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ÇOCUK VE ERGENLERDE ELEKTRONİK MEDYA KULLANIMININ ETKİSİ: 
SALDIRGANLIK, DİKKAT PROBLEMLERİ VE SOSYAL İZOLASYON

Duygu AKÇAY*, Bülent Devrim AKÇAY**

ÖZET
Amaç: Günümüzde bütün çocukların sürekli medya ile iç içe olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Gelişimin henüz 
tamamlanmamış olduğu çocukluk ve ergenlik döneminde, elektronik medya ürünlerinin bilinçsiz bir şekilde kullanıl-
ması bazı problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle; çocuk ve ergenlerin, elektronik medya ürünleri ile et-
kileşimi daha önemli hale gelmektedir. Elektronik medya ürünleri ile istenilen iletişimi sağlayabilmek için, bu gözden 
geçirme çalışmasında, çocuk ve ergenlerde elektronik medya kullanımının etkisine değinilmiştir. Yöntem: Konu ile 
ilgili, yurt içi ve yurt dışı veri tabanları (ULAKBİM, ISI-WEB, SCIENCE DIRECT, EBSCOHOST, PSYCH-INFO, GOOGLE 
AKADEMİK) Temmuz-Eylül 2014 tarihleri arasında taranmıştır. Arama yaparken medya çocuk, medya ergen, ekran 
önünde geçirilen süre, medya saldırganlık, medya şiddet, medya sosyal izolasyon ve medya dikkat eksikliği vb. 
anahtar kelimeler kullanılmıştır. Bulgular: Yapılan araştırmalarda, medyadaki şiddet görüntülerinin saldırganlık 
davranışını arttırdığı saptanmıştır. İlaveten, ekran önünde geçirilen sürenin, dikkat ve sosyalleşme sürecini olumsuz 
yönde etkilediği belirlenmiştir. Tartışma: Medyanın olumsuz etkilerini azaltmak için, uygun medya etkileşimi sağ-
lanmalıdır. Çocuk ve ergenlerin alışkanlıklarında major değişiklikler yapılmalıdır. Bu nedenle en önemli görev ailelere 
ve sağlık profesyonellerine düşmektedir. Uzmanlar, 1) medya seçimlerinin dikkatli yapılmasını ve çocukla beraber 
izlenmesini, 2) her gün bir ila iki saat ile ekran önünde geçen sürenin (TV, video, bilgisayar ve video oyununu içeren) 
sınırlandırılmasını ve 3) çocukların yatak odasının medyasız olmasını tavsiye etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, dikkat problemleri, ergen, medya etkisi, saldırganlık, sosyal izolasyon
SUMMARY: THE EFFECTS OF ELECTRONIC MEDIA USE ON CHILDREN AND ADOLESCENTS: AGGRESSION, 
ATTENTION PROBLEMS AND SOCIAL ISOLATION
Objective: Today, it might be a righteous argument to state that nearly all children are constantly intertwined with 
electronic media. As childhood and adolescence are parts of life cycle where ongoing development is prominent, 
insensible electronic media usage causes some problems. Therefore; children and adolescents’ interaction with elect-
ronic media products is becoming a more important issue that needs to be addressed. In order to provide favorable 
communication with electronic media products, this review study aimed to focus on the effects of electronic media use 
on children and adolescents". Methods: National and international databases on the subject (ULAKBİM, ISI-WEB, 
SCIENCE DIRECT, EBSCOHOST, PSYCH-INFO, GOOGLE AKADEMİK) were screened between July-September 2014. 
Keywords such as media child, adolescent media, time spent in front of the screen, media aggression, media violen-
ce, media social isolation, media attention defi ciency were used to search databases. Results: Reviewed studies 
indicate that violent images in the media increased aggressive and violent behavior. In addition, it was observed that 
time spent in front of the screen negatively affected processes of attention and socialization. Discussion: To reduce 
negative effects of the media, appropriate media interaction should be maintained. Major changes need to be provided 
regarding habits of children and adolescents, making families and health professionals undertake an important task 
with this aspect. Recommendations from experts within this fi eld might be summarized as follows, 1) making sensible 
media choices and viewing them with children, 2) limiting screen time (including television, videos, computer and video 
games) to 1 to 2 hours a day,  and 3) Ensuring children's bedroom is free of media.
KeyWords: Child, Adolescent, Media Impact, Aggression, Attention Problems, Social Isolation

