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ÇOCUK İÇİN İÇERİK DERNEĞİ 
2020 FAALİYET RAPORU



Çocuk İç�n İçer�k Derneğ� 2017 yılında kurulurken, 
Türk�ye’de çocuk �çer�kler�n� değerlend�rerek 
ebeveynler ve eğ�t�mc�lere d�j�talleşen dünyada 
çocuklarının tükett�ğ� �çer�klere yönel�k rehber olmak 
üzere yola çıktı.



Dernek, 3 yıl �ç�nde öneml� b�r boşluğu doldurarak, 690
�çer�k �ncelemes� ve ‘‘D�j�tal Çağın Çocukları İç�n İçer�k 
Çalıştayı’’ �le ebeveynler� �çer�k seç�m� konusunda 
yönlend�rme yolunda hızla �lerled�.



Çocuk gel�ş�m�, ps�koloj�s� ve edeb�yatı alanında önde 
gelen akadem�syenler ve uzmanlardan oluşan b�r 
“Akadem�k Danışma Kurulu” oluşturdu.



Oluşturulan ADK �le derneğ�n �nceleme kr�terler� 
bel�rlend�.



İçer�k değerlend�rmes�, ek�m 2020 
�t�bar�yle 4 ps�kolog ve 1 genel yayın 
yönetmen�nden oluşan “İçer�k 
Değerlend�rme Ek�b�” tarafından 
gerçekleşt�r�lmekted�r. Mevcut �çer�k 
�nceleme alanları olan çocuk d�z�ler�/ 
filmler�, çocuk k�tapları, çocuklara 
yönel�k d�j�tal oyunlara ek�m ayı �t�bar�yle 
uygulamalar, kutu oyunları, çocuk 
fotoromanları, d�j�tal �çer�k yayıncıları 
(Youtuberler ve Streamerlar vb.) ve 
alanları da eklend�.



Derneğe, daha önce k�tap ve film 
�ncelemeler� �ç�n oluşturulan dış 
değerlend�rme ek�b� gen�şlet�lerek d�j�tal 
oyun, kutu oyunları g�b� spes�fik alanları 
�nceleyecek ek�pler de dah�l ed�ld�. Ayrıca 
gerekt�ğ�nde h�zmet alınab�lecek b�r uzman 
değerlend�r�c� l�stes� oluşturuldu. 



Aylık 20 olan �çer�k değerlend�rme sayısı, 
2021 yılı �t�barı �le ayda 50 �çer�ğe çıkarılarak değerlend�r�len  
�çer�k türü çeş�tlend�r�ld�.



www.cocuk�c�n�cer�k.com’da 522 �nceleme, 104 makale, 
64 v�deo olmak üzere toplam 690 �çer�k yer almaktadır.

̇ ̇ ̇Dernek Faalıyetlerı İçerık İnceleme



Masallar
Dernek, �çer�k değerlend�rmes�n�n yanı sıra, geleneksel masal
kültürümüzü yen� nes�llere aktarmak amacıyla yazarlar ve
profesyonel masal okuyucularından oluşan b�r ek�ple
sesl� masallar ürett�.



̇Akademık Dan�şma Kurulu
Çocuk dünyasına �l�şk�n farklı uzmanlık alanlarına 
sah�p akadem�syenlerden, dernek çalışmalarına 
rehberl�k edecek b�r Akadem�k Danışma Kurulu 
oluşturuldu. Kurul şu üyelerden oluşmaktadır:



Prof. Dr. Belma TUĞRUL
İstanbul Aydın Ün�vers�tes� öğret�m üyes�d�r. 
Yaratıcı öğrenme, çevre ve çocuk hakları 
konularında uzmandır. Çocuk gel�ş�m� üzer�ne 
b�rçok yayını vardır.

Prof. Dr. N�lüfer PEMBECİOĞLU
İstanbul Ün�vers�tes� İlet�ş�m Fakültes� öğret�m 
üyes�d�r. Uluslararası Çocuk ve İlet�ş�m 
Kongres�’n�n gel�şt�r�c�ler�ndend�r. Çok sayıda 
yayını ve kısa film� bulunmaktadır.



Doç. Dr. Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI
Marmara Ün�vers�tes� İlet�ş�m Fakültes� 
Gazetec�l�k Bölümü’nde öğret�m üyes�d�r. Çocuk 
ve gençlere yönel�k yayınlar ve medya �çer�kler� 
üretmekted�r. 

