ÖNÜM, ARKAM, SAĞIM, SOLUM MEDYA:
SOBELENMEYECEĞİZ!..
Çocuk ve Medya Çocuk Görüşü Kitabı

Hazırlayan
Mustafa Ruhi Şirin

Çocuk Vakfı Yayınları: 103
I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi
Yayın Dizisi: 4
Kapak Tasarımı

: Judo Reklam ve Tanıtım Hizmetleri

İç Tasarım

: Umut GÜNDÜZ

Son Okuma

: Ali Görkem USERİN

Baskı/Cilt

: Altan Basım San. Tic. Ltd. Şti.
0 212 629 03 74

Baskı Tarihi

: Kasım 2013

Birinci Baskı

: 2500 adet

ISBN

: 978-975-522-094-0

Çocuk Vakfı Yayınları
Zafer Sokağı No:17
Nişantaşı/İSTANBUL
Telefon

: 0 212 240 41 96 - 212 240 23 83

Belgegeçer

: 0 212 230 01 25

Elektronik Posta

: bilgi@cocukvakfi.org.tr

İnternet Sitesi

: www.cocukvakfi.org.tr

I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi

ÖNÜM, ARKAM, SAĞIM, SOLUM MEDYA:
SOBELENMEYECEĞİZ!..
Çocuk ve Medya Çocuk Görüşü Kitabı

İstanbul, Kasım 2013

tesekkurler

Çocuk ve Medya
Çocuk Görüşü Kitabı’nda
yer alan 9-18 yaş grubu çocuklara ait
sözlü ve yazılı görüş, sözlü sunum
video, poster, karikatür, fotoğraf ve
filmlerin değerlendirilmesinde katkıda
bulunan çocuk kitabı yazarı, karikatürist,
sinema eleştirmeni, fotoğraf sanatçısı
ve Bilim ve Değerlendirme Kurulu
Üyeleri;

Teşekkür Ederiz...
I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi

tesekkurler

Prof. Dr. A. Korkut Tuna,
Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu,
Doç. Dr. Ahmet Albayrak,
Ayla Çınaroğlu,
Prof. Dr. Ayla Oktay,
Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu,
Aytül Akal,
Aziz Yavuzdoğan,
Av. Betül Onursal,
Betül Tarıman,
Prof. Dr. Davut Dursun,
Dr. Ebubekir Çakmak,
Prof. Dr. Erol Nezih Orhon,
Yrd. Doç. Dr. Faruk Levent,
Dr. Fatih Erdoğan,
Hatice Çolak Yentürk,
Dr. Hüseyin Şirin,
Prof. Dr. İsmail Kaya,
İsmail Küçük,
Mavisel Yener,
Mükremin Seçim,
Nemika Tuğcu,
Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu,
Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar,
Prof. Dr. Özden Cankaya,
Doç. Dr. Rasime Ayhan Yılmaz,
Salih Mercanoğlu,
Prof. Dr. Sedat Sever,
Doç. Dr. Sedat Şimşek,
Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün,
Prof. Dr. Serpil Uğur Baysal,
Yrd. Dr. Dr. Şahin Oruç,
Doç. Dr. Vefa Taşdelen,
Yasemin Ünal,
Doç. Dr. Yıldız Dilek Ertürk
Yunus Bekir Yurdakul’a

onsoz

Medya konusunda çocuk görüşü alınmasına niçin
karar verdik? Kongre’de çocukların kendilerini
ilgilendiren bir konuda görüşlerini açıklamaları ve
temsil haklarını kullanabilmeleri için...
I.Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’ne çocuk
başvuruları için Ben ve İletişim Araçları başlığını belirledik. 9-18 yaş grubu çocukların
sözlü ve yazılı görüş, resimle görüş bildirme
(Poster), karikatür, fotoğraf ve film türlerinin
birinde başvuru yapmalarını önerdik. Okullara
afişler gönderildi ve duyurular yapıldı.
Bu amaçla, Çocuk ve Medya Hareketi ile
Kongre’nin internet sitesinde özel bölüm
hazırlandı. Kongre’ye çocuk başvurularının
nasıl yapılacağı ise Çocuk Katılımı Yönergesi
ile belirlenmişti. Türkiye Çocuk ve Medya
Kongresi Yönergesi ile Çocuk ve Yetişkin
Komisyonları Yönergesi, Kongre’de görev
yapacak çocuk ve yetişkin delege adaylarına
önceden duyuruldu.
Türkiye’de çocuk ve medya çerçevesinde
çocukların görüşlerini açıklayacakları ortamlar
çok az. Birkaç örnek dışında bu ortamların
olmadığını bile rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bu noktada çocuk ve medya ilişkisi için
üç soru sorabiliriz: Çocuklar kendilerini
ilgilendiren konularda görüş açıklayabiliyor ve
medya bu görüşlerin ilgili yerlere ulaşmasına
aracı oluyor mu? Çocuklar medyada temsil
ediliyor mu? Çocuklar yaş düzeylerine uygun
medya ürünlerini oluşturabiliyor mu?
Çocuk ve medya ilişkisine odaklı bu üç soruya
tek bir sözcükle cevap vermek mümkün:
Hayır!.. Buna karşılık, yetişkinlerin birer
maskotu olarak arada çocukların seslerini
duyuyoruz, yazılarını okuyoruz. Ne yazık
ki bu göstermelik süreçlere ne çocuk bakışı
yansıyor ne de çocukların görüşleri. Bu yaygın
anlayışın çocukları kalıplayıcı aile ortamlarından
ve eğitim sisteminden kaynaklandığı ise
bugün artık ortak kabullerden biri durumuna
gelmiştir.
Çocuk ve medya konulu bir Kongre’de çocukların
görüş açıklaması bir ayrıcalık değil bir haktır.
Kongre sonunda çocukların yetki ve sorumluluk
alması sağlanamazsa çocuklar bu Kongre’de de
maskot olarak yer almış olmaktan öte bir işlevi
yerine getirmemiş olacak.

Ben ve İletişim Araçları başlığı atlında
görüş bildiren çocukların çoğunluğunun
yetişkinlere yönelik programları tercih
ettiklerini fark ettik. Zaten gazete ve televizyonlarda çocuk haberleri ve yarışma
programları dışında çocuk yok gibi. Çocuk
televizyonlarını izleyen çocukların çoğunluğu
ise 9 yaşın altında. Bunun anlamı ise çok
açık: Medya toplumunda çocukluk yaşı
giderek küçülüyor ve çocuklar erken yaşta
yetişkinlere yönelik programları izlemeyi
tercih ediyorlar.
Çocuk başvurularının bir diğer ortak yönü
ise, yaş farkına karşın, yazılı görüşlerin
çoğunluğunun dilinin birbiriyle benzerliği hatta
yetişkin dil dizgesine yakın olması. Örneğin; 10
yaşında bir çocukla, 15 ya da 17 yaşındaki ilk
gençlik çağındakilerin kullandığı dil ve ifade
biçimi neredeyse aynı.
Çocukların başvurularını inceleyen çocuk
kitabı yazarları ve gelişim uzmanlarının,
çocukların yaş düzeylerinin üzerinde bir dil
kullandıklarını belirlemeleri de zor olmadı.
Çocuklar adına gönderilen sözlü ve yazılı
görüş, poster, karikatür, fotoğraf ve filmlere
yetişkin elinin değdiği örnekleri elemek daha
kolay oldu.
Kongre’ye delege seçilebilmek için başvuran
çocukların ortak yönü ise, medyadan çocukların
korunmasına yönelik görüşlerin ağırlıkta
olmasıydı. Söz konusu bu görüşlerin çocuklardan
ziyade yetişkinlerin kaygılarını yansıttığını
burada vurgulamış olmakla yetinelim.

Ben ve İletişim Araçları çerçevesinde
görüş bildiren çocukların bir bölümü ise
çocuk-medya ilişkisini anne-babalarından
farklı yorumluyorlar. Anne-babaların medyayı
güvensiz mecra kabul etmelerine karşılık,
çocuklar medyanın olumlu yönlerinden
yararlanmak için daha meraklı ve istekliler.
Anne-babalar çoğunlukla geleneksel medya
televizyonla yetinmeyi tercih ediyor.
“Ekran kuşağı” çocuklarının ise bilgisayar
oyunlarından internet programlarına, akıllı
telefonlardan i-pad’lere kadar her tür ekrana
ilgileri daha fazla.
Çocuk başvurularını heyecanla beklemiş,
gönderilen başvurular üzerinde birkaç
ay göz gezdirmiş, okumuş ve izlemiş
biri olarak şu sonuca ulaştım: Türkiye,
medya okuryazarlığı becerisini geliştiren
eğitim ve öğretim ortamından yoksun bir
ülke. Çocuk-medya ilişkisinde kuşakların
eğilimleri göz ardı edilerek ne yeni çocukluğu,
ne geleneksel ve yeni medya arasındaki farkı
ne de medya gerçeğini kavrayabiliriz.
I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nde
görev yapacak 9-18 yaş arasında 115 Çocuk
Delege’nin görüşlerinden oluşan bu kitap
Türkiye’de alanında hazırlanmış ilk çocuk ve
medya görüşü kitabıdır. Bu kitapta görüşleri
yer alan çocuklar Kongre’de yalnızca görüş
açıklamayacak. Çocuk Komisyonları’nda
raporlarını hazırlayacak ve Kongre Genel
Kurulu’nda sunacaklar. Kongre Genel
Kurulu’nu ise Çocuk ve Yetişkin Divan
Başkanı ve Divan Üyeleri birlikte yönetecekler.

Çocuk Delegeler Kongre’nin açılışından
kapanışına kadar Yetişkin Delegeler ile eşit
oy hakkına sahip olacaklar. Kongre’de önce
çocukların hazırlayacağı bildiri okunacak.
Bir sonraki Kongre’ye kadar 9-18 yaş grubu
çocuklara yetki ve sorumluluk verilmesi amacıyla 15 üyeden oluşacak Çocuk ve Medya
İzleme Kurulu seçimi de yapılacak.
Çocuklar, medya ile ilişkilerini bir saklambaç
oyunu olarak algılamıyorlar. Medyadan korunmak yanında yararlanmayı da önemsiyorlar. Bu

konuda çocuklara daha çok güveniyorum.
Bunun için de önce çocukları dinlemeye
hazır olmalıyız.
Medya okuryazarı bir ülke olabilmemiz için
daha büyük bir hayalim var: Çocukların
başlatacağı ve kararların yetişkinlerle birlikte
alınacağı çocuk ödevlerini gerçekleştirmek.
İşte o zaman, Çocuk Delege seçilen 15 yaşındaki
Derya Koç’un bu kitaba adını verdiğimiz
başlıkta hatırlattığı gibi: Önüm, Arkam,
Sağım, Solum Medya: Sobelenmeyeceğiz!..

Tarabya, 22 Eylül 2013
Mustafa Ruhi Şirin
Çocuk Vakfı Başkanı
Kongre Genel Yönetmeni

icindekiler
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Sozlu
Sunum

Sozlu
Sunum
Video

Poster
Sunumu

74

88

94

Karikatur Fotograf

114

130

Film

138

Yazılı Sunum
Yazılı Sunumlara; telefonunuz ile internet üzerinden “QR kodu” okutarak ya da;
“www.cocukvemedyahareketi.org/tr/kongre/kongre-cocuk-delegeleri/yazili-sunum”
adresinden ulaşabilirsiniz..
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Azra Kevser Sakızcı
9 Yaşında
Kahramanmaraş Bilim ve Sanat Merkezi

BENİM KARA SÖZLÜĞÜM
Bilgisayarım... gölgesinde dinlenip meyvelerinden yararlandığım ağacımdır. Bazılarından
lezzetli yemekler yapıp afiyetle yediğimiz
bazılarından ise zehirlendiğimiz bir mantar. Çoğu insana göre yarısı dolu yarısı
boş bir bardak. Bardağın dolu tarafını
görenler o aletten oldukça faydalanırlar.
Göremeyenler ise boşu boşuna zaman
kaybederler.

Bilgisayarımdan bir yandan müziğimi dinler
coşarım, diğer taraftan yazılarımı büyük bir
hazla yazarım. Takıldığım yerde benim kara
sözlüğüm imdadıma yetişir. Ben, bu arkadaştan yararlanan bir çocuğum. Ayrıca hiçbir
şeyi ailemin sıcaklığına değişmem.

Bilgisayarlar aynen arabalara benzer. Direksiyondaki insan isterse uzağı yakınlaştırır,
isterse de tümsekli yollardan giderek zarar
görür. İsteyen kardeşim için dünya parmaklarının arasında bir tuş kadar yakındır
kendisine. Yüzyıllar ötesine doğru kutsal bir
yolculuğa çıkar youtube’den. Kendini tanır
önce, ecdadının gül kokusunu solur ciğerlerine. İsterse de kene gibi yapışıp zamanını ona
feda edebilir.
14
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Selin Uçansu
9 Yaşında
100. Yıl Mustafa Kemal İlkokulu
Beşiktaş/İstanbul

Bizim televizyon başında olduğumuz
saatlerde yayınlanan reklamlarda çok fazla
özendirici yiyecek ve içecek tanıtımına
rastlıyorum. Dondurmalar, çikolatalar, çikolatalı
sütler... Hatta sucuk reklamları var. Bunları
hiç tadamayan, alamayan çocuklar var. Şeker
hastası çocuklar var. Bu tür reklamları
çocukların da izleyebileceği saatlerde yayınlamaları, bizleri özendirmeleri bence doğru
değil.

GÜVENLİ İNTERNET
KULLANMAK İSTİYORUM
Okulumda duvarlara asılı broşürleri gördüm.
“Sorunu büyümeden çözelim’’ yazıyordu. Orada
televizyon önünde duran çocukların resmini
görünce farkına vardım ki, biz ekran karşısında
çok kalıyoruz. Çocuklara uzun saatler boyunca
televizyon izletilmemeli. Çocuklar televizyonu
bir vakit geçirme, eğlence aracı olarak kullanmamalı. Öğrenme ihtiyacımızın bir kısmını
karşılayabilir, merakımızı giderebilir... Hepsi o
kadar. Çünkü biz çocuklar, orada gördüğümüz
pek çok şeyi gerçek sanıyoruz.

İnternetten, ödevlerimi yaparken çok
yararlanıyorum. Ancak internetin doğru
kullanımıyla ilgili bir ders almadım. Sadece
ailemin yardımcı olabildiği şekliyle araştırmalarımı yapabiliyorum. Orada karşılaştığım
her bilginin doğru olmadığını duymuştum
ama kendim bunu ayırt edemiyorum. Ayrıca
interneti kötü amaçları için kullanan, bu yolla
çocuklara zarar veren insanlar yüzünden
oluşmuş “bilişim suçları’’ adı altında bir suç
şekli olduğunu da duymuştum. Bu tehlikeler
hakkında okulumda bilgilendirilmek ve
güvenli internet kullanmak istiyorum.

Bazen de izlediğim, özellikle gençlik ve
çocuk dizilerinde yaşantımızdan çok farklı
şeylerle karşılaşıyorum. Oradaki öğrencilerin
saçları boyalı, yüzleri makyajlı, çevresindeki
arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle ilişkileri
farklı. Ben bunlar nasıl öğrenciler diye
düşünüyorum ama arkadaşlarımdan bazıları
onları taklit etmeye çalışıyor.
15
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Veysel Karaburç
9 Yaşında
Pazarbaşı İlkokulu
Şahinbey/Gaziantep

ANNEMİN SESİ
İletişim aracı denince benim aklıma cep
telefonu geliyor. Benim cep telefonum var.
Nereye gidersem hep yanımda taşıyorum.
Babamın da var, annemin de var. Biz üç kişilik
bir aileyiz ama üç telefonumuz var.

olmazsa korkuyorum. O beni koruyor. Çünkü
bir şey olsa, hemen arıyorum, korkum geçiyor.
Bir keresinde okulda herkes simit yeyip
ayran içiyordu. Benim param yoktu. Canım çok
istemişti. Hemen babamı aradım. Babam geldi
ve simit ayran aldı. İletişim aracım olmasaydı
babamı çağıramazdım. Annemin sesini her
zaman duyuruyor bana. Yoksa çok özlerdim
onu telefonum olmasaydı. Annem uzakta
olduğundan iletişim kuramıyoruz. Ama iletişim
aracım olan cep telefonumla uzaktaki annemin
sesini alıyorum. Böylece iletişim aracım olan
cep telefonum bana annesizliği unutturuyor,
annesiz kalmıyorum.

Babam Gaziantep’te çalışıyor. Annem
Artvin’de çalışıyor. Gaziantep’le Artvin
birbirine çok uzak. Biz bir keresinde 24 saatte
gittik. Bir keresinde de yolda kaldık. Ben
tatillerde annemin yanında kalıyorum. Okul
zamanlarında babamın yanında kalıyorum.
İletişim aracım olan cep telefonum benim
için hem annemin sesi hem de babamın sesi
demektir. Çünkü onların sesini istediğim
zaman bana duyuruyor. Her isteğimi iletişim
aracım olan cep telefonumla söylüyorum.
Telefonum yanımda olunca sanki annemle
babam yanımda sanıyorum. Telefonum
16
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Zişan Ustamehmetoğlu
9 Yaşında
İslambey İlkokulu
Eyüp/İstanbul

İLETİŞİM ARAÇLARININ
ZARARLARI
İletişim araçları günümüz teknolojisiyle günden
güne gelişmektedir. Bu iletişim araçları hayatımızın vazgeçilmez birer parçasıdır. Çünkü
iletişim bu araçlar sayesinde çok hızlı ve kolay
olmuştur. Mesela dünyanın bir ucunda oturan
bir tanıdığımızla saniyeler içinde bağlantı
kurabiliriz. Bu bizim için büyük bir kolaylıktır.

• İletişim araçlarıyla çok fazla meşgul
olursak derslerimize zaman ayıramayız bu da
okul başarımızı düşürür.
Bu yüzden iletişim araçlarını bilinçli ve
kontrollü kullanmalıyız.
Düzgün kullandığımızda bize her bakımdan
faydalı olacak iletişim araçlarını doğru
kullanmamız dileğiyle.

İletişim araçları doğru kullanıldığında yararlı
olurken yanlış kullanıldığında da birtakım
zararları vardır. Bu zararları şöyle sıralayabiliriz:
• Bu araçların yaydığı radyasyon vücudumuza
zarar verir.
• Uzun süre bu araçlarla meşgul olursak
gözlerimiz bozulur.
• Kontrollü kullanmazsak zamanımızı boşa
harcamış oluruz.
• Yaşımıza uygun olmayan programlar
bizi olumsuz etkileyebilir, psikolojimiz
bozulabilir.
17
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Beyza Yılmaz
10 Yaşında
Isparta Bilim ve Sanat Merkezi

Anne babalar çocuklarına zarar gelmesini
istemezler. Dikkat edilmezse televizyon da
bir tehlikedir. Anne ve baba buna da dikkat
etmeli, çocuklarını iyi programlara yöneltmeli,
kötülerden uzak tutmalıdır. Onların her an
çocuklarının yanında olup izledikleri tüm televizyon programlarını denetlemeleri mümkün
değildir. Ya da programların çocuklar üzerinde
oluşturabileceği olumsuzluklar hakkında bilgi
sahibi olamayabilirler. Bu yüzden kontrolü
devlet ve yapımcılar üstlenmelidirler.

BİZLERİ KORUMAK
SİZİN ELİNİZDE!
Davranışlarınızı değerlendirmek aklınıza geldi
mi? Eğer kötü davranışlarınız varsa bunların
neden kaynaklandığını düşündünüz mü?
Özellikle biz çocuklar çevremizde gördüğümüz
davranışlara özeniriz ve aynı şeyleri tekrar
etmeyi çok severiz. En çok etkilendiklerimiz
ise televizyondan gördüklerimizdir.
Televizyon çocuklar için hareketli, eğlenceli,
renkli bir dünyadır. Orada gördükleri ona
güzel ve çekici gelir. TV’de her an bir olay,
olayın içinde de bizi yönlendiren davranışlar
vardır. Çocuklar da buna kurban gider.
İzlediği çizgi filmden etkilenerek balkondan
atlayan, silahlı saldırıda bulunan çocukları
haberlerde duyuyoruz.

Devlet tarafından iyi programlar teşvik edilmeli,
kötüler de engellenmelidir. Programlar uzmanlar
tarafından incelenip onaylanmalı ve programın
başında çocukların anlayabileceği, programın
kalitesini gösteren işaretler bulunmalıdır.
Böylece anne ve babalar çocuklarına televizyonu
daha güvenli bir şekilde seyrettirebilirler.
Biz çocuklara hayatımızı karartacak şeyler
yerine eğlenmeyi, gülmeyi öğreten programlar
daha yoğun olmalıdır. Böylece geleceğimizi
aydınlatabiliriz...

Televizyonun olumlu yanları da vardır. Bazı
programlarda, şiddet içermeyen, çocuklara güzel
davranışlar gösteren uygulamalar bulunur.
18
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Fatih Yiğit Evyapan
4. Sınıf Öğrencisi
Küçükyalı Özel Tekden Koleji
Kartal/İstanbul

TELEVİZYON ve BEN
Televizyon ve ben arkadaş gibiyiz. Çünkü
benim ne kardeşim, ne abim, ne de ablam var.
Anlayacağınız evin tek çocuğu benim. Aslında
bu durum beni biraz daha televizyona yaklaştırır.