GİRİŞ

Günümüzde bütün çocukların sürekli medya ile 
iç içe olduğunu söylemek, hatta okullarında ge-
çirdikleri zamandan daha fazlasını çeşitli med-
ya araçlarını kullanarak geçirdiklerini söylemek 
yanlış olmayacaktır (Müftü 2011). Etrafl arı elekt-
ronik (televizyon izleme, bilgisayar, elektronik 

oyun ve/veya internet, mobil telefon ve müzik 
çalarlar) veya elektronik olmayan (dergiler, ma-
gazinler, gazeteler, kitaplar) medya ürünleri ile 
çevrilmiş ve kolaylıkla medya ürünlerine ulaşa-
bilmektedirler. Her geçen gün hayatımızda daha 
fazla yer kaplayan elektronik medya ürünlerinin 
çocuk ve ergenler üzerindeki etkileri de daha 
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fazla önemli hale gelmektedir. Medyanın, çocuk 
ve ergenler üzerinde saldırgan davranışlarda ar-
tış, aşırı kilo alımı/obesite, sosyal izolasyon ve 
dikkat problemleri gibi olumsuz etkilerinden 
bahsedileceği gibi, dil gelişimini arttırma, ke-
lime haznesini geliştirme, belli bilgileri kazan-
dırma, küreselleşmeyi sağlama ve bilgisayarın 
ise, özellikle el-göz koordinasyonuna, dikkati 
yoğunlaştırma, problem çözme becerisine katkı 
sağlamak gibi olumlu etkilerinden de söz edi-
lebilir. İzlenen programın ve oynanan oyunun 
süresi, amacı ve içeriği; çocuğun veya ergenin 
olumlu ya da olumsuz yönde etkilenmesinde 
belirleyicidir. Çocuklarımızın medyadan olum-
lu yönde etkilenmesini istiyorsak; ebeveynler 
çocukların ekran önünde geçen zamanlarını en 
fazla iki saatle sınırlandırmalı, doğru medya se-
çimine yardım etmeli ve medya etkileşimlerini 
denetlemelidir. Konu ile ilgili uzmanlar tara-
fından eğitim ve danışmanlık hizmeti verilerek 
farkındalık arttırmalı, yasal anlamda yapılması 
gerekenler hızla uygulanmalı ve yayın kuruluş-
larından sağlıklı mesajları içerecek şekilde yayın 
ortamı oluşturmaları istenmelidir.

Gelişimin henüz tamamlanmadığı ve insan ha-
yatının diğer dönemlerinin temelini oluşturan 
çocuk ve ergenlik dönemlerinde; elektronik med-
ya ürünleri ile etkileşim daha önemli hale gel-
mektedir. Elektronik medya ürünleri ile istendik 
iletişimi sağlayabilmek için öncelikle çocuk ve er-
genlerde elektronik medya kullanımının etkisinin 
gözden geçirilmesi doğru bir yaklaşım olacaktır. 
Bu amaçla; çocuk ve ergenlerin elektronik medya 
kullanımını ile saldırganlık, sosyal izolasyon ve 
dikkat problemlerini ele alan yurt içi ve yurt dışı 
veri tabanları (ULAKBİM, ISI-WEB, SCIENCE 
DIRECT, EBSCOHOST, PSYCH-INFO, GOOG-
LE AKADEMİK) Temmuz-Eylül 2014 tarihleri 
arasında taranmıştır. Arama yaparken medya ço-
cuk, medya ergen, ekran önünde geçirilen süre, 
medya saldırganlık, medya şiddet, medya sosyal 
izolasyon, medya dikkat eksikliği vb. anahtar ke-
limeler kullanılmıştır.