Doç. Dr. Onur Burak DURSUN
Ot�zm, Z�h�nsel Özel Gereks�n�mler ve Nad�r 
Hastalıklar da�re başkanıdır. Çocuk Ergen Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları uzmanıdır. 



Doç. Dr. Vahdet GÖRMEZ
Meden�yet Ün�vers�tes� öğret�m üyes�d�r. 
Ps�koterap� Uygulama ve Araştırma Merkez�’nde 
kl�n�k ps�koloj� yüksek l�sans ve doktora 
öğrenc�ler�ne ders ve süperv�zyon danışmanlığı 
vermekted�r.

Dr. Mel�ke GÜNYÜZ
İbn Haldun Ün�vers�tes� Karşılaştırmalı D�ller 
Bölümü öğret�m üyes�d�r. Ulusal ve uluslararası 
ölçekte yayıncılık yapmaktadır.  



Dr. Olgun GÜNDÜZ
A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı 
genel müdür yardımcısıdır. Uluslararası ve ulusal 
kongrelerde, çalıştay ve sempozyumlarda 
sunduğu b�rçok b�ld�r�s� ve makales� 
bulunmaktadır. 



Faal�yet gösterd�ğ�m�z web s�tes�nde ve mob�l 
apl�kasyonumuzda yapmış olduğumuz film, k�tap, 
oyun, TV, uygulama ve yayıncılara da�r �ncelemeler 
uygun bulunan yaş gruplarına göre kategor�ze 
ed�lm�şt�r.
Web s�tem�zdek� ve mob�l apl�kasyonumuzdak� 
arama motoru aracılığıyla ebeveynler ve 
eğ�t�mc�ler, kend� çocuğunun yaş grubuna 
göre sınıflandırılmış �çer�klere b�r tıkla 
ulaşab�lmekted�r. 

Web s�tem�zde �çer�k �ncelemeler�n�n yanı sıra 
uzmanlar tarafından farklı konularda yazılmış 
ebeveynlere rehberl�k edecek n�tel�kte makaleler, 
eğ�t�c� ve eğlencel� v�deolar yer almaktadır.   

̇ ̇Web Sıtesı ve App



Yürütülen çalışmalara yön verecek b�l�msel ver�ler elde etmek 
amacıyla “D�j�tal Çağda Ebeveyn Olmak” adında onl�ne b�r 
akadem�k çalıştay gerçekleşt�r�ld�. 20 uzmanın katılımıyla 16-17 
Kasım 2020 tar�hler�nde düzenlenen D�j�tal Çağın Çocukları İç�n 
Doğru İçer�k Çalıştayı’nda, çocukların z�h�nler�n�n doğru �çer�kle 
beslenmes�n� etk�leyen pek çok konu tartışıldı. Çalıştayda şu 
sorular �ç�n cevaplar arandı:

̇ ̇ ̇ ̇Dıjıtal Çağ�n Çocuklar� İçın Doğru İçerık Çal�ştay�



“Üreten B�r Çocukluk Nasıl Sağlanır?”
“Z Kuşağı Kend�n� Nasıl İfade Ed�yor?”
“Türk Toplumu Olarak Ne Kadar 
Çocuk Dostuyuz?‘‘
“D�j�tal Çağda Çocuklar K�ş�sel 
Gel�ş�mler� İç�n K�mler� Örnek 
Alıyorlar?”

Elde ed�len sonuçlar, y�ne çocuklar 
�ç�n çok öneml� b�r gün olan ‘20 
Kasım Çocuk Hakları Günü’nde’ basın 
aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.



Derneğ�n logosu ve renkler� uygulama kolaylığı 
oluşturmak amacıyla sadeleşt�r�ld�. Bu değ�ş�kl�k, 
kurumsal k�ml�k kapsamında yer alan tüm 
alanlara uygulandı.

̇ ̇Kurumsal Kımlık



2021’de faal�yete geç�r�lmek üzere, dernek �çer�kler�n�n 
paylaşılması amacıyla Turkcell’�n B�P platformunda b�r 
kanal açıldı.

Platform Kullan�m�
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Derneğ�n sosyal medya hesapları yen�den 
yapılandırıldı.
Hesaplarımız aracılığıyla “Hang� �çer�kler 
çocuğum �ç�n uygun?” sorusuna cevap 
vererek çocuklarımızın doğru yaşta doğru 
�çer�k tüketeb�lmeler� �ç�n a�lelere ve 
eğ�t�mc�lere rehberl�k ed�yoruz.
Makaleler�m�z� sadeleşt�r�p görsellerle 
daha çok destekleyerek gen�ş k�tlelere 
daha kolay ve kısa sürede ulaştırıyoruz.

