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Bu tez çalıĢması, Türkiye‟de medya sektöründe ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının 

istihdam olanakları üzerine bir araĢtırmadır. Türkiye‟deki ĠletiĢim Fakülteleri ile Medya 

Sektörü arasında özellikle „istihdam‟ alanında bazı tutarsızlıklar olduğu görülmektedir. 

Yıllardır süregelen bu tutarsızlık ve diyalog eksikliği yüzünden büyük sorunlar ortaya 

çıkmıĢtır. Devlet ve Vakıf Üniversiteleri‟ne bağlı, ĠletiĢim Fakülteleri‟nin sayısı ve 

buralardan mezun olan öğrencilerin sayısı her yıl artarken, buna karĢın medya 

sektöründeki „istihdam‟ oranı da, çeĢitli nedenlerden dolayı daralmaktadır.  

 ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının, medya sektöründe istihdamı üzerine araĢtırma 

yapılınca, iki sektör arasında bu konuda bir uçurumun olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

AraĢtırmada problemler, bulgular ve veriler ortaya çıkınca, aslında sorunların yıllar 

içinde iki sektör arasında sağlıklı bir diyalogun olmadığını ortaya koymuĢtur. Bu 

çalıĢmanın amacı, tüm bu sorunları tespit edip, her iki sektörün de paydaĢlarıyla 

görüĢülüp, çözüm yollarının ne olabileceğini ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: ĠletiĢim, istihdam, medya sektörü, sağlıklı diyalog. 
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This thesis is a study concerning employment opportunities for graduates of the 

Faculty of Communication in the media sector in Turkey. There seems to be some 

discrepancy especially concerning employment between Faculties of Communication 

and Media Sector in Turkey. Significant problems have arisen due to this discrepancy 

and lack of dialogue between the two, for years. While the number of Communication 

Faculties affiliated to State and Foundation Universities and the number of students 

graduating from these fields increase every year, the “employment” rate in the media 

sector is also narrowing for various reasons. When a research concerning the 

employment of the graduates of the Faculties of Communication in the media sector is 

made, it is revealed that there is a gap between the two sectors. When problems, 

findings and data emerged in the research, we find out that the main problem of this is 

the fact these two interrelated sectors did not have a healthy dialogue between each 

other over the years. The purpose of this study is to identify all these problems, to 

discuss them with the stakeholders of both sectors and try to reveal what the solutions 

can be. 

Keywords: Faculties of Communication in Turkey, employment, media sector, healthy 

dialogue. 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

ĠletiĢim; insanlık tarihiyle baĢlayan bir olgudur. Ġlk çağlardan itibaren çeĢitli 

yollarla insanlar haberleĢmeye baĢladığında iletiĢim de iĢaretle, homurdanmayla, sesle, 

ıslıkla, davulla, boruyla, dumanla hayatımıza girmiĢtir. Duvara çizilen, kayaya kazınan 

resimler ve semboller, bize o çağla ilgili birçok bilgi vermiĢtir. Bu tür iletiĢim araçları 

sayesinde insanlar, birbirinden ve geçmiĢten haberdar olmuĢtur. KonuĢmanın (ister yüz 

yüze ister telefonla olsun) bu iĢlemler için sahip olduğu olanak derecesi çok düĢük veya 

hiç yoktur. Buna karĢılık, parĢömen veya kâğıt üzerine yazma, ağaca veya taĢa oyma, 

boyama, basma, filme alma, kaydetme gibi baĢka örneklerde daha yüksek derecededir. 

(Thompson, 2008; s.38)        

 Günümüz iletiĢim ağı ve teknolojisiyle övünürüz. Oysa bizden çok daha önce 

insanlar, bir ağaç kabuğu üzerine yazarak gönderdikleri mektuplarla, mesafeyi, mezar 

taĢlarına yazdıkları yazıyla da zamanı aĢmıĢlardı. (Segal, 1995; s.77-80) Medya 

Tarihi‟nin geliĢimini ve medya iletiĢim araçlarının hangi yıllarda kimler tarafından 

bulunduğunu, kronolojik sıralamayla özetleyecek olursak, Ģu bilgiler ön plana 

çıkmaktadır: Yazıyı, M.Ö. 3200‟lü yıllarda Sümerler bulmuĢtur. Medyanın temel 

malzemesi olan kâğıt ise, M.S. 105 yılında Ts‟ai Lun tarafından icat edilmiĢtir. Ġlk 

matbaanın öncüsü, 700‟lü yıllarda blok baskı olarak ilk önce Çin‟de geliĢtirildi. Çoklu 

basım modern matbaacılığın öncülüğü 1450‟de Gutenberg tarafından Avrupa‟da 

yapıldı. Telgrafı 1837‟de William Cooke, Mors alfabesini 1843‟te Samuel Morse, , 

Telefonu 1847‟de Alexander  G. Bell, Sinemayı 1895‟te Lumiere KardeĢler,  Radyoyu 

1902‟de Marconi, Televizyonu ise 1924 yılında Logia Baird geliĢtirerek günümüz 

medya teknolojisinin temelini atmıĢlardır. (https://www.mridvano.com).   

 Yeni tekniklerin etrafında ortaya çıkan ve toplumun genel iĢleyiĢinde tarihçilerin 

„Devrim‟den söz etmesine yetecek kadar önemli sonuçları olan sosyo-teknik 

değiĢimlerdedir ki, bu tam da 19. Yüzyılın enformasyon aktarım tekniklerindeki 

ilerlemeler için söz konusudur. (Barbier ve Lawenir, 2001; s.132) Radyonun küresel 

yayılımı, „radyo elektrik malzemesi yapıp, üretimlerini büyük ölçüde geliĢtirmiĢ olan 

büyük Ģirketlerin sivil pazarlara yönelme zorunluluğundan‟ doğmuĢtur. (Barbier ve 

Lawenir, 2001; s. 226) Televizyonun bulunuĢunda, birçok ilim adamının katkıları 

https://www.mridvano.com/
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olmuĢtur. DeğiĢik zaman ve yerlerde yapılan buluĢlar sonucu televizyon tekniği 

geliĢtirilmiĢtir. Televizyon daha sonra May, Nipkow (http://www.beycan.net/), Jenkins, 

Baird, Farnsworth, Zworykin gibi araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilmiĢtir. Televizyon 

ile ilgili olarak ilk teknik buluĢ Ġrlandalı bir telgrafçı olan Andrew May tarafından 1873 

yılında yapılmıĢtır. (Ryan, 1954; s.20-25) (çev. Mahmut Tali Öngören, 1972). 

 Çok eski yıllarda; bir yerden bir yere haber, masal veya bir yeniliği taĢıyan 

gezginler vardı. Tüccarlar da, ticaretlerinin yanı sıra, iletiĢim ve kültürel geliĢmelerden 

gittikleri yerlerdekileri haberdar ederlerdi. Anadolu‟nun çeĢitli yerlerinde yüzlerce yıllık 

geleneği halen sürdüren, sazlı halk âĢıkları da türkü, karĢılıklı atıĢmalar ve deyiĢlerle, 

iletiĢimin geliĢmesine katkı sağlamıĢlardır. YaĢı ellinin üzerinde olanlar ve özellikle 

ülkemizin büyük çoğunluğu gibi Anadolu‟nun küçük kentlerinde büyüyenler; yaya 

olarak caddelerde megafonla, Ģiir okuyup bir sayfadan oluĢan destan, mani ve Ģiirleri 

haykırıp, hem de sattıklarını çok iyi anımsayacaklardır. Bazıları da Ģehre yeni gelen bir 

sinema filminin afiĢini, atlı faytonların arkasına takıp, kendileri de faytonun içinde 

ellerindeki megafonlarla filmin tanıtımını yaparlardı. Matbaanın 1450 yılında 

Gutenberg tarafından icadından sonra; iletiĢimde adeta çığır açılmıĢtır. Kolayca 

çoğaltılan duyuru, bildiri, kitaplarla insanlar; bilgiye ve iletiĢime daha çabuk ulaĢır hale 

gelmiĢlerdir. (https://www.mridvano.com) Daha sonra kuĢlar ve atlı ulaklar hayatımıza 

girmiĢtir. Bir haberi, bir mektubu veya bir mesajı; bir yerden, baĢka bir yere 

ulaĢtırabilmek için saatlerce hatta günlerce kanat eğitimli kuĢlar kanat çırpardı. Posta ve 

taĢıma görevini atlı haberciler ve posta arabaları üstlenmiĢtir. Ġçinde birkaç yolcu da 

taĢıyan bu arabalar, aynı zamanda çuvallar dolusu mektup ve duyuruyu da gittikleri 

yerlere beraberinde götürmüĢlerdir.         

  Ancak medya ve iletiĢim tarihindeki asıl büyük geliĢmeler, Sanayi ve 

Endüstri Devrimi ile baĢlamıĢtır. Sanayi ve Endüstri Devrimi‟yle birlikte buharlı 

gemiler; hem ticaret, hem yolcu, hem de mektup trafiğini sağlanmıĢtır. Karada ise; bir 

uçtan, diğer bir uca raylar döĢenmiĢtir. O zamanki adıyla „Demir Atlar‟ olarak anılan 

trenler; onlarca yolcu ve çuvallar dolusu posta taĢımıĢtır. Ancak bu raylara paralel 

olarak, uzun uzun direkler de dikilmiĢtir. Seramik fincanlara takılan teller vasıtasıyla, 

telgraf devreye girmiĢtir. Bu tür haberleĢme hem daha çabuk, hem de daha ucuz ve 

güvenliydi. Posta görevlileri, mors alfabesiyle, bir yerden tıklanan sembolleri, diğer bir 

yerde yazıya dönüĢtürüyordu. 1865 yılında ABD‟de yaklaĢık 35.000 mil uzunluğunda 

https://www.mridvano.com/
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bir ray sistemi varken, 1870‟lerin ortalarında bu rakam, yaklaĢık olarak 200.000 mile 

ulaĢmıĢtır. Ġngiltere‟de ise, 1850‟de 19.000 mil olan hat uzunluğu 1900‟de üç katına, 

57.000 mile çıkartılmıĢtı. (Hobsbawm, 1998b; s, 67-72)     

 Telgraftan sonra geliĢtirilen ilk temel elektronik iletiĢim aracı telefon olmuĢtur. 

Ses iletimine dayalı olan telefon, telgrafın birçok sınırlamasını aĢabilmiĢtir. “Ayrıca; 

telgraf Mors koduna hâkim olmayı ve okuryazarlığı gerektirdiği için, onun evlere kadar 

yayılması mümkün değildi. 1880‟lerin sonunda telefonun rahatlığı ve etkililiği 

zenginlerin evlerinde kullanılmasını sağlamıĢtır.” (Crowley ve Heyer, 2010; s.184)

 Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte, haberleĢmede de hızlanma baĢladı. Bu kez 

uçaklar haberleĢme ve taĢıma görevini üstlendi. Cep telefonlarının ardından, 

günümüzde internet denen yeni bir teknoloji ortaya çıktı ve böylece anında görüntü, 

yazıĢma ve sesli konuĢmayı mümkün kılan çok etkin bir iletiĢim aracı doğmuĢtur. 

ĠletiĢim ve haberleĢmedeki bütün bu teknolojik geliĢmeler; bazı ihtiyaçları da zaruri bir 

hale getirdi. ĠletiĢim için eğitimli ve kültürlü insanlara ihtiyaç doğdu. Bu yüzden 

iletiĢim alanında eğitim veren kurumlar ortaya çıkmaya baĢladı. Ülkemizde de bu 

geliĢmeye ayak uydurulmuĢtur. Nitekim 1948‟de açılan Ġstanbul Özel Gazetecilik 

Okulu, “matbuat âlemine ve iş hayatına hazırlıklı eleman yetiştirmek” ilkesiyle 

kurulmuĢtur . (Altun, 1999; s.245) 1950-60 yıllarda, Türkiye‟de birçok üniversiteye 

bağlı Gazetecilik Okulları açıldı. Ġstanbul Gazeteciler Cemiyeti; Ġstanbul 

Üniversitesi‟yle birlikte, Ġstanbul Üniversitesi Ġktisat Fakültesi; Gazetecilik 

Enstitüsü‟nün hayata geçmesini sağlamıĢtır. O zaman Cemiyet BaĢkanlığını yürüten 

Cihat Baban ve Sedat Simavi‟nin bu konuda gösterdikleri çabalar gerçekten çok 

büyüktür. (Tokgöz, 2003; s.7-32)      Burada hem 

dünyada hem de ülkemizde medya ve iletiĢim tarihinin kuĢ bakıĢı bir tarihini vermeye 

çalıĢtık. Daha ayrıntılı olarak iletiĢim tarihine dair burada zikrettiğimiz kaynaklara 

ayrıntıları bırakarak ülkemizdeki bilimsel olarak bu konunun eğitimini veren 

yükseköğrenim okullarımızı incelemeyi genel bir konu olarak ele almak istiyoruz. 

Önceleri „Yüksek Okul‟ olarak tanımlanan bu okullar, günümüzde çeĢitli üniversitelerin 

bünyesi altında ĠletiĢim Fakülteleri‟ne dönüĢtü. Bu fakültelerin sayısının az veya çok 

olduğu, her yıl verdiği mezun sayısı günümüze kadar hep tartıĢıldı. Daha da önemlisi; 

buradan mezun olan öğrencilere, istihdam yaratabilecek bir sektörümüz var mıydı? Bu 

sorular yanında özellikle istihdama yönelik sorunları ele alıp bu tezimizde bunları da 
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irdelemeye çalıĢacağız. Bunları açıklama yönünde problem olarak öncelikle tezimizin 

asıl konusunu ortaya koymaya çalıĢacağız. 

1.1. Problem 

2019 – 2020 yılı itibarıyla Türkiye‟de eğitim veren Devlet ve Vakıf Üniversite 

sayısı toplam 208‟ dir. Bunlardan 73‟ünde, ĠletiĢim Fakültesi bulunmaktadır. Yine 

2019-2020 eğitim-öğretim yılında, ĠletiĢim Fakültesi okuyan öğrenci sayısı toplam 

79,475‟dir. ĠletiĢim Fakülteleri‟nden son 3 yılda (2017-18-19), her yıl 7-8 bin arası 

öğrenci mezun olmaktadır.  (YÖK: https://istatistik.yok.gov.tr). Kimi otoriteye göre 

okul sayısı, öğrenci sayısı, her yıl verilen mezun sayısı, çok yüksek bir rakama 

eriĢmiĢtir. Bu mezunlar ya akademik kariyerlerine devam edecektir, ya da medya 

sektörünün herhangi bir dalında mesleklerine baĢlayacaklardır. Ancak gerek ĠletiĢim 

Fakülteleri‟nin, gerekse medya sektörünün, istihdam kapasitelerini göz önüne alırsak, 

birtakım problemler ortaya çıkmaktadır. ĠletiĢim Fakültesi‟nden mezun olanlar; akademi 

ve medyada kolay iĢ bulamayabilmektedir. Gerek yerel, gerekse ulusal medyanın 

istihdam kapasitesi bellidir. ĠletiĢim Fakülteleri‟nin sayısı ve her yıl verdiği mezun 

sayısı, istihdam kapasitesinin üzerinde olduğu hemen baĢlangıçta ileri sürülebilir. 

     Bu arada; Halen Akademisyen olarak verdiğimiz 

derslerde yüz yüze sorulan sorulara öğrencilerin gelen yanıtlar üzücüdür: Neredeyse 

öğrencilerin tamamı, günlük gazete okumamaktadır. Daha doğrusu öğrenciler arasında, 

gazete okuma kültürünün geliĢmemiĢ olduğu görülmektedir. Öğrencilerin az bir kısmı 

da gazeteyi, sosyal medyadan okuduğunu belirtmiĢtir. Ġleride gazeteci olmayı düĢünen, 

ĠletiĢim Fakültesi mezunu öğrencilerin; gazete satın almaması ve ailesinden baĢlayarak 

etrafındaki insanları da almak için teĢvik etmemesi, çeliĢkili bir durum oluĢturmaktadır. 

Toplumda okuma alıĢkanlığının da gün geçtikçe azalması sonucu, gazeteler her geçen 

gün büyük bir tiraj kaybına uğramaya devam etmektedir. Bir zincirin halkaları gibi 

birbirini tetikleyen bu olaylar sonucu; tiraj kaybeden gazeteler, yaĢamaları için en 

büyük gelir kaynağı olan ilanları da yeteri kadar alamaz duruma gelmiĢlerdir. Tiraj 

kaybı ve az ilan sonucu; gazeteler, önce eleman çıkarma yoluna gitmiĢlerdir. Bu da çare 

olmayınca, küçülmeye, en kötü ihtimal de, kapanma yoluna gitmiĢlerdir. Yani; ĠletiĢim 

Fakülteleri‟nden mezun olup, gazeteciliği hedefleyen öğrenciler, bir bakıma kendi 

istihdam kapılarının kapanmasına, küçük de olsa katkıda bulunduklarını 
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düĢünmemektedir.    Aynı zamanda, tecrübelere ve araĢtırmalara 

dayanarak ĠletiĢim Fakülteleri‟nin müfredatının, medya sektörünün gereksinimleri ile 

örtüĢüp örtüĢmediğini araĢtırmak tezimizin sorunları arasında bulunmaktadır. Bu 

sorunla yakından ilgili olan bir husus da ĠletiĢim Fakülteleri‟ndeki öğretim 

elemanlarının, medya sektörüyle irtibatının araĢtırılmasıdır. (Türkiye‟deki ĠletiĢim 

Fakülteleri‟ndeki bölümlere kalite akreditasyonu veren ĠLEDAK yöneticileri de, bu 

konuda önemli çalıĢmalar yapmaktadır. Tezin ilerleyen bölümlerinde, yüz yüze 

görüĢülerek bu konuda bilgi alınan ĠLEDAK yöneticisi Prof. Dr. Aysel Aziz‟in çeĢitli 

konulardaki detaylı anlatımı verilmiĢtir.) Günümüzde iletiĢim okuyan binlerce gencin 

hepsi akademisyen olamayacağına göre, ĠletiĢim Fakülteleri‟nin birincil görevleri 

sektöre eleman yetiĢtirmek olmalıdır. Ancak bu durum öteden beri tartıĢılmaktadır. 

Türkiye‟deki iletiĢim eğitiminde, uygulama-kuram dengesi, iletiĢim fakültelerinin ders 

müfredatlarının belirlenmesinde, medyanın taleplerinin ne ölçüde dikkate alınacağı ve 

son noktada ĠletiĢim Fakülteleri‟nin temel amacının sektöre eleman yetiĢtirmek olup 

olmadığı, süregelen bir tartıĢma konusudur.  (Ünlü vd., 1999; s. 92) Oysa; ĠletiĢim 

Fakülteleri‟nden mezun olan gençler, medya sektöründe iĢ bulamaz hale gelirken, 

bunun tam aksine; Türkiye‟nin her yanındaki devlet ve vakıf üniversiteleri, sürekli 

olarak, ĠletiĢim Fakülteleri açmaya devam etmektedir. Tez çalıĢmamızda iĢte bu durum 

irdelenmeye çalıĢılacaktır. Bu kanayan yarayı gündeme getirmek, sorunları ortaya 

koymak ve çeĢitli uzmanların da görüĢlerini alarak, bir çözüm bulma yoluna gitmeye 

çalıĢmak tezimizin temel amacını oluĢturmaktadır.     

 Günümüzün yeni iletiĢim teknolojilerinin yarattığı olanaklarla artık, sıradan 

insanlar bile, kendi „tek kiĢilik medya‟larını oluĢturabilmektedir. Bu yolla; seslerini ve 

her yaptıklarını duyurmak, yazmak, görüntü yollamak için genellikle internet kanalıyla, 

sosyal medyayı kullanmaktadırlar. Artık günümüzde hiçbir Ģey gizli kalmamaktadır. 

Her direkte, her köĢede, her iĢyeri ve AVM‟lerde birçok kamera vardır. Ayrıca artık 

herkes; elindeki „akıllı telefonlar‟ sayesinde, birer medya mensubu olma yolunda 

ilerlemektedir. Her yerde, her olay görüntülenmektedir. Bir kaza, yangın, cinayet, sel ve 

doğa felâketi, bu milyonlarca; „Gönüllü Sosyal Medyacı‟ tarafından kayıt altına 

alınmaktadır. Artık insanlar; bu tür felâkete uğrayanlara yardım edeceklerine, olayın 

görüntüsünü çekme derdine (!) düĢmektedir.  Bu çektikleri görüntüleri de, baĢkalarıyla 

paylaĢmak onları mutlu etmektedir. Bunu fırsat bilen gazete ve televizyonlar; eskiden 
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onlarca kiĢiden oluĢan haber merkezlerini, ya ortadan kaldırdı, ya da küçültme yoluna 

gittiler. ġüphesiz ki, bu da medyadaki iĢsiz gazetecilerin sayısını artırdı ve daha da 

artıracaktır. Çünkü gönüllü sosyal medyacılar için, gazete, televizyon, radyo ve internet 

birer kamusal alan olmuĢtur. Çevremizdeki bu tür meraklı gönüllüler, yaptıkları bu iĢten 

para kazanmazken, televizyon kanalları, bunların ürettikleri içerik sayesinde, büyük 

paralar kazanmaya baĢlamıĢtır. Televizyon kanallarına gönderdikleri görüntüler ekrana 

yansıdığında, isimleri dahi yazılmayan bu gönüllüler sadece,  kendi kiĢisel egolarını 

tatmin etmektedir. Bu tür bedava servislerin, bir süre sonra medya sektöründe yeni 

iĢsizler yaratacağının farkında değillerdir. Bu yüzdendir ki; medyanın bazı kolları, 

(Gazete, radyo televizyon ve sosyal medya yayınları) WhatsApp, Twitter, Facebook, 

Instagram gibi hatlar açıp, „Siz gönderin, biz yayınlayalım‟ yoluna gitmeye baĢlamıĢtır. 

Yeni medya teknolojilerinin yaygınlaĢmadığı dönemde, dünyanın ve Türkiye‟nin birçok 

yerinde; hatta en uzak köĢesinde bile, her gazete ve televizyon bir gazeteci bulundurmak 

durumundaydı. Bu da son derece güç ve pahalı bir iĢti. Günümüzde bu gönüllüler 

tarafından hem daha kolay, hem daha çabuk, hem de ücretsiz olarak yapılmaya 

baĢlanmıĢtır. Peki bu gönüllü insanlar neden bir içerik üretip, bunu baĢkalarıyla 

paylaĢma yoluna gitmektedir? Bu bir ego patlaması mı, kiĢisel tatmin mi, yoksa Ģimdiye 

dek medya veya baĢkaları tarafından hep „öteki‟ olarak görüldüklerini düĢünmekten mi 

kaynaklanmaktadır? Ġnsanlar; kendi seslerini, görüĢlerini ve dertlerini duyurabilmek 

için, sosyal medya yoluyla kendilerine bir „kamusal alan‟ yarattıklarını mı 

düĢünmektedir? Oysa günümüzde medya; sosyal medya sayesinde çok değiĢti. „Özel 

Hayat ile Kamusal Hayat‟ neredeyse iç içe geçti. Neyin nerede baĢlayıp, nerede 

bittiğinin sınırı çoktan ortadan kalkmıĢtır. Uzmanlar; iletiĢim bilimcileri ve medya 

yöneticileri bile bunun adını koymakta güçlük çekmektedir.  Eskiden gazete ve radyo 

vardı. Bunların adına „Basın‟ diyorduk. Ancak daha sonra buna televizyon, günümüzde 

de internet eklenip, genel adını „Medya‟ yapmıĢtır. Bu hususlar çalıĢmamızın ana 

konusunu oluĢturmamakla birlikte medya sektörünü belli açılardan etkilemesi yönüyle 

ele alınması gerektiğini vurgulamamız gerekmektedir. Bu açıdan bunu dile getirerek asıl 

konumuzla ilgisi üzerinde yeri geldikçe uygun bir yöntem olarak üzerinde durulacaktır.

 Günümüz medyasındaki her kurum; varlığını sürdürüp, rekabet edebilmesi ve 

para kazanabilmesi için artık bu iletiĢim araçlarının hepsine sahip olması gerekmektedir. 

Ġktidarlar açısından kitle iletiĢim araçlarını vazgeçilmez kılan en önemli etken, 
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kamuoyuna rahat, hızlı ve düĢük maliyetlerle icraatlarını aktarabilmesidir. Siyasal 

iktidarlar, iktidar ömrünü uzatmak için, toplum ile sağlam köprüler kurmada bu araçları 

adeta can simidi olarak kullanmaktadırlar. Kitle iletiĢimi, demokratik toplumun ve bu 

toplum üyelerinin geliĢmesinin vazgeçilmez bir parçası olmuĢtur. (Timisi, 2003; s.40-

44)  Gazetelerin bağımsız ve tarafsız yayın yapması gerekir. Bağımsızlık ve 

tarafsızlığın, “medya kuruluĢu sahibinin mali gücü ve medya dıĢı iĢ yapıp yapmadığıyla 

doğrudan ilgili” olduğu ifade edilmektedir. (Sağnak, 1996; s. 75-78)    

 ĠletiĢim Fakülteleri‟nde verilen eğitim ve medya sektöründe tercih edilen çalıĢan 

arasındaki uyumsuzluğun bir sebebi de, yapılan baskılardır. Hem ĠletiĢim Fakülteleri, 

hem de medya üzerinde çeĢitli baskıların olduğu, yüz yüze mülakat yapılan her iki 

sektörü de çok iyi bilen, birçok katılımcı tarafından ifade edilmiĢtir. Konumuzu yine 

yaklaĢım olarak ilgilendirdiği için bunlardan önemli görülen bazılarına aĢağıda yer 

verilmektedir: 

Prof. Dr. Haluk Şahin: İletişim Fakülteleri‟ne baskı gelir, daha da çok 

gelecektir. Bu baskılardan bazıları, „görünen baskılardır. Bazıları da „görünmeyen 

baskılardır. Özellikle kurumsal terfi ve kurumsal çıkar olaylarında, öğrencilerin hangi 

dersleri okuyup, okuyamayacakları, hangi konularda araştırma yapacaklarını 

belirleyici bir faktör haline gelebilir. 

Can Ataklı: Bir gazetede yazı yazıyorsanız, size sağlanan alan ölçüsünde 

özgürsünüzdür. Gazete patronunun da bir görüşü vardır. Bir gazete çıkarmaya karar 

verdiğinde; kadrosunu kurarken, zaten kendi kafasındaki çizgiye yakın isimleri toplar. 

Ancak son dönemlerde „Market Medyası‟ türedi. „Her görüşten insan olsun‟ mantığının 

altında çok satma planı yatar. Bu yol başarılı olabilir ama, o zaman da hükümet 

politikaları devreye girer. Bunlar eleştirilmekten, uyarılmaktan rahatsız olur. 

Gazetelere baskı uygulama yoluna giderler. O, çok çeşitli yazar kadrosu barındıran 

gazeteler, gelen baskılara boyun eğerek, hükümetleri eleştiren yazarlarıyla, yollarını 

ayırırlar. 

Celal Toprak: Baskı ve tehdit, gazeteciliğin „olmazsa olmaz‟ parçalarından 

biridir. Bunların nasıl göğüsleneceğini geçmişteki gazeteci büyüklerimiz bize gösterdi, 

biz de aynı yöntemlerle bunlarla baş etmeye çalışıyoruz. 

Yılmaz Özdil: Köşe yazarının özgürlüğü, aslında kendi iradesiyle sınırlıdır. 

Kendi adıma şunu söyleyebilirim ki; gazete yönetiminden irademe baskı geliyorsa, ben 

o gazeteyi bırakırım. Bugüne kadar da 4 kez böyle bıraktım. Hem de çalıştığım 

gazetelerde, imkânlarım son derece iyi olmasına rağmen bıraktım. Yani gazete 

yönetimiyle fikirlerimiz uyuşmuyorsa, gazete yöneticileri „iktidar baskısı altında olduğu 

için‟, beni taşıyamayacak durumdaysa, ben yazımı değiştirmem, çalıştığım gazeteyi 

değiştiririm. Günümüz dünyasında „sosyal medya‟ zenginliği de varken, bizlerin aslında 

birer gazete veya televizyona da ihtiyacımız yoktur. 
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Emin Çapa: Baskı uygulaması çok olur. Çünkü ekonomi haberlerinin en güçlü 

yönü veriye dayanmasıdır. Biz de buna dayanarak haber yaparız. Ya da açıklamaya 

dayalı haber yaparız. Haberi bir şirket veya rakibi söylemiştir. Bu tür haberleri 

beğenmeyenlerin baskılarını, ilk başta yöneticilerimiz göğüsler. 

Metin Yılmaz: Bize sürekli olarak baskı, iktidar kanadından gelir. Oysa Türkiye 

bir hukuk devletidir. Yargı ve mensupları da, tarafsız ve dürüst olmalıdır. İktidarların 

her söylediğini ve istediğini yapmamalıdır. Çünkü o zaman gazetelerin üzerinde bir „oto 

sansür‟ uygulama yoluna gidilir. Hâkim ve savcılar iktidarların değil, devletin yargı 

mensubu olmalıdır. 

Rahmi Turan: Bugünkü medyanın (2020) büyük bir kısmı, iktidar yanlısıdır. 

Maalesef; özellikle bazı köşe yazarları, maddi ve manevi menfaatleri için, her şeyi 

yapan bir grup oluşturdu. Gazeteci aslında muhalif olmalıdır. 

Sedef Kabaş: Bugünün Türk medyasında baskı görmemiş gazeteci ve 

televizyoncu sayısı yok denecek kadar azdır. Günümüz medyası, tıpkı ülke gibi farklı bir 

dönemden geçtiği için, editoryal bir bağımsızlıktan söz etmek biraz saflık olur. 

 

Türkiye‟de Basının özgürlüğü ve tarafsızlığı; Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası‟yla garanti altına alınmıĢtır. (http://www.gazetecilercemiyeti.org.tr) 

Anayasa‟nın 28. Maddesi‟ne göre; „Basın hürdür, sansür edilemez.‟ Devlet, basın ve 

haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. Anayasanın 29. Maddesi, “Süreli ve 

Süresiz Yayın Hakkı”nı teminat altına alırken, 30. madde “Basın Araçlarının 

Korunması”nı öngörmektedir. (TBMM) Basın özgürlüğü meselesi, sadece Türkiye‟nin 

bir sorunu olmamakla beraber kanımızca diğer ülkeler, özellikle demokrasinin kalesi 

olduğunu savunan ülkeler, özgürlüğü kısıtlama konusunda çok daha etkili yöntemler 

kullandıkları için oralarda bu sorun gibi görünmemektedir. Medyaya baskıyla ilgili 

kullanılan kavramların bir devĢirmesini, ġekil 1‟de göstermekle yetinelim. 
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ġekil 1. Medyaya yapılan baskı olarak kodlanan metinde en sık kullanılan kelimeler. 

1.2. Amaç  

Yukarıda problem olarak ortaya koyduğumuz açıklamalar gösteriyor ki; hem 

ĠletiĢim Fakülteleri‟nde, hem de Medya Sektörü‟nde birçok problem mevcuttur. Ayrıca 

iki sektör arasında iliĢki, yok denecek kadar azdır. Bu bulguları; Türkiye‟deki ĠletiĢim 

Fakülteleri‟ne „Kalite Akreditasyonu‟ veren kuruluĢ olan ĠLEDAK yetkilileri, 

doğrulamaktadır. Bu yetkililerle gerekli görüĢmeler teyid açısından yapılmıĢtır. ĠletiĢim 

Fakülteleri ile sektör arasındaki problemleri çok iyi bilen bu kuruluĢ, eğitim kalitesinin 

yükselmesini ve sektöre daha hazır öğrenciler yetiĢtirilmesini amaçlamaktadır. Bu tezde 

iki kurum (ĠletiĢim Fakülteleri ve Medya Sektörü) arasında bir köprü oluĢturup, sıkıntı 

ve problemleri ve çözüm önerilerini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu iki sektörün 

belli aralıklarla iĢbirliği içinde olmaları gerekmektedir. ĠletiĢim Fakülteleri‟ndeki 

müfredatın, sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek Ģekilde düzenlemeleri ve de medya 

sektörüne hazır ve yetiĢmiĢ, az da olsa deneyimli öğrenciler kazandırılmasının yolunu 

açmasının gerektiğini savunabiliriz. Bu yüzden ĠletiĢim Fakültesi öğretim elemanlarının 

belli aralıklarla, medya yöneticileriyle bir araya gelmeleri, her iki tarafın da yararına 
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olacaktır. Bu yüzden; ĠletiĢim Fakülteleri‟nin; zaman zaman medya sektörünün 

yöneticilerini davet etmeleri, onların tecrübe ve düĢüncelerini öğrenci ve öğretim 

elemanlarına aktarmalarının çok yararlı olacağı kanısındayım. Tezin amacı bu tür iki 

sektör arasındaki iliĢkilerin nasıl kurulabileceğini ve bu iliĢkilerin sonuca katkısını 

araĢtırmaktır. Ayrıca öğretim elemanları da; öğrencilerini çeĢitli aralıklarla medya 

kuruluĢlarına götürmeleri, gerekirse, tüm gününü orada geçirip, bir gazetenin nasıl 

yapıldığını, bir televizyon haberlerinin nasıl hazırlandığını görmeleri sağlanmalıdır. Bu 

durum; ĠletiĢim Fakülteleri ile Medya Sektörü arasındaki kopukluğun giderilmesi 

demektir. Bu araĢtırmada karĢılaĢtığımız bir husus da; ĠletiĢim Fakülteleri‟nin 

müfredatlarındaki bazı ilgisiz kalan, ya da sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeyen 

derslerin okutulmasının, tekrar gözden geçirilmesidir. Tezimizde ĠletiĢim 

Fakülteleri‟nin müfredatı da incelenmiĢtir. Bununla elde etmek istediğimiz sonuç, 

müfredatın sektörün gereksinimlerine hangi ölçüde karĢılayabildiğidir. Bu yaklaĢımla 

ümit ediyorum ki tezimiz aynı zamanda bu fakültelerle medya sektörü iliĢkisine ıĢık 

tutacaktır. 

1.3. AraĢtırmanın Önemi  

ĠletiĢim Fakülteleri ile Medya Sektörü arasındaki bağın güçlenmesi gerektiği 

önemlidir. Bunun için ne tür bir yol izleneceğinin ortaya koyulması ve istihdam için 

gerekli tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır. Bununla ilgili sıkıntılara çözüm yolları 

aranılması önemlidir. Bazı devlet ve birçok vakıf üniversitesindeki ĠletiĢim 

Fakülteleri‟nde nitelikli öğrenci yetiĢtirmek için gerekli olan altyapı ya çok yetersiz, ya 

da hiç yoktur. Bu yüzden ĠletiĢim Fakülteleri‟nde öğrenciler, sektöre yönelik tecrübeyi 

kazanamamaktadır. Bu araĢtırma, ĠletiĢim Fakülteleri‟ndeki öğrenci kontenjanının, 

medya sektörünün istihdam kapasitesinin çok üstünde olduğu düĢüncesinden hareketle 

yapılmıĢtır. Bu konuda yetkili kuruluĢ olan YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) bazı 

yetersiz ĠletiĢim Fakültesi‟nin, her dönem öğrenci almasını gözden geçirebilir. 

Gerektiğinde birkaç yıl için bu fakültelere yeni öğrenci alımının durdurulması dikkate 

alınabilir. Böylece bir yandan yetersiz altyapı tamamlanmıĢ, diğer yandan da medya 

sektörüne girmesi gereken ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının sayılarında medya 

sektörünün ihtiyaçlarına göre düzenlenebilir. Tezimizin konusu, medya sektörünün, 

ĠletiĢim Fakülteleri‟yle iliĢkisini sürdürebilmesi açısından çok önemli bir husustur. 



11 

 

Ancak tezimizdeki araĢtırmanın önemi gelecek bölümlerde verilecek olan istatistikler, 

yapılan mülakatlar ve ilgili fakültelerin hem müfredat hem de yeterlilik açısından 

incelenmesiyle daha açık bir Ģekilde ortaya çıkacaktır. 

1.4. Varsayımlar        

 Bu çalıĢmada; Medya Sektörü‟nün kapasitesinin, ĠletiĢim Fakülteleri‟nin mezun 

öğrenci sayısının çok altında olduğu varsayımından hareket edilecektir. Mevcut durum 

gösteriyor ki; ĠletiĢim Fakültesi mezunlarından birçoğu, halen medya sektöründe iĢ 

bulamamaktadır. Bu husus elde edilecek olan istatistiklerle desteklenmeye çalıĢılacaktır. 

Bu yüzden ĠletiĢim Fakültesi mezunları baĢka istihdam sahalarına yönelmektedirler. 

ĠletiĢim Fakülteleri‟ndeki müfredatları incelediğimizde görüyoruz ki; kuramsal 

yaklaĢımlar ve teorik dersler, daha ağırlıklı bir durumdadır. Oysaki kuramsal 

yaklaĢımlar ve teorik dersler gerekli olmakla birlikte, medya sektörünün gerçeğine yanıt 

verebilecek bir öğreti değildir. Bunlar bilimsel çalıĢmalarda kullanılabilir ve yararlıdır. 

ÇeĢitli iletiĢim teorisinin geliĢtirilmesinde geçerli olabilir. Ancak medya sektöründe 

çalıĢanlar için iĢlevsel ve dolayısıyla elzem olduğu söylenemez. Bu durum Ģu varsayımı 

dile getirmemize yol açmaktadır: müfredatla, istihdam alanı arasındaki iliĢki, düĢük 

düzeydedir. O halde bunları araĢtırıp, iki sektör arasında daha sağlıklı bir diyalog ve 

çalıĢma yolları bulunmasına yardımcı olmaya çalıĢmamız gerekir. Buna göre amacımız 

da günümüze ve çağımıza uygun bir iletiĢim modelinin nasıl geliĢtirileceğinin yollarını 

araĢtırmak ve bunları bulmaya çalıĢmaktır. Bu yüzden medya sektörünün çeĢitli 

bölümlerinden; (gazeteci, akademisyen, köĢe yazarı, televizyon spikeri, televizyon 

sunucusu, savaĢ muhabiri, spor yazarı, ekonomi yazarı, eğitim yazarı, sağlık yazarı, 

magazin yazarı, reklamcı, halkla iliĢkilerci, gazeteciler cemiyeti baĢkanı, medya 

hukukçusu, sosyal medyacı, dergici, radyocu, belgeselci, doğa uzmanı, fotoğrafçı, 

yabancı ajanslara çalıĢan Türk muhabirlerden) oluĢan, 31 isim tespit edilmiĢtir. Bunların 

ortak özelliği; hukukçu hariç, hepsinin, ĠletiĢim Fakültesi mezunu olması ve her birinin 

kendi dalında „marka‟ olmuĢ isimlerden oluĢmasıdır. Onlarla yapılan mülakatların 

yansıtılması, varsayımlarımızdandır. Onların tecrübeleri ve söylediklerinin, öğrencilere 

de yarar sağlayabileceği düĢüncesindeyiz. ĠletiĢim Fakülteleri‟nde yaptığımız 

araĢtırmaya göre, ĠletiĢim Fakültesi sayısının, ĠletiĢim Fakülteleri‟nde okuyan öğrenci 

sayısının ve her yıl verilen mezun sayısının fazla olduğu varsayılmıĢtır. Buna karĢılık 

Medya Sektörü‟ndeki iĢsizlik sayısının fazla ve istihdam oranının kısıtlı olduğunu ileri 
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sürebiliriz. Bu da bize hipotezimizin doğru olabileceğini varsaymamız için önemli bir 

ipucu vermektedir. Bu açıklayıcı unsurlara dayanarak varsayımlarımızı Ģöyle 

listeleyebiliriz. 

Varsayımlar:          

 V1 Türkiye‟deki yerel ve ulusal medyanın istihdam hacmi sınırlıdır.  

 V2 Türkiye‟deki Devlet ve Vakıf Üniversiteleri‟ndeki ĠletiĢim Fakülteleri‟nin 

fazlalığı ve buradan mezun olan öğrencilerin çokluğu nedeniyle, medya sektöründe 

ĠletiĢim Fakültesi mezunları medya sektöründe kolay iĢ bulamamaktadır.   

 V3 Medya Sektöründeki maksimum istihdamın yarısından fazlası, ekonomik 

daralma olmak üzere çeĢitli nedenlerle iĢten çıkarılmaktadır.   

 V4 Halihazırda istihdam olunanlar, belirlenmiĢ bir mesai saati olmadan 

çalıĢtırılmakta ve haftada yalnızca bir gün tatil yapabilmekteler. Bu çalıĢma Ģekline 

itiraz edenler de yöneticileri tarafından iĢten çıkarılmakla tehdit edilmekteler.  

 V5 ĠletiĢim Fakültesi mezunlarını, medya sektöründe iĢ bulamadıkları için baĢka 

alanlara kaymaktalar.         

 V6 ĠletiĢim Fakülteleri‟nin müfredatı, medya sektörünün gereksinimini 

karĢılamaktan çok uzaktadır.        

 V7 Medya Sektöründe çalıĢanların tamamı ĠletiĢim Fakültesi mezunu olmayıp, 

baĢka okul mezunları hatta ilkokul, orta ve lise mezunlarının da halen sektörde 

çalıĢabilmekteler.           

 V8 Gazetecilik, günümüzde bir „meslek‟ olmayıp, herkesin yapabileceği bir „iĢ‟ 

haline gelmiĢtir. Bir avukattan, mühendisten, doktordan, eczacıdan, hatta bir berber 

kalfasından kendi iĢiyle ilgili diploma veya sertifika istenirken, gazetecilerden 

istenmemektedir.          

 V9 Dünya standartlarına baktığımızda; üniversitelerde okuyan öğrencilere 

verilen müfredatın yüzde 10‟unun kuramsal, yüzde 90‟ının ise uygulama olduğunu 

saptanmıĢtır. Bu varsayıma göre; mezunların yüzde 10‟u akademisyenliği seçtiği 

düĢünülürse geri kalan mezunların sektörün ihtiyacına cevap verecek Ģekilde 

yetiĢtirilmesi sağlanmalıdır.  V10 Medyada; ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının 

(formasyon almıĢ insanlar) istihdam edilmesi, pek çok bakımdan iyi olacaktır. 