Ekran Önünde Geçirilen Süre: On iki yaş altı 

çocuklar üzerinde yurt içinde yapılan araştırma-
larda; (Akçay ve Özcebe 2012a, Arslan ve ark. 
2006, Başal 1999, Doğan ve Kandemir  2005, Ku-
rugöl ve ark. 1994, MEB 2008, Öztürk ve Karaya-
ğız 2007, Yalçın ve ark. 2002) çocukların günde 
ortalama en az 2-3 saat, aynı konuda yurt dışında 
yapılan araştırmalarda ise (Carson ve ark. 2013, 
Christakis ve ark. 2004, Kourlaba ve ark. 2009, 
Rideout 2011, Roberts ve ark. 1999, Zimmerman 
2005) 1,5-3 saat TV izledikleri saptanmıştır. Bat-
maz ve Aksoy’un (1995) 1993-1995 yılları arasın-
da televizyonun Türk ailesine yaptığı genel ve 
bütünsel etkinin ne olduğunu saptamak amacıy-
la yaptıkları bir araştırmada, çocukların %60’ının 
evde en çok yaptıkları şeyin televizyon izlemek 
olduğu ortaya konmuştur. Ülkemizdeki tüm il-
köğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim 
gören (n=12.925.722) öğrencilerin televizyon iz-
leme alışkanlıklarını belirlemek için MEB tara-
fından (2008) yapılan araştırma sonucuna göre; 
öğrencilerin hafta sonlarında 1–3 saat televizyon 
izlemeye zaman ayırdıkları belirtilmektedir. İl-
köğretim çağındaki çocukların televizyon izleme 
alışkanlıklarını saptamak amacıyla Radyo ve Te-
levizyon Üst Kurulu (RTÜK) (2006) tarafından 
17 ilde yapılan bir diğer araştırmada ise; katılım-
cıların %27,4’ünün iki saat, %19,5’inin bir saat, 
%19,1’inin üç saat hafta içi televizyon izlediği 
ortaya konulmuştur. Hafta sonu ise, %28,4’ünün 
beş saat ve üstü, %20,8’inin iki saat ve %18,1’inin 
üç saat televizyon izlediği belirlenmiştir.

Çocuklar günümüzde evde sadece televizyon 
izleyerek değil aynı zamanda bilgisayar, elektro-
nik oyun ve/veya internet gibi elektronik medya 
ürünleri ile de zaman geçirmektedirler. Bu duru-
mun bir sonucu olarak toplamda ekran önünde 
geçirilen sürenin artması beklenmektedir. Ön-
ceki yıllarda ülkemizde yapılan araştırmalarda, 
3-18 yaş grubundaki çocukların evde günde or-
talama olarak bilgisayar/internet kullanmaya ve 
bilgisayar/video oyunlarına toplam 49 dakika 
zaman ayırdıkları (Aktaş Arnas 2005), 3–6 yaş 
grubu çocukların ortalama hafta içi 0.53±0.53 
saat ve hafta sonu 1.62±1.56 saat bilgisayar oyu-
nu oynadıkları saptanmıştır (Akçay ve Özcebe 
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2012b). 6-10 yaş arası 70 çocuk üzerinde yaptılan 
bir araştırmada, çocukların ortalama 3.4±2.8 saat 
video/bilgisayar oyunu oynadıklarını saptan-
mıştır (Hastings ve ark. 2009). Yapılan başka bir 
araştırmada ise, 2–7 yaş arası çocukların 40 daki-
ka,  8–18 yaş arası çocukların ise günlük ortala-
ma 1.41 saat klavye önünde zaman geçirdikleri 
belirlenmiştir (Roberts ve ark. 1999).