Açıkçası annem babam kızmasa saatlerce
televizyon başından kalkmam. Televizyonun
sevmediğim yönlerinden biri de, bazı programlarda yaşımıza uygun olmayan şeylerin
olmasıdır. Mesela korku filmleri izledikten
sonra korkudan uyuyamadığımda annemlerin
yanına gider orda yatarım. Buradaki en büyük
zarar anneme ve babama olur. Daha böyle
milyonlarca zararı var. Bunlar ise birkaçı.

Şimdi ise size televizyonun bana faydalarından
ve zararlarından bahsedeceğim. Televizyon
benim yeni şeyler öğrenmemi sağladı. Hayat
kültürümün oluşmasına yardımcı oldu. Hatta
Hezarfen Ahmet Çelebi’yi ben 7 yaşımda iken
bir çizgi filmden öğrendim. Belgesellerde çok
özel, çok nadir, kelimelerle anlatılamayacak
kadar güzel görüntüler gördüm. Dünyadan
haberimin olmasını, vatanımdan haberimin
olmasını sağladı. Daha birçok faydası var.
Ama bir de zararları var. Öncelikli zararları
beynimizi uyuşturmasıdır. Bir insan nasıl
uyuşturucu kullanıyorsa televizyon da beyin
için uyuşturucudur. Bir tane daha böyle özellik
vardır ki o da bağımlılık yapmasıdır.

Artık diyeceğim bu kadar. Bitirmeden önce
şunu söylemek isterim.
“Televizyon benim arkadaşımsa, kitap kardeşimdir.”
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Nasuhi Burak Günal
10 Yaşında
İsmail Kurtul İlkokulu
Kahramanmaraş

MEDYA İLE GERÇEK
HAYATI KARIŞTIRMAYIN
Bence çocuklar medyayla fazla takılıyorlar.
Ben bir medya aracıyla karşı karşıya kaldığımda
kendime şu iki soruyu sorarım: Bu medya
aracının bana zararları ve yararları nelerdir?
Bu aracın zararlarını gidermek için ne yapmalıyım? Bu sorular sayesinde çoğu zaman
medyanın zararları beni etkilemez.

medyayı 7 yaşında, yani okuma yazmayı
öğrendikten sonra hemen kullanmaya başlıyorlar.
Son fikrim de çocuklar için sosyal medya
siteleri, mesela çocuk Facebook, çocuk Twitter,
çocuk Hotmail. Ben şahsen çocukların şiddeti,
küfürlü konuşmayı vb. öğrenmemeleri gerektiğini
düşünüyorum. Bu fikrin gerçek amacı şudur:
Bir arkadaşım Facebook’ta bana küfürlü bir
yazı yazdıysa, o içerik bana gösterilmeyecek.

Benim bu konudaki önerilerimden biri şu:
Kendinden kameralı televizyonları insanlar
gözlükle izler ve televizyon etrafındaki seyredenleri tarar. Eğer seyredenlerin içerisinde
yayınlanan programın yaş sınırından düşük
biri varsa onun gözlüğü, tüm ekranda yaş
sınırı işareti gösterir. Tabii bu televizyon
imalatçılarına sunduğum öneri.

Sonuç olarak çocuklara medyayı kullandırtmazsak zararlarını alamazlar, ama yararlarını
da alamazlar. Kullanmamak çözüm değil.
Bunu ebeveynlere söylüyorum: Siz siz olun
çocuklarınız medyayla çok iç içe olmasınlar.
Çocuklar: Siz siz olun medyayla gerçek hayatı
karıştırmayın.

Milli Eğitim Bakanlığı’na ise sunduğum
öneri: Çocuklara 7 yaşından itibaren ‘Medya
Okuryazarlığı’ dersi verilmesi. Çünkü çocuklar
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Öykü Taş
10 Yaşında
Balıkesir Zağnospaşa Ortaokulu

YA GERÇEK DEĞİLSE!..
Hikayeyi buldum, bu kez başından sonuna
kadar dikkatlice izledim. O çocuğun yaşadıkları
iç dünyamı paramparça etmişti. Ağlamaktan
gözlerim şişmişti...

Medya konusu herkesi olduğu gibi beni de
fazlaca ilgilendiriyor. Çünkü, bence hayatımız
haber almak üzerine kurulmuş. Teknoloji
bu kadar hızla ilerlerken bizler okumalı,
yazmalı, dinlemeli, öğrenmeli, araştırmalıyız
ki bilelim... Medya konusunda tek dileğim
ise; biz çocukları yani yeni yeşeren beyinleri
yalan yanlış haberlerle doldurmamalarıdır.
Sizlere medyanın bana neler hissettirebileceğini
yaşadığım ufak bir medya anısıyla anlatmak
isterim...

Hikaye benim için gerçekten çok üzücüydü.
Bora yerine kendimi koydum, Bora’nın ailesi
yerine kendi ailemi koydum. Medya bana
lösemili bir çocuğun, Bora’nın yaşadıklarını
göstermişti. Yoksa nereden bilebilirdim? Gün
içerisinde birkaç kez izledim. Her izleyişimde
ise kendimi tutamadım ve ağladım. Hikayenin
slaytında okuduğum her satırın içine girdim,
yaşadım. Sanki Bora bendim...

İzlediklerimden Bir Tanesi
Televizyonun başında olduğum günlerden
biriydi. Kanallarda gezinirken ‘İtfaiyeci Bora’
kelimelerini duydum. O kanalda durdum
birden. İtfaiyeci Bora diye anlatılan hikaye
lösemili bir çocuktan söz ediyordu. Fazlaca
ilgimi çekti. Hikayeyi en başından seyredemediğim için internetten araştırma gereği duydum.

Şimdi düşünüyorum da;
BENİ ÖYLESİNE ÜZEN BU HİKAYE, YA
GERÇEK DEĞİLSE!!!
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Bengisu Eda Karaburç
11 Yaşında
Cebelibereket İlkokulu
Merkez/Osmaniye

İNSANLIĞIN ANSİKLOPEDİSİ
Ders çalışırken iletişim araçlarından en
yaygın olarak kullanılan internetten çok
yararlanıyorum. Bilmediğim konulara çalışma
imkanı buluyorum. Ders videoları izliyorum.
Bol miktarda soru çözüyorum.

Üstelik tüm insanlığın ortak yazarı olan bir
kitaptır. Her web sitesinde ayrı bir yazarın
yazısı vardır, başka bir kişinin emeği vardır.
İnternet, her gün yeni bir cildi yayımlanan en
geniş kapsamlı ansiklopedidir.

İnternet benim için parasız dershanedir,
her an elimin altında bulunan özel ders
öğretmenimdir. Sınırsız sayıda değişik soru
bulunan soru bankası kitaplarımdır. Performans
ödevlerimi kapaklarına kadar veren etüt
ablamdır. Her konuda bilgisi olan alim
dedemdir. Sabırlı, yorulmayan, ben çalışmak
istedikçe hep yanımda olan arkadaşımdır.

İnternet ansiklopedisi, genel kültür kitabıdır.
Sayfaları arasında her şey bulunur. İnsanlığın
ortak kitabı olduğundan kötü niyetli kişilerin
kötü düşünceleri, zararlı içerikleri, terbiyesiz
fotoğrafları ya da videoları olabilir. Hani
çocuk dergileri ya da çocuk kanalları vardır
ya. Çocuğa yönelik yayın yaparlar, çocuklar
için içerik koyarlar. Bu internet ansiklopedisinde böyle yetişkin çocuk diye bir ayrım
bulunmamaktadır. Tüm ciltler bir aradadır.
O yüzden son derece dikkatli olarak biz
çocuklar için zararlı olabilecek ciltlere el
vurulmamalı, bu siteler açılarak sayfalara
bakılmamalıdır.

Babamın çocukluğunda internet yokmuş.
Ansiklopediler varmış. Halen duruyorlar bizim
evde. Yılların kitabı onlar. Bence yılların kitapları
olduğundan, eski bilgiler vardır onlarda şimdi.
Ama internet en güncel ansiklopedidir.
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Buket Mart
11 Yaşında
Yediocak İlkokulu
Osmaniye

MEKTUP MERAKIM
Herkesin bir merakı vardır. Benim de merakım
mektup yazmak. Sevdiklerimle iletişim aracı
olarak mektubu kullanıyorum. Çoğu zaman
sevdiklerimden mektuplarıma cevap alamasam
da ben yine de yazıyorum.

Böyle başladı bende mektup merakı. Şimdi 6.
sınıfa geçtik. Güler’le halen mektuplaşıyoruz.
Aldığım mektupları hiç atmıyorum. Onları
biriktirip saklıyorum. Mektuplar sayesinde
Güler’in her şeyini biliyorum. Sanki yanımda
gibi. Mektuplarda her şey var. Hatta bir gün
Güler mektup yazarken annesi kızmış, o da
ağlamış. Mektubunun yazısı dağılmış. Yani
Güler’in gözyaşı bile var.

Güler adında bir arkadaşım vardı. Aynı apartmanda oturuyorduk. Çocukluğumuz birlikte
geçerken Gülerler, Erzurum’a taşındı. Güler’le,
annem annesiyle görüştüğü zamanlarda telefonla
konuşuyordum. Kontör gidiyor diye bizi
fazla konuşturmuyorlardı. O yaz arkadaşım
Güler’den bir gün mektup aldım. Hayatımda ilk
kez mektup almıştım. Defalarca okudum. Güler
bana uzun uzun arkadaşlarından, okulundan,
öğretmeninden söz ediyordu. Erzurum’u anlatmıştı. Görmediğim bir şehir hakkında bilgiler
edinmiştim. Arkadaşım Güler’in mektubu çok
hoşuma gitmişti. Hemen ben de ona cevap
yazdım.

Diğer arkadaşlarımla da mektuplaşıyorum.
Herkesin adresini alıyorum. Yazıyorum hemen.
Mektuplarda her şeyi ayrıntılı bir şekilde
yazıyorsun. Yazarken bir daha yaşıyorsun o
anları, okurken ayrı yaşıyorsun o duyguları.
Cevap alamamak bu işin en kötü tarafı olsa
da herkese tavsiye ederim. Herkese mektuplu
günler dilerim.
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Ece Kahraman
11 Yaşında
Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi

Bu zararlardan korunmak için de:
a) Araştırıp doğru veya yanlışlığı kanıtlamak,
b) Bir olayı farklı yönlerden incelemek,
c) Her önümüze çıkan haber vb. şeylere
inanmamak, gerekir.

BİR BİLGİ KOMİK OLMASI
GEREKİRKEN KORKUTUCU
OLABİLİYOR

Medyanın zararlarından korunmak kadar
önemli olan bir konu da neden dikkatli olmamız
gerektiğidir. Ve bunu şöyle açıklayabiliriz:
Dikkatli olursak, yanlış bilgilere kanmaz,
zararlı olan bilgileri bilmez ve doğru bilgi
kullanmış oluruz. Ama dikkatli olmazsak
birçok yalan bilgi öğrenip o bilgiye inanırsak
herkese yanlış bilgiyi söylemiş ve aslında
hiçbir şey bilmemiş oluruz.

Medyanın birçok zararı vardır. Genelde bu zararları fark edemeyiz. Çünkü hiç kimsenin aklında
“bu bilgi doğru mu?” gibi bir soru işareti oluşmaz.
Çünkü herkes bir bilginin bütün medyada olunca
doğru olduğunu düşünür. Oysa bu bilgiyi araştırıp,
daha doğru bir şekilde öğrenebiliriz. Buna örnek
olarak şu resmi gösterebiliriz:

İyi bir medya yazarı olmak çok zor bir iştir.
Çünkü bu işin birçok püf noktası vardır.
Püf noktalarını bilmek bize avantaj sağlar,
ama bilmezsek kimse bizim yazdıklarımıza
inanmaz. İşte bir medya yazarı olmanın altın
kuralları:
a) Doğru bilgi kullanmak
b) Dikkat çekici haberler yazmak
c) İnsanların bilmediği şeyleri araştırıp o
bilgileri yazmak
d) İnsanların yararına olan bilgileri kullanmak
e) İnsanlara bir olayı tatlı dille anlatmak,
gerekir.
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Medyada ve özellikle sosyal medyada birçok
tehditle karşılaşabiliriz. Bizim de bu tehditlere
karşı hak ve sorumluluklarımız vardır.
İşte bazı sorumluluklarımız:
a) Bilmediğimiz sitelere kaydolmamak
b) Sosyal medyada bilmediğimiz kişilerle
arkadaşlık etmemek ve konuşmamak
c) Sosyal medyada herhangi birine hakaret
edici sözler etmemek
d) Bilmediğimiz kişilerin veya sitelerin
tavsiyelerine doğru olduğunu öğrenmeden
uymamaktır.

Söylediğim konular kadar önemli olan bir
konu da geleceği nasıl oluşturacağımızdır.
Ve bunları yaparken medyayı kullanabilir
miyiz? Evet kullanabiliriz. Mesela çocukların
anlamadığı bir şeyi kolayca internetten
bulabiliriz. Bilmediğimiz yemek tariflerini
vb. bilgileri bulabiliriz. Televizyondan hava
durumunu öğrenip belgeseller izleyip bilgi
öğrenebiliriz. Yani geleceği oluştururken
medyadan yararlanabiliriz.
“Medya görev ve sorumluluklarını yerine
getiriyor mu?” İşte bu sorunun cevabını
vermek biraz zordur. Çünkü medya bütün
sorumluluklarını yerine getirmiyor. Buna
medyanın doğru bilgi vermediğini örnek
verebiliriz. Mesela bir sitedeki bilgi ile diğer
sitedeki bilgi birbiriyle uyuşmuyor. Oysa bir
bilgi her yerde doğru olarak yazılmalıdır.
Ve bir bilgi doğru olmayınca bu bilgi bizi
etkiliyor. Örneğin bir bilgi komik olması
gerekirken korkutucu olabiliyor. Ve bize kötü
bir etki bırakıyor. Sonuçta medya görev ve
sorumluluklarını tam olarak yerine getirmiyor
ve bizi kötü etkileyebiliyor.

Ve bazı haklarımız:
a) Bize gereken bilgiye herhangi bir karşılığı
olmadan ulaşabilmek
b) Bize karşı kötü şeyler söylemiş olanları
şikâyet edebilmek
c) Bir bilgiyi doğru bir şekilde öğrenebilmek
d) Bizim söylemediğimiz şeyleri söylenmiş
olarak gördüğümüzde yapan kişiyi şikâyet
edebilmektir.
Biz, teknoloji çağında doğup büyüyen bir
nesiliz. Artık istediğimiz her şeyi televizyondan,
bilgisayardan vb. şeylerden bulabiliyoruz.
Ve medyadan en üst düzeyde yararlanıyoruz.
Ayrıca bunu kolaylıkla yapabiliyoruz. Sonuç
olarak medyanın en geniş imkânlarından en
üst düzeyde yararlanmak mümkündür.
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Emre Topaloğlu
5. Sınıf öğrencisi
75. Yıl Ortaokulu
Demirci/Manisa

FİLM Mİ KİTAP MI?
Medya: İletişim ortamı ve iletişim araçlarını
kapsayan yani içine alan bir sözcüktür. Medya
denilince ilk olarak aklımıza; televizyon,
telefon, bilgisayar gibi aletler gelir ama medya
bunlarla kısıtlı değildir ve çok daha geniş bir
kavramdır, mesela; Bir reklam panosu. Bir
reklam arabası.

internet kafe adı verilen bilgisayar dükkanları
açıldı ve çocuklar zamanla okuldan kaçıp bu
internet kafelere gittiler ve orada zamanlarını oyun oynayarak ve çeşitli zararlı ve
zararsız bir çok sitede gezindiler. Ama zamanla
radyasyona maruz kalarak çeşitli sorunlara
yol açmıştır.

Yazı yazdığımız kalemin üzerindeki marka
da bunlara dahildir. Medyanın yararlı ve
zararlı yanları vardır. Yararlı yanlarına bir
örnek verirsek eğer birçok bilginin kaynağıdır.
Zararlı yanlarına bir örnek verir isek ise
bilgisayar, TV, telefon ve tablet gibi ögelerinin
bağımlılık yapıcı olmasıdır.

İnternet kafelere araştırma ve ödev yapmak
için gidenler de var ama sayıları oyun oynayan
ve sitelerde gezinenlerin sayılarından daha
azdır. Teknoloji her gün biraz daha artıyor ve
bunun beraberinde yeni ve gelişmiş iletişim
araçları yapılıyor. Bu nedenle her gün medyacı
ve medya artıyor.

Kendimiz için yapılmamış bir filmi izlemektense kendimiz için yazılmış bir kitabı
okumak yararlıdır hem de bilgi dağarcığımızı
geliştirme yolunda bir adımdır. Son yıllarda
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Fevzi Berkay Efendi
11 Yaşında
Söke Kocagözoğlu Ortaokulu
Aydın

bir şekilde küfürler de kullanıyorlar. Hatta
geçen yıl, arkadaşımın eline gülün dikeni
batmıştı ve arkadaşım güle küfür etti. O bir
çiçek, kime ne zararı olabilir ki? Halbuki
insanların birbirlerine güzel sözler söylemeleri
gerekmez mi?

MEDYA SESİMİZİ DUY!
İletişim aracı denilince aklıma ilk önce;
televizyon, bilgisayar, cep telefonu, internet,
sosyal ağlar, gazete gibi araçlar geliyor.
Aslında telgraf, mektup, ev telefonu gibi
araçlar da var.

Televizyondaki başka rahatsız edici durumlardan
diğer bir tanesi ise bazı yanlış davranışların
çok normalmiş gibi gösterilmesi. Örneğin;
bazı gençlik dizilerinde; çocukların derslerine
çalışmaması, okulla ilgili devamsızlıklar
yapmaları, sigara ve içki gibi zararlı maddeleri
kullanmaları, aşk olaylarını ön plana çıkarmaları,
şiddet-saldırı olaylarının olması gibi davranışlar
maalesef biz çocuklara özendirici bir biçimde
aktarılıyor.

Medyanın bir türü olan televizyonun,
çocuklar üzerindeki olumsuz yönleri ile
ilgili araştırma yaptım. Televizyon iletişim
aracında; biz çocukları olumsuz yönde etkileyecek davranışlar bulunmaktadır. Örneğin
küfürlü ya da kötü kelime içerikli, çok fazla
sayıda programlar var. Arkadaşlarım normal
yaşamlarında konuşurken birbirlerine; salak,
geri zekalı, aptal gibi kelimeler kullanıyorlar.
Bazen ben de kullanıyorum. Annem bu
konuda çok hassas. Annem bana ya da başka
insanlara karşı, bu kelimeleri hiç kullanmıyor.
Televizyonda da bu kelimeleri duyunca çok
kızıyor. Bu arada çevremde çok kötü, çirkin

Biz çocukları, hatta tüm insanları olumsuz
yönde etkileyecek yayınların yapılmaması
konusunda büyüklerden yardım istiyorum.
MEDYA SESİMİZİ DUY!
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Ramazan Bayram
11 Yaşında
Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi

Biz çocuklar internette elektronik posta,
tartışma-forum sayfaları, muhabbet odaları
aracılığıyla birbirimizle iletişime geçer, bilgi
alışverişinde bulunur ve birbirimizi destekleriz.
Arkadaşlık ortamından uzak yaşadığımız
şehirlerde arkadaş ortamını ve ihtiyacını
internet ortamlarında buluyoruz. Bu arkadaşlık
ilişkileri çok sıklıkta ama kısa sürelidir. Bir
otobüse binip herhangi biriyle bir süreliğine
karşılaşmış gibiyizdir. Bu ortamda kontrol
de çok azdır. Bu yüzden internet iletişiminde
konuştuğumuz kişinin kendini doğru tanıtıp
tanıtmayacağını, gerçek kişiliğini gösterip
göstermeyeceğini bilemeyiz.

ÇOCUK ve MEDYA
Çocuk Kimdir?
Çocuk, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Sözleşmesi’ne göre 0-18 yaş arası insandır. Biz
çocuklar her geçen gün gelişiyoruz. Gelişirken
de bazı olumsuz etkenlerden etkilenebiliyoruz.
Bunlardan birisi de medyadır.
Medya Nedir?
Medya, tüm kitlesel iletişim araçlarını kapsar.
Yani medya sadece bilgisayar, televizyon gibi
araçları kapsamaz, daha kapsamlıdır.

Bandera’nın 1963’te okul öncesi çocuklarda
yaptığı araştırma şöyledir:
Bir aktör bir oyuncağa hareket etmesini söylüyor, etmeyince vuruyor,
1. grupta aktör şekerle ödüllendiriliyor.
2. grupta aktöre ne ceza, ne de ödül veriliyor.
3. grupta aktör sözel olarak azarlanıyor.

Medyanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi
Medya her geçen gün büyüyor ve biz
çocuklara tehdit oluşturuyor. Bu tehditlerden
bazıları:
• Çeşitli sağlık sorunları
• Sosyalleşememe
• Okul performansında düşüş
• Şiddete yönelme

Bu filmden sonra 1. ve 2. gruptaki çocuklar
daha saldırgan davranırken, 3. gruptaki çocuklar daha sakin oluyor. Çünkü 1. ve 2. grupta
aktörün yaptığı davranış hoş karşılanırken
3. grupta aktörün yaptığı davranışın yanlış
olduğu gösteriliyor. Sonuç olarak çocuklar
televizyon ve internet ortamında gördüklerini
kendi hayatlarına da işleyebiliyor.
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2009’da RTÜK’ün yaptığı Televizyon İzleme
Eğilimleri Araştırması’nın bulgularına göre
şu grafikler ortaya çıkmıştır:

Bu iki grafiğe göre hafta sonunda televizyonun
daha çok izlendiği ve 18.01-21.00 saatleri
arası daha çok izlendiği bulgusuna varılmıştır.
Bu saatler çocukların da uyanık olup aileleri
ile birlikte zaman geçirdiği saatlerdir. Bu
nedenle bu saatte yayımlanan programların
niteliği, ailelerin bu konudaki bilinci biz
çocukların gelişimi açısından çok önemlidir.
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Çözüm Yolları Nelerdir?
Medyanın içinde barındırdığı tehditlere
çözüm yolları bulunabilir. Örneğin:
• Çocukları eğitici çeşitli oyunların hazırlanması
• Gazete ve dergilerde faydalı içeriklerin
gösterilmesi
• Biz çocukların internette gezinimini kontrol
etmek (çünkü çocuklar daha neyin iyi neyin
kötü olduğunu ayırt edemeyebilir.)
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koyulan şeyin daha çok üstüne gider. Çocukların
zaten içinde olduğu medyanın yasaksız ama
bilinçli, doğru ve faydalı kullanımını sağlamak
dileğiyle...
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geliştirmektedir. Bu sebeple çocuklar hem
medya bağımlısı olmakta hem de medyayı
yanlış kullanmaktadırlar. Medyanın zararlı
yönlerini sıralamak gerekirse:

Ulaş Mısırlıoğlu
11 Yaşında
Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi

Günümüzün yaygın olarak kullanılan sosyal
paylaşım siteleri sayesinde insanlar sosyalleştiğini düşünürken, aslında asosyalliğe doğru
adım atıyorlar.
Sosyal paylaşım siteleri insanların psikolojisini
olumsuz yönde etkiliyor.

MEDYA OKURYAZARI
OLMAK

En iyi bildiğimiz bağımlılık yapan maddelerin
başında gelen sigara, alkol ve uyuşturucu
maddelerinin arasına, sosyal paylaşım sitelerine
bağımlılık maddesi de ekleniyor haliyle.

Medya denince akla ilk önce televizyon,
internet, gazete, dergi, cep telefonu ve radyo
gibi iletişim araçları gelmektedir. Ama medya
sadece bunlardan ibaret değildir. Bunların
yanı sıra bütün yiyeceklerin, eşyaların, yani
satın alabileceğimiz her şeyin ambalajları
üzerindeki görseller de medyanın bir parçasıdır.

İnsanlarla iletişimimiz sadece yazıdan ibaret
olmaya başlıyor.
Eğer biz medyanın zararlı etkilerinden korunamazsak medya bizi hem kendi bağımlısı
haline getirecek, psikolojimizi olumsuz yönde
etkileyecek, hem de bizi asosyalleştirecek.
Medya ile gereğinden çok zaman geçiren
büyükler çocuklarına zaman ayıramamaktadır.
Ailesinden yeteri kadar sevgi ve ilgi görmeyen
çocuklar odalarına kapanmakta ve sanal
ortamın tehlikelerine karşı yeterince bilgilendirilemedikleri için savunmasızlardır. Anne
ve baba ise çocuğun evde olması nedeniyle
güvende olduğunu düşünebilmekte hatta
evde kaldığı için mutlu bile olmaktadırlar.

Medyanın her çeşit bilgiyi aktarma, eğlendirme,
eğitme gibi yararlı yönlerinin yanında zararlı
yanları da vardır. Buna örnek vermek gerekirse;
ülkemizde çocuklar günde ortalama 3-5 saat
televizyon izlemektedir. İlköğretim çağı
çocukları, televizyon izlemenin dışında oyun
ve araştırma amacıyla internete girmekte,
arkadaşlarıyla iletişimlerinde sms, facebook,
twitter gibi yöntemler kullanmakta, yine
medya yoluyla ulaştığı bilgilerin doğruluğunu
araştırmadan tüketim kararları verebilmekte
ve medyanın istediği yönde davranış biçimleri
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Medyanın zararlı yönlerinden korunmaya
çalışmalıyız. Bunun için siz medya yetkililerinden şunu diliyoruz. Lütfen kendi
çocuklarınıza izletmeyeceğiniz televizyon
ve bilgisayar programlarını üretmeyin.
Topluma yararlı yetişkinler olabilmemiz
için; şiddet, cinsellik, kötü örnek olabilecek
davranışlar, alkol, sigara, uyuşturucu, soygun
ve aşırı tüketime özendiren içerikli yayınlar
yapmamanız konusunda duyarlı olmanızı
bekliyoruz.
Medyanın bütün zararlı yollarından kurtulmanın en kolay yolu bir medya okuryazarı
olmaktır. Millî Eğitim Bakanlığı’nın da bir
an önce bu konuya el atması gerekir. Medya
okuryazarlığı dersinin tüm okullarda gelecek
öğrenim yılından itibaren zorunlu ders olmalı. Bu dersin etkin bir şekilde okutulması
sağlanmalıdır. Bu konuda denetimlerin artırılması, görsel ve işitsel medyada toplumun
bilgilendirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalara destek olmasını istiyoruz.
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Ümit Işık Tan
11 Yaşında
Bahariye Ortaokulu
Kadıköy/İstanbul

OKULLARDA KİTAP
YERİNE TABLET OLMALI
Kongre’ye çocukların katılması çok iyi.
Ama çocuklara yararlı olması için görüş
ve sonuçlar kısa ve çarpıcı olmalı. Yoksa
çocuklar sıkılır. Çocukların öğrenme,
eğlenme, sağlık hakları önemli. Okullarda
kitap yerine tablet olmalı, çocuklar hep
eğlenceli ve oyunlu biçimde eğitilmeli
(Facebook’daki Bil ve Fethet oyunu gibi).
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Zeynep Rana Ayyıldız
11 Yaşında
Yücebilgili İlkokulu
Yalova
çok arkadaşı ile etrafımızı kuşattı. Her yaştan
insanın en büyük merakı keyifle karşısına
geçip hayran hayran ona bakmak oldu.
Bizler izleme süresini ayarlayamadığımız bu
renkli ekranın karşında, karşımıza ne çıktıysa
izlemeye koyulduk. Televizyon izlettirilerek
yemek yedirilen; ancak düşüncesi her geçen
gün körelen çocuklar olduk.

BEN ve İLETİŞİM ARAÇLARI
İletişim araçlarının hayatımızı ele geçirdiği
bir çağın çocuğuyum ben. Adeta ağ bağlantıları
arasında gidip gelirken, ağlara asılı kalmış
bir garip nesil haline geldik. İçimizde pek
çok yara alan oldu, yarası kanayan yahut
kabuk bağlayan. Son sürat ilerlerken internet
vadisinde, kimi güneşli yollarda eğlendik,
kimi karanlıklarda yol arar olduk. Artık uyku
uyuyamaz, rüya göremez hale geldik...

Artık cebimize bile sığdırılan son teknoloji
ürünler; haberleşmenin ötesinde her işe
yarar oldu. Aldatıcı teklifler ve binlerce
mesaj vaadiyle herkes onun büyüsüne kapıldı
ve diğer insanlarla konuşmayı bile unuttu.
Bir daha geri gelmeyecek zamanlarımız on
parmak yazdığımız mesajların arasına sıkışıp
kaldı. Bir odadan diğerine geçerken bile en
az on mesajı saniyelere sığdırdık. Sanal
ortamda arkadaşlarımıza sığınırken gerçek
arkadaşlarımızı ihmal ettik.

Babamın anlattığına göre her şey masum bir
makineyle başlamış. İlk olarak siyah beyaz
bir elbiseyle milyonları bir anda kendine
hayran etmeyi başarmış. Daha sonra renkten
renge, kılıktan kılığa girerek cazibesini
artırmış. Her vakit, her türden insanı kendine
bağlamayı başarmış.

Bugün artık bu gidişe bir son vermek, sağlıklı
iletişimin yollarını aramak, teknolojinin esiri
olmamak için bugün buradayım. Medyanın
biz çocukların gelişimini en az etkilediği,
teknolojinin esiri olmadığımız bir gelecek
temennisiyle...

Şimdi neredeyse birbirimizle konuşamaz
olduk. Çünkü tek gözlü canavar, yanında pek
33
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Celaleddin Ömer Sağlam
12 Yaşında
Konya Bilim ve Sanat Merkezi

MEDYA BAĞIMLILIK YAPAR
Medyanın yararlarının yanında birçok
zararı da vardır. Mesela, medyanın bağımlılık
yapması. İnternet, telefon ve bilgisayar
bağımlılarını gazeteden okumuşsunuzdur.
Gazete demişken bir medya aracından bahsetmiş olduk. Medyanın iyi yanları var ama
zararları daha çok.

Televizyon da bağımlılık yapan bir medya
aracıdır. Bazı insanlar tüm günlerini televizyon
başında geçirirler. Bilgisayar ve televizyon
hem radyasyon yayıp sağlığımızı bozarken
hem de gözümüze büyük zarar verirler.
Medyaya bağımlı hale gelen insanlar
yalnızdırlar. Çünkü bunlara ayırdıkları zaman
yüzünden konuşamazlar, işlerini aksatırlar.
Öğrenciler ödevlerini yapamaz. Haber yapmak
da medyanın işidir. Bunun zararı da vardır.
Örneğin bazıları tarafında oldukları partinin
lehine yazarlar. Şiddet içeren olayları sıradanmış gibi yazarak şiddeti sıradanlaştırırlar.
İnsanların düşünceleri medyaya bağlıdır.

Telefon bağımlısı insanlar telefonunu unutunca
fenalık geçirirler. Bilgisayar bağımlıları günde
en az on-on iki saat bilgisayar başındadırlar.
Gençler genelde oyun oynarken bilgisayara
bağlanırlar. İnsanlar bir de internet bağımlısı
olurlar. Bu en kötüsüdür. Çünkü facebook
gibi yerlere girenler tanımadıkları insanlar ile
muhatap olurlar. Banka işlemi veya internetten
alışveriş yapacağım diye soyulan birçok insan
vardır. Ayrıca yaşı 10-20 arası olanlar internette
oyun oynarken bilinçaltına işleyecek şeyler ile
karşılaşabilirler.

Sonuç olarak medya bağımlılık yapar, sağlığı
bozar, insanların düşünceleri ile oynar, zaman
kaybına sebep olur ve kötü arkadaş edindirir.
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Elif Su Güven
12 Yaşında
Balıkesir Bilim ve Sanat Merkezi

geliştirir, kelime hazinemizi farkında olmadan
genişletebiliriz.

BİLGİ ARTIK
PARMAKLARIMIZIN UCUNDA

Televizyon yayınlarının etkisini de göz ardı
etmeyelim. Senaristler ve yayıncılar bazı
yayınların bizleri nasıl etkileyeceğini düşünmeden hareket edebiliyorlar. Mesela Pikaçu
karakterini izleyen bazı çocukların uçabileceklerini düşünerek evlerinin balkonlarından
atladıklarını öğrendiğimde çok üzüldüm.

Medya; iletişim araçlarını, her türlü bilgiyi
içeren, iyi veya kötü yönde etkilendiğimiz
görsel, sözlü ve yazılı araçlarıyla bizi eğlendiren,
eğlendirirken öğreten şeyleri kapsayan çok
geniş bir kavramdır ve bizler istesek de
istemesek de medyayla iç içeyiz.
İletişim araçları sayesinde hem her şeyden
haberdar olabiliyor hem sesimizi duyurabiliyoruz.
Ancak bazı yayınlar bize yanlış ya da eksik bilgi
verip bizleri yanlış yönlendirebiliyor.

Bazı ebeveynler canavar, yaratık gibi gerçek
olmayan kavramları çocuğunu korkutmak
için kullanabiliyor. Küfür ve kötü söz içeren
programlar da izleyenleri o sözleri söylemeye
eğilimli hale getiriyor. Aileler genelde televizyon
ve bilgisayar gibi iletişim araçlarını çocuklarını
oyalamak amacıyla kullandıkları için kontrolsüz
kullanımlar ortaya çıkıyor.

Bilgi artık parmaklarımızın ucunda ama aradığımızı sağlıklı şekilde bulmamız zorlaştı,
internet artık bilgi çöplüğü denebilir. Ayrıca
gereksiz ve zararlı reklamlar bizi olumsuz
şeylere yönlendirebilir.

Medyayı doğru kullanabilmek için en önemlisi
bilinçli olmaktır. Gördüğümüzü, duyduğumuzu
sorgulamayı öğrenip bilinçli medya kullanıcıları
olmalıyız.

Medya ve iletişim araçları yoluyla okumamızı hızlandırır, yazma yeteneğimizi
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Belki de bazı şeyleri yanlış biliyorum. Ama
neden bu programlar kaldırılmıyor? Medya
bu kadar kötüye giderken biz yeni nesil
çocuklar nasıl iyi yetişebiliriz ki!

Damla Baran
12 Yaşında
Nesibe Aydın Okulları
Gölbaşı/Ankara

Ben RTÜK teyze olsam kesinlikle ülkemin
hiçbir televizyonunda böyle programlara yer
vemezdim. Eminim biz böyle bir medyayla
büyüdüğümüz için ileride de böyle kötü
programlardaki kötü kişilere benzemeye
çalışacağız. Daha zararsız programdaki daha
iyi kişileri örnek alıp da asla iyi davranışlar
sergileyemeyiz.

RTÜK AMCA

Bence RTÜK amca buna bir son vermeli.
Eğer bunu yaparsa belki çok sevdiğimiz
programları artık televizyonda izleyemeyeceğiz
ama ileride RTÜK amcaya bizi böyle
yetiştirmediği için çok teşekkür de edeceğiz.

Merhaba ben Damla BARAN. 12 yaşındayım.
Yoksa medyanın kötü etkilerinden etkilenen
bir kız mı desem?
Hep merak etmişimdir, acaba ben mi
medyayı kullandım, yoksa medya mı beni
kullandı? Ben derken aslında medyadan
etkilenmiş bütün çocukları kastediyorum.
Medyada iyi programlar olduğu gibi olmaması
gereken programlar da var. En azından ben
öyle düşünüyorum. Böyle düşünmemin sebebi
evimizde televizyon ve bilgisayarda gördüğüm
programlar. RTÜK amca hep iyi programlar
yayınlar sanmıştım ama çok yanılmışım.
Ya da RTÜK amcanın bunlardan haberi
yok. Ama bunu düşünmek sanki imkansız,
televizyondaki programların hepsinde gözü
var. Peki o zaman neden böyle kötü programlar var? RTÜK amcanın işini yaptığına
inanıyorum.

Genelde güzel Türkçemizi yanlış sözcüklerle
kullanan programlardan başlamalı. Sonra ise
fazla “argo” kelimeli yayınlar... biliyorum bu
çocuklar için kötü başlangıç çünkü; biliyorum
ki biz çocuklar iyi programları sevdiğimiz gibi
böyle programları da seviyoruz. Olsun ileride
bunun yararını göreceğimize inanıyorum.
RTÜK amca sakın yanlış anlama, her yerde
eğitici program olsun demiyorum ama en
azından argo kelimeli kötü davranışlar sergileyen ve kötü kişilere benzeten programların
bitirilmesinin, biz yeni nesil çocuklar için en
iyisi olacağına inanıyorum. Bir de bağımlılık
var. O da ayrı bir konu.
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Televizyon ve bilgisayar bağımlısı bir çocuk
sosyal olmayan bir insan oluyorsun. Hem
derslerin hem de kendi yaşamın hepsi bitiyor.
Ama sosyal bir çocuk olduğunda bütün aktivitelerin tam bilgisayar ve televizyondan da
mahrum kalmıyorsun elbet. Ama abartmadan,
ölçülü bir şekilde. Böyle çocuklara napabiliriz?
Onları sosyalliğe doğru iterek yapabiliriz ancak,
bunu da bir tek aile ve arkadaşları yapabilir.
Tabii bu süreçte herkes anlayışlı olmalı. Çünkü;
sizi kırabilir, incitebilir, başından salmaya
çalışabilir. Ona aldırmadan yolunuza devam edin
ve bu hastalıktan onu vazgeçirin. Dış dünyanın
sanal dünyadan daha güzel olduğunu ona
kanıtlayın. Bunu yaparken onun size yardımcı
olmasını beklemeyin. O süreçte kişi kendisini
asla dış dünyaya çekmeye çalışmaz.
Ancak bunu ona siz yaptırabilirsiniz. Son
olarak RTÜK amca, sana sesleniyorum; BU
KONUDA BİZE YARDIMCI OL LÜTFEN!
SANA DA İHTİYAÇ VAR BU SÜREÇTE!
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Gülce Kaygusuz
13 Yaşında
Kahramanmaraş Bilim ve Sanat Merkezi

hayvanları, okyanuslarda suyun altındaki
yaşamı izledim. Birçok tarihi yapıyı görebildim. Keloğlan’la eğlendim, Nasrettin
Hoca’yla gülüp düşündüm. Yarışma programlarıyla bilgilendim, heyecanlandım. Ülkeleri
ve insanları yeryüzünde yaşanan kültürleri
tanımaya çalıştım. Adile Naşit filmlerinde
aile sıcaklığını, sevgi bağlarını, dostluk ve
yardımlaşmayı öğrenirken gülüp eğlendim.

HER ZAMAN DOSTUM
KALMAN DİLEĞİYLE
Televizyon... Bizim ev gibi milyonlarca evin
baş köşesine oturmuş, dışı çerçeveli, içi renkli
kara camlı kutu. Bir devr-i alem aynası.
Kumandanın bir düğmesi ile dünyayı evimize
getirdiğini görebiliyorum; ama bana ne kadar
dost, ne kadar düşman anlamaya çalışıyorum.

Derler ya madalyonun öbür yüzü de var,
işte tam burada şu söylenmeli: Birçok
diziler bizlere çok uzak. İçindeki yalanlar
günlük hayatta çok normalmiş gibi. Dostluklar
gerçek değil gibi, şiddet ve kavga dolu sahneler
kötü karakterler başrol sanki. Okul dizileri
o öğrencilerin saygısız davranışları bizlere
ne kadar kötü örnek, değil mi? En kötüsü
de güzel ve zengin dilimizi ne hale getirdiler.
Anlamsız kelimelerle Türkçemizi sürekli
fakirleştirmeye çalışmıyorlar mı, işte bu
daha acı. Dostluğu ve sohbeti baltalayan bir
alet olması da artısı. Mesela bir misafirliğe
gitsek insanlarla sıcak ve hoş sohbetler
etmek yerine televizyona dalıp ailevi bağlarımızı
da koparıyoruz.

Televizyon, hayatımızın vazgeçilmezi. Kendimi
bildiğimden bu güne kadar önünde saatlerce
zaman geçirdiğim, dış dünyaya odamızın
içinden açılan pencerem. Asıl amacı beni
bilgilendirmek, eğitmek, eğlendirmek, doğru
haberler, güzel örnekler göstermek. Kültürümü,
gelenek ve göreneklerimi, tarihimi bana
göstermek değil mi?
Hakkını yemek istemem, sayende bunların
birçoğunu öğrendim. Eğlendim gidip de
göremeyeceğim yerleri gördüm. Dünyayı
camından gezdim. Belgesellerde doğayı,
38
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Görsel medyada yayınlanan sihir ve olağanüstü
olayların konu alındığı programlar henüz
küçük bir çocuğun duygusal ve zihinsel özelliklerini olumsuz yönde etkiliyor. Buna örnek
olarak kendimi gösterebilirim. Ben küçükken,
koltuktan atlayıp uçmaya çalışırdım. Ama
büyüdükçe saçmaladığımı anladım. Kanallardaki bizim için sunulan haberler çoğu zaman
birbirinden farklı oluyor. Birinin beyaz
dediğine diğeri siyah diyor. Bu haberlerden
hangisi doğru? Kafamız karışıyor zaten bizi
fazla mutlu edecek haber de çıkmıyor. Ya
trafik kazasında 5 ölü, 10 yaralı ya da dağda
çatışma 13 şehit. Son dönemlerdeki gibi gezi
parkı olayları...
Ben, televizyonun kıymetli zamanımı, arkadaşlarımı, oyunlarımı çalan bir hırsız olmasını
istemiyorum. Dostluklara, gerçeklere vurulan
bir balta değil; sevgi, barış, doğruluk, yenilikler
için kalkan bir kılıç olmalı. Gökkuşağının
bütün renklerini ve bu dünyadaki gerçekleri
göstermeli bana. İzlemekten vazgeçmeyeceğim;
ama dostum olarak seyredeceğim. Ben,
dünyaya daha güzel ve doğru bir pencereden
bakmak istiyorum.
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Hafsa Gül Cella
12 Yaşında
Konya Bilim ve Sanat Merkezi

kanallarında çıkan sağlıksız ürün reklamlarıdır. Bu sağlıksız ürün reklamları çocukları
özentiye uğratıp iştahlarını kapatmaya yardımcı
olmaktadır. Oyunların baş tacı olması istenilen
“İNTERNET”.

