaracaktõr. Bu çalõşmada; bir olay veya olguyu detaylõ bir 
şekilde araştõrmak ve incelemek şeklinde tanõmlanan durum analizi tekniğinden 
yararlanõlmõştõr. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Yayõncõlõğõ, Reklam ‚ekiciliği, Reklam Denetimi. 

 
ADVERTISING ON TRT 1 CHANNEL 

 
ABSTRACT 
Researches on public broadcasting in the world are carried out in the light of the 
meanings attributed to the concept of public broadcasting by the British BBC 
company. The BBC has attributed information, entertainment and education 
meanings to the concept of public broadcasting. Evaluating the concept only 
through these three functions is inconsistent with the reality of public and private 
broadcasting. Public or commercial broadcasting organizations act to persuade 
and mobilize the masses while educating, informing and entertaining. The 
revenues of national method publishers depend on licenses and taxes. In the 
commercial broadcast method, revenues are met from advertising broadcasts. 
TRT has adopted the mixed (national commercial) method in its broadcasting 
method. Broadcast violations in Turkey are mostly in the form of advertising. 
Between 01.01.2019 and 30.09.2019, RT†K applied 61.11% of the sanctions 
arising from broadcast violations to advertising broadcasts, and the rate reaches 
78.27% when the violation decisions arising from the 4th paragraph of Article 8 
are added to the sanctions. RT†K did not have any legal sanctions for TRT 
broadcasting violations other than a warning. This situation formalizes the 
inspection and shows that the inspection does not have a deterrent aspect. 
Advertising directs people to consumption by activating human desires. 
Advertising producers use sexuality, the female body, children and attractions to 
amplify the frequency of the advertisement. TRT 1 advertisements include 
products that are harmful to public health, and women and children are used as 
objects. In this way, society is faced with the problem of legitimizing unethical 
methods. The public broadcaster must educate and protect the public against 
legitimized immorality and immorality. When TRT 1 advertising broadcasts are 
examined, TRT gives the appearance of dependence on the unethical and 
unregulated advertising market that is being tried to be legitimized. All of the 
attractiveness elements were found in the advertisements broadcast on TRT 1 
between 15-23 May 2021. This situation will cause psychological and 
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sociological problems for children and young people. In this study; the situation 
analysis technique, which is defined as researching and examining an event or 
phenomenon in detail, was used. 
Keywords: Public Broadcasting, Advertising Appeal, Advertising Control. 
 

GİRİŞ 

Türkiye Türk Dil Kurumu Sözlüğü kamuyu; “Halk hizmeti gören devlet 
organlarõnõn tŸmŸ; bir Ÿlkedeki halkõn bŸtŸnŸ, halk, ammeÓ olarak tanõmlar 
(URL-1). Türkiye Türk Dil Kurumu SözlüğŸ yayõnõ ise; “Radyo ve televizyon 
aracõlõğõyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program, neşriyat.Ó olarak 
tanõmlar (URL-2). Kamu Yayõncõlõğõ, kamu kuruluşu olarak organize edilmiş ve 
kanunlardan gŸcŸnŸ almõş yayõn kurumunun vatandaşlarõna eşit seviyede 
erişebildiği yayõnlarõnda, haber verme, eğitme ve eğlendirme işlevlerine göre 
orantõlõ program türü dağõlõmõ sunmasõdõr. Kamu yayõncõlõğõnõn ÒReithian 
Trilogy - Reithianõn ŸçlemesiÓ olarak bilinen Òeğitici – eğlendirici - bilgilendiriciÓ 
Ÿç fonksiyonu vardõr. Kamu yayõncõlõğõnõn Òulusal ve yerel kŸltŸrleri yansõtmaÓ, 
Òizleyiciyi odak almaÓ, Òazõnlõklara yšnelik yayõn yapmaÓ, Òkatõlõmcõlõğõ teşvik 
etmeÓ, Òyaratõcõ, šzgŸn programlar ŸretmeÓ ve bu yolla Òhalkõn kendi 
yeteneklerini keşfetmesine yardõmcõ olmaÓ, Òazõnlõklara seslenmeÓ gibi çok geniş 
amaçlarõ vardõr (Yõldõz, 2012: 10). 

TRT eski Genel Müdürü İbrahim ŞAHİN, kamu yayõncõlõğõ ile kamu hizmeti 
yayõncõlõğõnõ; “Kamu yayõncõlõğõ kavramõndan ‘kamu hizmeti yayõncõlõğõ’ 
kavramõ tŸretilmiştir. Bu durum, kavram karmaşasõna yol açmaktadõr. Kamu 
hizmeti yayõncõlõğõ kavramõ esasõnda kamu yayõncõlõğõdõr.Ó şeklinde ifade etmiştir 
(URL-3). 

Reklam, radyo ve televizyon sektörünün temel unsuru ve ekonomik taşõyõcõsõdõr. 
Kapitalist ekonomik dŸzende radyo ve televizyonlarõn mali gŸçlerini bŸyŸk bir 
oranda reklam belirler. Böylece kapitalist sistemde radyo ve televizyonlar 
reklama bağõmlõ hale gelmiştir. Reklamsõz medya düşünülemez. Bu düşünce, 
televizyon kuruluşlarõnõn çoğu tarafõndan kabul edilmiş bir realitedir. Kamu 
yayõncõlõğõ faaliyetinde bulunan devletlerin yayõncõlarõnõn reklama olan 
bağõmlõklarõnõn sŸbjektif oranlarõnõ bir tarafa bõraktõğõmõzda -bu durum 
yayõncõlarõn kuruluşlarõndan sonra değişime uğramõş bir sŸreçtir- günümüzde 
kamu yayõncõlarõ olsun, ticari (šzel) yayõncõlar olsun farklõ oranda reklama 
ihtiyaç duymakta ve bağõmlõlõk içindedirler (Bilgili, 2007: 73). 

Bu çalõşmada, kamu yayõncõlõğõ kavramõ açõklanacak ve Ÿlkemiz kamu yayõncõsõ 
TRT 1 reklam yayõnlarõ reklam çekiciliği unsurlarõ perspektifinden incelenecektir. 
Yayõncõlõk modelleri ve fonksiyonlarõ, kamu yayõncõlõğõ perspektifinden reklam 
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yayõnlarõ incelenecektir. Bu kapsamda, yayõnlarõnda reklama yer veren TRT 1 
kanalõnõn reklamlarõ incelenmiştir. Reklam kuşaklarõ, sŸreleri ve bazõ reklam 
içerikleri incelenecektir. Kamu yayõncõlõğõnõn reklam Ÿzerinden incelendiği 
akademik çalõşma sayõsõ az olduğundan, kamu yayõncõlõğõ ile ilgili yapõlan 
araştõrmalar ise genellikle BBC ile diğer kamu yayõncõsõ Ÿlke kuruluşlarõnõn 
birbirleri ile karşõlaştõrõlmasõ şeklinde olduğundan, araştõrmalarda kamu 
yayõncõlõğõ ve reklam ayrõ ayrõ incelendiğinden akademik veri taramasõ sõnõrlõlõk 
arz etmektedir. 

KAMU YAYINCILIĞI 

Siyasal idare ile bağlarõ ve gelir yšntemlerine gšre; coğrafi konumlarõna 
(kõtalara) gšre iki tŸr radyo ve televizyon yayõncõlõk yšnetimi bulunmaktadõr. 
Siyasal idare ile bağlarõ ve gelir yšntemlerine gšre radyo ve televizyon yšnetim 
şekilleri beş ana temele dayanmaktadõr: 

1- Ulusal Yšntem (National System): Radyo-televizyon şirketleri kamu yararõna, 
tarafsõz, eğitici ve doğru yayõnlara yer verirler. Reklam (Tecimsel (Ticari) 
yayõnlara) yayõnlarõna yer vermezler. Bu tŸr şirketler devlet kuruluşudurlar. 
Gelirleri devlet bŸtçesidir. Yšnteme šrnek olarak BBC verilebilir. 

2- Tecimsel-…zel Girişimci Yšntem (Commercial System): Radyo ve televizyon 
şirketlerinin devlet ve hŸkŸmet ile hukuki ilişkiler dõşõnda, herhangi bir ilişkileri 
bulunmamaktadõr. Gelirleri, rekl‰m yayõnlarõndan ibarettir. Yšntemin 
uygulandõğõ Ÿlkelerde reklam yayõnlarõ buna orantõlõ olarak çok gelişmiştir. 

3- Ulusal-Tecimsel Yšntem (National Commercial Systems): Radyo ve 
televizyon şirketi ulusal yšntemli olmakla beraber, yayõnlarõnda rekl‰m (ticar”) 
bulunmaktadõr. Kamu kuruluşudurlar. Gelirlerinin bir kõsmõ reklam yayõnlarõna 
bağlõdõr. Ulusal olduklarõndan yayõnlarõ denetime tabi tutulmakta ve yayõnlarda 
eğitme, šğretme, haber ve bilgi verme esaslarõna fazlaca yer verilmesi şartlarõ 
aranmaktadõr. Gelir; devlet bŸtçesinden, vergiden (ruhsat Ÿcreti) ve reklamlardan 
elde edilir. Yšnteme TRT šrnek verilebilir. 

