
Televizyon, günümüzün en önemli kitle iletişim araçlarının başında yer almaktadır. 
Televizyonun çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkileri olduğu gibi eğlendirici olması 
gibi çeşitli olumlu yönleri de vardır. Televizyonun etkisi, nasıl ve ne kadar süre kullanıldığı 
ile ilişkilidir. 

Günümüzde her geçen gün artan şiddet olayları 
araştırmacıları şiddet ile televizyon arasındaki 
bağlantıyla yönlendirmiştir. Araştırmalar, 
televizyonun tek başına şiddete yönlendirmediğini; 
ancak özendirdiğini ve şiddeti arttırdığını 
göstermiştir. 

Şiddet; filmlerde, haberlerde, dizilerde, eğlence 
programlarında hatta çizgi filmlerde bile karşımıza 
çıkmaktadır. Aileler, her ne kadar beraber izledikleri 
programların içeriğine dikkat etseler de çizgi filmlerin içindeki şiddeti engelleyememektedir. 
Çizgi filmler, uygulanan şiddetin karşısındaki kişiye zarar vermediği gibi yanlış bir algı 
yaratmaktadır. Çocuklar izledikleri haberlerden çizgi filmlerden yola çıkarak şiddeti bir 
problem çözme yolu olarak görmeye başlayabilirler. Çünkü çocukluk ve ergenlik döneminde 
televizyondaki kahramanları kendilerine bir model olarak almakta ve bunları sosyal 

Televizyonda var olan şiddete maruz kalan çocuklar; 

 Çocuklar şiddete daha az duyarlı 
olabilirler. 

 Birbirlerine karşı ya da kendisinden 
küçüklere karşı şiddet yaklaşımı 
gösterebilirler. 

 Birbirlerine karşı olan tahammülleri 
azalıp, daha agresif davranışlarda 
bulunabilirler. 

 İzledikleri şiddeti günlük hayatlarında 
taklit edebilirler. 

 Şiddetin dahil olduğu oyunlar 
oynayabilirler. 

 Şiddeti bir problem çözme yolu olarak 
görebilirler. 

 Akranlarıyla daha az iletişim 
kurabilirler. 

 Öğrenme becerilerinde azalmalar 
oluşabilir. 

 Düşünme ve problem çözme 
becerileri daha az gelişebilir. 
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 Konuşmalarında yanlış, kötü ve argo kelimeler kullanabilirler. 

 Uyku bozuklukları, gece kabusları, tek başına uyuyamama gibi davranışlar 
gösterebilirler. 

 Kendisine ve yakınlarına zarar geleceği korkusu yaşayabilirler.  

 

Elbette televizyonun tek başına çocukları şiddete özendirip yönlendirdiğini söylemek 
mümkün değildir. Televizyonun yanı sıra, çocuğun içinde bulunduğu sosyal çevre, aile 
ortamı ve eğitimi de onu etkilemektedir. Bu nedenle çocuğun televizyonda seyredeceği 
programlarda seçici davranmak ve televizyon izleme süresini kısıtlı tutmak, uyulması 
gereken ana ilkedir. Televizyonu bir araç olarak düşünürsek, önemli olan bu aracı 
kendimize iyi hizmet eder duruma getirmek olduğu ortadadır. 

Televizyon sürekli izlendiği taktirde, çocuğun akranlarıyla olan ilişkilerini, böylelikle sosyal 
gelişimlerini olumsuz etkiler. Zaman içinde ekran bağımlısı olan çocuk, arkadaşları 
tarafından aranmayan, yalnızlığa itilen bir birey konumuna düşer. Düşünme becerisinde, dil 
gelişiminde sorunlar oluşabilir. Dikkat süresinde azalmalar olup, sorumluluklarını yerine 
getirmede aksaklıklar meydana gelir. Uzun süre ekrana bakıp, hareketsizleşmesine bağlı 
olarak şişmanlama, eklem rahatsızlıkları, göz hastalıkları gibi çeşitli sorunlar meydana 
gelebilir. Çocuğun televizyonu dengeli seyredebilmesi, ona ev içinde ve ev dışında başka 
seçenekler sunmakla mümkündür.  

