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Özet
Ergenler aras›nda risk alma son y›llarda ergenlik psikolojisi alan›nda üzerinde en çok
çal›ﬂ›lan konulardan biridir. Ergenler aras›nda madde kullan›m›n›n artmas›, sa¤l›¤a zararl› davran›ﬂlar›n yayg›nlaﬂmas› (korunmas›z cinsel iliﬂki gibi), ergenlerin çeﬂitli kazalar
nedeniyle yaﬂamlar›n› yitirmeleri bu konuyu önemli hale getirmektedir. Risk alma çeﬂitli olumsuz sonuçlar getirerek ergenlerin yaﬂamlar›na bir tehdit oluﬂturmaktad›r. Öte
yandan, risk alma f›rsatlar› de¤erlendirme, kendini ve kapasitesini keﬂfetme ve yaﬂant›sal zenginlik sa¤lamas› aç›s›ndan da olumlu bir de¤er taﬂ›yarak ergenlerin yaﬂamlar›na katk› getirebilmektedir.
Bu araﬂt›rmada televizyona yans›yan ergenlerin risk alma davran›ﬂlar› belirlenmiﬂ ve
konular›na göre analiz edilmiﬂtir. Türkiye'de çok izlenen dört TV kanal›ndan, üç gün boyunca ana haberlerin tümü kaydedilmiﬂtir. Yaﬂ olarak ergen görüntüsünü ortaya koyan karakterlere ait tüm haberler ve bir TV dizisindeki (Hayat Bilgisi) 6 ergen karakteri
analiz edilmiﬂtir. Bunlar içinde ergenlerin risk almalar›na yönelik bütün temalar saptanm›ﬂ ve içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiﬂtir. Sonuç olarak, Türkiye'de televizyona
yans›d›¤› haliyle ergenlikte risk alma konusunda genel bir görüntü elde edilmiﬂtir. Genel olarak risk alman›n olumsuz yans›t›ld›¤› bulgusuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, gençlerin be¤enerek izledi¤i bir dizide, onlar›n olumsuz riskli davran›ﬂlarda bulunmalar›n› engellemeye yönelik örne¤in erken cinsel iliﬂkinin olumsuz etkilerine ve HIV/AIDS hastal›¤› gibi
konulara vurguda bulunulmad›¤› ortaya ç›km›ﬂt›r.
Anahtar Kelimeler: Ergenler, Televizyon, Risk alma.

