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B‹Z‹MLE YAfiAYAN MEDYA
Ö¤renciler sorumluluklar›n› yerine getirerek, ebeveynlerimiz de çal›flarak hayat›n›n
geri kalan bölümünü yaflar, isteklerine kavuflurlar.
Genellikle böyle devam eden süreçte birçok soru akl›m›za tak›l›r fakat istedi¤imiz
sonuca ulaflamay›z. Böyle sorunlar ço¤u kiflinin hayat›n› s›n›rlar, yapabilece¤i bir fleyi
yapmas›na engel olur. Hem kendisini hem de ülkeyi gelecek fikir, icat ve üründen mahrum b›rakan tek fley bilgisizliktir. Bilgisizli¤i ortadan kald›rman›n yolu sorulara cevap
veren ve ona yard›mc› olan teknolojinin olmas›d›r. Bu aç›¤› da medya kapat›r. Medya,
beynimize tak›lan kelepçeyi çözer, özgün düflünmemizi, baflkalar›yla bilgi paylafl›m›
yapmam›z›, beraberinde yarat›c› bireyler olmam›z› sa¤lar.
Bunun yan›nda yafla uygun olmayan içerikleri ve yanl›fl davran›fl örnekleri oldu¤u
için zararl› yönleri yok diyemeyiz. E¤lence amaçl› kullanman›n yarar ve zararlar›ndan
çok kullan›m süresi, ebeveynlerinin tedbiri önemlidir. Tedbir kavram› yasaklama olarak
alg›lanmamal›d›r. Uygun uyar› ve e¤itimi verdikten sonra kullan›m›na izin verilmelidir.
Aksi takdirde ondan saklan›lan›n mükemmel oldu¤unu düflünecek, yararlar›, beraberinde zararlar› hakk›nda bilgi sahibi olamayacak ve ona ulaflmak için gizli yollara baflvuracakt›r. Bilinçli ebeveynler sayesinde bu gibi sorunlar ortadan kald›r›l›r, medyan›n yararlar› görülmeye bafllan›r. Medya yayg›nlafl›rken bizler ona her zaman baflvurarak çevremizden bilgi alabileceksek onu engeller, yaparak yaflayarak kavrayacaksak engel oluruz. Bu haz›ra kaçmakt›r ve medyan›n dezavantajlar›n›n bir bölümünü oluflturur.
Dezavantajlar›n›n yan›nda medyaya büyüklerin gözünden de bakmak gerekir. Birçok kurum ve kurulufla baflvurmak, vergilerimizi yat›rmak, ayr›ca üyesi oldu¤umuz kurum ve kurulufllardan bilgi almak deyince insan›n akl›na ilk gelen zamand›r. Günün
koflturmas› aras›nda bunlara zaman ay›ramay›z. Ay›r›rsak günümüzün belki en önemli
dakikalar›ndan çalm›fl oluruz. Günümüzü böyle ifllerle bitirmektense medya arac›l›¤›yla çözmek bizlere zaman kazand›r›r. S›ran›n sonundan bafl›na gelene kadar harcad›¤›m›z süreyi ayr› ayr› bir sürü ifli çözerek harcam›fl oluruz. Bu da ülkemizde sorumlu vatandafllar›n yetiflmesinde ayr›ca katk› sa¤lam›fl olur. Vatandafllar›n bu yolda ilerlemesiyle ülkemiz, daha yenilikçi ülke haline gelir.
Hem Dünya’m›z› hem de Türkiye’yi içine alan avantajlar› yan›nda dezavantajlar›
olan medya istemesek de hayat›m›z›n merkezine do¤ru ilerlemeye bafllad›.