Elektronik medya ürünleri ile fazla vakit geçir-
menin birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. 
Günümüzde sedanter davranış (TV izleme ve vi-
deo/bilgisayar oyunu oynama gibi) ile kilo du-
rumu arasında pozitif bir ilişkinin olduğu (Dunn 
ve Dunn 2012, Mendoza ve ark. 2007) bilinmek-
tedir. Önceki çalışmalarda; küçük yaşta fazla te-
levizyon izleyenlerin 6-7 yaşlarında kilolu veya 
obez olma riskinin daha yüksek olduğu (Reilly 
ve ark. 2012, Sugimori ve ark. 2004), 5 yaşında 
bir çocuğun hafta sonları televizyon izlenme 
süresine eklenen her saatin, yetişkin dönemde 
obezite riskini %7 oranında (Viner ve Cole 2005) 
ve her hafta televizyon izlemeye eklenen her sa-
atin obesite riskini %2 oranında arttırdığı belir-
lenmiştir (Robinson 2001). Yeni Zelanda’da bir 
grup araştırmacı, doğumdan itibaren 26 yaşına 
kadar 1000 deneğin takibi sonucunda, 5 ile 15 
yaş arasındaki çocukların haftalık gece ortala-
ma televizyon izleme süresi ile yetişkin dönem-
de beden kitle indeksi (BKİ) arasında güçlü bir 
ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır (Hancox 
ve ark. 2004). Sonuç olarak, çocuk ve ergenlerin 
elektronik medya ürünleri ile olması gerektiğin-
den daha fazla vakit geçirdikleri ve bu durumun 
sağlık durumlarını olumsuz yönde etkilediğini 
söylemek yanlış olmayacaktır.

Medya ve Saldırganlık: Medyada ş iddet içeren 
görüntülere fazla yer verilmesi sorun oluşturan 
bir baş ka durumdur. Silah, çarpışan taşıtlar, kan, 
ceset, savaş ve çatışma, yaralı ve acı çeken insan-
lar gibi şiddet unsurlarını medyadan okuyarak, 
dinleyerek, izleyerek sürekli tanık oluruz. Şid-
det; haberler, sinema fi lmleri, reklamlar, çizgi ve 
dizi fi lmler, bazı spor müsabakaları gibi hemen 
hemen tüm medya içeriklerinde görülür. Medya 

içerikleri arasında şiddetin en fazla bulunduğu 
alanlardan birisini haberler oluşturmaktadır 
(Aydeniz 2012). Önceki yıllarda yapılan araş-
tırmalarda, çocukların televizyon haberlerine 
korku tepkisi verdikleri saptanmıştır (Smith ve 
Wilson 2000, Wilson ve ark. 2005). Cesur ve Pa-
ker (2007), çocukların sadece çocuklara yönelik 
programları takip etmediklerini, büyük çoğun-
luğunun yetişkin odaklı programları izledikle-
rini belirlemişlerdir. Türkiye’de, çocukların en 
çok televizyon seyrettikleri saatlerde (hafta içi 
16.00-21.30 ve hafta sonu 09.00-21.30) beş özel 
TV kanalında gösterilen fi lmlerdeki (80 fi lm) 
şiddet düzeyini araştıran bir çalışmada, fi lmler-
deki şiddet oranının %33.1 olduğu, toplam izle-
me süresinin %13.8'ini fi ziksel şiddetin (vurma, 
yaralama, öldürme), %10.9'unu sözel şiddetin, 
%8.4'ünü ise psikolojik şiddetin oluşturduğu 
belirlenmiştir (Ayrancı ve ark. 2004). Çocuk ka-
nallarında yayınlanan çizgi fi lmlerdeki şiddetin 
belirlenmesi amacıyla üç çocuk kanalından rast-
gele seçilen çizgi fi lmleri incelenerek yapılan bir 
çalışmanın sonucunda, seçilen çizgi fi lmlerin 
62’sinde (%68.9) fi ziksel, sözel ve ruhsal şiddet 
unsurlarından en az birinin bulunduğu sap-
tanmıştır. İzlemlerin 43’ünde (%47.8) fi ziksel, 
38’inde (%42.2) ruhsal, 32’sinde (%35.6) sözel 
şiddet unsurları tespit edilmiştir. Ayrıca, aynı 
çalışmada 10800 saniyelik izlem süresinin 843 
saniyesinin şiddet içeren görüntülerden oluştu-
ğu belirlenmiştir (Temel ve ark. 2014).