4- HŸkŸmet Yšntemi (Government Systems): Bu yšntemde, şirketler hŸkŸmet 
tarafõndan belirlenen esaslar içerisinde yayõn yapmakla yŸkŸmlŸdŸrler. Siyasi 
erk tarafõndan denetimler yapõlõr. Tecimsel yayõnlar Ÿlkeden Ÿlkeye 
değişmektedir. HŸkŸmet gelirlilerini taahhŸt eder. 

5- Kurum Yayõn Yšntemi (Institutional Broadcasting Systems): Devlet ile 
hŸkŸmet ile hizmet haricinde bir bağõ bulunmamaktadõr. Radyo ve televizyon 
şirketlerin geliri devletten ve bazõ kurumlardan elde edilir. Şirket işletmecileri 
lise, Ÿniversite ve diğer çeşitli eğitim kurumlarõdõr (Aziz, 1981: 33-35). 

Kamu yayõncõlõğõnda šncŸ kurum BBCÕdir. Bunda şirketin kamu yayõncõlõk 
kavramõnõ ilk defa kullanmasõ ve kamu yayõncõlõğõ standartlarõnõ belirlemesinin 
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etkisi büyüktür. Bu bağlamda, dŸnyada birçok kamu yayõncõsõ kuruluş 
organizasyonlarõnda BBCÕyi šrnek almõşlardõr. İkinci DŸnya Savaşõndan sonra 
Avrupa devletleri, kamu yayõncõlõğõnõ yeniden yapõlandõrmõşlardõr. Yapõlanma 
BBC yayõncõlõk ekseninde yapõlmõştõr. 2015 yõlõnda kurulan, 2016 yõlõnda yayõn 
hayatõna başlayan, ülkemizde yabancõ dilde kamu yayõncõlõğõ yapan TRT 
WORLD kanalõ, kuruluş aşamasõnda Al Jazeera'dan J. Carlos Van MeekÕi 
kadrosuna katmõştõr. J. Carlos Van Meek: ÒTRT yšneticilerinin; CNN, BBC gibi 
yayõn yapan, kŸresel çapta kabul gšrecek ve beğenilecek bir kanal istediklerini” 
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kuruluş ITVÕdir. IBAÕya (Independent Broadcasting Authority) bağlõ olarak 15 
bšlgesel televizyon kuruluşu ortaklõğõ ile kurulmuştur. ITV kamu yayõncõlõk 
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yayõncõsõ olarak devlet tekeli konumunda olmamakla beraber anayasa ve 
kanunlar ile korunan kamu tüzel kişiliğidir (Canoruç, 2009: 308). 

Sosyal bilimciler tarafõndan kitle iletişim araçlarõnõn beş temel hizmet fonksiyonu 
olduğu kabul edilmiştir. 

Kitle iletişim araçlarõnõn fonksiyonlarõ; 

¥ Haber vermek (Bilgi vermek) 
¥ Eğitmek  
¥ Eğlendirmek 
¥ Mal ve hizmet tanõtõmõ 
¥ İnandõrmak (ikna etmek) ve harekete geçirmek (Aziz, 1981: 51) 

Kamu yayõncõlõğõ kavramõnõ ilk defa kullanan ReithÕin paternalist yaklaşõmõ; 
bilgilendirme, eğitme ve eğlendirmek olarak tanõmlamaktadõr. Buradan 
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anlaşõlacağõ Ÿzere kamu yayõncõlõğõ; iletişim araçlarõnõn sadece ilk Ÿç fonksiyonu 
ile hareket etmektedirler. Kamu yayõncõlõğõ Ÿzerine yapõlan araştõrmalarõn ve 
tartõşmalarõn bŸyŸk bir kõsmõ bu Ÿç başlõk altõnda yapõlmaktadõr. Kamu 
yayõncõlõğõnõ değerlendirirken değerlendirmeyi sadece bu Ÿç başlõk ile 
sõnõrlandõrmak doğru verilere ulaşõlamamasõna neden olur.  

Yapõlan bir işin ve çalõşmanõn anlamlõ olmasõ için 5N 1K sorularõna cevap 
vermesi gerekmektedir. Neden kamu yayõncõlõğõ haber vermek, eğitmek ve 
eğlendirmek ister? Neden sorusuna verilecek cevaba gšre kamu yayõncõlõğõ 
anlam kazanacaktõr. Kamu ya da ticari yayõncõ kuruluşlarõ iletişimin temel hizmet 
fonksiyonlarõ olan iki unsuru, birincisi mal ve hizmet tanõtõmõ ikincisi inandõrmak 
(ikna etmek) ve harekete geçirmek için diğer Ÿç unsur olan bilgi verme, eğitme 
ve eğlendirme fonksiyonlarõnõ kullanõrlar. Bšylece haber vermek, eğitmek ve 
eğlendirmekteki gayenin (maksadõn) mal ve hizmet tanõtõmõ, inandõrmak (ikna 
etmek) ve harekete geçirmek olduğu anlaşõlacaktõr. 

TŸm idare şekilleri kendi çõkarlarõ için yasa yapar. Demokrasi ile yšnetilen devlet 
demokratik yasalar, tiranlõk ile yšnetilen devletler otokratik yasalar çõkartõr. 
Kanun çõkartõrken kendi çõkarlarõnõ -idarecilerin çõkarlarõnõ- milletin çõkarõ olarak 
nitelerler ve bu kanunlara karşõ gelenleri kanun karşõtõ ve suçlu diye 
cezalandõrõlõrlar. Doğru dŸzgŸn dŸşŸnŸnce insan anlar ki adalet kavramõ her 
yerde aynõ şekilde tanõmlanmõştõr: Adalet, gŸçlŸden taraftõr (Eflatun, 2016: 23). 
Kitle iletişim araçlarõ nŸfuz sahibi kimseler tarafõndan; hileyle yšnlendirme, 
kontrol ve algõ yšnetimi için kullanõlmaktadõrlar (Chomsky, 2002: 205). 

Yakõn zamanda İngiltere BBC kanalõnõn sahte belgelerle Prenses DianaÕya 
şantajla verdirdiği ršportaj, kamu yayõncõlõğõnõn bilgi vermek, eğlendirmek ve 
eğitmek dõşõnda dšrdŸncŸ gŸç olarak toplum mŸhendisliği yaptõğõ bir gerçektir. 
Prenses Diana ile ilgili eski yargõç John Dyson'õn yŸrŸttŸğŸ soruşturma 
tamamlanmõştõr. BBC Prenses Diana'yla 1995 yõlõnda ršportaj yapmõş ve 
Panorama adlõ programda yayõnlamõştõr. Yapõlan soruşturma Òršportajõn ne 
şekilde yapõldõğõÓ ile ilgilidir. Bağõmsõz soruşturmayõ yŸrŸten yargõç John Dyson: 
ÒBBC muhabiri Martin Bashir, kraliyet ailesinin Prensesi izletmek için bazõ 
kişilere šdeme yaptõğõnõ gšsteren sahte banka hesap šzetleri hazõrlatõp, bunlarõ 
hem Diana hem de kardeşi Charles Spencer'a gšsterdi. Bšylece Bashir, Diana ve 
kardeşinin gŸvenini kazanarak ršportajõ alõrken, o dšnem haber mŸdŸrŸ olan eski 
BBC Genel MŸdŸrŸ Tony Hall ise olayõn ŸstŸnŸ šrttŸÓ şeklinde hŸkŸm vermiştir 
(URL-5).  

DšrdŸncŸ gŸç olarak adlandõrõlan kurumlarõn topluma karşõ (kamu yayõncõsõnõn 
ve medyanõn) šzgŸrce, çoğulcu demokrasiye gŸç katarak hizmet etme 
yŸkŸmlŸlŸkleri vardõr (Başçõ, 2018: 73). Medyada manipŸlasyon ve 
dezenformasyon kavramlarõ ile ilgili yapõlan çok sayõda makale vardõr. 
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kişilere šdeme yaptõğõnõ gšsteren sahte banka hesap šzetleri hazõrlatõp, bunlarõ 
hem Diana hem de kardeşi Charles Spencer'a gšsterdi. Bšylece Bashir, Diana ve 
kardeşinin gŸvenini kazanarak ršportajõ alõrken, o dšnem haber mŸdŸrŸ olan eski 
BBC Genel MŸdŸrŸ Tony Hall ise olayõn ŸstŸnŸ šrttŸÓ şeklinde hŸkŸm vermiştir 
(URL-5).  

DšrdŸncŸ gŸç olarak adlandõrõlan kurumlarõn topluma karşõ (kamu yayõncõsõnõn 
ve medyanõn) šzgŸrce, çoğulcu demokrasiye gŸç katarak hizmet etme 
yŸkŸmlŸlŸkleri vardõr (Başçõ, 2018: 73). Medyada manipŸlasyon ve 
dezenformasyon kavramlarõ ile ilgili yapõlan çok sayõda makale vardõr. 