Summary
Recently, number of studies have been increased concerning adolescent’s risk taking. Risk taking is becoming an important issue in adolescent development with increasing drug use, expension of unhealthy behaviours (such as unprotected sex), increased rate of adolescents deaths caused by accidents. Risk taking leads various negative effects and it has been a threat for life of adolescents. Morever, risk taking is a
natural and necessary part of growing up, providing assertion of independence, selftesting behaviour and declarations of the self, getting autonomy or defiance and testing new life experiences or novelty.
In this study, adolescent risk taking behaviour reflected to TV have been analysed
by issues. Total news on TV most widely watched four TV channels were recorded in
three subsequent days. All news with characters representing adolescents in terms of
age and six adolescent characters in a TV serial “Hayat Bilgisi” were analyzed. Among
those all themes an adolescent risk taking have been determined and content analyzed.
As a result a general picture adolescent’s risk taking reflected of TV has been obtained. In general a negative aspect of the adolescent risk taking represented to TV
has been found in this study. In addition, in the TV serial, it has that young people enjoy, no message presenting risky sexual behaviour particulary negative aspect of early
sexual behaviour and HIV/AIDS have been found.
Key Words: Adolescents, Television, Risk taking.
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Giriﬂ
Risk alma ergenlik döneminde art›ﬂ gösteren
bir davran›ﬂt›r. Bu nedenle, geliﬂim psikolojisinde son y›llarda üzerinde çal›ﬂ›lan önemli
konulardan biridir. Risk alma davran›ﬂ› ergenli¤in sonlar›nda ve yetiﬂkinli¤e geçiﬂle daha da
artmaktad›r (1,2). Risk alma ile ilgili kuramsal
ve görgül araﬂt›rmalarda erken ve geç ergenlik döneminde bireylerin risk alma davran›ﬂlar›nda bir art›ﬂ›n oldu¤u görülmektedir. Lightfoot’a göre, risk alma davran›ﬂ› “istemli, amaçsal ve hedefe yönelik zarar potansiyeli taﬂ›yan
davran›ﬂ” olarak tan›mlanmaktad›r. Risk konusunda birçok tan›mlamaya rastlamak olanakl›d›r (3). Ancak bu çal›ﬂmada Lightfoot’un yukar›da aç›klanan risk tan›mlamas› benimsenmiﬂtir.
Ergenlerin riskli davran›ﬂlarda bulunmas›
onlar›n yaﬂamlar›n› tehlikeye soktu¤u gibi,
risk alman›n ergenlerin yaﬂamlar›nda kendilerini ispat etme ve geliﬂtirme, özerklik kazanma gibi olumlu geliﬂimsel etkileri de söz konusudur. Ergenlik döneminde giriﬂilen olumsuz sonuçlara neden olan riskli davran›ﬂlar
aras›nda madde kullanma, h›zl› ve ehliyetsiz
araba kullanma, korunmas›z cinsel iliﬂkiye girme, cinsel yolla bulaﬂan enfeksiyonlara yakalanma, okuldan/evden kaçma, h›rs›zl›k gibi
suçlar› s›ralamak mümkündür. Bu davran›ﬂlar,
sa¤l›k, akademik, e¤lence alanlar›nda görülmekte ve ergenin yaﬂam›nda zorluklara neden
olmaktad›r. Öte yandan, olumlu olarak de¤erlendirilen riskli davran›ﬂlar bireyin kapasitesini görmesini, ilgilerini ortaya ç›karmas›n› ve
birtak›m yaﬂant›lar›yla deneyim kazanmas›n›
sa¤lamaktad›r.
Risk alma davran›ﬂ›n› bireyin içinde bulundu¤u topluma göre de¤erlendirmek önemlidir. Bir grup yazarca (4) ifade etti¤i gibi, ergenin risk alma davran›ﬂ›n› bulundu¤u toplumsal ba¤lama göre de¤erlendirmek gerekmektedir. Toplumun yap›s› ve toplumdaki de¤iﬂimler bireyin yaﬂam›ndaki birçok ﬂeyi etkiledi¤i gibi bireyin ald›¤› risk davran›ﬂ›n› da etkilemektedir. Türkiye’de bireyin yaﬂam›yla ilgili
çeﬂitli de¤iﬂim ve zorluklar k›rdan-kente göç,
turizm, yüksekö¤retim yaﬂant›s›, yoksulluk bir
arada oldu¤u için, ergenlerin riskli davran›ﬂta
bulunma olas›l›¤› oldukça yüksektir. Çal›ﬂan

