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MEDYA OKURYAZARI OLMAK
Medya denince akla ilk önce televizyon, internet, gazete, dergi, cep telefonu ve radyo gibi iletiflim araçlar› gelmektedir. Ama medya sadece bunlardan ibaret de¤ildir.
Bunlar›n yan› s›ra bütün yiyeceklerin, eflyalar›n, yani sat›n alabilece¤imiz her fleyin
ambalajlar› üzerindeki görseller de medyan›n bir parças›d›r.
Medyan›n her çeflit bilgiyi aktarma, e¤lendirme, e¤itme gibi yararl› yönlerinin yan›nda zararl› yanlar› da vard›r. Buna örnek vermek gerekirse; ülkemizde çocuklar günde ortalama 3-5 saat televizyon izlemektedir. ‹lkö¤retim ça¤› çocuklar›, televizyon izlemenin d›fl›nda oyun ve araflt›rma amac›yla internete girmekte, arkadafllar›yla iletiflimlerinde sms, facebook, twitter gibi yöntemler kullanmakta, yine medya yoluyla ulaflt›¤› bilgilerin do¤rulu¤unu araflt›rmadan tüketim kararlar› verebilmekte ve medyan›n istedi¤i yönde davran›fl biçimleri gelifltirmektedir. Bu sebeple çocuklar hem medya ba¤›ml›s› olmakta hem de medyay› yanl›fl kullanmaktad›rlar. Medyan›n zararl› yönlerini
s›ralamak gerekirse:
Günümüzün yayg›n olarak kullan›lan sosyal paylafl›m siteleri sayesinde insanlar
sosyalleflti¤ini düflünürken, asl›nda asosyalli¤e do¤ru ad›m at›yorlar.
Sosyal paylafl›m siteleri insanlar›n psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor.
En iyi bildi¤imiz ba¤›ml›l›k yapan maddelerin bafl›nda gelen sigara, alkol ve uyuflturucu maddelerinin aras›na, sosyal paylafl›m sitelerine ba¤›ml›l›k maddesi de ekleniyor haliyle.
‹nsanlarla iletiflimimiz sadece yaz›dan ibaret olmaya bafll›yor.
E¤er biz medyan›n zararl› etkilerinden korunamazsak medya bizi hem kendi ba¤›ml›s› haline getirecek, psikolojimizi olumsuz yönde etkileyecek, hem de bizi asosyallefltirecek. Medya ile gere¤inden çok zaman geçiren büyükler çocuklar›na zaman ay›ramamaktad›r. Ailesinden yeteri kadar sevgi ve ilgi görmeyen çocuklar odalar›na kapanmakta ve sanal ortam›n tehlikelerine karfl› yeterince bilgilendirilemedikleri için savunmas›zlard›r. Anne ve baba ise çocu¤un evde olmas› nedeniyle güvende oldu¤unu düflünebilmekte hatta evde kald›¤› için mutlu bile olmaktad›rlar.

Medyan›n zararl› yönlerinden korunmaya çal›flmal›y›z. Bunun için siz medya yetkililerinden flunu diliyoruz. Lütfen kendi çocuklar›n›za izletmeyece¤iniz televizyon ve
bilgisayar programlar›n› üretmeyin. Topluma yararl› yetiflkinler olabilmemiz için; fliddet, cinsellik, kötü örnek olabilecek davran›fllar, alkol, sigara, uyuflturucu, soygun ve
afl›r› tüketime özendiren içerikli yay›nlar yapmaman›z konusunda duyarl› olman›z›
bekliyoruz.
Medyan›n bütün zararl› yollar›ndan kurtulman›n en kolay yolu bir medya okuryazar› olmakt›r. Millî E¤itim Bakanl›¤›’n›n da bir an önce bu konuya el atmas› gerekir.
Medya okuryazarl›¤› dersinin tüm okullarda gelecek ö¤renim y›l›ndan itibaren zorunlu ders olmal›. Bu dersin etkin bir flekilde okutulmas› sa¤lanmal›d›r. Bu konuda denetimlerin art›r›lmas›, görsel ve iflitsel medyada toplumun bilgilendirilmesi amac›yla yap›lacak çal›flmalara destek olmas›n› istiyoruz

