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Öz
Baþta televizyon olmak üzere bilgi ve teknoloji
çaðýnýn evlerin içine kadar taþýdýðý kitle iletiþim
araçlarýndan yararlanmanýn yararlarý yaný sýra aþýrý
kullanmanýn çocuk ve ergenlerin beden ve ruh
saðlýðý üzerine ciddi olumsuz etkileri de vardýr. En
önemli bedensel sorun yeme bozukluklarý ve obesite
iken, en önemli psikososyal sorunlar; okul
baþarýsýnda düþme, öðrenme güçlüðü, toplum dýþý
davranýþlar, cinsel davranýþ sorunlarý, saldýrgan
davranýþlar, þiddete karþý duyarsýzlaþma, gece
korkularý, uyku düzensizlikleri, anksiyete, depresyon,
travma sonrasý stres bozukluðu ve kendine zarar
geleceði yönünde korkulardýr.
Anahtar sözcükler: Televizyon, medya, þiddet,
çocuk saðlýðý.

Kitle iletiþim araçlarý içinde en yaygýn olarak
kullanýlan televizyon günümüzden yaklaþýk 75
yýl önce bulunmasýna karþýn çok hýzlý biçimde
yaþamýmýzýn vazgeçilmez bir parçasý haline
gelmiþtir. Türkiye'de televizyon 1968 yýlýnda
yayýn yaþamýna baþlamýþ ve 2003 Türkiye
Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasý sonuçlarýna göre
evlerin %95'ine girmiþtir (1).
Televizyon doðru kullanýldýðýnda çocuklarýn
ve eriþkinlerin yaþamýna olumlu katkýlarda
bulunabilir, iyi bir eðlence kaynaðýdýr ve
televizyon aracýlýðýyla birçok bilgiye çok kolay
ulaþýlabilir. Hiç gitmeden dünyanýn farklý
yerlerinde yaþayan farklý kültürlerdeki
insanlarýn yaþamlarý, coðrafyalarý, hayvanlarý
ve bitkileri hakkýnda bilgi edinilebilir, ayrýca
konunun uzmanlarý tarafýndan hazýrlanmýþ
çocuk programlarý aracýlýðýyla çocuklarýn dil
geliþimi hýzlanýr, çocuklara olumlu bireysel ve
toplumsal iletiler verilebilir. Amerika'da ve daha
sonra da 1990'lý yýllarda Türkiye'de yayýmlanan
'Susam Sokaðý' adlý çocuk programý ile ilgili
yapýlan boylamsal çalýþma, bu programýn 3-5
yaþlarýndaki çocuklarýn konuþma becerilerinde
ve bilgi düzeylerinde anlamlý farklýlýklar
yarattýðýný göstermiþtir (2). Doðru ve kontrollü
kullanýldýðýnda çok yararlý olabilen televizyon
ve diðer medya araçlarýnýn günümüzde
denetimsiz ve sýnýrsýz kullanýmýna baðlý sayýsýz
olumsuz etkileri de ortaya çýkmýþtýr (2, 3, 4, 5).

Abstact
As there are benefits to using the tools of mass
media, which the age of science and technology
has brought inside our homes; there are also grave
negative effects of their overuse, especially of
television, on the physical and mental health of
children and adolescents. While the most important
physical problems are eating disorders and obesity,
the most important psycosocial problems are
reduced school performance, learning difficulties,
antisocial and aggressive behavior, sexual
behavioural problems, desensitisation to violence,
nightmares, sleeping disturbances, anxiety,
depression, post-traumatic stress disorder and fears
of harm coming to them.
Key words: Television, media, violence, child
health.

Televizyonun yaygýn olmadýðý yýllarda
çocukluðunu yaþayanlarýn, video oyunlarý,
bilgisayarlarý, internetleri, cep telefonlarý ve
yüzlerce kanallý televizyonlarý yoktu. Onun
yerine arkadaþlarý vardý. O arkadaþlarla göz
göze iliþki kurularak konuþulurdu, yan yana,
omuz omuza sokakta dolaþýlýrdý. Bahçede ip
atlanýrdý, saklambaç, yakan top, istop
oynanýrdý. Mahallenin futbol takýmý bile
olurdu. Kum ve çamurdan her þey yapýlabilirdi.