Sosyal Medya



Derneğ�n adı ve logosu �ç�n marka tesc�l sürec� 
başlatıldı.

̇Marka Tescıl



Uzmanlarla canlı yayın sohbetler� 
gerçekleşt�r�lerek çocuk �çer�kler� 
konusunda b�lg�lend�rmeler yapıldı. Bu 
amaçla derneğ�n �nstagram sayfasında 
gerçekleşt�r�len “Uzaktan Eğ�t�m ve Yen� 
Medya Egemenl�ğ�nde Ebeveyn Olmak”, 
“Okuma Alışkanlığının Gel�şt�r�lmes�nde 
Ebeveynler�n Sorumlulukları” ve İrfan 
Okulları’nın taleb�yle okulun �nstagram 
sayfasında gerçekleşt�r�len “A�leler 
Çocukları İç�n İçer�k Seçerken Nelere D�kkat 
Etmel�d�r?” konulu söyleş�lerde ebeveynler 
�ç�n tavs�yeler sunuldu.

̇Ebeveynlerı
̇ ̇ ̇ ̇Bılgılendırmeye Yönelık 

Canl� Yay�nlar



500 öğretmen�n çocuk �çer�kler� seçme ve değerlend�rme kr�terler� konusunda 
eğ�t�lmes� �ç�n M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı �le protokol görüşmeler� yapıldı. Bu �ş b�rl�ğ� �le 
öğretmenler aracılığıyla derneğ�n serv�sler�nden yararlanma fırsatı bulamayacak 
bölgelerde/�mkânlarda yaşayan çocuklara öğretmenler� aracılığıyla ulaşılması 
hedeflenmekted�r.

MEB �le protokol görüşmeler� devam ed�yor.

̇ ̇ ̇ ̇ ̇Mıllı Eğıtım Bakanl�ğ� �le Öğretmen Semıner�
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2021 YILI İÇİN PLANLAMALAR



Kamu yararı statüsü �ç�n başvuru yapılması 
planlanmaktadır.
Dernek olarak muhasebede b�lanço s�stem�ne geçt�k.
Derneğe ayda 15 b�n TL c�varında sab�t gel�r get�ren, 
2 m�lyon TL değer�nde taşınmaz varlık arayışındayız.

Kamu Yarar� Statüsü 



Derneğ�n ps�kologları �le çocuk �çer�kler�n�n seç�m� 
ve �çer�ğ�n nasıl değerlend�r�lmes� gerekt�ğ�ne �l�şk�n 
v�deolar hazırlanması ve derneğ�n sosyal medya 
kanalları üzer�nden gen�ş k�tlelere ulaştırılması 
planlanmaktadır.

̇ ̇ ̇İçerık Rehberlığı Amac�yla 
̇ ̇Semınerlerın Düzenlenmes�



2021 yılının �lk çeyreğ�nde 
tamamlanması planlanan 
“Sektörel Paydaşlar Kom�tes�” 
görüşmeler� �lg�l� medya 
kuruluşları, yayıncılar, 
�çer�k üret�c�ler� b�rl�kler� �le 
sürdürülecekt�r. Sektörel 
Paydaşlar Kom�tes� �le çocuk 
�çer�kler� alanında �lg�l� aktörler�n 
b�rb�r�nden haberdar olması, 
sektörün �ht�yaç ve sorunlarının 
bel�rlenmes� ve çocuk �çer�kler� 
alanında bel�rl� standartların 
oluşturulmasına öncülük 
ed�lmes� hedeflenmekted�r.

Sektörel Paydaşlar 
̇Komıtes�
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İKTİSADİ İŞLETME 
FAALİYETLERİ



TRT Çocuk kanalı �ç�n “Web ve Oyun Portalı Ebeveyn Akadem�s� 
�le Kanal Programları Etk�nl�ğ�” ve “Uygun İçer�k” konuları 
araştırıldı. Bu saha araştırması �le TRT Çocuk’tak� �çer�kler�n 
çocuklara ulaşma sev�yes�, çocuk ve ebeveyn açısından algısı, 
�çer�klerde yaşa göre uygunluk, �ht�yaca cevap verme oranı 
g�b� konularda b�r rapor hazırlanarak TRT Çocuk kanalının 
yönet�m�ne sunuldu.