HER ZAMAN KARŞIMIZA
ÇIKAN MEDYA
İnsanların çoğunlukla zararını yaşamış olduğu
ve her zaman karşımıza çıkan MEDYA. Biz
çocukların en fazla zararını görmüş olduğu
iletişim araçlarının başında gelen İNTERNET
ve TELEVİZYON olmaktadır.

İnternette öne çıkan ödev, oyun ve sosyal
paylaşım siteleridir. İlk olarak ödevler
okunmaksızın çıktı alınarak verilmektedir.
Girmiş olduğumuz sitelerde reklam amaçlı
bazı iğrenç görüntülerle karşılaşmaktayız.
Ben babamla birlikte araştırma ödevlerime
bakarken utanmaktayım.

Bir araştırmaya göre 11 yaşındaki çocukların,
15 yıl önceki 11 yaş çocuklarına göre 2 yıl
geride oldukları tespit edilmiştir. Televizyon
veya internetin başına oturmuş olduğumuz
koltuğumuzda rahat ettiğimizi düşünürken,
aslında vücudumuz bunu istemiyor.

Bir de internette öne çıkan oyunlar var
tabii. Bunlardan bazıları savaş oyunları. Bu
savaş oyunları çocuklarda kavgaya sebep
oluyor. Araştırmacılar çocukların internetten
oyun oynayacaklarına arkadaşlarıyla oyun
oynamasını daha iyi bulmaktadır. Sosyal
paylaşım sitelerinde arkadaşlık kurarken
anlaşmazlığa adım atmayalım.

Bununla birlikte başka hastalıklara da sebep
olabiliyor. Yakından izlenilen televizyon ve
bilgisayar göz sağlığında kuruluğa sebep
oluyor ve zamanı müthiş şekilde öldürüyor.

Bin bir farklı zararla geldi karşımıza medya.
Zararlarına karşı korunalım, medyayı güzel
kullanalım.

Gelelim çocukların arkadaşları olan “TELEVİZYON”a. Televizyonlarda ve genelde çocuk
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İletişim insanlar arasındaki bilgi aktarımını da
sıklaştırmıştır.
Bence teknoloji daha çok, toplum iletişimin
en iyisine gerek duyduğu için gelişmiş ve
yenilenmiştir.
Melisa Sidal Başal
6. Sınıf Öğrencisi

İletişimin bu olumlu yönlerinden faydalanarak
yalnızca kişisel bir yarar değil, aynı zamanda
toplumsal bir yarar da oluşturmuş oluruz.
İletişimi zamansız, yersiz ve amacı dışında
kullanırsak hem toplumsal hem de bireysel
olarak iletişimin olumsuz yönleriyle karşılaşırız.
İletişimin toplumda yarattığı en önemli
sorun insanlar arasındaki sosyal etkileşimi
zayıflatmış ve giderek zayıflatıyor olmasıdır.
Bunun yanı sıra iletişim yanlış kullanıldığı
taktirde sağlık sorunlarına (göz bozulması,
radyasyon vb), aşırı zaman kaybına, küçük
yaştaki çocuklar için şiddet, korku, cinsellik
gibi içeriklerin olması kişinin ruhsal sağlığının
bozulmasına, bireylerin, vermek istenilen
eğitim dışında bir eğitime yönlenmelerine
neden olur.

İLETİŞİM, BEN ve TOPLUM
İletişim denilince aklınıza neler geliyor?
İletişimi çoğu birey telefonla konuşmak,
televizyon izlemek olarak görüyor. Bana göre
iletişim bunlardan çok daha fazlası. İletişim
insanlar arasında duygu, düşünce ve bilgilerin
her türlü yol ile başkalarına bildirilmesine
denir. Amacı alanla veren arasında bilgi,
düşünce ve tutum ortaklığı yaratmaktır.

Ben bireysel olarak kendimin iletişimin bu
olumlu yönlerinden yararlandığımı ancak ister
istemez bazı olumsuz yönlerden de etkilendiğimi
söyleyebilirim. Toplumsal olarak ise; toplumun
büyük bir bölümünün iletişimi yanlış kullanarak
sosyal etkileşimi zayıflattığını ve zayıflatmaya
devam ettiğini düşünüyorum.

İletişimin topluma ve bireyin kendisine birçok
yararı vardır. Örneğin iletişim araçlarının yaygınlaşması ve çok iyi bir gelişim göstermesi
ile bilgi aktarımı kolayca sağlanır. İnternetin
yaygınlaşmasıyla bilgilere kolayca ulaşabilme
imkanı da sunulur. İletişim sayesinde aynı
zamanda bireylerin yakın ve uzak çevresi
hakkında her türlü habere, gelişmeye, bilgiye
ulaşılmaktadır. Farklı kültürlerin birbirini daha
iyi tanımasında, bir araya gelmesi ile birlikte
kaynaşmasında da iletişim büyük bir rol oynar.

Bu olumlu ve olumsuz iletişim yollarına
karşı iletişimi en doğru şekilde kullanmalı,
iletişimden hep topluma ve kendimize yararlı
olacak şekilde faydalanmalıyız diyorum.
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susmuyormuşum zaten. Ben doğduktan sonra
teyzemle de ilk tanışmamız telefonla olmuş.
Teyzeme ilk olarak “agu” diye telefondan
seslenmişim.

Simge Tanrıverdi
6. Sınıf Öğrencisi
Özel Madenler İrfan Ortaokulu
İstanbul

Derken bebeklikten gelen alışkanlıkla işi
büyüttüm ve bilgisayarla tanıştım. Bilgisayar
ve interneti tanıdıktan sonra başka hiçbir
şeyden zevk almaz oldum. Yeni eğlencem
bilgisayar olmuştu. Hem de evimizde iki tane,
tableti sayarsak üç tane. Hepsini çok eğlenceli
buluyorum, çünkü beni çok eğlendiriyorlardı.
Saatlerce oynasam bıkmıyorum. Bıkılmaz ki
internet kocaman bir dünya oyunlar da orda,
arkadaşlar da. Hatta yemekler bile orda.
Annemin canı yemek yapmak istemiyor. Ya da
“ne yapsam ki” diye düşünürken imdadına
hemen internet yetişiyor. İstiyoruz yemekleri
internetten. Hemen geliveriyor. Hem de anne
yapmış gibi sıcacık.

DİJİTAL ÇOCUKLAR
Ben 6. sınıf öğrencisi Simge, Özel İrfan
Ortaokulu’nda okuyorum. Sizlere bir çocuk
öğrenci olarak teknoloji ve iletişim araçlarıyla
tanışıklığımı ve günlerimin nasıl geçtiğini
biraz da yorumlarımı katarak anlatmak istiyorum.
İletişim araçlarını ilk tanımam çok geç olmadı,
sadece doğmadan önce tanıdım. Benim için
milattan önce yani. Ben doğmadan annem
tanıştırdı. Cep telefonundan açtığı ninni ve
masalları dinletirdi bana. Doğduktan sonra da
aradım hep o sesleri. Bulmam da zor olmadı.
O günden başladı tanışıklığım. Tabii cep
telefonuyla başlayan arkadaş ve yakınlığım
doğduktan sonra güçlenerek devam etti. Hatta
uyumadığım zamanlarda anneme dokunarak
değil annemin bir mama gibi uzatarak bana
verdiği cep telefonuna dokunarak susmuşum.
Artık ne zaman ağlasam dokunmatik bir
telefon arar olmuşum. Eski telefonlarla

Evde pek anlaşamadığımız tek kişi var o da
dedem. Aslında kendisini çok seviyorum,
ama sürekli bana laf söylüyor. Benim cep
telefonuyla, bilgisayarla, televizyonla olan
arkadaşlığımı kıskanıyor galiba. Sürekli şu
sözü tekrarlıyor: “Şimdiki çocuklar bir başka”,
artık ezberledim bu lafı. Ben de dedeme
cevap veriyorum: “Şimdiki çocuklar dijital
dedeciğim.” Tabii dedem “dijital” kelimesini
bilmiyor. Dedem bana kendi çocukluğunu ve
eski çocukları anlatıyor: “Eskiden çocuklar
dışarı çıkıp sokakta oynarlardı. Hatta elbiseleri,
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kir çamur olurdu...” Ben de kendi içimden
“dedeciğim ne kadar şanssızlar değil mi!”
derdim. Acaba onlar şimdi olsalar yine
oynayabilirler mi? Bilmem ki! Camlardan
birbirine bağıramazlar “haydi iniyoruz
aşağıya oynamaya” diye. Çünkü camlar ses
geçirmiyor. Ya da onuncu kattan inmeleri çok
uzun sürer herhalde. İnseler de üzerleri de
çamur olmaz zaten. Toprak yok ki dışarıda.
Onlar toprak yerine süslü kaldırım taşlarını
görseler kesin bayılırlar. Bir daha gitmek
istemezler eski çocukluklarına. Neyse, bırakalım
dedemin anlattığı eski çocukları bana dönelim.

Uzaktan, yattığımız yerden elimizi sağa,
ya da sola doğru çevirdiğimizde kanal da
değişiyor. Müthiş bir buluş, tebrik ediyorum
bulanı. Demek ki bizim televizyonu değiştirmenin de vakti gelmiş. Babişim kıyamaz
bana ne istesem hemen alıverir. Çok kıyımsız
kendisi. O yüzden babamı çok seviyorum.
Akşam yatarken bile beni kırmaz ve anneme
kızar benim için: “Bırak çocuğu izlesin
filmini, zorla mı yatıracaksın” diye. Annem
ise öyle düşünmüyor, daha kuralcı. Hatta
televizyon uyarılarını dahi dikkate alıyor.
Akşam tam dizi izlerken uyarı çıkıyor “haydi
çocuklar uykuya, bu kadar televizyon
yeter”. İşte o zaman başlıyor bizim yatak
kavgamız. Annem “hadi bakalım televizyon
bile uyarıyor seni yarın okula gideceksin
erken kalkman lazım” diyor. Ben dirensem
de kazanan annem oluyor.

Evde yaşadığımız mutluğu okulumuzda da
yaşıyoruz. Okulumuzda teknolojik aletler
oldukça fazla. Akıllı tahtalarımız var. Öğretmenlerimiz bazen ödevleri de internetten
veriyor. Fatih projesi ile tabletlerimiz de olursa
tam bir “dijital çocuk” oluruz herhalde.

Böyle geçiyor evdeki ve okuldaki günümüz.
Cep telefonu, bilgisayar, televizyon, oyunlar
derken hemen yatma saatimiz geliyor. Bir de
öğretmenlerimiz kitap okumamızı istiyor. Az
da değil. Günlük otuz sayfa! Ne yani dijital
çocuk olduk diye hiç dinlenmeyecek miyiz?

Okuldan sonra ise evde, izlemek için sıraya
koyduğum film ve dizilerim beni bekliyor.
Onları HD kalitede izliyorum. Hatta üç
boyutlu, takıyorum üç boyutlu gözlüklerimi,
televizyonun içinde kayboluyorum. Muhteşem
bir duygu böyle film izlemek. Herkese tavsiye
ederim. Yalnız bazen kumandayı kaybediyorum, canım sıkılıyor o an. Her defasında
kalkıp kanal değiştirmek sinir ediyor insanı.
Size güzel bir haberim var. Artık kumanda
olmasa da yattığımız yerden kanal değiştirebileceğiz. Bir iletişim fuarında gördüm.

Büyüklerimizin sözünü tekrar hatırlarsak
“şimdiki çocuklar bir başka, ne ders çalışıyorlar
ne kitap okuyorlar, işleri güçleri bilgisayar
cep telefonu, oyun...” gerçekten de biz mi
başkayız, yoksa bizleri başkalaştıran sebepler
mi var? Yanıt siz büyüklerin.
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Bensu Uslu
13 Yaşında
Ödemiş Ortaokulu
İzmir

HAYATIMIZI
KOLAYLAŞTIRAN İCATLAR

bilgisayarı çok kullanınca biraz da ders
çalışmamı söylüyorlar. Ama kitap okumama
birşey demiyorlar. Sık sık kitap hediye edip
okuyup okumadığımı soruyorlar. Televizyon
ve bilgisayarın kısıtlanıp okumaya yönlendirilmemizin nedeni başlarına bir saatliğine
oturduğumuzda kanaldan kanala ve siteden
siteye geçerken zamanı unutup saatler harcamamız. Bu durumu bilen Türkçe öğretmenimiz
televizyon yerine radyoyu öneriyor. İletişim
araçlarını bilinçli kullanırsak zararlarından
çok yararı dokunur. İnternetten birçok yararlı
bilgiyi araştırabiliriz. Derslerle ilgili sitelere
ve eğitici oyunların bulunduğu sitelere üye
olabiliriz. Televizyondan belgeseller, yaşımıza
uygun film ve diziler izleyebiliriz. Ama çok
izlersek de bunun yararından çok zararı
dokunur. Hafta sonları stres atmak için sanatla
uğraşabiliriz. Çünkü sanatsal faaliyetlerle
kendimizi ifade ederiz. Bu da bir çeşit iletişimdir. Tanıdıklarımıza ayda yılda bir kere de
olsa mektup gönderebiliriz. Genellikle fatura
aldıkları için bu onları mutlu eder.

İletişim araçları iletişimi sağlayarak hayatımızı
kolaylaştıran icatlardır. Televizyon, gazete
vb. bunlara örnektir. İletişim araçlarını
kullanma özgürlüğümüz vardır. Özgürlüklerimizle sorumluluklarımız doğru orantılıdır.
Bu yüzden ne kadar çok iletişim aracı kullanırsak
o kadar sorumluluğumuz olur.
Ben bunlardan en çok televizyon ve bilgisayarı kullanıyorum. Gazete gibi kâğıda basılı
olanları televizyon ve bilgisayara oranla kat
kat daha az kullanıyorum. Çoğu kişi de benim
gibi yapıyor. Çünkü televizyon ve bilgisayar
daha ilginç geliyor. Öğretmenlerimiz sınıfta
sürekli “Hafta içi bilgisayarı açmayın.’’
gibi şeyler söylüyor. Ama bir kere olsun
herhangi bir öğretmenin “Yarın sınav var,
akşam gazete ve dergi okumayın.’’ tarzından
birşey söylediğini duymadım. Tam tersine
okumamız için dergi öneriyorlar. Evde de
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Çocukların iletişim araçlarını bilinçli kullanmaları için sadece bizim yaptıklarımız yetmez.
Yetişkinlerin de bize yardım etmesi gerekir. En
azından televizyon kanallarına bizim en çok
izlediğimiz saatlerde bizim izleyebileceğimiz
eğlenceli ve eğitici programlar koymalılar.
Bir internet sitesini kurarken çocuklara uygun
değilse yaş sınırı koymalılar. Ayrıca çocukların
her derste birbiriyle yarışabilecekleri, test çözüp
konu tekrarı yapabilecekleri siteler açmalılar.
Böylece ders çalışmak bizim için eğlenceli bir
hale gelir.
Ne yazık ki günümüzde çoğu büyük kendileri
düşünsün ya da aileleri varken bize ne diye
düşünerek bu durumu önemsemiyorlar. Kendilerinin çocukken her zaman eğlence ve macera
aradıklarını, ders çalışırken nasıl da sıkıldıklarını
hatırlasalar kendilerini bizim yerimize koyup
iletişim araçlarını bilinçli kullanmamız için
yukarıda anlattıklarımın kat kat fazlasını yaparlar.
Böylece sorumluluğumuzu hep birlikte ve en
iyi şekilde yerine getirmiş oluruz.
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zararlı yönleri yok diyemeyiz. Eğlence
amaçlı kullanmanın yarar ve zararlarından
çok kullanım süresi, ebeveynlerinin tedbiri
önemlidir. Tedbir kavramı yasaklama olarak
algılanmamalıdır. Uygun uyarı ve eğitimi
verdikten sonra kullanımına izin verilmelidir.
Aksi takdirde ondan saklanılanın mükemmel
olduğunu düşünecek, yararları, beraberinde
zararları hakkında bilgi sahibi olamayacak ve
ona ulaşmak için gizli yollara başvuracaktır.
Bilinçli ebeveynler sayesinde bu gibi sorunlar
ortadan kaldırılır, medyanın yararları görülmeye
başlanır. Medya yaygınlaşırken bizler ona
her zaman başvurarak çevremizden bilgi
alabileceksek onu engeller, yaparak, yaşayarak
kavrayacaksak engel oluruz. Bu hazıra kaçmaktır ve medyanın dezavantajlarının bir
bölümünü oluşturur.

Cansel Candar
13 Yaşında
Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi

Dezavantajlarının yanında medyaya büyüklerin gözünden de bakmak gerekir. Birçok
kurum ve kuruluşa başvurmak, vergilerimizi
yatırmak, ayrıca üyesi olduğumuz kurum ve
kuruluşlardan bilgi almak deyince insanın
aklına ilk gelen zamandır. Günün koşturması
arasında bunlara zaman ayıramayız. Ayırırsak
günümüzün belki en önemli dakikalarından
çalmış oluruz. Günümüzü böyle işlerle bitirmektense medya aracılığıyla çözmek bizlere
zaman kazandırır. Sıranın sonundan başına
gelene kadar harcadığımız süreyi ayrı ayrı bir
sürü işi çözerek harcamış oluruz. Bu da ülkemizde sorumlu vatandaşların yetişmesine
ayrıca katkı sağlamış olur. Vatandaşların bu
yolda ilerlemesiyle ülkemiz, daha yenilikçi
bir ülke haline gelir.

BİZİMLE YAŞAYAN MEDYA
Öğrenciler sorumluluklarını yerine getirerek,
ebeveynlerimiz de çalışarak hayatının geri
kalan bölümünü yaşar, isteklerine kavuşurlar.
Genellikle böyle devam eden süreçte birçok
soru aklımıza takılır fakat istediğimiz sonuca
ulaşamayız. Böyle sorunlar çoğu kişinin
hayatını sınırlar, yapabileceği bir şeyi yapmasına
engel olur. Hem kendisini hem de ülkeyi
gelecek fikir, icat ve üründen mahrum bırakan
tek şey bilgisizliktir. Bilgisizliği ortadan
kaldırmanın yolu sorulara cevap veren ve
ona yardımcı olan teknolojinin olmasıdır. Bu
açığı da medya kapatır. Medya, beynimize
takılan kelepçeyi çözer, özgün düşünmemizi,
başkalarıyla bilgi paylaşımı yapmamızı,
beraberinde yaratıcı bireyler olmamızı sağlar.

Hem dünyamızı hem de Türkiye’yi içine
alan, avantajları yanında dezavantajları olan
medya istemesek de hayatımızın merkezine
doğru ilerlemeye başladı.

Bunun yanında yaşa uygun olmayan içerikleri
ve yanlış davranış örnekleri olduğu için
46

Çocuk ve Medya Çocuk Görüşü Kitabı

Her sabah alırız babamıza bir gazete. O okur,
biz dinleriz bazen de. Ülkemizden bir haber,
biz çocuklar öğreniriz az çok dışarıda neler
olup olamayacağını. Arabaya binince oturur
ön koltuğa, basarız radyonun düğmesine.
Bazen bir müzik açar, bazen bir haber dinleriz.
Her zaman güzellikler yoktur. Bizler Türkçe’mizi
düzgün kullanmayı öğrenmeye çalışırken,
olimpiyatlar düzenleyip Türkçe’yi tüm dünya
ülkelerine yaymaya çalışan sevgili büyüklerimiz bir yandan da televizyon aracılığı ile dilimize
neden virüsler katar ki?.. Örneğin: Show Tv, Star,
Fox gibi kelimeler Türkçe’mizdeki virüslerdir.
Günlük yaşantımızda “Şov” kelimesini “Şov”
okuyup, yazarken “Şov” yerine “Show” yazmaya
alıştık. Çünkü biz çocuklar böyle görüyor böyle
öğreniyoruz. Ayrıca günümüzde iletişim araçları
nedeniyle zamanımızın çoğu ellerimizin arasından kayıp gidiyor. Yerçekiminin kölesi oluyoruz.

Eylül Ecem Yıldız
13 Yaşında
Kahramanmaraş Bilim ve Sanat Merkezi

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
DOĞRU KULLANILIRSA...
Gazetelerde okuruz hayatın gerçeklerini.
Televizyonda görürüz neler olup bittiğini.
İnternette hem okuyup, hem izleriz iyiyi-kötüyü,
güzeli çirkini.

