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GiRi

Sevgili ebeveynler,
sevgili anneler, sevgili babalar,
Whatsapp, Facebook ve Fifa sizler için birer
yabanc sözcük degil mi art k?

Bilgisayar ya da ak ll telefon çocugunuza yap
yeni bir vücut parças gibi mi görünüyor?

k

Medya araçlarının kullanım süresine ilişkin düzenli
aralıklarla tartışır hale geldiniz ve sanal dünyanın
kızınız ya da oğlunuz için gerçek dünyadan daha
çekici hale geldikleri duygusuna mı sahipsiniz?
İleriki sayfalarda yer alan bilgiler size çocuğunuzun
içinde bulunduğu duruma ilişkin ilk bir saptama
yapmanız için yardımcı olacak, uyarı işaretleri konusunda dikkatinizi çekecek ve sizi danışma ve yardım
olanakları hakkında bilgilendirecektir.
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„Her gün Facebook ve bilgisayar
oyunlar yüzünden tart yoruz.
Bilgisayar n önünde oturmuyorsa,
cep telofonuyla oynuyor - ona bir
türlü ula am yorum art k.“
Andrea, 37 ya
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nda, 13 ya

nda bir oglan n annesi

İster evde ya da yolda; dijital medya araçları günlük
yaşamımızın sürekli eşlikçileri haline geldiler.
Sürekli bilgi, iletişim ve sohbet/eğlence’nin olmadığı
bir yaşam günümüzde genç insanlar için olanaksız görünüyor.
Hayli cüzi malî bir külfetle sürekli erişilebilirlik, internetin oldukça uzun süreli
kullanımını teşvik ediyor. Öte yandan sürekli olarak keşfedilecek, araştırılacak,
yorumlanacak ve halledilecek yeni bir şey hep oluyor – olanakların bu sonsuz
bolluğu gerek kız gerek erkek çocuk kullanıcıları hayli cezbediyor.

Dü ünüyorum da

Tu lara basmak,
Kliklemek,
Silmek …

Peki medya keyfi tek tek bireyler
ya da aile için ne zaman bir yük
haline geliyor?
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Durum hakk nda tahminde bulunmak için bu
sorulardan destek alabilirsiniz:

?

Çocugunuzun günlük ya amında bilgisayar, internet ve
ak ll telefon gibi medya araçlar n n yeri nedir?
Çocuğunuz ekranların karşısında çok zaman geçiriyor ve siz bunu dert mi ediyorsunuz? Uzun
süreli kullanım hastalıklı bir kullanımın ilk habercisi olabilir. Bunun yanı sıra okul ya iş
verimliliğinde azalma söz konusuysa, ya da kız ve erkek arkadaşlarla buluşmalar iptal ediliyorsa,
o vakit medya araçları çocuğunuzun günlük yaşamında gereğinden büyük bir yer almaya
başlamış demektir.

?
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Tutkulu bir medya tüketimi mi yoksa bir tür saplant m ?
Bolca tutku ve zaman gerektiren bir işle meşgul olmak yaşamı zenginleştirir – bağımlılık arz eden
bir davranış ise yaşam kalitesini düşürür. Örneğin bir davranış, kullanım süresi ve insanın kendi
eylemleri üzerindeki kontrolü giderek kaybetmesi halinde, saplantılıdır. Bu ise kişinin dışarıda
hareket etmekten zevk almamasına, işlerin öylece beklemesine ve hatta beslenme ve vücut
bakımının giderek aksatılmasına neden olabilir.

?

Bilgisayar, internet ve cep telefonu, insanların kendi “bağımlılık” değerlendirmelerinde
aynı kefeye konulan pek çok kullanım olanağı sunuyor. Gelgelelim, söz konusu kişinin
hangi nedenlerle böyle davrandığını daha iyi anlayabilmek için hangi uygulamanın aşırı
dozda kullanıldığına daha dikkatli bakmak önemlidir. Örneğin bilgisayar oyunlarında
kişiyi görülür bir iktidar, hükümranlık ve kontrol arzusu kavrıyorken, sosyal medya ağları
eğlence, sohbet, oyalanma ve itibar görme gibi amaçlar için kullanılıyor.

