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Halk Tv'ye 146.000 TL Ceza Ya TRT'ye?
Gezi parký olaylarý sonrasý bilhassa görsel medyada hýzlý deðiþimler yaþandý; millet süslü diziler, yalan hayatlar yerine,
Türkiye&rsquo;deki gerçekleri izlemeyi seçtiler. En çok izlenen haber kanallarýnýn garip yayýnlarýna da tepkiler geçikmedi ve
istenmeyen, izlenmeyen kanal oldular.

Millet meydanlarda polisten biber
gazý yerken, bazý televizyonlar ise RTÜK&rsquo;ün biber gazýna maruz kaldýlar!
Zaten bir elin parmaðýný geçemyecek kadar olan, doðru ve dürüst haber
yapan kanallara RTÜK tarafýndan çeþitli gerekçelerle cezalar kesildi. Bu
kanallar arasýnda Halk tv&rsquo;de baþý çekenler arasýndaydý.
Halk tv&rsquo;ye
kesilen cezalar arasýnda bir izlencede (film) sigara göründüðü ve bunu
sansürlemediklerinden ötürü RTÜK 146 Bin TL ceza vermiþ. Milletin
gözünde bu cezanýn aslý, hükümete muhalif yayýn yapmalarýndan dolayýdýr
ancak gerçekten þiddet içeren görüntüler ve gizlenmesi gereken sigara,
alkol ve benzeri gösterilmesi yasak olan madderin görüntülenmesi ve
sorumsuz davranmasýndnn dolayý olduðunu düþünelim.
Bu durumda RTÜK
herkese adil davranmak zorundadýr ki, Anaysa&rsquo;nýn 133. maddesinde de
belirtildiði gibi; &ldquo;Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon
faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemekle görevlidir &ldquo; çizilen kanun ve
mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür. Yani söz konusu sadece Halk
tv deðil, bütün görsel kanallardýr.

Bu duruma istinâden Devletin
televizyonu olan ve bazý programlarýný gerçekten beðendiðim TRT Avaz
kanalýnda, 25.06.2013 tarihinde, &ldquo;Sogdiana&rdquo; isimli Özbek Türkçesi ile
yayýnlanan bir filmi izliyordum. Filmin yarýsýna yakýn bir yerde (saat:
11:33) iþadamý rolündeki kiþinin karþýsýnda oturan, yeþil gömlekli,
sakallý ve filmde dans hocasý olan adamýn elinde tüten sigarayý
sansürsüz gösterince þaþýrdým ve unutulmuþ diye düþündüm ki, ayný
görüntü ikinci kez gösterilince ve hemen peþinden de iþadamýnýn elinde
yakýlmaya hazýr bir sigara da sansürsüz gösterilince aklýma Halk tv&rsquo;ye
kesilen ceza geldi ve RTÜK&rsquo;ün bu durumda gerçekten tarafsýz olup,
olmadýðýný anlama imkâný doðacaktýr diye düþündüm ve RTÜK&rsquo;e þahsen
þikayette bulundum. Bakalým, Halk tv&rsquo;ye ve diðer kanallara kesilen
cezalar kadar hýzlý karar verilebilecek mi? Bunun dýþýnda TRT&rsquo;ye
verilebilecek cezanýn bedeli kimden çýkacak? Madem sigara, alkol vb.
maddelerin gösterilmesi yasak deyip, millete bir mana yükleniyor, o
sansürün arkasýnda ne olduðunu anlayamacak kadar &ldquo;cahil&rdquo; muamelesi
yapýlýyor o halde Milletin cebinden ödediði kanalýn bir de cezasý
millete yükletilmemeli ve bu iþin sorumlularý hakkýnda da gereði ne ise
adil bir þekilde yapýlmalý!

Bir benzer olay daha; ayný gün show
haber akþam haberlerinde saat 19:27&rsquo;de yayýnlanan &ldquo;Türk daðcý Ölümden
Döndü&rdquo; baþlýklý haber görüntülerinde araç içindeki þöförün elinde
sigarasý sansürsüz gösterildi.
Þimdi sanýlýr ki, iþi gücü yok da bütün gün televizyon baþýnda oturup bunlarý tâkip etti
herhalde diye düþünebilirsiniz ancak bugün izlediðim tv süresi toplamda 2 saati geçmez.
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Devlet,
kötü alýþkanlýklarý gerçekten önlemek istiyorsa bu iþe gerçek bir çözüm
bulmalý ya da çözümün bu þekilde olduðuna ýsrar ediyorsa RTÜK&rsquo;ün bu
konuda ve daha bir çok konularda tarafsýz davranmasý gerektiðine de ayný
ýsrarý göstermeli! Meselâ, Ýktidar parti ile muhalefetin mecliste ya da
halka arz edilen toplantýlarýnýn (miting) görüntü sürelerinde ne
hikmetse daðlar kadar fark var.

Ýþin özü, devletin kurumu olan
RTÜK&rsquo;ün tarafsýz olmasýný ve herkese eþit, adil davranmasýný bekliyoruz
ancak bunun mümkün olabilmesi için de, sorunun en temelden hallolmasý
gerektiðine inanýyoruz yani RTÜK&rsquo;e gerçek, tarafsýz ve denetimi hakkýyla
yapabilecek üye seçimi konusu!

TÜRK&rsquo;ÇE
25.06.2013
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