Kendilerine bu iĢi meslek olarak kabul etmiĢ olanlar, medyanın genel sorunları üzerinde 

daha etkili olacaktır.  
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1.5. AraĢtırmanın Sınırlıkları   

Bu araĢtırma öncelikle Türkiye‟de var olan 73 ĠletiĢim Fakültesi (devlet ve 

vakıf) ile sınırlıdır. Bu okullardaki; öğretim elemanı sayısı, öğrenci sayısı ve verdikleri 

mezun sayısı, yine bu sınırlamalar içerisindedir. Ayrıca; bu tezin araĢtırması için; 

kendileri de çeĢitli dönemlerde ĠletiĢim okumuĢ ve medyada marka olmuĢ ve de 

medyanın değiĢik bölümlerinde çalıĢan 31 isim (8 kadın, 23 erkek ) tespit edilmiĢtir. 

Bunlarla yüz yüze görüĢmeler yapmak için, defalarca telefonla ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. 

Bazılarıyla, değiĢik dönemlerde medya sektöründe birlikte çalıĢmama rağmen, onlara 

ulaĢmak hiç kolay olmamıĢtır. ÇeĢitli nedenlerden dolayı çoğu randevusunu birkaç kez 

iptal edilmiĢtir. Derinlemesine görüĢmeler yapmak için, her biriyle uzun sürelere ihtiyaç 

olduğu bildirilmiĢtir. Ancak; böylesi önemli isimlerin, zaman sınırlaması bu görüĢmeye 

sınırlama getirmiĢtir. Bu da çalıĢmamız için büyük bir engel teĢkil etmiĢtir. GörüĢmeye 

gidildiği zaman, hazırlanan bütün sorulara yanıt almaya çalıĢılmıĢtır. Tabii ki bu durum 

da, konuĢtuğumuz süreleri bir hayli aĢmıĢtır. Bazısı konuĢma ve hareketleriyle, zaman 

sınırlamasını belli etmiĢtir.  

Ayrıca; medya sektöründeki istihdamı bulabilmek için, önce Ġstanbul, ardından 

Ankara, Ġzmir gibi büyük Ģehirlerin gazeteciler cemiyetiyle temasa geçilmiĢtir. Kaç 

üyeleri olduğunu ve bunların eğitim durumlarını araĢtırmaya çalıĢılmıĢtır. Ancak büyük 

Ģehirlerin gazeteciler cemiyetlerinde bile sağlıklı ve son bilgileri bulmakta zorluklar 

yaĢanmıĢtır. Çünkü bu bilgiler onlarda da ya yok, ya da çok eksik olduğu görülmüĢtür. 

Tabii ki bu da epey bir süre almıĢtır. Zaman kaybı baĢta olmak üzere, birçok sıkıntılar 

yaĢanmıĢtır. Daha sonra; „Neden üç büyük şehirle sınırlı kalsın ki, ya diğer şehirler?‟ 

sorusu, önem arz etmeye baĢlamıĢtır. Bu yüzden 81 ilde gazeteciler cemiyeti olup 

olmadığını araĢtırılarak, 76 ilde gazeteciler cemiyeti olduğunu saptanmıĢtır. Bu 

cemiyetlerin elde edilen telefon numaralarının birçoğunun, zaman içinde değiĢtiği ayrı 

bir sorun olarak çalıĢmamızı etkilemiĢtir. Cemiyetlerin birçoğu söz verdiği halde, 

zamanında gerekli olan üye sayısını ulaĢtırmamıĢtır. Birçokları da, defalarca aranmasına 

rağmen, telefonlara yanıt vermemiĢtir. Tabii ki bu durumlar çalıĢmamızın bir hayli 
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zaman kaybına yol açmıĢtır. Bu yapılan açıklamalar Ģüphesiz ki akademik zorluklar 

değildir ancak çalıĢmanın kapasitesini göstermesi açısından önem arz etmektedir. 

Nitekim sonunda Türkiye çapında; 15.006 kiĢilik bir listeye ulaĢılması bunu 

göstermektedir. Bu arada birçok gazeteciler cemiyeti; böylesi bir istatistiğe kendilerinin 

ulaĢamayacağını belirterek, çalıĢmamızın önemini dile getirmiĢlerdir. 

1.6. Tanımlar 

Medya Nedir?        

 HaberleĢmeyi, Bilgiyi ve olayların içeriğini insanlara aktaran, yazılı, sesli ve 

görsel araçlara „Medya‟ denmektedir. Ġnsanlar, medya vasıtasıyla hem kendi 

ülkelerindeki, hem de tüm dünyada yaĢanan geliĢmelerden ve yeni bilgiden haberdar 

olur. Yalnızca gazete ve televizyonun olduğu dönemlerde adı „Basın‟ olan haberleĢme 

yollarına, daha sonra televizyon ve son yıllarda da internetin eklenmesiyle „Medya‟ 

denmeye baĢlandı. Durum böyle olunca da;  Medya kavramı günümüzde  „Geleneksel 

Medya‟ ve „Yeni Medya‟ (Sosyal Medya) olmak üzere ikiye ayrılmıĢtır. 

Geleneksel Medya Nedir?       

 Geleneksel olarak kabul edilen medyanın içinde; gazete, dergi, radyo, 

broĢür ve televizyon gibi medya organları bulunur. Uzun yıllardır yukarıda adını 

saydığımız yayınları basıp, yayan medya araçlarının ve ürettiği haberleĢmelere 

„Geleneksel Medya‟ diyoruz. 

Yeni Medya Nedir?         

 Yeni Medya; Dünyada „internet‟ denen elektronik bağlantıyla ortaya çıkmıĢtır. 

Bu tür bilgi edinme ve haberleĢme için; baĢta çevrimiçi bilgisayar olmak üzere, tablet, 

akıllı telefon ve buna benzer birtakım cihazlar gerekmektedir. Yeni Medya için yer ve 

mekan önemli veya gerekli değildir. Ġnternet eriĢiminin olduğu, açık alan hatta bir dağ 

baĢında bile haberleĢme olanağı sağlayabiliriz. Yeni medyaya, son yıllarda eklenen 

birtakım sosyal medya siteleri, bu yeni medyayı daha geniĢ, bağımsız ve özgür hale 

getirmiĢ, insanların çift, hatta çoklu olarak birbiriyle bilgi paylaĢmasını ve de 

haberleĢmesini sağlamıĢtır. Bu sayede de müthiĢ derecede zaman tasarrufu elde 

edilmektedir. 
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Yeni Medya‟nın avantajları:       

 DüĢük maliyetlidir. Hızlı eriĢim sağlanıyor. Ġnsanların birbirini etkilemesi 

sağlanıyor. Hataları çabuk düzeltme imkânı var. Dünyadan anında haberdar 

olabiliyoruz. Zamandan çok tasarruf sağlayabiliyoruz. Bir konu veya kiĢi hakkında 

yorum yapma Ģansımız var. Çift kanallı iletiĢim imkânı vardır. 

Yeni Medya‟nın dezavantajları da Ģunlardır:     

 Yeni Medya‟ya, „Z KuĢağı‟ dediğimiz, 2000 yılı sonrası doğanların ayak 

uydurmaları dıĢındakiler, kullanmakta zorlanmaktadır. Türkiye dâhil birçok ülkede 

yeterli kanun çıkmadığı için, bilgi kirliliği oluĢmaktadır. Bazı bilgilerin, ikinci bir 

kaynaktan kontrol edilmeden kullanıldığı gözlenmektedir. KiĢiye özel bilgilerin 

denetimsiz paylaĢılması, güvenlik zafiyeti yaratmaktadır. 

Gazete Nedir?         

 Fransız düĢünür, Alexis de Tocqueville; “Demokrasi olmadan sizler, gerçek bir 

gazete olamazsınız, gazeteler olmaksızın sizler de demokrasiye sahip olamazsınız” der. 

(Cangöz, 2003; s. 101-108) Günlük veya belirli aralıklarla (haftalık), düzenli bir 

Ģekilde, genelde kâğıt üzerine basılan ve siyasi, dıĢ, ekonomik, kültür, spor, magazin 

haberlerin, okuyucuya ulaĢımı için kullanılan yazılı bir yayındır. Gazetelerin belli bir 

boyutu, sayfası ve düzeni vardır. Gazeteler, toplumunu bilgilendirmek, ikna etmek, 

yönetmek, eğlendirmek, davranıĢlarını geliĢtirmek ve değiĢtirmek gibi birçok alanda 

etkili olmuĢtur.  Bireylerin gazete okuma nedenlerini aĢağıdaki Ģekilde ifade edilebilir:  

1. Dünya hakkında bilgi sahibi olmak, 2. Günlük iĢlerini öğrenmek, 3. Dinlenmek, 4. 

Sosyal statü sağlamak, 5. Toplumla sosyal bağlantı kurmak. (Berelson, 1955; s.38-42) 

Televizyon Nedir?        

 Televizyon; elektromanyetik dalgalar halinde yayılan görüntü ve seslerin, 

ekrandaki hoparlör sayesinde alıcıya ulaĢtırılmasını sağlayan, elektronik bir cihazdır. 

Televizyonlar genellikle renkli görüntü vermesine karĢın, günümüzde az da olsa siyah 

beyaz görüntü veren televizyonu kullananlar olduğu da bilinmektedir. 

Radyo Nedir?        

 Elektromanyetik ıĢınlarının uzayda yayılmasına dayanarak, bilgi almak veya 

verme iĢlemini üstlenen sistemlere 'radyo' denir. Radyo, dalgalarındaki ses 
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modülasyonunu önce elektronik ortama sonra da sese çeviren elektronik alettir. Uzun 

mesafelere bilgi aktarımını sağlayan önemli çağdaĢ tekniklerden biridir. 

Dergi Nedir?          

 Dergi; günlük olmayan, haftalık, 15 günlük, aylık, ya da birkaç aylık aralıklarla 

basılan süreli yayındır. Dergi, gazeteler gibi günlük basılmaz. Sayfa sayısı, düzeni ve 

içeriği gazetelerden farklıdır. Dergiler de tıpkı gazeteler gibi, kültür taĢıyan araçlardır. 

Ancak daha çok detay ve içerik oluĢturmaktadır. Politika, bilim, sanat gibi çeĢitli 

alanlarda, genellikle düĢünsel nitelikli yazıların yer almaktadır. 

Ġnternet Gazeteciliği        

 Dünyanın değiĢik ülkelerinde; birçok gazetenin, maliyetten kurtulmak için, kağıt 

baskılarına son verip yalnızca internette yayın yapmaya baĢladığını görüyoruz. 

Türkiye‟nin de bu akıma ayak uydurmaya baĢladığını söyleyebiliriz. Son yıllarda; 

Vatan, Habertürk, Star ve GüneĢ gazeteleri kâğıt baskısına son verip, internet üzerinden 

yayın yapmaya baĢlamıĢtır. Matbu gazeteler; haberlerini kağıda basıp, bir gün sonra 

okuyucusuna ulaĢtırmaktadır. Ġnternet gazeteciliğinde ise; bir haber anında okuyucuya 

ulaĢabilir. Ancak; bazı internet gazetelerindeki her bilginin doğruluğu konusunda büyük 

sıkıntılar yaĢanmaktadır. 

YurttaĢ Gazeteciliği         

 YurttaĢ gazeteciliği de ancak alternatif bir gazetecilik yaratabilirse, kamusal 

alanı geniĢletip etkinleĢtirebilecektir. Kamusal alanı, “ekonomi ve devletten bağımsız 

rasyonel ve evrenselci siyasetin alanı” olarak tanımlayan Garnham, piyasa-güdümlü 

medyanın kamusal yaĢama düĢman olduğunu savunmaktadır  (Keane, 2002; s.299-300). 

Günümüzde internet, sosyal medya ve akıllı telefonların çıkması sonucu, artık herkes 

gazeteci oldu. Gazetecilik eğitimi almamıĢ kiĢilerin yaptığı yayına, „Yurttaş 

Gazeteciliği‟ (Citizen Journalism) diyoruz. Günlük olaylara (yangın, kaza, cinayet, doğa 

olaylarına) tanık olanlar, bunları görüntüleyip ya kendi sosyal medya hesaplarından, ya 

da televizyon ve gazetelerin ihbar hatlarına göndererek, yayınlanmasını sağlamaktadır. 

Bu tür görüntülere; çeken kiĢinin ismi yayınlanmadığı gibi, herhangi bir ücret de 

ödenmemektedir. Bu yüzden de; birçok medya kuruluĢu, eskiden onlarca kiĢiden oluĢan 

haber merkezlerini daraltıp, birçok gazeteciyi iĢsizliğe sürüklemektedir. YurttaĢ 
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gazeteciliği denilen bu tür habercilik istismara açık bir yapıya sahiptir. YurttaĢ 

gazeteciliği, sosyal sermayedeki düĢüĢü tersine çevirmeyi amaçlar (Meyer, 1998; 

s.268).  Ancak; Kamuya etkin ve edilgen roller yükleyen bu iki farklı demokrasi 

perspektifi, yurttaĢ gazeteciliği konusundaki kuramsal tartıĢmaların odak noktasını 

oluĢturur. YurttaĢ gazeteciliği savunucuları, bu tartıĢmada Dewey‟e daha yakın dururlar. 

Örneğin Rosen; yurttaĢ gazeteciliğini Dewey‟in 1920‟lerde sözünü ettiği demokrasi 

anlayıĢının, 1990‟lara bir tercümesi olarak görmektedir. (Rosen, 1998; s. 55) 

Reklamcılık Nedir?        .‟ 

Reklamın genel amacı; hedef tüketicilere bir ürün veya bir hizmeti duyurmak onları bu 

ürünü almaya veya bu hizmetten yararlanmaya yönlendirmektir. Reklamcılık ise; satıĢ 

için piyasaya sürülen mallara dikkat çekmenin bir Ģeklidir. Gayesi o malın adının daha 

çok duyulmasını sağlamak olduğu kadar, doğrudan doğruya satıĢını da artırmaktır. 

Halkla ĠliĢkiler Nedir?        

 Halkla iliĢkiler; KiĢilerin veya kurumların itibar yönetimidir. Bir  iĢletmenin ya 

da bir müessesenin, iletiĢim kurmak amacıyla yürüttüğü düzenli faaliyetlerdir. Bağlantı 

kurduğu kimselerin anlayıĢ, sempati ve desteğini elde etmek için yaptığı örgütlenmiĢ bir 

yönetim fonksiyonudur.  Halkla iliĢkiler; bir iĢletmeyi, müĢterileri ile bağlantılı olduğu 

kiĢilere sevdirme, saydırma belli bir tutum benimsetme onları inandırma sanatıdır. 

Halkla iliĢkiler alanında verilen dersler, yer yer tanıtım, reklamcılık alanlarına da 

kayabilmektedir. 

ĠletiĢim Fakültesi nedir?       

 ĠletiĢim Fakültesi; geliĢen teknolojiye ayak uydurarak, gerek medya sektörüne, 

gerekse akademik dünyaya iletiĢimci yetiĢtiren eğitim kurumlarıdır. „İletişim‟ sağlıklı 

bir ortam içerisinde, hem alıcının hem de göndericinin karĢılıklı bilgi akıĢıdır. ĠletiĢim 

Fakültesi; Gazete, Televizyon, Radyo, Sinema, Halkla ĠliĢkiler, Reklamcılık ve Görsel 

Sanatlar alanında bilgili bireyler yetiĢtirmelidir. Medyaya atılan ilk adım, bireyler için 

uygun saha alanı ve iĢ imkânı yaratmak da ĠletiĢim Fakültesi‟nin görevleri arasında 

olmalıdır. Ülkemizde ya da dünya çapında aktif, düĢünen genç ve üretken nesil 

yetiĢtirmek ĠletiĢim Fakültesi‟nin en temel amaçları arasında bulunmaktadır.

 ÇalıĢmamızla ilgili bu yöntem ve varsayım açıklamalarından sonra yol 

haritamızı çizebiliriz: Gelecek bölümde yani 2. Bölümde tarihi bir konuyu ele alacağız. 
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Türkiye‟de medyanın “sektör” olarak geliĢimini içeren bu konuyu ortaya koymamız 

medyanın iletiĢim fakülteleri ile olan iliĢkisi açısından önem arz etmektedir. Bu 

demektir ki, bu fakültelerin de masaya yatırılması gerekmektedir. Böylece 3. Bölümde 

Türkiye‟deki ĠletiĢim Fakülteleri ele alınarak hem müfredat açısından hem de medya 

sektörü ile olan ilgileri açısından incelenecektir. Bunu takip eden 4. Bölümde 

çalıĢmamızın yöntemi geliĢtirilecek ve burada ortaya koymaya çalıĢtığımız problemlere 

uygulanmaya çalıĢılacaktır. Son olarak yapılan araĢtırma ve incelemeler neticesinde 

ulaĢılan bulgular incelenmeye baĢlanacaktır. Bulgular ve Yorumlar baĢlığı ile ele 

alınacak olan bu hususlar, 5. Bölümde yorumlanarak ulaĢılan çözümler sonuçta 

açıklanmaya çalıĢılacaktır. 
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BÖLÜM 2. TÜRKĠYE‟DE MEDYANIN „SEKTÖR‟ OLARAK 

GELĠġĠMĠ 

Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte haberleĢmenin sürat kazanması ile medya da 

hızlanmaya baĢlamıĢtır. Bu kez uçaklar haberleĢme ve taĢıma görevini üstlendiği gibi 

cep telefonlarının da geliĢmesiyle iletiĢim süreçleri hız kesmeden geliĢmelerine devam 

etmiĢtir. Nihayet günümüzde internet denen bir teknoloji ortaya çıktı ki; anında görüntü, 

yazıĢma ve sesli konuĢmayı mümkün kılmaya baĢlamıĢtır. ĠletiĢim ve haberleĢmedeki 

bütün bu teknolojik geliĢmeler; bazı ihtiyaçları da zaruri bir hale getirmiĢtir. Örneğin; 

iletiĢim faaliyetleri için eğitimli ve kültürlü insanlara ihtiyaç duyulması bunlardan 

biridir. Bu yüzden iletiĢim alanında eğitim veren kurumlar, bu ihtiyacı gidermek için 

ortaya çıkmaya baĢladı. Ancak geliĢerek faaliyetlerini sürdüren bu eğitim kurumları, 

zamanla bilimsel özellik kazanarak akademik kurumlar arasında yerini almıĢtır.  

  Medya Sektörü'ne ve yıllar içindeki geliĢimine giriĢ yapmadan önce; 

medyanın ne olduğuna ve ne tür faaliyetleri kapsadığına bir göz atmakta yarar vardır. 

Medya; Latince bir kelime olan „Medium‟ kelimesinin çoğulundan gelmektedir. 

Medium; ortam, araç anlamına gelir ve bir iletiĢim aracıdır. Çok eski çağlardan beri 

insanlar birbiriyle konuĢmak, anlaĢmak, daha doğrusu iletiĢim kurmak için bu mecrayı 

kullanmaktadır. Medya; yalnızca yazılı değil, aynı zamanda görsel ve sesli, kitle iletiĢim 

araçları olarak tanımlanmaktadır. Bu medya aracılığıyla; insanlar hem yaĢadıkları 

bölgelerdeki, hem de tüm dünyadaki olup bitenleri, medya aracılığıyla öğrenilmektedir. 

  „Medya‟ kavramı, günümüzde; „Geleneksel Medya‟ ve „Yeni Medya‟ 

olmak üzere ikiye ayrılmıĢtır. „Geleneksel Medya‟ denince akla ilk gelen; Gazete, 

Radyo ve Televizyon‟dur. ġimdi bunlara bir de “Yeni Medya” dediğimiz; Ġnternet, 

Sosyal Medya, Dijital Medya eklenmiĢtir. Günümüzde artık insanlara bilgi vermeyi 

amaçlayan ve içeriğin aktarılmasını sağlayan, bütün görsel ve iĢitsel araçların tamamına 

„Medya‟ denmektedir. Yalnız geçmiĢ nesillerin alıĢık olduğu ve Geleneksel Medya 

olarak adlandırılan iletiĢim araçları ile günümüzde artık Sosyal Medya (veya Yeni 

Medya) olarak adlandırılan iletiĢim araçları arasında önemli birtakım farklılıklar vardır. 

Dimmick‟e göre; televizyon veya gazete gibi geleneksel medya araçları, kullanıcının 

uymasını gerektiren sınırlı bir içeriğe ve katı bir zaman çizelgesine sahip olduğunu ifade 

etmektedir. Sosyal (yeni) medya ise tam tersine, bireylere çok daha fazla seçenek ve 
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içerik üzerinde çok daha fazla kontrol olanağı sunmaktadır. (Dimmick, 2004; s. 20) 

Ġnternet‟in geliĢmesiyle bireyler, istek ve arzularını, fikir ve düĢüncelerini birbirlerine 

anında ve baĢkasının yardımına ihtiyaç duyulmadan doğrudan iletebilme olanağına 

kavuĢmuĢlardır. Bireyler eskiden telefonla sözlü olarak gerçekleĢtirdikleri iletiĢimi, yeni 

teknolojilerin (internet) geliĢimiyle sözlü, yazılı ve görsel iletiĢim mümkün olmaktadır. 

(Motion, 2005; s. 503-509) Günümüzde, yeni iletiĢim ortamları yeni medya olarak 

adlandırılmaktadır. Yeni medya kavramı 1970‟lerde, bilgi ve iletiĢim tabanlı 

araĢtırmalarda, sosyal, psikolojik, ekonomik, politik ve kültürel çalıĢmalar yapan 

araĢtırmacılar tarafından ortaya atılmıĢ bir kavramdır. Ancak 70‟lerde değinilen anlam, 

90‟larda müthiĢ bir ivme kazanan bilgisayar ve internet teknolojisi ile birlikte 

geniĢlemiĢ ve farklı boyutlara ulaĢmıĢtır” (Dilmen, 2007; s.114) Yeni Medya‟ya 

bakacak olursak, Ġnternetin ortaya çıkmasından sonra; hayatımızı kolaylaĢtıran ve de bir 

hayli zaman kazandıran haberleĢme Ģekli ortaya çıkmıĢtır. Buna ayrıca “Sosyal Medya” 

diyoruz. Yani Sosyal Medya; genel anlamı ile dijital bir alandır. Dijital Medya‟nın en 

büyük özelliği anlık ve süratli haberleĢme ve paylaĢımlardır. Hâlbuki aynı haberi; en 

çabuk Ģekliyle, televizyonlardan ve radyolardan 10-15 dakika sonra (belki bir alt yazı 

olarak) duyar veya okuruz. Geleneksel medya haberi yazılı (gazete), sözlü (radyo) ya da 

görsel – iĢitsel (televizyon) Ģeklinde iletir. Sosyal medya ise haberi sistem içerisinde 

bütünleĢtirerek bir hiper metin veya meta-dil oluĢturur. Sosyal medya farklı kitle 

iletiĢim araçlarını tek bir platformda bir araya getirerek (metin, ses, görüntü, video gibi), 

birleĢtirerek “multimedya” Ģeklinde iletme olanağına sahiptir. Geleneksel medya 

kanalıyla iletilen haber karĢısında birey ya da kitle pasif katılımda bulunmasına rağmen, 

sosyal medyanın katkılarıyla birey ya da kitlelere iletilen haberler karĢısında aktif hale 

gelmesine olanak sağlamaktadır.(Binark, 2007: s.34-36) EtkileĢimde Farklılık Kitlelerin 

mesajdan etkileĢimi, iki ya da çok yönlü gerçekleĢebilmektedir. Geleneksel medya 

mesajı genel anlamda tek yönlü iletir ve bu masajın geribildirimi ya olmaz ya da 

sonradan ve oldukça sınırlı gerçekleĢir, sosyal medya da ise mesaj çift yönlüdür. Yani 

mesajı alan gönderici anında içeriğine katkıda bulunarak geribildirimde bulunabilir. 

EtkileĢimli bir araç olarak sosyal medya (Ġnternet), izleyicileri bölümleyen duvarları 

ortadan kaldırma olanağı sunarak, pasif bir varoluĢun ötesinde aktif bir katılıma neden 

olmaktadır. (Cavanagh, 2007; s.65-71)     Gazetelerde 

ise ancak bir gün sonra okuruz. Burada gazetelerin en büyük dezavantajlarından biri, 
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baskı saatinden sonra haberin veya bilginin değiĢebilme olasılığıdır. Fakat Sosyal 

Medya‟da haberdeki herhangi bir geliĢme, anında önümüze gelebilir. Sosyal Medya‟da 

herkesin söz hakkı vardır. Günümüzde gazeteler, dergiler, radyo ve televizyon kamusal 

alanın, iletiĢim araçlarıdır. (Habermas, 2004; s.95-102) Ayrıca; tıpkı Marshall 

McLuhan‟ın da belirttiği gibi; internet (sosyal medya) dünyadaki sınırları kaldıran 

küresel bir köydür. McLuhan‟ın, Gutenberg Galaksisi‟inde kullandığı “Küresel/Global 

Köy” (Global Village) kavramıyla ilk “medya gurusu” olmuĢtur. (McLuhan & Powers. 

Çev. Düzgören, 2001.) McLuhan'ı görünür yapmada, sesini duyurmada ve geriletmede 

televizyon önemli bir rol oynamıĢtır. 1911 Kanada doğumlu ĠletiĢim Uzmanı Marshall 

McLuhan‟ın, dünyada en çok kabul gören iletiĢim kuramında; Özellikle geleneksel 

medyadan, yeni medyaya geçiĢ süreci ele alındığı zaman McLuhan, pozitif anlamda bir 

küreselleĢmenin altını çiziyordu. Ġnternetin var olduğu her yerden insanlar, havada, 

karada veya denizde; birbiriyle yazıĢıp, haberleĢebilir ve de bilgi paylaĢımında 

bulunabilirler. Yer ve zaman sınırı yoktur. Kullanıcı odaklıdır. Sosyal medyanın hem 

olumlu, hem de olumsuz yönleri çok güçlü ve etkilidir. Diğer medya araçlarına göre 

oldukça ucuz, hatta maliyetsizdir. Ayrıca Sosyal Medya, markalaĢma, ürün satma ve 

ticarette, reklam yapma bakımından gazete, radyo ve televizyonlara nazaran „bedava‟ 

denecek kadar ucuzdur. Geleneksel Medya, yani Ana Akım Medya‟ya gelince; bunlar 

gazete, radyo ve televizyonlardır. Eski yıllarda „Basın‟ olarak adlandırdığımız gazete ve 

radyolara, sonraki yıllarda televizyonlarında eklenerek „Medya‟ya dönüĢmesiyle, 

medyadaki büyük kuruluĢlar da, bunların hepsini içeren büyük bir holdingleĢmeye 

girmiĢlerdir. Günümüzde artık her büyük medya kuruluĢunun gazete, radyo 

televizyonlarının yanı sıra, birden fazla dijital medyası da vardır.  Tabii ki bu mecraların 

merkezinde de gazeteciler yer almaktadır. Oysa; sosyal medyayı, bireyler oluĢturur. Ana 

akım medya, yönetildiği Ģirket veya devletin yönlendirdiği, prensiplerini Ģirket ve 

devletin politikaları ile Ģekillendirmek zorunda kalan bir medya türüdür. 
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2.1.Dünyada Medyanın GeliĢimi       

 Dünya Gazeteler Birliği'nin (WAN-World Association of Newspapers) 2007 

verilerine göre; Dünyanın en çok satan 100 günlük gazete sıralamasını liste halinde 

vermemiz konumuza ayrıca ıĢık tutacaktır: (WAN, 2007) 

*Milyon **Yüzbin 

1-Yomiuri Shimbun Japonya *14,067 

2-The Asahi Shimbun Japonya *12,121 

3-Mainichi Shimbun Japonya *5,587 

4Nihon Keizai Shimbun Japonya 4,635 

5-Chunichi Shimbun Japonya *4,512 

6-Bild Almanya *3,867 

7-Sankei Shimbun Japonya *2,757 

8-Canako Xiaoxi (Beijing) Çin *2,627 

9-People‟s Daily Çin *2,509 

10-Tokyo Sports Japonya *2,425 

11-The Sun Ġngiltere  2,419 

12-The Chosun Ilbo G. Kore *2,378 

13-USA Today ABD *2,310 

14-The Wall Street Journal ABD *2,107 

15-Daily Mail Ġngiltere *2,093 

16-The Joongang Ilbo G. Kore *2,084 

17-The Dong-A Ilbo G. Kore *2,052 

18-Nikkan Sports Japonya *1,965 

19-Hokkaido Shimbun Japonya *1,922 

20-Dainik Jagran Hindistan *1,911 

21-Yangtse Evening Post Çin *1,715 

22-Sports Nippon Japonya *1,711 

23-The Nikkan Gendai Japonya *1,686 

24-Times of India Hindistan *1,680 

25-Guangzhou Daily Çin *1,650 

26-The Mirror Ġngiltere *1,597 

27-Yukan Fuji Japonya *1,559  

28-Shizuoka Shimbun Japonya*1,479 

29-Nanfang City News Çin *1,410 

30-Dainik Bhaskar Hindistan *1,405 

31-Sankei Sports Japonya *1,368 

32-Hochi Shimbun Japonya *1,354 

33-Yangcheng Evening Çin *1,320 

34-Malayala Manora Hindistan *1,309 

35-Liberty Times Tayvan *1,300 

36-Thai Rath Tayland *1,200 

37-New York Times ABD *1,121 

38-Hindustan Times Hindistan *1,108 

39-Chutian Metro Daily Çin *1,084 

40-Gujarat Samachar Hindistan *1,051 

41-Ananda B. Patrika Hindistan *1,046  

42-Xinmin Evening News Çin *1,045  

43-Eenadu Hindistan *1,039 

44-N-Nippon Shimbun Japonya *1,025 

45-Kronen Zeitung Avusturya *1,009 

46-WAZ Mediengruppe Almanya 1,001 

47-United Daily News Tayvan *1,000 

48-China Times Tayvan *1,000 

49-Daily Sports Japonya **999  

50-The Hindu Hindistan **989  

51-Hindustan Hindistan **957  

52-Beijing Evening News Çin **950  
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53-Mathrubhumi Hindistan **904 

54-Los Angeles Times ABD** 902  

55-Information Times Çin **900 

56-Daily News Tayland **900  

57-Al-Ahram Mısır **900 

58-Peninsula City News Çin **860 

59-Kom Chad Luek Tayland *850  

60-Kyoto Shimbun Japonya **825  

61-Kobe Shimbun Japonya **821  

62-Punjab Kesari Hindistan **817 

63-Komsomolskay Pravda Rusya **817 

64-Rajasthan Patrika Hindistan **804  

65-Dahe Newspaper Çin **796 

66-Chugoku Shimbun Japonya **789 

67-Ouest France Fransa **783 

68-Daily Sakai Hindistan **783 

69-Jang Pakistan **775 

70-AJ Hindistan **759 

71-De Telegraaf Hollanda **753 

72-Qianjiang Evening News Çin **750 

73-Qilu Evening News Çin **750 

74-Nanfang Daily Çin **750 

75-Daily Thanthi Hindistan **750 

76-MoskovskiKomsomole Rusya **750 

77-Sandesh Hindistan **743 

78-Daily Express Ġngiltere**720 

79-New York Daily News ABD **715  

80-The Washington Post ABD **708 

81-Daily Star Ġngiltere **705 

82-Today Evening News Çin**699 

83-New York Post ABD **686 

84-Corriere della Sera Ġtalya **677  

85-Wuhan Evening News Çin **660  

86-Modern Express Çin **651 

87-Yanzhao Metro Daily Çin **650 

88-Metro Express Çin **650 

89-Zeitungsgrupe Koln Almanya **628 

90-Kahoku Shimpo Japonya **622 

91-La Repubblica Ġtalya **622 

92-Trud Rusya **613 

93-Beijing Youth Daily Çin **606 

94-Chicago Tribune ABD **601 

95-New Express Çin **600 

96-Daily Sunshine Çin **600 

97-Matichon Tayland **600 

98-Khao Sod Tayland **600 

99-Apple Daily Tayvan **600  

100-Min Sheng Pao Tayvan **600 

Yukarıdaki listeye tiraj açısından bakıldığında; dünyanın 100 büyük 

gazetesinden 20‟si Japonya‟da bulunmaktadır. Arkasından 18 gazeteyle ABD, 16‟Ģar 

gazeteyle Çin ve Hindistan gelmektedir. Yine WAN'ın verilerine göre, en çok satan 100 

gazetenin yaklaĢık yüzde 75'i, Asya'da çıkmaktadır. 2019 yılında Ġstanbul Aydın 

Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi TV Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Öğretim Üyesi 

olan Prof. Atilla Girgin‟e göre, ülkemizde gazetelerin fazla satmamasının üç nedeni 

olduğu söylenmektedir. Birincisi, “Türk milletinin okuma özürlü olması”dır. Nelerin 

okunup, nelerin okunmamasıyla ilgili sansürün aileden baĢladığını, dolayısıyla okuma 
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alıĢkanlığının geliĢmediğini anlatan Prof. Girgin “Sabahları Kadıköy-Eminönü 

vapurunda 3-5 kişi gazete okuyor. Durakta beklerken gazete okuyan şoföre rastlamak 

mümkün değil” demektedir. Prof. Girgin, ikinci neden olarak; günümüzde gazetelerde 

yer alan haberlerin eğitimli kesime ilginç gelmediğine dikkat çekmektedir. Haberlerin 

daha çok ve çeĢitli olması gerektiğinin altını çizen Prof. Girgin, „Gazetelerde ortalama 

100-120 haber var. Bir gazetede dıĢ haber sayısı 20-30 arasında değiĢiyor. Normalde bir 

yabancı ajansın günlük yayını 300-400 haberdir. Ama biz dünyayı 20-30 haberle 

görüyoruz‟ demektedir. Prof. Dr. Girgin‟e göre düĢük tirajın üçüncü en önemli nedeni 

ise yalan ve eksik haberdir. (http://atillagirgin.net/kategori/yayinlar) Ġstanbul 

Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Suat Gezgin ise; tirajların düĢük 

olmasını ekonomik güçlüğe, halka yeteri kadar medya okuryazarlığı eğitimi 

verilmemesine ve gazetelerin halka inandırıcı gelmemesine bağlamaktadır. Prof. Gezgin 

aslında “Bir haberde yalan varsa, halk bunu fark ettiğinde gazete almaktan vazgeçer” 

diyerek, Türk basınının durumunu özetlemektedir. 

(http://www.referansgazetesi.com.tr/yazarlar/medya-ve-gazetelerin-tutumu-1574.html) 

Tablo 1 Bazı ülkelerdeki günlük toplam gazete satıĢı. Kaynak: (WAN-  2007) 

ÜLKE GÜNLÜK TİRAJ NÜFUSU 

Çin 100 milyon  1.3 Milyar   

Hindistan 80 milyon  1.2 Milyar   

Japonya 73 milyon  126 Milyon   

ABD 50 milyon  320 Milyon   

Almanya 24 milyon  80 milyon   

İngiltere 19 milyon  63 Milyon   

Fransa 8.5 milyon  65 Milyon   

Türkiye 3,0 milyon  81 Milyon   

Norveç 2,5 milyon  4,5 Milyon   

http://atillagirgin.net/kategori/yayinlar
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Görüldüğü üzere: 81 milyon nüfuslu Türkiye‟nin ancak yüzde 4‟ü gazete 

okumaktadır. Yani dünyanın birçok ülkesinin, fersah fersah gerideyiz. WAN‟ın dünya 

basın raporuna göre; Norveç ve Japonya dünyanın en çok gazete satılan iki ülkesi 

durumundadır. Norveç‟de her bin kiĢiden 684‟ü,  Japonya‟da ise her bin kiĢiden 646‟sı 

her gün gazete alıp okuduğu anlaĢılmaktadır.      

 Gazeteciliğin geliĢimi, esas anlamda, Endüstri Devrimi ile birlikte olmuĢtur. 

Endüstri Devrimi ile birlikte, teknolojik yeniliklerin üretim alanında kullanılmaya 

baĢlanması, ekonomik, toplumsal, siyasi ve kültürel yaĢam alanlarında yansımalarını 

bulmaya baĢlamıĢtır. Ġnsanlar daha uzak coğrafyalara, daha hızlı bir Ģekilde ulaĢmaya 

baĢlamıĢ, posta ve dağıtım sistemleri geliĢmiĢ, okur-yazarlık ve gelir düzeyi artmıĢtır. 

18. Yüzyıldaki Fransız ve Amerikan devrimleri, ekonomik ve toplumsal alanlardaki bu 

değiĢimin süreçlerinin doğal bir sonucu olarak, siyasi alanda da yansımasını bulmuĢ 

oldu. Siyasi alandaki bu değiĢim de beraberinde, kültürel alandaki değiĢim süreçlerinin 

önünü açmıĢtır. “Siyasetteki devrimci değişim, iletişim alanında da devrimci değişim 

süreçlerini hızlandırmış oldu.” (Starr, 2004; s.127) Bu değiĢim sürecinin doğal bir 

sonucu olarak ortaya yeni sosyal sınıfların çıkması ve bunların kendilerine siyasi ve 

toplumsal alanda yer bulma için mücadele etmeleri; tüm bu geliĢmelerle birlikte 

Kilise‟nin toplumsal alandaki etkisinin azalması, değiĢim sürecini geliĢtirmiĢtir. Bu 

önemliydi, çünkü daha öncesinde, örneğin 1543‟te Katolik Kilisesi, kendi onayladıkları 

dıĢında tüm kitapları yasaklamıĢ ve 1559‟da ilk “Yasak Kitaplar Endeksi”ni 

yayımlamıĢtır. Benzer Ģekilde, 1538‟de Ġngiltere‟de Henry VIII ve Fransa‟da 1535 ve 

1551 yıllarında tahtta olan krallar (Francis I ve Henry III) sansürün onayladıkları 

dıĢında tüm kitapları yasaklamıĢtır. (Starr, 2004; s.133) Endüstri devriminin beraberinde 

getirdiği teknolojik değiĢim süreci içinde, Gutenberg‟in elle değiĢebilir harflerden 

oluĢan ve tahta kalıplarla hazırlanan baskı makinesi, yerini buhar gücüyle çalıĢan ve 

makineyle dizgi yapabilen baskı makinelerine bırakmıĢtır. Baskı teknikleri ve kalitesi 

geliĢti. Kâğıt fiyatlarındaki düĢüĢ, gazete maliyetlerini azaltmıĢtır. Gazetelerin boyutu, 

sayfa düzeni, sütun ve sayfa sayılarını olumlu yönde geliĢtirmiĢtir. Daha da önemlisi; 

gazete fiyatlarının düĢmesine neden olarak, gazeteyi seçkinlerin dıĢında, daha geniĢ 

kitlelerin de satın alabilmesini sağlayarak, büyük bir değiĢime uğratmıĢtır. ĠĢgücü 

kalitesindeki geliĢmelerle birlikte, yaratıcı gazeteci ve matbaacıların da katkılarıyla, 

gazeteler geliĢen teknolojinin olanaklarını okuyucuya sunmaya baĢlamıĢtır. (Tokgöz, 
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2006; s. 57)  Telgraf, telefon, daktilo makinesi ve fotoğrafın icadı (19. yy) ve tüm bu 

yeni teknolojilerin gazetecilikte kullanılmaya baĢlanması, gazeteyi bu teknolojileri 

kullanan bir kitle iletiĢim aracı haline getirmiĢtir. Gazeteler daha hızlı hazırlanmaya, 

içinde fotoğraf gibi görsel öğeler daha yaygın kullanılmaya baĢlamıĢtır. Bu geliĢmeler 

de okuyucu ilgisini artıran, gazeteleri ilgi çekici hale getiren birer araca dönüĢtürmeye 

yardımcı olmuĢtur. Gazete okurları; toplumun ekonomik, siyasi ve sosyal açılardan en 

aktif üyelerinden oluĢmaktaydı. Gazeteler, gelirlerinin büyük kısmını satıĢa bağlamıĢtır. 

Bunun için, gazetelerin satıĢ fiyatları çok yüksekti. Gazetelerde yer alan az sayıda 

reklâmı ise, ham madde ve ithal mallarının ilanları oluĢturuyordu ve bu ilanların hedef 

kitlesi de, tacirler ve imalatçılardı. Daha sonra, geniĢ bir okuyucu kitlesine ulaĢmak için 

gazeteler yelpazelerini geniĢleterek, ciddi haberlerin yanı sıra, spor, bulmaca, magazin 

gibi bölümlere de ağırlıklı olarak yer vermeye baĢlamıĢtır. Teknolojinin geliĢmesiyle 

birlikte; baĢta kâğıt olmak üzere, diğer maliyetlerin de aĢağı inmesi sonucu, gazetenin o 

güne kadar yüksek olan satıĢ fiyatları da düĢmeye baĢlamıĢtır. Bu da daha çok satıĢ ve 

de daha çok okura ulaĢmasına neden olmuĢtur. ĠĢ dünyasının da gazetelere, kendi ürün 

ve yaptıkları iĢlerin tanıtımı için reklam vermeye baĢlayınca, gazetelerin gelir 

kaynakları daha da artması baĢlamıĢtır. (Picard, 2002: s. 58)    

       Yeni yüzyılın baĢlamasıyla birlikte 

gazetecilik ve gazeteler, kendilerini teknolojik anlamda da geliĢtirerek, toplumda saygın 

bir kitle iletiĢim aracı olma yoluna girdiğini söyleyebiliriz. Bu yeni durum gazeteciliğe; 

Yasama, Yürütme ve Yargı‟dan sonra, „4. Kuvvet‟ olma sorumluluğunu yüklemiĢtir. 

Gazetelerden sonra hayatımıza giren; radyo, ardından gelen televizyon ve son olarak da 

internetin medya sektörüne dâhil olmasıyla, hem hız, hem maliyet hem de ilgi (tiraj ve 

reyting) olarak birbiriyle yarıĢır hale gelmiĢtir. Canlı radyo, renkli televizyonla baĢ 

edebilmek için, eskinin siyah-beyaz ve yazı ağırlıklı gazeteleri de giderek renklenerek, 

görselliği ön plana çıkarmaya baĢlamıĢtır. Rekabete ayak uydurmak için; günlük; spor, 

magazin ve de bulmaca ekleri vermeye baĢlamıĢtır. Ancak; gazeteler, 20. yüzyılın 

ortalarındaki o parlak günlerine bir daha eriĢememiĢtir.  

2.1.1. Ġlk Gazeteler 

Dünyada ilk gazete; Romalılar tarafından, M.Ö. 131‟de çıkarıldığı bilinmektedir. 