̇TRT Çocuk İçın Araşt�rma



Krom Medya’nın b�r Avrupa B�rl�ğ� Projes� çerçeves�nde 
hazırlayacağı 13 bölümden oluşan çocuk d�z�s� “Güven Usta” 
�ç�n �çer�k değerlend�rmes� yapıldı. Dernek ps�kologları, 
çocukların poz�t�f kazanımlar ed�neb�leceğ� konulara ve 
karakterlere yer ver�len d�z�n�n senaryo metn� üzer�nden b�r 
ön değerlend�rme yaparak filme dönüştürülmes� noktasında 
öner�lerde bulundu.

̇ ̇ ̇ ̇Krom Medya İçın Dızı-Fılm İnceleme
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TURKCELL İLE PROJELER



Turkcell’�n TV platformu TV+’ta yayınlanan 
“Neşel� Dünyam” ç�zg� d�z�s�n�n 2 sezonluk �çer�k 
değerlend�rmes� yapıldı.

Ç�zg� F�lm İncelemes�



Turkcell’�n ot�zml� çocukların farklı konulardak� farklı 
becer�ler�n� uygulamaya dökmes�ne �mkân tanıyan 
“İç�mdek� Haz�ne” adlı uygulaması değerlend�r�ld�.

Uygulama İncelemes�



Turkcell çalışanları �ç�n ebeveynlere tavs�ye sunan 
“Çocuklar İç�n İçer�k Seçerken Nelere D�kkat 
Ed�lmel�?” konulu b�r eğ�t�m sem�ner� hazırlandı. 

Ebeveyn Sem�nerler�



BEİN Medya (Qatar ve Türk�ye’de) ve Exxen �le ergen ve çocuk �çer�kler� �ç�n 
değerlend�rme yapmak amacıyla görüşmeler gerçekleşt�r�ld�. Ocak 2021’de Exxen’e b�r 
demo çalışmasının sunulması, BEIN �le de Türk�ye’de BEIN Connect üzer�nden çocuk 
�çer�kler�n�n değerlend�r�lmes� �ç�n b�r model üzer�nde çalışılması planlanmaktadır. 
Azerbaycan’da çocuk �çer�kler� �ç�n rehberl�k yapmak üzere 
görüşmeler başlatıldı. Ancak görüşmeler, Ermen�stan �le başlayan 
savaş neden�yle kes�nt�ye uğradı.

̇Yay�n Platformlar� İçın Çocuk
̇ ̇ ̇ ̇İçerıklerının Değerlendır�lmes�



RTÜK �le çocuk �çer�kler� konusunda �ş b�rl�ğ� 
oluşturmak amacıyla görüşmeler gerçekleşt�r�ld�.
RTÜK �le gelen ş�kayetler�n sınıflandırılıp, çocuklarla 
�lg�l� ş�kayet konularının  farklı �zley�c� segmentler� 
temel�nde �ncelen�p, ş�kayet sah�pler� �le görüşülüp 
raporlanması üzer�nden b�r çalışma planlanıyor.

̇ ̇RTÜK  İşbırl�ğı



Fransa’dak� Par�s Tekn�k Ün�vers�tes�’nden Türk akadem�syenlerle 
�çer�k değerlend�rmeler�n� Yapay Zeka �le uyumlu hale get�rmek ve bu 
konuda b�r altyapı kurmak üzere proje görüşmeler� gerçekleşt�r�ld�. 
İçer�k değerlend�rmeler�n� Yapay Zeka desteğ�yle artırmak ve bu 
alandak� ürünler� çeş�tlend�rmek, ebeveynlere ve eğ�tmenlere rehber 
olmak uzun vadel� hedef olarak bel�rlend�.

Yapay Zeka Uygulamalar�



Türk Telekom, Dem�rören, Doğuş Medya grupları ve D�j�tal 
operatörler/d�j�tal platform sağlayıcıları derneğ�n faal�yetler�n� 
bağışları �le desteklemekte.
Turkcell, derneğe sponsorluk çerçeves�nde destek olmaktadır.

Önümüzdek� dönemde �se �lk aşamada teknoloj� dağıtım ş�rketler� 
(c�haz üret�c� ve dağıtıcıları),  teknoloj� ş�rketler� �le sponsor ve bağış 
görüşmeler� planlanmaktadır. (Samsung, S�emens, LG, Ph�l�ps, 
Apple, Sony vb.) İk�nc� aşamada �se çocuk markaları (LCW, ebebek 
vb.) ve bankalar �le aynı görüşmeler�n yapılması planlanmaktadır.

Sponsor ve Bağ�şç�lar�m�z
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Sponsor ve Bağ�şç�lar�m�z
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̇Potansıyel Sponsorlar�m�z
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