Günümüzde, yürümeye baþlayan çocuklar
video, çok kanallý televizyon ve bilgisayarlar ile
tanýþmaktadýr. Çocuðun evde en çok duyduðu
ses sürekli açýk olan televizyondan ortama
yayýlan yapay bir ses olmakta, hatta televizyon
çocuðu oyalayan bir bakýcý, yemek
yedirebilmenin tek yolu olabilmektedir.
Televizyondan çoðu kez tartýþma, kavga, þiddet
içeren görüntü ve sesler ortama yayýlmakta,
müzik kanallarýnda ya da kliplerinde ise çoðu
kez cinselliðin ön plana çýkarýldýðý, aþýrý uçlarda
davranýþ ve giyim biçimlerinin kullanýldýðý,
duygudan uzak ve þiddet içerikli sözler
eklenmiþ müzik türleri yer almaktadýr.
Günümüzün çocuklarý bir araya geldiklerinde
bilgisayar karþýsýnda yan yana oturup saatler
boyunca konuþmaksýzýn ve göz göze iliþki
kurmaksýzýn oyun oynar duruma gelmiþlerdir.
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Bu çocuklar, aralarýnda o oyunun
kahramanýnýn özelliklerini, yaptýklarýný,
giydiklerini konuþmakta, ama birbirlerini birey
olarak tanýmamaktadýrlar. Saatler boyu
hareketsiz olarak oturduklarý ve reklamlarda
sürekli gördükleri abur cubur besinleri
tükettikleri için de geleceðin obezite adaylarýný
oluþturmaktadýrlar.
Medya bilinçli ve denetimli olarak
kullanýlýrsa zararlý etkileri azalýp yararlarý da
gündeme gelecektir, ancak þu anda tüm
dünyada medyanýn olanaklarý kuralsýz ve
sýnýrsýz biçimde kullanýlmaktadýr. Medya eðitimi
yaygýnlaþmadan ve bu eðitim ilköðretim
sýralarýna indirilmeden medyanýn zararlý
etkilerinden kurtulmak olasý görünmemektedir.
Akýlcý ve denetimli, yani eðitimli bir medya
kullanýmýnýn yaygýnlaþabilmesi için çocuk
saðlýðýnýn korunmasýnda önemli rolleri olan
hekimlerin de ciddi sorumluluklarý
bulunmaktadýr.
Medyanýn Olumsuz Etkileri
Televizyon, film, video oyunlarý, radyo,
bilgisayar ve internet gibi kitle iletiþim
araçlarýný aþýrý kullanma çocuk ve ergenlerin
beden ve ruh saðlýðý için ciddi bir tehlike
oluþturmaktadýr (3). En önemli bedensel sorun
yeme bozukluklarý ve obesite iken, en önemli
psikososyal sorunlar; okul baþarýsýnda düþme,
öðrenme güçlüðü, toplum dýþý davranýþlar,
cinsel davranýþ sorunlarý, saldýrgan davranýþlar,
þiddete karþý duyarsýzlaþma, gece korkularý,
anksiyete, depresyon, travma sonrasý stres
bozukluðu, uyku düzensizlikleri ve kendine
zarar geleceði yönünde korkulardýr (2, 3, 4, 5).
Son otuz yýlda çocuk ve ergenler arasýnda

obezite sýklýðý artmýþtýr. Çocuklar koþup
oynamak yerine televizyon karþýsýnda uzun
süre oturmaktadýrlar. Enerjileri daha düþük
olan sebze ve meyveler yerine reklamlarda
tanýtýlan yüksek enerjili abur cubur besinleri
tüketmektedirler. Dolayýsýyla televizyon izleme
ile hem yüksek enerjili besin tüketimi
artmakta, hem fiziksel etkinlik azalmakta ve
sonuçta obezite geliþmektedir (2, 3).
Aþýrý televizyon izleme okul baþarýsýný da
düþürmektedir. Edilgin olarak televizyon
izlemeye alýþan çocuk, soru sormayý ve eleþtirel
düþünmeyi öðrenememekte ya da zamanla
unutmaktadýr. Aþýrý medya uyarýsýnýn dikkat
eksikliði hiperaktivite sendromu ile iliþkisi
olduðu düþünülmekte ise de, nedensel
baðlantýyý gösteren yeterli çalýþma henüz
yoktur.