Ulusal yöntem ile tecimsel yöntem; gelir yöntemleri ve özerklik yönü ile 
birbirinden farklõlõk arz etmektedirler. Bir diğer farklõ yšnleri mal ve hizmet 
tanõtõmõ, izler kitleyi inandõrma (ikna etme) ve harekete geçirme yšntemleri 
olduğu bilinmektedir. Ulusal yöntem ile yayõncõlõk yapan kuruluşlar mal ve 
hizmet tanõtmak, izler kitleyi inandõrmak (ikna etmek) ve harekete geçirmek için 
program içeriklerinden faydalanõrlar. Tecimsel yöntem ile yayõncõlõk yapan 
kuruluşlar ise mal ve hizmet tanõtmak, izler kitleyi inandõrmak (ikna etmek) ve 
harekete geçirmek için program içerikleri ile beraber reklamõ da kullanõrlar.  

TŸrkiyeÕde ulusal ve tecimsel yayõncõlõk faaliyetinde bulunan tŸm yayõncõlar 
aşağõda belirtilen etik ilkelere uymayõ taahhŸt edip imza altõna almõşlardõr: 

1- İnsan onuruna, temel hak ve šzgŸrlŸklere saygõlõ olmak. 
2- İfade özgürlüğŸ ve haber alma hakkõ çerçevesinde, olay ve olgularõ doğru, 

tarafsõz ve eksiksiz yayõnlamak. 
3- Yayõncõlõğõ haksõz amaç ve çõkarlar doğrultusunda kullanmamak. 
4- Çoksesliliğin ve kŸltŸrel çeşitliliğin korunmasõna šnem vermek. 
5- Yayõnlarõmõzda õrk, renk, dil, din ve cinsiyet ayrõmcõlõğõna, aşağõlama ve 

šnyargõlara yer vermemek. 
6- Kişi ve kurumlarõn cevap ve dŸzeltme haklarõna saygõlõ olmak. 
7- Toplumda korku ve infial yaratabilecek olaylar karşõsõnda ve kriz 

zamanlarõnda sağduyulu davranmak. 
8- Şiddeti teşvik etmemeye ve meşrulaştõrmamaya šzen gšstermek. 
9- …zel hayata ve mahremiyete saygõlõ olmak. 
10- Kadõnlarõn sorunlarõna duyarlõ olmak ve kadõnlarõ nesneleştirmekten 

kaçõnmak. 
11- ‚ocuk ve gençleri uygun olmayan içerikten korumaya šzen gšstermek. 
12- İzleyicilerin ve dinleyicilerin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine šnem 

vermek (URL-6). 

Anayasa, kamu yayõncõsõnõn šzerk ve tarafsõz olmasõnõ emretmiştir: “Devletçe 
Kamu tüzel kişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu 
tüzelkişilerinden yardõm gšren haber ajanslarõnõn šzerkliği ve yayõnlarõnõn 
tarafsõzlõğõ esastõr (Anayasa md. 133).” 

Ulusal tecimsel yšntemle yayõncõlõk yapan kurumlarõn gelirleri vergi, ruhsat ve 
reklamlara dayanmaktadõr. Gelirlerin bŸyŸk bir kõsmõ vergilerden karşõlandõğõ 
için kamu yayõncõsõnõn kamuoyuna karşõ ahlaki ve faydalõlõk sorumluluğu 
bulunmaktadõr. Bu sorumluluğu yerine getirmek için yayõnlarõnda doğru ve 
tarafsõz olmalõdõr. ManipŸlasyon ve dezenformasyondan kaçõnmalõdõr. Ayrõca 
ulusal tecimsel yšntemle yayõn yapan kurumlarõn siyasi erk ile birlikte bağõmsõz 
denetim kurumlarõnca denetlenmesi kamuoyu nezdinde güvenirliklerini 
arttõracaktõr. 
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REKLAM 

Reklam, Fransõzca kškenli bir kelime olup; belirli bir hizmet ve ŸrŸnŸn 
tanõtõlmasõ ve ilgi uyandõrõlmasõ için yapõlan her tŸrlŸ (yazõ, resim, işaret, film 
ve) çabayõ ifade etmektedir. İktisadi terim olarak da satõşlarõn arttõrõlmasõna 
yšnelik her tŸrlŸ pazarlama tekniğini ifade etmektedir (‚akõr, 1996:1). Reklam; 
gazete, dergi, radyo, televizyon, afiş; tabela gibi medya araçlarõ ile çeşitli mal ve 
hizmetlerin geniş halk kitlelerine tanõtõmõdõr. TŸketicinin mal ve hizmetlerin 
nereden, nasõl, ne fiyata almasõ gerektiği ve nasõl kullanmasõ gerektiği hakkõnda 
ve parasõnõ en iyi şekilde değerlendirme yolunu gšsteren bir araçtõr. Aynõ 
zamanda Ÿretici ve iş insanlarõnõn iyi bir pazar bulmasõna, sermaye ve çabasõnõ 
değerlendirmesine, yeni Ÿretim ve yatõrõmlara yšnelmesine bŸyŸk bir destek 
unsurudur (Pektaş, 1987: 221-222). Doğrusu ŸrŸn tanõtõmõ ve pazarlanmasõndan 
ibaret olarak gšrŸlen reklamlarõn son zamanlarda eğitim açõsõndan da šnemli bir 
araç haline geldiği gšrŸlmektedir (Pektaş, 1987:224). İçerdiği fõrsat ve tehdit 
unsurlarõyla reklamlar ile ilgili yeni bir tanõmlama yapõlmasõ, muhataplara fõrsat 
ve tehditler iyice anlatõlmasõ gerekmektedir. RT†K, radyo ve televizyon 
reklamõnõ: “Taşõnmazlar, hak ve yŸkŸmlŸlŸkler d‰hil olmak Ÿzere mal veya 
hizmetlerin teminini teşvik etmek, bir amaç veya dŸşŸnceyi yaymak veya başka 
etkileri oluşturmak amacõyla ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantõlõ 
gerçek ve tŸzel kişi tarafõndan, bir Ÿcret veya benzeri bir karşõlõkla yapõlan her 
tŸrlŸ duyuru veya šz tanõtõm yayõnõnõ ifade ederÓ şeklinde tanõmlamõştõr (6112 s. 
K. Md. ş. bendi).  

TRT, reklam yayõn ilkelerini TŸrkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam 
Yšnetmeliğine gšre belirlemiştir. Reklam yayõnlarõnda; 

“a) 2954 sayõlõ TŸrkiye Radyo ve Televizyon Kanununda yer alan 
yayõn ilke ve esaslarõ ile Kurumun Genel Yayõn Planõndaki hŸkŸmlere, 

b) 4077 sayõlõ TŸketicinin Korunmasõ Hakkõnda Kanun ile 3984 sayõlõ 
Radyo ve Televizyonlarõn Kuruluş ve Yayõnlarõ Hakkõnda Kanun ve bu 
Kanuna dayanõlarak çõkarõlan 17/4/2003 tarihli ve 25082 sayõlõ 
Resmi GazeteÕde yayõmlanan Radyo ve Televizyon Yayõnlarõnõn Esas 
ve Usulleri Hakkõnda Yšnetmeliğe, uyulur.Ó 

Yšnetmelikte atõf olunan 3984 sayõlõ Kanun yŸrŸrlŸkten kaldõrõlmõş, 6112 sayõlõ 
kanun yŸrŸrlŸğe konulmuştur.Ó (TŸrkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam 
Yšnetmeliği). 

6112 sayõlõ Radyo Ve Televizyonlarõn Kuruluş Ve Yayõn Hizmetleri Hakkõnda 
Kanununun Yayõn Hizmetlerinde Ticar” İletişim Genel esaslarõnõ 9 – 10 -11. 
Maddelerde; 
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Yšnetmelikte atõf olunan 3984 sayõlõ Kanun yŸrŸrlŸkten kaldõrõlmõş, 6112 sayõlõ 
kanun yŸrŸrlŸğe konulmuştur.Ó (TŸrkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam 
Yšnetmeliği). 

6112 sayõlõ Radyo Ve Televizyonlarõn Kuruluş Ve Yayõn Hizmetleri Hakkõnda 
Kanununun Yayõn Hizmetlerinde Ticar” İletişim Genel esaslarõnõ 9 – 10 -11. 
Maddelerde; 

 

“- Yayõn hizmetlerinde ticar” iletişimin genel esaslarõ, 

- Televizyon ve radyo yayõn hizmetlerinde reklam ve tele-alõşveriş esaslarõ, 

- Belirli ŸrŸnlerin ticar” iletişimi yasaklanmasõ belirlemiştir.” 

6112 sayõlõ Kanunda TRT’ye ayrõ bir başlõkta (TŸrkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu yŸkŸmlŸlŸğü) yer verilmiştir: 

“MADDE 45 – 

(1) 8 inci maddede belirtilen yayõn ilkeleri ile bu Kanunun yayõn 
hizmetlerinde ticar” iletişimi (9. Madde) dŸzenleyen hŸkŸmleri, 
TŸrkiye Radyo-Televizyon Kurumu yayõnlarõ hakkõnda da uygulanõr.  