Singer ve Singer tarafından 1980 yılında 
İngiltere’de yapılan bir araştırmada yatılı okulda 
kalan 13-16 yaş grubu çocuklar ikiye ayrılmıştır. 
On beş gün süreyle yalnızca komik ve sosyal 
programlar izlettirilen grupta hoşgörü, tartışma, 
iletişim ve gülme düzeyinin; şiddet içeren fi lm 
ve programlar izleyen grupta ise sözel ve fi ziksel 
saldırganlık düzeyinin yüksek olduğu saptan-
mıştır. Anderson ve Bushman’ın 2001’de yaptığı 
meta analiz çalışmasında, şiddet içerikli video 
oyunlarının saldırgan davranışlarda (r+= .19), 
saldırgan biliş yapılarında (r+= .27), düşmanca 
duygularda (r+= .18) artışa, psikolojik uyarılma-
ya (r+= .22) ve prososyal (r+= -.16) davranışlarda 
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azalmaya neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Araştırmacılar bu sonuçlar bağlamında; video 
oyunu şiddetinin çocuklar, üniversite öğrencile-
ri ve genç yetişkinler üzerinde toplumsal sağlığı 
tehdit edici bir biçimde olumsuz etkisi olduğu-
nu vurgulamışlardır. Sherry’nin (2001) yaptığı 
meta analiz sonucuna göre ise; şiddet içeren vi-
deo oyunları oynamaya göre, televizyon prog-
ramları izlemenin saldırgan davranışlarda daha 
küçük bir etki oluşturduğu saptanmıştır. 

Meyers’in (2002) yaptığı bir çalışmada; şiddet 
içeren medyaya maruz kalan çocukların kalma-
yanlara göre saldırgan davranış seviyelerinin 
daha yüksek olduğu saptanmıştır. Aynı zaman-
da şiddet içeren video oyunları ve televizyon 
programlarının kombine etkilerine maruz kalan 
çocukların kalmayanlara göre saldırgan davra-
nış seviyelerinin de daha yüksek olduğu bulun-
muştur. Televizyondaki şiddet ile saldırganlık 
arasındaki ilişkiyi araştıran başka bir çalışma-
da, 6 ile 10 yaşları arasındaki çocuklarda şiddet 
içeren programları izlemenin, hem erkeklerde, 
hem de kadınlarda on beş yıl sonraki saldırgan 
davranışta bulunmanın belirleyicisi olduğu or-
taya konmuştur (Huesmann ve ark. 2003). Aynı 
konuda yapılan başka bir araştırmada, erkek 
çocuklarda şiddet içeren programları izleme ile 
antisosyal davranış arasında ilişki saptanmıştır 
(Christakis ve Zimmerman 2007).

Gentile ve ark.’nın (2004) yaptığı araştırmada; 
okul yılının başlarında kitle iletişim araçların-
da daha çok şiddet izleyen çocukların (7-11 yaş 
arası) okul yılının sonlarında sözel, ilişkisel ve 
fi ziksel olarak daha saldırgan olduğu tespit edil-
miştir. Gentile ve ark. (2004) medyadaki şidde-
te maruz kalmanın, tek başına herhangi bir risk 
faktörüne maruz kalmaktan daha büyük bir etki 
oluşturabileceğini vurgulamaktadır. Funk ve 
ark. (2004) şiddet içerikli video oyunu oynayan 
ve şiddet içerikli fi lmler izleyen çocukların di-
ğerlerine göre daha fazla şiddet eğiliminde ol-
duğunu belirlemişlerdir. Browne ve Hamilton – 
Giachritsis (2005), medyada şiddet ile saldırgan 
davranışlar arasındaki bağlantıyı araştırdıkları 

meta analizlerinde; küçük çocuklarda şiddet içe-
rikli televizyon izlemenin saldırgan davranış-
ları arttırdığı yönünde tutarlı kanıtların bulun-
duğunu bildirmişlerdir. Okul öncesi yaş grubu 
çocuklar üzerinde medya, saldırganlık ve ilişki-
sel saldırganlık konulu çalışmanın sonucunda; 
medyanın kızlarda ilişkisel saldırganlık, erkek 
çocuklarda ise fi ziksel saldırganlık boyutların-
da anlamlı bir fark oluşturduğu bulunmuştur 
(Ostrov ve ark. 2006). Televizyonun okul öncesi 
dönemdeki çocukların saldırganlık davranışına 
etkisini değerlendirmek amacıyla yapılan bir 
çalışmada, çocukların televizyon izleme sürele-
rinin artması sonucunda; hafta içi fi ziksel ve iliş-
kisel saldırganlıklarının, hafta sonu ise fi ziksel 
saldırganlıklarının arttığı tespit edilmiştir (Ak-
çay ve Özcebe 2012). 