Film ve dizilerde kullanýlan konuþma dili
çoðu zaman argo içerikli, þiveli olabilmekte, bu
da çocuðun dil geliþimini olumsuz
etkilemektedir (2, 3).
Medya karþýsýnda geçirilen zaman yaratýcý
ve etkin toplumsal uðraþlarýn yerini almaktadýr.
Uzun süreli maruz kalýndýðýnda genç insanlarýn
davranýþ ve hareketlerinin biçimlenmesinde
medya ana-baba, ve öðretmenlerinden daha
fazla etkin olmakta, bir rol örneði, baþlýca
eðitici ya da bilginin ulaþýlabileceði kaynak
durumuna gelmektedir.
Çocuklar kendi davranýþ örüntülerini
çevrelerini gözlemleyerek, taklit ederek ve
yaparak geliþtirirler. Bu nedenle medya
çocuklarýn davranýþ örüntülerini olumlu ya da
olumsuz etkilemektedir. 8 yaþýn altýndaki
çocuklar düþ ile gerçeði ayýrt edemezler. Bu
nedenle, eðlence medyasýnýn onlara sunduðu
durum, tutum ve davranýþlara hemen uyum
saðlarlar (2, 3, 4, 5).
Günümüzde ister kurban, ister suçlu olsun
kiþiler arasý þiddet, çocuklar, ergenler ve genç
eriþkinler için doðumsal kalp hastalýklarý,
kanser ve enfeksiyon hastalýklarýndan çok daha
sýk görülen bir saðlýk sorunudur. Amerika'da 514 yaþ grubunda yýðýlýmlý ölüm oraný 22.8/100
000 iken 15-21 yaþta bu oran 114.4/100
000'e çýkmaktadýr ve cana kýyma, özkýyým ve
travma çocuk yaþ grubunda baþta gelen ölüm
nedenleri arasýnda yer almaktadýr. Kentlerde
yaþayan gençler arasýnda þiddete baðlý
yaralanmalar %33'tür ve geçen on yýl içinde
silah yaralanmalarýnda çarpýcý bir artýþ
görülmüþtür. Amerika'da her yýl 3500 ergen
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öldürülmekte ve 150 binden fazlasý da þiddet
suçlarý nedeniyle yakalanmaktadýr (3).
Ülkemizde ise Türkiye Ýstatistik Kurumu
verilerine göre 2004 yýlýnda 334 çocuk
ýslahevine girmiþ, bunlarýn %13.4'ü adam
öldürme, %2'si de yaralama suçu iþlemiþtir.
Cezaevine giren 11 yaþ ve üzeri hükümlü
çocuklarýn toplam nüfusa oraný ise 181/100
000'dir (6).
3500'den fazla araþtýrmada medyadaki
þiddet ile saldýrgan davranýþlar arasýndaki iliþki
gösterilmiþ, yalnýzca 18 çalýþmada televizyon
ve davranýþ arasýnda olumlu bir iliþki
saptanmýþtýr. Topluma dayalý birçok çalýþmada
medyada yer alan þiddet ile saldýrgan
davranýþlarýn arttýðý gösterilmiþtir. Biri 28,
diðeri de 217 çalýþmadan oluþan iki meta
analiz televizyondaki þiddetin toplum dýþý
davranýþa yol açtýðýný kanýtlamaktadýr (4).
Þiddet medyada; filmler, video oyunlarý,
televizyon haberleri, müzik klipleri ile farklý
biçimlerde çocuklara sunulmaktadýr.
Araþtýrmalar haberlerde yer alan bombalama
görüntüleri, doðal felaketler, cinayetler ve
diðer þiddet içeren suçlarýn görüntülerinin
çocuklar üzerinde örseleyici etkilerinin
olduðunu göstermiþtir. Medyadaki þiddetin en
sinsi ve güçlü etkisi ise bizim hepimizin gerçek
yaþamdaki þiddete karþý duyarsýzlaþmamýza yol
açmasýdýr (3,4).