Dü ünüyorum da

Medya bag ml l g , internet bag ml l g ,
bilgisayar oyunlar bag ml l g - bunlar n
gerisinde ne yat yor?
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„Facebook’a sürekli ileti giriyorum. Ne
kadar “begendim” al rsam kendimi o
kadar iyi hissediyorum.“
Zeynep, 16 ya

8

nda, ögrenci

Çocuklar ve gençler verimliliğin/başarının önemsendiği bir toplum içerisinde büyüyorlar.
Yaşamın pek çok alanında büyük bir baskı altındalar. Okulda hiçbir başarı elde edemeyen,
aile içinde sorunlar yaşayan ya da vücutlarından hoşnut olmayan gençler var. Bu noktada
medya dikkati başka yöne çekme ve onaylama konusunda büyük bir potansiyel sunuyor
Bilgisayar oyunları, sosyal medya ağları ve benzerleri yaratıcılık, fantazi, saygı, öz onaylanma ve çevreden onay görme gibi hallere meydan sağlar. İnternette örneğin Facebook’taki
BEĞENDİM’ler ya da bilgisayar oyunlarında aşama atlamalar gibi kendi kendini ödüllendirme olanaklarının bolluğuna gerçek dünyada erişmek çok zor. Bu da medya araçlarının
sadece eğlence ve rahatlama amaçlı kullanımından ziyade kişilik eksikliklerini gidermek
üzere kullanılmalarına yol açıyor.

Bilgisayar ya da ak ll telefon s k s k çe itli problem
ya da ruhsal hastal klardan (Örnegin ADHS/Dikkat
eksikligi ya da hiperaktivite sendromu) kaç ortam
olarak kullan l yor.
Çocuğunuzun ihtiyaçlarının farkına varmak için vakit ayırın ve bunlara kulak vermeye
çalışın.

İhtiyaçlar n fark na varmak

Daha dikkatli bakmal !
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„Sonra sadece oyunu dü ünür oldum. Bir
süre sonra oyunlar benim için ya am m n
ve benim hala önemimin oldugu tek yer
haline gelmi ti.“
Tim, 21 ya

nda, bir zamanlar n a r dozda bilgisayar

oyunlar oyuncusu
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Bununla birlikte sagl kl ve hastal kl davran
aras ndaki s n r çogu zaman geçi kendir.

Çocugunuzdaki
almal s n z:

u i aretleri ciddiye

=

Medya kullanımı düşünmeyi, hissetmeyi ve davranmayı kontrol ediyor.

=

Bilgisayar/akıllı telefon/internet
başında vakit giderek daha fazla
geçiriliyor.

=
=
=

Sosyal ilişkiler giderek online dünya ile
sınırlı hale geliyor.
Medya araçlarının kullanılamadığı
anlarda huzursuzluk ve sinirlilik gibi
duygular başgösteriyor.
İnternet ortamında gerçek dünyada
tatmin edilemeyen ihtiyaçlar
karşılanabiliyor.

büyük oranda azalıyor ve
= Verimlilik
günlük görevler giderek daha az
yerine getiriliyor.

i aretleri görebilmek

Bilgisayarın önünde her çok oturan “bağımlı” değildir. Bu davranış bozukluğunun bir
bağımlılık hastalığı olup olmadığı bilimsel anlamda henüz tartışma konusudur. Ne var
ki ekranın karşısında fazlaca boş zaman geçirmek bağımlılık benzeri bir kullanıma işaret
edebilir.

anlamda bedensel, ruhsal ve
= Olumsuz
sosyal sonuçlara rağmen medya
kullanımı sürdürülüyor.
akıllı telefon ve internet
= Bilgisayar,
yaşamı tamamlayıcı araçlar olmaktan
ziyade yaşamın ta kendisi olmaya
başlıyor.
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„Ak am yemekleri ve birlikte yapt g m z
geziler s ras nda medya kullan m yasag
koyduk. Bu durum ba lang çta sadece
çocuklar m z için zor olmad , aksine benim
de buna al mam hayli zor oldu."
Karsten, 42 ya

nda, baba

Ailede medya egitimi
Büyümekte olan çocuklar için medya gündelik hayatın önemli bir
parçasıdır. Çocukların bu konuda anne-babaları tarafından desteğe
ve eşliğe ihtiyaçları var; bilgisayar, akıllı telefon ve interneti gerektiği
gibi ve kendisinin belirleyebileceği şekilde öğrenebilmeleri için.

Anne-babalar çocuklarının gelişimlerinde doğumdan itibaren büyük bir etkiye sahipler; gerek
beslenme, hareketlilik gerekse televizyon, bilgisayar ve akıllı telefon kullanımında olsun:

!

Anne-babalar gerek iyi gerekse de kötü örnek
olabilirler çocuklar na.

