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ÇOCUK ve MEDYA
Çocuk Kimdir?
Çocuk, Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar› Sözleflmesi’ne göre 0-18 yafl aras› insand›r. Biz çocuklar her geçen gün gelifliyoruz. Geliflirken de baz› olumsuz etkenlerden etkilenebiliyoruz. Bunlardan birisi de medyad›r.
Medya Nedir?
Medya, tüm kitlesel iletiflim araçlar›n› kapsar. Yani medya sadece bilgisayar, televizyon gibi araçlar› kapsamaz, daha kapsaml›d›r.
Medyan›n Çocuklar Üzerindeki Etkisi
Medya her geçen gün büyüyor ve biz çocuklara tehdit oluflturuyor. Bu tehditlerden
baz›lar›:
• Çeflitli sa¤l›k sorunlar›
• Sosyalleflememe
• Okul performans›nda düflüfl
• fiiddete yönelme
Biz çocuklar internette elektronik posta, tart›flma-forum sayfalar›, muhabbet odalar› arac›l›¤›yla birbirimizle iletiflime geçer, bilgi al›flveriflinde bulunur ve birbirimizi
destekleriz. Arkadafll›k ortam›ndan uzak yaflad›¤›m›z flehirlerde arkadafl ortam›n› ve
ihtiyac›n› internet ortamlar›nda buluyoruz. Bu arkadafll›k iliflkileri çok s›kl›kta ama
k›sa sürelidir. Bir otobüse binip herhangi biriyle bir süreli¤ine karfl›laflm›fl gibiyizdir.
Bu ortamda kontrol de çok azd›r. Bu yüzden internet iletifliminde konufltu¤umuz kiflinin kendini do¤ru tan›t›p tan›tmayaca¤›n›, gerçek kiflili¤ini gösterip göstermeyece¤ini bilemeyiz.

Bandera’n›n 1963’te okul öncesi çocuklarda yapt›¤› araflt›rma flöyledir:
Bir aktör bir oyunca¤a hareket etmesini söylüyor, etmeyince vuruyor,
1. grupta aktör flekerle ödüllendiriliyor.
2. grupta aktöre ne ceza, ne de ödül veriliyor.
3. grupta aktör sözel olarak azarlan›yor.
Bu filmden sonra 1. ve 2. gruptaki çocuklar daha sald›rgan davran›rken, 3. gruptaki çocuklar daha sakin oluyor. Çünkü 1. ve 2. grupta aktörün yapt›¤› davran›fl hofl
karfl›lan›rken 3. grupta aktörün yapt›¤› davran›fl›n yanl›fl oldu¤u gösteriliyor. Sonuç
olarak çocuklar televizyon ve internet ortam›nda gördüklerini kendi hayatlar›na da iflleyebiliyor.
2009’da RTÜK’ün yapt›¤› Televizyon ‹zleme E¤ilimleri Araflt›rmas›’n›n bulgular›na göre flu grafikler ortaya ç›km›flt›r:

Bu iki grafi¤e göre hafta sonunda televizyonun daha çok izlendi¤i ve 18.01-21.00
saatleri aras› daha çok izlendi¤i bulgusuna var›lm›flt›r. Bu saatler çocuklar›n da uyan›k
olup aileleri ile birlikte zaman geçirdi¤i saatlerdir. Bu nedenle bu saatte yay›mlanan
programlar›n niteli¤i, ailelerin bu konudaki bilinci biz çocuklar›n geliflimi aç›s›ndan
çok önemlidir.
Çözüm Yollar› Nelerdir?
Medyan›n içinde bar›nd›rd›¤› tehditlere çözüm yollar› bulunabilir. Örne¤in:
• Çocuklar› e¤itici çeflitli oyunlar›n haz›rlanmas›
• Gazete ve dergilerde faydal› içeriklerin gösterilmesi
• Biz çocuklar›n internette gezinimini kontrol etmek (çünkü çocuklar daha neyin iyi
neyin kötü oldu¤unu ay›rt edemeyebilir.)
Çözümler çeflitlendirilebilir; ancak k›s›tlama koymak çözüm de¤ildir. ‹nsan k›s›tlama koyulan fleyin daha çok üstüne gider. Çocuklar›n zaten içinde oldu¤u medyan›n yasaks›z ama bilinçli, do¤ru ve faydal› kullan›m›n› sa¤lamak dile¤iyle...