2-18 yaþ arasý Amerikalý çocuklar her gün
ortalama 6,5 saatlerini medya (televizyon,
film, video oyunlarý, radyo, bilgisayar, teyp ve
internet) karþýsýnda geçirirler. Bu sürenin üç
saatini televizyon oluþturur. Bazen sýnýrsýz
kullanýmda bu süre günde sekiz saate

ulaþabilir. Bir çocuðun liseyi bitirdiðinde
yaþamýnýn 3 yýlýný televizyon karþýsýnda
geçirmiþ olacaðý varsayýlmaktadýr. Çocuklar bu
süre içinde çok sayýda þiddet içeren olaya ya
tanýk olmakta ya da video oyunlarý aracýlýðýyla
kendileri yaþamaktadýr. Çocuklar yýlda yaklaþýk
12 bin þiddet öðesine, 14 bin cinsel içerikli
görüntüye ve 20 bin reklama maruz
kalmaktadýr. Genç bir insanýn 18 yaþýna
geldiðinde yalnýzca televizyon aracýlýðýyla 200
bin þiddet öðesiyle karþýlaþtýðý
düþünülmektedir. Amerika'da 1995-1997 yýllarý
arasýnda yayýmlanan ve neredeyse 10 bin saati
bulan haber programlarýnýn deðerlendirildiði
bir çalýþmada, bu sürenin %61'inde eðlendirici
ya da abartýlý tavýr ve davranýþlar ile þiddet
öðesi iþlendiði, bu %61'in %26'sýnda da silah
kullanýlmakta olduðu bildirilmiþtir. En yüksek
oranda þiddet çocuklar için hazýrlanmýþ
program ve filmlerde bulunmuþtur. Amerika'da
1937-1999 arasýnda yapýlmýþ çizgi filmlerin
tümünde þiddet öðesine yer verilmiþ ve bu
oran yýllar içinde de artýþ göstermiþtir (2, 3).
Bazen medya haksýzlýða karþý duran
kahramanlar (!) aracýlýðýyla þiddeti haklýymýþ
gibi sunmaktadýr. Þiddete maruz kalma süresi
uzadýkça bir hedefe ulaþmada ya da bir sorunu
çözmede þiddete baþvurmak giderek daha çok
kabul gören bir davranýþ durumuna
gelmektedir. Medyadaki þiddetin %80'den
fazlasý video oyunlarý, müzik video ve
kliplerinde yer almaktadýr. 2000 yýlýnda MTV
müzik ödüllerini görsel ve ses efektleri ile
süslenmiþ yaðma ve adam öldürme ile ilgili
sözleri olan parçalar almýþtýr. Karþýlýklý
etkileþimin olduðu medya, yani video oyunlarý
ve internet, televizyona göre çocuklarýn fiziksel
ve ruhsal saðlýðýný daha olumsuz
etkilemektedir, çünkü çocuk televizyonda
edilgin olarak þiddete tanýk olurken, video
oyunlarý ile kendisi þiddetin içinde yer
almaktadýr. Etkin katýlým öðrenmeyi
artýrmaktadýr. Deneysel çalýþmalar, video
oyunlarýnýn çocuklarýn toplumsal davranýþlarýný
ve yardýmseverliðini azaltýrken, þiddet ve
saldýrgan düþüncelerde ise artýþa yol açmakta
olduðunu göstermiþtir (2, 3).
Medyada büyük oranda cinsel içerikli
programlar ve reklamlar yer almaktadýr. Genç
bir izleyici her yýl 14 binden fazla cinsel içerikli
görüntüye maruz kalmaktadýr. Sayýsýz çalýþma
televizyonun ergenlerin cinsel eðilim, deðer ve
inanýþlarýný etkilediðini göstermektedir. Kunkel
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ve arkadaþlarý 1999'da Amerika'da 10
televizyon kanalýndaki 1300 programý cinsel
içerikleri açýsýndan deðerlendirdiðinde, bu
programlarýn %50'sinin cinsel içerikli olduðu,
bunlarýn %66'sýnýn en önemli izlenme
zamanýna rastladýðý ve yalnýzca %9'unda
cinsellik konusundaki riskler, doðum kontrolü
ve güvenli cinsellik konularýna deðinildiði
bildirilmiþtir (4).