çocuklar, çok kültürlülük, cinsel de¤erlerdeki
de¤iﬂimler, iç göç hareketleri cinsel yolla bulaﬂan enfeksiyonlar gibi giderek artan sorunlar
özellikle çok say›da ergenin bulundu¤u ülkemizde ergenlikte risk alma konusunu daha
önemli hale getirmektedir. Baz› araﬂt›rmac›lar
(5), riski bireysel ya da toplumsal sorunlara
dayal› ele almakta dolay›s›yla, kiﬂisel bir ihmal
olarak görmekten çok toplumsal sürecin bir
sonucu oldu¤unu ifade etmektedir. Toplumun yaﬂay›ﬂ› ve yap›s›; riskin yaﬂanma s›kl›¤›n› ve türünü belirlemektedir. Toplumla do¤rudan iliﬂkili görünen risk alma davran›ﬂ›n›n
toplumu konu alan kitle iletiﬂim araçlar› (özellikle televizyon) üzerinden ele almak mümkündür.
Ergen, risk ve medya iliﬂkisi konusunda
araﬂt›rma ve yay›nlar›n en yo¤un olarak iﬂlendi¤i konu; medyadaki risk görüntülerinin ya
da haberlerin ergenlerde riskli davran›ﬂa yol
aç›p açmad›¤›n›n incelenmesidir (6,7,8). Bunlar›n aras›nda medyada intihar, madde kullan›m› gibi ö¤elerin ergenler üzerindeki etkisinin
incelenmesi özellikle dikkat çekicidir. Ancak
bu çal›ﬂmada sözü edilen etki araﬂt›rma kapsam›na al›nmam›ﬂt›r.
Ergenlik dönemindeki bir bireyin riskli
davran›ﬂlara girme e¤iliminde oldu¤u birçok
araﬂt›rma taraf›ndan desteklenmektedir
(9,10,11,12). Bu araﬂt›rmalarda risk alman›n
yayg›nl›¤› do¤rudan ergenlere ulaﬂarak araﬂt›r›labildi¤i gibi, gazetelerdeki ya da televizyondaki haberlerin, gençlerin konu edildi¤i televizyon dizilerinin incelenmesiyle de araﬂt›r›labilir.
Bu araﬂt›rmada, televizyondaki, ana haber
bültenlerinde ve “Hayat Bilgisi” dizisinde yer
alan ergenlerin risk alma davran›ﬂlar›n›n incelenmesi amaçlanmaktad›r.
Bu ana amaç do¤rultusunda ﬂu sorulara yan›t aranmaktad›r:
1. Ana haber bültenlerinde ergenlerde risk
alma davran›ﬂ›n› konu alan haberlerin s›kl›¤› nas›ld›r? Ne gibi riskli davran›ﬂlar konu
edilmiﬂtir?
2. “Hayat Bilgisi” dizisinde ergenlerde risk alma davran›ﬂ›n›n konu edilme s›kl›¤› ne kadard›r? Ne gibi riskli davran›ﬂlar konu edilmiﬂtir?
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Yöntem
Araﬂt›rma Modeli
Bu betimsel çal›ﬂmada dört ulusal televizyon
kanal›ndaki ana haberlerin tümü 20 Haziran- 3
Temmuz 2005 tarihleri aras›nda üç gün boyunca izlenmiﬂ ve kaydedilmiﬂtir. Yaﬂ olarak
ergen görüntüsünü ortaya koyan karakterlere
ait tüm haberler ve bir TV dizisindeki (Hayat
Bilgisi) 6 ergen karakteri üzerinden analiz edilmiﬂtir. Bunlar içinde ergenlerin risk almalar›na
yönelik bütün temalar saptanm›ﬂ ve içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiﬂtir. ‹çerik analizi,
bir gözlemden çok, verilen mesajlardan ç›karsama amac›yla kullan›lan niteliksel bir yöntemdir.
Verilerin Toplanmas›
Araﬂt›rmada, ulusal çapta yay›n yapan – ATV,
SHOW TV, TRT–1 ve KANAL D – ana haber
bültenleri 20 Haziran – 3 Temmuz 2005 tarihleri aras›nda üçer gün süreyle televizyondan
videoya kaydedilmiﬂ ve veri olarak kullan›lm›ﬂt›r. Bunu gerçekleﬂtirmek için, SHOW TV’de 3
– 25 Temmuz 2005 tarihlerinde tekrarlar› yay›nlanan “Hayat Bilgisi” dizisinin 64., 65., 67.,
69., 70. ve 73. bölümleri kaydedilerek, dizide
yer alan “Kerem”, “Sedat”, “Barbie”, “Kopil”,
“Törpü”, “Ergen”, “Arif”, “Kikirik” karakterlerinin riskli davran›ﬂlar› belirlenmiﬂ ve analiz
edilmiﬂtir.
“Hayat Bilgisi” adl› televizyon dizisi iki y›la
yak›n bir zamand›r Türkiye’de ulusal çapl› yay›n yapan bir kanalda gösterilmektedir. Dizi
baﬂta gençler olmak üzere her yaﬂtan kiﬂinin
ilgiyle izledi¤i bir dizidir. Dizi özellikle ö¤rencilerin yo¤unlukla izlemesine olanak vermesi
için Cuma günü yay›nlanmaktad›r. ‹ﬂledi¤i konular aç›s›ndan, gençlerin birbirleriyle ve ö¤retmenleriyle olan iletiﬂimi, gençlerle ve e¤itimle ilgili günlük olaylar› konu edinmesi bak›m›ndan gençler aras›nda izlenme oran› yüksek
bir dizidir. Dizinin bir okulda geçmesi ve
oyuncular›n büyük ço¤unlu¤unun gençlerden
oluﬂmas› genç izleyici kitlesini çekmektedir.
Böylece, Hayat Bilgisi dizisi gençler aras›nda
popüler olmas› ve dizideki gençlerin yo¤unlu¤u bak›m›ndan çal›ﬂma grubu olarak belirlenmiﬂtir.