Televizyonda izlediğimiz ve radyolarda adını
duyduğumuz gerilim filmleri, bilim kurgular,
dram filmleri psikolojik dengemizin sarsılmasına neden oluyor. Örneğin ATV’de
yayınlanan “Merhamet” adlı dizide aile içi
şiddet konu edilirken “Bana Bir Masal Anlat
Baba” adlı dizide ailenin önemi yüceltiliyor.
Evet gerçek hayatta da aile içi şiddetler
yaşanıyordur. Yaşanmayan çok güzel aile
örnekleri de vardır elbet. Bunları her iki
yönüyle birlikte görmeliyiz fakat psikolojimiz
hangisine uyarlanmalıdır? Keşke iletişim
araçları bizlere her an sevgiyi, saygıyı, barışı,
hoşgörüyü, üretmeyi, güzel yaşamayı, hayatımıza kalite katmanın yollarını öğretse.

Televizyon... sayesinde öğrendim Şirinler gibi
çalışkan olmayı, işbirliği yapmayı. Temel Reis’i
izleyerek yedim ıspanağımı. Keloğlan’la öğrendim kusurlara takılıp hayattan yılmamayı, hep
çare arayıp, çalışınca bulmayı. “Hayat Bilgisi”
dizisinde öğrendim hayatta denge kurmayı.
Dedelerimiz vardır, hasta yatağından kalkamayan. Onlara ilaç olur iletişim araçları çoğu
zaman. Bir düğmeye basar, açar İstanbul’u, İzmir’i. İzler oralarda neler olup
bittiğini. “Gezelim- Görelim” programıyla
o hasta halinde gezer Türkiye’nin dört bir
yanını. Bazısı bilmez yemek yapmayı,
yeni gelindir kimisi, açar bir yemek programını.

İletişim araçları doğru kullanılırsa, amacına
hizmet edebilirler. Bizleri aydınlatıp, ufkumuzu
genişletebilirler. İletişim araçları kolaylaştırır
hayatı.
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Eylül Yerlikaya
13 Yaşında
Özel Çakabey Okulları
İzmir

İletişim olarak gördükleri ‘facebook’a bağımlı
olup birbirleriyle konuşmayı facebook
üzerinden yorum yapmak ya da beğenmek
olarak algılamaktadır.
Bizim ailece evde olduğumuz zamanlarda,
örneğin akşam yemeklerinde kitle iletişim
araçları kapatılır ve herkes birbirini dinler.
Bazı ailelerde ise akşamları herkes kendi
odasında birbiriyle tek bir kelime konuşmadan
bilgisayar ya da televizyon başında vakit
geçiriyor. Böylelikle hem anne baba için
çocuklar hem de çocuklar için de anne baba
ikinci plana atılmış oluyor.

BİZ İLETİŞİM AMA GERÇEK
İLETİŞİM İSTEMELİYİZ
Televizyon, dergi, bilgisayar, kitaplar ve daha
fazlası... Günümüz insanlarının sahip olduğu
bu kitle iletişim araçları, olumlu ve olumsuz
birçok etkisiyle karşımızda.
Televizyonda izlediğimiz şiddet içerikli filmler
ya da internet üzerinden oynadığımız oyunlar
da biz çocuklara zarar veriyor. Çoğu çocuk,
oynadığı oyunlarda gördüklerini arkadaşlarıyla
yapmaya çalışıyor. Eğer küçük yaştaki çocuklara, onlara olumsuz örnek olacak oyunlar
ve filmler izletilirse çocuklar izlediklerinden
etkileneceklerdir. İzlediklerini gerçek hayata
geçirerek gelecekte hem kendilerine hem de
çevrelerine zarar veren, şiddete yatkın, öfkeli
bireyler olacaklardır.

Teknolojik gelişmeler sonucu giderek
yaşamımızın en önemli parçası haline gelen
kitle iletişim araçları olmadan yaşayamaz
hale geldik. Eskiden çevremizdeki insanlara
onları tanımasak bile “Günaydın!’’ ya da
“İyi akşamlar!’’ derdik. Şimdi baktığımda
ise hiç kimsenin birbiriyle konuşmadığını ve
ülkemizin seslerinin kesildiğini, sesin sadece
facebook ve twitter üzerinden çıktığını üzülerek
görüyorum.
Biz, iletişim ama gerçek iletişim istemeliyiz.
El ele, kol kola olduğumuz; birbirimizi dinlediğimiz ve gerçekten birlikte olduğumuz bir
iletişim...

Çocuklar sadece televizyon ve bilgisayar
oyunları ile değil, sosyal ortamdaki facebook ve
twitter ile de gerçek iletişimden uzaklaşmaktadır.
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İletişim araçları insanlar arası uzaklaşma,
arkadaşlık, komşuluk ve akrabalık bağlarının
azalması sonucuna yol açmıştır. Bunun yanı
sıra insanlara ihtiyaç azalmış, her şeyin iletişim
araçları sayesinde ortaya koyulabileceği
sonucuna ulaşılmıştır. Bu sayede insanlar git
gide birbirlerinden uzaklaşmıştır.

Lütfiyenur Akdoğan
13 Yaşında
Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi
Ordu

Eski zamanlarda bizim gibi çocuklar iletişim
olanakları ve araçları olmadan önce hep birlikte
oynarlarmış. Böylece arkadaşlık bağları
güçlenir, arkadaşlığın ne olduğunu, paylaşmayı,
sevgiyi, saygıyı daha iyi öğrenirmiş. Fakat
biz çocuklar iletişim olanaklarının ve araçlarının olduğu bir zamandayız. Çocuklar
artık internet gibi iletişim araçları aracılığıyla
oyunlarını oynuyorlar. Çünkü kolay, hızlı
iletişimin sağlandığını bildikleri için daima
kolayı ve hazırı seçer, zorluğun ne olduğunu,
geçmişte bu kadar kolay ve hızlı iletişimin
olmadığını bilmezler.

MEDYA ÇAĞI ÇOCUKLARI
Medya, günümüzde kullandığımız ve
sürekli yenilenmeye devam eden iletişim
araçlarımızın genel adıdır. Bu tür araçlar
bize görsel, yazılı ve sesli olarak yardımcı
olur. Türkiye’mizde hatta dünyamızda olan
olayları, medyamız aracılığıyla takip eder
ve bunlara ayak uydurmak, düzeltmemiz
gereken; ekonomik, kalkınma, adalet, siyaset,
kültür, güvenlik ve eğitim alanlarında bizlere
yardımcı olur. Medyanın özellikle eğitim
alanında bilgilenmede yardımcı olduğunu
görmekteyiz. İnsanlar iletişim araçları aracılığıyla kısa sürede bilgi almakta ve iletişim
kurmaktadır.

Eskiden uzakta olanları; hasretle gözleri
yolda kalarak bekler, geldiklerinde ise çok
kısa bir süreliğine hasretlerini giderirlerdi.
Ancak medyanın etkili olduğu bu zamanlarda
insanlar her gün hatta her saniye birbirlerini
görebiliyor. Buradan anlıyorum ki medyanın
olumlu yönleri olduğu kadar olumsuz yönleri
de var. Biz bu çağların çocukları daima
hayatı boyunca gerek iletişimde gerekse
farklı alanlarda kolayı seçerek zorluğun ne
olduğunu bilmeyeceğiz.

Bazı haberlerin bize yanlış ulaşması sonucunda
alacağımız önlemlerin yanlış olmasına yol
açtığının farkındayız. Bu konuda daha dikkatli
ve özenli olunması bizlere doğru bilgi verilmesi
açısından önemlidir.
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Melisa Karataş
13 Yaşında
Anafartalar İlkokulu
Gaziemir/İzmir

Arkasından siyah – beyaz televizyonlar
çıkıyor. Mahallede ilk televizyonu alan ise
büyük teyzemin üst katta oturan halası...
Ama sadece büyük teyzemler çıkmıyor
televizyon izlemek için üst kata; akşamları
tüm mahalle televizyon karşısında halalarda...
Evin sakinlerine yer kalmadığı gibi çay,
kahve ikramları da cabası... Zaman mı?
Geçmiyor. Hem de çok mu çok, güzel mi
güzel... insanlar televizyon ve bilgisayarda
buldukları mutluluğu bulamıyorlar mı?
Hayır. Gençler ve çocuklar kendilerini
yalnız mı hissediyorlar? Hayır.

MEDYANIN GETİRDİKLERİ
ve GÖTÜRDÜKLERİ
Büyük teyzemle sohbetlerimiz çok hoş
olur ve anlattıkları ile beni hep etkiler.
Bundan yıllarca evvel medyanın sadece
gazete olduğu dönemlerde gazete alıp okuyabilirsen dünyanın en mutlu hissedildiği
günlerde telefon yok, televizyon da; peki
o zaman insanlar mutsuz muydu? Hayır,
şimdikilerden çok daha mutluydular. Çünkü
sokaklarda doyasıya oynayabiliyorlardı,
hatta gece yarılarına kadar... Kimse kimseden
korkmuyor, insanlar birbirlerini çok seviyor
ve güveniyorlardı. Komşular çok samimi
ve sofralar herkese açıktı...

Şimdi gelelim günümüze televizyonlar
çoğaldı mı çoğaldı. Hatta hemen hemen her
odada bilgisayar, notebook, tablet vb. herkesin
elinde faydalı bilgileri almak için mi?
Bazen; ama birçok zaman internet karşısında,
televizyon karşısında dizi filmler, oradan
buradan alınmış bilgiler ve bunları birbirine
yollayan gençler yalnızlaşan ve içe dönük
bir nesil... Dahası okul başarısını etkileyen,
uzun geçen zamanlar...

Günlerden bir gün büyük teyzemlerin
evine telefon bağlanıyor. Çevredeki ailelerden hiç birinde telefon yok, artık tüm
komşular yakınları ile konuşabilmek için
sıraya giriyor. Haliyle evin gecesi gündüzü
kalmıyor.

Kim çalıyor bizim bugün zamanlarımızı.
Aileler sizlere sesleniyorum; sizler de
uzaklaşın televizyon programlarından ve
internetten... Bizlerle kaliteli zamanlar geçirin,
iyi örnekler olun, kitap okuyun...
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Bir süreliğine prizden televizyonlarımızın
ve bilgisayarlarımızın fişini çekelim. Sohbet
edelim. Okulda neler yaptığımızı konuşalım,
eskilerden konuşalım...
Bize birey olarak değer verin, değer alın.
Kaliteli programlar seçin, birlikte izleyelim.
Bilgisayarlara kota koyun. Kalite her yerde
olsun...
Öğretmenlerimiz derslerimizde başarısızlıklarımız kadar başarılarımızı da değerlendirsin.
Medyaya hayır demeyelim ama elbirliği ile
medyayı bizlere uygun hale getirelim...
El ele vermeye ne dersiniz? Bir – iki – üç –
dört – beş ... Koşalım, koşalım, hızlanalım,
hızlanalım.
Bilgisayardan olumsuz bilgilere hayır...
Olumsuz televizyon programlarına HAYIR...
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vizyonu çocuk bakıcısı olarak kullanıyor. Bu
ise çocukların gelişimini olumsuz etkiliyor.
Bu tip medyanın olumsuz kullanımı ve medyanın
öğrencileri dikkate almaması ile ilgili Türkiye
Öğrenci Meclisi 2 adet karar almıştır.

Batıkan Erkoç
8. Sınıf Öğrencisi
Samsun İstiklâl İlkokulu

Bu kararlar genel olarak çocuklara verilen
programların kalite ve sayılarının arttırılması
yönünde. Bu kararlar öğrencilerin medya ile
ne kadar ilgilendiğini açıkça gösteriyor.

ÇOCUK ve GENÇLERE
YÖNELİK PROGRAMLAR

Bizim esas sorunlarımızdan ikincisi de
çocukların medyadan olumsuz bir şekilde
etkilenmesidir. Biz çocuk ve gençlere yönelik
programlarla ilgili kuşku ve sıkıntılar şunlardır:

Öncelikle sizlere yapılan iki araştırmadan
bahsetmek istiyorum: Birincisi, Türk Dil
Kurumu ve Radyo Televizyon Üst Kurulu
yaptığı araştırma sonucunda Türkçemizdeki
22.000 kelime içerisinden medyanın kelime
havuzunda 450-500 kelime kullandığını tespit
etmiştir. Bu araştırma bizlere dilin yozlaşmasının
sebeplerini anlatıyor zannediyorum.

1. Çocukların bilinçaltına bazı olumsuz duygu
ve düşüncelerin aşılanması. Bununla ilgili
yaptığım bir söyleşi sırasında bir anneye
sorduğumda şunu ifade etmişti: Bir çizgi
filmde yaşlanma ve ölüm temalı bir bölüm
izleyen kızım sürekli olarak eşimin yaşlandığını
ve öleceğini söylemeye başladı. Bu bizler
için açıklayıcıdır.

İkincisi, televizyon izlemek için ayrılan süre
okul ve uyku hariç diğer yapılan etkinliklerin
toplamından daha fazla. Bu hem biz öğrenciler
ve çocuklar için hem de yetişkinler için geçerlidir.

2. Kültürel farklılıklar da göz önüne seriliyor.
Örneğin yabancı çizgi film ve dizilerde
çocuklar ebeveynlerine adları ile hitap ediyor.
Ancak bu olay örf ve adetlerimize uymamaktadır.
Bu da medyanın kültürel yozlaşmaya neden
olduğunu göstermektedir.

Bizim değinmemiz gereken önemli nokta
televizyon ve medyanın kullanımı:

Değerli arkadaşlar, medya gerçekten etkili
bir araç ancak bu aracın doğru kullanılması
gerekir. Bunun için medya kuruluşlarının
azami dikkat göstermesi gerekmektedir.

0-9 yaş arası çocuklar için televizyon bakıcı
görevi görüyor. Çocuklarına vakit ayıramayan
anne ve babalar yani çalışan ebeveynler tele52
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sesi kesilmesin. Annemin en yakın arkadaşı.
Her işini onun karşısında yapar. Annem onun
varlığını hissettiği gibi benim varlığımı hiç
hissetmedi. Ona kulak verdiği kadar bana hiç
kulak vermedi.
Kardeşim çizgi film hastasıdır. Gündüzleri
annemden, akşamları babamdan fırsat bulursa
hemen çocuk kanallarını açar. Kumandayı
eline geçirirse hiç bırakmaz. Saklar, hatta
tuvalete bile kumandayla gider. Yeter ki kimsenin eline geçmesin de evdeki yabancıyı hep
kendisi yönlendirsin ister.

Burak Mart
14 Yaşında
Yediocak İlkokulu
Osmaniye

Gördüğünüz gibi televizyon evimizde bir aile
bireyi olmayıp yabancı olmasına rağmen en
çok dinlenen, en çok izlenen varlık. Herkes
ona baktığı için de aile bireyleri arasındaki
iletişimi kesiyor, yabancılaştırıyor. Aile muhabbetini öldürüyor. Evlerde ders çalışma imkanını
ortadan kaldırıyor. Zararlı içerikli filmler ve
dizilerle sağlıksız bireyler yetiştiriyor.

EVİMİZDEKİ YABANCI
Ben bu yıl LYS’ye hazırlandım. Daha doğrusu
hazırlanmaya çalıştım. Çünkü bizim evdeki
yabancı kişi her gün konuştu. Çoğu zaman
bağırdı, çığlık attı. Annemi, babamı ve kardeşimi
elimden aldı.

Geçen yıl bir gün okul çıkışı eve geldim.
Evimizin giriş kapısı aralık olduğundan
direkt içeri girdim. Ama daha içeri adım
atar atmaz “Niye eve geldin ki?” diye bir
bağırtı duydum. Bir an içimden “Nereye
gitseydim anne, internet kafeye mi?” diye
mırıldandım. Neyse ki bu sözler anneme ait
değilmiş. Evimizdeki yabancı televizyondan
geliyormuş.

Bizim evdeki yabancının adı televizyondur.
Yabancı dediğime bakmayın siz. Aslında
evimizin en büyüğüdür. Babam işten gelir
gelmez karşısına oturur, maç kanalını açar.
Kulaklarında problem olmamasına rağmen
sesini çok açar. Adeta maçı kendisi oynar.
Bedeni evdedir ama ruhu maçtadır. Fenerbahçe’nin her şeyini takip etti ama bu yıl
benim en önemli yılım olmasına rağmen
hiçbir şeyimi takip etmedi.

Bence her türlü iletişim aracı ev içinde kullanılmamalı ya da son derece sınırlandırılmalıdır.
Evlerde anne ve babalar birbirleriyle ve
çocuklarıyla iletişim kurmalıdır. Aile bireylerinin iletişimini hiçbir şeyin kesmesine izin
verilmemelidir.

Annem, televizyon yabancısının her şeyine
bayılır. Diziler, kadın programları, hiçbir şey
bulamadığında müzik kanalları... Yeter ki
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Burçin Karakuzu
8. Sınıf Öğrencisi
75. Yıl Ortaokulu
Demirci/Manisa

araçların üzerinde fazla durmamak. Hem bu
sayede bu araçlardan korunuruz ve yaydıkları
radyasyona fazla maruz kalmayız.

BENCE MEDYA...
Her türlü bilgiyi kişilere ve topluma aktaran,
eğlence, bilgi ve eğitim gibi üç temel
sorumluluğa sahip hem görsel, hem işitsel
araçların tümüne medya denmektedir. Toplumlara baktığımızda medya her alanda ve
herkes tarafından kullanılmaktadır. Bizler
genel olarak medyayı kişiler arası iletişimde
kullanmaktayız. Bizim için iletişim önemli
olduğundan, iletişim araçlarını daha fazla
kullanmaktayız.

Bu araçların bizlere sadece bedensel olarak
değil psikolojik olarak da zararları vardır.
Bu araçlar bizleri dünyada olan bitenden
haberdar etse de bir o kadar da uzaklaştırır.
Bizim yakın çevremizde olan bitenden
haberdar olmamamıza sebep olur. Bu da
bizi çevremizden uzaklaştırır ve tek başımıza kalmamıza neden olur. Bizleri içine
kapanık, her şeyi internetten, telefondan
ve bilgisayardan çözmeye çalışan bireyler
yapar. İletişim araçlarına bağımlılık bizlerin
kitap okumasına engel olur. Bu da bizim
anlama kabiliyetimizi azaltır. Kısaca her
şeyin fazlası zarar olduğu gibi bu araçlarla
fazla iç içe olmak da zararlıdır. Biz de bu
yüzden iletişim araçları ile çok fazla vakit
geçirmeyelim, sağlığımızı koruyalım ve
iletişim araçlarına bağımlı olmayalım.

En önemli iletişim araçları olan bilgisayar ve
telefonu yanımızdan hiç eksik etmiyoruz.
Maalesef bu da bizi telefona ve bilgisayara
bağımlı yapıyor. Bu araçlara bağımlı olmak
sağlığımıza zarar vermektedir. Görme bozukluğu, işitme bozukluğu, bel sorunu vb. gibi
hastalıklara sebep olmaktadırlar. Biz bu
hastalıklardan basit yollarla biraz olsun
korunabiliriz. En basit yolumuz ise bu
54

Çocuk ve Medya Çocuk Görüşü Kitabı

Gazetelerde çocuk problemleri sınav stresleri
ebeveynlerle çocuk ilişkileri hakkında köşe
yazıları artırılmalı ve seminerler düzenlenmelidir.
Medya kısıtlanmamalı, aksine çocukların
bilinçli ve eleştirel düşünce yapısıyla kullanabilmesi sağlanmalıdır. Tarafsız yayınla birlikte
belki biraz da çocuklar tarafından, çocuk kalbiyle
yayınlarını yapmalıdır.
Emek Su Yaray
14 Yaşında
Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi

Çocukların medyada verimli zaman geçirmesi
sağlanmalı böylece zaman planlaması denilen
alışkanlıklar kazandırılmalıdır.
Medyada çocukların sosyal ağlarda olduğu
gibi sosyal hayatında da söz sahibi olduğu
fark ettirilmeli medya ortamına bağımlı
olmasının önüne geçilmelidir.

MEDYAYI ÇOCUKLARIN
GÖZÜNDEN ANLATALIM

Başlıca sorunlardan biri de bu ortamda gelişen ırkçılıktır. Devlet’in bu konuya dikkat
çekmesi gerekmektedir ve Türk mozaiğinde
Atatürk milliyetçiliğini benimsemiş çocuklar
yetişmesini sağlamalıdır.

Günümüzde medya seçkin arama yöntemleriyle
sınırlarını zorlayan bir bilgi paylaşım merkezi
halini almıştır. Bunun sonucunda da medyanın
içinde bulundurduğu bazı konular doğruluktan
yoksun ve yanlış yönelmelere sebep olabilecek
türde içerikler içermektedir.
Çocukların bu ortamdan etkilenmesi ve ruhsal
davranışlarındaki değişmeler medyanın denetlenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Çocuğun medya ortamında Atatürk ve silah
arkadaşlarına duyduğu saygıyı artırmak ve
vatanı için beslediği sevgiyi yüceltmek için
çalışmalar yapılmalıdır.

Bu konuda devletten çok ebeveynlere düşen
görevler çocuklarının hayatında söz sahibi
olmak ve tecrübelerini onlara aktarmaktır.

Medyadaki sınırsızlık içinde kendi kültürümüz kaybedilmemeli, aksine kültürümüze
duyulan bağlılık güçlendirilmelidir.

Ülkemizde haber anlayışı da son yıllarda siyasi
görüşlerde objektif olamamakla beraber çocukların
olgunlaşan düşüncelerini sansürlemektedir.