Türkiye‟de ise ilk gazete; 1831 yılında yayınlanmıĢtır. Ġlk radyo yayını ise; 1920'de 
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ABD'nin Pittsburgh kentinde gerçekleĢmiĢtir. (ttps://www.yenisafak.com/infografik) 

Türkiye‟de ise ilk radyo yayını; 1927 yılında baĢladı. Dünyada ilk televizyon yayını; 

1926'da Ġskoç J. L. Baird, ilk görüntüsünü elde ederek baĢladı. Türkiye‟de ise ilk 

televizyon deneme yayını; 1968 yılında yapıldı. (http://www.beycan.net) Dünyada ilk 

internet yayını; 1967 yılında ABD‟de baĢlamıĢtır. Türkiye‟de ilk internet yayını; 1993 

yılında ODTÜ‟de gerçekleĢtirilmiĢtir. (https://bulut.press/) Osmanlı ülkesine ilk baskı 

makinesi; Sekizinci PadiĢah Sultan II. Bayezid (1481-1512) döneminde, girmiĢtir. 

Ġspanya tarafından dıĢarı atılan Museviler, 1491 yılında Türkiye‟ye gelirken yanlarında 

getirdikleri makinelerle, 1493 yılında Ġstanbul‟da ilk basımevini kurmuĢlardır. PadiĢah 

III. Ahmet döneminde ise, Ġbrahim Müteferrika‟nın talebi kabul edilip matbaa 

kurulmuĢtur. (1718-1730) Türkiye‟de modern anlamda çıkan ilk gazete, 1895 yılında 

Ġzmir‟de çıkan Yeni Asır Gazetesi‟dir. Bu gazeteye; Cumhuriyet‟in ilanından sonra; 

günümüzde de halen varlıklarını sürdüren birçok ulusal gazete de katılmıĢtır. 1970‟li 

yılların sonuna kadar; gazetelere ağırlıklı olarak „Alaylı‟ dediğimiz, „usta-çırak‟ 

öğretisiyle gazeteci olanlar hâkimdi. Bunlar çoğu az tahsilli veya gazetecilik okulları 

dıĢından gelen gazetecilerdi. Türkiye‟de Radyo Yayınları: Yurdumuzda ilk radyo 

yayınları,  1927 de Ankara ve Ġstanbul'da faaliyete geçmiĢtir. (KocabaĢoğlu, 1979; s. 

177-184.) Radyolara (1927), daha sonra televizyon (1968) eklendi. Bunlara, iletiĢimin 

yan kolu olarak da; reklam - ilan bölümleri ve insan kaynakları eklenmiĢtir. Gazeteler; 

tiraj (satıĢ) olarak altın yılını, 2000 yılının baĢına kadar sürdürmüĢtür. Bu da binlerce 

gazeteciye iĢ imkânı doğurmuĢtur. Ancak Ġnternet‟in ülkemizde yaygınlaĢması ve son 

yıllarda buna bir de Sosyal Medya eklenince, gazeteler giderek tiraj kaybına uğramıĢtır. 

Gazeteler; yaĢamak için büyük medya grupları oluĢturmak zorunda kalmıĢlardır. SatıĢ 

ve reklam pastasından daha büyük dilimler alabilmek için, her medya grubunun bir 

değil, birkaç gazetesinin yanı sıra, en az bir radyosu ve de televizyonu olmuĢtur. 

Ġnternetin yaygınlaĢması sonucu; büyük kan kaybı yaĢayan gazeteler ve televizyonlar, 

yelpazelerine birer de internet medyası (sosyal medya) eklemiĢlerdir. Ancak böylesi 

holdingleĢmeler; gazetecilerin iĢlerini kaybetmelerine neden olmuĢtur. Artık her gazete 

ve televizyonda, büyük kalabalıklardan oluĢan haber merkezlerinin yerine; „Havuz‟ 

denen ortak bir haber merkezi oluĢturmuĢtur. Yani küçülmüĢlerdir. Bu da o zamandan 

günümüze kadar birçok gazeteciyi iĢsiz bırakmıĢ ve de bırakmaya da devam etmektedir. 

Ġnternetin ve sosyal medyanın günümüzde böylesine yaygınlaĢması, gazete satıĢlarını da 

https://bulut.press/
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büyük ölçüde azaltmıĢtır. Günümüzde iletiĢim okuyan binlerce gencin hepsi 

akademisyen olamayacağına göre, medya sektörüne de eleman yetiĢtirmek 

gerekmektedir. ĠletiĢim okullarından mezun olan gençler, sektörde iĢ bulamaz hale 

gelirken, bunun tam tersi; Türkiye‟nin her yanındaki devlet ve vakıf üniversiteleri, 

sürekli olarak ĠletiĢim Fakülteleri açmaya devam etmektedir. Bu çalıĢmada ĠletiĢim 

Fakültesi mezunlarının medya sektöründeki istihdamı üzerine bir araĢtırma yapılmıĢtır. 

Medya Tarihinin, neredeyse insanlık tarihi kadar eski olduğu bilinmektedir. Bunu tarihi 

kalıntılardan ve arkeolojik eserlerden anlayabiliyoruz. Tarihi belgelerden de anlaĢıldığı 

üzere; dünyanın en eski gazetesi M.Ö. 131‟de Roma Ġmparatorluğu‟nda, imparatorun 

emriyle Acta Diurna (günlük olaylar) adıyla çıkartıldı. (https://www.mridvano.com) 

Resmi gazete kimliğine sahipti. Roma Ġmparatoru Julius Caesar‟ın, imparatorlukta 

gerçekleĢen önemli olayları, halka duyurmak amacıyla hazırlattığı tabletlerdir. 

Fethedilen topraklar, siyasi geliĢmeler, toplumsal olaylar, gladyatör dövüĢlerinin 

sonuçlarını içeren Acta Duirna'yı Okuma bilen Roma vatandaĢları yüksek sesle 

okuyarak okuma bilmeyenlere duyururdu. http://www.edebibilgiler.com; 2014.) Batı 

Roma Ġmparatorluğu yıkıldıktan sonra, gücü elinde toplayan Bizans Ġmparatoru, 

baĢkenti Ġstanbul‟a taĢıdı. Ancak Acta Diurna‟yı Ġstanbul‟da bastırmadı ve gazete 

kapandı. Çin‟de M.Ö. 200‟lerde bir süre için imparatorlar tarafından bir gazete 

çıkartıldığı bilinmekte, ama gazetenin halka ulaĢmadığı sanılmaktadır. Johannes 

Gutenberg tarafından 1448 yılında geliĢtirilen el ile dizilebilen harflerle basım tekniği, 

matbaacılığın geliĢimi açısından önemli bir kilometre taĢıdır. Daha önceleri el yazmaları 

ve tahta harflerle kısıtlı sayıda çoğaltılabilen eserler, metal harflerle basım tekniğiyle 

binlerce adet basılmaya baĢlandı. 15.yy‟ın sonlarına gelindiğinde ise, Avrupa‟da baskı 

makinesi sayısı binlerle ifade ediliyordu. Bu arada; “Avrupa‟da çıkan ilk gazete 

hangisidir?” sorusuna kafa yoran araĢtırmacılar; 1605 tarihinde Belçika‟nın Anvers 

kentinde çıkan „Nieuwe Tijdingen (Yeni Müjdeler) adlı bir gazete olduğuna karar 

vermiĢlerdir. (Gerçek, 2019: s.220)    

2.1.2. Kitle ĠletiĢim Akımı  

En eski kitle iletiĢimi; Agora‟larda (meydan), kahvelerde ve de bu tür belli baĢlı 

yerlerde çok kısıtlı bir Ģekilde yapıldığı bilinmektedir. Gazetelerin ortaya çıkmasından 

sonra kitle iletiĢim alanı daha fazla yaygınlaĢmıĢtır; ancak bu geliĢme tek yönlü bir kitle 
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iletiĢimi idi. Yani gazete ne yazarsa onu kabulleniyor, kendi görüĢümüzü veya 

itirazımızı geri bildirimle yansıtamıyorduk. Amerikalı bir siyaset bilimci olan Harold D. 

Laswell 1948 yılında yazmıĢ olduğu makalesinde “Kim? Ne söyler? Hangi Kanal Ġle? 

Kime? Ne gibi bir etki ile?” sorularıyla iletiĢim eyleminin açıklamasını yapmayı 

amaçlamıĢtır. (McQuail & Windhall, 2005; s.27) Yani; burada kimin, hangi kanalla, ne 

gibi bir etki ile; kime, ne söylediği sorunu üzerinde durulmuĢtur. Alıcı etkiye açık, pasif 

bir konumdadır ve iletiĢim tek yönlü bir süreç olarak iĢler. “Buna göre ileticinin alıcıyı 

etkilemek amacında olduğu daha baĢtan kabul edilir ve buradan iletiĢimin iknaya 

yönelik bir süreç olduğu sonucuna varılır.” (McQuail & Windhall, 2005; s. 29) Shannon 

ve Weaver Modeli – yani; Matematiksel iletiĢim kuramı olarak adlandırılan modelin 

iĢleyiĢ biçiminde ise: “Kaynaktan iletilen bilgi aktarıcı konumuna gelir, bir simge 

biçiminde alıcıya geçer ve alıcının algılama düzeyi ile hedefe ulaĢmıĢ olur.” (Görgün, 

1997; s. 28) 

“Kültür endüstrisi kitle iletiĢim araçlarıyla, ürünlerinin bireyler tarafından kabul 

edilmesinin en önemli aracı sayılır. Ayrıca iletiĢim araçları beraberinde belli 

alıĢkanlıklar ve davranıĢlar getirerek tüketiciyi üreticiye, üreticiyi de sisteme 

bağlayan özdeĢim içine sokarak aynı duygusal ve entelektüel tepkilerin 

geliĢmesini sağlar.” (Görgün. 1997; s. 129) 

ĠletiĢim eğitimindeki sorunları “Türkiye‟deki iletiĢim disiplininin kimlik 

bunalımı” olarak nitelendiren Mutlu‟ya (1992; s.138-139) göre, iletiĢim eğitiminin 

baĢlama gerekçesi Lazarsfeld geleneği çerçevesinde, sadece medya personelinin 

yetiĢtirilmesine duyulan gereksinimdir. (Mutlu. 1992; s. 191-192) 

2.1.3 Elektrik/Elektronik Temelli Medya 

Medya dünyasında, yazılı basının yanı sıra; iĢitsel (radyo), telefon, görsel 

(televizyon) ve sosyal medyayı da (internet) içine alan grubu 'elektrik ve elektronik' 

olarak adlandırırız. Ancak gerek yazılı, gerekse elektronik medyanın tamamına ise; 

'Kitle ĠletiĢim Araçları" diyoruz. Önce bunu biraz açalım: Kitle iletiĢim araçları, genel 

bir tanımla “kitlesel bir boyutta ileti dağıtabilen araçlar” olarak tanımlanabilir. (Özkök, 

1985; s.7-10) Kitle ĠletiĢim Araçları, medyanın tümünü içeren; gazete, radyo, 

televizyon, dergi gibi iletiĢim araçlarına, son dönemlerde eklenen elektronik ve dijital 

yayın organlarını anlatmak için kullanılan bir terimdir. Televizyon, radyo ve sinema 

gibi medya araçlarını sesli ve görsel medya olarak tanımlayabiliriz. Buna ilaveten 
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arĢivleme ve yedekleme medyada çok önemlidir. Bunun için de: CD, DVD, harici disc 

ve flash bellek gibi teknolojik ürünler kullanılmaktadır. Sosyal Medya‟ya ise: Ġnternet 

ve internetteki sosyal iletiĢim araçları (Facebook, instagram, twitter, bloglar vs.) internet 

bağlantısı olan çevrimiçi, kitle iletiĢim araçları‟na (Akıllı telefon, bilgisayar ve tablet) 

diyoruz. Yani yer ve mekândan bağımsız olarak eriĢilebilen sanal ortam günümüzde 

artık “yeni medya” (sosyal medya) adını almaktadır. Ġnsanoğlunun tarihsel sürecine 

baktığımızda; bu tür kitle iletiĢim araçları, toplumların aydınlanmasında, 

bilgilenmesinde hatta tepki göstermesinde basının önemli bir rolü vardır. ĠletiĢim, belirli 

araçlar kullanarak, bilgi, düĢünce ve tutumların karĢılıklı aktarılmasıdır. (Aziz, 2006; 

s.7-9)  Yani; Kitle ĠletiĢim Araçları, büyük kitleler üzerinde geçmiĢte de, günümüzde de 

çok etkili olmuĢtur. Eskiden „iletiĢim‟ tek yönlü bir bilgilendirme, daha doğrusu bir 

„dayatma‟ diyebileceğimiz, iletiĢim aracıydı. Yani; otoritenin ağzından çıkan emir veya 

halka duyurmak istediği haberin geri dönüĢümü yoktu. Oysa insan, duydukları veya 

okudukları karĢısında bir yorum yapma, tepki gösterme veya protesto etme ihtiyacı 

hissedebilir. Antik ve klasik dönemde insanlar; agoralar (meydanlar), kahvehaneler, ya 

da halkın toplandığı belli baĢlı alanlarında bu ihtiyaçlarını giderirlerdi. Ama bu kısıtlı 

bilgi alıĢveriĢleri; yalnızca o bölgenin halkının iletiĢimi ve bilgi alıĢveriĢiyle sınırlı 

kalırdı. “Her bir bilimsel disiplin, belli bir gereksinimden dolayı gelişmiştir. Kitle 

iletişim araçlarının toplumda etkinlik alanlarını hızla genişletilmelerine bağlı olarak da 

iletişim bilimi doğmuş ve gelişmiştir” (Güngör, 2016; s. 38)  Habercilik açısından 

büyük geliĢme denebilir ki, radyonun icadı ile gerçekleĢmiĢtir. Guglielmo Marconi 

isimli Ġtalyan bir kâĢif tarafından, 1898 yılında keĢfedilen radyo, yüksek frekanslı radyo 

dalgalarının, Ġyonosfer‟e çarparak geri dönmesi ve dönen sinyallerin de yine dünyada 

bir baĢka alıcı tarafından toplanması prensibine göre çalıĢıyordu. Ġlk radyo naklen 

yayını, 1920'de ABD'nin Pittsburgh Ģehrinde gerçekleĢti. Radyo, ilk olarak 

Macaristan'da, 19. yüzyıl sonlarına doğru „Budapest  Registar‟ adıyla telefonlu radyo 

olarak ortaya çıkmıĢtı. Ancak ABD'deki yayın gerçek anlamdaki ilk radyo yayınıydı. 

1930'lara gelindiğinde de radyo önemli bir toplumsal etki gücü olarak siyasal alanda 

dikkatleri çekti. II. Dünya SavaĢı'nın radyolar savaĢı olarak anılması sonucunu doğurdu. 

 Medya tarihi için büyük devrim olarak nitelendirilebilecek geliĢmelerden biri de 

televizyonun icadıyla gerçekleĢmiĢtir. Televizyon yayını: 1926'da Ġskoç J. L. Baird, 

kendi yaptığı bir aygıtta bir insan portresini, 30 satırlık bir taramayla küçük bir ekranda 
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kabaca yayınlayarak, ilk televizyon görüntüsünü elde etmiĢtir. Bu görüntüleme tekniği 

daha sonra May, Nipkow, Jenkins, Baird, Farnsworth, Zworykin gibi araĢtırmacılar 

tarafından geliĢtirilmiĢtir. Televizyon ile ilgili olarak ilk teknik buluĢ Ġrlandalı bir 

telgrafçı olan Andrew May tarafından 1873 yılında yapılmıĢtır. (Ryan, 1954; s.20-25) 

TDK Türkçe Sözlüğü‟nde; „Ġnternet‟ (International Network) dilimize “Genel Ağ” 

olarak aktarılmıĢtır. Dünya üzerinde ilk defa; bir insanın bilgisayar üzerinden, baĢka bir 

bilgisayar ile görüĢmesi ve haberleĢmesi, 1965 yılında Amerika'da sağlanmıĢtır. Bir 

baĢka tanımla Ġnternet, birçok bilgisayar sistemini TCP/IP protokolü ile birbirine 

bağlayan dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletiĢim ağıdır. Ġnternet 

bütün yerküreyi kapsayan bir WAN‟dır. (Wide Area Network - GeniĢ Alan Ağı, birden 

fazla cihazın karĢılıklı olarak iletiĢim kurmasını sağlamaya yardımcı olan fiziksel veya 

mantıksal olan büyük ağ yapılarıdır.) (Uğur ve Bilici, 1998: s. 490-494). 1969 yılında 

Amerikan Savunma Bakanlığı‟na bağlı olarak çalıĢan ARPA (Advanced Research 

Projects Agency - GeliĢmiĢ AraĢtırma Projeleri Dairesi adli kurum tarafından, savunma 

kaynaklarını geliĢtirmek amacıyla askeri verilere ulaĢabilme teknolojisinin yaratılması 

amacıyla bir proje baĢlatmıĢtır. Bu amaçtan yola çıkarak, internetin temeli olarak 

nitelenen ARPANET, Amerikan Savunma Bakanlığı AraĢtırma Projesi tarafından 

desteklenen bir araĢtırma ağı olarak doğmuĢtur. (Timisi, 2003; s. 39-41) 1972 yılında 

ARPANET içerisinde, ilk defa elektronik posta yani e-mail iletiĢimi kullanılmaya 

baĢlamıĢtır. Daha sonrasında ise sektör birçok ülkede, binlerce bilgisayar ağı arasında, 

milyonlarca müĢteri tarafından aktif olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Aradan geçecek 

24 yıl sonrasında, tüm dünyayı kaplayacak hale gelecektir.     

 Ġnternet; Ülkemizde de 1994 yılında kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Ġnternetin 

yaygınlaĢması sonucu; günümüz dünyasında, Yeni Medya kültürel ürünlerin 

dijitalleĢme sürecini baĢlatmıĢtır. Kültür üzerindeki bu önemli değiĢimin kökleri, yeni 

medya teknolojilerinin öncüsü olan, 19. yüzyılın sonunda ortaya çıkmıĢ olan tekniklerde 

bulunmaktadır. Yeni medyanın (sosyal medya) kültürel ve sosyal boyutunun yanı sıra, 

bu kavramın doğru bir Ģekilde çözümlenebilmesi için ekonomik boyutunun da 

incelenmesi gerekmektedir.         

 Elektrik, elektronik medyanın en güçlü olduğu alan olan Sosyal Medya‟nın, 

Arap Baharı‟nda en etkili olduğu ülke Mısır‟dır. Mısır Devlet baĢkanı Hüsnü 

Mübarek‟in istifasını sunmasından önceki haftaki tweet oranları “günde 2,300‟dan 
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230,000‟a,“ ulaĢırken, zirvedeki 23 video yaklaĢık 5,5 milyon görüntülenme sayısına 

ulaĢmıĢtır. Mısır‟ın 83.688.164 kiĢilik nüfusunun %35,6‟sı, yani 29.809.724‟ü internet 

kullanıcısı olmasından dolayı, Mısır‟da bir “sosyal medya devriminden söz edilebilir. 

(http://www.internetworldstats.com; 2014.) Yeni medyanın sahip olduğu ticari 

potansiyel, kültürel ve sosyal boyutunu da kapsayarak kapitalizmin dijital alana 

yayılmasını sağlamıĢtır. Manuel Castells‟e göre de; (90‟lı yıllarda Castells tarafından ilk 

kez kullanılan „geliĢtirilen ağ toplumu‟ kavramı, 20. Yüzyılın sonlarında enformasyon 

ve iletiĢim teknolojileri alanında yaĢanan radikal geliĢmeleri ve bu geliĢmelerin yarattığı 

toplum modelini tanımlamaktır), bu yeni ağ yapısı 20. yüzyılın sonlarına doğru yeniden 

yapılanan kapitalist üretim biçimiyle yakından iliĢkilidir. Küresel faktörler ağ 

örgütlenmesi içinde merkezsiz ve esnek biçimde hareket etmektedirler. Bu anlamda 

Castells‟e göre “küresel köy bir yer değil, bir süreçtir” (Castells, 2005; s.386.)  Castells 

analizinin çıkıĢ noktasına enformasyon teknolojisi devrimini yerleĢtirse de teknolojik 

belirlenimcilikten kaçınarak toplumsal değiĢimin bireysel yaratıcılık, giriĢimlerinin ve 

küresel ekonomik yapının dâhil olduğu karmaĢık bir etkileĢim sürecinin sonucunda 

gerçekleĢtiğini düĢünmektedir. (Castells, 2005; s.388)     

 Elektronik Medyaya GeçiĢ‟in tarihi sıralaması ise Ģöyle gerçekleĢmiĢtir: Telgraf 

(1837) Kamera (1850), Film (1888) Sinematograf (1895),  Telefon (1847) Radyo 

Yayınları: (SSCB-1902), (Almanya-1923), (Türkiye-1927) Televizyon: (Ġngiltere -

1936), (Türkiye – 1968) Bilgisayar & Ġnternet (1970‟li yıllar.) (Türkiye-1993). 

2.1.4. Dünya Medyasında Tiraj Kaybına Neden Olan Etkenler? 

Yirminci yüzyılının ortalarından; yirmi birinci yüzyılın baĢlarına kadar dünyanın 

her yanında gazeteler altın çağlarını yaĢamıĢlardır. Radyonun bulunuĢu, olumsuz bir 

etken teĢkil etmemiĢtir. Televizyonların geliĢiyle birlikte; gazeteler, ufak bir sarsıntı 

yaĢamıĢlardır. Ancak en büyük yıkım; internetin geliĢiyle ve buna bağlı olarak sosyal 

medyanın olanca gücüyle medya dünyasına giriĢi, dünyadaki gazetelerde büyük tiraj 

kayıplarına neden olmuĢtur. (https://www.gazeteler.org) Hatta öyle ki; dünyaca ünlü 

birçok gazete bu rekabetle baĢ edemediği için kapanmıĢ, bazıları da gazetelerini kâğıttan 

vazgeçerek, dijital ortama taĢımıĢlardır. Gazeteler; en büyük geliri olan reklam 

gelirlerinde de büyük düĢüĢler yaĢadı. Ġnsan iliĢkilerinde ve yaĢamın içinde önemli bir 

olgu olan haberin, tarih boyunca gösterdiği bu „tutarlılığı‟ tarihçiler ve sosyologlar, 
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haberin insanın temel dürtülerini tatmin eden bir araç olması Ģeklinde açıklıyorlar. 

Ġnsan, çevresinde ne olduğunu bilme, haberdar olma gibi temel bir dürtüye sahiptir; 

kendi baĢına göremediği olaylardan, baĢkaları aracılığıyla da olsa haberdar olması, 

olan-bitenin farkına varabilmesi ona kendi yaĢamını kontrol edebilme, kendini güvende 

hissetme duyguları ve beraberinde özgüven sağlamaktadır. Bu durum, “Ġnsanın olan-

bitenlerin farkında olma açlığı” olarak tanımlanmaktadır. (Kovach & Rosenstiel, 2007; 

s.145).  Ġnternet ve mobil teknolojilerin geliĢiminin, gazete tirajları ve reklâm 

gelirlerindeki azalmanın, gazeteciliği ve gazeteleri ne Ģekilde etkileyeceği; ücretsiz 

gazetelerin sayısının ve tirajının artmasının, ücretli gazetelerin de yakın bir zamanda 

ücretsiz dağıtılan birer mecraya dönüĢmesine yola açacağı gibi değerlendirmelerden 

yola çıkılmakta, ancak, “artık gazetelerin ve gazeteciliğin sonunun geldiği” gibi oldukça 

karamsar sonuçlara varılmaktadır. Özellikle, bilgisayar ve bilgi iĢlem teknolojileri, 

mikro elektronik, iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmeler ve yeni malzemelerin icat 

edilmesiyle birlikte bu süreç daha da hızlanmıĢtır. ABD‟de Scarborough Research, bu 

alanda yaptığı araĢtırmaları, “Gazete Okur Oranı Raporu” (Newspaper Audience Rating 

Report) ile medya endüstrisine sunmaktadır. Bu raporlardan ABD‟nin etkili ulusal 

gazetelerinin tiraj ve online eriĢim göstergelerine bakıldığında, tirajlardaki kaybın yeni 

kazanılan online okuyucularla telafi edildiği görülmektedir.  ABD gazetelerinin kendi 

web siteleri sayesinde, % 2 ile % 15 oranında daha fazla okuyucuya eriĢtikleri ortaya 

çıkmaktadır.  Örneğin, ABD‟deki önde gelen üç ulusal gazeteden New York Times 

%12; Los Angeles Times %5 ve Washington Post %7 oranında daha fazla okuyucuya 

eriĢmiĢlerdir. (WAN; 2007) Medya sektörü, ekonomideki değiĢim süreçlerine karĢı 

özellikle hassastırlar ve bu yöndeki değiĢimden fazlasıyla etkilenirler. DeğiĢimin 

etkilerini, hem iletiĢim ürün ve hizmetlerinin satıĢlarında, hem de reklâm satıĢlarında 

görmek mümkündür. Ayrıca, gazetelerin reklâm gelirleri ve tirajları yanında, pazar 

paylarını da büyük ölçüde artırma yeteneği sınırlıdır. Internet ve mültimedya (çoklu 

ortam) sayesinde gelirlerini artırmaları mümkündür ve bu yönde büyüme potansiyeli 

güçlüdür. Basılı kitle iletiĢim araçlarının çok kısa bir ömrü vardır. Günlük gazete 

okunduğu anda ömrünü tamamlar. Basım-yayım sektörü, kaliteli insan gücüne 

gereksinim duyar. Bu da girdi maliyetlerini artıran bir faktördür. Dağıtım maliyetleri 

çok yüksektir; çok geniĢ bir coğrafyaya hızlı ve güçlü bir dağıtım ağı kurmayı 
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gerektirir. Geleneksel Basın, elektronik yayımcılığın getirdiği yeni fırsatların tehdidi ile 

karĢı karĢıyadır. (Picard, 2002; s.147) 

 

 

2.1.5. Türkiye‟de Gazetelerin Büyük Tiraj Kaybı 

Türkiye‟de günümüzde yazılı basın ciddi güç kaybı yaĢamaya devam 

etmektedir. Ülkemizde yıllık gazete tirajları son 5 yılda yüzde 44 düĢmüĢtür. Son bir 

yıldaki tiraj kaybı ise yüzde 17 oldu. Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) 2018 yılına ait 

yazılı medya istatistiklerini açıkladı. Gazete ve dergilerin tirajı, 2018 yılında, 2017 

yılına göre yüzde 17,6 azaldı. 2018 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık 

toplam tirajı 1 milyar 368 milyon 287 bin 463 olurken, bunun yüzde 94,2'sini gazeteler 

oluĢturmaktadır. Sadece gazete tirajları incelendiğinde yazılı basının son yıllarda büyük 

düĢüĢ yaĢadığı ortaya çıkmaktadır. Buna göre; 2013‟te 2 milyar 296 milyon 382 bin 4 

olan yıllık gazete tiraj sayısı, 2018‟de 1 milyar 288 milyon 836 bin 67‟ye düĢtü. Bu da 

yüzde 43,8 düĢüĢ anlamına gelmektedir. Son 10 yıldaki düĢüĢ oranı ise yüzde 49,4 

olmuĢtur. Yayımlanan gazete ve dergi sayısı ise 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 2,6 

azalarak 5 bin 962 olmuĢtur. Bu yayınların yüzde 58,7'sini dergiler oluĢturmaktadır. 

Türkiye'de 2018 yılında yayımlanan gazetelerin yüzde 91,3'ü yerel, yüzde 6,9'u yaygın 

(ulusal), yüzde 1,8'i ise bölgesel yayın yaptı. 

(https://tr.euronews.com/2019/07/25/turkiye-de-gazete-tirajlari) Bu büyük tiraj 

kayıplarına neden olan olgular, yukarıdaki bölümlerde açıklandığından bu hususlar 

tekrar ele alınmadan, medya kuruluĢlarının buna tepkisi incelenecektir. 

2.1.6. Gazetelerin Internette Yayınlanması 

Eskiden birçok eve her sabah, bir veya birden fazla gazete girmekteydi. 

Bakkaldan aldığımız gazeteleri bir an evvel oturup okuyabilmek için, âdeta yarıĢ 

edercesine özellikle pazar günleri eve doğru koĢulurdu. Diyebiliriz ki, eskiden gazete 

okumak adeta bir ritüeldi. Okumadığımız gün bir eksiklik hissedilirdi. Ancak internetin 

dünya yaygınlaĢmasının ardından bu alıĢkanlığımız zayıflamıĢtır. Gazete tirajlarındaki 

gerileme; Ġnternet‟in tüm dünyada yaygınlık kazanmaya baĢladığı 1997 yılından önce 
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baĢlamıĢtı. Özellikle radyo ve televizyonun geliĢmesi, gazete okuma alıĢkanlıklarını 

değiĢtirmiĢti. Dünya Gazeteciler Birliği (WAN) yıllık toplantılarında belirtilen sayılara 

göre; 1995-2003 yılları arasında, gazete tirajlarında A.B.D.‟de %5; Avrupa‟da %3 ve 

Japonya‟da %2‟lik bir oranda düĢüĢ söz konusuydu (Tokgöz, 2006:89). Son beĢ yılın 

rakamlarına bakıldığında ise, Avrupa‟da ücretli gazetelerin tirajlarında %5,63 oranında 

gerileme söz konusudur. Örneğin; Ġngiltere‟de, 2002‟de 18 milyon 349 bin olan gazete 

tirajı, 2006‟da %12,5 oranında gerileyerek 16 milyon 56 bine inmiĢtir. Benzer düĢüĢler 

birçok Avrupa ülkesinde de izlenmektedir. Örneğin; Portekiz‟de %12,7; Danimarka‟da 

%11,5; Hollanda‟da %11,1; Fransa‟da %5,7; Ġtalya‟da %4,6. (WAN, 2007)  

 Türkiye‟de medya, ancak özellikle de yerel medya hızla daralmaktadır. Türkiye 

Ġstatistik Kurumu‟nun (TÜĠK) 2005 yılından beri toplamakta olduğu yazılı medya 

verilerine göre, yazılı medyada 2013 yılına kadar süren artıĢ 2013 yılından sonra yerini 

düĢüĢe bırakmıĢtır. 2013 yılından itibaren hem yerel ve bölgesel gazete sayısında hem 

de tirajlarda sürekli bir düĢüĢ gözlemlenmektedir. Ayrı ayrı baktığımızda tirajlardaki 

düĢüĢ 2013‟ten bu yana yerel gazetelerde yaklaĢık yüzde 27, bölgesel gazetelerde ise 

yüzde 77 oranındadır. Yerel ve bölgesel gazeteler, sayısal olarak 2013‟e dek yükseliĢ 

göstermesine karĢın 2013 sonrası kesintisiz bir düĢüĢe geçtiği görülmektedir. Yereldeki 

tirajların düĢüĢün esas baĢlangıcı ise, birkaç yıl öncesine, 2010 yılına uzanmaktadır. 

2010 yılında 1,4 milyon olan yerel ve bölgesel gazetelerin toplam tirajı, 2017 yılında 

755 bine düĢmüĢtür. Gazete okuma alıĢkanlığı yurdumuzda giderek artan bir alıĢkanlık 

haline gelmiĢtir. Zaman geçtikçe gazete satıĢlarında azalmalar olsa da, biz aslında artıĢ 

olduğunu gözlemlenmektedir. Gazetelerdeki satıĢların azalması internet kullanıcıların 

internet üzerinde gazetelere önem verdiğini kolaylıkla diledikleri gazetelere ulaĢtıklarını 

okuma sayısının arttığını söyleyebiliriz. Günümüzde insanların internet üzerinden her 

türlü iĢlerini hallettiği bu zamanda market alıĢveriĢlerine kadar yapılan bu sanal 

alıĢveriĢler insanların gazete almasına da yansımaktadır. Ġnternetteki gazete yayınları 

sayesinde kullanıcılar, gazetelerini internet üzerinden takip etmektedir. Gazete 

okumanın birçok olumlu yönü vardır, eskiler bu iĢi çok iyi yapıyorlardı takip ettikleri 

gazeteyi alıp her cümlesini okuyup bununla da kalmayıp, yorum yapmayı da ihmal 

etmiyorlardı. Gazete okumak insana kattığı bilgi ve kültür bir ortamda konuĢurken 

kendinizden emin ve cesur olmanızı sağlar bu da size insanların güven veren bir yapıda 

olduğunuzu gösterebilir. (Gazete Okuma AlıĢkanlığı) ABD‟deki günlük ücretli gazete 
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tirajlarına bakıldığında da, benzer bir görünümle karĢılaĢılmaktadır. 1980‟lerden beri 

gerileyen tirajlar, özellikle 2003 yılından itibaren daha da düĢmüĢ, 2008 itibariyle, 

1946‟daki rakamların bile gerisinde kalmıĢtır. (WAN, 2007) Ġnternet Reklâm 

Gelirlerindeki ArtıĢ ve “Online” Gazeteler Dünyada farklı kitle iletiĢim araçlarının 

reklam gelirlerine bakıldığında ise, 2001- 2006 döneminde Televizyon hâlâ en çok 

reklam alan araç olmasına rağmen, en önemli artıĢ Internet‟te olmuĢtur. Internet reklâm 

gelirleri 2002‟de % 2,8 olan payını, 2006‟da % 4,6‟ya yükseltmiĢ; gazetelerin aynı 

dönemdeki reklâm geliri ise, % 1,3 oranında azalmıĢtır. (WAN, 2007) Gazetelerin web 

sitelerindeki son bir yıl içindeki artıĢ oranı, % 19 ve (2002- 2006 arasındaki) son beĢ 

yılda artıĢ oranı ise % 105 olmuĢtur. Aynı süre içinde, gazetelerin online olarak 

Internet‟ten okunma oranı 2005-2006 arasındaki son bir yılda % 16 ve 2004-2006 

arasındaki son üç yılda ise,%80 oranında artmıĢtır. 2002‟de 9 milyar 868 milyon dolar 

olan Internet reklâm gelirleri, 2006‟da % 31 oranında artarak, 24 milyar 454 milyon 

dolara yükselmiĢtir. (WAN, 2007)     Bütün bu geliĢmeler 

doğru yorumlanırsa, Internet‟in reklâm gelirleri açısından, yakın bir gelecekte gazeteleri 

geçmesini beklemek de yanlıĢ bir değerlendirme olmayacaktır. Bu konuda ABD‟deki 

Poynter Enstitüsü (Poynter Institute) tarafından yapılan araĢtırmalar, bu sonuca iĢaret 

etmekte ve 2018 yılında Internet‟in reklam gelirlerinin 168,1 milyar dolara ulaĢarak, 

gazeteleri geçeceği tahmin edilmektedir. (WAN, 2007) DeğiĢen Haber Ajansları, 

Reuters Örneği Yeni teknolojiler ve Ġnternet sadece gazetelere değil, onların en önemli 

iĢ ortaklarından haber ajanslarına da yeni olanaklar sunmaktadır. Reuters, uydu 

üzerinden haber ve bilgi toplamanın getirdiği yüksek maliyetlerden kaçarak, yaklaĢık 

son iki yıldır, içeriğinin % 50‟den fazlasını artık Ġnternet üzerinden sağlamaya ve 

kullanıcılar tarafından üretilen içerikten geniĢ bir Ģekilde yararlanmaya baĢlanmıĢtır. 

Ajans için çalıĢan gazetecilere ve kameramanlara daha ucuz, ancak daha pratik 

cihazlarla Ġnternet üzerinden mesajlarını aktarabilecekleri donanım sağlanarak, 

maliyetler aĢağı çekilmiĢtir. 

2.1.7. Dünyada Ücretsiz Dağıtılan Gazeteler 

“Ücretsiz gazete” ilk bakıĢta insana garip gelebilir. Ancak günümüzde dünyanın 

birçok yerinde basılıp, dağıtılan ücretsiz gazeteler bir hayli revaçta. ABD‟de bundan 80 

yıl önce baĢlayan “Ücretsiz gazete”, Türkiye‟de 2000‟li yılların baĢında birkaç kez 
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denenmiĢ, ancak uzun ömürlü olmamıĢtır. Ġlk ücretsiz günlük gazete olarak bilinen 

“Walnut Creek” (bugün adı artık “Contra Costa Times” olarak geçiyor), ABD 

California‟da, 1940‟larda Dean Lesher tarafından yayımlanmaya baĢlamıĢtır. 

1960‟lardan beri de ücretli olarak yayımlanmaya devam etmektedir. 1955 yılında New 

York City‟de kurulan ücretsiz haftalık gazetelerin ilk örneklerinden biri olan “The 

Village Voice” (kısaca Voice olarak bilinir), üç Pulitzer ödülü almıĢtır ve birçok ünlü 

yazar, sanatçı ve gazetecinin de katkılarıyla, 2005‟ten beri yaĢadığı yönetim sorunlarına 

rağmen, (ġubat 2007 itibariyle) 247.417‟lik tiraj rakamıyla bugünlere kadar 

gelebilmiĢtir. Avrupa‟da ise ücretsiz gazetelere ilk örnek olan “Birmingham Daily 

News”, Ġngiltere‟de 1984‟de yayımlanmaya baĢlamıĢ ve hafta içi günler 300.000 haneye 

dağıtılarak, oldukça geniĢ bir okuyucu kitlesine ulaĢmıĢtır. Ġsveçli Metro 

International‟ın aynı adla anılan gazetesi “Metro”, Ġsveç, Stockholm‟de yayıma 

baĢlayarak katıldı. Metro, 1996‟dan itibaren de dünyanın birçok ülkesinde ücretsiz 

gazeteler yayımlamaya baĢladı. Grubun kendi web sitesindeki bilgilere göre (Mayıs 

2008 itibariyle), 82 Metro gazetesi, dünyanın 23 ülkesindeki, 100 büyük Ģehirde, 19 

farklı dilde yayımlanmakta, günde 23.1 ve haftada 42 milyon okuyucuya ulaĢmaktadır. 

En önemli okuyucu kitlesini %74 ile (bu gazeteler, daha çok önemli ulaĢım 

noktalarında, iĢe ve okula gidenlere dağıtıldığı için doğal olarak) aktif nüfus içinde yer 

alan 49 yaĢın altındaki kiĢiler oluĢturmaktadır. (Metro, 2008) Dünyada Günlük Gazete 

Tirajları Son yıllarda ücretsiz gazete sayıları ve tirajlarındaki artıĢ sürmekte; ücretsiz 

gazeteler, izleyen bölümlerde de görüleceği gibi, ücretli gazetelerin tiraj kayıplarını 

telafi eden bir geliĢim göstermektedir. (WAN, 2007)    Dünyada en 

büyük parasız gazete pazarını oluĢturan ülkeler arasında Ġspanya, Ġtalya, Kore, 

Danimarka, Ġngiltere, Fransa ve Kanada bulunmaktadır. Özellikle, Ġspanya‟da parasız 

gazete tirajı 4 milyon 962 bin ve onu takip eden Ġtalya‟da, 4 milyon 750 bin. Timoty 

Balding, dünyada ücretsiz gazete tirajlarının son bir yılda % 46,47 ve son beĢ yılda 

(2001-2006) % 194,76 oranında arttığını belirtmektedir. Yine aynı raporda, ücretsiz 

gazetelerin % 66‟sının Avrupa,% 16‟sının Asya ve %15‟inin ABD‟de yayımlandığı 

bilgisi verilmektedir. (WAN, 2007) Çin ve Hindistan gibi geliĢen piyasalar ile bazı 

Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde tiraj artıĢının devam etmesidir. Daha önce yukarıda da 

belirtildiği gibi, Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya‟da, ücretli gazete tirajlarındaki 

düĢüĢ devam etmektedir. (WAN, 2007) Avrupa Birliği ülkelerinde, ücretli gazetelerin 
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2001-2006 arasındaki tirajı % 5,63 oranında gerilerken, ücretli-ücretsiz gazeteler 

birlikte değerlendirildiğinde tirajların % 12,22 oranında artması, ücretsiz gazetelerin, 

Avrupa Birliği ülkelerindeki toplam gazete tirajlarını hâlâ yukarıda tuttuğunu 

göstermektedir. (WAN, 2007) 

2.1.8. Türkiye'de Ücretsiz Dağıtılan Gazeteler  

Ücretsiz gazete konusunda Türkiye‟ye bakacak olursak; eski gazetecilerden 

oluĢan bir grubunun 2004 yılında çıkardığı, haftalık „Gazete Metro‟, kısa sürede büyük 

baĢarı elde etmiĢtir. Ġstanbul‟da yayınlanan ve merkezi yerlerde dağıtılan bu gazete; 

reklam verenlerin de dikkatini çekmiĢti. Reklam Ģirketleri, büyük gazetelere verecekleri 

reklam portföyüne, bedava dağıtılan bu gazeteyi de dâhil ettiler. Gazetedeki haberler, 

yerel haberlerdi. Ayrıca kolayca okunan magazin ve spor haberlerine de yer veriliyordu. 

Gazeteyi çıkaranlar da; bu baĢarıdan sonra, haftalık Gazete Metro‟yu, haftada iki gün 

çıkarmaya karar verdiler. Bu baĢarı; bazı iĢadamı ve gazete patronlarının da dikkatini 

çekmiĢtir. Sahibi Türk olan „Free News‟ adlı bir Ģirket, 2008 yılında „Gaste‟ adlı 

ücretsiz bir gazeteyle piyasaya girmiĢti. Bu gazetenin baĢına CEO olarak, Ġsveçli Pelle 

Anderson getirildi. Anderson; Dünya‟da ücretsiz metro gazetesini baĢlatan en önemli 

isimlerden biridir. Anderson‟ın, Avrupa‟da kendisine ait ücretsiz dağıtılan birçok 

gazetesi vardı.   Tabloid boyutunda, 32 sayfalık bu gazete, Ġstanbul‟da, bin 

ayrı noktada, 700 görevli tarafından, 300 bin adet dağıtılmaktaydı. Ağırlıklı olarak, 

Ġstanbul haberlerine yer veriyordu. Ücretsiz dağıtılan gazetelerin reklam payındaki 

baĢarısı; Türkiye‟nin basındaki amiral gemisi olan Doğan Grubu‟nun da dikkatini 

çekmiĢti. Aynı dönemde (2008) onlar da ‟20 dakika‟ adlı bir ücretsiz gazete çıkardılar. 

Emre Ġskeçeli yönetimindeki bu gazete de, her gün 300 bin adet basılıp, dağıtılıyordu. 

Bedava dağıtılan bu gazetelerin tek gelir kaynağı, anlaĢılacağı üzere reklam gelirleriydi. 

