SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl
yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık
hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!



Haber ve bilgi verme amacı başta olmak üzere,
eğitmek, eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, belirli
bir okuyucu kitlesine, belirli aralıklarla ulaşan
araçlardır. Gazete, dergi, radyo, televizyon gibi
kitlelere ulaşan ve iletişimi sağlayan araçlara kitle
iletişim araçları denilmektedir.



MEDYA ARAÇLARININ YARARLARI
Kitle iletişim araçlarını incelerken kitle, kitle iletişim
araçları (gazete, dergi, radyo, televizyon,kitap gibi)
aracılığıyla geniş ve bilinmeyen kitleye (izleyici)
iletilmesidir.”

Kitle iletişim araçları denince akla gelen Gazete, TV,
Radyo, Telefon, İnternet vb araçların ve onların
ilettikleri bilgilerin insanlar ve hatta toplumlar
üzerinde etkileri vardır. Bu etkiler olumlu ve olumsuz
olarak net bir şekilde birbirinden ayrılamaz.

MEDYA ARAÇLARININ ZARARLARI


*Sarf edilen zaman.
*Bu araçların üretim ve dağıtımı için ayrılan kaynakların miktarı .
*Yayılan bilgilerin düşünce farklılığı olması durumunda yaratacağı
sorunlar.
*Bu araçların yapıldığı maddelerin sağlığa zararı .
*Bu araçların yaydığı zararlı maddeler (radyasyon vb).
*Reklama yönelik iletişimin yaratabileceği olumsuzluklar .
*Kaynağı belli olmayan adreslerden alınacak yanlış ve zararlı bilgiler
(İnternet vb) .

TELEVİZYONUN BİLİNÇSİZCE KULLANIMI
ÇOCUKLAR ÜZERİNDE BİR ÇOK OLUMSUZ
ETKİ YARATMAKTADIR.
1- Televizyonun karşısında büyümekte olan çocukların
sosyalleşme, bireyselleşme ve psiko sosyal yönlerinin tamamı eksik
olur.
2-Televizyon insanlara magazin programları ismiyle birden fazla
seviyesiz eğlence kültürü aşılamaktadır.
3- 4 ve 7 Yaş arasındaki çocukların çok televizyon izlemesi dil ve
sosyal gelişme aşamasında bazı sıkıntılar ortaya çıkartır.
Çocukların bu yaşlarda televizyonda izleyecekleri korku, gerilim
ve şiddet içerikli programlar çocukların psikolojilerini bozabilir ve
bununla beraber uykusuzluk vs. gibi sorunlar ortaya çıkabilir.
4- Bazı televizyon programları insanları gerçeklerden
uzaklaştırabilir.

5- Tüketim için yanlışlar doğruymuş gibi lanse edilir.
6- Televizyon kanalları insanları genelde değişik kültürler yönlendirir
ve reyting için insanları kullanır.

7- Televizyon izleme insanları tembelleştirmektedir.



MEDYA ARAÇLARI

Şu an evinde televizyon olmayan hiçbir aile yoktur hemen hemen. O kadar hayatımıza
soktuk ki televizyonu, adeta bir parçamız haline geldi televizyon. Telefonda aynı şekilde,
evinde telefon olmayan var mı? Sabit telefon olmasa mutlaka cep telefonu var.
21. yüzyılın vazgeçilmez aletlerinden biri olan televizyonu nasıl kullandığınıza bağlı olarak
hem yararı olabiliyor hemde zararı. Mutlaka sizde
duymuşsunuzdur televizyona “aptal kutusu” dendiğini. Şuan toplumumuzun içinde
bulunduğu durumda bu deyimi doğrular nitelikte.
Şunu belirtmeden edemeyeceğim. Televizyon özü itibariyle yararlıdır, doğru kullanan için
yararlıdır. Peki bizler televizyonu doğru kullanabiliyor muyuz? Hayır.
Zaten televizyon kanalları buna imkanda vermiyorlar.
Günde 3 saatinizi televizyon başında geçirdiğinizi düşünelim. Sadece 3 saat. Ayda 90 saat
yapar. Bir yılda ise 1080 saat. Bu da tam olarak 45 gün demek. Kaç saat uyuyoruz
peki. Ortalama bir uyku süresi yaklaşık olarak 8 saat. Ayda 240 saat. Bu da yılda 2880 saat
yapıyor. Uyku süremizde bir yılda 120 gün. 120 + 45 = 165 Yani arkadaşlar 1 yılın
neredeyse yarısını uyuyarak ve televizyon izleyerek geçiriyoruz. Ne büyük bir zaman kaybı!
Amerikan Pediyatri Akademisi'nin televizyon ve çocuklar konulu araştırmasına göre 2
yaşın altındaki çocuklara “kesinlikle” televizyon izlettirilmemeli.

İnternetin Yararları ve Zararları
Yararları
1-Bilgiye Ulaşmayı Sağlar
2-Bilgiye Hızlı Ulaşmayı Sağlar
3-Gidemediğimiz Göremediğimiz Her yer Hakkında Bilgi
Edinmemizi Sağlar
4-Film , Müzik ve Videolar Sayesinde Eğlenceli Vakit
Geçirmemizi Sağlar
5-Sosyal İletişim Siteleri Sayesinde Yeni Dostluklar ve
Paylaşımlar Edinmemizi Sağlar
6- Bilgi ve Görsel Anlamda En Hızlı İletişim Aracıdır
7- İnternet Ülkeleri ve İnsanları Birbirine Yaklaştıran İletişim
aracıdır.

İnternetin Yararları ve Zararları
Zararları
1- Gereğinden Fazla Kullanıldığında Vakit Kaybına
Neden Olur
2- Zararlı Siteler Çocukların ve Yetişkinlerin Ruh
Sağlığının Bozulmasına Neden Olur
3- İnternet Üzerinden Oynanan Oyunlar Çocukların
Zamanlarını Boşa Harcamalarına ve Şiddete
Yönelmelerine Neden Olur.
4- Aile İçinde Paylaşımın Azalmasına Neden Olur
5-Dolandırıcılık ve Sahtekarlık İçin Uygun Bir
Ortamdır
6- Göz , Boyun Bel ve El Bileklerinde Çeşitli
Rahatsızlıklara Neden Olur.

Sizleri medya araçlarının kullanımı ile ilgili
kısaca bilgilendirmek istedik.Şimdi “ben ve
medya iletişimi” hakkında kendi fikirlerimi
ortaya koymak istiyorum;
Benimde telefonum,bilgisayarım,tabletim vb.
teknolojik aletim var. Olumlu ve olumsuz
etkilerinden fazlasıyla
yararlanıyorum.Olabildiğince onları az
kullanmaya çalışıyorum.İnternete ne kadar az
girmeye çalışsam da olumsuz etkisi çok
büyük.Ayrıca bizim evimizde(neredeyse her
evde olduğu gibi)televizyonda var.Onun
radyasyonu çok fazla.Küçüklere de büyüklere
de olumsuz mesajlar veriyor.

İşte bir başka bakış açısı, ünlü
komedyen Groucho MARX burada
çok güzel bir noktaya
değinmiş.Bunu aramızdan kaç kişi
yapar bilemem?
Ama size bir şey söyleye bilirim ki aslında bunu ben de
yapmıyorum.

Bilinçli Medya Kullanımı İçin
Sizleri Okumaya Davet Ediyoruz.

Bizleri Dinlediğiniz İçin
Teşekkür Ederiz.
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