Kongremize ebeveynlerin de katılması, çocuklarında bu Kongre’de düşüncelerini beyan
etmesi problemlerin tespitinde ve çözümlerinde
önemli bir adım atılmasını sağlar.

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler
haberlerin son dakikaları ve gazetelerin son
sayfalarına bırakılmamalıdır.

Haydi çocuklar, hep birlikte Kongremizde toplanalım, medyayı çocukların gözünden anlatalım...
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bekleyen para ve virüs tuzakları da cabası...
Gazetelerde çocuklar için sayfalar yok. Medyada
biz çocuklar için bunca olumsuzluklar varken
nasıl öğrenebiliriz, üretebiliriz? Dünyayı bize
nasıl emanet edebilirsiniz?

Sare Nur Avcı
14 Yaşında
Çankaya/Ankara

Çocuklar olarak ülkemize ve dünyamıza
faydalı olmak için, içinde yaşadığımız iletişim
ve teknoloji çağında medyadan olabildiğince
iyi yararlanmalıyız. Bunun için devletimizin
her öğrenciye tablet dağıtmaktan önce, zaten
elimizde bulunan teknolojik imkânları daha
faydalı hale getirmesi gerekiyor.

BENİM GÖZÜMDEN MEDYA
Medya ve iletişim, çok büyük bir hızla
ilerliyor. İnsanlar bir zamanlar at sırtında
aylarca yol alarak iletişimi sağlıyordu; şimdi
bilgisayarımızdaki tek bir tuş sayfalarca
uzunluktaki bir dosyayı anında yüzlerce insana
ulaştırabiliyor. Ama böyle bir sistem kötü
ellere geçtiğinde yeni bir neslin bozulmasına,
yıkımına sebep olabiliyor da...

Bu süreç içinde, öncelikle her evde bulunan
ve tüm çocuklar üzerinde yoğun bir etkisi
bulunan televizyon üzerinde düzenlemeler
yapılmalı. Tarihte bugün, bunu biliyor musunuz
köşeleri, gezi, eğitim, sanat programları
yayınlanabilir.
İkinci olarak, içinde bulunduğumuz dijital
çağın en önemli faktörü olan internetin kullanımı için düzenlemeler yapılması gerekiyor.
Çocukların güvenli internet kullanabilmesi
için filtreleme uygulaması geliştirilmeli ve
teşvik edilmeli.

Biz çocuklar henüz kişiliğimizi oluşturmaya
ve oturtmaya çalışıyoruz. Gördüğümüz,
duyduğumuz, okuduğumuz her şeyi anında
kaydediyoruz, taklit ediyoruz. İyi kötü, işe
yarar ya da yaramaz demeden. Bilinçaltımızın
en derin köşelerindeki bu kayıtları hangi güç
silebilir?

Bir diğer konu ise çocukların müzik dinlemek
dışında bir amaçları olmadan kullandıkları radyonun onlara sevdirilmesidir. Radyoyu sevdirmek ve
işlevsel kullanımını yaygınlaştırmak için eğitim
ve kültür programlarına da yer verilsin.

Ülkemizde az sayıda kanal dışında olumsuz
örnek oluşturabilecek yayınlar için yoğun bir
seçicilik yok. İnternetteki oyun sitelerinde bizi
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Toplumumuzun en büyük sorunu belki de
okuma kültürümüzün yerlerde oluşudur.
Metroda, otobüste, parkta gazete ve dergi
okuyan çocuklardan gurur duymaz mıyız?
Bu nedenle, gazetelerin de çocuklara hitap
etmesi gerekiyor. Haftanın bir günü verilen
bol resimli fakat içi boş sayfalardan bahsetmiyorum. Farklı yaş gruplarına hitap eden
bölümleri olan, sadece çocuklar için olan
bir gazete. Eğitimimize, genel kültürümüze,
fiziki ve ruhsal sağlığımıza katkıda bulunacak
yazılar yayınlansın, fotoğraflar, anketler,
bulmacalar olsun. Hatta bu gazetelerin yapımında
çocukların da katkısı olsun.
Medya ve iletişimi bilinçli kullanırsak bize
zarar değil fayda sağlar. Yıkıcılık değil
yapıcılık aşılar. Bilinçli kullanırsak, medyanın
gelişmesine katkıda bulunabiliriz. Bütün bu
faydaların sağlanması için tabii ki yetişkinler
de eğitilmeli, ancak alışmaları uzun sürebilir.
Bu nedenle öncelikle geleceğin yetişkinleri
olan biz çocuklara eğitim verilmeli. Çocuk,
küçük yaşta eğitilirse; ağaç yaşken eğilirse;
medyayı doğru ve bilinçli kullanan, üreten
bir nüfus ile kalkınabiliriz.
Medyanın topluma zarar vermesini
engellemek için, çocuklara bilinçli medya
kullanımını öğretmeye var mısınız?
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İletişim araçlarının yararları çok. Peki, iletişim
araçları dost maskesi olan düşman olabilir mi?
Bence olabilir. Çünkü her yararın yanında bir
zarar gelirse bu düşünce doğrudur. Mesela
iletişim araçlarına gömülüp evde ailemize
sırtımızı dönmek buna bir örnektir. Yanı başımızda
olan ailemiz yerine internette tam olarak
tanımadığımız birisiyle vakit geçiriyoruz. Her
şeyden haberdar oluyoruz ama bazen yalan
haberdi diye bir yazı okuyup kandırıldığımızı
anlıyoruz.

Şerife Ay
8. Sınıf Öğrencisi
75. Yıl Ortaokulu
Demirci/Manisa

Evet, mağaza mağaza dolaşmadan iletişim
araçlarıyla alışveriş ediyoruz. Fakat bir ürüne
fiyatını gördüğümüzden fazla ödeyebiliyor,
ya da ürünün bozuk çıkmasından yakınabiliyoruz.
İletişim araçlarıyla aşırı ölçüde meşgul olup
iletişim araçlarına bağımlı kalıyoruz. Yani
iletişim araçlarını bazen kendimize zararlı
hale getirebiliyoruz.

BENCE MEDYA
İletişim araçları zamanla gelişen ve insanlarda
etkisini arttıran bir dünyadır.
Bu dünyanın eğer yararlarını ele alacak olursak
bilgi dağarcığımızın gelişmesi buna bir örnektir.

İletişim araçlarıyla ilgili daha birçok yarar
ve zarar söylemek mümkündür. “Sizce bu
zararlardan kurtulmanın yolu nedir?”, diye
bana bir soru sorsaydınız; “Bunlardan tam
olarak kurtulmanın yolu yoktur.” cevabım
olurdu. Çünkü bunlar yani iletişim araçları her
an etrafımızda bir vazgeçilmezdir. Zararları
olduğu kadar iletişim araçlarına ihtiyacımız
da vardır. Önemli olan onlara bağlı kalmamak,
ailemize yeterli zaman ayırmak, sosyal çevre
kurabilmektir. Yani iletişim araçlarını kendimiz
için gerekli olanı kullanmak ve kendimize göre
dengeleyebilmeyi sağlamaktır. Eğer bir program
hazırlar ve iletişim araçlarına gerektiğinden
fazla bağlı kalmazsak, iletişim araçlarının ve
medyanın zararlarını azaltabiliriz.

Bundan başka, dünyadaki olandan ve bitenden
haberdar olmamız da iletişim araçlarının
yararlarındandır. İletişim araçları bunlarla
kalmamış kişilerle olan iletişimi kolay bir şekle
dönüştürmüştür. Çok uzaktaki bir akrabamızı
yanımızdaymış gibi göstermiştir. Bize sadece
akrabalarımızı yakınlaştırmamış, bütün
mağazaları önümüze getirmiştir. Mağaza
mağaza dolaşmamızı engellemiş, bilgisayardan
bir tıkla veya televizyondan görmemiz ile bir
telefonu yeterli kılmıştır. Bunlarla beraber
internetten arkadaş edinmemizi ve iletişim
araçlarının sunduğu birçok eğlenceli programları
veya oyunları kullanmamızı sağlamıştır.
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Begüm Tomar
15 Yaşında
Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi

Büyüklerimiz hep gençlerin saatler boyu
bilgisayar başında oturduklarından, interneti
hiç düzgün kullanmadıklarından yakınıyor.
Oysa birçok genç, sosyal medyayı oldukça
bilinçli kullanıyor. Twitter’da yapılan kan
bağışı vb. sağlık konularındaki duyurularla,
hasta olan birçok kişi yapılan bağışlarla
sağlığına kavuşuyor. Sosyal medya sayesinde
en yeni gelişmelerden oldukça hızlı haberdar
olunulabiliyor. Bilgisayar başında oturmamızdan şikayetçi olan ebeveynlerimiz, sosyal
medyada çok güzel arkadaşlık ve paylaşım
ortamından habersiz. Etkin bir sosyal medya
kullanıcısı olarak söyleyebilirim ki, sosyal
medyanın çarpıtılan kötü taraflarından daha
fazla iyi yönleri var.

İLETİŞİMİN GÜCÜ
“Hayatındaki en önemli şeylerden biri nedir?”
diye sorsalar kesinlikle iletişim araçları,
derdim. İletişim araçları sadece benim değil,
dünyanın her yerindeki insanlar için oldukça
önemli. Nasıl yemek yemek, su içmek bizim
en temel ihtiyaçlarımızsa, iletişim kurmak da
insan hayatında çok önemli bir yer tutar.

İnsanların birbirleriyle konuşarak anlaştığı
bir dünyada iletişim araçları için “gereksiz,
zararlı” diyemeyiz. Evet, belki bizi asosyal
insanlar yapıyor, sosyal hayattan, çevreden
uzaklaştırıyor ama, dünyanın her yerindeki
olaylardan haberdar ediyor, uzaklardaki
yakınlarımızla iletişime geçmemizi sağlıyor.
Sayılacak birçok yararı var, durmadan dile
getirilen zararlarından ziyade.

İnsanların kendi aralarındaki kısa mesafeli
iletişim, zamanla ihtiyaçların artmasıyla,
iletişim araçlarının oluşumuna yol açtı. Eskiden
sadece belli mesafeler içinde gelişen iletişim,
teknolojinin gelişmesiyle insanın tüm dünyaya
ulaşabilmesini sağladı.
Bugün hepimizin hayatında iletişim araçları
büyük bir yer tutuyor. Benim hayatımda da
öyle. Gençler olarak sosyal medyada bulunmayanlarımızın sayısı bir elin parmaklarını
geçemeyecek kadar az.

İnsanlar iletişim araçlarını bilinçli kullanırsa,
medya da çarpıtmadan haber yaparsa, iletişim
araçlarının hiçbir zararının kalmayacağını
düşünüyorum.
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Derya Koç
15 Yaşında
İstanbul Atatürk Fen Lisesi
gerçekleşiyor. Bizler bu tür olumsuzlukları
her an yaşayabiliyoruz.

ÖNÜM, ARKAM,
SAĞIM, SOLUM MEDYA:
SOBELENMEYECEĞİZ!..

Medya aslında bizler için ne kadar çok imkân
sunuyor değil mi? İnternet bilgi deryası
olabilir. Televizyon eğlence kutusu ve biz de
yaşımıza uygun dergileri, kitapları okudukça,
sağlıklı nesiller doğar. Biz ve iletişim araçları
sürekli yeni mutlu gelişmeler ile hayatımızı
sürdürürüz.

Etrafımızda var olan ve hatta kaçılmaz olan
kitle iletişim araçları, bizim ruhsal, bedensel
gelişimimiz konusunda etkileri yüksek bir
konuma sahiptir.

Çocuk ve Medya Hareketi ile umuyorum ki
artık tüm aileler gönül rahatlığı içinde kitle
iletişim araçlarını kullanacak. Bizler de burada
öğrendiklerimizi uygulayıp, paylaşıp bu
hareketin amacını gerçekleştireceğiz!

Bu araçları kullanmak bir yandan ihtiyaç
olmakla beraber, karşımıza olumsuz bir etki
yaratarak da çıkmaktadır. Peki, biz bu tür
etkenlerden korunmak için ne yapıyoruz?
Yetişkin-çocuk iş birliği ile iletişim araçlarını,
kullanma oranlarına göre en çok televizyonu,
ardından son yıllarda interneti kullanıyoruz.

Sizlerden de hepimizin ricası şudur: İletişim
araçlarını bizim de kullanabileceğimizin
bilincinde olmanız ve bu araçlar dâhilinde
bizlere uygun yayınlar oluşturmalısınız.
Anneler babalar, sizler de çocuklarınızın
bu yayınlardan etkilenmemesi için dikkatli
olmalısınız.

Bu araçları çocuk kullanımına uygun hale
getirmeliyiz. Çünkü milyonlarca site bir tık
ötesinde olan ve bilinci tam yerleşmemiş bir
çocuk üzerinde yaratacağı sorunlar oldukça
fazla. Bu sorunlar şu an evinde, elinde kumanda
tutan bir arkadaşımız kadar yakınımızda

Önüm, arkam, sağım, solum Medya:
Sobelenmeyeceğiz!..
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Aleyna Saral
16 Yaşında
Aydın Doğan Ticaret Meslek Lisesi
İstanbul

Bu programlar varlığını sürdürüyor ancak
sayıları çok az, bir gün bu programların sayısının
arttırılacağına inanıyorum.
Çocuklar için tehlike sadece çizgi filmlerde
değil. Haberler ve programlar çocukların
da izlediği düşünülerek hazırlanmadığı
için, fiziksel ve ruhsal olarak gelişimini
tamamlamamış olan çocuklarımız olumsuz
etkileniyorlar. Şiddetin direkt muhatabı
olabiliyorlar. Bu durumda haberler ve
programlar şiddet unsuru bulundurmayacak
bir şekilde hazırlanmalı.

BİLİNÇLİ BİR GELECEK
Hepimizin bildiği üzere ebeveynlerin en önemli
varlıkları çocuklarıdır. Çocukları için her şeyi
yaparlar; en iyi şartlarda yetişmelerini ve daha
birçok gereksinimlerini sağlarlar. Ancak bazen
bilinçsizlikten, bazen ilgisizlikten temel olarak
da eğitimsizlikten çocuklarını medya karşısında
savunmasız bırakıyorlar.

Reklam ve tanıtımlarda da çocuk bir obje
gibi düşünülüyor. Ya duygusal sömürü aracı
olarak kullanıyorlar ya da annesini taklit eden
3 yaşında bir kadın gibi görülebiliyor. Aynı
zamanda kendi kültüründen küçücük yaşta
koparılıyor.

Örneğin 2000’li yılların başlarında Pokemon
adlı uçan kahramanların olduğu bir çizgi film,
4 yaşında bir çocuğun 7. kattan atlayarak kaza
geçirmesine sebep olmuştu. O küçük çocuk
şans eseri sadece kırıklarla kazayı atlattı. Bu
durum hâlâ devam ediyor, fakat başka çizgi
film karakterleriyle. Tarih boyunca saldırganlık,
şiddet ve doğaüstü güçler çizgi filmlere
konu olmuştur ve hâlâ konu olmaya devam
etmektedir. Açıkçası çizgi filmler çocuğun
ilgisini çekmeli, merak duygusunu harekete
geçirmeli, eğlendirici ve eğitici olmalıdır.

İşte tüm bunlar yanlış ve bilinçsiz kullanımdan
kaynaklanıyor. Bence temel olarak halk
medyayı nasıl kullanacağına dair bilgilendirilmeli,
seçici bir izleyici kitlesi haline gelmelidir.
Eklemek istediğim son şey ise medya bizi
kullanmamalı, biz medyayı kullanmalıyız,
tabii bilinçli bir şekilde.
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yargılarımız değişiyor. Ayrıca ihtiyacımız
olmayan şeyleri ihtiyacımızmış gibi gösterip
daha fazla tüketmemize sebep oluyor.

Gönülnur Demet
16 Yaşında
Trabzon Bilim ve Sanat Merkezi

Bunun yanı sıra medya toplumun bilinçlenmesinde de önemli bir rol oynuyor.
Bilgiye ulaşmanın en kestirme yolu bu.
Tartışma programlarını izliyor hatta sosyal
medyayı kullanarak kendi fikirlerimizi bu
programlarda dile getiriyoruz. Yine bu yolla
önemli gelişmelerden anında haberdar olup
haber programlarına yorum yapıyor, yardıma
muhtaç kişilere destek olmaya çalışıyoruz.

KONTROL KİMDE?
Günümüzde medya topluma yön veren
önemli bir güçtür. Bilinçli kullanıldığında
çok yararlı fakat bilinçsiz ellerde çok tehlikeli bir güç. Olaylara medyanın bize yansıttığı
şekilde bakar, ona göre yorumlarız. Televizyon,
internet, gazete, radyo gibi kitle iletişim araçları
bizim dünyaya açılan penceremizdir. Bu
araçlarla dünyamız küçülüyor, mesafeler hiçe
sayılarak birçok şeye kolaylıkla ulaşmamız
sağlanıyor.

Ama sosyal medyanın etkisi bununla sınırlı
değil. Toplum için o kadar vazgeçilmez hale
gelmiş ki, verilere göre gençler gününün
54 dakikasını bu mecrada harcıyormuş.
Peki, nedir bu sosyal medyada bizi çeken?
Öncelikle olduğumuz gibi değil, olmak
istediğimiz gibi görünebiliyoruz. İnsanlara
kendimizi “beğen”diriyoruz. “Sosyalleşiyoruz’’.
Düşündüğümüz her şeyi kolayca dile getirebiliyoruz. Herhangi bir şey için küçük
topluluklar oluşturup sesimizi duyurabiliyoruz.
Hatta bu ortamlarda yazdıklarını kitaplaştırmak
oldukça popüler. Yazmaktan bahsetmişken
bir sürü insan internet sözlüklerinde yazıyor.
Ya da kendi bloglarını oluşturuyor. Annelerimiz
yemek tariflerini bile internetten bakıyor.
Diğer annelerle fikir alışverişi yapıyor.
Çocuklar idollerini, anneler çocuklarını bu

Toplumda en yaygın olarak kullanılan televizyonun hayatımızdaki önemi evimizdeki
yerinden de belli. Bugün bağımlısı olduğumuz
dizi ve programlar yüzünden komşuluk ve
aile içi iletişimimiz azaldı. Sohbet konularımızı
da bu program ve diziler belirliyor artık.
Gençler televizyon yıldızlarını rol model
alıyor; onlar gibi giyinip onlar gibi olmak
istiyor. Televizyonda gördüklerimizle değer
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ortamlardan takip ediyor. Babalarımız da
artık haberleri internetten okuyor. Haberlerin
videolarına ulaşabiliyor. İnternet gazeteciliğinin
güncelliği insanları kendine çekiyor. Bu da
gazetelerin eskisi kadar satış yapmasını yani
tirajlarını etkiliyor. Bu durum radyoda da
farklı değil. Otuz sene önceki radyo hikâyeleri
artık bize çok uzak geliyor.
Her şey o kadar hızlı değişti ki çağımız
bilgi çağı olmaktan çıkıp sanal iletişim
çağı haline geldi. Bu güzel olduğu kadar
da tehlikeli. Alışverişi bile internetten yaptığımız bu yıllarda bir sürü siber zorba ve
dolandırıcı kol gezmekte. Elbette bilinçli
insanlar bu tuzaklara düşmezler. Fakat biz
çocuklar ve gençler bu konularda ne kadar
bilinçliyiz? İzlediğimiz video ve diziler
nasıl içerikler içeriyor? Akıllı işaretlerin
ne kadar farkındayız? Bu konuda bize
düşen ne?
Günlük yaşantımız devam ederken birden
medya ulaşılamaz hale gelse; insanlar nasıl
davranırdı acaba? Birçok insanın sudan
çıkmış balık gibi ne yapacağını şaşıracağını
düşünüyorum. Ticaret, haberleşme, sosyal
yaşam gibi birçok şeyin sekteye uğrayacağı
kesin. Ama bir gerçek var ki işte o zaman
insanlar bazı değerleri yeniden paylaşmaya
başlar. Belki de oyun bahçeleri, parklar
yeniden dolar.
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Melisa Demir
11. Sınıf Öğrencisi
Özel Marmara Radyo Televizyon ve
Gazetecilik Meslek Lisesi

oturmaya başlar ve çocuk yaşlarda gördüğü,
etkilendiği her şey gelecekteki yaşamını büyük
ölçüde etkiler. Medya sayesinde çocuk yaşlarda
doğru bildiği şeylerin ilerde çok büyük sorunlara
yol açacağı gözden kaçırılmamalıdır.

İNTERNET ve MEDYA
GEREKLİ ANCAK
KONTROLLÜ OLURSA...

Çocuk kanalları çizgi ve animasyon dizilerle
gün boyu devam ediyor. Çocuklarımızı sanal
bir dünyanın içine sıkıştırıyoruz. Gördükleri
kahramanların yaptıklarını yapmaya çalışıyorlar.
Çocukları sunucu, yarışmacı ve oyuncu
olarak kullanan yapımlar karşısında onları
seyreden çocukları nasıl etkilediğimizi hiç
düşünüyor muyuz? Çocukları hayatın içine
sokmaya çalışırken cazip programlardan oluşan
kanallar ile çocuğu tüm gün ekran başına
bağlamak ne kadar doğru bir davranış?