Medyada sigara, alkol ve yasa dýþý ilaç
kullanýmýnýn normal olduðu yolunda abartýlý
görsel iletiler yer almakta ve giderek de
artmaktadýr. Amerika'da sigara üreticileri her yýl
6 milyar dolar, alkol üreticileri ise 2 milyar
dolar parayý, gençleri baþtan çýkarýp evet
dedirtmek için harcamaktadýr. Sevilen filmlerde
de sýklýkla baþ kahramanýn sigara ve alkol
kullanmakta olduðu görülmektedir (2, 3).
Medya Eðitiminin Etkisi
1999'da Amerika'da bir lisede yaþanan
silahla adam öldürme olayýndan sonra federal
ticaret kurulu tarafýndan çocuk ve ergenler için
hazýrlanýp pazarlanan film, müzik videolarý ve
oyunlarýnýn çok yoðun olarak þiddet öðeleri
içerdiði saptanmýþ, medya deðerlendirme ve
denetleme sistemlerinin kullanýmýnýn bu yoðun
þiddeti azaltabileceði düþünülmüþtür (3).
Medya eðitimi medyanýn nasýl çalýþtýðý,
medyanýn hangi yollarla bizim gerçeði
algýlamamýzý ve davranýþlarýmýzý etkilediði,
medyanýn verdiði iletilerin uygunluðunun nasýl
deðerlendirilmesi gerektiði, saðlýklý olmayan
önerilerin nasýl geri çevrileceði gibi konularý
içerir (5).
Medya eðitiminin anlaþýlmasý ve
desteklenmesinde çocuk saðlýðý alanýnda
çalýþanlara büyük sorumluluk düþmektedir.
Eðer medya akýllýca kullanýlýrsa, yani eðitici ya
da düþünceyi harekete geçirici programlar
seçilirse, bilgisayar bilgi kazanýmý ya da yaratýcý
düþünce için kullanýlýrsa çocuk ve ergenlerin
eðitiminde yararlý olacak ve çocuklardaki
þiddet davranýþý azalacaktýr (2, 5). Amerika'da
ve daha sonra da 1990'lý yýllarda Türkiye'de
yayýmlanan 'Susam Sokaðý' adlý çocuk programý
ile ilgili yapýlan boylamsal çalýþmalar bu
programýn 3-5 yaþlarýndaki çocuklarýn
konuþma becerilerinde ve bilgi düzeylerinde
anlamlý farklýlýklar yarattýðýný göstermiþtir (2).
Birçok çalýþma ilköðretim programlarý içine
eklenen medya eðitiminin çok etkili olduðunu
göstermektedir (7, 8, 9). Çocuk saðlýðý
konusunda çalýþanlarýn, izledikleri olgularýn

medyaya maruz kalma þiddetini deðerlendirip
medya ile doðrudan iliþkili riskleri ailelere
anlatmalarý gereklidir.
Medyanýn çocuk saðlýðý üzerindeki olumsuz
etkilerinin önlenmesi için þu öneriler verilebilir:
(2, 3, 5).
1. Saðlýk çalýþanlarý medyaya maruz
kalmanýn toplum saðlýðý açýsýndan taþýdýðý
riskler konusunda eðitilmelidir.
2. Hekimler medyanýn çocuk ve ergenlerin
fiziksel ve zihinsel saðlýðý üzerindeki büyük ve
yayýlmacý etkisinin farkýnda olmalý ve çocuðun
saðlam çocuk izlemi öyküsünde medya ile
iliþkileri sorulmalýdýr. Aðýr medya etkilenimi
olan çocuklar saptandýðýnda ise uyku sorunlarý,
korkularý ve saldýrgan davranýþlarýnýn olup
olmadýðý deðerlendirilip uygun önlemler
alýnmalýdýr.
3. Hekimler, aileleri medya eðitimi
önerilerine uymalarý yönünde desteklemeli ve
ailelere medyanýn uygun kullanýmý için þu
önerilerde bulunmalýdýrlar:
- Ýki yaþýndan önce özellikle bebekler için
hazýrlanmýþ, sözü edilen zararlý etkileri,
reklamlarý içermeyen ve olumlu uyaranlar
veren programlar dýþýnda televizyon
izletilmemeli, bebekler ve çocuklar için ekran
baþýnda (TV, video, bilgisayar ve video
oyunlarý) kalýnan süre 1-2 saat/gün ile
sýnýrlanmalý ve televizyon bebek bakýcýsý olarak
kullanýlmamalýdýr.