(2) Sšz konusu yŸkŸmlŸlŸğŸn yerine getirilmemesi h‰linde, TŸrkiye 
Radyo-Televizyon Kurumu ihl‰lin niteliği açõkça belirtilerek †st 
Kurulca uyarõlõr ve yŸkŸmlŸlŸğŸn gereğinin yerine getirilmesi ilgili 
Bakanlõğa bildirilir” (6112 s. K. Md. 45)” 

2017 Aralõk ve 2018 Ocak - Şubat aylarõnda RT†K, reklam yayõnlarõnda 101 
ihlal tespit etmiştir. İhlallerin 100ÕŸne para cezasõ uygulamõş, 1Õine ise uyarõ 
vermiştir. Uyarõyõ TRT 1 kanalõna vermiştir. RT†KÕŸn TRTÕye para cezasõ 
verme yetkisi yoktur (6112 sayõlõ Kanun m.45/2).  

RT†KÕŸn diğer yayõn kuruluşlarõna uyguladõğõ yaptõrõm ve cezalar gšz šnŸnü 
alõnca RT†KÕŸn kamu gŸcŸnŸ kullanarak çifte standart uyguladõğõ şeklinde 
değerlendirilmektedir. Ayrõca TRTÕnin uyarõldõktan sonra ihlali tekrarladõğõnda 
idari yaptõrõmõn nasõl olacağõ konusu kanun koyucu tarafõndan belirtilmemiştir 
(Baykal ve Coşkun, 2018:140). 

Bu durum, diğer yayõncõlar tarafõndan gŸçlŸ ve sorgulanamaz idare şeklinde 
algõlanmaktadõr. ‚ifte standart uygulanan bir sistemde toplumun adalete 
gŸvenleri sarsõlacaktõr. 

TRT Yšnetim Kurulu 24/02/2021 tarihli ve 2021/10 sayõlõ karar ile “TRT Reklam 
Yšnetmeliği İle İlgili Genel Esaslarõ” ortaya koymuştur. İlgili esasa gšre reklam 
yayõn sŸreleri ve uygulanacak tarifeler madde 4 ve 8Õde belirtilmiştir. 

“MADDE 4-(1) Reklam Dairesi Başkanlõğõ, RT†K mevzuatõ 
çerçevesinde kalmak şartõyla Radyo, Televizyon, Dijital ve diğer 
medya araçlarõnõn šzelliğine gšre reklam sŸrelerini belirler. 

 (2) Bu sŸreler, Kanal KoordinatšrlŸklerinin gšrŸşŸ alõnmak suretiyle 
Reklam Dairesi Başkanlõğõnca belirlenir. 

(3) Reklam yayõn sŸrelerinde belirtilen zaman aralõklarõ piyasa 
tarafõndan kabul gšrŸlen şekliyle Reklam Dairesi Başkanlõğõnca 
değiştirilerek uygulanabilir. 
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MADDE 8-  

(1) 30 gŸnden az sŸre için yapõlan reklam yayõn taleplerinde, başvuru 
dikkate alõnarak, EK-1Õde yer alan Asgari Bedel Tarifesi uyarõnca ve 
rezervasyon formu doğrultusunda işlem yapõlõr.  

(2) Bu süreyi aşan reklam talepleri ile bŸtçenin bŸyŸklŸğü gereği šzel 
fiyat uygulamasõ gerektiren reklam yayõn taleplerinde ise firma ile 
Reklam Dairesi Başkanlõğõ arasõnda sšzleşme yapõlabilir.Ó (TRT 
Reklam Yönetmeliği İle İlgili Genel Esaslarõ). 

 

Tablo 1.Televizyon Reklam Süreleri 
Off Prime Time (gündüz kuşağõ) Prime Time (akşam kuşağõ) 

00:30-19:00 19:00-00:30 

Kaynak: 2021/10 sayõlõ TRT Yšnetim Kurulu Kararõ  
 

Tablo 2. Radyo Reklam Süreleri 
Aralõk ODT DT LDT 

Hafta içi 10:00-17:00 / 20:00-
23:00 

07:00-10:00 / 17:00-
20.00 

23.00-07.00 

Hafta sonu 07:00-10:00 / 17:00-23:00 10:00-17:00 23.00-07.00 

Kaynak: 2021/10 Sayõlõ TRT Yšnetim Kurulu Kararõ  

 

Tablo 3. Trt Reklam Mecralarõ Asgari Bedel Tarifesi Televizyon Kanallarõ İçin 
(Tl/Sn) 

Kanal TEKLİF EDİLEN  
TRT-1  
TRT-HABER 
TRT-‚OCUK 
TRT-AVAZ 
TRT-T†RK 
TRT-K†RDİ 
TRT-BELGESEL 
TRT-MÜZİK 
TRT-ARABİ 
TRT-SPOR 

15 TL/CPP 
7 TL 
 
3 TL 
3 TL 
2 TL 
2 TL 
3 TL 
3 TL 
5 TL 
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MADDE 8-  

(1) 30 gŸnden az sŸre için yapõlan reklam yayõn taleplerinde, başvuru 
dikkate alõnarak, EK-1Õde yer alan Asgari Bedel Tarifesi uyarõnca ve 
rezervasyon formu doğrultusunda işlem yapõlõr.  

(2) Bu süreyi aşan reklam talepleri ile bŸtçenin bŸyŸklŸğü gereği šzel 
fiyat uygulamasõ gerektiren reklam yayõn taleplerinde ise firma ile 
Reklam Dairesi Başkanlõğõ arasõnda sšzleşme yapõlabilir.Ó (TRT 
Reklam Yönetmeliği İle İlgili Genel Esaslarõ). 

 

Tablo 1.Televizyon Reklam Süreleri 
Off Prime Time (gündüz kuşağõ) Prime Time (akşam kuşağõ) 

00:30-19:00 19:00-00:30 

Kaynak: 2021/10 sayõlõ TRT Yšnetim Kurulu Kararõ  
 

Tablo 2. Radyo Reklam Süreleri 
Aralõk ODT DT LDT 

Hafta içi 10:00-17:00 / 20:00-
23:00 

07:00-10:00 / 17:00-
20.00 

23.00-07.00 

Hafta sonu 07:00-10:00 / 17:00-23:00 10:00-17:00 23.00-07.00 

Kaynak: 2021/10 Sayõlõ TRT Yšnetim Kurulu Kararõ  

 

Tablo 3. Trt Reklam Mecralarõ Asgari Bedel Tarifesi Televizyon Kanallarõ İçin 
(Tl/Sn) 

Kanal TEKLİF EDİLEN  
TRT-1  
TRT-HABER 
TRT-‚OCUK 
TRT-AVAZ 
TRT-T†RK 
TRT-K†RDİ 
TRT-BELGESEL 
TRT-MÜZİK 
TRT-ARABİ 
TRT-SPOR 

15 TL/CPP 
7 TL 
 
3 TL 
3 TL 
2 TL 
2 TL 
3 TL 
3 TL 
5 TL 

TRT EBA KANALLARI 
TRT SPOR 2 (ARTI) 
TRT-2 
TRT-WORLD 

 
3 TL 
2 TL 
5 TL 

Kaynak: 2021/10 Sayõlõ TRT Yšnetim Kurulu Kararõ  

 

Tablo 4. Trt Reklam Mecralarõ Asgari Bedel Tarifesi Radyolar İçin İçin (Tl/Sn) 
Kanal TEKLİF EDİLEN  
TRT RADYO-1  
TRT-FM  
TRT RADYO-3 
TRT-TÜRKÜ  
TRT-NAĞME  
BÖLGESEL RADYOLAR  
TRT RADYO HABER  
 

3 TL 
5 TL 
1 TL 
1 TL 
1 TL 
0,50 TL 
2 TL 

Kaynak: 2021/10 sayõlõ TRT Yšnetim Kurulu Kararõ  

 

Tablo 5. Dijital Reklam Uygulamalarõna Ait †cret Tarifesi 
Web TEKLİF EDİLEN  
CPM  
CPV 
TRT kurumsal web sayfasõ 
 

0,5 TL 
0,01 TL 
3.000,00 TL(Aylõk bedel) 