Öğrenciler üzerinde yapılan araştırmalarda, şid-
det içerikli video oyunu oynamanın anti-sosyal 
saldırganlık (Bilgi 2005, Kars 2010) ve saldırgan-
lık eğilimini arttırdığı (Anderson ve ark. 2007, 
Çetinkaya 1991) oyun oynarken harcanan za-
man ile saldırganlık arasında (Evcin 2010, Has-
tings ve ark. 2009), arkadaşlarına yönelik fi zik-
sel şiddet sıklığı ve düşmanlık seviyesi arasında 
pozitif yönde bir ilişki olduğu (Gentile ve ark. 
2004) ve sorun çözmede daha fazla şiddete baş-
vurulduğu sonucuna ulaşılmıştır (Kıran 2011). 
Çocukların oyundaki kahramanların davranış-
larını model alma ve taklit yolu ile sergiledikleri 
ve bu nedenle bu türden oyunların 17 yaşından 
küçükler için yasaklanması gerektiği belirtilmiş-
tir (Kirsh 2006).

Yukarıdaki araştırmalar medyadaki şiddet sah-
nelerine maruz kalınmasının çocukların saldır-
ganlık davranışlarını etkilediğini kanıtlamak-
tadır. İzleyicilerin belirli özelliklerinin (örneğin 
agresif karakter ile özdeşleşme), sosyal çevrenin 
(örneğin ebeveyn etkiler) ve medya içeriğinin 
(örneğin suçlunun çekiciliği) medya etkileni-
mine bağlı saldırganlık davranışının derecesini 
etkileyebileceği unutulmamalıdır (Anderson ve 
ark. 2003).
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Medya ve Dikkat Problemleri: Özellikle erken 
çocukluk döneminde dikkat kapasitesi ve süresi 
sınırlı olmakla birlikte, dikkatin çabuk dağılma-
sı ve dikkati kontrollü biçimde kullanma zorlu-
ğu görülür (RTÜK 2009). Beyin gelişiminin çok 
önemli olduğu erken çocukluk döneminde (0-6 
yaş) televizyon izlenmesinin sonucunda, bebeğin 
etkili bağlantılar kurmasını sağlayan fi ziksel be-
yin gelişimi etkilenerek dikkatin sürekliliği üze-
rinde bozucu etkiler oluşması söz konusudur. 
Çocukların, üç boyutlu gerçek bir dünyayı-ya-
şamı algılamaları, iki boyutlu sanal bir dünyaya 
bakmalarından daha zordur. Hızlı, renkli ve yük-
sek sesli en çarpıcı görüntüye karşı daha kolay ilgi 
gösteren, takılıp kalan çocukta (RTÜK 2009), üç 
boyutlu algı sistemi bozulur (Ertürk ve Gül 2006). 
Televizyondaki veya bilgisayar oyunlarındaki 
görüntülerin hızlı geçişleri (örneğin fragmanlar, 
reklamlar, aksiyon fi lmleri), çocuğun hızlı geçiş-
ler yapmasına ve yapılanmamış yanlış malzeme-
ler almasına neden olur. Bunun sonucunda, dik-
kat süreklilik kazanmak yerine parçalanmakta ve 
kaybolmaktadır (Ertürk ve Gül 2006).

Christakis ve arkadaşlarının (2004) yaptığı bir 
araştırmada, 1 ve 3 yaşlarında televizyon izleme 
süresi ile 7 yaşında gözlenen dikkat problemleri 
arasında ilişki olduğu belirlenmiştir. Çocuklar 
(n=1323) ve geç ergenler (n=210) üzerinde ya-
pılan başka bir araştırmada, çocukluk çağından 
sonraki dönemde, hem televizyon izlemenin 
hem de video oyunu oynamanın dikkat prob-
lemlerini arttırdığı saptanmıştır. Bununla birlik-
te, erken çocukluk ve geç ergenlerde televizyon 
izleme, video oyunu oynama ve dikkat problemi 
varlığı arasındaki ilişkinin benzerlik gösterdiği 
belirlenmiştir (Swing ve ark. 2010). Televizyon 
izleme ile eğitim ve entelektüel sonuçlar ara-
sındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla 14, 16 ve 22 
yaşlarında çocuklarda (n=678) bir araştırmada; 
aile özellikleri ve önceki bilişsel zorluklar kont-
rol edildikten sonra, ergenlik döneminde sık 
televizyon izlemenin ileriki dönemde dikkat ve 
öğrenme güçlüğü için yüksek risk oluşturduğu 
bulunmuştur (Johnson ve ark. 2007). 5–17 yaş 
arası çocuklarda yapılan başka bir araştırmada, 

dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı-
na sahip olma ile televizyon kullanımı arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (Lingine-
ni ve ark. 2012).

Medya ve Sosyal İzolasyon: Diğ er insanlara na-
sıl davranılacağ ını öğ renmek, bir baş ka deyiş le 
sosyalleş me (sosyal geliş im) (Morgan 1981), in-
san yavrusunun toplumun bir üyesi haline gel-
mesidir, yani akraba ve komşuluk çevresinin, 
kent ve köyünün ve nihayet ulusunun bir par-
çası olduğunu öğrenmesidir. Büyümekte olan 
çocuk etrafındakilerle etkileşim içerisine girerek 
onlarınkine benzer davranışlar geliştirmektedir. 
Böylece tek tek kişiler yerine toplumun üyele-
ri olan, birbirlerinden farklılıkları olduğu gibi 
birbirlerine büyük benzerlikler de gösteren top-
lumsal bireyler oluşur (Kağıtçıbaşı 2006).
  
Bir sosyalleş me aracı olarak karş ımıza çı-
kan medya ürünleri, aynı zamanda çocuğ un 
yaş amadığ ı deneyimleri de ona sunabilen ve 
bunu kendi deneyimi gibi algılamasına yol açan 
araçlardır (Ertürk ve Gül 2006, Ertürk 2011). 
Çocuk, diğ er insanlara nasıl davranılacağ ını en 
çok gördüğü ve taklit ettiği, anne-babası, kar-
deşleri, akranları ve TV karakterleri vasıtasıyla 
öğ renebilir (Freedman ve ark. 2003). Çocukların 
ve aile üyelerinin medya ürünleri ile fazla vakit 
geçirmesi, çocukların oyun ve arkadaş ortam-
larından uzak kalmasına, sosyalleşme süreçle-
rinin olumsuz yönde etkilenmesine ve aile içi 
etkileşimin zayıfl amasına sebep olmaktadır. Bu 
durumun bir sonucu olarak sosyal etkileşimden 
uzak kalan çocuğun ileriki yaşamında toplumsal 
ilişkiler kurmadaki başarısının olumsuz yönde 
etkilenmesi beklenmektedir (Arslan 2004). Ço-
cukların (0-12 yaş arası) serbest zamanlarında 
televizyon kullanma ilişkisini saptamak amacıy-
la yapılan bir çalışmada, televizyonla geçirilen 
vakit ile aile ve kardeş ile geçirilen zaman ara-
sında negatif bir ilişki olduğu saptanmıştır (Van-
dewater ve ark. 2006). Fletcher’in (2006) yaptığı 
araştırma, ergenlerin rapor ettikleri televizyon 
izleme saatlerinin okul içindeki sosyal etkileşim-
lerini etkilediğini göstermektedir.
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SONUÇ 