(https://mediacat.com) Ekonomik olarak çok güçlü olan bu iki Ģirketle baĢ edemeyen, 

bir grup gazetecinin çıkardığı „Gazete Metro‟ kapatıldı. Diğer iki gazete de („Gaste‟ ve 

‟20 dakika‟), birbiriyle rekabet ederek, varlıklarını tam bir yıl sürdürmeye devam ettiler, 

daha sonra da yayın hayatlarına son verdiler. Bunun hemen ardından; 2009 yılında bu 

kez Ġzmir‟de „Ege Metro‟ adlı yine aynı nitelikte bir gazete çıkartıldı. Bir Ġstanbul 

gazetecisi olan Kerem Divarcı‟nın önce parça parça ilan toplayarak, neredeyse sıfır 

sermaye ile çıkardığı haftalık gazetenin dağıtım merkezi Ġzmir Metrosu idi. BaĢarılı bir 
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satıĢ tirajı yakalayan „Ege Metro‟, Basın ilan Kurumu‟ndan da ilan almaya baĢladı. Ve 

tam 11 yıldır (2009-2020) varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bu konuda 

kendisiyle görüĢtüğümüz Kerem Divarcı; Türkiye‟de bedava dağıtılan tek gazetenin, 

„Ege Metro‟ olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemlerde; Türkiye‟nin birçok yerinde bu 

tür gazetelerin çıkabileceğini belirtti. Türkiye‟deki hemen ulusal, hem de yerel 

gazetelerin son yıllarda büyük tiraj kayıplarına uğradıklarını ve birçok gazetenin; ilan 

alabilmek için tirajlarını yüksek göstermektedir. Havaalanlarına, benzin istasyonlarına, 

site kapılarına balya balya ücretsiz bırakılan gazeteleri gördükçe, gazetelerin 

akıbetlerinin bu yöne doğru kaydığı söylenebilir. 

 2.1.9. Geleceğin Gazetesi Nasıl Olacak? 

“Geleceğin gazetesi nasıl olacaktır ve gazetenin bir geleceği var mı?” 

sorusuna, New York Times Magazine‟den, Max Frankel Ģöyle yanıt 

vermektedir:  

“Bunun cevabı, gazete (newspaper)  ile ne demek istediğinize bağlıdır. 

Haber mi? Kâğıt mı?” “Gazete (sözcüğü) ile ağaçlardan elde edilip, 

iĢlenerek kent merkezlerindeki fabrikalara taĢınan ve daha sonra farklı 

yerlere dağılmıĢtır. Okurlara ulaĢtırılmak üzere yeniden kamyonlara 

yüklenen, üzerine mürekkeple baskı yapılan yüksek maliyetli kâğıt 

hamurunu kastediyorsanız, onun sonunun pek parlak olmadığını 

söyleyebilirim. Yakın bir zaman içinde, dijital teknolojilerle geliĢtirilmemiĢ 

bir kâğıt ürününün, pek bir geleceği olmayacaktır.” (Frankel, 2008)   

   

 New York Times Bölgesel Medya Grup BaĢkanı, Mary Jacobus ise, gazetelerin 

geleceği için; “Sonuç itibariyle, gazetelerin geleceğinde kâğıt kesinlikle olacaktır, ancak 

daha önemlisi, gazeteciliğin kalıcı gücü hep kalacaktır” demektedir. (Mary, 2008; s. 92-

99) Kapitalizmin 19. Yüzyıldaki geliĢme sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkan 

bugünkü anlamıyla kitle gazeteleri, piyasa koĢullarının belirlediği iĢleyiĢ mantığı içinde 

faaliyet gösteren ticari kuruluĢlar olarak varlıklarını sürdürmüĢlerdir. Aynı zamanda, 

teknolojik bir kurum olarak da pahalı birer yatırım olan bu kitle iletiĢim araçları, 

haberlerin geniĢ kitlelere ulaĢtırılması yoluyla kazanç sağlayan, kâr eden kuruluĢlar 

haline gelmiĢlerdir. Gazetelerin elde ettikleri bu gelirler, emek-yoğun bir iĢlem olan 

gazeteciliğin piyasa koĢulları içinde rekabet etmesini sağlamıĢ ve gazetecilik de bu 

temelde oluĢan bir ekonomik sistem içinde varlığını sürdürerek bugünlere 

ulaĢabilmiĢtir. (Tokgöz, 2006; s. 57) 
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Ġnternetin ortaya çıkması ve buna bağlı olarak da sosyal medyanın geliĢmesi 

sonucu; eskiden çok sınırlı olan „Yurttaş Gazeteciliği‟nde (Citizen Journalism) büyük 

aĢama kaydedilmiĢtir. Artık hiçbir Ģey gizli kalmıyor. Herkes adeta kendi yayın 

kuruluĢunun sahibi oldu. Herkesin elinde akıllı telefonlar, nerede, ne oluyorsa hemen 

kaydediyor. Bunları hiçbir kâr amacı gütmeden, ya kendi sosyal medya hesaplarından 

yayınlanmakta, ya da mevcut basın kuruluĢlarına bedava göndererek, ulusal çapta 

görülmesini sağlanmaktadır. Yani bir bakıma; belli baĢlı büyük sosyal medya sitelerine 

veya televizyon kuruluĢlarına bedava içerik üretilmektedir. Günümüzde herkesin bir 

bakıma, kendi gazetesi, kendi televizyonu vardır. Bu yüzden „Geleceğin gazeteleri nasıl 

olacak?‟ sorusunun yanıtı bir bakıma burada gizlidir. Tiraj kaybedilse bile, geleneksel 

gazetecilik mutlaka var olacaktır. Ancak geleceğin gazeteleri, „Yeni Medya‟ dediğimiz, 

dijital ortamda daha büyük ivme kazanacağa benziyor. Büyük haber ajansları ve basın-

yayın kuruluĢları haberlerinde, sıradan insanlardan gelen bu iletileri kullanarak „Yurttaş 

Gazeteciliği‟nin (Citizen Journalism) getirdiği kazanımları gazetecilik pratiği içinde 

değerlendirmeye baĢlamıĢlardır. Örneğin; 7 Temmuz 2005 tarihinde, 50 kiĢinin öldüğü 

ve 700‟den fazla kiĢinin yaralandığı Londra Metrosu‟ndaki bombalama terör 

eylemlerinde ilk görüntüler, sıradan insanların cep telefonlarıyla çektikleri görüntülerdi. 

Ayrıca Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin, 30 Aralık 2006 tarihinde, sabah 

saatlerinde asılarak idam edildi. Saddam‟ın idamı ile ilgili ilk görüntüler de yine cep 

telefonuyla çekilmiĢti ve dünya televizyonlarına ve haber ajanslarına, esasen bir haber 

sitesi olmamasına ve bu amaçla kurulmamasına rağmen, YouTube üzerinden ulaĢmıĢtı. 

Cep telefonlarıyla çekilen bu tür sayısız görüntüler, gazetelere ve gazetecilere içerik 

göndererek önemli katkılar sağlamaktadır. Philip Meyers; „gazetelerin 2040 yılında 

ortadan kalkacağı‟ yorumunda bulunuyor. Meyers; “Bugün nasıl kil tabletlere, papirüse 

yazılı bir metin haberleĢme aracı olarak kullanılmıyorsa, 2040 yılı geldiği zaman da, 

gazeteyi kâğıt üzerinde okumanın, çoğunluğun tercih edeceği bir günlük alıĢkanlık 

olmayacağı yorumu Ģimdiden yapılabilir. Basılı gazetenin yerini, çoktan baĢka araçlar 

almıĢ olacaktır‟ diyor. Burada tartıĢılan yaklaĢım, haberin okunduğu aracın „fiziki 

yapısındaki‟ değiĢimden yola çıkılarak „gazeteler öldü, gazeteciliğin de sonu geldi‟ 

yorumlarıdır. Gazeteler ve gazetecilik, habere, enformasyona eriĢim anlamında, insanlık 

var olduğu sürece devam edecektir. (Meyers, 1998) 
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 2.2. Türkiye‟de Medyanın GeliĢimi 

Türkiye‟de ilk gazete, bilindiği kadarıyla, 1789 Fransız Devrimi üstüne; 

Ġstanbul‟daki Fransız elçiliğince, Fransızca Ģekilde çıkan ve kısa ömürlü bir gazete olan, 

Bulletin des Nouvelles (Haberler Bülteni) dir. 1795 yılı ortalarında yayınlanmaya 

baĢlanmıĢtır. Çok yakın tarihlere kadar ilk Türkçe gazetenin 1831‟de yayınlanan 

Takvim-i Vekayi olduğu sanılır ve “Türk Basın Tarihi” bu gazeteyle baĢlatılırdı. 

(http://www.milliyet.com.tr) Oysa değerli araĢtırmacı Orhan Koloğlu ilk Türkçe 

gazetenin Takvim-i Vekayi‟den üç yıl önce 1828‟de bugün sınırlarımız dıĢında kalmıĢ 

olan Mısır‟da, Mehmed Ali PaĢa tarafından çıkarılmıĢ bulunan Vakayi-i Mısriye 

olduğunu kanıtlamıĢtır. (Koloğlu, 2006; s. 53) 

GeliĢim süreci içerisinde Türk Medyası‟nın en önemli zafiyetinin iletiĢim 

altyapısında olduğu söylenebilir. Çünkü elektrik ve kâğıt üretimi, telefon, teleks, radyo 

vericisi sayısı gibi temel göstergeler, az geliĢmiĢ ülkeler düzeyindeydi. Bu yüzden 

toplam gazete tirajı da aynı kategorideydi. Örneğin, telefon sahibi olmak için yapılan 

baĢvurulara, yıllarca yanıt verilmiyor, bu süre bazen 10 yılı buluyordu. Elektriklerin sık 

sık kesilmesi, posta servisinin yavaĢ iĢlemesi ülkedeki mesaj trafiğini daha da 

yavaĢlatıyordu. (ġahin, 2004; s. 8). Tüm bu zorluklardan ve çeĢitli badirelerden sonra 

Türk Medyası günümüze kadar gelmiĢtir. Medyanın, fikirlerin ve görüĢlerin bağımsız 

ve çoğulcu olması, sağlıklı bir demokratik sistemin güvencesidir. Özgür ve bağımsız 

tercihlerde bulunabilmenin ilk adımı, medyanın sahiplik yapısını izlemek ve bu 

sahipliğin çoğulculuğunu güvence altına almaktır: Kaynağı bilinmeyen bilginin 

güvenilirliği nasıl ölçülebilir? Gazeteciler, kimin kontrolünde olduğunu bilmedikleri bir 

medya kuruluĢunda, nasıl hakkıyla çalıĢabilir? Sahiplik yapıları, medya endüstrisinin 

kaynak kullanımına da etki ederek, medya sektörünün ekonomik gücünü ve etkinliğini 

Ģekillendirebilir. Bu da, potansiyel yatırımcılar açısından özellikle önemli bir 

konudur. 2018 Medya sahipliği izleme raporuna göre, Türkiye'deki basın-yayın 

organlarının çoğu, medya haricinde faaliyet gösteren ticari Ģirketler bünyesinde 

bulunuyor. Türkiye'de son 10 yılda yaĢanan el değiĢtirmeler, dijital medyanın yükseliĢi, 

yeni kurulan online haber platformları medya sektöründeki dengeleri ve görünümü 

değiĢtirdi. Peki, Türkiye‟de medyayı kim kontrol ediyor? 

KiĢilerarası ve kitle iletiĢim araçları ile ilgili teknolojilerin çok hızlı bir Ģekilde 

geliĢmesi ve değiĢmesi ve bunların sosyal, kültürel ve insan davranıĢlarına olan 
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etkilerinden dolayı, ĠletiĢim Fakülteleri‟nde verilmesi gereken eğitimin içeriği ve yapısı 

ile ilgili belirsizlik ifade edilmiĢtir. Bu konu ile ilgili bir örnek katılımcı ifadelerini 

burada vermemiz uygun olacaktır: 

Prof. Dr. Haluk Şahin: “Günümüzde İletişim Fakülteleri‟nde verilen eğitimin 

eksik ve yetersiz olduğu gibi bir sonuca varmak biraz zor. Çünkü 20. Yüzyıl kitle iletişim 

yapısı, hızlı dağılıyor. Bunun yerine bambaşka bir şey hızla ortaya çıkıyor. Bu yüzden 

“Acaba, İletişim Fakülteleri‟nin işlevi nedir? Acaba, İletişim Fakülteleri var olan 

medya yapısının ihtiyaçlarına hangi ölçüde cevap verebiliyorlar? Acaba, İletişim 

Fakülteleri‟nin var oluş nedeni; var olan sistemin ihtiyaçlarına cevap vermek midir, 

yoksa onun ötesinde yeni bir takım perspektifler açmak ve beceriler açmak mıdır? Gibi 

sorulara cevap vermek çok kolay değil. Bu yüzden İletişim Fakülteleri‟nin günümüzdeki 

temel işlevinin, bu arayışın bir parçası olmak, mümkünse bunun önlerinde gitmek 

olduğuna inanıyorum.  Ama maalesef Türkiye‟deki İletişim Fakülteleri‟nin böyle bir 

noktada olduğunu söylemek mümkün değil. Bırakın o arayışın önlerinde olmayı, o 

arayışı hangi ölçüde anladıklarını bile bildiklerini sanmıyorum. Öğrencilerin önünde 

mi, arkasında mı olduklarını kavradıklarını net bir şekilde söyleyemiyorum. Birçok 

yerde öğrenciler, o fakültelerden daha ilerideler.” 
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Şekil 2 Görüşmelerde medya kelimesi ile ilişkilendirilen bağlam. 

 

2.2.1 Türkiye‟de Gazetelerin Tarihi 

Osmanlıca ve Türkçe yayınlanan ilk gazeteler; Ġlk Türk gazetesi olarak bilinen 

ve 1831 yılında Osmanlıca çıkarılan „Takvim-i Vekayi‟, devletin bir yayın organıydı. 

Halkın; yurt içinden ve dıĢından haber almasını sağlamak için çıkarılmıĢtır. Bu gazete; 

Fransızca, Ermenice, Rumca, Arnavutça ve Farsça olarak da yayınlanmıĢtır. Düzensiz 

olarak çıkarılan gazete 1922 yılına kadar yayın hayatına devam etmiĢtir. 1840 yılında 

Osmanlıca yayınlanan Ceride-i Havadis, Türk basın tarihinin ilk yarı resmi Türkçe 

gazetesi olarak kabul edilmektedir. (Devletten belli bir yardım alması nedeniyle, gazete 

yarı resmî bir yapıya sahip olmuĢtur.) On günde bir çıkarılan bu gazetenin sahibi; bir 

Ġngiliz gazetesinin Ġstanbul temsilcisi olan William Churchill idi. Ġlan da yayınlayan 150 

tirajlı bu gazete, 1864 yılında yayın hayatına son vermiĢtir.Osmanlı halkı tarafından 

1860 yılında yayınlanan ilk gazete ise, pazar günleri çıkan „Tercüman-ı Ahval‟ dır. Bir 

yıl sonra; haftada üç gün yayınlanan bu gazetenin yayıncıları, devlet tarafından eğitim 

amacıyla Batı‟ya gönderilen Agâh Efendi ile ġinasi‟ydi. Gazete, Ceride-i Havadis‟le 

rekabet etmek için, daha sonra yayınını haftada beĢ güne çıkarmıĢtır. Edebiyatımızda 
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yeri olan ġinasi‟nin yazdığı „ġair Evlenmesi‟ adlı tiyatro oyunu, bu gazetede dizi olarak 

yayınlanmıĢtır. Gazete, Ziya PaĢa'nın kaleme aldığı sanılan ve eğitim sistemine sert 

eleĢtirilerde bulunan bir yazı yüzünden, Mayıs 1861'de iki hafta süreyle kapatılmıĢtır. 

Bu olay Türk basınında yayın durdurmanın ilk örneği olmuĢtur. 792 sayı yayımlanan 

Tercüman-ı Ahval, 1866 yılında yayın hayatını bitirmiĢtir. II. MeĢrutiyet'le (1908) 

birlikte, gazetecilik büyük ölçüde canlanmıĢtır. 1908-09 yıllarında ülkede yayımlanan 

günlük gazetelerin sayısı 200'ü aĢtı. (http://www.turkiye.dk/bilgi/6/osmanli-devletinde-

basin-ve-gazetecilik.html) KurtuluĢ SavaĢı öncesi ve savaĢ döneminde, Ġstanbul'da 

çıkan gazeteler ise ikiye ayrıldı. Peyam-i Sabah ve Alemdar; Ġstanbul gazeteleri, 

padiĢahı desteklerken, AkĢam Vakit, Yeni gün ve Ġleri ise, Ankara hükümetinin yanında 

yer almıĢtır. Mustafa Kemal bu dönemde, ilk olarak Sivas'ta Ġrade-i Milliye gazetesinin 

çıkarılmasına ön ayak oldu. Bu gazete daha sonra yayımını Ankara'da Hakimiyet-i 

Milliye adıyla sürdürdü.          

 Cumhuriyet döneminde yeni çıkanların yanı sıra, eski gazetelerin birçoğu da 

varlığını sürdürmüĢtür. 1924'te Yunus Nadi tarafından kurulan Cumhuriyet gazetesi 

günümüzde de yayımlanmaya devam etmektedir. 1946'da çok partili siyasal yaĢama 

geçiĢle birlikte, basında da bir canlanma görülmüĢtür. Ne var ki, Demokrat Parti dönemi 

(1950-60) basın için yeni kısıtlamaların getirildiği, gazetecilere sert cezaların 

uygulandığı yıllar olmuĢtur. 1970'lerde Ülke çapında yayınlanan birçok gazete renkli 

ofset basıma geçti. Renkli ve resimli magazin ekleri veren gazeteler yaygınlaĢtı. 

Özellikle 1980 sonrasında; „Boyalı Basın‟ da denen, „Bulvar‟ gazetelerinin tirajında 

büyük artıĢlar görülmüĢtür. Ġlk Türk gazetelerinin yayımlandığı 19. yüzyılda gazetecilik 

daha çok yazarların, edebiyatçıların, devlet adamlarının sürdürdüğü iĢti. Gazeteciler; bu 

mesleği bir eğitimden geçerek değil, usta-çırak iliĢkisi içinde öğrenenlerdi. Bu durum; 

Cumhuriyet döneminde ilk gazetecilik okulunun açıldığı 1948'e kadar sürmüĢtür. 

Gazetelerin Adı ve KuruluĢ Yılı 

Türkiye‟de halen yayınlanan gazetelerin kuruluĢ yılları Ģöyledir : (2020 Nisan 

itibariyle, günlük tirajı 50 binin üstündekiler alınmıĢtır.) 

1-Yeni Asır      1895  9- Yeni ġafak  1994  

2-Milliyet      1926  10- Posta   1995 

http://www.turkiye.dk/bilgi/6/osmanli-devletinde-basin-ve-gazetecilik.html
http://www.turkiye.dk/bilgi/6/osmanli-devletinde-basin-ve-gazetecilik.html
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3-Hürriyet         1948  11- Yeniçağ   2002 

4-Türkiye      1970  12- Sözcü   2007 

5-Sabah      1985  13- Milat   2011 

6-Yeni Akit      1993  14- Korkusuz  2014 

7-Takvim      1994  15- Yeni Birlik 2016 

8-AkĢam      1994  16- Karar  2016  

 

2.3. Matbuattan Medyaya (Türkiye‟de “Basın”ın “Medya”ya 

DönüĢümü) 

Türkiye‟de eskiden; „Basın‟ denince akla gazeteler gelirdi. Çünkü baĢka iletiĢim 

aracı yoktu. Ġstanbul ve Ankara‟da basılıp, doğunun en uzak köĢesine kamyonlarla 

gönderilen gazeteler, iki-üç gün sonra okuyucunun eline geçerdi. 1960‟larda 

Anadolu‟da yaĢayan benim gibiler; iliklerimize kadar iĢleyen soğuğa rağmen, kıĢ 

gününde gazeteleri getirecek olan kamyonların yolunu, gazete satan bayilerin önünde 

saatlerce bekler, hiç de, Ģikâyet etmezdik. Soğuktan morarmıĢ halimize aldırıĢ etmeden, 

elimize aldığımız gazetenin boya kokusu, adeta fırından çıkmıĢ taze ekmek kokusu gibi, 

içimizi ısıtırdı. 4-5 gün, hatta bir hafta önce olmuĢ bir olay, o dönemde bizler için çok 

taze sayılırdı. 1950‟li, 60‟lı, 70‟li ve 80‟li yıllarda gazetecilerin neredeyse tamamına 

yakını, „alaylılar‟dan oluĢuyordu. Yani herhangi bir yüksekokulu; hele hele „gazetecilik‟ 

okulunu bitirmemiĢ, yalnızca usta-çırak yöntemiyle bu iĢi öğrenen kiĢiler çalıĢmaktaydı. 

   Türkiye‟de ilk radyo yayını; 1927 yılında, Ankara ve Ġstanbul‟da 

kurulan beĢer kilovatlık telsiz istasyonlarından yapılmıĢtır. Bunun iĢletme hakkı da 

PTT‟ye verilmiĢti. Uyduruk ve çoğu amatörce elle yapılan ve her yerden çekmeyen 

antenlerle, temiz bir ses almak pek mümkün olmuyordu. Günün belli saatlerinde yayın 

yapan cızırtılı radyonun açılıĢı, kapanıĢı ve belli baĢlı evlerde radyo dinlemek ayrı bir 

ritüeldi. ġarkılı türkülü müzik programları, ev halkının tek eğlencesiydi. Evin çalıĢan 

erkekleri ise; Saat 19:00 sularında yayınlanan ve „Ajans‟ denen haberi dinlemek için, bir 

an önce evlerine yetiĢebilmenin telaĢını yaĢarlardı. ĠletiĢim Uzmanı; gazeteci, Prof. Dr. 

Haluk ġahin, o dönemin radyosu hakkında „İletişimde Karavanadan, Kafeteryaya‟ adlı 

kitabında bu duruma Ģöyle iĢaret etmektedir: „Radyo alanında da durum pek parlak 
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sayılmazdı. Yine TRT‟nin tekeli altında bulunan radyo yayıncılığı tekdüze programcılığı 

ve yerel ses eksikliği nedeniyle halkın büyük bir kesimi tarafından fazla dinlenmiyor ve 

benimsenmiyordu. Halk her fırsatta Polis Radyosu gibi cılız alternatiflere yöneliyordu.‟ 

(ġahin, 2004; s. 7-8) Yasaya göre; o zamanlar Türkiye'de, radyo ve televizyon 

yayınları yani tekelcilik, TRT elinde olduğundan, özel televizyon kurulamıyordu. 

ĠletiĢimci Prof. Dr. Haluk ġahin; “Tüm ülke tarafından seyredilebilen tek bir televizyon 

kanalı vardı. Kısa özerk dönemi dışında, hep devletin kontrolü altında tutulan ve 

siyah/beyaz yayın yapan TRT kanalı…Zaten televizyon, komşu ülkelere kıyasla 10-15 yıl 

gecikmeyle, ancak 1968 yılında yayınlara başlamıştı.” (ġahin, 2004; s. 7).  

     Türkiye; „Özel Televizyon‟ ile, 1989 yılında kaçak 

yani korsan yolla tanıĢmıĢtır. ġimdiki Star Televizyonu, 1989‟da ülke dıĢında 

LihtenĢtayn‟da kurulmuĢ ve oradan Türkiye‟ye yayın yapmaya baĢlamıĢtır. Bu 

televizyon; o dönemde Yeni Ġstanbul gazetesi, Hayat - Ses dergilerinin sahibi olan Cem 

Uzan ile, dönemin BaĢbakanı Turgut Özal‟ın oğlu, Ahmet Özal ortaklığında „Star 1‟ 

adıyla kurulmuĢ ve 1990 yılında, Türkiye‟de günlük 12 saatlik bir yayına baĢlamıĢtır. 

BaĢbakan Özal‟ın emriyle; TRT‟nin elindeki tekelcilik hakkı, önce bir yasayla PTT‟ye, 

oradan da „Star 1‟ televizyonuna devredildi. Üç yıl devam eden ortaklık, anlaĢmazlık 

yüzünden bozulunca, televizyonun adı 1992 yılında „Interstar‟ olarak değiĢtirilip, Uzan 

ailesinin olmuĢtur. Televizyon 2002 yılında, bu kez „Star 2‟ adını almıĢ, 2004 yılına 

kadar bu grubun elinde bulunan televizyon daha sonra, birtakım borçlar yüzünden önce 

TMSF‟ye (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu), oradan da 2005 yılında Doğan Holding‟e 

satılmıĢtır. 2011 yılında bu kez, DoğuĢ Holding satın almıĢtır. Halen (2020) „Star 

Televizyonu‟ adıyla bu grubun bünyesinde yayın hayatına devam etmektedir. 

Türkiye‟deki bu ilk özel televizyonunun ardından diğer özel televizyonlar da, (Magic 

Box, Star 1, Tele On,  Show TV, HBB, Kanal 6, Flash, Cine 5, Kanal D ve ATV) 

hayatımıza girmiĢtir.  Bunlara özel radyolar da (1992) eklenince,  „ortak bir ad‟ bulma 

yoluna gidilmiĢti. O güne kadar „Basın‟ olan haberleĢme araçlarının adı, „Medya‟ olarak 

anılmaya baĢlanmıĢtır. Özel radyo ve televizyonların yayına girmesiyle, herkeste bir 

“Gazeteler artık batar” kaygısı ve beklentisi baĢlamıĢ, ancak korkulan olmamıĢtır. 

Gerçi gazetelerin reklam gelirlerine televizyon ve radyolar da ortak oldu ama, bu durum 

gazeteleri batırmamıĢtır. Çünkü gazete, televizyon ve radyoların büyümesiyle, reklam 

gelirleri de artmaya baĢlamıĢtır.  Medyanın, bütün bölümleriyle tamamlandığı 
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düĢünülürken, 1990‟ın ortalarında „internet‟ denilen baĢka bir rakip çıkmıĢtır. Ġnternetin 

müthiĢ bir hızla geliĢmesi sonucunda da bugün hepimizin kullandığı ve „Sosyal Medya‟ 

denen, haberleĢme türü geliĢmiĢ ve geliĢmeye de devam etmektedir. Yine bir yandan 

gazete ve televizyonlarda bir „batma‟ kaygısı yaĢanıyordu. “İnternet bir olayı veya 

haberi dakikası, dakikasına veriyor. Özellikle gazeteler bunun karşısında tutunamaz 

batar” denmeye baĢlanmıĢtı. Günümüz itibarıyla endiĢe edilen henüz gerçekleĢmediği 

gözlenmektedir. Gazete, televizyon, radyo ve internet, adeta 4 yapraklı yonca gibi 

medyayı tamamlamıĢtı. Artık günümüzde her büyük medya kuruluĢunun gazetesi, 

televizyonu, radyosu ve internet sitesi vardır. Yani; hem okuyucu, hem izleyici, hem 

dinleyiciyi, hem de reklam gelirini kaybetmemiĢti. Birinden kaybettiğini, diğerinden 

kazanmaya baĢlamıĢtı. Eskiden gazete ve televizyon muhabirleri habere gider, bilgileri 

toplar ve gelip haberini yazardı. Haberler gazetelerde ertesi gün, televizyonlarda ise 

birkaç saat sonra verilirdi. Ġnternetin çıkması ve ıĢık hızıyla geliĢen teknolojiyle birlikte, 

olay daha farklı boyutlara taĢınmıĢtı. Rekabetle baĢ edebilmek için, Ģimdi televizyon ve 

radyo muhabirleri olay yerinden „canlı‟ olarak haberini vermeye baĢlamıĢtı. Ġnternetler 

zaten haberi anında verebilmektedir. Gazeteler ise; haberi önce kendi internet 

sitelerinden verip, rekabette geri kalmıyor, ertesi gün de daha detaylı ve farklı 

geliĢmelerle haberi, sayfalarına taĢıyor.  Bugün gazete muhabirleri; ellerindeki 4,5 G ve 

akıllı telefonlarla haberi, ya yazı, ya da görüntüyle olay yerinden, anında gazetelerinin 

internet sayfalarına göndermekteler. Haber, ertesi günün kâğıt baskısı için son haline 

getirilmeden önce, ilkin orada yayınlanıyor. Günümüzde, geleneksen medya ile dijital 

medyanın entegrasyonundan da söz edilmektedir. „Dijital Medya‟nın nereye gittiği pek 

kestirilmiyor, ama geliĢen teknolojiyle birlikte, dalga dalga üzerimize doğru geldiği de 

muhakkak. Gazeteler yine ölmeyecek, yani yazılı basın yok olmayacak, ama belki 

internetle birlikte biraz Ģekil değiĢtireceği söylenmektedir. 

2.3.1.  Türkiye‟de Medya Sahipliği 

Türkiye‟de Medya Sahipliği çok önemlidir. Çünkü medya bazıları için elde 

tutulması gereken adeta sihirli bir güçtür. O yüzden günümüzde Türk basınında; bazı 

medya sahipleri zarar etmelerine rağmen, yine de basında olmayı sürdürmektedir. 

Çünkü çoğu zaman medyayı kullanarak; ticaretin baĢka alanlarında da iĢ yapmıĢ ve de 

buralardan çok büyük paralar kazanmıĢlardır. Dolayısıyla; medyadaki zararlarını, bu 
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alanlardan karĢılamıĢlardır. 2020 yılı itibarıyla Türkiye'de 2,474 gazete, 3650 dergi, 899 

radyo istasyonu, 108 televizyon kanalı yayın yapmaktadır. 2018‟de Reklamcılar 

Derneği‟nin, Türkiye‟de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları (Mart 2019) reklam 

gelirlerine iliĢkin raporuna göre; gazetelerin reklam gelirleri 2017 yılına göre % 19 

oranında azaldı. Bu azalmayla, basın yatırımları % 9.5‟lik pazar payı ile dördüncü 

sıraya geriledi. 2018 yılında toplam 2 milyar 272 milyon dolar olan medya yatırımının, 

568 milyon doları reklam yatırımlarına aitti. 2018 yılında, Hürriyet, Sabah ve Posta 

reklam gelirlerinde, ilk üç gazeteydi (Eylül 2018). Sözcü'nün tirajı yüksek olmasına 

rağmen, muhalif duruĢundan dolayı, reklam sayısının sınırlı olduğu bildirildi. 

Türkiye'de medya sektöründeki en önemli değiĢiklik, Doğan Grubun tüm medya 

varlıklarının, Mart 2018'de Demirören Gruba satıĢı oldu. Doğan Grubu, medya 

sektöründen tamamen çekildi. Bu değiĢiklik sonrasında, gazetelerin ilk 10 listesinde; 

Demirören Grubu‟nun 31 Ekim 2018'de kapatılan Vatan Gazetesi hariç, üç gazetesi 

(Hürriyet, Posta ve Milliyet) bulunmaktadır.  

 

Şekil 3: Türkiye‟de Medya Sahipliği  (https://turkey.mom-rsf.org/tr/medya/gazete/)  

2.3.2. Türkiye‟de Medya Sahipliği ve YoğunlaĢma 

Türkiye'de 2,474 gazete, 3650 dergi, 899 radyo istasyonu, 108 televizyon kanalı 

yayın yapıyor (TÜĠK 2018). Nüfusun yüzde 72,9‟u internet kullanıyor ve hanelerin 

internete eriĢim oranı yüzde 83,8 (2016‟da bu oran %72.9‟du) (TÜĠK 2018). Reuters 

Enstitüsü‟nün 2018 yılında yayınladığı rapora göre; haberleri gazetelerden takip eden 
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kentli nüfusun oranı yüzde 46, haberleri TV‟den alan nüfus ise, toplam nüfusun yüzde 

77‟sini oluĢturuyor. Haberleri dijital medyadan alanların oranı ise, yüzde 87. Medya 

takipçilerinin yüzde 71‟i, dört medya grubu tarafından paylaĢılıyor. Turkuvaz - Kalyon 

grubu (%30). Ġkinci sıradaki Ciner Grubu (%15). Demirören Grup (%15 ) medya 

takipçileri oranına bakıldığında üçüncü büyük medya grubu. DoğuĢ Grubu ise (%11) ile 

dördüncü sırada. Bu grupları sırasıyla; Estetik Yayıncılık (Sözcü gazetesi – Korkusuz 

ve web-sitesi %10), Hayat Görsel Yayıncılık (Kanal 7, Radyo 7, haber7.com - %10), 

TRT (%9) ve Türk Medya (%5) takip ediyor. 

 

 

ġekil 4: Türkiye‟de Medya Sahipliği ve YoğunlaĢma 

https://turkey.mom-rsf.org/tr/medya/gazete/ 

 

 

2.3.3. Türkiye‟de Radyo Sahipliği ve Sayısı 

Türkiye'de (2018) 34‟ü ulusal, 81'i bölgesel, 784'ü yerel, toplam 899 radyo yayın 

yapıyor (2016‟da bu oran Ģöyleydi: 36'sı ulusal, 102'i bölgesel, 953'ü yerel toplam 1.090 

radyo) „Kamu Yayıncılığı‟ yapmakla yükümlü TRT, 1992'ye kadar radyoculuğu 

tekelinde tuttu. TRT'nin beĢ ulusal, beĢ bölgesel, üç uluslararası ve üç yerel radyo 

https://turkey.mom-rsf.org/tr/medya/gazete/
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istasyonu bulunuyor. Ġlk radyo yayını 1927'de baĢladı. Medya grupları arasında sektöre 

hakim iki medya Ģirketi var: Demirören Grubu (Radyo D ve CNNTürk) ve DoğuĢ 

Grubu (Kral FM, NTV Radyo, Kral Pop, Kral Dünya Radyosu). Her birinin ilk 10 

listesinde iki radyo istasyonu var. Ayrıca, Ekim 2018 URYAD verilerine göre; kitle 

katılım oranı en yüksek radyo istasyonu Kral FM. Devlet radyosu TRT FM ikinci sırada 

yer alıyor. URYAD & Nielsen‟in (2018) ekim ayı haftalık araĢtırmasına göre, 

toplumunun yüzde 56'sı radyo dinliyor ve kadınların radyo dinleme oranı (haftada 

%43,9) erkeklerden (haftada % 56,1) daha az. Türkiye'deki radyo dinleyicilerinin 

yaklaĢık yüzde 78,7'si 35-44 yaĢ arasında. (URYAD ve Nielsen 2018.) Reklamcılar 

Derneği‟nin açıkladığı 2019 yılı tahmini verilerine göre, 2018 yılında, medya ve reklam 

yatırımları toplamı 11.002 milyon TL‟yi bulan sektörde radyoya düĢen pay % 5,6‟lık bir 

büyüme oranıyla %3.3. 

 

ġekil 5: Türkiye‟deki radyo sahipliği. 

 https://turkey.mom-rsf.org/tr/medya/radyo/ 

2.3.4. Türkiye‟de Televizyon Sahipliği ve Sayısı  

Türkiye'de 19'u ulusal, 12'i bölgesel, 165'i yerel, toplam 196 televizyon yayın 

yapmaktadır (RATEM, 2018). Devlet radyo ve televizyonu TRT, 13 TV kanalına 

sahiptir. 2009 yılında TRT Kurdi kanalıyla, Kürtçe dilinde yayın yapmaya baĢlamıĢtır. 
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Ayrıca 2010 yılında, Arapça yayın yapan TRT El Arabia kanalı kurulmuĢtur. Türkiye 

Radyo Televizyon Kurumu (TRT) 1990'larda ticari radyoların kurulmasına kadar, 

yayıncılık tekelini elinde bulundurmaktaydı. Türkiye'nin ilk özel kanalı olan Star 1, 

1990'da kurulmuĢtur. 1993'te, özel yayıncılığa iliĢkin düzenleme anayasaya eklenmiĢtir. 

Televizyon, Türkiye'nin en popüler medya platformu olmaya devam etmektedir. 

Reklamcılar Derneği verilerine göre, toplam medya ve reklam yatırımları önceki yıla 

göre yüzde 2,9 büyümeyle göstermiĢtir ve 11.002 milyon TL (2.272 milyon ABD 

Doları) olarak gerçekleĢen medya ve reklam yatırımlarında en büyük payı yüzde 47 ile 

televizyon almıĢtır. Mart 2019 yılı Türkiye‟de Medya ve Reklam Yatırımları 

Reklamcılar Derneği Raporuna göre, yatırımların yüzde 9,5‟i gazetelere, 28,9‟u dijital 

platformlara, 3.3‟ü radyoya gitmiĢtir.  Doğan Grubu, medya varlıklarının, Mart 2018'de 

Demirören Gruba satılmasının ardından en çok izleyici kitlesine sahip ilk 11 TV 

kanalından arasında, dört büyük medya grubuna ait sekiz kanal var: Star TV, NTV 

(DoğuĢ), Show TV, HaberTürk (Ciner), Kanal D, CNNTürk (Demirören), ATV, A 

Haber (Turkuvaz). Geriye kalan üç kanal ise Fox Networks'e ait olan FOX TV, devletin 

yayın organı TRT ve Hayat Görsel Yayıncılık'ın sahip olduğu Kanal 

7. (https://turkey.mom-rsf.org) 

 

 

 

 

 

 

ġekil 6: Türkiye‟de Televizyon Sahipliği ve Sayısı  

https://turkey.mom-rsf.org/tr/medya/tv/ 

2.3.5. Türkiye‟de Dijital Medya 

Türkiye‟de 82 milyon 3 bin 882 kiĢi yaĢamaktadır. (TÜĠK ġubat 2019). Toplam 

nüfusunun 59.36 milyonu aktif internet kullanıcısı (toplam nüfusun yüzde 72‟si) ve bu 

https://turkey.mom-rsf.org/tr/medya/tv/
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sayının 44 milyonu telefonlarından internete bağlanıyorlar (mobil internet kullanıcıları 

toplam nüfusun % 53‟ünü oluĢturuyor) (We are Social, 2019). Türkiye Ġstatistik 

Kurumu'na (TÜĠK) göre; internet kullanımı Ağustos 2018 itibariyle yüzde 72,9 

civarındadır. Erkeklerin yüzde 80,4'ü kadınların yüzde 65,5'i internet kullanıyor. We are 

Social (2019) tarafından yapılan „Ġnternet ve Sosyal Medya Kullanıcı Ġstatistikleri‟ 

isimli araĢtırmaya göre; Türkiye‟de Ġnternet kullanıcılarının % 84'ü her gün internete 

giriyor ve herhangi bir cihaz üzerinden internette ortalama 7 saat geçirmektedir. 

Toplumun % 12'si haftada en az bir kez çevrimiçi oluyor. Reuters Enstitüsü'nün 

yayınladığı rapora göre (2018), Türkiye‟de sosyal medyayı haber kaynağı olarak gören 

kentli nüfusun oranı 2016‟da %73 iken, bu oran 2018 yılında yüzde 66‟ya düĢmüĢ. 

Sosyal medya platformları arasında, habere ulaĢmak için Facebook %51 oranıyla ilk 

sırada. Youtube yüzde 41, Twitter yüzde 35 oranında kullanılmaktadır. Reklamcılar 

Derneğinin Mart 2019‟de yayınlanan tahmini verilerine göre; reklamlara yapılan toplam 

2.751 milyon TL  tutarındaki yatırımların, yüzde 28,9‟unu oluĢturmaktadır.   

 

ġekil 7: Türkiye‟de Dijital Medya (Sosyal Medya) 

https://turkey.mom-rsf.org/tr/medya/dijital-medya/ 

Günümüzün yeni iletiĢim teknolojileri sayesinde artık herkesin kendi „tek kiĢilik 

medya‟sını oluĢturduğu söylenebilir. Sosyal medya, bunun kanıtı olarak gösterilebilir. 

https://turkey.mom-rsf.org/fileadmin/_processed_/c/4/csm_14_TR_ONLINE_c7bed5e685.png
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Ġnsanlar, her yaptıklarını duyurmak, yazmak, fotoğraf ve görüntü yollamak için 

genellikle internet kanalıyla, sosyal medyayı kullanmaktalar.    

Türkiye Ġnternet, Sosyal Medya ve Mobil Kullanım Ġstatistikleri 

We Are Social 2020 raporuna göre; Türkiye Ġnternet, sosyal medya ve mobil 

kullanıcı istatistikleri: (Türkiye‟nin nüfusu: 83,88 milyon olarak alınmıĢtır.)   

 * 62 milyon internet kullanıcısı, Türkiye nüfusunun % 74‟üdür.  

 * 54 milyon sosyal medya kullanıcısı, Türkiye nüfusunun % 64üdür. 

 * 77 milyon mobil kullanıcısı, Türkiye nüfusunun %92‟sini oluĢturmaktadır.  

* Ġnternet kullanıcıları günde ortalama olarak 7,5 saat Ġnternet‟te vakit 

geçirmektedir.   

* Ġnternet kullanımı istatistiklerine bakıldığında mobil telefon kullanımının artıĢ   

gösterdiği, bilgisayar tablet ve diğer araçların kullanımında ciddi bir azalıĢ söz 

konusudur.   

* Alexa sıralamasına göre; Türkiye‟de Google en çok ziyaret edilen site 

konumundadır. Google‟ı video paylaĢım sitesi YouTube  takip etmektedir. Facebook 4. 

sırada yer almaktadır.   

* Ġnternet kullanıcılarının %93‟ü Ġnternet‟te online video izlemektedir,  

 * %72‟si internet servisleri üzerinden müzik dinlemekte olup, %42‟lik bir kesim 

de online radyo dinleyicisidir.         

 * Türkiye‟de sosyal medya kullanımının yaĢ dağılımına baktığımızda, en yüksek 

kullanım oranının 25-34 yaĢ arasında olduğunu görmekteyiz. Yine bu oranın cinsiyete 

göre sosyal medya kullanım yaĢına göre dağılımında da benzer bir sonuç gösterdiği 

ortada.YaĢ arttıkça sosyal medya kullanımı azalmaktadır.      

 * Türkiye‟de sosyal medya kullanım alıĢkanlıklarına baktığımızda, kullanıcıların 

%96‟sı ayda bir kez sosyal medya platformları üzerinden mesajlaĢmakta, %88‟i sosyal 

medya paylaĢımları ile etkileĢime geçmektedir. Ortalama 3 saate yakın sosyal medyada 

vakit harcanmakta ve ortalama bir kullanıcı baĢına 9 sosyal medya hesabı 

bulunmaktadır. * Türkiye‟de Facebook neredeyse mobil cihazlar üzerinden 

kullanılmaktadır.  %2‟lik bir oranla Facebook, bilgisayar ve laptoplar üzerinden 
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kullanılıyor.   * Türkiye‟de YouTube üzerinde yapılan arama 

istatistiklerine göre en çok arama müzik ve film alanlarında yapılmaktadır.  