Televizyonun Dil ve Zihinsel Yapı Üzerindeki Etkisi 

Televizyonun dilin gelişmesi ve kullanılması 
üzerinde önemli bir etkisi vardır. Dilin keyfi ve 
özensiz kullanılması, kullanılan sözcük sayısının 
azlığı dilin yozlaşmasına neden olmaktadır. Bunun 
yanı sıra kötü ve argo sözler içeren konuşmaların da 
olması çocukları olumsuz etkilemektedir. Bu etki 
çocuğun ileriki yaşlarında da devam etmesine 
neden olabilir. 

Uzun süre televizyon karşısında her şeyi izleyen çocukların düşünme becerisinde 
zayıflıklar görülebilir. Bununla beraber şiddeti de günlük hayatın olağan bir olgusu olarak 
benimseyip, diğer insanlarla anlaşmada zorluk yaşayabilirler. 

Televizyon çocuğun dil ve zihin yapısını zamanla etkilemektedir. Bu etki ilk olarak kendini 
çocuğun davranışlarındaki, konuşmalarındaki ve düşüncelerindeki farklılıklarla 
göstermektedir 
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İnsanların günlük yaşamlarında gittikçe daha çok yer almaya başlayan televizyonun 
bireylerin dünyayı kavrayışları ve verecekleri tepkinin belirlenmesi üzerinde her gün biraz 
daha etkili olmaktadır. Günümüzde aile ortamına gözlerini açan çocuk, ebeveyniyle iletişime 
girmekle kalmayıp ilk günden itibaren televizyonla da iletişime girmektedir. Televizyon, tek 
yanlı iletişimiyle izleyiciyi savunmasız yakalamaktadır. Bilinçli bir yetişkin ile henüz bilinci 
oluşmamış bir çocuğun bundan etkilenme durumunun aynı olması elbette mümkün değildir. 

Hemen hemen her evde yer alan televizyon herkesi farklı biçim ve düzeyde etkilemektedir. 
En çok etkilenen grubu ise çocuklar oluşturmaktadır. Çünkü öğrenmeye en açık oldukları 
dönemlerinde televizyon, çocuklar ve gençler için önemli bir öğretim aracıdır. Bu etkililiği 
nedeniyle televizyon programlarında işlenen temalar günlük hayatta karşılaşılan sorunlar 
olduğundan genel olarak bireylerin ruhsal yönünü ve kişiliğini etkilemektedir.   

Televizyon aynı zamanda ahlaki değerleri yok sayma, kuralları çiğneme, otoriteye baş 
kaldırma, lükse ve boşanmaya özendirme ve yönlendirme gibi 
konuları da işlemektedir. Burada aileye düşen en önemli görev, 
televizyon programlarını önceden inceleyerek, çocuğun 
izleyebileceği programı belirlemektir. 

 Çocuğunuz şiddet içeren bir program izlediyse, izlerken hissettiklerini sorun.  

 Televizyon izlemeyi çocuklarınız için bir ödül olarak kullanmayın. 

 Televizyonu kapatma konusunda tereddüt etmeyin. 

 Çocuğunuzun odasına televizyon koymaktan kaçının; çünkü beraberken ne izlediklerini 
kontrol etmek ve onlar için uygun programlar seçmek daha kolaydır.  

 Çocuğunuzun izlediği TV programlarını takip edin ve beraber izleyin. Böylelikle 
çocuğunuzun ne izlediğini, nasıl etkilendiğini ve bunları davranışlarına nasıl yansıttığını 
bilme imkanını yakalayabilirsiniz. 

 Çocuğunuzun algılama seviyesine uygun ve olumlu karakterlerin işlendiği programları 
seçin. 

 Çocuğunuza televizyonun yerine koyabileceği başka alternatifler sunun. Onu, spor ve 
sanatsal faaliyetlere, okumaya, uğraş gerektiren hobilere ve arkadaşlarıyla oyun 
oynamaya yönlendirin. 

 Yemek zamanında televizyonu kapatın. 

Televizyonun Kişilik ve Sosyal Yapı Üzerindeki Etkisi 

Anne — Babalara Öneriler 
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