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RTÜK AMCA
Merhaba ben Damla BARAN. 12 yafl›mday›m. Yoksa medyan›n kötü etkilerinden
etkilenen bir k›z m› desem?
Hep merak etmiflimdir acaba ben mi medyay› kulland›m? Yoksa medya m› beni kulland›? Ben derken asl›nda medyadan etkilenmifl bütün çocuklar› kasdediyorum. Medyada iyi programlar oldu¤u gibi olmamas› gereken programlar var. En az›ndan ben öyle düflünüyorum. Böyle düflünmemin sebebi evimizde televizyon ve bilgisayarda gördü¤üm programlar. RTÜK amca hep iyi programlar yay›nlar sanm›flt›m ama çok yan›lm›fl›m. Ya da RTÜK amcan›n bunlardan haberi yok. Ama bunu düflünmek sanki imkans›z, televizyondaki programlar›n hepsinde gözü var.Peki o zaman neden böyle kötü
programlar var? RTÜK amca iflini yapt›¤›na inan›yorum.
Belkide baz› fleyleri yanl›fl biliyorum. Ama neden bu programlar kald›r›lm›yor?
Medya bu kadar kötüye giderken biz yeni nesil çocuklar nas›l iyi yetiflebiliriz ki!
Ben RTÜK teyze olsam kesinlikle ülkemin hiçbir televizyonunda böyle programlara yer vemezdim. Eminim biz böyle bir medyayla büyüdü¤ümüz için ileride de böyle
kötü programlardaki kötü kiflilere benzemeye çal›fl›caz. Daha zarars›z programdaki daha iyi kiflileri örnek al›p da asla iyi davran›fllar sergiliyemeyiz.
Bence RTÜK amca buna bir son vermeli. E¤er bunu yaparsa belki çok sevdi¤imiz
programlar art›k televizyonda izleyemece¤iz ama ileride RTÜK amcaya bizi böyle yetifltirmedi¤i için çok teflekkür de edece¤iz.
Genelde güzel Türkçemizi yanl›fl sözcüklerle kullanan programlardan bafllamal›.
Sonra ise fazla “ argo “ kelimeli yay›nlar... biliyorum bu çocuklar için kötü bafllang›ç
çünkü; biliyorum ki biz çocuklar iyi programlar› sevdi¤imiz gibi böyle programlar› da
seviyoruz. Olsun ileride bunun yarar›n› görece¤imize inan›yorum.
RTÜK amca sak›n yanl›fl anlama her yerde e¤itici program olsun demiyorum ama
en az›ndan argo kelimeli kötü davran›fllar sergiliyen ve kötü kiflilere benzeten programlar›n bitirilmesi, biz yeni nesil çocuklar için en iyisi olaca¤›na inan›yorum. Bir de ba¤›ml›l›k var. O da ayr› bir konu.

Televizyon ve bilgisayar ba¤›ml›s› bir çocuk sosyal olmayan bir insan oluyosun.
Hem derslerin hemde di¤er kendi yaflam›n hepsi bitiyor. Ama sosyal bir çocuk oldu¤unda bütün aktivitelerin tam bilgisayar ve televizyondan da mahrum kalm›yosun elbet. Ama abartmadan ölçülü bir flekilde. Böyle çocuklara napabiliriz? Onlar› sosyalli¤e do¤ru iterek yapabiliriz ancak bunu bir tek aile ve arkadafllar yapabilir. Tabi bu süreçte herkes anlay›fll› olmal›. Çünkü; sizi k›rabilir, incitebilir, bafl›ndan salmaya çal›flabilir. Onu ald›rmadan yolunuza devam edin ve bu hastal›ktan onu vazgeçirin. D›fl dünyan›n sanal dünyadan daha güzel oldu¤unu ona kan›tlay›n. Bunu yaparken onun size
yard›mc› olmas›n› beklemeyin. O süreçte kifli kendisini asla d›fl dünyaya çekmeye çal›flmaz.
Ancak bunu ona siz yapt›rabilirsizin. Son olarak RTÜK amca sana sesleniyorum;
BU KONUDA B‹ZE YARDIMCI OL! LÜTFEN SANA DA ‹HT‹YAÇ VAR BU SÜREÇTE!

