YouTuber Olmanın Tehlikeli Yanları
YouTube’un çok izlenen kanallara ücret ödemeye başlamasından sonra YouTube üzerinden yayın yapan amatör kanallar hızla arttı. YouTuber olarak adlandırılan ve düzenli olarak çeşitli konularda videolar yayımlayan bu kişilerin
bazısı para kazanmaya çalışıyor, bazısı da ünlü olmak istiyor. İnsanların ilgisini çekerek izlenme sayısını artırmak isteyen YouTuber’lar akla hayale gelmeyecek şeyler denemeye başladı. Minnesota’da (ABD) 19 yaşındaki bir genç YouTube yayını sırasında arkadaşını öldürdü. Kalın bir ansiklopedinin kurşun geçirmeyeceğini kanıtlamaya çalışan arkadaşlardan birisi diğerinin göğsünde tuttuğu ansiklopediye
tabancayla ateş etti. Kurşunun ansiklopediyi delip geçmesiyle karşıdaki kişi hayatını kaybetti. Deneyden önce yapılan bir konuşmada, ölen kişinin neden böyle tehlikeli bir
şey denedikleri sorusuna verdiği cevapsa konuyu özetler
nitelikte: “Çünkü daha fazla izleyici istiyoruz, çünkü ünlü
olmak istiyoruz.” Bu kadar abartılı olmasa da YouTuber’lar

dikkat çekmek için birçok saçmalık yapıyor. Üstelik bu kişiler sadece YouTube’dan para kazanmıyor. Çeşitli firmaların ürün ve hizmetlerini deneyerek açık veya gizli reklam
da yapıyorlar. Reklam demişken YouTube reklam sektörünü de dönüştürüyor. Televizyonlarda yayımlanan otuz saniyelik reklamlardan farklı olarak YouTube’da asıl içerikten
önce altı saniyelik reklam gösteriliyor. Daha fazlasına kimsenin tahammülü yok. Hal böyle olunca reklamcıların da
altı saniyede bütün maharetlerini ortaya koyması gerekiyor. Tabii bir reklamın kısa olması reklamcılar için az para demek. Yani geleneksel reklam ajansları önemli bir dönüşüm geçirmek zorunda. Görünen o ki YouTube gibi yeni medya kanalları hem sosyal yaşamı hem de iş yaşamını
dönüştürmeye devam edecek.
_
http://uk.businessinsider.com/monalisa-perez-shot-boyfrienddead-stunt-youtube-2017-6

İnternet Bağımlılığı
Çin’de yaşları 6 ile 29 arasında değişen yaklaşık
24 milyon internet bağımlısı olduğu tahmin ediliyor.
Çin hükümeti internet bağımlılarını tedavi etmek için
tam üç yüz iyileştirme kampı kurdu.
Bağımlılar bu kampta 90 ile 180 gün arasında
tedavi görüyor. İnternet bağımlılığı henüz
çok da önemli bir sorunmuş gibi görülmese de
bu sorunun ileride çok daha ciddi bir hal alacağını
söylemek yanlış olmaz. Yeşilay’ın web sitesinden
teknoloji bağımlılığı ve bu konuda yapılabileceklerle
ilgili önemli bilgilere ulaşabilirsiniz.

İnternet bağımlılık kamplarında bağımlılar askeri disipline tabi tutuluyor.

_
Yeşilay:
https://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/teknoloji-bagimliligi

Kaynak:http://www.bbc.com/news/world-asia-china-40920488

46

44_47_teknoyasam_eylul_2017_yeni.indd 48

24.08.2017 09:08