Mobil  
CPM  
CPV 

0,4 TL 
0,01 TL 

Kaynak: 2021/10 Sayõlõ TRT Yšnetim Kurulu Kararõ  

Tablo 3Õte gšrŸleceği Ÿzere TRT ‚ocuk ve Eba kanallarõ reklam almamaktadõr. 
Tablo 3Õte reklam Ÿcreti belirlendiği halde TRT WORLD ve TRT-2 gibi 
kanallarda reklam yayõnlamamaktadõrlar. TRT, kurumsal olarak ulusal tecimsel 
yšntemi benimsese de tŸm kanallar için bu yšntemi benimsememiştir. TRT 
‚ocuk ve yayõnlarõnda reklama yer vermeyen kanallar ulusal yšntem ile 
yayõncõlõk yapmaktadõr. 2954 sayõlõ TRT Kanunu 5. Maddesine gšre yayõn 
ilkelerini šzetlemiştir. Yšnetmelik ve genelgeler incelendiğinde ise genel yayõn 
ilkeleri ile herhangi bir şerh ve izahat bulunmamaktadõr. Bu durumda yapõlan 
denetimler nispi (gšreceli) şekilde yapõlmaktadõr. Kamu yayõncõsõnõn toplumun 
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etik değerlerini azami derecede koruma gšrevi bulunmaktadõr. Reklam 
yayõnlarõnõn denetimi ile ilgili iki teori bulunmaktadõr: Liberal ve toplumsal 
sorumluluk teorisi. Liberal teori; hiçbir ifade ve söylem öncesinde denetime 
kõlõnmamalõdõr. Liberal teoride yayõncõlõk faaliyetlerinde yayõn sonrasõ bağõmsõz 
denetim otoritesine (RTÜK gibi) yer yoktur. Liberal teoriye göre, rekabetçi 
ortamda fikir ve ifade çarpõşacak ve doğasõ gereği ÒiyiÓ olan kazanacaktõr. Bu 
teori, “Koşulsuz özgürlük” ya da “negatif özgürlük” olarak tanõmlanabilir. 
Liberal Teori bu “denetimsizlik” nedeni ile eleştirmiştir. Toplumsal Sorumluluk 
Teorisi; özgürlüğŸn sõnõrsõz olamayacağõnõ basõnõn šzgŸr olmakla beraber basõn-
yayõnõn toplum karşõ sorumlu olmasõ gerektiğini šne sŸrmektedir. Liberal ve 
Toplumsal Sorumluluk teorileri “ifade özgürlüğü” konusunda birleşmişlerdir. 
Teorilerin ayrõştõğõ ve çatõştõğõ konu “özgürlüğün denetimi” ile ilgilidir. Kamu 
yayõncõlõğõ, reklam konusunda (açõkça yasaklanan ŸrŸnler hariç) liberal teoriye 
gšre hareket etmeli, reklam yayõn içeriklerinde ise toplumsal sorumluluk bilinci 
ile sõnõrlarõ belirlenmiş etik değerlere göre denetimler yapmalõdõr (Baykal ve 
Coşkun, 2018: 132, 133). 

2954 sayõlõ TRT Kanununun 5. Maddesinde kurumun yayõn ilkeleri belirlenmiştir. 

Yönetmelik ve genelgeler incelendiğinde ise genel yayõn ilkeleri ile ilgili 
herhangi bir şerh ve açõklama bulunmamaktadõr. Bu durumda yapõlan denetimler 
nispi (göreceli) şekilde yapõlmaktadõr. Kamu yayõncõsõnõn toplumun etik 
değerlerini azami derecede koruma gšrevi bulunmaktadõr. Etik sõnõrlarõ tam 
olarak çizilmemiş ve tanõmlarõ net bir şekilde ifade edilmemiş kamu reklam 
yayõnlarõ, fayda sağlamaktan öte topluma zarar verecektir.  

TRT Genel Müdürü İbrahim EREN reklamla ilgili açõklamalarda bulunmuştur 
“Medyanõn dinamiği ve temeli reklama dayanmaktadõr. Kaliteli yayõnõn miladõ 
2003 yõlõdõr. Reklam geliri yŸkseldikçe iyi dramalar ortaya çõkmaktadõr. 2021 
yõlõnda TŸrkiyeÕnin reklam potansiyeli sekiz milyar TLÕdir. TŸrkiyeÕde reklam 
sŸreleri idealdir ve TRT haricinde reklam sŸrelerinin kõsaltabilecek başka 
kanallar yoktur” (URL-7). 

Ülkemizde TRT haricinde vergi ve ruhsat geliri olan yayõn kuruluşu 
bulunmadõğõndan diğer yayõncõlarõn reklam yayõn sŸrelerini kõsõtlayabilecek 
kaynaklarõ bulunmamaktadõr. Bununla birlikte ülkemizde reklam pastasõndan 
yeteri derecede pay alamayan ulusal ve yerel yayõn kuruluşlarõ bulunmaktadõr.  

Reklam ‚ekicilik Unsurlarõ  

Reklam çekiciliği farklõ uzmanlar tarafõndan farklõ şekilde tasnif edilmiştir. 
Duygusal ve rasyonel çekiciliği; kõtlõk, mizah, korku, cinsellik, mŸzik, akõl olarak 
sõnõflandõranlar olduğu gibi bilgisel, neden gšsterme, kanõt sunma, marka 
aşinalõğõ, duygulandõrõcõ ve teşvik edici olarak sõnõflandõranlar da bulunmaktadõr 
(Elden ve Bakõr, 20210: 87-88). Bu yöntemler, tüketici tutum ve davranõşõ 
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etik değerlerini azami derecede koruma gšrevi bulunmaktadõr. Reklam 
yayõnlarõnõn denetimi ile ilgili iki teori bulunmaktadõr: Liberal ve toplumsal 
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yayõnõn toplum karşõ sorumlu olmasõ gerektiğini šne sŸrmektedir. Liberal ve 
Toplumsal Sorumluluk teorileri “ifade özgürlüğü” konusunda birleşmişlerdir. 
Teorilerin ayrõştõğõ ve çatõştõğõ konu “özgürlüğün denetimi” ile ilgilidir. Kamu 
yayõncõlõğõ, reklam konusunda (açõkça yasaklanan ŸrŸnler hariç) liberal teoriye 
gšre hareket etmeli, reklam yayõn içeriklerinde ise toplumsal sorumluluk bilinci 
ile sõnõrlarõ belirlenmiş etik değerlere göre denetimler yapmalõdõr (Baykal ve 
Coşkun, 2018: 132, 133). 

2954 sayõlõ TRT Kanununun 5. Maddesinde kurumun yayõn ilkeleri belirlenmiştir. 

Yönetmelik ve genelgeler incelendiğinde ise genel yayõn ilkeleri ile ilgili 
herhangi bir şerh ve açõklama bulunmamaktadõr. Bu durumda yapõlan denetimler 
nispi (göreceli) şekilde yapõlmaktadõr. Kamu yayõncõsõnõn toplumun etik 
değerlerini azami derecede koruma gšrevi bulunmaktadõr. Etik sõnõrlarõ tam 
olarak çizilmemiş ve tanõmlarõ net bir şekilde ifade edilmemiş kamu reklam 
yayõnlarõ, fayda sağlamaktan öte topluma zarar verecektir.  

TRT Genel Müdürü İbrahim EREN reklamla ilgili açõklamalarda bulunmuştur 
“Medyanõn dinamiği ve temeli reklama dayanmaktadõr. Kaliteli yayõnõn miladõ 
2003 yõlõdõr. Reklam geliri yŸkseldikçe iyi dramalar ortaya çõkmaktadõr. 2021 
yõlõnda TŸrkiyeÕnin reklam potansiyeli sekiz milyar TLÕdir. TŸrkiyeÕde reklam 
sŸreleri idealdir ve TRT haricinde reklam sŸrelerinin kõsaltabilecek başka 
kanallar yoktur” (URL-7). 

Ülkemizde TRT haricinde vergi ve ruhsat geliri olan yayõn kuruluşu 
bulunmadõğõndan diğer yayõncõlarõn reklam yayõn sŸrelerini kõsõtlayabilecek 
kaynaklarõ bulunmamaktadõr. Bununla birlikte ülkemizde reklam pastasõndan 
yeteri derecede pay alamayan ulusal ve yerel yayõn kuruluşlarõ bulunmaktadõr.  

Reklam ‚ekicilik Unsurlarõ  

Reklam çekiciliği farklõ uzmanlar tarafõndan farklõ şekilde tasnif edilmiştir. 
Duygusal ve rasyonel çekiciliği; kõtlõk, mizah, korku, cinsellik, mŸzik, akõl olarak 
sõnõflandõranlar olduğu gibi bilgisel, neden gšsterme, kanõt sunma, marka 
aşinalõğõ, duygulandõrõcõ ve teşvik edici olarak sõnõflandõranlar da bulunmaktadõr 
(Elden ve Bakõr, 20210: 87-88). Bu yöntemler, tüketici tutum ve davranõşõ 

karşõsõnda tŸketici kitleyi satõn almaya ikna etmek için kullanõlmaktadõr 
(Solomon, M. R. 2020: 331, 335). Reklamcõlar, tŸketicilerin birkaç saniye 
geçirmelerini umarak bir yõğõn para harcamaktadõrlar. Yapõlan reklamõn 
tŸketicide etki bõrakmasõ için reklamda karmaşõk konuşma figŸrleri, gšrsel cazibe 
objeleri kullanõlmaktadõr. Bšylece reklam bir saniye dahi olsa keyif ile 
ilişkilendirilmiş ve reklamõn ana fikri tŸketiciye mesaj olarak iletilmiştir. 
Reklamcõ yaptõğõ reklamda gšrsel şov, karmaşõk sšz, kinaye ve tekerleme araçlarõ 
ile tŸketiciye yem atmõş ve tuzak kurmuştur (McQuarrie, E. 2020: 335).  