- Bebeklerin beyin geliþimi için
televizyondan gelen mekanik ve edilgin uyarý
yerine ona temel bakým veren kiþinin (anne,
bakýcý vs.) onunla doðal sesiyle göz göze iliþki
kurarak konuþmasý, oyunlar oynamasý, þarký
söylemesi ve birlikte kitap okumalarýnýn daha
önemli olduðu ailelere anlatýlmalýdýr.
- Ýzlenecek programlar dikkatle önceden
seçilmeli, program bittiðinde televizyon
kapatýlmalýdýr.
- Program çocuk ya da ergen ile birlikte
izlenmeli ve içerik tartýþýlmalý, gerekiyorsa
çocuða izlediðinin bir film olduðu ve gerçek
yaþamda bunlarýn olamayacaðý anlatýlmalýdýr.
- Ana babalar kendi izleyecekleri
programlarý da seçerek çocuklarý için iyi bir
örnek olmalýdýrlar.
- Ana baba çocuða medyadan uzak
seçenekler sunmalýdýr. Çocuklarýn fiziksel
etkinlikleri, arkadaþlarý ile oyunlarý
desteklenmeli ve bunlarýn yapýlabileceði
ortamlar saðlanmalýdýr. Ana babalar da
televizyon izlemek yerine kitap okuyarak,
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müzik dinleyerek, aile içinde hep birlikte
oynanabilecek oyunlar bularak çocuklara örnek
olmalýdýrlar.
- Anne ve babalar ev iþleri ile uðraþýrken,
çocuðu televizyon izleterek oyalamaya
çalýþmamalý, gerektiðinde kendilerine ufak
yardýmlar yapmasýný desteklemeli ve
istemelidirler.
- Çocuða bakan kiþiler televizyon izleme
süresi ve seçilecek programlar konusunda
görüþ birliðine varmalý, kararlý ve tutarlý
davranmalýdýrlar.
- Çocuk bakýcýsýnýn çocuða bakarken
televizyon izlemesine izin verilmemeli,
gerekirse bu amaçla TV tümüyle kapatýlmalýdýr.
Özellikle niteliksiz müzik yayýný yapan kanallar
sürekli açýk bulundurulmamalýdýr.
- Çocuðun reklamlarda görerek istediði
ama ona uygun olmayan þeylerin neden
uygun olmadýðý ve alýnamayacaðý çocuða
açýklanmalý, almama konusunda kararlý ve
tutarlý olunmalýdýr.
- Çocuklarýn yatak odalarýnda kitle iletiþim
araçlarý bulundurulmamalýdýr. Amerika'da 2-7
yaþ arasý çocuklarýn %32'sinin, 8-13 yaþ arasý
%65'inin, 14-18 yaþtakilerin %65'nin yatak
odalarýnda televizyon bulunduðu gösterilmiþtir
(2).
- Televizyon çok yakýndan izlenmemelidir.
- Medyada çocuk geliþimine zararlý etkisi
olacak bir program görüldüðünde, Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) bildirilmelidir.
- Çocuk programlarý, eðlence programlarý
ve çizgi film aralarýnda gösterilen reklamlarýn
da þiddet, tüketim sömürüsü, duygusal ya da
cinsel istismar içermemesi saðlanmalýdýr.
- Televizyon programlarýndaki þiddet
oranlarýnýn o programdan önce ekranda bir
uyarý ile belirtilerek ailelerin önceden haberi
olmasý saðlanmalýdýr.
- Hasta odalarý ve bekleme salonlarýnda
þiddet içermeyen eðitim programlarý
gösterilmeli, filmler, video oyunlarý, yazýlý basýn
denetimden geçirilerek çocuk hastalara
ulaþtýrýlmalýdýr.