Veri Toplama Araçlar›
Veri toplamada kullan›lan kodlama formu ana
haberler ve “Hayat Bilgisi” için ayr› ayr› haz›rlanm›ﬂt›r. Kodlama formunun haz›rlanmas›nda içerik analizi için önerilen esaslara özen
gösterilmiﬂtir (9,10,11,12).
Araﬂt›rman›n amac› göz önüne al›narak
kodlama formalar› ana haberlerin ve “Hayat
Bilgisi” dizisinin içeriksel olarak incelenmesine yönelik haz›rlanm›ﬂt›r. Ana haberler için
kullan›lan kodlama formunda, haber türü, haberin konusu, haberde e¤er ergen var ise cinsiyeti, olumlu/olumsuz riskli davran›ﬂlar ile ilgili haber içerikleri yer almaktad›r. Dizi için
kullan›lan kodlama formunda da dizinin temas›n›n ne oldu¤u olumlu/olumsuz riskli davran›ﬂlar ana kategoriler olarak yer almaktad›r.
Haberlerde ele al›nan riskli davran›ﬂlar; aﬂ›r› alkol kullanma, aﬂ›r› h›z, suç, ﬂiddet, madde kullanma, sa¤l›k, tedbirsiz davran›ﬂta bulunma,
cinsel istismar ve tehlikeli sporlarla u¤raﬂma
ﬂeklindedir. Dizide ele al›nan riskli davran›ﬂlar
ise, intihar, ﬂiddet, suç, evden/okuldan kaçma, madde ya da alkol kullanma, ehliyetsiz
araba kullanma, internetten sevgili bulma, bir
k›za ç›kma teklif etme, kopya çekme ve yalan
söyleme olarak belirlenmiﬂtir.
Verilerin Analizi
Bu çal›ﬂmada gözlemciler aras› tutarl›l›¤› saptamak amac›yla birbirinden ba¤›ms›z olarak
iki gözlemci ayn› görüntüleri ayr› ayr› izleyerek izleme formlar›na kodlanm›ﬂlard›r. Kodlay›c›lar aras› tutarl›l›k için, kappa de¤erine bak›lm›ﬂ ve .79 olarak belirlenmiﬂtir. Kodlay›c›lar aras› tutarl›l›¤› belirlemek amac›yla her iki
kodlay›c›n›n ba¤›ms›z olarak kodlama yapt›klar› deneme formlar› aras›ndaki tutarl›l›k kappa de¤erine göre de¤erlendirilmiﬂtir. ‹çerik
analizi yöntemi ile de, ana haberlerde ve dizide yer alan risk alma davran›ﬂlar›n neler oldu¤u, türü saptanm›ﬂt›r. Ayr›ca saptanan riskli
davran›ﬂlar frekanslarla aç›klanmaktad›r.
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Sorumsuzca
davranma,
kurald›ﬂ› olma
ya da baﬂ›na
bir ﬂey
gelmeyece¤i
inanc› ergeni
risk almaya
iten
nedenlerden
bir bölümüdür