      * Akıllı cihaz kullanımında Android 

kurduğu üstünlüğü korumaktadır. Mobil trafiğin %84‟ü Android cihazlar üzerinden 

sağlanmaktadır. Raporda ilk kez diğer iĢletim sistemlerine de yer verildiği dikkat 

çekmekte ve iOS kullanımında azalıĢ görülmektedir. Türkiye Mobil Kullanım 

AlıĢkanlıkları Mobil uygulama alıĢkanlıkları/ hareketlerine baktığımızda, mobil 

kullanıcıların %47‟si mobil para transferleri yapmakta, %44‟ü görsel arama araçları 

kullanılmakta ve %38‟lik bir oranla QR kod okutmaları yapılmaktadır.  * 

Türkiye‟de her 10 kiĢiden 9‟unun, mobil cihazı bulunmaktadır. Bu cihazların %89‟u 

akıllı telefonlardan oluĢmaktadır. (https://dijilopedi.com/2020-turkiye-internet) 

Dünya Ġnternet, Sosyal Medya ve Mobil Kullanım Ġstatistikleri        

We Are Social 2020 raporuna göre;        

 * 4.54 milyar internet kullanıcısı, dünya nüfusunun % 59‟udur.   

 * 3.80 milyar  sosyal medya kullanıcısı, dünya nüfusunun % 49‟u dur.  

 * 5.19 milyar mobil kullanıcısı, dünya nüfusunun % 67‟sini oluĢturmaktadır.  

 * Ġnternet kullanıcıları günde ortalama olarak 7 saat Ġnternet kullanmaktadır.  

 * Alexa sıralamasına göre dünya genelinde Google en çok ziyaret edilen sitedir. 

 * Ġnternet kullanıcılarının % 90‟ı Ġnternet‟te online video izlemektedir.  

 * % 70‟i internet servisleri üzerinden müzik dinlemekte olup, %47‟lik bir kesim 

de   online radyo dinleyicisidir.        

 * We Are Social 2020 raporuna göre; sosyal medya kullanıcı sayısı 3.80 milyara 

ulaĢmıĢ durumda. Dünya genelinde her iki kiĢiden biri sosyal medya kullanmaktadır. 

 * En çok kullanılan sosyal medya platformlarına göre; Facebook 2.49 milyar 

kullanıcı sayısıyla lider olarak karĢımıza çıkıyor.       

 * En çok kullanılan ikinci sosyal medya platformu olan Youtube„u (2 milyar 

kullanıcı) WhatsApp (1,6 milyar kullanıcı) takip ediyor.     

 * Twitter kullanıcılarının yaĢ dağılımına göre erkeklerde 25-34 yaĢ arası, 

kadınlarda ise 18-24 yaĢ arasındaki bireyler yoğunluktadır. Twitter„da yaĢ arttıkça 

kullanım oranı 18 yaĢ ve üstü seviyesi dikkate alındığında yaĢlara göre eĢit bir dağılıma 

sahiptir. 
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* YouTube‟un 2 milyar kullanıcıya sahip olduğunu, bu kullanıcının yarısının her 

gün aktif olarak YouTube‟u kullandığını ve erkek kullanıcı sayısının fazla olduğunu 

görmekteyiz. * Mobil kullanıcı sayısı her yıl düzenli olarak artmaktadır. Rapordaki son 

verilerden hareketle mobil kullanıcı sayısı 5.19 milyardır. (https://dijilopedi.com/2020-

dunya-internet) 

2.4. Medya, Meslek mi, Yoksa Herkesin Yapabileceği Bir ĠĢ mi? 

 Son yıllarda „Basın‟ büyük bir evrim geçirerek, „Medya‟ oldu. Günümüzde; 

„Medya‟nın, bir „Meslek mi‟, yoksa herkesin yapabileceği bir „iş mi?‟ olduğu tartıĢmaya 

değer bir konudur ve tartıĢılmalıdır. Medyanın bir „Meslek‟ olarak kabul edilmesi 

gerektiğini düĢünenler, bunun tahsilini alanların dıĢında, kimsenin yapmasına izin 

verilmemesi gerektiğini savunmaktalar. Bu görüĢün savunucularına göre, nasıl ki 

doktorluk, avukatlık ya da eczacılık gibi meslekleri yapabilmek için  ilgili fakülteden 

alınmıĢ diploma Ģartı koĢuluyorsa, gazetecilik yapmak isteyenler için de aynı Ģart 

aranmalıdır. Devletin iletiĢim fakültelerinin sayısını sınırlaması ve mezunlar için yeni 

istihdam politikaları üretmesi gerekmektedir.(Korkmaz, 2012; s. 10)    

 ĠletiĢim uzmanlarının bazıları; tıpkı; doktorluk, avukatlık, mühendislik, diĢçilik, 

hemĢirelik, eczacılık, muhasebecilik ve öğretmenlik mesleği gibi bu mesleğin de 

yalnızca sektörün eğitimini alanlar tarafından yapılması gerektiğini söylemektedirler. 

Çünkü kimse tahsilini yapmadan; “Benim babam doktordur, onun nasıl ameliyat 

yaptığını biliyorum. Ayrıca; hastalarına nasıl ilaç yazdığını yıllarca görerek, öğrendim. 

O yüzden ben de, baba mesleğini yapabilirim” diyemez, demez ve de yaptırmazlar. 

Yine benzer Ģekilde, hiç kimse; “Babam avukattı, ben de öğrendim davalara girerim, 

hatta kiĢiyi ipten bile alırım” da diyemez. Ancak; günümüzde berber kalfasından bile o 

mesleğin sertifikası istenirken, maalesef medya için bu söz konusu değildir. Bu hususu 

daha etkin bir Ģekilde çalıĢmamızda dile getirebilmek için medya ve gazete, radyo-

televizyon tarihini açıklamayı bir gereklilik olarak gördük. Medya‟nın;  herkesin 

yapabildiği bir „iĢ‟ değil de, yalnızca ĠletiĢim mezunlarının yapabileceği bir „meslek‟ 

olması ve saygınlık kazanabilmesi için, bu konuda topyekûn bir çalıĢma ve mücadele 

vermek gerekmektedir.  „Peki bunlar kimdi?‟ AraĢtırmalarımızda Ģu paydaĢlar 

saptanmıĢtır: ĠletiĢim Fakülteleri olan; Devlet ve Vakıf Üniversiteleri‟nin yetkilileri 

veya sahipleri. Devlet ve Vakıf ĠletiĢim Fakülteleri‟nin Dekanları. Bölüm BaĢkanları 
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(Gazete, Televizyon, Radyo. Ġnternet, Halkla ĠliĢkiler, Görsel Sanatlar, 

Reklamcılık).ĠletiĢim Fakültesi Öğretim Görevlileri.  ĠletiĢim Fakülteleri‟nde okuyan 

öğrenciler. Medya patronları, (Gazete, Televizyon, Radyo, ve Ġnternet.) Halkla ĠliĢkiler 

firmaları ve reklam Ģirketlerini de dâhil etmek gerekmektedir. 

2.4.1. Gazeteciler Cemiyetleri‟ndeki Üyelerin Eğitim Durumları: (2019)  

AraĢtırma kapsamında Türkiye‟nin 81 ilinin, 76‟sında Gazeteciler Cemiyeti‟ne 

üye medya çalıĢanlarının eğitim durumları tespit edilmiĢtir. UlaĢılan toplam üye sayısı 

15.006‟dır. ÇalıĢanların yüzde 2.97‟si (*N=446) ilkokul, yüzde 2.62‟si (N=393) 

ortaokul, yüzde 38.29‟u (N=5746) lise, yüzde 2.22‟si (N=333) ön lisans, yüzde 53.5‟i 

(N=8029) lisans ve yüzde 0.39‟u (N=59) lisans üstü eğitim almıĢtır. Lise seviyesinde 

iletiĢim mezunlarının genel içerisindeki oranı yüzde 0.41‟dir (N=61). Ön lisans 

seviyesinde bu oran yüzde 0.22 (N=33), lisans seviyesinde yüzde 28.54 (N=4283), 

yüksek lisans seviyesinde ise 0.05‟tir (N=8) Her eğitim seviyesi toplam olarak kabul 

edilip tekrar hesaplanarak, iletiĢimle ilgili bir bölümden mezun oranı belirlenmiĢtir. 

Buna göre; lise mezunları arasında iletiĢim lisesinden mezun istihdam oranı yüzde 

1.1‟dir. Önlisans mezunları arasında, iletiĢimle ilgili bir bölümden mezunların istihdam 

oranı yüzde 9.9‟dur. Lisans seviyesinde ĠletiĢim Fakültesi‟nden mezun olanların 

istihdam edilme oranı yüzde 53.3‟tür. Yüksek lisans yapmıĢ olanlar arasında oran ise 

13.8‟dir. 

*N= Ġnsan 

Tablo 2: Türkiye‟nin 76 ilindeki Gazeteciler Cemiyetleri üyesi sayısı ve medya 

çalıĢanlarının eğitim durumları: (2019) 

Eğitim Durumu        *N % 

Ġlkokul 446 2.97 

Ortaokul 393 2.62 

Lise-ĠletiĢim 61 0.41 

Lise-Diğer 5685 37.88 

Önlisans (iletiĢim) 33 0.22 

Önlisans (diğer) 300 2.00 

Lisans ĠletiĢim 4283 28.54 
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Lisans (Diğer) 3746 24.96 

Yüksek Lisans-ĠletiĢim 8 0.05 

Yüksek Lisans-diğer 50 0.33 

Doktora 1 0.01 

Toplam 15.006 100.0 

 

 

ġekil 8: Gazeteciler Cemiyeti üyesi medya çalıĢanlarının eğitim durumları 

 

 

Tablo 3: 600 çalıĢanı bulunan bir medya grubu çalıĢanlarının eğitim durumları (Ġstanbul 

merkez ve 4 ayrı Ģehirde, bürosu var) 

Eğitim Durumu N % 

Ġlkokul 8 1.33 

Ortaokul 12 2.00 

Lise-ĠletiĢim 33 5.50 

Lise-Diğer 192 32.00 

Lisans ĠletiĢim 110 18.33 

Lisans (Diğer) 230 38.33 

Yüksek Lisans 15 2.50 

Toplam 600 100.0 
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ÇalıĢma kapsamında Toplam 600 çalıĢanı olan Ġstanbul merkezli ve 4 ayrı 

Ģehirde bürosu bulunan bir medya grubu çalıĢanlarının eğitim durumları da tespit 

edilmiĢtir. Bu medya grubunda çalıĢanların yüzde 1.33‟ü (N=8) ilkokul, yüzde 2‟si 

(N=12) ortaokul, yüzde 5.5‟i (N=33) iletiĢim lisesi, yüzde 32‟si (N=192) diğer lise, 

yüzde 18.33‟ü (N=110) iletiĢim fakültesi, yüzde 38.33‟ü (N=230) diğer fakülteler ve 

yüzde 2.5‟i (N=15) yüksek lisans mezunudur. 

ġekil 9 - 600 çalıĢanı bulunan bir medya grubu çalıĢanlarının eğitim durumları (Ġstanbul 

merkez ve 4 ayrı Ģehirde, bürosu var) 

 

 

2019 yılı itibarıyla; Türkiye‟deki 81 ilin 76‟sında, medya mensuplarının üye 

olduğu gazeteciler cemiyeti mevcuttur. Bunların 5‟inin baĢkanı kadındır. (Alanya, Gaye 

CoĢkun: 107 üyesi var. Aydın, Semra ġener 150 üyesi vardır. Çanakkale, Hafize 

Akıncı: 149 üyesi var. Ġzmir, Misket Dikmen 903 üyesi var. Karabük, Serap Karaoğlu: 

40 üyesi var). Medya çalıĢanlarının eğitim durumu istatistiğine ulaĢılan Türkiye‟deki 76 

ilden, dördünde (Karaman, Kırıkkale, Siirt ve Sinop) lisans mezunu, medya çalıĢanı 

bulunmamaktadır. Adıyaman, Edirne, Ġskenderun, Mersin, MuĢ ve UĢak illerinde ise 

ĠletiĢim Fakültesi mezunu medya çalıĢanı bulunmamaktadır. 76 ilden, 57‟inde ĠletiĢim 

Fakültesi mezunu medya çalıĢanlarının sayısı, farklı fakültelerden mezun medya 

çalıĢanlarından daha azdır. Antalya ve Bilecik‟te ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının sayısı 

ile diğer fakültelerden mezunların sayısı birbirine eĢittir. Özellikle büyük Ģehirlerde, 

ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının daha fazla istihdam edildiği görülmektedir. ĠletiĢim 
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Fakültesi mezunlarının daha çok istihdam edildiği iller Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, 

Gaziantep, Konya, Bolu, Manisa, Samsun, EskiĢehir, Tekirdağ, Kastamonu, Bayburt, 

Elazığ‟dır. Çoğu ilde ĠletiĢim Fakültesi mezunu az iken, Ġstanbul ve Ankara‟daki yüksek 

istihdam sayısı nedeniyle toplamda ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının sayısı, diğer 

fakültelerden mezun olanlardan daha fazla çıkmaktadır. Farkın temel kaynağı ise, 

Ġstanbul‟dur. Ġstanbul‟da 2019 iletiĢim fakültesi mezununa karĢın, 775 diğer fakülte 

mezunları medya sektöründe görev yapmaktadır. Ankara‟da ise 867 ĠletiĢim Fakültesi 

mezununa karĢın, 623 diğer fakülte mezunları medya sektöründe görev yapmaktadır. 

Belirgin farklılığın olduğu diğer bir il ise Konya‟dır. Konya‟da ĠletiĢim Fakültesi 

mezunu sayısı 110 iken, diğer fakülte mezunları 52‟dir.      

  Medya sektöründe çalıĢan ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının yarısı (% 

47,16) Ġstanbul‟da istihdam edilmektedir. Ġstihdamda ikinci sırada Ankara (% 20,24) 

olup, bunu sırasıyla Ġzmir (% 5,82), Antalya  (% 3,50), Konya (% 2,57), Gaziantep (% 

2,33), (% 2,03) izlemektedir.  Medya sektöründe çalıĢan diğer fakülte mezunlarında 

dağılım illere göre farklılık göstermekle birlikte Ġstanbul (% 20,69) yine istihdamda ilk 

sırada yer almaktadır. Ġstanbul‟u sırasıyla Ankara (% 16,63), Ġzmir (% 5,55), Muğla (% 

5,34), Antalya (% 4,00), Mersin (% 3,92) ve Bursa (% 3,76) izlemektedir.  

  Ġlkokul mezunu medya çalıĢanlarının iller bazındaki oranları 

değerlendirildiğinde, bütünün yüzde 2.97‟sini oluĢturdukları görülmektedir. Oran olarak 

en çok ilkokul mezunu istihdamı olan iller, UĢak (% 32.14), Bilecik (% 26,47), Kilis  

(% 26.09), Iğdır (% 25), Amasya (% 25.71) ve Hatay (% 21.79) Ģeklinde 

sıralanmaktadır (Tablo x). Ġlkokul mezununun en çok istihdam edildiği il Ġstanbul (% 

25.78) ve Konya‟dır (% 8.97). 

Ortaokul mezunu medya çalıĢanlarının iller bazındaki oranları 

değerlendirildiğinde bütünün yüzde 2.62‟sini oluĢturdukları görülmektedir. Oran olarak 

en çok ortaokul mezunu istihdamı olan iller, Batman (% 40.91), Niğde (% 27,71), Hatay 

(% 24.36), Kırıkkale (% 23.81) ve UĢak (% 17.86) Ģeklinde sıralanmaktadır (Tablo x). 

Ortaokul mezununun en çok istihdam edildiği iller Ġzmir (% 11.45) ve Batman‟dır (% 

11.45).           

 Lise mezunu medya çalıĢanlarının iller bazındaki oranları değerlendirildiğinde 

bütünün yüzde 38.29‟unun oluĢturdukları görülmektedir. Lisans mezunlarından sonra, 
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en büyük oranı lise mezunları oluĢturmaktadır. ĠletiĢim Lisesi mezunlarının genel 

içerisindeki oranı yüzde 0.41‟dir (N=61). Çoğunluk (% 37.88) diğer lise türlerinden 

mezun olmuĢtur. Birçok ilde medya çalıĢanları içerisinde en büyük grubu lise mezunları 

oluĢturmaktadır. Oran olarak en çok lise mezunu istihdamı olan iller, Ardahan (% 

86,76), Edirne (% 82,67), ġırnak (% 81,82), Kastamonu (% 82,35) ve Ġskenderun (% 

79,55) Ģeklinde sıralanmaktadır (Tablo x). ĠletiĢim Lisesi mezunlarının en çok istihdam 

edildiği iller Bursa (N=21), Kayseri (N=16) ve Sinop‟tur (N=13). Sayı çokluğu 

açısından bakıldığında lise mezunu istihdamının tüm illere yayıldığı söylenebilir. Ġller 

arasında en çok lise mezunu istihdamı Ġstanbul‟da (% 11.82) gerçekleĢmiĢtir. Sonra 

sırasıyla Ġzmir (% 7.04) Ankara (% 7,67) ve Edirne (% 4,36) gelmektedir.   

 Önlisans mezunlarının genel medya çalıĢanları içerisindeki oranı yüzde 2.22 

düzeyindedir. ĠletiĢim  önlisans programı mezunlarının genel içerisindeki oranı yüzde 

0.22‟dir (N=33). Çoğunluk (% 2) diğer önlisans mezunlarından oluĢmaktadır. Oran 

olarak en çok önlisans mezunu istihdamı olan iller sırasıyla Bitlis (% 37.5), KırĢehir (% 

25.93), Bingöl (% 24.49), Bilecik (% 20,59) ve Van‟dır (% 19.81). En çok iletiĢim 

alanında önlisans mezunu istihdam eden iller Sakarya (N=8) ve Elazığ‟dır (N=6). 

Önlisans mezunları en çok Mersin (% 18,67), Ankara (% 20,33), Denizli (% 10,33) ve 

Van (% 7). Ġllerinde istihdam edilmektedir. 

 

Tablo 4: Gazeteciler Cemiyeti üyesi medya çalıĢanlarının eğitim durumlarının illere 
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2.4.2. Türkiye‟de Basın Kartı Nedir, Ne ĠĢe Yarar, Kim Verir, Türü ve Sayısı? 

 Basın kartı: habere eriĢimde, haberi yapmada, haber ortamlarına girmede 

mesleki kimliğin gerekli olduğu her ortamda gazeteci için olmazsa olmazdır. Basın 

kartı, taĢıyanın gazeteci olduğu ve habercilik yaptığı anlamına gelmektedir. Basın 

kartına, bir bakıma „Haberci Pasaportu‟ diyebiliriz. Basın Kartsız haber yapmak pek 

kolay değildir. ÇatıĢma bölgeleri dâhil, her tür riskli ortamlarda bulunabilen gazeteci 

için kart aynı zamanda koruyucudur. 2018 yılına kadar Sarı Basın Kartı‟nı, 

BaĢbakanlığa bağlı BYEGM (Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü) 

vermekteydi. 2018 sonrası ise  Basın Kartı, CumhurbaĢkanlığı‟na (CĠMER) bağlı 

ĠletiĢim BaĢkanlığı, tarafından verilmektedir. (http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu) 

Bu kart; Turkuaz renkli Basın Kartı (Gazetelerin personeline verdiği Kimlik Kartı değil) 

taĢıyan gazetecilere, ülkelere göre değiĢen avantajlar da tanınmaktadır. Örneğin 

Türkiye‟de; Habere gidiĢlerde yolu kapatan görevliden geçiĢ izni, Toplu TaĢıma 

Araçları‟nda ücretsiz ulaĢım, müzelere veya buna benzer yerlere ya indirimli ya da 

ücretsiz giriĢ gibi avantajları vardır. Kasım 2018 tarihinde BaĢbakanlık BYGEM 

tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi gazeteci sayısı 15.423, Sürekli Basın Kartı 

Sahibi sayısı ise 5.709 iken, Mart 2019 tarihinde CumhurbaĢkanlığı CĠMER tarafından 

verilen aynı kart sahibi gazetecilerin sayısı, sırasıyla 14.759 ve 5.691‟dir. Rakamlarda 

da görüldüğü üzere; değiĢim sonrası geçen 5 aylık süre içinde, belli bir sayıda azalma 

olmuĢtur.       „Basın Kartı‟, tam zamanlı 

ve sigortalı çalıĢan basın mensuplarına, devlet tarafından verilen bir tanıtım kartıdır. Bir 

basın mensubu, bu kartı basında tahsil durumu ve çalıĢma süresine göre almaya hak 

kazanmaktadır. Tam zamanlı ve sigortalı çalıĢan ĠletiĢim Fakültesi mezunları, 

baĢvurduktan bir yıl sonra almaktadır. Diğer tahsil grupları; 1,5 – 2 yıl sonra sahip 

olmaktadır. Dolayısıyla, Basın Kartı, tez çalıĢmamızın konusuyla doğrudan ilgilidir. 

2019 Mart yılı itibariyle; Türkiye'de Sarı Basın Kartı ve Sürekli Basın Kartı olan medya 

mensubu sayısı; 14,759‟dır. (Sarı Basın Kartı - tam zamanlı olarak çalıĢan gazetecilerin taĢıdığı 

resmi bir kimlik kartıdır. Bunu taĢıyan kiĢinin; gazetecilikten baĢka iĢinin olmaması gerekir. 
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Gazeteci, iĢten ayrıldığında veya çıkarıldığında, bu kartı (eskiden BaĢbakanlığa bağlı 

BYEGM‟ye, 2018 yılından itibaren de CumhurbaĢkanlığı‟na bağlı - CĠMER‟e) iade etmek 

durumundadırlar. ĠĢe tekrar baĢladığında yeniden alabilmektedir.) Sürekli Basın Kartı (20 yıl 

Sarı Basın Kartı taĢıyan gazetecilere verilen, medya mensubunun emekliliğinde bile, iade etmek 

zorunda olmadığı ve ömür boyu taĢıdığı karttır.) 229 Basın ġeref Kartı taĢıyan vardır (artık 

bu kart verilmiyor.)  Serbest Basın Kartı: 10.458 (Sarı Basın Kartı taĢıyan, iĢten ayrılan veya 

çıkarılan medya mensubunun, en fazla bir yıl taĢıyabildiği karttır. Medya mensubu aynı 

sektörde iĢ bulamadığı veya tekrar medyada çalıĢmadığı takdirde, bu kartı 1 yılın sonunda, iade 

etmek zorundadır.) 

2.4.3. Dünyada Basın Kartını Kim Verir? 

Dünyanın birçok ülkesinde genelde basın kartını sendikalar vermektedir. Çünkü 

gazeteciler; dünyanın hemen her yerinde, „devletin gazetecisi‟ olmaya karĢı 

çıkmaktadır. Çünkü devletler veya hükümetler „Basın Kartı Verme Hakkı‟nı ellerine 

geçirince, öncelikle bunun tam tersini yani „vermeme hakkı‟nı kullanmaktan yana 

olabilirler. Ġtalya. Ġngiltere, Norveç, Finlandiya, Ġsveç, Hırvatistan, Hollanda, Avusturya 

gibi ülkelerde basın kartı sendikalarca verilmektedir. Almanya‟da basın kartı dağıtan tek 

merkez yoktur. Çin‟de ise, basın kartını devlet verilmektedir. Gazetecilere kartın 

verilmesinde gecikmeler ve iptaller yaĢanmakta, kara listeye alınmakta, yargılanmakta 

veya cezaevine atılmaktadır. (www.presspasses.us) ABD‟de basın kartını; Uluslararası 

Basın Fotoğrafçılar Birliği, BirleĢik Gazeteci ve Fotoğrafçılar Derneği, ABD Basın 

Ajansı adlı kuruluĢlar tarafından verilmektedir. (http://www.press-pass.us/)  

  Rusya'da uzun yıllar; Türk gazetelerinin ve televizyonlarının 

temsilciliğini yapan Cenk BaĢlamıĢ, “Rusya‟da kimler gazetecilik yapar?” sorusunu 

Ģöyle yanıtladı:  

Rusya‟da sadece iletiĢim değil, diğer fakülte mezunları da gazeteci olabilir. 

ĠletiĢim mezunu olmak Ģart değil. Büyük medya kuruluĢlarında gazeteci 

olabilmek için üniversite eğitim Ģart... Fakat taĢrada gazeteciler lise mezunu 

da olabilir. Rusya'da basın kartı sitemi çok farklı. Devlet medya 

kurumlarından sağlanan basın kartının ağırlığı daha fazla... Diğer medya 

kuruluĢları ise kendi veriyor. Bir de Rusya Gazeteciler Birliği'nin sağladığı 

basın kartı da var, ama onun fazla bir ağırlığı yoktur. 

2.4.4. Türkiye‟de Medyada Ġstihdam Kaybı 
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Türkiye'de son yıllarda çeĢitli nedenlerden dolayı, medya çalıĢanlarının büyük bir 

kısmının iĢini kaybettiği gözlemlenmektedir. Bu nedenleri satır baĢlarıyla sıralayacak 

olursak; ekonomik kriz, kapanan gazeteler, kağıda basılan gazeteden vazgeçip dijital 

medyaya geçiĢ, medyanın büyük bir grubunun, büyük Ģirketlerin eline geçmesi ve 

daralmaya gitmeleri, sosyal medya ve ihbar hatlarıyla bedava haber almaları sonucu, 

haber merkezlerinin küçülmesi hatta kapatılması, medyadaki iĢsizlik oranını artırmıĢtır.

 Tüm bunlara ek olarak; üniversite düzeyinde iletiĢim eğitimi almıĢ mezunlar, 

iĢe alınmak için ya kiĢisel iliĢki kanallarını kullanmak ya da baĢka alanlarda iĢ 

aramak zorunda kalmaktadır. ĠletiĢim alanında bir iĢ bulduklarında ise çok düĢük 

ücretlerle ve sosyal güvenceden yoksun olarak çalıĢtırılmaktadırlar. Sık sık yaĢanan 

krizler sonucu iĢten çıkarılanlar yanında iĢsiz olanların sayısı da giderek artmaktadır. 

Bütün bu sorunları artıran bir baĢka öğe de iletiĢim alanında çalıĢmak için mutlaka 

iletiĢim eğitimi almıĢ olma zorunluluğunun bulunmamasıdır. ĠletiĢim eğitimi 

alan ancak kendi alanında istihdam olanağı bulamayanlar, baĢka mesleklere giriĢ 

koĢullarını karĢılayamadıkları için sıkıntı yaĢarken, çok farklı meslek eğitimi almıĢ 

kiĢiler iletiĢim mesleklerinde istihdam edilebilmektedir.  

Türkiye'de yazılı basında istihdam edilenlerin sayısı; yüzde 42 azalarak, 46 bin 

497'ye geriledi. Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) verilerinden yaptığı 

derlemeye göre; geçen yıl (2018) yazılı basın organlarında çalıĢanların yaklaĢık 

üçte ikisini erkekler oluĢturdu. Gazete ve dergilerde 29 bin 165 erkek, 17 bin 

332 kadın çalıĢan görev aldı. Yazılı basın organlarında çalıĢanların sayısı 

2018'de, 2014 yılına göre yüzde 42 azalarak, 80 bin 364'ten, 46 bin 497'ye düĢtü. 

Bu dönemde erkek çalıĢanların sayısı yüzde 52,4, kadın çalıĢanların sayısı ise 

yüzde 9,2 geriledi. ÇalıĢanların yaklaĢık üçte ikisini erkekler oluĢturdu. Basın ve 

dağıtım bölümünde ise çalıĢanların yüzde 83'ünü erkekler oluĢturdu. Bu 

bölümde 5 bin 113 erkek, bin 40 kadın istihdam edildi. Öte yandan basın ve 

dağıtım alanında çalıĢanların sayısının geçen yıl 2014 yılına göre, yaklaĢık 

yüzde 80 azalması dikkati çekti. Söz konusu 5 yılda bu alanda çalıĢanların sayısı 

29 bin 968'den, 6 bin 153'e geriledi. Yayın bölümünde çalıĢanların sayısı ise 

yüzde 20 azalıĢla 40 bin 344 olarak kayıtlara geçti. Yazılı basın organlarında 

çalıĢan kadınların eğitim durumunun erkeklerden daha yüksek seviyede olması 

dikkati çekti. Sektörde istihdam edilen kadınlar arasında lisans ve üstü eğitim 

seviyesinde bulunanların oranı yüzde 61'i bulurken, erkeklerde bu oran yüzde 

51,5'te kaldı. (AA, 2018) 

 

TÜĠK‟in 2018 iĢgücü istatistiklerine göre; iĢsizlikte en yüksek ikinci oran 

gazetecilikte. Resmi verilere göre; her dört gazeteciden biri iĢsizdir. Gazeteci iĢsizliği 
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bir yılda yüzde 4,7 oranında artarak yüzde 23,8 oldu. Ancak birtakım baĢka kaynaklar; 

gazetecilikte iĢsizlik oranının yüzde 25-30 arasında olduğunu söylemektedir. „Yani 

yaklaĢık 10 bin kiĢilik sektörün, Ģu anda neredeyse 3 bini ne yazık ki iĢsiz ve bu oran 

daha da artacak gibi görünüyor" demektedirler. Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye 

Temsilcisi Erol Önderoğlu, son 10 yılda, 10 bine yakın gazetecinin sektör dıĢına 

itildiğini söylemektedir. Önderoğlu; “Bizim bildiğimiz hikâyeler içerisinde; aldığı 

tazminatla Anadolu‟da bir köy evine yerleĢen de var. Evini, arabasını satıp annesi ve 

babasının yanına yerleĢen meslektaĢımız da vardır. Son yıllarda çaycılık yapan ya da 

uzun zamandır iĢsizliğini sürdürmek zorunda kalan da vardır. En idealist olanlardan 

bazıları da alternatif medya ortamları, siteleri kurarak biraz daha özgür hareket 

edebilecekleri projeler geliĢtiriyorlar” demektedir. (DW, 2018) 
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BÖLÜM 3. TÜRKĠYE‟DE ĠLETĠġĠM FAKÜLTELERĠ 

Bir önceki bölümde, medya tarihi her yönüyle irdelenmeye çalıĢıldı. Bu tarihin 

bize verdiği önemli bilgiler bu bölümde, ĠletiĢim Fakülteleri‟nin tarihi ile 

birleĢtirilemeye çalıĢılacaktır. Böylece elde edilen bilgiler ĠletiĢim Fakültesi 

mezunlarının medya sektöründe istihdam edilmelerinin olanakları daha anlamlı bir 

Ģekilde incelenebilecektir. Buna göre bu bölümde ĠletiĢim Fakültelerinin kısa bir 

geçmiĢini ele almaya çalıĢacağız.  Türkiye‟de ilk olarak özel gazetecilik 

okulu 1948‟de Müderris Fehmi Yahya tarafından Ġstanbul Özel Gazetecilik Okulu 

adı ile Ġstanbul‟da açılmıĢtır. Üniversite düzeyinde bir eğitim kurumu olan okul, basın 

dünyasına ve iĢ hayatına hazırlıklı eleman yetiĢtirmek amacıyla kurulmuĢtu. Okul, biri 

ortaokul üzerine 3 yıllık, diğeri ise lise üzerine bir yıllık eğitim veren iki devreden 

oluĢuyordu. Okulun eğitimine 1963 yılında ara verildi. (Ġnuğur, 1988; s. 160). 1965‟te, 

625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Türkiye‟de özel Yüksek okulların 

açılabilmesine olanak tanınınca, gazetecilik eğitiminde özel Yüksekokullar dönemi 

baĢlamıĢtır. 1966‟da Ġstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu, 1967‟de Ankara‟da 

BaĢkent Özel Gazetecilik Yüksek Okulu, 1968‟de Ġzmir‟de Ġzmir KarataĢ Özel 

Gazetecilik Okulu hizmete açılmıĢtır. (Altun, 1995; s.110). Bu okullar yapılan 

Ģikayetler üzerine incelemeye alındı ve 1971 yılında çıkarılan bir yasa ile 

devletleĢtirilerek akademilere bağlandı. (Tokgöz, 2003; s. 23). 2547 sayılı yasa ile 

Yüksek Öğretim Kurulunun kurulmasıyla birlikte, tüm mevcut devlet 

üniversitelerinde, eğitim ve öğretim bakımından yeni düzenlemeler yapılması 

gündeme geldi. Bu düzenlemelerle birlikte, yüksek Öğretim kurumlarının teĢkilatı 

1982 yılında 41 sayılı kanun hükmündeki Kararname ile tekrar düzenlenmiĢtir. Bu 

kararname ile gazetecilik alanında eğitim veren okullar, Ankara, Ġstanbul, Marmara, 

Ege ve Gazi Üniversiteleri Basın Yayın Yüksek Okulları adı altında bu üniversitelerin 

rektörlüklerine bağlanmıĢtır. 
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3.1. Türkiye‟de 2019 - 2020  Devlet ve Vakıf Üniversiteleri  

ġekil 10. Türlerine göre mevcut üniversite sayısı 

 

Türkiye'de 2019 - 2020 yılı itibarıyla, 208 üniversite vardır. Bunlardan 

129'u Devlet Üniversitesi, 79'u Vakıf Üniversitesi‟dir (MYO dâhil). Devlet üniversitesi, 

yönetim olarak herhangi bir vakıf veya özel kurumla bağlantısı bulunmayan, bütçesi 

devlet tarafından karĢılanan üniversite tipidir. 2008 yılında alınan yeni üniversitelerin 

kurulması kanunuyla, Türkiye'nin her ilinde en az bir devlet üniversitesi bulunmaktadır. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)‟e göre, 2019-2020 öğretim yılında, Türkiye‟de Devlet ve 

Vakıf üniversitelerinde durum Ģöyledir: 

    

    Toplam  Devlet  Vakıf 

Önlisans:    3,002,964  2,845,301 157,663 

Lisans:    4,538,926  4,145,428 393,498 

Y. Lisans:      297,001     239,072   57,929 

Doktora:      101,242       90,648   10,594 

Toplam Öğrenci Sayısı: 7,940,133   7,320,449 619,684 
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Türkiye‟de var olan 73 ĠletiĢim Fakültesi‟nde (Devlet ve Vakıf), 79,475 öğrenci 

okumaktadır. 

 

ġekil 11: 2019-2020 Yükseköğretim öğrenci sayısı,  https://yokatlas.yok.gov.tr 

 

 

Tablo 5:  2019-2020 Türkiye Üniversiteleri  - (Kaynak: www.yök.gov.tr) 

Birim Adı 
KuruluĢ 

Yılı 
Tür Ġl Adı Bölge Adı 

ABDULLAH GÜL 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
21.07.2010 DEVLET KAYSERĠ ĠÇ ANADOLU 

ACIBADEM MEHMET ALĠ 

AYDINLAR 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
18.05.2007 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

ADANA ALPARSLAN 

TÜRKEġ BĠLĠM VE 

TEKNOLOJĠ 

ÜNĠVERSĠTESĠ 

14.04.2011 DEVLET ADANA AKDENĠZ 

ADIYAMAN 17.03.2006 DEVLET ADIYAMAN GÜNEYDOĞU 
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AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ 17.03.2006 DEVLET AMASYA KARADENĠZ 

ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ 30.11.1973 DEVLET ESKĠġEHĠR 
ĠÇ 

ANADOLU 

ANKA TEKNOLOJĠ 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
18.06.2013 VAKIF ANKARA 

ĠÇ 

ANADOLU 

ANKARA HACI BAYRAM 

VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 
18.05.2018 DEVLET ANKARA 

ĠÇ 

ANADOLU 

ANKARA MEDĠPOL 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
18.05.2018 VAKIF ANKARA 

ĠÇ 

ANADOLU 

ANKARA MÜZĠK VE GÜZEL 

SANATLAR ÜNĠVERSĠTESĠ 
01.07.2017 DEVLET ANKARA 

ĠÇ 

ANADOLU 

ANKARA SOSYAL 

BĠLĠMLER ÜNĠVERSĠTESĠ 
31.01.2013 DEVLET ANKARA 

ĠÇ 

ANADOLU 

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 13.06.1946 DEVLET ANKARA 
ĠÇ 

ANADOLU 

ANKARA YILDIRIM 

BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ 
21.07.2010 DEVLET ANKARA 

ĠÇ 

ANADOLU 

ANTALYA AKEV 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
23.04.2015 VAKIF ANTALYA AKDENĠZ 

ANTALYA BĠLĠM 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
21.07.2010 VAKIF ANTALYA AKDENĠZ 

ARDAHAN ÜNĠVERSĠTESĠ 22.05.2008 DEVLET ARDAHAN 
DOĞU 

ANADOLU 

ARTVĠN ÇORUH 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
29.05.2007 DEVLET ARTVĠN KARADENĠZ 

ATAġEHĠR ADIGÜZEL 

MESLEK YÜKSEKOKULU 
16.03.2014 

VAKIF 

MYO 
ĠSTANBUL MARMARA 

 

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 31.05.1957 DEVLET ERZURUM 
DOĞU 

ANADOLU 

ÜNĠVERSĠTESĠ ANADOLU 

AFYON KOCATEPE 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
11.07.1992 DEVLET 

AFYONKAR

AHĠSAR 
EGE 

AFYONKARAHĠSAR 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
18.05.2018 DEVLET 

AFYONKARA 

HĠSAR 
EGE 

AĞRI ĠBRAHĠM ÇEÇEN 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
29.05.2007 DEVLET AĞRI 

DOĞU 

ANADOLU 

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ 20.07.1982 DEVLET ANTALYA AKDENĠZ 

AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 17.03.2006 DEVLET AKSARAY ĠÇ ANADOLU 

ALANYA ALAADDĠN 

KEYKUBAT 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
23.04.2015 DEVLET ANTALYA AKDENĠZ 

ALANYA HAMDULLAH 

EMĠN PAġA 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
03.03.2011 VAKIF ANTALYA AKDENĠZ 

ALTINBAġ 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
22.05.2008 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 
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ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ 15.07.1997 VAKIF ANKARA 
ĠÇ 

ANADOLU 

AVRASYA ÜNĠVERSĠTESĠ 10.12.2010 VAKIF TRABZON KARADENĠZ 

AVRUPA MYO 05.09.2009 
VAKIF 

MYO 
ĠSTANBUL MARMARA 

ADNAN MENDERES 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
11.07.1992 DEVLET AYDIN EGE 

BAHÇEġEHĠR 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
18.01.1998 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 11.07.1992 DEVLET BALIKESĠR MARMARA 

BANDIRMA ONYEDĠ EYLÜL 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
23.04.2015 DEVLET BALIKESĠR MARMARA 

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 22.05.2008 DEVLET BARTIN KARADENĠZ 

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 15.01.1994 VAKIF ANKARA 
ĠÇ 

ANADOLU 

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ 29.05.2007 DEVLET BATMAN 
G.DOĞU 

ANADOLU 

BAYBURT ÜNĠVERSĠTESĠ 22.05.2008 DEVLET BAYBURT KARADENĠZ 

BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 15.07.1997 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

BEYKOZ ÜNĠVERSĠTESĠ 07.09.2016 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

 

BEZM-Ġ ÂLEM VAKIF 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
24.04.2010 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

BĠLECĠK ġEYH EDEBALĠ 

ÜNĠVERSĠ 
29.05.2007 DEVLET BĠLECĠK MARMARA 

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ 29.05.2007 DEVLET BĠNGÖL 
DOĞU 

ANADOLU 

BĠRUNĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 27.02.2014 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠT. 29.05.2007 DEVLET BĠTLĠS 
DOĞU 

ANADOLU 

BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 12.09.1971 DEVLET ĠSTANBUL MARMARA 

BOLU ABANT ĠZZET 

BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 
11.07.1992 DEVLET BOLU KARADENĠZ 

BURDUR MEHMET AKĠF 

ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ 
17.03.2006 DEVLET BURDUR AKDENĠZ 

BURSA TEKNĠK 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
21.07.2010 DEVLET BURSA MARMARA 

BURSA ULUDAĞ 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
11.04.1975 DEVLET BURSA MARMARA 

ÇAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 15.07.1997 VAKIF MERSĠN AKDENĠZ 

ÇANAKKALE ONSEKĠZ 

MART ÜNĠVERSĠTESĠ 
11.07.1992 DEVLET ÇANAKKALE MARMARA 

ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ 15.07.1997 VAKIF ANKARA 
ĠÇ 

ANADOLU 

ÇANKIRI KARATEKĠN 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
29.05.2007 DEVLET ÇANKIRI 

ĠÇ 

ANADOLU 

 

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ 30.11.1973 DEVLET ADANA AKDENĠZ 

DEMĠROĞLU BĠLĠM 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
28.03.2006 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 
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DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ 30.11.1973 DEVLET DĠYARBAKIR 
G.DOĞU 

ANADOLU 

DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ 15.07.1997 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

DOKUZ EYLÜL 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
20.07.1982 DEVLET ĠZMĠR EGE 

DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 17.03.2006 DEVLET DÜZCE KARADENĠZ 

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ 01.01.1955 DEVLET ĠZMĠR EGE 

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ 18.11.1978 DEVLET KAYSERĠ 
ĠÇ 

ANADOLU 

ERZĠNCAN BĠNALĠ 

YILDIRIM ÜNĠVERSĠTESĠ 
17.03.2006 DEVLET ERZĠNCAN 

DOĞU 

ANADOLU 

ERZURUM TEKNĠK 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
21.07.2010 DEVLET ERZURUM 

DOĞU 

ANADOLU 

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
18.08.1993 DEVLET ESKĠġEHĠR 

ĠÇ 

ANADOLU 

ESKĠġEHĠR TEKNĠK 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
18.05.2018 DEVLET ESKĠġEHĠR 

ĠÇ 

ANADOLU 

FARUK SARAÇ TASARIM 

MESLEK YÜKSEKOKULU 
06.03.2010 

VAKIF 

MYO 
BURSA MARMARA 

FATĠH SULTAN MEHMET 

VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ 
24.04.2010 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

 

FENERBAHÇE 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
24.11.2016 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ 11.04.1975 DEVLET ELAZIĞ 
DOĞU 

ANADOLU 

GALATASARAY 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
06.06.1994 DEVLET ĠSTANBUL MARMARA 

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 20.07.1982 DEVLET ANKARA 
ĠÇ 

ANADOLU 

GAZĠANTEP ĠSLAM BĠLĠM 

VE TEKNOLOJĠ 

ÜNĠVERSĠTESĠ 

18.05.2018 DEVLET GAZĠANTEP 
G.DOĞU 

ANADOLU 

GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 27.06.1987 DEVLET GAZĠANTEP 
G.DOĞU 

ANADOLU 

GEBZE TEKNĠK 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
11.07.1992 DEVLET KOCAELĠ MARMARA 

GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ 17.03.2006 DEVLET GĠRESUN KARADENĠZ 

GÜMÜġHANE 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
22.05.2008 DEVLET GÜMÜġHANE KARADENĠZ 

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 08.07.1967 DEVLET ANKARA 
ĠÇ 

ANADOLU 

HAKKARĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 31.05.2008 DEVLET HAKKARĠ 
DOĞU 