4. Hekimler, sansür konmasý yerine çocuk
dostu medyanýn savunuculuðunu yapmalý,
medya yapýmcýlarý ile iþbirliði yaparak çocuk
dostu ve gerçekten dürüst ve doðru bir
medyanýn oluþturulmasýnda katký saðlamalýdýr.
5. Eðlence sektörü çocuklarýn beden ve ruh
saðlýðýný koruyucu programlar, filmler, oyunlar
üretmeleri konusunda zorlanmalýdýr.

Hekimlerin eðlence sektörü ile ilgili
önerileri þunlar olmalýdýr:
- Çatýþmalarýn çözümünde þiddetin normal
bir davranýþ olarak algýlanabileceði ve silah
taþýmanýn abartýldýðý görüntülerden
kaçýnýlmalýdýr.
- Þiddetin komik, cinsellik ile birlikte,
eðlenceli, ilgi çekici ya da önemsizmiþ gibi
gösterildiði herhangi bir durumdan
kaçýnýlmalýdýr.
- Kiþilerarasý þiddetin keyfi olarak
tanýmlanmasýndan, kullanýmýndan, nefret dolu,
ýrkçý, belli bir cinsiyete karþý düþmanlýk içeren
konuþma ve eylemlerden kaçýnýlmalýdýr.
- Müzik güfteleri aileler tarafýndan önceden
görülüp uygun olup olmadýðý
deðerlendirilmelidir.
- Video oyunlarýnda insan ve diðer yaþayan
hedefler yer almamalý, ölüm için ödül puaný
verilmemelidir, çünkü bu çocuklara acýya yol
açabilme yetisinin hoþ bir duygu olduðunu
öðretir.
- Þiddet içeren video oyunlarýnýn oynandýðý
yerlere yaþ sýnýrlamasý getirilmelidir.
6. Ailelere 'biz çocuklara zarar veren þeyleri
satýn almaz ve kullanmazsak bunlarýn
üretiminin de ortadan kalkacaðý' iletisi
verilmeli, örnek olunmalýdýr.
7. Üniversiteler saðlýklý ve doðru medya
kullanýmý konusunda eðitim toplantýlarý
düzenlemeli, halkýn ve medyanýn katýlýmý
saðlanmalýdýr.
8. Birinci basamakta ve ergen danýþma
merkezlerinde çalýþan pratisyen hekim, hemþire
ve psikologlar, çocuk saðlýðý ve hastalýklarý
uzman doktorlarý, çocuk ve ergen
psikiyatristleri kendi alanlarýnda medyanýn
doðru kullanýmý yönünde eðitimler vermeli,
aileleri ve gençleri bilgilendirmeli bunun yaný
sýra meslek dernekleri, öðretmenler, sivil
toplum kuruluþlarý ile de iþbirliði içinde medya
eðitimini yürütmeli ve yaygýnlaþtýrýlmasýnda
öncülük etmelidirler.
9. Medyanýn zararlý etkilerinin ve medya
eðitiminin anlatýldýðý toplantýlara hükümetin
temsilcileri ve RTÜK'ün katýlýmý saðlanmalý ve
medya eðitimi yaygýnlaþtýrýlýp süreklilik
kazandýrýlmalýdýr.
Sonuç
Medyada her gün izlediðimiz þiddet içeren
haberler, çocuklarýn ticari kaygýlarla istismar
edildiði reklamlar, filmler ve programlar
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çocuklarýmýzýn ahlaklý, saðlýklý, güvenli ve temiz
bir ortamda yaþama haklarýný ellerinden
almaktadýr. Bu yüzden çocukla ilgili tüm
meslek dallarýnda çalýþanlarýn, çocuklarýn daha
güvenli bir medya ile çevrelenmeleri
konusunun savunuculuðunu yapmasý, bu
yolda medyanýn akýllý kullanýlýp denetiminin
yapýlmasý konusunda duyarlý olmasý ve
gerektiðinde yaptýrým uygulatabilmesi; medya
aracýlýðýyla çocuklara þiddetin tanýtýlmasýnýn ya
da çocuklarýn þiddetin bir parçasý olarak
kullanýlmalarýnýn önünü kesecektir.
Ýletiþim: Dr. Aysu Duyan Çamurdan
E-posta: yaysucamurdan@gazi.edu.tr
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