Ì

Bulgular
Anahaber bültenlerinde ve “Hayat Bilgisi” dizisinde ergenlerin risk alma davran›ﬂ› incelenerek, risk alman›n s›kl›¤› ve ne tür riskli davran›ﬂlar›n görüldü¤ü saptanm›ﬂt›r.
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TABLO 1
Haber Kanal›

Ana Haber Bülteninde Ergen ve Risk Almayla ‹lgili Haberlerin Kanallara Göre
Da¤›l›m›
Kanal D

Toplam haber say›s›
Ergen riskiyle ilgili haberler

71
11

Show

ATV

TRT

79
13

41
5

41
1

Genel olarak risk alanlar›na bak›ld›¤›nda
baﬂl›klar; suç, disiplin suçu, ﬂiddet, okuldan
kaçma, h›z yapma, gizli araba kullanma, kaza
yapma, yalan söyleme, madde kullanma, karﬂ›
cinse ç›kma teklif etme, aﬂa¤›lama, küçük düﬂürme, internetten sevgili bulma ﬂeklinde s›ralanmaktad›r. Bu ba¤lamda alt› dizi incelenerek
toplam 25 risk temas›na rastlanm›ﬂt›r.
Dizide risk alma, riskin disiplin suçu ve yalan baﬂl›klar›nda s›kl›kla incelendi¤i bulunmuﬂtur. Bu ba¤lamda, okulda disiplin suçu
baﬂl›¤› alt›nda; kopya alma/verme, ö¤retmene
karﬂ› gelme, ö¤retmeni ihbar etme; yalan baﬂl›¤› alt›nda ise; çeﬂitli konularda okul idaresine
ve aile bireylerine yalan söyleme konular› yer
almaktad›r. Bunlar›n d›ﬂ›nda adli ya da polisiye
suç, madde kullanma, karﬂ› cinse ç›kma teklif
etme yine s›kl›kla iﬂlenen temalar›n baﬂ›nda
gelmektedir.
Ana haber bültenlerine bak›ld›¤›nda ise,
toplam 4 haber kanal›nda 3’er gün boyunca
232 habere ulaﬂ›lm›ﬂt›r (Tablo 1).
Ele al›nan haberler içerisinde do¤rudan
gençlerin konu edildi¤i ancak riskle ilgisi olmayan haberlere rastlan›lm›ﬂ bunlar araﬂt›rmaya dâhil edilmemiﬂtir. Örne¤in, “Akdeniz
oyunlar›nda genç halterciler!”, “ÖSS sonuçlar›n›n iptali”, “Yurt d›ﬂ›nda e¤itim f›rsat›” gibi.

TABLO 2

20

Magazin
Polisiye
Siyasi
Kültür
Kaza
Spor (Tehlikeli sporlar;paraﬂüt, vb)
Di¤er (aﬂ›r› alkol, vb)