Günümüzde kitle iletişim araçlarını soyutlamak
mümkün değil. Radyo dalgaları sayesinde
evrenin her yerinde izlenebilir duruma geldi.
Bu gelişmiş teknoloji toplumları, bireyleri ve
çocukları elektronik ağlarla sarmaladı. Bu
gelişmişlik her şeyi anında önümüze sunarken
olumsuzlukları da beraberinde getiriyor.
Her türlü bilgiyi kişilere ve topluma aktaran,
eğlence, bilgi ve eğitim gibi üç temel sorumluluğa
sahip görsel, işitsel ve hem görsel, hem
işitsel araçların tümüne medya denmektedir.
Çocukların da her konuda bilgi edinme,
eğlenme hakkı vardır. Günümüzdeyse çocuklar
açısından olay bu şekilde olmamaktadır.
Çocuklara ait özel programlar çok sık yer
almamaktadır. Oysaki çocukların gelişimi
için oluşturulması gereken özel program ve
kanalların çoğunlukta olması gerekmektedir.
Çünkü çocukların kişilikleri çocuk yaşta

Günümüz televizyonculuk sektörünün en
büyük sorunu reyting kaygısı. Sadece reyting
alabilmek uğruna çocuklarımızı kullanan
birçok yayınla karşı karşıya gelmekteyiz.
Yayıncılar böyle bir sorunu ortadan kaldırmak
için çocukların içinde bulunduğu ya da sunuculuk
yaptığı programlar, oyunculuk yaptığı diziler
yayınlamaktadır. Reklam alabilmek için
hazırlanan ve reyting hedefleyen programlarla
çocuklar zaten obje olarak görülüyor. Kendi
dünya görüşlerini hazırladıkları programlarla
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çocuklara empoze ederek ileride kendilerine
taraftar yaratmayı hedefleyen bir medya
kitlesi var. Çocukların psikolojisi göz ardı
ediliyor; hem kanalda çalışan çocuklar
açısından hem de izleyici çocuk açısından.
İzleyici çocuk onların yerinde olamadığı
için kendini yetersiz görme gibi düşüncelere
kapılabiliyor ve bu da gelecekteki hayatında
kendini hep geri planda bırakma, eksik görme
gibi sorunlara yol açabiliyor. Çalışan çocuk
açısından da ilerde kendini olduğundan daha
farklı görerek kişisel gelişim bozukluklarına
yol açabiliyor.

farkına varıyor ve bu gelişimi için daha büyük
sarsıntılara yol açabiliyor. Onun yerine normal
televizyon yayının içinde bazı saatlerin çocuğa
ayrılması hem çocuğun gelişimi hem de gerçek
dünyayla bağlantı kurması açısından çok daha
sağlıklı bir yöntem.
Medya çocuklar için öğretici mi, evet öğretici.
Eğlendirici mi, evet eğlendirici. Ancak medyanın
bu misyonu üstlenmesi aile ilişkilerini sekteye
uğratıyor. Çocuk aileden uzaklaşıyor, odasında
sanal dünyanın içinde yalnızlaşıyor. Asosyal
bir gençlik çıkıyor. Gazete, dergi okunmuyor.
Böylece Türkçe, dizilerdeki yanlış kullanıldığı
şekilde öğreniliyor. Çocuklar kendi aralarında
bu sözcüklerle konuşup anlaşıyorlar ve dil
bozuluyor. Yanlış haber ve yanlış figürlere ilgi
artıyor. Her şey önlerine hazır sunulduğu için
hayal gücü ve yaratıcılık zayıflıyor.

Çocuklar için özel olarak yayında olan tematik
kanallar mevcut. Biz çocuklarımızı bu kötü
dünyadan, yanlışlardan, cinayetlerden, tacizlerden,
ekranlarda yaratılmış hayali dünyalardan
sakınmak için bu kanalları tercih ediyoruz. Peki
bu çocuklar için cazip programlardan oluşan
çocuk kanalları ile çocuğu sürekli ekran başına
bağlamak ne kadar doğru? Çocuk dediğimiz
yaş grubunda bulunan kitle için gelişim süreci
çok önem taşımakta. Ve biz sadece bu tarz
programlar izleterek çocuğumuza aslında hiçbir
zaman karşılaşamayacağı daha hayali bir dünya
sunuyoruz. Bu da ilerde daha büyük hayal
kırıklarına yol açabiliyor. Büyüdükçe kendisi
de aslında böyle bir dünyanın olmadığının

+7, +13, +18 uyarıları yeterli değil. Medyada
üzücü bir çocuk istismarı var. İnternet
gazeteciliğindeki en çabuk ulaşılabilen medya
kışkırtıcı cinsellikle ön planda. Günlük programlarda diziler, tacizler, cinayetler, kazalar,
cinsel içerikli reklamlar, tüketiciyi cezbeden
son teknolojik ürünler hepsi bir kaos. Evet
internet-medya, teknoloji her zaman gerekli
ancak kontrollü olursa.
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Mücahit Türkmen
17 Yaşında
Hasan Ali Yücel Anadolu
Öğretmen Lisesi
Çubuk/Ankara

bir kitle iletişim araçları eğitim programı
verilmemektedir. Dolayısıyla aileler, çocuğunun
hangi programı izlemesi gerektiğine karar
verememektedir. Beş yıl öncesine kadar
izlenilen programın içeriğini, yaş grubunu
bildiren ‘akıllı işaretler’ bile yoktu. Bu da,
ailelerimizin işini zorlaştırıyordu. Bana göre
akıllı işaretler, uyulduğunda gayet sağlıklı
sonuçlar alınabilecek bir uygulamadır. Peki,
çocuğun akıllı işaretlere uygun programlar
izlemesi sorunlara yol açabilir mi?

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA
TEKNOLOJİ
Küreselleşen dünyada teknoloji vazgeçilemezdir. Doğaldır ki bu teknolojinin en
sevilen nimeti kitle iletişim araçlarıdır. Bu
iletişim araçları, biz çocuklar tarafından da
çok kullanılmaktadır.

Evet, açar. Çok tabiidir ki, her ne kadar bu
işaretlere uyulsa da programların izlenme
süresi, kazandırdığı alışkanlıklar bakımından
zararlı olabilir ya da kötü örnek oluşturabilir.
Daha önce de bahsettiğim gibi, televizyonun
ve daha nice kitle iletişim araçlarının çocuklar
düzeyine indirgenebilmesi için eğitim şarttır.

Televizyon, hayatımızın en fazla kullanılan
kitle iletişim aracıdır. Her çocuk günde en az
2-3 saatini televizyon başında geçirir. Çizgi
filmler, filmler, diziler, haberler, belgeseller...
Bizim yaşamımızı derinden etkilerler. Kişisel
olarak değerlendirirsem, bu ya zaman öldürmeye
ya da bilgi dağarcığını geliştirmeye yarar.
Bunun hangisi olacağını ise televizyonun
başında oturan kişi belirler. Kişi, eğer bilinçli
olarak kullanırsa bu, onu doğru yola götürecektir. Peki, bunu nereden bileceğiz?

Televizyondan sonra en beğenilen kitle iletişim
aracı internettir. Çocuklar (9-18 yaş arası)
interneti çok kullanır ve hayatının bir parçası
haline getirirler. Kendimden biliyorum, telefonumdan ve bilgisayarımdan ayrı bir yaşam
düşünemiyorum. Telefonumda internet paketim
bitince canım sıkılıyor, hatta yataktan kalkasım
gelmiyor. Millî Eğitim Bakanlığı, kendi internet
ağının -okullarda, kütüphanelerde bakanlığın
ağı kullanılır- sosyal ağlara, video paylaşım

Ülkemizde ve dünyanın çoğu ülkesinde,
gerek çocuklara gerek ise ailelere, doğru düzgün
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sitelerine girmesini engellemiş durumda.
Bana göre bu tamamen yanlış bir uygulamadır.
Bireyleri engellemek, onları hiçbir zaman
doğruya yönlendirmez; aksine onları bu
engeli aşmaya yönlendirir ki bu da gerçekleşmiş
durumda. İnternette de görüyorum, bazı
programlar bütün engelleri kaldırabiliyor.
İnsanlara, yaşlısı olsun genci olsun, bunun
eğitimi verilmediği sürece hata yapmaya,
kötüye yönlenmeye devam edeceğiz.
Son olarak da kendi yaşamımdan bahsetmek
istiyorum. En çok kullandığım kitle iletişim
araçlarını sayacak olursam sıralaması
şöyle olur: internet, telefon, televizyon.
Bu üçü yaşamımı ele geçirmiş durumda.
Arkadaşlarımla görüşüyorum, kendime ait
sayfamda görüşlerimi bildiriyorum, ünlü
insanları takip ediyorum, sosyal ağlarda
fotoğraf paylaşıyorum ve daha neler neler...
Bunlar için benim dikkat ettiğim tek şey
güvenliğim. Belki ben bile, yaptığım araştırmalara rağmen hâlâ yanlış kullanıyorum.
Sonuç olarak, kitle iletişim araçlarının olumsuz
yönlerinden kurtulmak, internette ya da tüm
kitle iletişim araçlarında güvenliğimizi sağlamak
istiyorsak ve en önemlisi çocukların -yani
bizlerin- bu araçları doğru kullanmasını istiyorsak
çözüm tektir: eğitim.
67

Çocuk ve Medya Çocuk Görüşü Kitabı

Rumeysa Şimşek
16 Yaşında
Aksaray Anadolu Öğretmen Lisesi

altında bizi kötüye, zamanı boşa harcamaya
ve sosyal hayatın anlamını, gerekliliklerini
anlamamaya, içe kapanıklılığa ve sadece
bizi sanal anlamda geliştirmeye –ki böyle bir
gelişme ilerlememenin ta kendisi- itiyor.
Televizyon ortamında oluşturulan diziler
bizi kötüye, suç işlemeye, beğendiğimiz
oyuncunun yaptıklarını yapmaya iterken aynı
zamanda kötü alışkanlıklara başlamamıza;
ailemizle olan bağımızı, hürmetimizi, çevremizle
olan ilişkimizi bozmamıza neden oluyor. En
önemlisi milli ve manevi değerlerimizi alıp
götürmeye çalışıyor. Ne yazık ki televizyon
kanallarının büyük bir kısmı, dizilerin geneli
bu şekilde. Bize okulda sigaranın zararı anlatılırken televizyonda en sevdiğimiz oyuncu
sigara kullanıyor, içki içiyor. –Bulanık
gösterilse de bizlerin gözünden bir şey kaçmaz.
- Bu bize öğretilenlerle çelişki içinde. Ve
haberlerde bir taraf aynı olayı geçici bir
mesele olarak değerlendirirken diğer taraf bir
enkaz olarak anlatıyor.

BİZ Mİ İLETİŞİM ARAÇLARINI
İLETİŞİM ARAÇLARI MI
BİZİ YÖNETMELİ?
Medya göremediğimiz yerleri gösteren
gözümüz, bilemediğimiz, duyamadığımız
havadisleri bize getiren güvercinimiz. Bilgiyi
hızla uçurup aynı zamanda bizi tepe taklak
eden, kafamızı karıştıran ışık...
Son zamanlarda amacının dışında; bilginin,
haberin, haberleşmenin, zararsız eğlencenin
yanı sıra kötüye yönlendirme, zararlı olana
özendirme, aile içi iletişimi unutturma gibi
meselelerde de etkisini oldukça gösteren
medya, gelecek emanet edilecek bizlerin üzerinde de hakimiyet kurmuş durumda. Şöyle
ki bizim iletişim araçlarını yönetmemiz
gerekirken onlar bizi yönetiyor. Elimizdeki
telefon, televizyon, internet... Adeta bize
hükmediyor. Televizyon ve internet karşısında
saatlerce boşu boşuna vakit geçirmek ve
geçen vakti anlamak elimizde olmuyor.
Telefonumuzla yatıp kalkmak alışkanlık adı

Medya içindeki bu çelişki kafamızı karıştırmaya
yeterli. Ve olaylar tek taraftan ya iyi ya da
kötü tarafından ele alınarak bizim de tek
taraflı düşünmemize sebep oluyor. Olaylar
bütünüyle iyisiyle kötüsüyle meydana çıksa o
zaman bizlerin de çok yönlü düşünen bireyler
olarak yetişeceğini düşünüyorum.
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Gerek televizyonda gerek internette ve gerekse
gazetelerde çocukların da, iyi olmayana meyilli
gençlerin de yapılan çalışmalara programlara,
yazılara vs. ulaşabileceği unutuluyor bazen.
Maalesef şiddet içerikli, cinsel içerikli, ahlak
dışı yapılanları normal karşılayan yayınlara
bizlerin ulaşmak istemediğimiz halde önümüze
getirilmesi çok üzücü. Bilgisayarımıza virüs
girdiğinde bile önümüze gelen fotoğraflar o
kadar utanç verici ki. Medya bu konuda çok
hassas olmalı. Olmalı ki çok çabuk etkilenen,
kandırılan, özendirilen bizler kültürümüze,
özümüze ters düşen şeylere meyil etmeyelim.
Medya hep kötü mü? Elbette hayır. İlerleyen
teknoloji sayesinde olağanüstü bir şekilde
haberleşmemizi, haberdar olmamızı sağlayan
büyük bir kaynak bizim için. Öğrenmeyi
kolaylaştıran, bizi düşünmeye sevk eden program
ve çalışmalarla bilgiye çalışmaya anında ulaşabileceğimiz fırsatıyla gözler önünde.
Kendimize yol çizerken ister istemez medyanın
etkisi oluyor. Medyanın geleceğimiz açısından
bu denli önemli olduğunu bilip bir şey yapmamak
olmayacağı gibi, özümüze, kültürümüze de
büyük saygısızlık olur. Bizi fabrika üretimi
gibi tek düze, farklı boyutlarda düşünemeyen,
hayatın anlamını bilemeyen, ilerlemeyen, gelişmeyen olmaya itenleri bir an önce itip aydınlık
dolu geleceğe yelken açmak duasıyla...
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Selen Tüysüz
17 Yaşında
Aydın Doğan Ticaret Meslek Lisesi
İstanbul

MEDYA DEYİP GEÇMEYİN!
Televizyon, yazılı basın ve bilgisayar gibi
medya unsurları artık günlük yaşamımızın
bir parçası haline geldi. Onlarsız vakit
geçiremez, hatta onlarsız bir dünyayı kabul
edemez olduk. O kadar yakınımıza kadar
girdi ki sanal dünya, artık her insanın
cebinde dolaşıyor. Telefonlar akıllı telefonlara,
bilgisayarlara dönüştü. Günde yüzlerce haber,
reklam akışına maruz kalıyoruz, daha doğrusu
bırakılıyoruz.

Onlara medyanın zararlı yanlarını değil de
yararlı taraflarını nasıl kullandırabiliriz?
Bu sandığımız kadar kolay bir şey değil.
Çünkü dediğim gibi günde yüzlerce gereksiz,
önemsiz şey beynimize işleniyor. Onların
arasından özenle seçilmiş bilgileri bulup,
ayıklayıp, işlemek çok zor.
Basit bir örnek vermek gerekirse eskiden
izlediğiniz çizgi filmlerle şimdiki çizgi filmler arasındaki farkı görmemek mümkün mü?
Sürekli kavga, dövüş, kin, nefret söylemleri
havalarda uçuşuyor, fakat buna karşılık
ortada ne bir öğretici şey var ne de iyiliği,
güzelliği tetikleyecek bir söylem. Durum bu
vaziyetteyken çocukların psikolojilerinin de
pek normal olması beklenemez. Fazla yapılabilecek bir şey de yok. Ya televizyonu çöpe
atacaksınız, ya da çocuğunuza göz göre göre
bunları izleteceksiniz. Aslında başka bir yol

Bu teknoloji çağında haberleşme, bilgi
alış-verişinde hızlıca bulunma gibi açılardan
bakıldığında gerçekten mükemmel bir durum.
Fakat bunun bir de tehlikeli yanı var. Ya silah
olarak kullanırsa? Televizyon ve programları
aracılığı ile yıkanan beyinlerle dolu bir dünyayı
elinde oynatmak isteyen birileri çıkarsa?
İşte çocuklarımızı ve gelişme çağındaki
gençlerimizi bu durumdan nasıl kurtarabiliriz?
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daha var. Çocuğu televizyona bağımlı yapmak yerine hobilerle, el uğraşlarıyla beyin ve
psikolojik açıdan geliştirmek mümkün. Emin
olun ki televizyondan daha yararlı olacaktır.
Ebeveynler olarak etrafta olan bitenden haberdar
olmak, gelebilecek bütün tehlikelerin farkında
olmak, bunların üstesinden nasıl gelinebileceğinin bilincinde olmak çocuğun gelişimi için çok
önemlidir. Ne kadar bilinçli bir aile olursak,
olacaklar ya da olabileceklerden o kadar az
etkileniriz. Medyanın etrafa yaydığı zararlı
etkilerden çocuğumuzu korumuş, kollamış oluruz.
Medya deyip geçmeyin! Medya insanın
hayatını etkiler. Ama onun sizin hayatınızı
etkilemesine izin vermeyin. Alın ipleri elinize,
siz medyayı kullanın, kendinizi geliştirin,
hayatınızı kolaylaştırın. Zararlarını bilin,
yararlarını kullanın.
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Şerife Güzel
10. Sınıf Öğrencisi
Sarıçam Sofulu Lisesi
Adana
hesabıma girebileceğimi söyledi. Açıkçası
çok sevindim. Arkadaşım bana bir facebook
hesabı açtı. Arkadaşım derslerde, ben teneffüslerde facebook’a giriyordum.

FACEBOOK NE İŞE YARAR?

O yılın sonuna kadar arkadaşımın telefonundan
facebook sayfamı takip ettim. Hemen her
şeyin fotoğrafını çekiyor, paylaşıyor, birbirimizin resimlerine yorumlar yazıyorduk.
Ortaokul arkadaşlarımı bulmuştum. Kuzenlerimle de rahatça görüşebiliyordum.

Liseye başladıktan kısa bir süre sonra arkadaşlarımın facebook’la iletişim kurduklarını
öğrendim. Ortaokuldayken adını duyduğum
fakat hiç ilgi duymadığım bir sözcüktü
facebook. Facebook çok yaygın bir şekilde
kullanılıyordu bizim lisede. Benim cep
telefonum ve evimizde internet olmadığı için
tanışmamıştım facebook’la. Sınıfımız 30 kişilikti. Yarıdan fazla kişinin facebook hesabı
vardı. Anında fotoğraf çekiyorlar, facebook’a
atıyorlar, birbirlerinin fotoğraflarına yorumlar yazıyorlardı. Benim gibi facebook’u
olmayanlarla da alay ediyorlardı.

Ama sonra bu yaptıklarım bana saçma gelmeye
başladı. Fotoğraf bir anıdır. Facebook’la anı
olmaktan çıkıp oyuncak oluyordu. Olur olmaz
kişiler yorumlar yazıyordu, ben de sinir
oluyordum.
Facebook, bir tıkla birisiyle arkadaş olmak
demekti. Bir tıkla onu hiç tanımadan ona tüm
her şeyini paylaşmaya açmak demekti. Tüm
bilgilerini, arkadaşlarını, fotoğraflarını görmesi demekti. Yüzünü görmediğin birisiyle kolay
arkadaşlık kurmaktı. Zamanla bunların yalan
olduğunu gördüm. Yazılanların aşağı yukarı
tamamı yalandı. Fotoğraflar sahteymiş.