Cinsellik ile ilgili ilk reklam šrneği, Jean dÕArrasÕnõn “Histoire de la Belle 
Mellusine” adlõ eseridir. Reklam, 1491 yõlõnda banyo yapan bir kadõnõn 
vŸcudunun bir bšlŸmŸnŸn sergilendiği resim tahta Ÿzerine baskõ şeklindedir.  

Yapõlan bir araştõrmaya gšre, cinsellik çağrõşõmõ yapan nesneler arasõnda; TV 
filmleri, gŸzel kadõn, erkek, iç çamaşõrõ, aşk şarkõlarõ, dergiler, hayvanlar ve kapõ 
zili bulunmaktadõr (Elden ve Bakõr, 20210:155-156).  

Reklamlarda en çok başvurulan yšntem ise kadõn bedeninin nesne haline 
getirilmesi ve kadõn bedeni, izlenerek/bakõlarak tŸketilen bir meta haline 
dšnŸştŸrŸlmesidir (Taşkaya, 2009: 120). Cinsel haz almak ve uyarõlmak için 
karşõ cinsin ÒmahremÓ olarak nitelendirilen bšlŸmlerini ya da bir kõsmõnõ gšrmek 
yeterli olur (Elden ve Bakõr, 20210:177). Cinsel içerikli reklamlarda izleyiciler 
reklam karakterleri ile bağ kurup kendilerini gŸzel ve çekici olarak gšrebilir. 
Ayrõca izleyiciler, sapkõnlõk dŸzeyinde cinsel fantezileri için reklam objesini 
karakterize edebilir (Elden ve Bakõr, 20210:161). Yapõlan bir araştõrmada, cinsel 
içerikli reklamlarda erkeğin kadõna odaklandõğõ, kadõnõn ise reklam metnindeki 
elemanlarõ keşfetmeye meylettiği gšrŸldŸ (Solomon, M. R. 2020: 331, 333). 

Doğrudan çocuklara yšnelik ŸrŸnlerin yanõnda erişkinlere yšnelik ŸrŸnlerin 
reklamlarõnda da çocuklar etki altõnda kalmaktadõrlar. Reklamlarda tŸketici 
olarak gšrŸlen kŸçŸk çocuklarõn; kimlik oluşumunu ve bilinçaltõnõ etkileyen 
gšrsellere sõklõkla başvurulmaktadõr. Reklamcõlar çocuklarõ erişkin tŸketiciye 
ulaşma aracõ olarak gšrmektedir (AKG†N, 2018: 43). 

TŸketicinin satõn alma davranõşõnõ etkileyen reklam çekicilik unsurlarõnõn her biri 
başlõ başõna incelenecek kadar kapsamlõ olduğundan reklam çekicilik 
unsurlarõnõn kavramlarõ detaylõ bir şekilde açõklanamamõştõr. 

YÖNTEM 
Bu çalõşmada, bir olay veya olguyu detaylõ bir şekilde araştõrmak ve incelemek 
şeklinde tanõmlanan durum analizi tekniğinden yararlanõlmõştõr. 

TRT 1 kanalõnda 15-23 Mayõs 2021 tarihinde of prime time ve prime timeÕde 
yayõnlanan reklamlar izlenmiş ve reklam veren firmalarõn resmi Youtube 
sitelerinde aynõ reklamlar izlenmek suretiyle reklamlar arasõnda farklõlõk olup 
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olmadõğõ incelenmiştir. Aynõ iki reklam arasõnda herhangi bir fark olmadõğõ 
gšrŸlmŸş ve analiz için reklam veren firmanõn sitesindeki reklam resmi Ògšrsel 
kalite yŸksekliği nedeni ileÓ kullanõlmõştõr.  

TRT reklam yayõnlarõ ile ilgili TRT ve RT†K mevzuatlarõ incelenmiş ve literatŸr 
taramasõ yapõlmõştõr.  

TRT 1 reklam yayõn akõşõ ile ilgili bilgi TRT 1 Kanal KoordinatšrlŸğŸ’nden 
alõnmõştõr. Alõnan bilgiye gšre, TRT Reklam Dairesi, reklam planlamasõnõ aylõk 
olarak yapmakta ve planlamayõ ayõn ilk haftasõ Kanal KoordinatšrlŸklerine 
iletmektedir. Bu nedenle devam eden reklam sšzleşmelerinin yenilenmesi, yeni 
reklam sšzleşmelerinin yapõldõğõ tarihin ayõn son haftasõnda gerçekleşmesi ve 
ayõn ilk haftasõnda reklam yayõnlarõnda değişkenlik olmasõ nedeni ile Mayõs 
ayõnõn 15Õi ve 23ÕŸ tarih aralõğõ olarak seçilmiştir. 

Yapõlan içerik analizi, reklam çekicilik unsurlarõ temel alõnarak yapõlmõştõr. 
Araştõrmada, TRT 1 reklam kuşaklarõndaki tŸm reklamlarõn içerik incelemesi 
amaçlanmamõş olduğundan reklam içeriği ile ilgili yeteri kadar veriye ulaşmayõ 
sağlayan ve araştõrma için šrnek teşkil eden reklamlar incelenmiştir. 

MŸnhasõr bir şekilde Òkamu reklam yayõncõlõğõÓ ile ilgili yapõlan akademik 
çalõşmalar sõnõrlõ olduğundan literatŸr taramasõ kõsõtlõlõk arz etmektedir.   

BULGULAR 
TRT 1 kanalõnõn 15-23 Mayõs 2021 tarihleri arasõndaki reklam yayõnlarõ 
RT†KÕŸn belirlediği sŸreyi (Saatte 12 dakika) aşmamaktadõr. Reklam 
yayõnlarõnda (prime time ve Off Prime TimeÕde) kõsõtlamaya (sŸre kõsõtlamasõ) 
rastlanmamakla beraber yasal sŸrenin (Saatte 12 dakika) tamamõnda reklam 
yayõnlanmõştõr. TRT 1 kanalõ prime time ve off prime time saatleri dõşõnda da 
reklam yayõnlamõştõr.  
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olmadõğõ incelenmiştir. Aynõ iki reklam arasõnda herhangi bir fark olmadõğõ 
gšrŸlmŸş ve analiz için reklam veren firmanõn sitesindeki reklam resmi Ògšrsel 
kalite yŸksekliği nedeni ileÓ kullanõlmõştõr.  

TRT reklam yayõnlarõ ile ilgili TRT ve RT†K mevzuatlarõ incelenmiş ve literatŸr 
taramasõ yapõlmõştõr.  

TRT 1 reklam yayõn akõşõ ile ilgili bilgi TRT 1 Kanal KoordinatšrlŸğŸ’nden 
alõnmõştõr. Alõnan bilgiye gšre, TRT Reklam Dairesi, reklam planlamasõnõ aylõk 
olarak yapmakta ve planlamayõ ayõn ilk haftasõ Kanal KoordinatšrlŸklerine 
iletmektedir. Bu nedenle devam eden reklam sšzleşmelerinin yenilenmesi, yeni 
reklam sšzleşmelerinin yapõldõğõ tarihin ayõn son haftasõnda gerçekleşmesi ve 
ayõn ilk haftasõnda reklam yayõnlarõnda değişkenlik olmasõ nedeni ile Mayõs 
ayõnõn 15Õi ve 23ÕŸ tarih aralõğõ olarak seçilmiştir. 

Yapõlan içerik analizi, reklam çekicilik unsurlarõ temel alõnarak yapõlmõştõr. 
Araştõrmada, TRT 1 reklam kuşaklarõndaki tŸm reklamlarõn içerik incelemesi 
amaçlanmamõş olduğundan reklam içeriği ile ilgili yeteri kadar veriye ulaşmayõ 
sağlayan ve araştõrma için šrnek teşkil eden reklamlar incelenmiştir. 

MŸnhasõr bir şekilde Òkamu reklam yayõncõlõğõÓ ile ilgili yapõlan akademik 
çalõşmalar sõnõrlõ olduğundan literatŸr taramasõ kõsõtlõlõk arz etmektedir.   

BULGULAR 
TRT 1 kanalõnõn 15-23 Mayõs 2021 tarihleri arasõndaki reklam yayõnlarõ 
RT†KÕŸn belirlediği sŸreyi (Saatte 12 dakika) aşmamaktadõr. Reklam 
yayõnlarõnda (prime time ve Off Prime TimeÕde) kõsõtlamaya (sŸre kõsõtlamasõ) 
rastlanmamakla beraber yasal sŸrenin (Saatte 12 dakika) tamamõnda reklam 
yayõnlanmõştõr. TRT 1 kanalõ prime time ve off prime time saatleri dõşõnda da 
reklam yayõnlamõştõr.  