232
30

Kaydedilen 232 haberden, toplam 30 haberde ergenlere iliﬂkin riskli davran›ﬂlar saptanm›ﬂt›r. Kaydedilen haberlerin içerisinde
%12’si riskle ilgili haber olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Riskle ilgili haber baﬂl›klar›, madde kullan›m› (aﬂ›r› alkolden kendini kaybetme, uyuﬂturucu kullanma), polisle çat›ﬂma, ﬂiddet (sald›r›, sporda taraftar sald›r›s›…), suç (tecavüz, kamu mal›na zarar), h›rs›zl›k, tedbirsiz davran›ﬂlar (14. katta önlem almadan çal›ﬂma) ve cinsel istismar olarak görülmektedir (Tablo 2).
Haber türü olarak, magazin ve polisiye-adli
haberlerin s›kl›¤›, riskli davran›ﬂlar›n yer almas› bak›m›ndan dikkati çekmektedir. Haber türlerinin içeri¤i madde kullan›m›, polisle çat›ﬂma, suç iﬂleme ve cinsel istismar kategorilerinden oluﬂmaktad›r.
Haberlerde risk alma cinsiyete göre incelendi¤inde ele al›nan haberlerin say›s›, 19 erkek, 4 k›z, her iki cinsiyetten bireylerin yer ald›¤› riskle ilgili haberler de 7 olarak belirlenmiﬂtir. Bu bulguya göre erkeklerin k›zlara
oranla daha fazla riskli haberlerde yer ald›¤›
söylenebilir. Ayr›ca, suç baﬂl›¤› alt›nda tecavüz
ve cinsel istismara u¤rama yönündeki haberlere rastlanm›ﬂt›r. Tecavüze ya da cinsel istismara u¤rayanlar›n daha çok k›zlar oldu¤u bulunmuﬂtur.

Ana Haber Bülteninde Ergenlerin Riskli
Davran›ﬂlar› Olarak Yer Alan Haber Türlerinin
Da¤›l›m›

Haber Türü

Toplam

Riskli Davran›ﬂ Say›s›
12
9
2
1
1
4
4
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Haberlerde ve dizide Cinsel Yolla Bulaﬂan
Enfeksiyon (CYBE) konusunda hiçbir temaya
rastlanmam›ﬂt›r. Genel olarak bu konular özellikle zaman zaman haberlerde ele al›nmaktad›r
ancak araﬂt›rman›n yürütüldü¤ü tarihte ortaya
ç›kmam›ﬂ olmas› rastlant›sal bir durum olarak
düﬂünülebilir.

Sonuç ve Tart›ﬂma
Genel olarak bak›ld›¤›nda, ergenlerin risk alma davran›ﬂ›na iliﬂkin temalara hem ana haber
bültenlerinde hem de ele al›nan dizide yer verildi¤i görülmüﬂtür.
Ana haber bültenlerine konu olan haberlerde s›kl›kla ﬂiddet ve suç haberlerinin yer almas› ve ergenlerin erkek olmas› dikkati çekmektedir. Risk alma davran›ﬂ›n›n sorun davran›ﬂ olarak de¤erlendirildi¤i ve risk alma davran›ﬂ›n›n haberlerde bu yönüyle yer ald›¤› saptanm›ﬂt›r. Örne¤in, gençlerin suç iﬂlemesi,
madde kullan›m› gibi haberlere di¤er haber
konular›na göre daha fazla rastlanm›ﬂt›r. Bu
aç›dan, risk alma davran›ﬂ›n›n “sorun davran›ﬂ” yönünde olmas›, olay›n “haber” niteli¤i taﬂ›mas›yla iliﬂkilendirilmektedir.
Türkiye’de ergenlerin risk ald›¤› ve risk alma davran›ﬂlar›n›n kendi içinde çeﬂitlilik gösterdi¤i düﬂünüldü¤ünde, toplumsal haberlerin
de yer ald›¤› ana haber bültenlerinde ergenlerin risk alma davran›ﬂ›n›n tema olarak iﬂlenmesi ﬂaﬂ›rt›c› görünmemektedir. Toplumsal olaylar› ve dolay›s›yla bireyi de içine alan haberlerde ergenlerin ve onlar›n ald›klar› riskin yer almas›, özellikle de suça ve ﬂiddete yönelik haberlerde yer almas› aç›s›ndan düﬂündürücüdür. Bu bulguya dayanarak ana haber bültenlerinde, risk alman›n yayg›nl›¤›n› görmek ve al›nan riskin türünü saptamak zor de¤ildir. Benzer bulgu bir baﬂka çal›ﬂma taraf›ndan da ortaya konmuﬂtur (13).
Ergenlerin tedbirsiz ya da dikkatsiz davran›ﬂlarda bulundu¤una iliﬂkin haberlerin yer almas›n› asl›nda ergenlerin risk alma davran›ﬂ›n›n nedenleriyle aç›klamak mümkündür.
Sorumsuzca davranma, kurald›ﬂ› olma ya
da baﬂ›na bir ﬂey gelmeyece¤i inanc› ergeni
risk almaya iten nedenlerden bir bölümünü
oluﬂturmaktad›r. Bu bak›mdan ergenler, davran›ﬂ›n olumsuz sonuçlar›n› düﬂünmeden, so-