Birgün sıra arkadaşım boş dersimizde “Hadi
sana bir facebook hesabı açalım.” dedi. Aslında
ben de merak ediyor ve istiyordum. Ancak ne
cep telefonum ne de evimizde internet vardı.
Bu durumu arkadaşıma utanarak söyledim. O
da teneffüslerde kendi telefonunda facebook
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Facebook’ta habire müzik, video paylaşıyorduk. Abuk sabuk görüntüler, olur olmaz
müzikler... Bunların hiçbirinin sonu yoktu.
İnsanın zamanını boşa harcatıyordu. Aklını,
duygularını alıyordu. Hayallerini çalıyordu.
Kendi kendime bir gün sordum. Facebook ne
işe yarar? Doğru düzgün bir cevap bulamadım. Zaman kaybından, zihin bulanıklığından
başka bir şey değildi. Bazıları yaptığı her
hareketi oraya yazıyordu. Kendine hiçbir
faydası yoktu. Sadece derslerinde daha başarısız olmanı sağlıyordu. Başka verdiği bir şey
bulamadım.
Derslerimden kaybettirdikleri bana kazandıklarından çok daha fazlaydı. Bu yüzden
tüm çocuklardan ve gençlerden facebook’tan
uzak durmalarını istiyorum.
73

Sözlü Sunum
Sözlü Sunumlara; telefonunuz ile internet üzerinden “QR kodu” okutarak ya da;
“www.cocukvemedyahareketi.org/tr/kongre/kongre-cocuk-delegeleri/sozlu-sunum”
adresinden ulaşabilirsiniz..
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Cansu Naz Eriş
9 Yaşında
30 Ağustos İlkokulu

MEDYA KÜLAHI
Bizim evimizin her konuda geçerli bir sloganı
vardır: “Azı karar, çoğu zarar” Ben de elimden
geldiğince ailemin anlattıklarını anlamaya ve
uygulamaya çalışıyorum. Bence medya, içinde
çeşit çeşit dondurma olan harika bir külah gibi.
Ben dondurmayı çok severim, ama sadece uygun
zamanda ve farklı çeşitlerden yeteri kadar yerim.
Medyayı da aynı şekilde kullanmalıyız.
Ailemiz biz dondurmamızı yerken rahat olmalı.
Dondurmamızın içeriği kaliteli, virüssüz olmalı.
Aynı medya gibi.
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Mert Mete
3. Sınıf Öğrencisi
Özel Tan Okulları
Bursa

BEN ÇOCUĞUM
HAKLARIMLA VARIM
İnternette gezinirken bazı reklamlar çıkıyor ve
bunlar bizim araştırma hakkımızı engelliyor.
Reklamlar aynı zamanda çocukları olumsuz
etkiliyor.
İnternetteki oyunlar kontrol edilmeli.
Televizyonda çocuk haberleri olmalı. Ayrıca
televizyonda gösterilen reklamlar ve programlar
Kontrol edilmeli.
Medya çocuk haklarına daha duyarlı olmalı.
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Ayberk Demirok
10 Yaşında
Manisa Bilim ve Sanat Merkezi

MEDYANIN
HAREKETLENMESİ

ve yeniliklerde başı çekmek önem kazandı.
Gerçekler değil fikirler önem kazandı, objektif
olmak değil içten olmak önemli hale geldi.
Ebeveynlerle çocukları arasındaki iletişim
yönü değişti. Ebeveynler şimdiki teknolojik
şartlara yakın şartlarda doğan çocuklarının
öğrenme hızlarına yetişemedikleri için bazı
şeyleri çocuklarından öğrenmeye istekli hale
geldiler. Bu öğrenme sonucunda sosyal medyaya
daha yatkın hale gelen ebeveynler, çocuklarıyla
sanal ortamı paylaşmaya başladılar ve
çocuklarının arkadaş çevrelerini de bu yolla
daha yakından tanıma olanağına kavuştular.

Problem Cümlesi:
Medyanın insanlara olumsuz etkisinin sebebi
nedir?
Amaç:
Günümüzde insanlar medyaya karşı azımsanmayacak derecede bağlanıp, gereğinden fazla
kullanmaktadır. Biz insanlara yakışmayan bu
olayı düzene sokmak amacıyla bu projeyi
yapmaya karar verdim.
Medyanın Yararları
Sosyal medyadan sonra insan hayatında birçok
şey değişmeye başladı. Sosyal medyada var
olan içerik kullanıcı tarafından oluşturulduğundan yaratıcılık önem kazanmaya başladı
ve katılım çağı doğdu. Medya’nın içeriğini
üreten ve medyayı izleyen arasındaki katı
ayrım ortadan kalktı. Bu oluşuma bağlı olarak
değişim hızı attı. İnsanlar için yenilikçi olmak

Medyanın Zararları
Sosyal medya aslında zararsızdır. Zarar veren
insanların kendileri ve bilinçsiz kullanıcılardır.
Peki insanlar bu platformlar üzerinden başka
insanlara nasıl zarar verebiliyorlar? Sosyal
medyayı kullanarak kendimize nasıl zarar
veriyor olabiliriz?
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Beyza Keretli
4. Sınıf Öğrencisi
Kozyatağı Şükran Karabelli İlkokulu
İstanbul

GENÇLİK ve ÇOCUK
DİZİLERİ
Ben bir gençlik ve çocuk dizisi izlerken
annem ile babam ‘Bunları izleme’ diyor.
Ben anlayamıyorum bu diziler gençler ve
çocuklar için mi?, yoksa büyükler için mi?
Ben annem ile babamın böyle demeyecekleri
tam tersine onlarında sevecekleri gençlik ve
çocuk dizilerini izlemek isterim.
Gençlik ve çocuk dizilerinde genel izleyici
kitlesi işareti koymalarına rağmen çocukların
izlemelerinin doğru olmayan içerikli gençlik
ve çocuk dizileri var.
Dizilerin başında dizinin içeriğine göre akıllı
işaretler kullanılmadığı zaman çocuklar izliyor
ve bundan olumsuz şekilde etkilenebiliyor.
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Arife Erdoğan
11 Yaşında
Isparta Bilim ve Sanat Merkezi

TELEVİZYONUN
ZARARLARINDAN BİZLERİ
KORUYUN
Hep şiddet içeren çizgi filmler izleyen bir
çocuğun beynini artık televizyon esir almıştır.
Artık televizyonda gördüğümüz şiddeti
hayatta uygulamak isteriz.
İnsan kendi çocuğuna zarar vermek ister mi?
• İstemez ama bunu televizyondaki şiddet
içerikli çizgi filmleri seyretmesine izin vererek
yapıyor. Fakat bunun farkında değiller.
• Zannetmeyiniz ki biz sadece şiddetten
hoşlanırız.
• İşin kolayına kaçmayın.
• Eğitici, eğlendirici, bilgilendirici programları
daha çok sever, daha çok seyrederiz.
• Yeter ki bunları bizim hoşumuza gidecek
şekilde hazırlayın.
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Umay Kınay
11 Yaşında
Manisa Bilim ve Sanat Merkezi

HAYATIMIZ İNTERNET
Çağımızın en güçlü kitle iletişim kaynaklarından
biri olan bilgisayarlar ve yaşamımıza birden bire
giren internet, hayatımızın ayrılmaz bir parçası
olmuştur.

İnternetin bu denli olumsuz sonuçlarını
okuduktan sonra internet kullanımı ile ilgili
bir anket yapmaya karar verdim.

Günümüzde her binada elektrik, su ve telefon
şebekesi ne kadar zorunlu ise internet bağlantısı
da artık bir zorunluluk haline gelmiştir.
Günün her saatinde her türlü bilgi alışverişi
ve iletişimi sağlayan olağanüstü bir buluş.
Bağımlılık yapan tüm maddeler gibi internette
bağımlılık yapabilir. Bu uyku kaçırıcı, bellek
bozukluklarına yol açan bağımlılıktır. İnternet
bağımlıları, internette fazla vakit harcarlar
ve internete girmediklerinde kendini kötü
hissederler. Diğer uğraşlardan zevk almazlar.
Okul ve aile ile ilgili sorun yaşar, bununla
ilişkili olarak yalan söylerler.
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Yunus Talha Erzurumlu
12 Yaşında
Amasya Bilim ve Sanat Merkezi

İNTERNETİN ÇOCUKLAR
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
İnternet devasa bir kütüphanedir. Akla gelen
her konuda araştırma yapabiliriz, kaynaklar,
kitaplar, makaleler, yorumlar bulabiliriz.

denetlenmediği takdirde çocuklar yabancı
kişilerle de iletişim kurabilmektedir. Bu kişiler
kötü niyetli olduğu takdirde çocukları rahatlıkla
kendi amaçları için kullanabilirler.

Bağımlılık: Bilgisayar ve internet başında çok
vakit geçirmemiz dış dünyadan kopmamıza
neden olabilir. Dışarıda arkadaşlarımızla
geçireceğimiz vakti bilgisayar başında uzun
süreli oyun oynayarak, sosyal ağlarda gezinerek,
harcamaya başlarız. Buda biz çocukların
fiziksel ve sosyal gelişimize zarar verir.
Şiddet ve Sakıncalı İçerikler: Biz çocukların
internet ortamında karşılaşabileceğimiz
en büyük tehlikelerden birisi sakıncalı ve
şiddet içeren sitelerdir. Bu içerikler yine
bizlerde psikolojik sorunlara neden olabilir.
Haberleşme: İnternetin başlıca kulanım alanı
haberleşmedir. Bu haberleşme aileler tarafından
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Ali Atıf Günaydın
7. Sınıf Öğrencileri
Atakent İrfan Koleji
İstanbul

Nalan Gürdal
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!

BEN ve İLETİŞİM 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.

Amerikan Pediyatri Akademisi’nin televizyon
ve çocuklar konulu araştırmasına göre 2 yaşın
altındaki çocuklara “kesinlikle” televizyon
izlettirilmemeli.

21. yüzyılın vazgeçilmez aletlerinden biri
olan televizyonu nasıl kullandığınıza bağlı
olarak hem yararı olabiliyor hem de zararı.
Mutlaka siz de duymuşsunuzdur televizyona
“aptal kutusu” dendiğini. Şuan toplumumuzun
içinde bulunduğu durumda bu deyimi doğrular
nitelikte.

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.

Şunu belirtmeden edemeyeceğim. Televizyon
özü itibariyle yararlıdır, doğru kullanan için
yararlıdır. Peki bizler televizyonu doğru
kullanabiliyor muyuz? Hayır. Zaten televizyon
kanalları buna imkan da vermiyorlar.
83

Çocuk ve Medya Çocuk Görüşü Kitabı

Kutay Dayı
13 Yaşında
Bahçeşehir Koleji
Akçay/Edremit/Balıkesir

İNSAN ve İLETİŞİM İHTİYACI
Günümüzde artık hayatımızın ayrılmaz bir
parçası olan bu iletişim araçları bizi olumlu
yönde mi yoksa olumsuz yönde mi etkiliyor?

Dünyanın neresinde olursak olalım, iletişim
araçları çevremizi kuşatmış durumdadır.
Onları olumlu ya da olumsuz bir şekilde
kullanmak bizlerin elinde.

Artık sevdiklerimize ulaşmak için güvercin
göndermemize gerek kalmadı. İstediğimiz
anda bilgisayar ortamında sevdiklerimizle
görüntülü ve sesli olarak görüşebiliyoruz.
Kısa zamanda istediğimiz bilgiye ulaşabiliyoruz.
Özellikle de ödevlerimizi yaparken biz öğrencilerin en fazla başvurduğumuz kaynaklardan
biri oluyor, bilgisayar.
Eğer televizyon seyrederken seçici davranmazsak, bizleri kendisine tutsak eder ve günlük
yaşantımızı engeller.
Bilgisayarı uzun süre ve amaç dışı kullanırsak
vücudumuzda şekil bozuklukları yaşayabileceğimiz gibi sevdiklerimizden de kopabiliriz.
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Oya Suran
13 Yaşında
Gaziantep Kolej Vakfı Ortaokulu

MEDYANIN
ÇOCUKLAR ÜZERİNDE
OLUMSUZ ETKİLERİ
İzlediğimiz programların etkisinde kalabiliriz.

Görmememiz gereken şeyleri görebiliriz ve bu
bizde kötü etki yaratabilir.
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İrem Başak Bilgin
15 Yaşında
Çanakkale Anadolu Lisesi

DEVLET KORUMASINDA
ÇOCUK OLMAK
~ 15 yaşındayım.

~ Devlet korumasında çocuk olmak zor.

~ 8 yıldır Koruyucu Ailedeyim.

~ Medya çocukları sınıflandırıyor. Yurttan
gelenler, tiner çekenler, sokak çocukları ve
taş atanlar diğerleri.

~ Koruyucu Aileliğin başarılı bir model olduğuna
inanıyorum.

~ İnsanlar buna seyirci kalıyor. Tek yaptıkları
televizyon karşısına geçip «yazık» demek.

~ İyilik Ağacı isimli bir projede yer alıyorum.
~ Yaşlılara yardım ve koruyucu aileliğin
yaygınlaştırılması için çalışıyorum.

~ Medyadan isteğimiz bizi etiketlemeyin!
Bizde diğer çocuklar gibi bize uygun ortam
sağlandığında yeteneklerimizi gösterebiliriz.
Onlar kadar başarılı olabiliriz. Kısaca etiketlemeden önce düşünün.

~ Devlet korumasında halen 15.000 kadar
çocuk kalıyor.
~ Bu çocukların 1.800 kadarı koruyucu ailelerinin yanında kalmakta
~ Bu çocuklara ilgili medyada yazılı ve sözlü
haberler var. Bunların çoğu olumsuz yönde.
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Sözlü Sunum Video
Sözlü Sunum Videolara; telefonunuz ile internet üzerinden “QR kodu” okutarak ya da;
“www.cocukvemedyahareketi.org/tr/kongre/kongre-cocuk-delegeleri/sozlu-sunum-video”
adresinden ulaşabilirsiniz..
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Selma Tepegöz
12 Yaşında
Kaytazdere Tetaş Tekstil Ortaokulu

MEDYANIN ÇOCUKLARA
OLUMSUZ ETKİSİ

Videoyu izlemek için “QR” kodu okutabilirsiniz ya da;
“www.cocukvemedyahareketi.org/tr/kongre/kongre-cocuk-delegeleri/sozlu-sunum-video”
adresinden izleyebilirsiniz..

90

Çocuk ve Medya Çocuk Görüşü Kitabı

Aybüke Sultan Mirzelioğlu
13 Yaşında
Toki Göksu Ortaokulu
Etimesgut/Ankara

BEN ve İLETİŞİM ARAÇLARI

• İnsanların yaşlarına ihtiyaçlarına ve benzeri
durumlara göre kullanabileceği iletişim
araçları farklılık gösterebilir.

• Medyanın olumsuz yönlerinden etkilenmemek için medyayı doğru bir biçimde
kullanmalıyız.

• Bazı uzmanlar olumsuz etkilerinin
olumlu etkilerinden daha fazla olduğunu
öneriyor.

• Nasıl bir medya insanları etkiliyorsa
insanların düşünceleri ve talepleri de medyayı
etkiliyor.

Videoyu izlemek için “QR” kodu okutabilirsiniz ya da;
“www.cocukvemedyahareketi.org/tr/kongre/kongre-cocuk-delegeleri/sozlu-sunum-video”
adresinden izleyebilirsiniz..
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Elif Küçük
Rabia Çetinöz
10. Sınıf Öğrencileri
Çorum Buharevler Kız Teknik ve Meslek Lisesi

DÜŞE KALKA ÇOCUKLUK
VE MEDYA ÇOCUKLUĞU

Videoyu izlemek için “QR” kodu okutabilirsiniz ya da;
“www.cocukvemedyahareketi.org/tr/kongre/kongre-cocuk-delegeleri/sozlu-sunum-video”
adresinden izleyebilirsiniz..
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Poster Sunumu
Poster Sunumlarına; telefonunuz ile internet üzerinden “QR kodu” okutarak ya da;
“www.cocukvemedyahareketi.org/tr/kongre/kongre-cocuk-delegeleri/poster-sunumu”
adresinden ulaşabilirsiniz..
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Bade Yüzbaşıoğlu
Nehir Erden
4. Sınıf Öğrencileri
Özel Nesibe Aydın Okulları
Gölbaşı/Ankara
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Uğur Can Çiftci
10 Yaş›nda
İstanbul Bahçelievler Fatih Koleji
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Denizay Yiğit
11 Yaş›nda
Ankara Bilim ve Sanat Merkezi
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Ekrem Parıl
11 Yaş›nda
Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli
Çocuklar Merkezi
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Merve Çağla Çiçek
11 Yaş›nda
Bağcılar Belediyesi Enderun
Yetenekli Çocuklar Merkezi

100

Çocuk ve Medya Çocuk Görüşü Kitabı

Özlem Cihanşümül
11 Yaş›nda
Özel Çakabey Ortaokulu
Sasalı/İzmir
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Metehan Çakır
12 Yaş›nda
B.T.S.O. Kamil Tolon Bilim ve
Sanat Merkezi
Bursa
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Ebru Yaraşan
7. Sınıf Öğrencisi
75. Yıl Ortaokulu
Demirci/Manisa
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Elif Aslı Şah
13 Yaş›nda
Koç Ortaokulu
Beylikdüzü/İstanbul
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Melis Sky Stuhr
13 Yaş›nda
Koç Ortaokulu
Beylikdüzü/İstanbul
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Nurgül Dönmez
7. Sınıf Öğrencisi
75. Yıl Ortaokulu
Demirci/Manisa
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Taylan Yöntemer
Can İvit
7. Sınıf Öğrencileri
Özel Çakabey Ortaokulu
Sasalı/İzmir

107

Çocuk ve Medya Çocuk Görüşü Kitabı

Samet Eren Kuzu
15 Yaş›nda
Zeki Bilge Ortaokulu
Çaykara/Trabzon
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Gizem Bulunti
10. Sınıf Öğrencisi
İstanbul Ticaret Odası Çok Programlı
Lisesi
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Gizem Rojda Şener
16 Yaş›nda
Beylikdüzü Çok Programlı Lisesi
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Berna Gülsüm Aygör
10. Sınıf Öğrencisi
Buharevler Kız Teknik Meslek Lisesi
Çorum
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Ümmügül Öztürk
11. Sınıf Öğrencisi
İstanbul Ticaret Odası Çok Programlı
Lisesi
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Karikatür
Karikatürlere; telefonunuz ile internet üzerinden “QR kodu” okutarak ya da;
“www.cocukvemedyahareketi.org/tr/kongre/kongre-cocuk-delegeleri/karikatur”
adresinden ulaşabilirsiniz..

Çocuk ve Medya Çocuk Görüşü Kitabı

Berke Yılmaz
4. Sınıf Öğrencisi
Özel Nesibe Aydın Okulları
Gölbaşı/Ankara
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Ceren Topçuoğlu
4. Sınıf Öğrencisi
Gölbaşı/Ankara
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Çağdaş Erkin Bilge
4. Sınıf Öğrencisi
Bilfen Sancaktepe İlkokulu
İstanbul
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Sıla Doğan
5. Sınıf Öğrencisi
Özel Nesibe Aydın Okulları
Gölbaşı/Ankara
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Irmak Lal Dönmez
11 Yaş›nda
Bilfen Çamlıca İlkokulu
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Fadime Dönmez
7. Sınıf Öğrencisi
75. Yıl Ortaokulu
Demirci/Manisa
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Görkem Daban
7. Sınıf Öğrencisi
Burhaniye Körfez Bahçeşehir Koleji
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Ecem Çakıroğlu
8. Sınıf Öğrencisi
Bahçeşehir Körfez Koleji
Burhaniye/Balıkesir
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Gizem Baş
8. Sınıf Öğrencisi
75. Yıl Ortaokulu
Demirci/Manisa
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Ahmet Ülker
10. Sınıf Öğrencisi
İstanbul Ticaret Odası Çok Programlı Lisesi
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Kaan Saatçi
Lise 3. Sınıf Öğrencisi
Özel Nilgün Doğay Lisesi
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Kemal Deniz Karabacak
13 Yaş›nda
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
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Melike Sümeyye Aysal
12 Yaşında
Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli
Çocuklar Merkezi
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Şeyda Ay
13 Yaşında
75. Yıl Ortaokulu
Demirci/Manisa
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Fotoğraf
Fotoğraflara; telefonunuz ile internet üzerinden “QR kodu” okutarak ya da;
“www.cocukvemedyahareketi.org/tr/kongre/kongre-cocuk-delegeleri/fotograf”
adresinden ulaşabilirsiniz..
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Defne Nalbantoğlu
4. Sınıf Öğrencisi
Özel Nesibe Aydın Okulları
Gölbaşı/Ankara
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Duru Onbaşılar
4. Sınıf Öğrencisi
Özel Nesibe Aydın Okulları
Gölbaşı/Ankara
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Damlanur Genç
8. Sınıf Öğrencisi
Bahçelievler Ortaokulu
Yalova
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Feyza Gül Ağırman
Taşkıran Mustafa Özer Ortaokulu
Taşkıran Beldesi/Çaykara/Trabzon
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Kübra Altınsoy
Taşkıran Mustafa Özer Ortaokulu
Taşkıran Beldesi/Çaykara/Trabzon
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Vahit Miraç Şaşkın
16 Yaş›nda
Beylikdüzü Çok Programlı Lisesi
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Film
Filmlere; telefonunuz ile internet üzerinden “QR kodu” okutarak ya da;
“www.cocukvemedyahareketi.org/tr/kongre/kongre-cocuk-delegeleri/film”
adresinden ulaşabilirsiniz..
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Zeynep Arpacıoğlu
13 Yaşında
Gaziantep Özel Kolej Vakfı Ortaokulu

KİM BU ZEYNEP?

Videoya “QR kodu” okutarak ya da;
“www.cocukvemedyahareketi.org/tr/kongre/kongre-cocuk-delegeleri/film”
adresinden ulaşabilirsiniz..
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Meryem Aydemir
8. Sınıf Öğrencileri
75. Yıl Ortaokulu
Demirci/Manisa

Esra Nur Koçyiğit

MEDYANIN KURBANLARI

Videoya “QR kodu” okutarak ya da;
“www.cocukvemedyahareketi.org/tr/kongre/kongre-cocuk-delegeleri/film”
adresinden ulaşabilirsiniz..
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Şerife Ay
8. ve 7. Sınıf Öğrencileri
75. Yıl Ortaokulu
Demirci/Manisa

Elvan Yetiş

PLANLI AİLE

Videoya “QR kodu” okutarak ya da;
“www.cocukvemedyahareketi.org/tr/kongre/kongre-cocuk-delegeleri/film”
adresinden ulaşabilirsiniz..
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