Medyanın, çocuk ve ergen dönemde saldırgan 
davranış, dikkat problemleri ve sosyal izolasyon 
gibi sağlık problemlerinin oluşmasında önemli 
rol oynadığı açıktır. Medyanın olumsuz etkile-
rini azaltmak, uygun medya etkileşimini yaka-
lamakla mümkündür. Çocuk ve ergenlerin alış-
kanlıklarında major değişiklikler yapılmasına 
gereksinim vardır. Bu nedenle en önemli görev 
ailelere ve sağlık profesyonellerine düşmektedir. 
Çocuk ve ergenlerin medyanın olumsuz etkile-
rinden korunması için bazı önlemler alınmalıdır 
(American Academy of Pediatrics 2001, Ame-
rican Academy of Pediatrics 2009, American 
Academy of Pediatrics 2010, Strasburger ve ark. 
2010). Bu kapsamda uzmanlar ailelere:
  İki yaşın altındaki çocuklarına televizyon iz-
letmemelerini, iki yaşın üstündeki çocuklarının 
ise ekran önünde (TV/video izleme, bilgisayar/
video oyunu oynama) geçirdikleri zamanı en 
fazla iki saatle sınırlandırmalarını, 
 Yatak odalarından elektronik medya ürünle-
rini çıkarmalarını, evde, çocukların odasında, 
çevresinde medyasız mekânlar oluşturmalarını, 
yemeklerde televizyonu kapatmalarını,
   Çocuklarını alternatif aktivitelere (spor akti-
viteleri, oyun gibi) yönlendirmelerini,
   Anne ve baba olarak iyi bir rol model olma-
larını, 
   İzlediği programların içeriğini onlarla tartış-
malarını, çocuklarına programları kritik ederek 
izlemesini öğretmelerini, 
   Çocukların izleyeceği programları dikkatli 
seçmelerini, yetişkinlere yönelik programları 
(haber, dizi vs.) izlettirmemelerini,
  İzlediği programları takip etmelerini, olum-
suz içerikli programlar, kanallar (şiddet, cinsel 
içerikli vb.) izlettirmemelerini,
  Çocuklarına fi lm veya programlardaki yaş ve 
içerik sınırlamalarına göre televizyon izlemeleri-
ne izin vermelerini,
  Çocuğun gece yatma zamanında medya kul-
lanımını azaltmalarını,

   Medyanın elektronik bebek bakıcısı (yemek 
yemesi, ağlarken susturmak gibi) olmasından 
sakınmalarını önermektedirler.
Sağlık profesyonellerinin alması gereken bazı 
önlemler aşağıda verilmiştir (American Aca-
demy of Pediatrics 2001, American Academy of 
Pediatrics 2009, American Academy of Pediat-
rics 2010, Strasburger ve ark. 2010).
   Sağlık profesyonelleri her fırsatta (ev ziyare-
ti, hasta olarak başvurma vb.) çocuk ve ergenleri 
medya konusunda Tablo 1’de verilen “Medya 
Öykü Alma Formunu” kullanarak değerlendir-
melidirler.
  Sağlık profesyonellerinin öncelikle, medya-
nın toplum sağlığını tehdit eden riskleri hakkın-
da okulda, kurslarda, seminerlerde vb. eğitim 
aktivitelerinde eğitilmeleri sağlanmalıdır. 
 Sağlık profesyonelleri tarafından, medya 
eğitim programları desteklenmeli ve okullarda 
çocuk ve ailelerin farkındalığını arttırmak için 
çalışılmalıdır. Rol model olunmalı, özellikle 
hasta bekleme odalarında konu ile ilgili broşür 
bulundurulmalı ve eğitim programları izlettiril-
melidir. 
  Sağlık profesyonelleri tarafından ebeveyn-
lere, çocuklarının bilinçli medya kullanımı ve 
medyanın kontrolsüz kullanımı sonucunda sağ-
lığa olan olumsuz etkileri konularında eğitim 
ve danışmanlık hizmeti verilmelidir. Ayrıca, bu 
konuda aileler, çocuklarına hem rol model olma-
ları hem de öğretici olmaları konularında teşvik 
edilmelidir.
  Ekran önünde geçirilen zaman yerine daha 
olumlu sosyal faaliyetlerin (örneğin, egzersiz, 
yaratıcı veya sosyal oyun) arttırılması için aileler 
ve çocuklar teşvik edilmelidir.
   Medya ve sağlık problemleri arasındaki iliş-
kiyi irdeleyen ve uygun müdahale yöntemleri 
ile ilgili daha fazla araştırma yapılmalı ve des-
teklenmelidir.
  Yayın kuruluşlarını sağlıklı mesajları içerecek 
şekilde yayın ortamı oluşturmaları hususunda 
teşvik etmelidir. Yasal anlamda yapılması gere-

kenler konusunda savunucu olmalılardır. 
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