rumsuzca davranarak (14) ya da “bana bir ﬂey
olmaz düﬂüncesiyle” (15), riskli davran›ﬂta bulunmaktad›rlar.
“Hayat Bilgisi” dizisinde yer alan ergen karakterlerine bak›ld›¤›nda dizinin bir lisede
geçmesi bak›m›ndan ergenlerin riskli davran›ﬂ
örnekleri de ço¤unlukla “okulda disiplin suçu
iﬂlemek” oldu¤u yönündedir. Buna ek olarak,
otoriteye karﬂ› gelme ve otoriteye yalan söyleme, ö¤retmene ya da müdüre karﬂ› gelme gibi
davran›ﬂlar, yine okulla ilgili riskli davran›ﬂlar
olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. ‹liﬂkiler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise dizide karﬂ› cinse ç›kma
teklif etme, âﬂ›k olma gibi eylemler de riskli
davran›ﬂ olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Özellikle bu tip eylemler gençler aras›nda gurur meselesi ya da onur k›r›c› eylemler olarak görülmekte ve arkadaﬂlar›n önünde bunlar› yaﬂamak da riskin önemli bir aç›klay›c›s› olarak
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bir seyircinin varl›¤›nda cesaret gösterici bir eylemde bulunma, ergenin risk alma davran›ﬂ›n› destekleyen bir etmen olarak görülmektedir (14).
Dikkat çekilecek bir nokta ise, intihar,
madde kullan›m› vb temalar›n “Hayat Bilgisi”
dizisinde ele al›nan bölümlerde iﬂlenmedi¤i,
gençlerin bu yönde özendirilmedi¤idir. Bu
aç›dan dizi izleyici kitlesini dikkate alan bir
yaklaﬂ›m sergilemektedir. Buna ek olarak,
gençlerin be¤enerek izledi¤i bir dizide, onlar›n olumsuz riskli davran›ﬂlarda bulunmalar›n›
engellemeye yönelik erken cinsel iliﬂkinin
olumsuz etkilerini ve HIV/AIDS gibi konular›n
iﬂlenmedi¤i de ortaya ç›km›ﬂt›r. Cinsel Yolla
Bulaﬂan Enfeksiyonlar›n önlenmesine yönelik
film ve dizilerin kullan›lmas› önemli bir araç
olarak ele al›nmaktad›r. Bu e¤ilimin Türkiye’de bir önleyici ö¤e olarak kullan›lmas› yararl› görünmektedir.
Sonuç olarak, “ergenlik ve risk alma” konusunun televizyonda temel konular ba¤lam›nda
ana haber bültenlerinde ve gençlerin be¤enerek izledi¤i “Hayat Bilgisi” dizisinde iﬂlendi¤i
ya da yans›t›ld›¤› görülmektedir. Dolay›s›yla
risk alma davran›ﬂ›n›n yayg›nl›¤›n›, ayr›ca
gençlerin do¤as›n›n bir parças› oldu¤unu günümüzde yaﬂam›n bir parças› olarak kitle iletiﬂim araçlar› arac›l›¤›yla görmekteyiz.
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