Resim 1. TRT 1Õde Yayõnlanan Jelibon Reklamõ 
Kaynak: (URL-8) 

 

Resim 2. TRT 1’de Yayõnlanan Duş Jeli Reklamõ 

Kaynak: (URL-9)
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Resim 3. TRT 1Õde Yayõnlanan Ev Tekstil †rŸnleri Reklamõ 

Kaynak: (URL-10) 
 

 

 

Resim 4. TRT 1Õde Yayõnlanan İç ‚amaşõr Reklamõ 

Kaynak: (URL-11) 
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Resim 3. TRT 1Õde Yayõnlanan Ev Tekstil †rŸnleri Reklamõ 

Kaynak: (URL-10) 
 

 

 

Resim 4. TRT 1Õde Yayõnlanan İç ‚amaşõr Reklamõ 

Kaynak: (URL-11) 

 

Resim 5. TRT 1Õde Yayõnlanan ‚ikolata Reklamõ 
Kaynak: (URL-12) 

Resim 6. TRT 1Õde Yayõnlanan Takviye Edici Gõda Reklamõ 

Kaynak: (URL-13) 

Resim 1Õdeki jelibon reklamõnda mizah çekiciliği yšntemine başvurulmuş. 
Çocuk taklidi yapan yetişkinler reklamõ çekici hale getirmektedir. Reklamda kõz 
isteme sahnesi prodŸksiyonlanmõş. ÒBiz de sizinle dŸrŸm olduk” sšzŸ ile sšz 
mizahõ yapõlmõştõr. Reklamõn kadõn karakterleri, kadõnlarõn ilgi alanlarõna 
ÒyŸzŸklerle makyaj yapõp havalõ oluyorumÓ, erkek karakterler ise erkek ilgi 
alanlarõna ÒBu yumurtalar uçan daire gibiÓ gšnderme yapmaktadõrlar. Reklamda 
damat olarak karakterize edilen kişi ÒBen bir kolayõmÓ demekte ayrõca kola ile 
šzdeşleşen ve kolayõ çekice hale getiren ÒtõssÓ ses efekti kullanõlmõştõr. Reklam 
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alt yazõsõnda Òsağlõğõnõz için aşõrõ şeker, yağ ve tuz tŸketimini azaltõnõzÓ uyarõsõ 
yapõlmaktadõr. Yayõnlanan reklam ŸrŸnŸnŸn içinde sağlõğa zararlõ bileşenler 
olduğu uyarõsõ dolaylõ şekilde yapõlmõştõr. 

Resim 2Õdeki banyo jeli reklamõnda cinsel çekicilik unsuru kullanõlmõştõr. 
Reklam karakteri masumiyetin simgesi olarak kullanõlan beyaz bir elbise ile 
doğada gezmekte, tebessŸm etmekte ve çekicilik için yŸz mimikleri 
kullanmaktadõr. ÒSaf gŸzelliğin formŸlŸÓ sšzŸ ile katõksõz ve saf gŸzelliğe vurgu 
yapmaktadõr. Reklamda duş jelinin doğal olduğunu çağrõştõran jelin doğal oluşum 
ilintileri kullanõlmaktadõr. Kamera geçişi ile kadõn karakter banyoda saçõ ve yŸzŸ 
gšrŸnŸr şekilde, yŸzŸ ve saçõ hariç gšğŸs yukarõsõ ve kollarõnõ kšpŸklemektedir.  

Resim 3’te ev tekstil ŸrŸnleri reklamõnda çocuk objesi kullanõlmõştõr. ‚ocuk yŸz 
ifadesinden, çocuğun ŸrŸnlerinin bulunduğu ortamdan bŸyŸlenmiş hissi 
uyandõrmaktadõr. ‚ocuğun yatağa yŸzŸstŸ uzanmasõ ile çocuk ve ŸrŸn 
bŸtŸnleşmesi ve içselleştirilmesi vurgulanmõştõr. 

Resim 4’te reklam 30 saniye sŸrmektedir. Reklamda dans eden kadõn, alkõşlanan 
iş kadõnõ, sõrtõ tamamen açõk ve dekoltesinden gšğsŸ rahatlõkla gšrŸlebilen 
gelinlik içinde bir kadõn ve kucağõnda bebekli kadõn rol almõştõr. Resim 4Õte 
kucağõnda bebek bulunan kadõnõn arka tarafõnda bulunan duvarda Fabio Fabbi - 
Oriental dancers tablosu dikkat çekmektedir. Canlandõrõlan karakterlerin, 
karakterize edilmiş ses tonlarõ ile Òiçimde suwen varÓ sšzŸ birçok ses çekiciliğine 
gšnderme yapmaktadõr. ÒHer gŸçlŸ kadõnõn içinde bir suwen varÓ sšzŸ ile kadõn 
gŸcŸnŸn ŸrŸnle desteklendiği vurgulanmaktadõr. 

Resim 5Õte ‚ikolata reklamõnda kadõn obje olarak kullanõlmõştõr. Reklamda dans 
eden ve jŸri tarafõndan değerlendirilen kadõn karakteri sunulmuştur. Reklam 
açõklamasõ Òsağlõğõnõz için gŸnde 4-5 porsiyon sebze ve meyve tŸketinÓ 
şeklindedir. Yayõnlanan reklam ŸrŸnŸnŸn içinde sağlõğa zararlõ bileşenler olduğu 
uyarõsõ dolaylõ şekilde yapõlmõştõr. 

Resim 6Õda aile, obje olarak kullanõlmõştõr. Anaerkil bir ailenin sabah uyanma ve 
annenin işe yetişme telaşõ senaryo edilmiştir. ‚ocuklar ile ilgilenilmesi ve 
kahvaltõ hazõrlõğõ baba tarafõndan yapõlmaktadõr. Reklam açõklamasõ ÒTakviye 
edici gõdadõr. Dengeli ve çeşitli beslenme sağlõklõ yaşam için šnemlidirÓ 
şeklindedir.  

SONUÇ 

Reklam, tecimsel yayõncõlõğõn sŸrdŸrŸlebilmesi için en šnemli unsurdur. Mal ve 
hizmet tanõtõmõnda toplumu inandõrmak ve ikna etmek oldukça zordur. Reklam 
Ÿreticileri, bu zorluğu aşmak ve reklamõ çekici hale getirmek için insanõn 
duygusal ve mantõksal eğilimlerine hitap etmektedirler. Reklamda kullanõlan 
mŸzik, hõzlõ geçişler, gšrseller ve kelimeler bŸyŸk bir titizlikle seçilirler. Zorluk 
derecesi yŸksek ve yapõm sŸreci profesyonellik gerektirdiğinden reklam, pahalõ 
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alt yazõsõnda Òsağlõğõnõz için aşõrõ şeker, yağ ve tuz tŸketimini azaltõnõzÓ uyarõsõ 
yapõlmaktadõr. Yayõnlanan reklam ŸrŸnŸnŸn içinde sağlõğa zararlõ bileşenler 
olduğu uyarõsõ dolaylõ şekilde yapõlmõştõr. 

Resim 2Õdeki banyo jeli reklamõnda cinsel çekicilik unsuru kullanõlmõştõr. 
Reklam karakteri masumiyetin simgesi olarak kullanõlan beyaz bir elbise ile 
doğada gezmekte, tebessŸm etmekte ve çekicilik için yŸz mimikleri 
kullanmaktadõr. ÒSaf gŸzelliğin formŸlŸÓ sšzŸ ile katõksõz ve saf gŸzelliğe vurgu 
yapmaktadõr. Reklamda duş jelinin doğal olduğunu çağrõştõran jelin doğal oluşum 
ilintileri kullanõlmaktadõr. Kamera geçişi ile kadõn karakter banyoda saçõ ve yŸzŸ 
gšrŸnŸr şekilde, yŸzŸ ve saçõ hariç gšğŸs yukarõsõ ve kollarõnõ kšpŸklemektedir.  

Resim 3’te ev tekstil ŸrŸnleri reklamõnda çocuk objesi kullanõlmõştõr. ‚ocuk yŸz 
ifadesinden, çocuğun ŸrŸnlerinin bulunduğu ortamdan bŸyŸlenmiş hissi 
uyandõrmaktadõr. ‚ocuğun yatağa yŸzŸstŸ uzanmasõ ile çocuk ve ŸrŸn 
bŸtŸnleşmesi ve içselleştirilmesi vurgulanmõştõr. 

Resim 4’te reklam 30 saniye sŸrmektedir. Reklamda dans eden kadõn, alkõşlanan 
iş kadõnõ, sõrtõ tamamen açõk ve dekoltesinden gšğsŸ rahatlõkla gšrŸlebilen 
gelinlik içinde bir kadõn ve kucağõnda bebekli kadõn rol almõştõr. Resim 4Õte 
kucağõnda bebek bulunan kadõnõn arka tarafõnda bulunan duvarda Fabio Fabbi - 
Oriental dancers tablosu dikkat çekmektedir. Canlandõrõlan karakterlerin, 
karakterize edilmiş ses tonlarõ ile Òiçimde suwen varÓ sšzŸ birçok ses çekiciliğine 
gšnderme yapmaktadõr. ÒHer gŸçlŸ kadõnõn içinde bir suwen varÓ sšzŸ ile kadõn 
gŸcŸnŸn ŸrŸnle desteklendiği vurgulanmaktadõr. 

Resim 5Õte ‚ikolata reklamõnda kadõn obje olarak kullanõlmõştõr. Reklamda dans 
eden ve jŸri tarafõndan değerlendirilen kadõn karakteri sunulmuştur. Reklam 
açõklamasõ Òsağlõğõnõz için gŸnde 4-5 porsiyon sebze ve meyve tŸketinÓ 
şeklindedir. Yayõnlanan reklam ŸrŸnŸnŸn içinde sağlõğa zararlõ bileşenler olduğu 
uyarõsõ dolaylõ şekilde yapõlmõştõr. 