Küçük çocukların ekran karşısında, ister aktif isterse pasif kullanıyorlar olsun, olabildiğince az vakit
geçirmeleri gerekir. Medya araçları sadece zorunlu hallerde “çocuk bakıcı” olarak devreye
sokulmalıdır.
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Aile içinde baştan itibaren süreklilik arz eden medya eğitimi, medya kullanımının pek çok diğer boş
zaman uğraşından biri olarak kalmasanın temel önkoşuludur.

0
0

Medya araçlarını birlikte kullanmak ve
bunlar hakkında konuşmak (örneğin
birlikte bilgisayar oyunu oynamak).

Medyayı çocuğununuz ruh halini ayarlamak için devreye sokmayın (Çocuklar üzgün ya da bitkin olduklarında
ekran karşısında dinlendirmeyin).

0

En baştan itibaren örneğin hangi
zamanda ne kadar kullanabileceğine
dair kurallar koymak (örneğin ekran
karşısında bir hafta boyunca geçireceği zaman) ve bu kurallara uymasını
sağlamak.

Medyasız zamanlar ayarlamak (yemek,
gezi ya da tüm aile için medyasız bir
gün).

Kendi medya kullanımınızı eleştirel bir
anlayışla değerlendirin (Cep telefonuma hangi sıklıkla bakıyorum? En
sevdiğim televizyon programı benim
için ne kadar önemli?)

0

0
0
0

Çocuğunuzun medya kullanımına
ilgisiz kalmayın (Hangi oyunları oynuyor? Çocuğum hangi sosyal medya
ağlarında aktif? Hangi uygulamaları
(Apps) indiriyor internetten?)

Zaman ayırmak ve kulak vermek.

Erkenden ba lamal

unlar n yard m dokunabilir:
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„Kendimi sorunlar mla yalnız hissetmiyorum
art k. Grubum beni günlük hayat mda güçlü
k l yor ve zor günlerimde bana yard mc
oluyor.“
Christina, 27 ya

nda, bir zamanlar n a

r dozda bilgisayar

Hamburg’da oturduğunuz yere yakın çok sayıda bilgilendirme, destek ve danışmanlık merkezi sizin
hizmetinizde. 2010 yılından bu yana Hamburgische Landesstelle für Suchtfragen e.V., “Netz mit W(e)bFehlern” adlı proje (Techniker Krankenkasse tarafından destekleniyor) kapsamında “Yeni medyalar ve
yeni bağımlılıklar” konusuyla yakından ilgileniyor.

Sorular n z seve seve yan tl yoruz:
Hamburgische Landesstelle für Suchtfragen e.V.
Anne-babalar ve uzmanlar için bilgilendirme
Repsoldstraße 4, 20097 Hamburg, Tel: 040/ 28499180, hls@sucht-hamburg.de
www.sucht-hamburg.de

„Netz mit Wb-Fehlern?“
Mağdurlar, yakınlar ve uzmanlar için internet ortamında, www.webfehler-hamburg.de adresiyle destek

Suchtberatung Kö 16a
Çocuklar, gençler, yakınlar için bağımlılık danışmanlığı
Königstraße 16a, 22767 Hamburg, Tel: 040/428 112666, koe16a@bgv.hamburg.de
www.hamburg.de/koe16a
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SuchtPräventionsZentrum des LI

Yard m almak

Sorular n z seve seve
yan tl yoruz:

Unterstützung für Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen
Hohe Weide 16 / 2.Stock, 20259 Hamburg, Tel: 040/428842911, spz@bsb.hamburg.de

KISS Hamburg
Kendi kendine yardım grupları için iletişim ve bilgilendirme noktaları
İletişim noktası Altona, Gaußstraße 21, 22765 Hamburg Tel: 040/4922201,
kissaltona@paritaet-hamburg.de, www.kiss-hh.de

Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung Hamburg
Eğitim ve yetiştirme danışmanlık noktaları çocuklara, gençlere ve ailelere destek sunuyor.
Hamburg’daki bu danışma noktalarının bulundukları yerleri içeren bir listeyi
www.erziehungsberatung-hamburg.de

Ins Netz gehen
Gençler için internet sayfası (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung)
www.ins-netz-gehen.de
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Künye:
Hamburgische Landesstelle
für Suchtfragen e. V.
Repsoldstraße 4
20097 Hamburg
Telefon (040) 284 99 18-0
Telefax (040) 284 99 18-19
E-Posta: hls@sucht-hamburg.de
Web: www.sucht-hamburg.de
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