ANADOLU 

HALĠÇ ÜNĠVERSĠTESĠ 18.01.1998 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 11.07.1992 DEVLET ġANLIURFA 
G.DOĞU 

ANADOLU 

HASAN KALYONCU 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
31.07.2008 VAKIF GAZĠANTEP 

G.DOĞU 

ANADOLU 

 

HATAY MUSTAFA KEMAL 11.07.1992 DEVLET HATAY AKDENĠZ 
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ÜNĠVERSĠTESĠ 

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 17.03.2006 DEVLET ÇORUM KARADENĠZ 

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ 22.05.2008 DEVLET IĞDIR 
DOĞU 

ANADOLU 

ISPARTA UYGULAMALI 

BĠLĠMLER ÜNĠVERSĠTESĠ 
18.05.2018 DEVLET ISPARTA AKDENĠZ 

IġIK ÜNĠVERSĠTESĠ 07.06.1996 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

ĠBN HALDUN ÜNĠVERSĠTESĠ 23.04.2015 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

ĠHSAN DOĞRAMACI 

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 
22.05.1985 VAKIF ANKARA 

ĠÇ 

ANADOLU 

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ 03.04.1975 DEVLET MALATYA 
DOĞU 

ANADOLU 

ĠSKENDERUN TEKNĠK 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
23.04.2015 DEVLET HATAY AKDENĠZ 

ĠSTANBUL AREL 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
18.05.2007 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

ĠSTANBUL ATLAS 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
18.05.2018 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

ĠSTANBUL AYDIN 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
18.05.2007 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

ĠSTANBUL AYVANSARAY 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
24.11.2016 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

ĠSTANBUL BĠLGĠ 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
07.06.1996 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

 

ĠSTANBUL ESENYURT 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
18.06.2013 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

ĠSTANBUL GALATA 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
12.06.2019 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

ĠSTANBUL GEDĠK 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
03.03.2011 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

ĠSTANBUL GELĠġĠM 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
03.03.2011 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

ĠSTANBUL KENT 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
07.09.2016 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

ĠSTANBUL KÜLTÜR 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
15.07.1997 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

ĠSTANBUL MEDENĠYET 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
21.07.2010 DEVLET ĠSTANBUL MARMARA 

ĠSTANBUL MEDĠPOL 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
07.07.2009 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

ĠSTANBUL OKAN 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
18.12.1999 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

ĠSTANBUL RUMELĠ 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
23.04.2015 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

ĠSTANBUL SABAHATTĠN 

ZAĠM ÜNĠVERSĠTESĠ 
24.04.2010 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

ĠSTANBUL ġEHĠR 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
22.05.2008 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

ĠSTANBUL ġĠġLĠ MESLEK 

YÜKSEKOKULU 
18.05.2012 

VAKIF 

MYO 
ĠSTANBUL MARMARA 



82 

 

ĠSTANBUL TEKNĠK 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
01.01.1944 DEVLET ĠSTANBUL MARMARA 

 

ĠSTANBUL TĠCARET 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
14.04.2001 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ 18.11.1933 DEVLET ĠSTANBUL MARMARA 

ĠSTANBUL CERRAHPAġA 18.05.2018 DEVLET ĠSTANBUL MARMARA 

ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
28.02.2009 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

ĠSTANBUL 29 MAYIS 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
24.04.2010 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

ĠSTĠNYE ÜNĠVERSĠTESĠ 23.04.2015 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

ĠZMĠR BAKIRÇAY 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
07.09.2016 DEVLET ĠZMĠR EGE 

ĠZMĠR DEMOKRASĠ 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
07.09.2016 DEVLET ĠZMĠR EGE 

ĠZMĠR EKONOMĠ 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
14.04.2001 VAKIF ĠZMĠR EGE 

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
21.07.2010 DEVLET ĠZMĠR EGE 

ĠZMĠR KAVRAM MESLEK 

YÜKSEKOKULU 
12.07.2008 

VAKIF 

MYO 
ĠZMĠR EGE 

ĠZMĠR TINAZTEPE 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
18.05.2018 VAKIF ĠZMĠR EGE 

ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ 

ENSTĠTÜSÜ 
11.07.1992 DEVLET ĠZMĠR EGE 

KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ 30.05.1997 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

 

KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ 11.07.1992 DEVLET KARS 
DOĞU 

ANADOLU 

KAHRAMANMARAġ 

ĠSTĠKLAL ÜNĠVERSĠTESĠ 
18.05.2018 DEVLET 

KAHRAMA

NMARAġ 
AKDENĠZ 

 

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ 

ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ 

 

11.07.1992 

 

DEVLET 

 

KAHRAMA

NMARAġ 

 

AKDENĠZ 

KAPADOKYA 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
16.09.2005 VAKIF NEVġEHĠR 

ĠÇ 

ANADOLU 

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ 29.05.2007 DEVLET KARABÜK KARADENĠZ 

KARADENĠZ TEKNĠK 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
20.05.1955 DEVLET TRABZON KARADENĠZ 

KARAMANOĞLU 

MEHMETBEY 

ÜNĠVERSĠTESĠ 

29.05.2007 DEVLET KARAMAN 
ĠÇ 

ANADOLU 

KASTAMONU 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
17.03.2006 DEVLET KASTAMONU KARADENĠZ 

KAYSERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 18.05.2018 DEVLET KAYSERĠ 
ĠÇ 

ANADOLU 

KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 11.07.1992 DEVLET KIRIKKALE 
ĠÇ 

ANADOLU 

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 29.05.2007 DEVLET KIRKLARELĠ MARMARA 

KIRġEHĠR AHĠ EVRAN 17.03.2006 DEVLET KIRġEHĠR ĠÇ 
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ÜNĠVERSĠTESĠ ANADOLU 

KĠLĠS 7 ARALIK 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
29.05.2007 DEVLET KĠLĠS 

G.DOĞU 

ANADOLU 

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 11.07.1992 DEVLET KOCAELĠ MARMARA 

 

KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ 07.03.1992 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

KONYA GIDA VE TARIM 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
18.06.2013 VAKIF KONYA 

ĠÇ 

ANADOLU 

KONYA TEKNĠK 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
18.05.2018 DEVLET KONYA 

ĠÇ 

ANADOLU 

KTO KARATAY 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
07.07.2009 VAKIF KONYA 

ĠÇ 

ANADOLU 

KÜTAHYA DUMLUPINAR 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
11.07.1992 DEVLET KÜTAHYA EGE 

KÜTAHYA SAĞLIK 

BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 
18.05.2018 DEVLET KÜTAHYA EGE 

LOKMAN HEKĠM 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
20.12.2017 VAKIF ANKARA 

ĠÇ 

ANADOLU 

MALATYA TURGUT ÖZAL 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
18.05.2018 DEVLET MALATYA 

DOĞU 

ANADOLU 

MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 15.07.1997 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

MANĠSA CELÂL BAYAR 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
11.07.1992 DEVLET MANĠSA EGE 

MARDĠN ARTUKLU 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
29.05.2007 DEVLET MARDĠN 

G.DOĞU 

ANADOLU 

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ 20.07.1982 DEVLET ĠSTANBUL MARMARA 

MEF ÜNĠVERSĠTESĠ 27.04.2012 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 11.07.1992 DEVLET MERSĠN AKDENĠZ 

 

 

MĠMAR SĠNAN GÜZEL 

SANATLAR ÜNĠVERSĠTESĠ 

 

20.07.1982 

 

DEVLET 

 

ĠSTANBUL 

 

MARMARA 

MUĞLA SITKI KOÇMAN 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
11.07.1992 DEVLET MUĞLA EGE 

MUNZUR ÜNĠVERSĠTESĠ 22.05.2008 DEVLET TUNCELĠ 
DOĞU 

ANADOLU 

MUġ ALPARSLAN 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
29.05.2007 DEVLET MUġ 

DOĞU 

ANADOLU 

NECMETTĠN ERBAKAN 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
21.07.2010 DEVLET KONYA 

ĠÇ 

ANADOLU 

NEVġEHĠR HACI BEKTAġ 

VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 
29.05.2007 DEVLET NEVġEHĠR 

ĠÇ 

ANADOLU 

NĠĞDE ÖMER HALĠSDEMĠR 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
11.07.1992 DEVLET NĠĞDE 

ĠÇ 

ANADOLU 

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ 17.09.2009 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

NUH NACĠ YAZGAN 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
07.07.2009 VAKIF KAYSERĠ 

ĠÇ 

ANADOLU 

ONDOKUZ MAYIS 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
11.04.1975 DEVLET SAMSUN KARADENĠZ 

ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 17.03.2006 DEVLET ORDU KARADENĠZ 
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ORTA DOĞU TEKNĠK 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
15.11.1956 DEVLET ANKARA 

ĠÇ 

ANADOLU 

OSMANĠYE KORKUT ATA 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
29.05.2007 DEVLET OSMANĠYE AKDENĠZ 

OSTĠM TEKNĠK 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
01.07.2017 VAKIF ANKARA 

ĠÇ 

ANADOLU 

 

ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 18.05.2007 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

PAMUKKALE 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
11.07.1992 DEVLET DENĠZLĠ EGE 

PĠRĠ REĠS ÜNĠVERSĠTESĠ 30.01.2008 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
17.03.2006 DEVLET RĠZE KARADENĠZ 

SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ 07.06.1996 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
15.04.2015 DEVLET ĠSTANBUL MARMARA 

SAKARYA UYGULAMALI 

BĠLĠMLER ÜNĠVERS 
18.05.2018 DEVLET SAKARYA MARMARA 

SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ 11.07.1992 DEVLET SAKARYA MARMARA 

SAMSUN ÜNĠVERSĠTESĠ 18.05.2018 DEVLET SAMSUN KARADENĠZ 

SANKO ÜNĠVERSĠTESĠ 18.06.2013 VAKIF GAZĠANTEP 
G.DOĞU 

ANADOLU 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 11.04.1975 DEVLET KONYA 
ĠÇ 

ANADOLU 

SEMERKAND BĠLĠM VE 

MEDENĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ 
18.05.2018 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

 

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ 

 

29.05.2007 

 

DEVLET 

 

SĠĠRT 

 

G.DOĞU 

ANADOLU 

SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ 29.05.2007 DEVLET SĠNOP KARADENĠZ 

 

SĠVAS BĠLĠM VE TEKNOL. 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
18.05.2018 DEVLET SĠVAS 

ĠÇ 

ANADOLU 

SĠVAS CUMHURĠYET 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
09.02.1974 DEVLET SĠVAS 

ĠÇ 

ANADOLU 

SÜLEYMAN DEMĠREL 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
11.07.1992 DEVLET ISPARTA AKDENĠZ 

ġIRNAK ÜNĠVERSĠTESĠ 22.05.2008 DEVLET ġIRNAK 
G.DOĞU 

ANADOLU 

TARSUS ÜNĠVERSĠTESĠ 18.05.2018 DEVLET MERSĠN AKDENĠZ 

TED ÜNĠVERSĠTESĠ 07.07.2009 VAKIF ANKARA 
ĠÇ 

ANADOLU 

TEKĠRDAĞ NAMIK KEMAL 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
17.03.2006 DEVLET TEKĠRDAĞ MARMARA 

TOBB EKONOMĠ VE 

TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 
01.07.2003 VAKIF ANKARA 

ĠÇ 

ANADOLU 

TOKAT GAZĠOSMANPAġA 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
11.07.1992 DEVLET TOKAT KARADENĠZ 

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ 07.07.2009 VAKIF MERSĠN AKDENĠZ 

TRABZON ÜNĠVERSĠTESĠ 18.05.2018 DEVLET TRABZON KARADENĠZ 

TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ 20.07.1982 DEVLET EDĠRNE MARMARA 
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TÜRK HAVA KURUMU 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
03.03.2011 VAKIF ANKARA 

ĠÇ 

ANADOLU 

TÜRK-ALMAN ÜNĠV 07.11.2010 DEVLET ĠSTANBUL MARMARA 

 

 

 

TÜRKĠYE U.ARASI ĠSLAM, 

BĠLĠM VE TEKNO. 

ÜNĠVERSĠTESĠ 

23.04.2015 DEVLET ĠSTANBUL MARMARA 

TÜRK-JAPON BĠLĠM VE 

TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 
24.06.2017 DEVLET ĠSTANBUL MARMARA 

UFUK ÜNĠVERSĠTESĠ 18.12.1999 VAKIF ANKARA 
ĠÇ 

ANADOLU 

UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ 17.03.2006 DEVLET UġAK EGE 

ÜSKÜDAR ÜNĠVERSĠTESĠ 03.03.2011 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

VAN YÜZÜNCÜ YIL 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
20.07.1982 DEVLET VAN 

DOĞU 

ANADOLU 

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 22.05.2008 DEVLET YALOVA MARMARA 

YAġAR ÜNĠVERSĠTESĠ 14.04.2001 VAKIF ĠZMĠR EGE 

YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 07.06.1996 VAKIF ĠSTANBUL MARMARA 

YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERĠ 20.07.1982 DEVLET ĠSTANBUL MARMARA 

YOZGAT BOZOK 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
17.03.2006 DEVLET YOZGAT 

ĠÇ 

ANADOLU 

YÜKSEK ĠHTĠSAS 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
02.08.2013 VAKIF ANKARA 

ĠÇ 

ANADOLU 

ZONGULDAK BÜLENT 

ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 
11.07.1992 DEVLET ZONGULDAK KARADENĠZ 

     

 

3.2. Türkiye‟de ĠletiĢim Fakülteleri'nin GeliĢim Tarihi      

Türkiye‟de ciddi anlamda (üniversite düzeyinde), gazetecilik eğitiminin miladı, 

1948 yılı olarak bilinmektedir. Bu tarihte Ġstanbul Üniversitesi, Ġktisat Fakültesi‟nde, 

„Gazetecilik Enstitüsü‟ açılmıĢtır. Bu tarihten tam 15 yıl sonra (1965), Ankara 

Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Basın Yayın Yüksekokulu, eğitim vermeye 

baĢlamıĢtır. 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı YÖK Yasası ile birlikte; Ankara, 

Ġstanbul, Marmara, Ege ve Gazi Üniversiteleri Basın Yayın Yüksek Okulları adı altında, 

bu üniversitelerin rektörlüklerine bağlanarak,  ĠletiĢim Fakültesi adını almıĢtır. Eski 

yıllarda sayısı çok az olan ĠletiĢim Fakülteleri 1990 yılının baĢından günümüze kadar, 

hızla çoğalmaya baĢlamıĢtır. Devlet üniversitelerindeki ĠletiĢim Fakülteleri‟nin yanı 

sıra, birtakım giriĢimciler ve kuruluĢlar da çeĢitli vakıflar kurarak, ĠletiĢim Fakülteleri 

açmıĢtır. Türkiye‟de 2019-2020 itibariyle var olan 208 üniversitede; 73 tane ĠletiĢim 
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Fakültesi bulunmaktadır. Bu üniversitelerin; 28‟si Vakıf Üniversitesi, 45‟ü ise Devlet 

Üniversitesi‟dir. 73 ĠletiĢim Fakültesi‟nden 9‟su pasif, 64‟ü ise aktiftir. Pasif durumda 

olan fakültelerin 2 tanesi vakıf, 7 tanesi ise devlet üniversiteleri bünyesinde yer 

almaktadır. Prof. Dr. Oya Tokgöz; Türkiye‟de ĠletiĢim Eğitimi: Elli yıllık bir geçmiĢin 

değerlendirmesi‟ adlı yazısında bu geliĢmeleri Ģöyle özetlemektedir: 

“Son 30 yıldır teknolojiye yatırım, insan gücüne yatırıma göre sektörce hep 

tercih edilmektedir. Gazetecilik Enstitüsünde eğitim süresinin kısalığı nedeniyle 

Öğrenci Derneği 1960 da eğitimin üç yıla çıkarılması için istekte bulunmuĢtur 

1960‟da, Enstitüde üç yıllık eğitime yönelinmekle birlikte, var olan çeĢitli 

sorunlar durulmamıĢtır. Eğitim süresi daha sonraları dört yıla çıkarılarak 

Enstitünün adı Ġstanbul Üniversitesi Gazetecilik Halkla ĠliĢkiler Yüksek Okuluna 

çevrilmiĢtir. Sinema ve Televizyon Yüksek Okulu 1979‟da, Televizyon ile 

Öğretim ve Eğitim Fakültesi adını aldı, fakülteye basın-yayın bölümü de 

eklenerek 1980‟de Fakültenin adı ĠletiĢim Bilimleri Fakültesi olarak değiĢtirildi 

(AĢkun 1979 ve 1980 den aktaran Altun, 1995:113) Devlet üniversiteleri içinde 

iletiĢim fakültelerinin sayısı artarken, 1997 yılından itibaren vakıf 

üniversitelerinin kurulmasının yolu açılınca, vakıf üniversiteleri içinde de 

iletiĢim fakülteleri açıldı. 1988‟de Basın-Yayın Yüksek Okulları‟nda YÖK‟ün 

isteği üzerine gazetecilik ve halkla iliĢkiler bölümlerinin ikiye ayrılmasına ve 

gazetecilik ile halkla iliĢkiler ve tanıtım bölümlerinin kurulmasına kadar 

süregelmiĢtir. Türkiye de 2000 yılının Kasım ayında görülen birinci ekonomik 

kriz, ġubat 2001‟deki ikinci ekonomik kriz medya sektöründe pek çok kiĢinin 

iĢsiz kalmasını beraberinde getirmiĢtir. Sektördeki sendikasızlaĢma nedeniyle 

medyada kriz derinleĢerek sürerken, iĢsiz sayısı artmakta, medya sektörü de 

küçülmektedir.” (Tokgöz, 2003; s. 32) 

 

Tablo 6: Türkiye‟de bulunan 73 ĠletiĢim Fakültesi‟ne iliĢkin bilgiler. (YÖK, 2019 -

2020) 

2019 – 2020 TÜRKĠYE‟DEKĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTELERĠ  

 

Üniversite Adı 

AçılıĢ 

Tarihi 

Üniversite 

Türü Birim Ġli 

Birim 

Durum 

1 AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 DEVLET AKSARAY AKTĠF 

2 ANKARA BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 1997 VAKIF ANKARA AKTĠF 

3 

ANKARA HACI BAYRAM VELĠ 

ÜNĠVER.      2018 DEVLET ANKARA AKTĠF 

4 ANKARA HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2005 DEVLET ANKARA AKTĠF 

5 ANKARA MEDĠPOL ÜNĠVERSĠTESĠ      2018 VAKIF ANKARA AKTĠF 

6 

ANKARA SOSYAL BĠLĠMLER 

ÜNĠVERSĠ. 2018 DEVLET ANKARA PASĠF 

7 ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 1992 DEVLET ANKARA AKTĠF 

8 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT 2018 DEVLET ANKARA PASĠF 
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ÜNĠVERSĠ. 

9 

 

ANTALYA AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ 1998 DEVLET ANTALYA AKTĠF 

10 ANTALYA BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 VAKIF ANTALYA PASĠF 

11 ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ 1972 DEVLET ESKĠġEHĠR AKTĠF 

12 ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 1997 DEVLET ERZURUM AKTĠF 

13 

AYDIN ADNAN MENDERES 

ÜNĠVERSĠT. 2011 DEVLET AYDIN AKTĠF 

14 

BOLU ABANT ĠZZET BAYSAL 

ÜNĠVERSĠ. 2012 DEVLET BOLU AKTĠF 

15 BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 DEVLET BURSA PASĠF 

16 

ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART 

ÜNĠVERSĠ 2011 DEVLET 
ÇANAKKAL

E AKTĠF 

17 ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 DEVLET ADANA AKTĠF 

18 DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 DEVLET 
DĠYARBAKI

R AKTĠF 

19 ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ 2001 DEVLET KAYSERĠ AKTĠF 

20 FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ 1997 DEVLET ELAZIĞ AKTĠF 

21 GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 DEVLET 

GAZĠANTE

P AKTĠF 

22 GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 DEVLET GĠRESUN AKTĠF 

23 GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 DEVLET 
GÜMÜġHAN

E AKTĠF 

24 HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ 2017      VAKIF 

GAZĠANTE

P AKTĠF 

25 

HATAY MUSTAFA KEMAL 

ÜNĠVERSĠTE 2010 DEVLET HATAY AKTĠF 

26 ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 DEVLET MALATYA AKTĠF 

27 ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 VAKIF ĠSTANBUL AKTĠF 

28 ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 VAKIF ĠSTANBUL AKTĠF 

29 

ĠSTANBUL BAHÇEġEHĠR 

ÜNĠVERSĠTESĠ 1998 VAKIF ĠSTANBUL AKTĠF 

30 ĠSTANBUL BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 VAKIF ĠSTANBUL AKTĠF 

31 ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1996 VAKIF ĠSTANBUL AKTĠF 

32 ĠSTANBUL ESENYURT ÜNĠVERSĠTESĠ 2004 VAKIF ĠSTANBUL AKTĠF 

33 

ĠSTANBUL 

FENERBAHÇEÜNĠVERSĠTESĠ 2016 VAKIF ĠSTANBUL AKTĠF 

34 

ĠSTANB. GALATASARAY 

ÜNĠVERSĠTESĠ 1994 DEVLET ĠSTANBUL AKTĠF 

35 ĠSTANBUL GELĠġĠM ÜNĠVERSĠTESĠ 2018 VAKIF ĠSTANBUL  AKTĠF 

36 ĠSTANBUL HALĠÇ ÜNĠVERSĠTESĠ 1998 VAKIF ĠSTANBUL AKTĠF 

37 

ĠSTANBUL ĠBN HALDUN 

ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 VAKIF ĠSTANBUL AKTĠF 

38 ĠSTANBUL KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ 2000 VAKIF ĠSTANBUL AKTĠF 

39 ĠSTANBUL KENT ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 VAKIF ĠSTANBUL  AKTĠF 

40 ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ 1997 VAKIF ĠSTANBUL AKTĠF 

41 ĠSTANBUL MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 1997 VAKIF ĠSTANBUL AKTĠF 

42 ĠSTANBUL MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ 1992 DEVLET ĠSTANBUL AKTĠF 

43 ĠSTANBUL MEDĠPOL ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 VAKIF ĠSTANBUL AKTĠF 

44 ĠSTANBUL NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 VAKIF ĠSTANBUL AKTĠF 

45 ĠSTANBUL OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2004 VAKIF ĠSTANBUL AKTĠF 

46 ĠSTANBUL ġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 VAKIF ĠSTANBUL AKTĠF 
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47 ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ 2001 VAKIF ĠSTANBUL AKTĠF 

48 ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ 1982 DEVLET ĠSTANBUL AKTĠF 

49 ĠSTANBUL ÜSKÜDAR ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 VAKIF ĠSTANBUL AKTĠF 

50 ĠSTANBUL YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 1996 VAKIF ĠSTANBUL AKTĠF 

51 

ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL 

ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 VAKIF ĠSTANBUL AKTĠF 

52 ĠZMĠR EGE ÜNĠVERSĠTESĠ 1992 DEVLET ĠZMĠR AKTĠF 

53 ĠZMĠR EKONOMĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2001 VAKIF ĠZMĠR AKTĠF 

54 ĠZMĠR YAġAR ÜNĠVERSĠTESĠ 2001 VAKIF ĠZMĠR AKTĠF 

55 KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 DEVLET KARABÜK PASĠF 

56 KASTAMONU ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 DEVLET 
KASTAMON

U AKTĠF 

57 KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1997 DEVLET KOCAELĠ AKTĠF 

58 

MANĠSA CELÂL BAYAR 

ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 DEVLET MANĠSA AKTĠF 

59 MERSĠN TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 VAKIF MERSĠN PASĠF 

60 MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 2001 DEVLET MERSĠN AKTĠF 

61 MUNZUR ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 DEVLET TUNCELĠ PASĠF 

62 MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 DEVLET MUġ PASĠF 

63 

NĠĞDE ÖMER HALĠSDEMĠR 

ÜNĠVERSĠ. 2011 DEVLET NĠĞDE AKTĠF 

64 ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 DEVLET SAMSUN AKTĠF 

65 PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 DEVLET DENĠZLĠ AKTĠF 

66 SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 DEVLET SAKARYA AKTĠF 

67 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 1992 DEVLET KONYA AKTĠF 

68 SĠVAS CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 DEVLET SĠVAS AKTĠF 

69 SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 DEVLET ISPARTA AKTĠF 

70 TRABZON ÜNĠVERSĠTESĠ 2018 DEVLET TRABZON AKTĠF 

71 UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 DEVLET UġAK AKTĠF 

72 YOZGAT BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 DEVLET YOZGAT AKTĠF 

73 

ZONGULDAK BÜLENT ECEVĠT 

ÜNĠVER. 2010 DEVLET 
ZONGULDA

K PASĠF 
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3.3.    ĠletiĢim Fakülteleri‟ndeki Akademisyen ve Öğrenci Sayısı 

Türkiye‟de 2019 – 2020 yılı itibarıyla ĠletiĢim Fakülteleri bünyesinde; 305 

Profesör, 249 Doçent, 602 Doktor Öğretim Üyesi, 149 Öğretim Görevlisi, 597 

AraĢtırma Görevlisi bulunmaktadır. Toplam öğretim elemanı sayısı ise 1902‟dür. 

Tablo 7: ĠletiĢim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanı sayısı (2019-2020) 

Profesör Doçent 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Öğretim 

Görevlisi 

AraĢtırma 

Görevlisi 
Toplam 
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k 
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149 156 305 108 141 249 263 339 602 87 62 149 308 289 597 915 987 1902 

https://istatistik.yok.gov.tr/ 

YÖK verilerine göre; 2019-2020 yılında ĠletiĢim Fakülteleri‟ne 15.211 öğrenci 

kayıt yaptırmıĢtır. Bu tarihte ĠletiĢim Fakülteleri‟nde kayıtlı öğrenci sayısı 79.475‟dir. 

(Tablo: 5) 

Tablo 8:  ĠletiĢim Fakülteleri‟nde Öğrenim Gören Öğrenci Sayısı (2019-2020) 

Yeni Kayıt Okuyan 

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

8,.275 6.936 15.211 35.225 29.039 64.264 

https://istatistik.yok.gov.tr/ 

3.4. ĠletiĢim Fakültesi Mezunları Ne ĠĢ Yapıyor?    

  Medya; son yıllarda içinde bulunduğu ekonomik kriz; kapanan medya 

kuruluĢları, küçülmeler ve iĢten çıkarmalar yüzünden, büyük bir iĢsizlik sorunuyla karĢı 

karĢıya kalmıĢtır. Hali hazırda çalıĢan ve de iĢsiz kalan medya mensuplarına, bir de her 

yıl artan ĠletiĢim Fakültesi mezunları eklenmektedir. ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının 

yüzde 10'luk bir kısmı, akademik kariyerini seçerken, geriye kalan yüzde 90'lık 
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kısmının büyük bir çoğunluğu, baĢka mesleklere doğru yönelmektedir. ÇeĢitli yollarla 

medya sektörüne girenler ise, çok düĢük ücretlerle; uzun saatler ve haftada 6 gün 

çalıĢtırılarak, insanlık dıĢı bir yaĢama zorlanmaktadır. AĢağıdaki tabloya bakınca, 

ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının, medya sektöründe istihdam konusunda yaĢayacakları 

zorlukları daha rahat bir Ģekilde görebiliriz. Son 3 yılda mezun olan öğrenci sayısı ise 

toplam 23,741‟dir.  

Tablo 9: ĠletiĢim Fakültesi Mezunları 

Mezuniyet Öğretim Erkek Kadın Toplam 

2018-2019 4.212 3.658 7.870 

2017-2018 4.180 3.644 7.824 

2016-2017 4.143 3.904 8.047 

Toplam 12.461 11.320 23.741 

https://istatistik.yok.gov.tr/ 

 

3.5. ĠletiĢim Fakültesi Mezunlarının Sektördeki Ġstihdam Sorununun 

Temel Etkenleri 

Bu bölümde; elde edilen bulgulara dayanılarak, var olan problemler göz önüne 

serilmeye çalıĢılacaktır. Bulgular; medya sektörü ve ĠletiĢim Fakülteleri‟nin hem 

akademisyenlerine, hem de öğrencilerine yol gösterici olacaktır. Sektörün, iletiĢim 

eğitimini denetlemek istediğinin, ancak henüz bu isteğini gerçekleĢtiremediğinin bir 

yansıması olarak değerlendirilebilir. Sektörün  gereksinim duyduğu meslek adamlarının 

yetiĢtirilmesinin üniversite eğitiminin niteliğiyle nasıl bağdaĢtırılacağı konusu, 

iletiĢim fakültelerinin ders programlarının belirlenmesine yönelik tartıĢmalara da 

yansımaktadır. (DağtaĢ, 2003; s. 143-200) Ders programlarının hazırlanmasında 

kuramsal derslerle meslek uygulamalarına yönelik derslerin nasıl dengeleneceği 

sorusunun temelinde, iletiĢim eğitiminin sektörün mü yoksa üniversitenin mi 

denetiminde olacağı sorusu yatmaktadır. (Erdoğan, 2003; s.147) 1980‟li yıllardan 

itibaren medya sektörünün büyümesi ve iletiĢim teknolojisindeki geliĢmelerin 
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teknik personel ve meslek adamı taleplerini artırmasına karĢın, iletiĢim eğitimi 

almıĢ herkese sektörde iĢ olanağı bulunmamaktadır. (DağtaĢ, 2003; s. 143-200)

 ÖSYM‟nin 2007 yılı için hazırladığı Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzu‟ndaki verilerden yararlanılarak, ĠletiĢim eğitimi veren lisans 

ve önlisans programları, kontenjanlar bazında incelendi. Ġnceleme iletiĢim eğitimi 

kontenjanları ile istihdam arasında dengesizlik olduğunu ve ĠletiĢim eğitimindeki 

bölüm ayrımlanmasından yola çıkılarak iletiĢim eğitiminin yapılanmasının medya 

endüstrilerinin çıkarlarına artan bir Ģekilde bütünleĢtiğini ortaya çıkardı. (Uzun, 

2007; s.25) Sürekli geliĢen bir alanda nasıl bir eğitim verileceği tartıĢma konusu 

olurken, sayıları giderek artan iletiĢim fakülteleri mezunlarının istihdam sorunu da 

giderek artmaktadır. (Mutlu, 1992; s. 138-139) Üniversite düzeyinde iletiĢim eğitimi 

almıĢ mezunlar, iĢe alınmak için ya kiĢisel iliĢki kanallarını kullanmak ya da baĢka 

alanlarda iĢ aramak zorunda kalmaktadır. ĠletiĢim alanında bir iĢ bulduklarında ise çok 

düĢük ücretlerle ve sosyal güvenceden yoksun olarak çalıĢtırılmaktadırlar. Sık sık 

yaĢanan krizler sonucu iĢten çıkarılanlar yanında iĢsiz olanların sayısı da giderek 

artmaktadır. Bütün bu sorunları artıran bir baĢka öğe de iletiĢim alanında çalıĢmak için 

mutlaka iletiĢim eğitimi almıĢ olma zorunluluğunun bulunmamasıdır. ĠletiĢim 

eğitimi alan ancak kendi alanında istihdam olanağı bulamayanlar, baĢka 

mesleklere giriĢ koĢullarını karĢılayamadıkları için sıkıntı yaĢarken, çok farklı meslek 

eğitimi almıĢ kiĢiler iletiĢim mesleklerinde istihdam edilebilmektedir. Sayıları her 

geçen gün artan tecrübeli ve iĢsiz gazetecileri göz önüne alırsak, ĠletiĢim Fakültesi‟nden 

yeni mezun olmuĢ gazeteci adaylarının, medya sektöründe iĢ bulabilmesi gittikçe 

zorlaĢmaktadır.  GörüĢme yapılan ĠletiĢim Fakültesi mezunu ve medyada 

belli bir konuma gelmiĢ olan gazetecilerden bazıları; ĠletiĢim Fakültesi‟ni bitiren 

gazeteci adaylarının, medyadaki istihdamı konusunda Ģunları söylemiĢlerdir: 

Prof. Dr. Haluk Şahin: Türk basınının büyük bunalımı ne teknolojik 

problemdir, ne basın özgürlüğü problemidir. Türk basınının temel problemi, „ahlaki bir 

problem‟dir. Çünkü Türk basınının patronları; her şeyi kendilerine veren ve dünyanın 

en itibarlı insanları haline getiren mesleklerinin ruhuna ihanet etmişlerdir. Biz aslında 

Türk medyasının etik sorunundan bahsederken, orada sorumlu ve kabahatli olarak; 

gazetecileri, muhabirleri, editörleri gösterirsek, onlara haksızlık etmiş oluruz. Ben de 

Türk basınında uzun yıllar çalışmış biri olarak bunun çok örneğini gördüm. İnsanların; 

„etik‟ kurallarına uydukları için, „terfi‟ değil, bir haberi verdiği için işten atıldıklarını 
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gördüm. Bana göre; Türk Basını‟nın çok ciddi bir ahlak sorunu var. Ama bu patronaj 

düzeyinde olan bir sorundur.  

Yılmaz Özdil: Yani medyanın gelişim süreci ile, Türkiye‟nin ekonomik süreci üst 

üste oturmadı. Dolayısıyla yeterli sayıda gazeteci üretemeden, çok çok hızı bir şekilde 

önce Görsel Medya yani televizyonlara daha sonra da Sosyal Medya‟ya geçmek 

durumunda kaldık. Medyadaki istihdam; gazetecilerin dayanışma halinde olmalarından 

ve basın hukukunun güçlü olmasından kaynaklanıyor.     

 Metin Yılmaz: Günümüzde gazete patronları; gazetelerinin başına iletişim 

mezunu ve gazeteciliği iyi bilenleri değil de, kendi şirketlerinden veya bankalarından 

getirdikleri bir CEO atarlar. Bunlar gazeteciliği bilmedikleri için, gazetenin işleyişinde 

birtakım sorunlar ortaya çıkar. İletişimci gençlerin; kendileri çok iyi yetiştirip, önce iyi 

bir gazeteci olmaları, sonra da bu başarılarının onları gazetelerin en tepelerine 

götüreceğini unutmamaları gerekir.  

Celal Toprak: . Günümüzde iletişim fakültelerinden gelen çok sayıda gencin, 

medya sektöründe çalıştığını görüyorum. Sayıları gün geçtikçe artıyor. Ekonomi 

gazetecileri arasında da çok fazla sayıda iletişim mezunu var. Medyadaki istihdamın 

artması için; İletişim  Fakülteleri‟nin de çok iyi eğitim vermeleri gerekir.   

 Esat Yılmaer: iletişimci gençlerin, gazetelerin kapılarını aşındırmaları. Ben 

spor servisi yöneticiliği yaptığım dönemlerde, mümkün mertebe; İletişim 

Fakülteleri‟nden gelen genç stajyerlere şans veriyordum. Buralarda başarılı olanları 

da, kadromuza katıyorduk. Ben, böylesi birçok gencin işe girmesine aracı olduğum için 

gurur duyuyorum. Ancak bu aşamaya gelebilmek için iletişimci gençlerin, her kapıyı 

zorlaması gerek.  

Talat Yeşiloğlu: Her yıl İletişim Fakülteleri‟nden yüzlerce kişi mezun olur. Ama 

medyanın yeni eleman alabilme kapasitesi bellidir. Az sayıda kişi her yıl bu sektöre 

kabul edileceğinden, öğrencilerin, diğer arkadaşlarından daha farklı, daha birikimli 

olup öne çıkmaları gerekir. Yani erken kalkan yol alır. Bilgi birikimini erken sağlayan, 

medyada iş bulur. 

Emin Çapa: İletişim Fakülteleri‟nde medya eğitimi alan gençlere; biz, pişme ve 

tecrübe kazanma sahası açamıyoruz. Yani okuldan çıkan kişi hemen „gazeteci‟ olmaz, 

olamaz. Hiçbirimiz de böyle olmadık.       

 Gülhan Şen: “İster belgeselci, isterse medyanın herhangi bir dalında çalışsın, 

hedeflediği alanda kapıları zorlamalıdır. Resmi olarak staj olanağı olmasa bile, o 

sektörde çalışan birilerine “Ne olur, en azından bir-iki hafta sizin yanınıza takılayım. 

Yardımcı olayım” demeliler. Medyadaki birçok kişiye sosyal medya üzerinden ulaşmak 

çok kolay. İletişim Fakülteleri‟nden aldığınız diplomaların, sizin yeteneğiniz, 

çalışkanlığınız ve becerinizle de orantılı olduğunu unutmayın. Bu sektörde insan 

ilişkileri çok önemlidir. Ekip çalışmasına uyum sağlamayı da bilmelisiniz.  

   Savaş Kalafat: İletişim Fakültesi mezunlarının büyük bir kısmı 

medyada iş bulabilmesi için devlet bir yasa çıkarmalı. İletişim mezunu gençleri, üçer-

beşer değişik medya kuruluşlarına göndermeli ve bunlara da okul sonrası bir-iki yıllık 

maaşlı staj dönemi koymalı. Yani maaşlarını bir şekilde devlet ödemeli. (Devlet olmalı, 

hükümetler olursa medya bağımsızlığından söz edilemez.) Bu yolla iletişim mezunu hem 

işsiz kalmaz, hem medyadaki gerçek çalışma düzenine alışır. Daha sonra bu kişiler 
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gerçek iş hayatına atılır ve de maaşlarını medya kuruluşları öder. Böylece medya 

sektörü de gerçek bir „meslek‟ haline gelir ve her önüne gelenin yapacağı bir „iş‟ 

olmaktan kurtulur.   Kubilay Tümen: İster medyanın diğer dallarında, 

isterse internet medyasında çalışansın, bir kişinin ne derece fark yaratacağı ve diğer 

arkadaşlarından farklı olarak ne tür haberler yapacağı çok önemlidir. Herkes büyük 

gazetelerde iş bulamayabilir, ancak internet sitelerinin sayısı çok fazla olduğu için, 

oralarda iş bulabilme şansı daha fazladır. 

Orhan Erinç: Yapılan yasa değişiklikleriyle ve el değiştiren medya organları 

nedeniyle çalışanların iş güvencesi büyük ölçüde ortadan kalkmış durumda. İş 

güvencesi olmayan ve dayanışma anlayışını kaybetmiş bir medya yapılanmasının 

gerektiği gibi haksızlıklara ve hukuksuzluklara direnme gücü de giderek yok oldu. 

Gelecekte ise bu sıkıntıların büyüyerek devam ettiğini görüyoruz. Kapanan gazeteler 

var. Kamu kurumları eliyle, gazetelerin birleştirilmesi gibi bir yanlışlık söz konusu. Bu 

birleştirmeler aynı zamanda çalışan gazetecilerin sayılarını da azaltıyor. Ya da işsiz 

gazeteci sayısını artırıyor. Benim başkanlığım döneminde, iletişim fakültelerinin 

dekanları, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti‟yle birlikte toplanıyorlardı, biz de onlara 

geleceğin gazetecileri olacak olan öğrenciler konusunda tavsiyelerimizi söylüyorduk. O 

dönemde toplanan iletişim dekanları, mezunlarına iş bulabilme konusunda çok 

duyarlıydı. 

 

3.6. Medya ÇalıĢanları Mutlaka ĠletiĢim Mezunu mu Olmalı? 

“Medyanın herhangi bir kolunda çalıĢan gazetecilerin, mutlaka iletiĢim mezunu 

olmaları gerekir mi? sorusuna, çeĢitli cevapların verilmesi, bu konunun tartıĢmalı 

olduğunun iyi bir iĢareti olmuĢtur. ĠletiĢim Fakültesi eğitimi almıĢ olmanın önemi 

vurgulansa da, medya da baĢarılı olmak için bunun her zaman gerekli veya yeterli 

olmayacağı da belirtilmiĢtir. Bütün bu sorunları artıran bir baĢka öğe de iletiĢim 

alanında çalıĢmak için mutlaka iletiĢim eğitimi almıĢ olma zorunluluğunun 

bulunmamasıdır. Gazetecilik, televizyonculuk, reklamcılık, halkla iliĢkiler gibi 

mesleklere giriĢin hemen herkese açık olması, hatta bu mesleklerin meslek olup 

olmadığı yönündeki tartıĢmaların da sürmesi (Bertrand, 2000; s. 23) (Belsey, 1998; s. 8) 

iletiĢim alanında eğitim görenlerin istihdam sorununu artırmaktadır. ĠletiĢim eğitimi 

alan ancak kendi alanında istihdam olanağı bulamayanlar, baĢka mesleklere giriĢ 

koĢullarını karĢılayamadıkları için sıkıntı yaĢarken, çok farklı meslek eğitimi almıĢ 

kiĢiler iletiĢim mesleklerinde istihdam edilebilmektedir. Bütün bu sorunları artıran bir 

baĢka öğe de iletiĢim alanında çalıĢmak için Mutlaka iletiĢim eğitimi almıĢ olma 

zorunluluğunun bulunmamasıdır. Gazetecilik, televizyonculuk, reklamcılık, halkla 
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iliĢkiler gibi mesleklere da sürmesi iĠletiĢim alanında eğitim görenlerin istihdam 

sorununu artırmaktadır. (Bertrand, 2000; s. 23) (Belsey, 1998; s. 8).  

Bu konuda Prof. Dr. Nazife Güngör Ģunu yazmıĢtır: “Yalnızca Türkiye‟de değil, 

diğer ülkelerde de üniversitelerin iletişim bölümlerinin sıkça misyon karmaşası 

yaşadıklarına tanık olabiliyoruz. Bir yandan iletişim sektörüne eleman (gazeteci, 

sinemacı, radyocu ve televizyoncu vb) yetiştirmek, diğer yandan da iletişim bilimini 

yapmak konusunda öncelik karmaşası yaşanmasına bugün bile sıkça rastlanmaktadır.” 

(Güngör, 2016; s. 35) 

3.7. Mezunların Bilgi ve Beceri GeliĢtirmesi  

Medya sektöründe mezun olunan fakülteden daha ziyade iĢ ile ilgili bilgi, beceri 

ve yeteneklerin geliĢtirilmiĢ olması gerektiği vurgulanmıĢtır. ĠletiĢim Fakülteleri‟nde iyi 

eğitim verilmesinin gerekliliği ve donanımlı mezunlar üretmenin önemli olduğu 

belirtilmiĢtir. “medya çalıĢanlarının mutlaka iletiĢim mezunu olmaları gerekir mi?” 

sorusuna, kendileriyle mülakat yapılan; ĠletiĢim Fakültesi mezunu olan ve medya 

sektörünün çeĢitli dallarında çalıĢanların aĢağıda verdikleri yanıt bu açıdan önem arz 

etmektedir. 