Resim 6Õda aile, obje olarak kullanõlmõştõr. Anaerkil bir ailenin sabah uyanma ve 
annenin işe yetişme telaşõ senaryo edilmiştir. ‚ocuklar ile ilgilenilmesi ve 
kahvaltõ hazõrlõğõ baba tarafõndan yapõlmaktadõr. Reklam açõklamasõ ÒTakviye 
edici gõdadõr. Dengeli ve çeşitli beslenme sağlõklõ yaşam için šnemlidirÓ 
şeklindedir.  

SONUÇ 

Reklam, tecimsel yayõncõlõğõn sŸrdŸrŸlebilmesi için en šnemli unsurdur. Mal ve 
hizmet tanõtõmõnda toplumu inandõrmak ve ikna etmek oldukça zordur. Reklam 
Ÿreticileri, bu zorluğu aşmak ve reklamõ çekici hale getirmek için insanõn 
duygusal ve mantõksal eğilimlerine hitap etmektedirler. Reklamda kullanõlan 
mŸzik, hõzlõ geçişler, gšrseller ve kelimeler bŸyŸk bir titizlikle seçilirler. Zorluk 
derecesi yŸksek ve yapõm sŸreci profesyonellik gerektirdiğinden reklam, pahalõ 

bir yayõn tŸrŸdŸr. Zor, pahalõ ve etki derecesi yŸksek olduğu için reklam yayõn 
denetimine diğer yayõn tŸrlerinden daha fazla šnem verilmelidir. Ancak 
RT†KÕŸn yayõn ihlallerinden dolayõ TRTÕye cezai yaptõrõm uygulama yetkisinin 
olmayõşõ nedeni ile RT†K tarafõndan yapõlan denetim prosŸdŸren yapõlan 
denetimdir.  

Araştõrma bulgularõndan anlaşõlacağõ Ÿzere TRT 1 reklam yayõnlarõnda reklam 
çekicilik unsurunun birçoğu gšzlemlenmiştir. ‚ocuk bezi reklamõnda korku 
unsuruna (çocuğun pişik olmasõ), banka reklamlarõnda akõl unsuruna, reklamlarõn 
birçoğunda mŸzik unsuruna ve bulaşõk deterjanõ reklamõnda kõtlõk unsuruna, 
kahve reklamõnda mizah unsuruna rastlanmõştõr. Reklamlarda çoğunlukla kadõn 
ve çocuk, obje olarak kullanõlmõştõr. Bu durum, etik sšzleşme ÒKadõnlarõn 
sorunlarõna duyarlõ olmak ve kadõnlarõ nesneleştirmekten kaçõnmak.Ó maddesine 
ters dŸşmektedir. 

Reklama konu olan gõda ŸrŸnlerinin çoğunda sağlõğa zararlõ maddeler 
bulunmaktadõr. Bu şekli ile kamu yayõncõlõğõ aracõyla halk sağlõğõna zararlõ 
ŸrŸnlerin reklamõ yapõlmakta ve toplum sağlõğõ kamu yayõncõsõ tarafõndan 
tehlikeye atõlmaktadõr. 

TRT 1 ailece izlendiğinden reklam yayõn kuşaklarõnõn izleyicileri arasõnda 
çocuklar da bulunmaktadõr. ‚ocuklar bu yolla sağlõğa zararlõ gõda reklamlarõna, 
cinsel içerik ve korku barõndõran reklamlara maruz kalmaktadõrlar. 

Kapitalist endŸstrinin ticari doyumsuzluk ve daha fazla kazanma hõrsõ nedeni ile 
meşrulaştõrmaya çalõştõğõ etik ve ahlak dõşõ reklam sektšrŸnde TRT, reklam 
yayõnlarõnda seçici davranmalõdõr. TRT, sektšre etik ve ahlak kurallarõna bağlõ 
kalõnarak reklam hizmeti verilebileceği mesajõ vermeli ve šncŸlŸk etmelidir. 
Marka, ŸrŸn ve hizmet tanõtõmõ yapõlõrken ticari kaygõnõn yayõncõlõğõn šnŸne 
geçmesine izin verilmemelidir. 

TRT 1 reklam yayõnlarõ ve reklam veren firmalarõn resmi Youtube kanallarõnda 
yayõnlanan aynõ reklamlar izlendiğinde herhangi bir sansŸre rastlanmamõştõr.   

Araştõrma bulgularõna gšre TRT, RT†K tarafõndan belirlenen reklam sŸrelerine 
uymaktadõr. 

Kamu yayõncõsõ, reklamõ kaliteli yayõnlar için araç olarak kullanmalõ ve reklam 
amaçsallaştõrõlmamalõdõr. Genel izleyici kitlesi içinde en savunmasõz olanlar 
çocuklardõr. Bu nedenle çocuklarõn ruh ve beden sağlõklarõna zarar verecek 
reklamlar yayõnlanmamalõdõr. TRT ‚ocuk kanalõ, çocuklarõ ticari faaliyetten 
uzak tutmak, ruh ve beden sağlõklarõnõn koruma saiki ile reklam almamaktadõr. 
Ancak TRT 1 kanalõnda çocuklara yšnelik reklamlar (jelibon reklamõ) 
yayõnlanmaktadõr. 
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Kamu yayõncõlõğõ ile ilgili araştõrmalar çoğunlukla Òbağõmsõz yayõncõlõk Ó, ÒšzgŸr 
yayõncõlõkÓ, Òçoğunluğun temsiliÓ ve Òsiyasi erk denetimiÓ ekseninde yapõlmõştõr. 
Kamu yayõncõlõğõ yapan kuruluşlar, toplumu manipŸlasyon ve dezenformasyona 
karşõ korumalõlar, topluma manipŸle ve deforme edilmiş haber-bilgi 
vermemelidirler. †lkemiz kamu yayõncõsõ TRTÕnin toplumu eğitme 
yŸkŸmlŸlŸğŸ vardõr. Toplumu doğru şekilde bilinçlendirmek ve eğitmek adõna 
RT†KÕŸn belirlediği šlçŸleri hassasiyetle uygulamalõdõr.  

TRT mevzuatõnda kanunlara yapõlan atõflarda atõf yapõlan kanunun mŸlga olduğu 
tespit edilmiştir. Bu bağlamda, mevzuat değişiklikleri šzenle takip edilmelidir. 
Reklam, tutum ve davranõşlarõn yšnlendirilmesindeki başarõsõ nedeni ile etkili bir 
iletişim tŸrŸdŸr. Bu yšnŸ ile šzellikle çocuklarõ geleceğe hazõrlamak için (kitap 
tanõtõmõ, dijitalin doğru kullanõlmasõ) etkili bir mecradõr. Toplumsal etik 
kurallarõna uymak koşulu ile reklam, Ÿretici ve tŸketici için etkili bir iletişim 
aracõdõr. 

Kamu yayõncõsõ TRT yapõmõ film ve dizilerde, reklam etkisi ve baskõsõ ilginç bir 
araştõrma konusu olarak gšzŸkmektedir. 
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Mücahid SAĞLAR

Kamu yayõncõlõğõ ile ilgili araştõrmalar çoğunlukla Òbağõmsõz yayõncõlõk Ó, ÒšzgŸr 
yayõncõlõkÓ, Òçoğunluğun temsiliÓ ve Òsiyasi erk denetimiÓ ekseninde yapõlmõştõr. 
Kamu yayõncõlõğõ yapan kuruluşlar, toplumu manipŸlasyon ve dezenformasyona 
karşõ korumalõlar, topluma manipŸle ve deforme edilmiş haber-bilgi 
vermemelidirler. †lkemiz kamu yayõncõsõ TRTÕnin toplumu eğitme 
yŸkŸmlŸlŸğŸ vardõr. Toplumu doğru şekilde bilinçlendirmek ve eğitmek adõna 
RT†KÕŸn belirlediği šlçŸleri hassasiyetle uygulamalõdõr.  

TRT mevzuatõnda kanunlara yapõlan atõflarda atõf yapõlan kanunun mŸlga olduğu 
tespit edilmiştir. Bu bağlamda, mevzuat değişiklikleri šzenle takip edilmelidir. 
Reklam, tutum ve davranõşlarõn yšnlendirilmesindeki başarõsõ nedeni ile etkili bir 
iletişim tŸrŸdŸr. Bu yšnŸ ile šzellikle çocuklarõ geleceğe hazõrlamak için (kitap 
tanõtõmõ, dijitalin doğru kullanõlmasõ) etkili bir mecradõr. Toplumsal etik 
kurallarõna uymak koşulu ile reklam, Ÿretici ve tŸketici için etkili bir iletişim 
aracõdõr. 

Kamu yayõncõsõ TRT yapõmõ film ve dizilerde, reklam etkisi ve baskõsõ ilginç bir 
araştõrma konusu olarak gšzŸkmektedir. 
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