Can Ataklı: Medyada İletişim Fakülteleri‟nden gelmeyen kişilere gazetelerden 

çok, televizyonlarda rastlamak mümkün. Çoğunun fiziksel özelliği ve güzelliğinden 

faydalanmak için ekrana çıkarıyorlar. Bunların olmaması için de, İletişim okuyan 

öğrencilerin, sektöre iyi yetişmiş birer eleman olarak gelmesi gerek. Ben medya 

sektöründe yöneticilik yaptığım dönemlerde; işe aldığım kişiler arasına iletişim okuyan 

gençlere öncelik tanırdım, ama okulların da, öğrencileri medya sektörüne iyi 

yetiştirmesi gerek.  

Celal Toprak: İletişim Fakülteleri‟nden gelen gençlerin günün birinde medyada 

ağırlıklarını hissettirip, ele geçireceklerine inanıyorum. Bunun için fakültelerin de çok 

iyi eğitim vermeleri gerekir. Günümüzde İletişim Fakülteleri‟nden gelen çok sayıda 

gencin, medya sektöründe çalıştığını görüyorum. Sayıları gün geçtikçe artıyor. Ekonomi 

gazetecileri arasında da, çok fazla sayıda iletişim mezunu var.    

 Kadir Çöpdemir: Güvenlikten alıp, radyocu yaptığımız bir kişi var. Günümüzün 

en ünlü radyocularından biri olan „cambaz‟ lakaplı kişidir. Bir başka kişi de; Number 
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One TV‟de program yaparken, „makyöz‟dü. Çok ilginç ve tatlı sohbeti olan bir kızdı. 

Diyaloglara sahip, kafası çalışan biriydi. Onu da Klas Radyo‟ya aldılar. O da 

günümüzde „Aşk Böceği‟ adıyla tanınır oldu. Örneklerde de görüldüğü üzere, yetenekli 

herkes radyocu olabilir. Burada önemli olan „iletişim‟ kabiliyetidir. 

Radyo ve televizyon yayıncılığının geliĢen teknolojiler ile kolay ulaĢılabilir 

olması ve hemen herkes tarafından yapılabilir duruma gelmesinden dolayı, rekabete 

açık bir alan olduğu belirtilmiĢtir. ĠletiĢim mezunlarının bu sektörde kendilerini kalite 

ve donanımları ile ayrıĢtırmaları gerektiği vurgulanmaktadır.    

  Faik Uyanık: Teknoloji, giderek hepimizi birer yayıncıya dönüştürdü. 

İnternet, cep telefonu ve tabletler sayesinde artık herkes bir radyocu veya televizyoncu 

olabilir. Ciddi de bir etki oluşturabilir. Ancak iyi bir şey yapılacaksa; bu işin ilmini 

bilen iletişim mezunlarının sektöre girmesi ideal elbette.     

   Kadir Çöpdemir: İyi bir radyocu demek, iletişim kanallarını, 

algılarını, gözlem yeteneğini açmış, kendini içe kapatmamış dışa çevirmiş insan 

demektir. Hele bu tip insanlar bir İletişim Fakültesi‟nde altyapı ve teorik derslerini de 

almışsa, radyoculukta çok başarılı olur. 

Medya çalıĢanlarının iletiĢim mezunları olup olmamasının Türkiye‟de medyanın 

asıl yapısal sorunları ile ilgisi olmadığı belirtilmiĢtir. ÇalıĢanların yeterlikleri, eğitim ve 

donanımları medyanın yapısal sorunlarından dolayı yaptıkları iĢleri yeteri kadar 

etkilememektedir. Bu konuda Haluk ġahin‟in görüĢleri Ģu Ģekildedir.  

Haluk Şahin: Türkiye‟de son yıllarda İletişim Fakültesi mezunları, medyada 

egemen hale geldi. Ama Türkiye‟de asıl problem orada değil. Türkiye‟deki iletişim 

mezunları medyada „karar verici konumlara‟ geldiler ama „karar verici hale‟ 

gelmediler. Yani medyayla ilgili temel kararları ve gazetelerin yayın politikaları kim 

belirliyor? Patronlar veya siyasi iktidarlar belirliyor. Yani bunların ikisinin de İletişim 

Fakülteleri ile alakası yok. Bu yüzden biz iletişim okullarında istediğimiz kadar „etik‟ 

okutalım. Etikle ilgili son kararı gazeteci veya muhabir vermiyor. Yukarıdan birileri 

„çak falancaya‟ diyor. Ya da „falanca kişi veya haber görme‟ deniyor. Türkiye‟de 

problem yapısaldır. Biz aslında Türk medyasının etik sorunundan bahsederken, orada 

sorumlu ve kabahatli olarak; gazetecileri, muhabirleri, editörleri gösterirsek, onlara 

haksızlık etmiş oluruz. İnsanların; „etik‟ kurallarına uydukları için, „terfi‟ değil, bir 
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haberi verdiği için, işten atıldıklarını gördüm. Bana göre; Türk Basını‟nın çok ciddi bir 

ahlak sorunu var. Ama bu patronaj düzeyinde olan bir sorundur. Türk basınının büyük 

bunalımı ne teknolojik problemdir, ne basın özgürlüğü problemidir. Türk basınının 

temel problemi, „ahlaki bir problemdir. 

En fazla fikir ifade eden katılımcılar ve görüĢmelerinde bu konuya ayırdıkları 

oran aĢağıda verilmiĢtir. 

 

ġekil 12 Medya çalıĢanlarının „alaylı‟ veya „mektepli‟ olmaları konusunda en çok fikir 

ifade eden katılımcılar. 

 

3.8. ĠletiĢim Fakültelerine Yönelik Standardizasyon ÇalıĢmaları 

(ĠLEDAK Akreditasyonu)  Ġstihdam Sorununa Çözüm Üretebilir mi? 

Öğrencilere Yönelik 10 Ölçek 

Bu çalıĢma hem Medya Sektörü‟nü, hem de ĠletiĢim Fakülteleri‟ni inceleme 

fırsatı sunmuĢtur. ĠletiĢim Fakülteleri‟nin genel durumunu, sektörle olan iliĢkisini ve 

mezunların istihdam sorununu konunun uzmanlarından Yeni Yüzyıl Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi Dekanı ve ĠLAD (ĠletiĢim AraĢtırmaları Derneği) BaĢkanı ve 

ĠLEDAK (ĠletiĢim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu) Üyesi, Prof. Dr. Aysel 

Aziz ile görüĢülmüĢtür. ĠLEDAK, ĠletiĢim Fakülteleri‟nin kalitesini kontrol eden ve 
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bölümlerin akreditasyon alabilmek için baĢvurduğu bir kuruluĢtur. Aysel Aziz 

öncelikle,  ĠletiĢim Fakülteleri‟nin ya da eski adıyla Basın Yayın Yüksek Okulu‟nun 

tarihçesini vererek Ģöyle devam etmiĢtir:     

ĠletiĢim Fakülteleri‟nin geçmiĢi; 1965 yılında UNESCO iĢbirliği, TRT, 

Gazeteciler Cemiyeti‟nin ortaklaĢa yaptıkları çalıĢmalara dayanır. Ġlk Basın 

Yayın Eğitimi, Ankara‟da baĢladı. Bundan önce; 50‟li yıllarda Ġstanbul‟da, 2 

yıllık Gazetecilik Enstitüsü vardı. Ankara‟dan sonra: Ege, Ġstanbul Üniversitesi, 

Ġstanbul Ġktisadi Ticari Ġlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla ĠliĢkiler Yüksek 

Okulu, EskiĢehir, Ankara Gazi Üniversitesi açıldı. 1980 sonrası, bunlar 

üniversite oldu. Uzun süre böyle devam etti. Daha sonra; 1984 yılında Bilkent 

Üniversitesi, „Vakıf‟ oldu. Orada ĠletiĢim Fakültesi yoktu. 1996 yılından itibaren 

de, diğer vakıf üniversiteleri açılmaya baĢlandı. O zamana kadar vakıf 

üniversitesi açılması, yasalarla yalnızca Bilkent Üniversitesi‟ne verilmiĢti. 

Açıkçası; 1984-1996 yılları arasında Bilkent Üniversitesi‟nin sahibi Ġhsan 

Doğramacı, yeni bir vakıf üniversitesi kimseye açtırtmadı. 1996 yılında vakıf 

üniversitelerinin açılmasına izin verilince, ĠletiĢim Fakülteleri de açılmaya 

baĢlandı. O furyada 4-5 vakıf üniversitesi kuruldu. (Yeditepe, BahçeĢehir, Bilgi 

vs.) Daha sonra açılan vakıf üniversitelerinin, birer ĠletiĢim Fakültesi olmaya 

baĢladı. Ancak bir süre sonra, yani YÖK BaĢkanı Erdoğan Teziç döneminde 

(2003-2007), Yeni fakültelerin açılmasına izin verilmedi. O dönemde YÖK‟te 

vakıf üniversitelerine bakan Prof. Dr. Ġsa EĢme‟ye; “Niçin yeni ĠletiĢim 

Fakülteleri açılmasına izin vermiyorsunuz?” diye sormuĢtuk. O da; “Çok fazla 

var. Çok fazla mezun veriyorlar” demiĢti. Ben de; “ĠĢletme ve diğer fakülteler 

vermiyor mu?” diye sormuĢtum. YÖK BaĢkanı değiĢip; Yusuf Ziya Özcan 

baĢkan olunca (2007-2011), yeni ĠletiĢim Fakülteleri açılmaya baĢladı. Daha 

doğrusu furya halinde açıldı. O zamana kadar sayıları 15 olan ĠletiĢim 

Fakülteleri, giderek çoğaldı ve bugünkü sayıya eriĢti. YÖK‟ün daha önce 

koyduğu sınırlandırma nasıl hataydıysa, Ģimdi her önüne gelenin ĠletiĢim 

Fakültesi açması da o derece hatalıdır. Yenilere izin verilirken; 1-Altyapısı var 

mı?, 2-Yeterli akademisyeni var mı? (YÖK, ĠletiĢim Fakültesi açmak için 3 

akademisyen Ģartı getirdiği için, okullar yeterli ve donanımlı akademisyen 

bulamadı. Ya medya sektöründen aldılar, ya da geliĢigüzel akademisyen 

doldurmaya baĢladılar.) Her ders için sektörden adam almak da hatalı, yetersiz 

akademisyenleri de doldurmak da hatalı.  Ayrıca günümüzde ĠletiĢim Fakülteleri 

de fazla, verdikleri mezunlar da fazla. Bu yüzden kalite düĢtü. Dolayısıyla 

mezunlar sektörde kolay iĢ bulamıyorlar. Peki kimler iĢ buluyor? 1- Çok 

yetenekli olanlar. 2- Arkası (torpili) olanlar. 

Prof. Dr. Aysel Aziz; YÖK‟e bağlı YÖKAK ve kalite değerlendirme kurulu 

sürecini de Ģöyle değerlendirdi:  

YÖK, Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ne (AB) girme sürecinde; nicele değil, nitele 

(kaliteye) yönelmeye baĢladı. Bu da Avrupa‟nın dayatmasıyla oldu. Bu YÖK‟ün 

sorumluluğunda değil. YÖK‟ten ayrı otonom bir kurum olan YÖKAK‟a bunu 

verdi. Bu yüzden YÖK Ģemsiyesi altında 2015-16 yılında YÖKAK 
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(Yükseköğretim Kalite Kurulu) kuruldu. YÖKAK bunun için önce yönetmeliği 

çıkardı. YÖK Bir denetleme kurulu, YÖKAK ise kalite kuruludur. Yani 

YÖKAK; tüm üniversitelerin değiĢik bölümlerindeki eğitimin kalitesini ölçen 

bir kurumdur. Ama bu ölçme, denetleme değil, bir değerlendirmedir. Peki; 

denetleme ile değerlendirme arasında ne fark var? Çok büyük fark var. 

Denetlemede; eğer baĢarısızlık varsa, bir ceza veriliyor. (Bölüm açtırmama, 

kontenjan kısma, yüksek lisans izni vermeme gibi), YÖKAK‟a geldiğimizde ise; 

bir değerlendirme kuruludur. Ġsteyen üniversiteye iki türlü değerlendirme 

yapıyor. 1- Üniversitenin genel durumunu değerlendiriyor. 2- Program bazında 

değerlendiriyor. Üniversitelerin diğer bölümlerinde de bu var. ĠletiĢim 

Fakülteleri ile ilgili benim üzerinde durmak istediğim, „program bazında‟ 

değerlendirmedir. ĠletiĢim Fakülteleri‟ne program bazında akreditasyon 

veriyoruz. Peki bu nasıl oluyor? ĠletiĢim Fakülteleri‟nde 4 bölüm var. Diyelim 

ki; bir bölüm bize: “Benim kriterlerim size uygun” diye baĢvuruyor. Önce onlara 

kalınca bir baĢvuru kriterleri dosyası gönderiyoruz. Örneğin; Maltepe 

Üniversitesi bizden; değerlendirme ve akreditasyon istedi. (Aralık 2019) Benim 

baĢkanlığımda bir ekiple gittik. 5 bölümle ilgili değerlendirme baĢvurusunda 

bulundular Bu büyük bir cesarettir. Ben de bunu, Rektör, Prof. Dr. ġahin 

(Karasar) hocaya sordum. ġahin Hoca da; “Bir bakalım nerede iyiyiz, nerede 

eksiğimiz var” dedi. Maltepe iyi hazırlanmıĢtı. Akreditasyonu yapan kuruluĢlar 

kimlerdir? YÖKAK‟tan Ģimdiye dek (Ocak 2020), 11 Ulusal Akreditasyon 

KuruluĢu Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi aldı. Bunlardan bazıları, 

YÖKAK‟tan önce de vardı. MÜDAK (Mühendisler Eğitim Programları 

Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), TEPDAD (Tıp Eğitimi Programlarını 

Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-

Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği), VEDEK 

(Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği), EPDAD (Eğitim Fakülteleri Programlarını 

Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), HEPDAK (HemĢirelik Eğitim 

Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), SABAK (Sağlık 

Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), 

TUADER-TURAK (Turizm Akademisyenleri Derneği-Turizm Eğitimi 

Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu), ECZAKDER (Eczacılık Eğitimi 

Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) ve TPD (Türk 

Psikologlar Derneği). (ĠLAD-ĠLEDAK.)      

  Profesör Aziz, öğrencilere yönelik ölçekleri de Ģöyle 

değerlendirmiĢtir: ĠletiĢim AraĢtırmaları Derneği-ĠletiĢim Eğitimi 

Değerlendirme Akreditasyon Kurulu), Biz ĠLEDAK‟ı kurarken, 

yukarıdakilerden örnek aldık. Standartlar aynı. Öğrencilerle ilgili 10 tane ölçek 

var. Bu standardı onlar da ABD ve Avrupa‟dan almıĢlar. Çünkü bizde bu sistem; 

Avrupa ile bir bütünleĢme üzerine kuruldu. Bu ölçekler Ģunlardır:  Ölçüt 1: 

Öğrenciler,  Ölçüt 2: Program Eğitim Amaçları, Ölçüt 3: ĠletiĢim Alanı Öğretim 

Çıktıları, Ölçüt 4: Sürekli ĠyileĢtirme, Ölçüt 5: Öğretim Programı, Ölçüt 6: 

Öğretim Kadrosu, Ölçüt, 7: Programın Altyapısı, Ölçüt 8: Kurum Desteği ve 

Parasal Kaynaklar, Ölçüt 9: Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri, Ölçüt 10: 

Programlara Özgü Ölçütler  (http://iledak.ilad.org.tr/belgeler/ degerlendirme-

olcutleri, Sürüm 1.3)  Biraz karıĢık olmakla birlikte; bunun da temeli Bologna 

sürecine gidiyor. (Bologna Süreci: tüm Avrupa'da yükseköğretim ve akademik 

http://iledak.ilad.org.tr/belgeler/%20degerlendirme-olcutleri
http://iledak.ilad.org.tr/belgeler/%20degerlendirme-olcutleri
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konularda standartlar geliştirmek ve ayrılıkları en aza indirgeyerek eğitim 

sistemlerini bağdaştırmak ve Avrupa'da birbiriyle tam uyumlu bir 

yükseköğrenim alanı yaratmak amacıyla oluşturulmuş bir programdır.) YÖK‟ün 

bu süreci kabul edip, üniversitelere göndermesi 2011-2013 arasıdır. Yani 2013 

yılından günümüze dek, tüm üniversiteler yeni bir sisteme geçti. Birçok 

değiĢiklikler var ama, en önemlisi kredi sistemidir. AKTS (Avrupa Kredi 

Transfer Sistemi) geçtik. Hâlâ bazı üniversitelerde kredi sistemi var. Bizde 

Avrupa standardı pek anlaĢılamadı. Ancak son zamanlarda birçok üniversitede 

bu az çok oturdu. Bizim akreditasyon kurumları da bu sisteme göre bütün 

programlarını yapıyor.  

Sayın Aysel Aziz; Akreditasyonu üniversitelere veren kuruluĢların nasıl 

kurulduğunu da Ģöyle açıklamıĢtır:  

Program bazındaki akreditasyonları Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) yapıyor. 

Ancak STÖ‟ler de „otorite‟ olmak için, gerekli baĢvuruları yapıp, bazı ölçütleri 

yerine getirdikten sonra, otorite oluyor. Bu STÖ‟ler genellikle derneklerdir. 

Bizim ĠLAD (ĠletiĢim AraĢtırmaları Derneği) 1989 yılında kurulmuĢtur. Bize bu 

konuda teklif geldi, Bu iĢi kolay zannettik, ancak tam 3 yıl üzerinde çalıĢtık. 

„ĠletiĢim alanı ile ilgili biz ne yapabileceğimizi anlamaya çalıĢtık. Bir hazırlık 

grubu kurduk, ĠletiĢim Fakülteleri Dekanları‟yla görüĢtük. GeliĢmeleri birlikte 

değerlendirdik. 2017 yılında YÖKAK‟a verilmek üzere dosyamızı tamamladık. 

2018 yılında, akreditasyon tescil belgesi verildi. Bizim ĠLAD bünyesindeki 

ĠLEDAK, son 2 yıldır akreditasyon veren genç bir kuruldur. Bu akreditasyonun 

amacı, üniversitelerin programlarındaki kaliteyi artırmaktır. Programların altında 

çok Ģeyler var. Ders Programları, Akademisyenlerin Durumları, Altyapı Kalitesi, 

Öğrencilerin Kabul ġekilleri vs. Program akreditasyonunun baĢlamasıyla 

birlikte, programların kalitesini, verimliliğini, Ģeffaflığını düzenlemek için, 

kıstaslar geliĢtirdik. Dolayısıyla ĠletiĢim Fakülteleri‟ndeki kaliteleri ölçen bir 

standart meydana getirdik. Peki bu ne iĢe yarıyor? Bu öğrenciye diyor ki; “senin 

gittiğin veya gideceğin fakültedeki eğitimin kalitesi Ģöyledir.” Sonra sektöre 

diyor ki; “Bizim Ģu programlardan mezun olanlar, akredite olmuĢtur. Dolayısıyla 

bunların belli bir kalitesi var ve bunlara güvenebilirsiniz.” Burada tüm 

paydaĢlarımıza hem bilgi, hem de bunun sürdürülebilir olduğunun güvencesini 

veriyoruz.  

ĠletiĢim Fakülteleri‟ne akreditasyon verirken, nelere dikkat edilmesi gerektiğini Prof. 

Dr. Aysel Aziz Ģu Ģekilde açıklamıĢtır:  

1- Öğrencilerle ilgili ne gibi yerleĢmiĢ kurallar var. Bunlara uyuluyor mu? 

Bunun değerlendirmesini yapıyoruz. 2-Bölümün hocaları var mı? (Bir 

değerlendirmeye gidince, bu hocalara bakıyoruz.) Bunlar uzmanlıkları alanında 

mı ders veriyor. Örneğin; bir okula gittik; Radyo-Sinema-Televizyon bölümüne 

baktık. O bölümde yalnızca sinema hocası vardı. Yani diğer iki bölüm eksikti. 

YÖK‟le farkımız burada. YÖK ormanlarla uğraĢıyor, biz ise ormandaki 

ağaçlarla, dallarla tek tek ilgileniyoruz. Bizim Avrupa standartlarına uygun 

ölçütlerimiz var. Her mezun öğrenci, muhakkak 2 dersini program dıĢından 

almalıdır. 
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Prof. Dr. Aysel Aziz; ĠletiĢim Fakülteleri‟nin sayısıyla ilgili değerlendirmesi ise 

Ģu Ģekildedir: 

 Fakülte sayımızın fazla olup olmadığı konusu bir istihdam sorunudur. 81 

milyonluk bir ülke için, fakülte sayımız fazla değildir. Ancak kaliteli öğrenci 

yetiĢtirmeyip, bunları mezun ediyorsanız, bunlar sektörde iĢ arayıp bulamazlar. 

ĠĢte sorun burada baĢlıyor. Sektör ne diyor: „Bu öğrencinin Ģu tarafı eksik, 

örneğin Ġngilizcesi yok, bunu alamayız.‟ Buradan nereye geliyoruz: Kaliteye 

geliyoruz. ĠletiĢim Fakülteleri‟nin sayısından ziyade, kaliteleri yeterliyse, sektör 

bunu isteyecektir. Öğrenci kaliteli yetiĢmemiĢse, sektör, Ġngilizcesi olan 

Boğaziçili öğrenciyi tercih ediyor. Siz buna itiraz edince de, sektördekiler:   

“Onun en azından güzel Ġngilizcesi var, diğerlerini de ben öğretirim” diyor. Yani 

iletiĢim eğitimi almayanları, iĢe alıyorlar. Sektör, kaliteli iletiĢimci istiyor. Peki 

bunun denetimini kim yapacak? ĠĢte onu da, son iki yıldır biz yapıyoruz. 

Günümüzde birçok ĠletiĢim Fakültesi; bizim ölçütümüze ve kalitemize uygun 

belge alabilmek için, programlarında değiĢiklikler yapıyorlar. Buna göre öğretim 

elemanı alıyorlar. PaydaĢlarla iĢbirliği yapıyorlar. Yani son 2 yıldır ĠletiĢim 

Fakülteleri‟nde muazzam bir değiĢme var. Bunu da raporlarımızda yazıyoruz. 

Ancak bu programın Ģimdi değiĢmesi, 3-4 yıl sonra meyvesini verecektir. 

ġimdiye dek kaç üniversitenin akreditasyon aldığına gelince; biz 2018‟de 

baĢladık. Biz duyuruya çıktığımız zaman, çeĢitli üniversitelerden 30 program 

baĢvurdu. Daha yeni olduğumuz için, bu programların sayısı bize fazla geldi. 

Biz bu kalite standartları oluĢtururken, ĠletiĢim Fakülteleri ile birlikte çalıĢtık. 

Yani herkes, neyin ne olduğunu biliyor ve bekliyordu. Bu 30 programa, 

standartlarımızı gönderdik. ĠletiĢim Fakülteleri baktılar ki; programları, bizim 

standartlarımıza uymuyor, bir kısmı baĢvurularını geri çektiler. Yani 30 

program, 14‟e indi. Bu sayının da 10 tanesi akreditasyon aldı, 4 tanesinin bazı 

eksikleri vardı. Bunları giderince ki, bu uzun bir süre alıyor. Tabii ki onlar da 

alırlar. Akreditasyon kurulları; okullara bu akreditasyonu 5 yıl için veriyor. Her 

5 yılda bir yapılacak olan incelemeden sonra yenilenmesi gerekiyor. ġimdiye 

dek akreditasyon alan 10 üniversiteden yalnızca bir tanesi (YaĢar Üniversitesi) 5 

yıllık aldı. Diğerleri ise; 2 yıllık aldı. (Çünkü bazı zayıflıkların giderilmesi 

gerek.) ĠletiĢim Fakülteleri‟nin tamamı bu akreditasyonu almak için 

baĢvurmadığına göre, kendilerini hazır ve yeterli hissetmiyorlardır. YÖK; 

altyapıları yetersiz üniversitelerin durumlarına bakıp, bunlara yeni öğrenci 

alımına sınırlama, kontenjan dondurması yaptırımı getirebilir. Bu bizim iĢimiz 

değil. Son zamanlarda önüne gelen üniversite açmaya baĢladı ki; bunların 

altyapılarına yeterince bakıldığını zannetmiyorum. YÖK bu konuda pek hassas 

davranmıyor. Belli kriterler var, onlara bakıyor. Oysa ki okullarda bir program 

için; üstte bir Profesör, altında 2 Doçent ve onların da altında 3 Öğretim 

Görevlisi olması gerek. Akreditasyon kurulu olarak biz, bir kural koyduk. Ve 

bundan da taviz vermiyoruz. Diyoruz ki; mezun vermiĢ bir ĠletiĢim 

Fakültesi‟nde (mezun vermeden zaten akreditasyona baĢvuramıyor) en az 6 tane 

Öğretim Üyesi olması gerek. Ġledak‟ın bu kriterini, her iletiĢim fakültesinde 4 

bölüm olduğunu varsayarak, YÖK‟ün aĢağıdaki öğretim üyesi sayısıyla 

karĢılaĢtırınca, ortaya Ģu sonuçlar çıkmıĢtır.  
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Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere, Türkiye çapındaki ĠletiĢim 

Fakülteleri‟nde Profesör sayısı yeterli, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi sayısı ise 

azdır. 

  

ĠletiĢim Fakülteleri‟ndeki öğrencilerin kalitesine  yönelik değerlendirmesini 

Prof. Dr. Aysel Aziz, Ģu Ģekilde yanıtlamıĢtır: 

 Öğrenciler vakıf üniversitelerine yetiĢmemiĢ olarak geliyor. Puanı düĢük 

olanlar, para verenler, isteksiz olanlar geliyor. Dolayısıyla akreditasyon olayı 

çıktıktan sonra, ĠletiĢim Fakülteleri toparlanmaya baĢladı. Öğrenciler özellikle 

Ġngilizceye karĢı ilgisizler. Yabancı dil öğrenmiyorlar. Bir ĠletiĢim Fakültesi 

öğrencisinin mutlaka dil bilmesi gerek. Bir iletiĢimci dil bilmeden olmaz. En çok 

eleĢtirilen konulardan biri de Türkçe‟dir. Oysa öğrenci; ilk, orta ve liseden sonra 

buraya geliyor. Anadilimizi öğrenmiĢ olarak gelmeleri gerek. Öğrenmeden 

geliyorlar. Üniversite, Türkçe‟nin gramer kısmını öğretemez. Ancak bazı 

derslerde, yeri geldiği zaman „de‟, „da‟ nın ayrılması gereken yerleri söylüyoruz. 

Yani öğrencilerin kalitesizliğini, ĠletiĢim Fakülteleri‟ne yükleyemezler. Çünkü 

temelden zayıf geliyorlar. Biz, sektör için öğrenci yetiĢtiriyoruz. Dolayısıyla 

akademisyenlerin, sektörün ihtiyaçlarını bilmesi lazım. Akreditasyon kurulunda 

biz, dıĢ paydaĢ dediğimiz sektör temsilcileriyle sürekli toplantılar yapıyoruz. 

Onların ihtiyaçlarını müfredata koymaya çalıĢıyoruz. ĠletiĢim Fakülteleri; “Biz 

zaten bunu yapıyoruz” diyor. Biz de belge istiyoruz. Sen sektörün ihtiyaçlarını 

programa koydun mu, koymadın mı? Hatta öğrencilere sor; bu ders 

programından memnun mu, değil mi? Bazı akademisyenler de Ģunu 

savunmaktadır: Üniversite eğitiminin mesleki bilgi ve beceri kazandırmaktan öte 

hedeflere sahip olması gerektiği görüĢünden hareketle iletiĢim fakültelerindeki 

uygulamalı eğitimin ağırlığından yakınan bu akademisyenler fakültelerin 

gazetecilik, televizyonculuk, halkla iliĢkiler gibi sektörel sınıflamalara göre 

yapılandırılmıĢ olmasını da yanlıĢ bulmaktadır (Özbek, 1993; s. 309). Hatta bu 
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görüĢteki akademisyenler sektördeki uzmanlaĢmaya cevap vermek üzere 

hazırlanan bir iletiĢim müfredatının yanlıĢ olacağını dile getirmektedir. (Mutlu, 

2000; s.258)    

Aysel Aziz Devamla Ģunları söylemiĢtir: 

Akreditasyon kurulu olarak, bunları mecbur tuttuğumuz için, ĠletiĢim Fakülteleri 

toplantı üstüne toplantı yapıyorlar. Hatta sektöre; “protokol yapalım” teklifiyle 

gidiyorlar. ĠletiĢim Fakülteleri‟nin müfredatlarını sektöre uygun olarak 

yapmaları gerekir. Çünkü iletiĢim öyle bir alan ki, sürekli olarak geliĢim ve 

değiĢim gösteriyor. Bizim gittiğimiz 40 yıllık bir üniversitede, 40 yıl öncesinin 

programını hâlâ kullanıldığını gördük. Bizim akreditasyon kurulumuzun bu denli 

ciddi çalıĢmasına sevinen ve dua eden ĠletiĢim Fakülteleri var. Çünkü bölümlerin 

içinde, yenilenmeye karĢı direnenler halen mevcut. Akreditasyon sürecince o 

dirençler kırıldı. ġimdi sektörün ihtiyacına uygun müfredat yapılmaya baĢlandı.  

Aysel Aziz‟in; değerlendirmeleri, konuyla ilgili Ģu sorular da yöneltilmiĢtir: 

Sektörden uzmanların zaman zaman çağrılıp, okullarda söyleĢi yapmalarını nasıl 

değerlendirirsiniz? Verdiği yanıt Ģöyle olmuĢtur: 

Arada bir yapılması normal. Ancak bunu sıklaĢtırırsak, o da olmaz. Biz burada 

iletiĢimci yetiĢtiriyoruz. Dolayısıyla öğrencilerin temel dersleri de almaları 

gerek. Bir öğrenci düĢünün ki, ekonomi, hukuk, siyaset bilmiyor. Bu temel 

dersleri bilmeleri lazımdır. Bizim verdiğimiz akreditasyonlarla, geçmiĢten gelen 

bazı alıĢkanlıklar değiĢiyor. Okullar da kaliteyi artırırsak, sektörün ihtiyaçlarını 

karĢılarız. Bizim, Avrupa standartlarına göre yaptığımız programa göre; mutlaka 

60 AKTS‟lik (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) mutlaka teorik olması lazım. Yani 

ĠletiĢim Fakültesi öğrencileri, mutlaka temel dersleri almak zorunda. Geri 

kalanlar ise uygulamalı olmalı. Program bazına indiğimizde ise; bunların da 

ĠletiĢim Tarihi, ĠletiĢim Sosyolojisi, ĠletiĢim Hukuku bilmeleri gerek. 

Günümüzde iyi yetiĢmiĢ akademisyenlerin yanı sıra, zayıflar da var. Doktorasını 

yapmıĢ her akademisyene hemen ders verilmemeli. Bu zayıflığın nedeni de; çok 

fazla üniversite, çok fazla bölüm açtığı için, akademisyen bulamıyorlar. Bu 

yüzden de doktorası olan her yeni mezuna ders verdiriyorlar. En büyük 

sıkıntılarımızdan biri de budur. Çok fakülte ve çok bölümün açılmasına 

karĢıyım. Deneyimsiz akademisyen olmamalı.    

Prof.  Dr. Aysel Aziz‟e, ĠletiĢim Fakülteleri ile, Medya Sektörü arasında bir 

kopukluk olup olmadığı sorulduğunda, verdiği yanıt Ģu Ģekilde olmuĢtur:  

ĠletiĢim Fakülteleri ile medya sektörü arasında bir kopukluk olduğu söylenir. 

Ben 40 yıldır bu iĢin içindeyim, hep duyarım. Oysa eski yıllarda, okullarda 

yetiĢmiĢ hoca olmadığı için, biz sektörden uzmanları alıp, hoca olarak ders 

verdiriyorduk. Biz sektörle iç içe değil, zaten onlara mecburduk. Teorik ve 

akademik konuların dıĢında, uygulamalı derslerde sektöre mecburuz. Bu giderek 

de artmıĢtır. Ancak bizim bu akreditasyondan ötürü, bu durum daha da fazlalaĢtı. 

Hatta bölümlerden belge istiyoruz. Sektörle toplantı mı yaptınız, kimlerle 

görüĢtünüz, belge istiyoruz. En önemlisi öğrencileri içinize alıyor musunuz? 
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Bunların hepsinin belgesini istiyoruz.  Akademisyenlerin, sektörde iliĢkide 

olmaları, birbirini ziyaret etmeleri gerekir. Bunu söylemeye gerek bile yoktur. 

Çünkü olması gereken budur. YetiĢtireceği öğrencinin nasıl bir ortamda 

çalıĢacağını bilmeleri gerekir. Akademisyenlerin bu konuyu yerinde (sektörde) 

incelemesi lazımdır. Hatta sektörün çeĢitli dallarıyla protokol yapmaları gerekir. 

Bizim akreditasyon döneminde, özellikle bunlar isteniyor ve istenecektir. “Bunu 

zaten yapıyoruz” diyenler var. Biz, akreditasyon kurulu olarak, bu konuda belge, 

fotoğraf veya görüntü istiyoruz. Eskiden 3 faaliyet yapan okullar, Ģimdi bu 

sayıyı 10-15‟e çıkardı. Akreditasyon kurulunun iĢi sıkı tutması sonucu, biraz da 

zorlamasıyla var olan iliĢkiler, daha ileri seviyeye gitmeye baĢladı.  

ĠletiĢim Fakülteleri‟nde akreditasyon almayan okullara yaptırım olacak mı 

sorusunu Profesör. Aysel Aziz Ģu Ģekilde yanıtlamıĢtır: 

Akreditasyon alan bölümün özelliği ÖSYM Kılavuzu‟nda / ĠLAD olarak 

yazıyor. Benim öğrencilere tavsiyem; okul veya bölüm seçerken, buna dikkat 

etsinler. Yani akreditasyon almıĢ bölümleri seçsinler. Bir ĠletiĢim Fakültesi‟nin 

akreditasyon almıĢ bölümü ne kadar fazlaysa, o kadar kalitelidir. Öğrencilerin de 

seçecekleri bölümlerde buna dikkat etmelerini tavsiye ederim. 

Prof. Aziz; ĠletiĢim Fakülteleri‟nde öğrenciler yeterince Ġngilizce öğrenebiliyorlar mı? 

sorusunu Ģu Ģekilde yanıtlamıĢtır:  

Kesinlikle öğrenemiyorlar. Çünkü bir kere bizim yöneticilerimiz, dilin önemini 

öğrenemediler. Oysa dil çok çok önemlidir. Öğrencinin mezun olurken B1 

düzeyinde Ġngilizce bilmeleri gerekmektedir. Bunu yaparlarsa, sektörde daha 

rahat iĢ bulabilirler. Normalde YÖK, Ġngilizceyi 2 sömestr zorunlu kılıyor. Ben, 

kendi okulumda 8 sömestr Ġngilizce koydum. Ancak yine de öğrenemiyorlar. 

Liseden gelen dile karĢı soğukluğa, üniversitede de öğrenmeme konusunda 

direnç gösteriyorlar. Öğrencinin ve ailelerin yabancı dil konusunda 

bilinçlenmeleri gerek. Yoksa öğrenemiyorlar. Ayrıca üniversitelerin de dil 

konusunda biraz zorlayıcı olması gerek. Dil öğreten akademisyenlerin birçoğu 

da yetersiz. Yeni mezuna hemen “öğret” diye ders veriyorsun. Oysa dil bilmek 

baĢka, dil öğretmek baĢkadır. Akademisyenlerin „öğretici” olanlarına bu iĢi 

vereceksin. (Pedagojik bir yaklaĢımla olması gerek.)  „Akreditasyonda biz bunu 

ne derece çözebiliriz‟  buna da bakıyoruz. Çünkü biz, bölümlerden; B1 

düzeyinde öğrenci yetiĢtirme Ģartı da arıyoruz. 

Medya sektörünün neden herkesin yapabileceği bir iĢ olarak kaldığını ve neden 

meslek olamadığını ise Aysel Aziz Ģu Ģekilde açıklamıĢtır: 

 Normalde ĠletiĢim Fakülteleri niçin kuruldu? Medya sektörü için kuruldu. 

Olması gereken budur. Ama Türkiye‟nin koĢullarında eğitimin % 100 kaliteli 

olmaması ve güven vermemesi sonucudur. Mezun olan öğrencilerin yabancı dil 

bilmemesidir. Ve de torpil mekanizmasının olmasından ötürü, bu sektör hiçbir 

zaman meslek olarak kabul edilmedi. Biraz daha geriye giderek, size bir örnek 

vereyim. Adnan Öztrak, TRT Genel Müdürü iken (1964-1971), onunla bu 

konuyu görüĢtüm.  TRT‟ye eleman alımlarında ilan verirken, „Basın Yayın 
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Yüksek Okulu mezunları tercihimizdir‟ diye bir ibare eklenmesini istemiĢtim. 

Adnan Bey; “Hayır, yazamayız. Bu eĢitlik ilkesine aykırıdır” dedi. Ben de; 

“Ama baĢka sektör sektörler, örneğin; DıĢiĢleri Bakanlığı, Siyasal mezunu 

arıyor, biz niçin yapamıyoruz” demiĢtim, olmadı. Bunun çok mücadelesini 

verdim. Hiçbir sektör, ĠletiĢim Fakültesi mezunları kadar bir ayrımcılık yapmadı. 

Çünkü kendilerini bağlamak istemiyorlar. Günümüzde; ĠletiĢim Dairesi 

BaĢkanlığı da tüm dallara açık. Eğer ĠletiĢim Fakültesi bölümleri kaliteli olursa 

ve sektörün ihtiyacı olan kaliteli öğrenciler mezun ederlerse, günün birinde 

sektörde çoğunluk ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının eline geçebilir. Son 

dönemlerde sektörde ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının çokluğu dikkat çekmeye 

baĢladı. 
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BÖLÜM 4. YÖNTEM 

ÇalıĢmanın konusu, yöntemi, önemi ve sınırlılıkları açıklandıktan sonra, mercek 

altına alınması gereken iki kurum, tarihleri açısından önceki bölümlerde ele alındı. Bu 

bölümde, bu iki kurumun yani medya sektörü ile ĠletiĢim Fakülteleri‟nin organik 

iliĢkisini araĢtırmanın  yöntemi açıklanacaktır. Öncelikle kullanılacak olan yöntem için; 

konuyla ilgili olan bazı çalıĢmalara göz atmamız yerinde olacaktır. Bu çalıĢmada Prof. 

Dr. Ali Yıldırım ve Prof. Dr. Hasan ġimĢek‟in; Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma 

Yöntemleri kitabından ve Prof. Dr. Niyazi Karasar‟ın Bilimsel Araştırma Yöntemi, 

Kavramlar İlkeler Teknikler adlı kitabından yöntem geliĢtirmede yararlanıldı. Bu 

kitapta; model ve araĢtırma kavramı tanıtılmıĢ, daha sonra da, onu somutlaĢtıran tarama 

ve deneme modelleri üzerinde durulmuĢtur.  Karasar, modelin tanımı için Ģöyle 

demektedir: “Model, bir sistemin temsilcisidir. Temsil ettiği sisteme oranla, daha yalın, 

gerçek durumun özetlenmiĢ halidir.” (Karasar, 2017; s. 108) Yazara göre; araĢtırma, 

araĢtırmadır. Bunun hem nitel boyutu hem de nicel boyutu vardır. Bu nedenle; 

araĢtırmaları ayrıca nitel ve nicel diye ayırmaya gerek olmadığı, bazı veri toplama 

tekniklerini, yalnızca bunlardan birine aitmiĢ gibi göstermenin gereksiz olacağı 

söylenebilir. (Karasar, 2017; s. 45) AraĢtırma temelde; bir arama, öğrenme, bilinmeyeni 

bilinir yapma, karanlığa ıĢık tutma, kısaca bir aydınlanma, aydınlatma ve problem 

çözmedir. Son yıllarda yerli ve yabancı literatürlerde araĢtırmalar oldukça yaygın bir 

Ģekilde „nicel‟ ve „nitel‟ olarak sınıflandırılmaktadır. Karasar araĢtırmaların 

sınıflandırılmasında, kendi önerdiği bilimsel algı çerçevesiyle uyumlu ve bilimin 

iĢlevlerini yansıtan bir uyarlama ile ve uygulamalı araĢtırma ikilisini önermektedir. 

ĠletiĢim Fakültesi Mezunlarının, Medya Sektöründeki Ġstihdamı Üzerine Bir AraĢtırma 

yapmak ve „Yol Haritası‟nı belirlemek üzere yola çıkıldığında, hem akademik, hem de 

sektörel bazda her Ģeyi masaya yatırmaya gayret edildi. Yapılan ön araĢtırmalar 

sonunda, görüĢülecek kiĢilerin, ĠletiĢim Fakültesi eğitimini almıĢ ve de medya 

sektöründe deneyim sahibi kiĢilerden oluĢmasına dikkat edilmiĢtir. Tezimizde 

belirlemiĢ olduğumuz ölçütlere uygun olarak 31 uzman tespit edilmiĢtir:  Haluk ġahin, 

Prof. Dr. – Gazeteci ve Akademisyen,, Yılmaz Özdil - KöĢe Yazarı, Rahmi Turan - 

Gazete Yaratma Ustası, Can Ataklı - KöĢe Yazarı, Metin Yılmaz – Gazete Yapımı, 

Celal Toprak - Ekonomi Gazeteciliği, Pınar AktaĢ, Haber-AraĢtırma, Esat Yılmaer – 
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Spor Gazeteciliği, Mehmet Canıtatlı – Gazete Sorumlu Müdürlüğü, Ali Dağlar, Polis – 

Adliye Muhabirliği, Nuran Çakmakçı – Eğitim Muhabirliği, Mesude ErĢan – Sağlık 

Muhabirliği, Bülent Kılıç, SavaĢ Foto Muhabirliği, AyĢegül Savur – Aylık Haber 

Dergisi, Talat YeĢiloğlu – Haftalık Ekonomi Dergisi, Emin Çapa – Ekonomi 

Televizyonculuğu, Murat Güloğlu – Hafta Sonu Televizyon Haberleri, Mete Çubukçu- 

Televizyon DıĢ Haber ve SavaĢ Muhabirliği, Volkan Sarısakal – SavaĢ Kameramanlığı, 

Sedef KabaĢ: Televizyon TartıĢma – Sohbet Programcılığı, Gülhan ġen – Televizyon 

Belgesel Yapımcılığı, Göktuğ Sevinçli – Televizyon Spor Programcılığı, SavaĢ Kalafat 

– Televizyon Magazinciliği, Güven Ġslamoğlu- Televizyon Doğa Belgeselciliği, Kadir 

Çöpdemir -Radyo Talk Show, Faik Uyanık – Radyo Haberciliği, Kubilay Tümen – 

Ġnternet Gazeteciliği, Yasemin GebeĢ – Reklamcılık, Sibel Asna – Halkla ĠliĢkiler, 

Orhan Erinç-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti BaĢkanı, Gökhan Küçük, Avukat - Basın 

Hukuku (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Avukatı.)      

 Yüz yüze ve derinlemesine mülakat yapılan bu uzmanlar, zaman açısından kısıtlı 

olduklarını, belirtmiĢledir. Bu sıkıntılara katlanılarak, birçok güçlüklerle 

karĢılaĢılmasına rağmen gerekli mülakatlar baĢarıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.   

   Diğer taraftan Türkiye‟nin 81 ilindeki gazeteciler cemiyetine 

ulaĢılması bu araĢtırma için önem arz etmekteydi. Burada ise daha büyük sıkıntılar 

yaĢandı. 76 ilin (5 ilde gazeteciler cemiyeti yoktu) cemiyet baĢkanların telefonlarını 

bulmak çok zaman aldı. Ġptaller, sözünde durmayanlar, telefona çıkmayanlara rağmen, 

birkaç aylık bir çalıĢma sonucu; telefonla yapılan görüĢmelerde; kendi cemiyetlerine 

bağlı toplam 15.006 üyenin sayısına ve de eğitim durumlarına eriĢildi.  Bu arada, böyle 

bir listenin, Türkiye‟de ilk kez yapıldığı da bu vesileyle ortaya çıkmıĢtır. Buradaki 

amaç; eskiden var olan „alaylı‟ veya az tahsilli medya mensuplarının yanı sıra, kaç 

kiĢinin ĠletiĢim Fakültesi mezunu olduğunun bulunabilmesiydi. 

4.1. AraĢtırma Modeli. 

AraĢtırma modeli olarak Prof Dr. Karasar‟ın Bilimsel Araştırma Yöntemi, 

Kavramlar İlkeler Teknikler adlı kitabındaki; (Karasar, 2017; s.106) „Nitel AraĢtırma 

Yöntemi seçildi. Problemlerin çözümünde nicel verilerin her zaman yeterli olmadığı; 

hatta pek çok konuda asıl gerçeğe nitel çözümlemelerle ulaĢılabileceği gibi, bir 

varsayımına dayanmaktadır. Yazara göre de bu varsayım doğrudur. Nitel verilere de çok 
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ihtiyaç vardır. Silverman‟in „Nitel verilerin yorumlanması‟na iliĢkin çalıĢmaları bu 

konuda önemli algı çerçeveleri oluĢturmuĢtur. 

Nitel AraĢtırma Yöntemi Nedir?       

 Nitel araĢtırma, sayısal olmayan veri toplamak için bilimsel bir gözlem 

yöntemidir. Bu araĢtırma türü "anlamları, kavramları, tanımları, özellikleri, metaforları, 

sembolleri ve Ģeylerin tanımını" belirtir, "sayıları veya ölçütleri" dikkate almaz. BaĢka 

bir kaynak ise, Nitel AraĢtırma Yöntemini ġöyle tanımlamaktadır. Nitel araĢtırma, 

gözlem, görüĢme ve doküman analizi gibi veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, 

algıların ve olayların, natürel ortamda gerçekçi ve totaliter bir biçimde ortaya 

konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araĢtırma Ģeklidir. Psikoloji, sosyoloji, 

antropoloji, eğitim gibi sosyal bilim alanlarında insan ve toplum davranıĢlarını 

inceleyen araĢtırmalarda sıklıkla nitel (qualitative) araĢtırma tekniklerinden yararlanılır. 

Nitel araĢtırma ile “Niçin? Nasıl? Ne Ģekilde?” sorularına cevap aranır. 

Nitel AraĢtırma Yönteminde kullanılan metot; yüz yüze, derinlemesine 

mülakattır. Bu bağlamda; 2020 yılında; Türkiye‟de var olan 208 devlet ve vakıf 

üniversiteleri içindeki, 73 ĠletiĢim Fakültesi hedeflendi. ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının, 

yeteri kadar medyada istihdam edilmemesinin nedeni ve sıkıntıların ne olduğu; 

kendileri de ĠletiĢim Okulları‟ndan mezun olan ve halen medyanın değiĢik dallarında 

çalıĢtığı tespit edilen 31 isimle yüz yüze görüĢülmesi konun aydınlatılması için önem 

arz etmiĢtir. Kendileriyle temasa geçilen bu isimlerden bazıları, zaman darlığını öne 

sürerek, sorularıma elektronik ortam yoluyla yanıt vermeyi teklif ettiler. Ancak geçmiĢ 

mesleki tecrübelerimi de göz önüne alarak; bu tür bir iletiĢimin samimiyetten uzak 

olduğu düĢüncesiyle yüz yüze görüĢülmesi tezimize katkısının daha etkin olacağı 

düĢünülerek ısrar edilmiĢtir. Ayrıca; belki verilen yanıtlardan, yeni sorular çıkacağını 

düĢünerek yüz yüze mülakat yolu seçilmiĢtir. Mülakatlar için; uzun bir süreç geçmiĢtir. 

Mülakat yapılan kiĢilerden bazıları, çalıĢma ve seyahat tempoları yüzünden, 

randevumuzu birkaç kez ertelemiĢlerdir. Zaman çok önemli olduğu için, mülakat 

yapılan her kiĢinin medyada uzmanlaĢtığı dalla ilgili sorular hazırlanmıĢtır. Daha sonra 

bu soruların arasına kendi okudukları dönem ile, Ģimdiki ĠletiĢim Fakülteleri arasındaki 

farklılıkla ilgili sorular sorulmuĢtur. Mülakat sürecinde; söyleĢiyi bizzat kontrollü 

olarak yönlendirmeye çalıĢılmıĢtır. Böylece hedeflenen sorulara yanıtlar alınmıĢtır. 
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Ayrıca; halen okuyan ĠletiĢim Fakültesi öğrencilerinin çok iĢine yarayacağını bildiğim, 

sektörle ilgili bazı sorular da sorulmuĢtur. Mülakat sırasında kendi tecrübelerini, 

piĢmanlıklarını, baĢarılarını ve de baĢarısızlıklarını aktarmıĢlardır. ĠletiĢim Fakültesi 

öğretim elemanlarının; öğrencilerini sektöre nasıl hazırlamaları ve ne tür becerilerle 

donatmaları gerektiği konusu da sorularımız arasındaydı.ĠletiĢim Fakülteleri ile sektör 

arasındaki adeta kopuk olan ve büyük bir diyalog eksikliği olduğu, bunun nasıl 

giderilebileceği de sorulmuĢtur.. Masanın her iki yanında da (hem öğrenci, hem de 

sektör çalıĢanı) bulunmuĢ oldukları için, çok faydalı bilgiler alınmıĢtır. ĠletiĢim 

Fakülteleri‟nin, müfredatlarında, neyin yeterli, neyin gereksiz, neyin olması gerektiği 

konusunda bilgiler vermiĢlerdir. Yani; ĠletiĢim Fakülteleri‟nin, öğrencileri sektöre nasıl 

hazırlamaları gerektiği konusunda önerilerde bulunmuĢlardır. Zaman kısıtlığı ve de en 

küçük bir detayı dahi atlamamak için; mülakat yapılan kiĢilerin de iznini alınarak, 

mülakatları ses kayıt cihazıyla, kayıt altına alınmıĢtır. Ayrıca; „Belki bu konuyla ilgili 

öğrenciler için bir yardımcı kitap yapma olanağı bulunursa, görüĢtüğüm kiĢilerle birlikte 

fotoğrafta kullanılır‟ düĢüncesiyle, fotoğraf da çektirerek, arĢivlenmiĢtir. Bu arada; 

medya sektöründe istihdam edilenlerin eğitim durumlarının tespiti için, Türkiye‟nin 81 

ilinde var olan ve gazetecilerin üyesi olduğu gazeteciler cemiyetleriyle temasa 

geçilmiĢtir. 5‟il hariç (buralarda gazeteciler cemiyeti yoktur) 76 ilin tamamında toplam 

sayısı 15,006 olan üyelerin eğitim durumları ortaya çıkarılmıĢtır. Birçok gazeteciler 

cemiyeti; bu çalıĢmamızdan çok memnun olduklarını, elde edilen sağlıklı ve güncel 

sayıların bir kopyasının da, kendilerine verilmesini istemiĢlerdir. Yaptığımız 

araĢtırmalar, Ģimdiye dek böyle bir çalıĢmanın yapılmadığını göstermektedir. 

4.2. Evren ve Örneklem 

Ġki aĢamalı karma araĢtırma modeli benimsendi. AraĢtırmanın ilk aĢaması için 

evren Türkiye‟de aktif olan ĠletiĢim Fakülteleri seçilmiĢtir. Ayrıca bu üniversitelere 

kalite akreditasyonu veren ĠLEDAK ile görüĢüldü. Ġkinci aĢama için, Türkiye‟nin 81 

ilinin, 76‟sında var olan medya mensuplarının üye olduğu gazeteciler cemiyeti 

çalıĢmamızın evrenini oluĢturmaktadır. Örneklem: Meslekte tecrübeleri ortalama 20 yıl 

olan, 31 medya mensubu seçilmiĢtir.  Bu medya mensuplarını seçilmesinin ortak 

özelliği, hepsinin çeĢitli dönemlerde bir ĠletiĢim Fakültesi bitirmiĢ olmalarıdır. 

Türkiye‟deki gazeteciler cemiyetlerine kayıtlı üyelerin toplam sayıları 15.006‟dır. Bu 
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üyelerin eğitim durumları araĢtırılmıĢtır. Özellikle kaç tanesinin ĠletiĢim Fakültesi 

mezunu olduğu araĢtırılmıĢtır ve bunlardan hareket edilerek veri toplanmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

4.3 Veriler ve Toplanması        

 Daha önce bu konuda yapılmıĢ, benzer araĢtırmalar incelendi. Orada yöneltilen 

sorulara bakıldı. AraĢtırmada elde edilen verilerde eksik kalan noktalara göre sorular 

hazırlandı. Hipotezimde ortaya koyduğumuz verilerin doğruluğu, güvenirlik ve geçerlik 

kazandırmıĢtır. Ayrıca, ĠletiĢim Fakültesi Mezunlarının, Medya Sektöründeki Ġstihdamı 

konusunda çalıĢmaya baĢlandığında, verileri toplama safhasında; önce Türkiye‟de kaç 

devlet ve vakıf ĠletiĢim Fakültesi olduğunu saptanması gerekliydi. Toplam 208 

üniversite içinde, 73 ĠletiĢim Fakültesi olduğunu bulundu.  Bu üniversitelerdeki toplam 

akademisyen sayısı, toplam öğrenci sayısını ortaya çıkarıldı. Daha sonra medya 

sektörüne yönelildi. Buradaki istihdamın ne olduğunu, yıllar içinde verilerin iyiye mi, 

kötüye mi gittiği araĢtırıldı. Kendileri; ĠletiĢim Fakültesi mezunu ve medyada belli bir 

yol kaydetmiĢ değiĢik branĢlardan isimler tespit edildi. Verilerin toplanması safhasında 

bir hayli güçlük yaĢandı. Konumuzun Medya Ayağı için; önce Ġstanbul, Ankara, 

Ġzmir‟deki gazeteciler cemiyetine bağlı üyelerin sayısının saptanması yoluna gidildi. 

Ancak Türkiye‟nin tamamını yansıtmayacağı düĢünülerek, diğer Ģehirlerdeki gazeteciler 

cemiyetlerine de ulaĢmaya karar verildi.  Türkiye‟deki 81 ilin, 76‟sında gazeteciler 

cemiyeti olduğu saptandı. Bir sürü aksilikler sonucu, nihayet toplam üye sayısına ve de 

bunların eğitim durumlarına eriĢildi. 

4.4. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması  

Son yıllarda medya hem tiraj kaybı, hem de reklam gelirindeki azalma nedeniyle 

büyük kan kaybı yaĢamaya baĢlandı. Özellikle son yıllardaki ekonomik durgunluk; 

baĢta ulusal basın olmak üzere yerel basını da olumsuz anlamda etkiledi. Yine son 

yıllarda medyanın büyük bir kısmının el değiĢtirmesi ve de medyanın çoğunluğunun 

belli grupların eline geçmesi sonucu, istihdamda daralmalar meydana gelmiĢtir. Bu 

küçülmeler sonucu; o zamana kadar, her yayının ayrı bir haber merkezi varken, medya 

grubu içinde haber merkezleri birleĢtirildi. Bu da bir anda yüzlerce, hatta binlerce 

gazetenin daha iĢsiz kalmasına yol açmıĢtır. Yani aĢağıda da sayılarla göreceğiniz 
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üzere; medya istihdam açısından oldukça daralmıĢtır. ĠletiĢim Fakülteleri her yıl 

binlerce mezun verirken, bunun tam aksine, medya sektörü büyük bir küçülmeye doğru 

gitmiĢtir. Medya haberlerinden öğrendiğimiz kadarıyla, „gazeteci‟ olmak üzere yola 

çıkan ĠletiĢim Fakültesi mezunları, baĢka iĢlerde çalıĢmaya doğru yönelmiĢtir. Ya da 

yıllardır iĢsiz olarak dolaĢmaktadır. Türkiye‟deki Üniversite sayısı ve bunların kaçında 

ĠletiĢim Fakültesi olduğunu saptanıp çalıĢmaya baĢlanıldı. Türkiye‟deki 73 ĠletiĢim 

Fakültesi‟nin; 28‟si vakıf, 45‟i de devletti. Bu üniversitelerden 9‟u pasif, 64‟ünün de 

aktif olduğunu saptandı. Bu üniversitelerdeki toplam akademisyen sayısı, toplam 

öğrenci sayısı bulundu.  

Tezin konusu „ĠletiĢim Fakülteleri ve de Medya Sektörü Ġstihdamı‟ olduğundan, 

bu iĢi bilen sektördeki uzmanlara yönelmeye karar verildi. Bunun için de kriterin Ģu 

olmasına karar verildi: Bu kiĢilerin hem iletiĢim mezunu olmaları, hem de medyanın 

değiĢik bölümlerinde belli bir tecrübeye sahip olmalarıydı. Kendileri ĠletiĢim Fakültesi 

mezunu ve medyada belli bir yol katetmiĢ 31 isim tespit edildi. Verilerin toplanması 

safhasında bir hayli güçlük yaĢandı. KiĢilerin güncel telefonlarına ulaĢmak, çoğu sık sık 

telefon numarası değiĢtirdiği için bir hayli zaman almıĢtır. GörüĢtüğümüz kiĢileri ikna 

etmek baĢlı baĢına bir sorun olmuĢtur. Çünkü çoğu zaman darlığını öne sürerek, soruları 

elektronik ortamda yanıtlamak istediğini bildirmiĢti. Ancak bu mülakatların, yüz yüze 

yapılmasının gerekliliği kendilerine aktarıldı. Randevu safhaları ayrı bir problemdi. Sık 

sık çıktıkları seyahatler ve zaman darlığı yüzünden birçoğu randevusunu birkaç kez 

erteledi. Aylar süren bu telefon trafiğinin ardından; tek tek ve yüz yüze görüĢülen bu 

kiĢilerin izniyle, zaman darlığını da düĢünerek, not almaktan ziyade, konuĢmaları kayıt 

altına alınmıĢtır. Belki ileride öğrencileri bir yardımcı kitap olur düĢüncesiyle mülakat 

yapılan kiĢilerle birlikte fotoğraf da çekildi. GörüĢülen medya mensuplarının bazıları; 

medyada çalıĢanların; ĠletiĢim Fakültesi mezunu olmaları gerektiğini belirtmiĢlerdir. 

Can Ataklı: Bu mesleğe; iletişim fakültelerinde okumamış, güzellik 

yarışmalarından çıkmış insanlar da giriyor. İletişimciler; eğer bir basın kuruluşuna 

girebiliyorsa, verilecek pozisyonun büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmasınlar. Basına bir 

şekilde girmek önemli, gerisi sizin yetenek, bilgi ve girişimlerinize bağlı... İletişim 

mezunları; yüksünmeden medyaya girip, burada kendilerini gösterirlerse, kalıcı olurlar. 

Ve de tahsilini yaptıkları dalın, herkesin yapabileceği bir „iş‟ olarak değil de, bir 

„meslek‟ olmasına yardımcı olabilirler.  Ben yöneticilik yaptığım dönemlerde; işe 

aldığım kişiler arasına iletişim okuyan gençlere öncelik tanırdım, ama okulların da 

öğrencileri iyi yetiştirmesi gerek.  
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Metin Yılmaz: Her şeye rağmen iletişim okuyan gençlerin, kendilerini iyi 

yetiştirip, gelecekte bu mesleğe sahip çıkmaları gerekir. Hedeflerini buna göre koysun, 

gazetecilik alanında bilgi ve deneyim sahibi olmaya çalışsınlar. İletişim okuyanlar 

yılmasın ve mesleklerine sahip çıksınlar, böyle yaparlarsa medyada ağırlıklı olarak söz 

sahibi olurlar. Ben de herkesin okuduğu mesleği yapmasından yanayım. Günümüzde 

gazete patronları; gazetelerinin başına iletişim mezunu ve gazeteciliği iyi bilenleri değil 

de, kendi şirketlerinden veya bankalarından getirdikleri bir CEO atarlar. İletişimci 

gençlerin; kendileri çok iyi yetiştirip, önce iyi bir gazeteci olmaları, sonra da bu 

başarılarının onları gazetelerin en tepelerine götüreceğini unutmamaları gerekir. 

 Prof. Dr. Haluk Şahin: Türkiye‟de „alaylı‟ gazeteciler, iletişim fakültelerinden 

gelen öğrencileri beğenmiyorlardı. Çünkü bunların gelişiyle, kendi işlerini 

kaybedeceğinden korkuyorlardı. Ancak Türkiye‟de son yıllarda iletişim fakültesi 

mezunları, medyada egemen hale geldi. Günümüzde medyanın üst düzey yöneticilerinin 

de iletişim fakültesi mezunları olduğunu görürüz.     

 Celal Toprak: İletişim Fakülteleri‟nden gelen gençlerin günün birinde medyada 

ağırlıklarını hissettirip, ele geçireceklerine inanıyorum. Bunun için fakültelerin de çok 

iyi eğitim vermeleri gerekir. Günümüzde iletişim fakültelerinden gelen çok sayıda 

gencin, medya sektöründe çalıştığını görüyorum. Sayıları gün geçtikçe artıyor. 

Ġyi birer gazeteci adayı olabilmeleri için, ĠletiĢim Fakülteleri‟nin ve öğrencilerin 

neler yapması gerektiği konusu da veri toplamanın bir konusuydu. Ortaya çıkan 

baĢlıklar Ģunlardır: 1- Öğrenciler anadilimiz Türkçe‟yi iyi bilecek. 2- bir medya 

kuruluşunda staj yapacaklar (hem işi yerinde öğrenecek, hem de mezun olduktan sonra 

oralarda iş imkânını araştıracaklar.) 3- Bir dünya dili olan İngilizce‟yi mutlaka 

öğrenecekler. Mülakat yapılan gazetecilerden bazıları bu konuda Ģunları söylemiĢlerdir: 

Prof. Dr. Haluk Şahin: Medyadaki insanları tanıdığımız için, biz 

öğrencilerimizi staj için buralara gönderebiliyoruz.  Başka iletişim okullarında bu iş 

biraz daha zordur. Ama ben stajın gerekliliğine inanıyorum.  Öğrenci staj için gittiği 

yerin havasını soluması, orada neler yapıldığını görmesi açısından çok önemlidir. 

Orada bulunduğunuz süre içinde gidilecek bir iş için, yardımcı bir elemana ihtiyaç 

duyulabilir ve oradaysanız, sizden yararlanabilirler. Stajyer de o işte biraz başarılı 

olmaya başlayınca, iş kapısı kendiliğinden açılır. Öğrencilere hep aynı şeyleri söylerim: 

“Aman çocuklar, okuyun… Ne tür kitap bulursanız, onu okuyun. Çünkü medya ve 

iletişim hayatında bu okuduklarınıza çok ihtiyacınız olacak.  Önce dünyanın nasıl 

işlediğine dikkat edin ve öğrenin. Dil hakimiyeti; elbette ana dilleri Türkçeyi çok çok iyi 

kullanmak durumundalar, Türk Edebiyatı‟nı, çağdaş Türk dilinin özelliklerini çok iyi 

bilmeliler. Mutlaka çok iyi İngilizce bilmeliler… Özellikle günümüzde artık, „İngilizce 

bileyim mi, bilmeyeyim mi‟ gibi bir lüksümüz yoktur. Eğer İngilizce bilmiyorsanız, 

komik duruma düşer ve rekabet edemezsiniz.      

      Gülhan Şen: Ben üniversiteye başladığım 

yıl, çalışmaya başladım. Çünkü üniversitede teorik olarak öğrendiğimiz bilgileri, pratik 

çalışma hayatındaki karşılığı biraz yetersiz kalıyor. Yani öğrenciler; “Ben dört yıllık 

okulumu bitireyim, ondan sonra staj ve çalışmaya başlarım” düşüncesine girerse, 

baştan kaybeder. Resmi olarak staj olanağı olmasa bile, o sektörde çalışan birilerine 
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“Ne olur, en azından bir-iki hafta sizin yanınıza takılayım. Yardımcı olayım” demeliler. 

Artık iletişim çağındayız. Medyadaki birçok kişiye sosyal medya üzerinden ulaşmak çok 

kolay. Onlara sürekli atacağınız maillerle, kendinize bu imkânı yaratabilirsiniz.  Stajsız 

ve bilmeden bu sektöre bir şekilde girip, 3-4 ay sonra, „Bu benim yapabileceğim bir iş 

değil‟ deyip, başka işlere yönelenleri de gördük.  

Savaş Kalafat: Bence devlet bir yasa çıkarmalı. İletişim mezunu gençleri, üçer-

beşer değişik medya kuruluşlarına göndermeli ve bunlara da okul sonrası bir-iki yıllık 

maaşlı staj dönemi koymalı.         

 Faik Uyanık: Bunun iki cevabı var; hem „evet‟ hem de „hayır. ‟ Eğer iyi bir 

radyoculuk yapılacaksa, öncelikle bu işin bilgisine sahip olan kişiler tarafından 

yapılmalıdır. Bunların da iletişim okuyan kişilerin olması gerektiğine inanıyorum. 

İnternet, cep telefonu ve tabletler sayesinde artık herkes bir radyocu veya televizyoncu 

olabilir. Ciddi de bir etki oluşturabilir. Ancak iyi bir şey yapılacaksa; bu işin ilmini 

bilen iletişim mezunlarının sektöre girmesi ideal elbette.     

  Can Ataklı: İletişim Fakülteleri‟nin mutlaka uygulamalı eğitim geçmeleri 

gerek. Öğrencileri en geç ikinci sınıftan itibaren, bir medya kuruluşunda çalışma-staj 

tarzı eğitime tabii tutup, yetiştirmek gerek. Ya da üniversitelerde; gerekli teknik 

altyapıyı oluşturup, çocukların tıpkı günlük bir gazetede çalışıyormuş gibi, bir gazete 

hazırlanmaları sağlanmalıdır. Bunlarla haşır-neşir olan öğrenciler; okulları bittiğinde 

yetişmiş bir eleman gibi bir gazeteye daha kolay uyum sağlar.    

 Metin Yılmaz: Bizim iletişim okuduğumuz yıllarda mesleğimizle ilgili bilgi ve 

bilim adına birçok şeyden mahrumduk. Günümüz gençleri o bakımdan çok şanslı. 

Öğrenciler mümkün olduğu kadar okusunlar. Gazete, kitap ve internetten her şeyi 

okuyup, takip etmeye çalışsınlar. Orada öğrendikleri bilgileri; bir gazetede çalışmaya 

başladıklarında kullanırlarsa, daha başarılı olurlar. Öğrenim hayatlarının son 

yıllarında; bir medya kuruluşunda mutlaka staj yapma imkânı yaratmalıdırlar, çünkü 

meslekle ilgili asıl öğrenme yerleri, çalışacakları gazetelerdir.    

 Talat  Yeşiloğlu: Bu işi anlamanın birinci yolu „staj‟dan geçer. Bunu yaparken; 

„ben buraya yatkın mıyım, bu işi yapabilir miyim‟ sorusunun cevabını bulurlar. Staj 

yapabilmenin ve staj imkânına kavuşabilmenin yolu da ısrarcı olmaktan geçer. Staj için 

bana telefon veya maille ulaşan arkadaşların ilk taleplerine yanıt vermem. Onların bu 

işi ne kadar  istediklerini ve ne kadar ısrarcı olduklarını görmek isterim. İkincisi; belli 

bir altyapı ve bilgi birikimi oluşturabilmek için bol bol okumalarını, Türkiye‟deki ve 

dünyadaki gelişmeleri takip etmeleri öneririm. Bu meslekle ilgili bir birikim 

sağlamaları gerekir. Bu da öyle bir-iki günde olmaz. Alt yapıyı öğrencilik dönemlerinde 

sağlasınlar, gazetecilik yapmaya başladıklarında zaten her gün yeni bir şey öğrenip, 

tecrübe kazanacaklardır. Üçüncüsü; yabancı dil bilmekten geçer. Özellikle İngilizceniz 

yoksa bu işe hiç başlamayın daha iyi. Öğrencilik döneminde dil işini halletmeyenler, 

okulu bitirdikten sonra zor öğrenir, hatta öğrenemezler onlara „geçmiş olsun‟ demek 

gerek. O yüzden ne yapıp edip, öğrencilik döneminde; Ana dilini kullanmayı, yabancı 

dil bilmeyi ve de belli entelektüel birikime sahip olmayı halletmeleri gerek.  

  

Emin Çapa: Medya kuruluşlarına girmek ve bir tarafından başlamak için çok 

ısrarcı olun. Maille, telefonla, sosyal medya üzerinden hedeflediğiniz daldaki kişilerle 

temasa geçmeye çalışın ve bunu sürekli yapın. Mutlaka hem normal kitap, hem de 

seçmek istedikleri dalla ilgili kitapları, değişik dergi ve değişik gazeteleri okumalarını, 
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Türkiye kadar dünyayı da takip etmelerini öneririm. Yabancı dil çok önemlidir. 

Günümüz dünyasında artık İngilizce yabancı dil değil. Çünkü bir Türk ile bir Suriyeli, 

bir Japon ile bir Koreli, bir Çinli ile Hintli, Arapla ile Alman, İngilizce anlaşıyor. 

Dolayısıyla İngilizce artık iş dünyasının ana dilidir. Daha doğrusu hangi dal ve 

sektörde olursanız olun, İngilizce ortak dildir.  

Sedef Kabaş: Öğrencilerin izleyeceği ve okuyacağı konusunda çok seçici olması 

gerek. Ayrıca kitap okumadan, günlük gazete haberleri hiçbir işe yaramaz. Çünkü 

okuduğunuz haberi doğru anlayabilmeniz için, bir altyapınızın olması gerekir. Bu 

altyapı da kitap okumaktan geçer. Bugün diyelim televizyonda geçmişe yönelik bir 

tartışma programı yapılıyor, izleyicinin bu konuda bir tarihi bilgisi yoksa, 

konuşulanların doğru mu, yanlış mı olduğunu nasıl anlayacaklar. Medeni ülkelerin 

tamamı metroda, uçakta plajda, öğle yemeğinde kitap okuyor. Kitap okuduğunuz zaman 

hayatınıza dair birçok şeyi, çok daha kısa sürede hallediyorsunuz. Ben kitabıma 

ayırdığım zaman yüzünden, kariyerimde çok hızlı adımlarla ilerledim ve bana çok 

zaman kazandırdı. 

Konumuzun gazeteciler cemiyeti ayağı için; önce Ġstanbul, Ankara, Ġzmir‟deki 

gazeteciler cemiyetine bağlı üyelerin sayısının bulunması yoluna gidildi. Ancak 

Türkiye‟nin tamamını yansıtmayacağı düĢünülerek, diğer Ģehirlerdeki gazeteciler 

cemiyetlerine de ulaĢılmaya karar verildi. Türkiye‟nin 76 ilinde gazeteciler cemiyeti 

olduğu tespit edildi. Bunların baĢkanlarının telefonlarını bulmak ve onlara ulaĢmak 

haftalarımızı aldı. Büyük Ģehirler dâhil, neredeyse tamamına yakınında, üye sayıları ve 

bunların tahsil durumlarıyla ilgili, sağlıklı bir istatistik yoktu. Büyük uğraĢılar sonucu; 

bu cemiyetlerin birçoğu, bilgisayarlarına kayıtlı aktif üyelerinin sayısını ve eğitim 

durumu için bir çalıĢma baĢlatıldı. Bir sürü aksilikler sonucu, nihayet, 15.006 üye 

sayısına ve de bunların eğitim durumlarına eriĢtim ve sağlıklı veriler elde edilmiĢtir. 
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BÖLÜM 5. BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu çalıĢmada, ĠletiĢim Fakülteleri‟nin sayıları, öğrencilerin ve mezunların 

istihdam durumu incelenmiĢtir. Bunun yanı sıra; medya sektörünün durumunu, istihdam 

ihtiyaçları, eleman kalitesi araĢtırılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar özetlenmiĢtir. Türkiye‟de 

üniversite düzeyinde iletiĢim eğitiminde, gerek eğitim veren üniversite sayısı, 

gerekse fakülte ve yüksekokul sayısı açısından hızlı bir nicel geliĢme 

gözlenmektedir. Türkiye‟de iletiĢim alanındaki eğitim, parçalı bir yapıya 

sahiptir. Bu eğitim, daha çok iletiĢim fakülteleri ile güzel sanatlar fakülteleri 

içindeki bölümlerde yer almaktadır. Medya Sektörü‟nün her yıl bu sayıda yeni 

elemana gereksinimi olmadığı açıkça ortaya çıkmıĢtır. ĠletiĢim eğitimindeki hızlı nicel 

artıĢ, istihdam sorunları yanında eğitimin ve eğitim verecek kadroların niteliğine 

iliĢkin sorunlara da yol açmaktadır. Bu sorunlar çözülmedikçe iletiĢim eğitimi veren 

fakülte ve yüksekokulların sayısı ve bunların kontenjanlarındaki artıĢ, 

alandaki sorunları daha da büyütecektir. Devlet üniversiteleri yanında son 

yıllarda açılan vakıf üniversitelerinde de iletiĢim alanında eğitim verilmekte, 

iletiĢim bu  üniversitelerin popüler programları arasında yer almaktadır. ĠletiĢim 

sektörünün büyümesi, iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmeler ve iletiĢim 

araçlarının yaygınlaĢmasıyla, medyanın ve medya çalıĢanlarının görünürlüğünün 

artmasının, iletiĢim fakültelerine talebi artırdığı, bu talep artıĢının da vakıf 

üniversiteleri tarafından fark edildiği görülmektedir. ĠletiĢim eğitimi fakülteler 

yanında yüksekokullarda da verilmektedir. Lisans düzeyinde iletiĢim eğitimi 

vermeyen üniversitelerde bile, önlisans düzeyinde iletiĢim eğitimi verildiği 

görülmektedir. Hatta bazı üniversitelerde, birkaç yüksekokulda birden iletiĢimle ilgili 

aynı programlar açılmıĢtır. Ayrıca hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde ikinci 

öğretim veren üniversiteler bulunmaktadır. ĠletiĢim eğitimi bölümler bazında 

değerlendirildiğinde ise ĠletiĢim Fakülteleri‟nin, Gazetecilik ve Halkla ĠliĢkiler, 

Radyo ve Televizyon biçiminde oluĢan geleneksel yapıdan ayrıldığı görülmektedir.  

Türkiye‟deki 2019-2020 dönemi ĠletiĢim Fakültesi sayısına, akademisyen sayısına ve 

öğrenci sayısına ulaĢıldı. Bunun yanında, baĢta ekonomik olmak üzere, birçok 

sorunlardan dolayı, medyadaki istihdam sayısının gittikçe daraldığı tespit edildi. Bu iĢe 

yıllarını vermiĢ, birçok kiĢinin iĢsiz kaldığı bir dönemde, ĠletiĢim Fakültesi‟nden yeni 
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mezun olmuĢ kiĢilerin, sektörde iĢ bulma Ģansının gittikçe güçleĢtiği gözlemlendi. Aynı 

zamanda medya sektörüyle, ĠletiĢim Fakülteleri arasında birçok yönden kopuk iliĢkiler 

olduğunu gözler önüne serildi. ĠletiĢim Fakültesi‟nden mezun olan öğrencilerin, 

medyanın gerçeklerinden uzak olduğunu ve okullarda iyi yetiĢmedikleri saptandı. 

„Sektöre hazır‟ ĠletiĢim Fakültesi mezunu göndermenin yolunun, uygulamalı derslere 

ağırlık verilmesinden geçtiğini tespit edildi. Ayrıca; Türkiye‟de var olan 76 ildeki 

gazeteciler cemiyetine bağlı üyelerin toplam sayısının 15,006 olduğu, bunların eğitim 

durumları ve kaçının ĠletiĢim Fakültesi mezunu olduğu tespit edilmiĢtir. Buraya bakacak 

olursak; medya sektöründe halen ĠletiĢim Fakültesi mezunu olmayanların ağırlıkta 

olduğu görülmektedir. 

5.1. Mülakatların Analizi / Verilerin Çözümlenmesi      

 GörüĢme yapılan baĢarılı ve iletiĢim fakültesi mezunu medyacıların, mülakat 

transkriptleri, ĠletiĢim Fakülteleri‟ndeki eğitim ve medya sektörü ile ilgili çeĢitli konular 

açısından analiz edilmiĢtir. Katılımcı mülakatları aĢağıdaki kod ve kategoriler dikkate 

alınarak sürekli karĢılaĢtırma yöntemi ile incelenmiĢtir. Nitel analiz sürecinde *NVIVO 

yazılımı kullanılmıĢtır. 

*NVivo Nitel Veri Analiz Programı Nedir?  

NVivo, bir nitel araĢtırma yazılım programıdır. Nitel araĢtırmanın ilgili olduğu 

alanları, sonuçları keĢfetmek, olguları anlamak ve sorulara cevap bulmaktır. 

Nitel araĢtırma, nicel araĢtırma gibi, sonuca ulaĢmak için istatistik veya rakam 

kullanmaz. NVivo‟yu, sosyal bilimlerin tüm alt dallarında çalıĢanlar 

kullanabilirler. Fen ve sağlık bilimleri de alan çalıĢmalarında ve araĢtırmalarında 

NVivo‟dan yararlanabilirler. (Nvivo Yazılım Programı) 

(https://aniegitim.com.tr/tr/yazilimlar/nvivo-pro) 

Mülakata katılanların en çok kullandığı kelimeler, aĢağıdaki Ģekilde de 

görüleceği üzere Ģunlardır: 

* ĠletiĢim Fakülteleri için öneriler? 

* Medya çalıĢanları mutlaka mektepli mi olmalı? 

* Medyanın bir meslek olamamasının sebepleri? 

* Medyaya yapılan baskılar 

* Ġngilizce yeterliliği 

* Öğrenciler için öneriler 
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* Uygulamalı eğitim imkânı 

ġekil 13 Nitel analizde kullanılan kod ve kategoriler 

 

 

AraĢtırma sorularına cevap vermek üzere kodlanan görüĢme metinlerinde, en sık 

tekrar eden kelimeler kelime bulutu Ģeklinde aĢağıda verilmiĢtir. 
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ġekil 14 En sık tekrar eden kelimeler 

 

Bu çalıĢmaya baĢladıktan sonra, masanın her iki tarafında da bulunmuĢ olan 

kiĢilerle görüĢüldü. Kendileri hem ĠletiĢim Fakültesi mezunu olan, hem de medya 

sektörünün çeĢitli dallarında görev yapan bu isimler, olayları tüm yönleriyle analiz 

edildi. Mülakata katılan isimler Ģunlardır:       

  Prof. Dr. Haluk ġahin, – Gazeteci ve Akademisyen: (ABD,  Indiana 

University, Kitle ĠletiĢim – Doktora.)       

   Orhan Erinç - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Eski BaĢkanı:  

(Ġstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu)        

   Yılmaz Özdil - KöĢe Yazarı: (Ege Üniversitesi Basın Yayın 

Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü.)        

   Rahmi Turan - Gazete Yaratma Ustası:  (Ġstanbul Gazetecilik 

Enstitüsü.)   Can Ataklı - KöĢe Yazarı: (Ġ.Ġ.T.Ġ.A Gazetecilik ve Halkla 

ĠliĢkiler Yüksek Okulu- Ģimdiki Marmara Üniversitesi.)     

    Metin Yılmaz – Genel Yayın Yönetmeni: (Ġ.Ġ.T.Ġ.A 

Gazetecilik ve Halkla ĠliĢkiler Yüksek Okulu- Ģimdiki Marmara Üniversitesi.)  
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     Celal Toprak - Ekonomi Gazeteciliği: (Gazi 

Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu.)  

Pınar AktaĢ, Haber-AraĢtırma: (Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Halkla 

ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümü.)         

 Esat Yılmaer – Spor Gazeteciliği: (Ġstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek 

Okulu)  

Mehmet Canıtatlı – Gazete, Sorumlu Müdürlüğü: (Marmara Üniversitesi'nde 

Gazetecilik – Yüksek Lisans) 

Ali Dağlar, Polis – Adliye Muhabirliği: (Marmara Üniversitesi Gazetecilik ve 

Halkla ĠliĢkiler - Yüksek Lisans) 

 Nuran Çakmakçı – Eğitim Muhabirliği: (Marmara Üniversitesi Basın Yayın 

Yüksek Okulu, Gazetecilik ve Halkla ĠliĢkiler) 

Mesude ErĢan – Sağlık Muhabirliği: (Ġstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek 

Okulu) Bülent Kılıç, SavaĢ Foto Muhabirliği – Fransız Haber Ajansı-AFP: (Ege 

Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi )        

 AyĢegül Savur – Aylık Haber Dergisi: (Ġstanbul Üniversitesi, ĠletiĢim Fakültesi) 

 Talat YeĢiloğlu – Haftalık Ekonomi Dergisi: (Ġstanbul Üniversitesi, ĠletiĢim 

Fakültesi Gazetecilik ve Halkla ĠliĢkiler  

Emin Çapa – Ekonomi: (Ġstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü) 

Murat Güloğlu – Hafta Sunucusu: (Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim 

Fakültesi Radyo-TV Bölümü) 

Mete Çubukçu- DıĢ Haber ve SavaĢ Muhabirliği (Marmara Üniversitesi ĠletiĢim 

Fakültesi Radyo TV- Yüksek Lisans)      

 Volkan Sarısakal – SavaĢ Kameramanlığı: (Marmara Üniversitesi ĠletiĢim 

Fakültesi) Sedef KabaĢ: TartıĢma – Sohbet:  (Ġstanbul Üniversitesi Basın Yayın 

Radyo – TV Bölümü)          
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 Gülhan ġen–Belgesel Yapımı: (Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi, Radyo – 

TV. Bölümü) 

Göktuğ Sevinçli – Spor Programcılığı: (Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi, 

Gazetecilik ve Halkla ĠliĢkiler) 

SavaĢ Kalafat – Magazin: (Marmara ĠletiĢim Fakültesi, Radyo –Televizyon 

Bölümü)  

Güven Ġslamoğlu- Doğa Belgeselciliği: (Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim Bilimleri 

Fakültesi, Basın Yayın Bölümü) 

Kadir Çöpdemir -Radyo Talk Show: (Ġstanbul Üniversitesi Basın Yayın 

Faik Uyanık – Radyo Haberciliği: (Marmara ĠletiĢim Gazetecilik Yüksek Lisans)

 Kubilay Tümen – Ġnternet Gazeteciliği: (Ankara Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi)

 Yasemin GebeĢ – Reklamcılık: (Marmara Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi)  

 Sibel Asna – Halkla ĠliĢkiler: (Marmara Üniversitesi Halkla ĠliĢkiler bölümü) 

 Gökhan Küçük, Avukat - Basın Hukuku (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Avukatı) 

5.2. Bulgular          

 Türkiye‟de; devlet ve vakıf olmak üzere eğitim veren toplam 208 üniversite 

vardır. Bu üniversitelerden 73 tanesinde ĠletiĢim Fakültesi bulunmaktadır. Bulgularım 

için, bunlar örnek alınmıĢtır. Bu fakültelerdeki akademisyen sayısı, öğrenci sayısı, her 

yıl verilen mezun sayısına ve okullarda verilen derslerin durumuna ulaĢıldı.  

 * ĠletiĢim Fakülteleri‟ndeki radyo televizyon bölümlerinde; televizyon ve gazete 

ile ilgili birçok Ģey öğretilirken, radyodan pek bahsedilmediği bir gerçektir.  

 * Medya sektöründen uzak birçok ders, günümüzde de ĠletiĢim Fakülteleri‟nin 

müfredatında yer almaktadır.         

 * ĠletiĢim Fakülteleri‟nde öğrencilerin yabancı dil öğreneceği hazırlık sınıfı 

yoktur.           

 * Yabancı dil öğrenme konusunda ĠletiĢim Fakülteleri‟nde verilen dil eğitimi 

yetersizdir. Ġngilizce bilmeden medyaya giren, mezun gazeteci adayları, meslekte çok 

zorlanır, hatta birçok fırsatı kaçırmaktadır. Örneğin; Dubai‟deki bir fuara, dünyanın 
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birçok yerinden iĢadamları gelmektedir. Bir Çinli ile, bir Alman dünyanın ortak dili 

olan Ġngilizceyle anlaĢırlar. Bu fuara; Türkiye‟deki medya organları bir muhabir 

gönderecekse, pek tabidir ki, „Ġngilizce bilen‟ elemanını tercih edecektir. Yani Ġngilizce 

bilen gazeteci, bilmeyen arkadaĢlarına göre birkaç adım öndedir. Ona yeni fırsat kapıları 

açabilir.          

 * ĠletiĢim Fakültesi‟nde, sektörden kopuk bir eğitim verildiği için, öğrencilerin 

medya sektörü hakkında bilgileri yok denecek kadar azdır.     

 * Kendileri de ĠletiĢim okumuĢ ve halen medyada çeĢitli görevde bulunan 

tecrübeli 31 isimle mülakat yapılıp, çeĢitli bulgulara ulaĢıldı. Bu bulguların ele alınıp 

analiz edilmesi sağlandı. 

Gittikçe daralan ve küçülen medya; bu yüzden yeni iletiĢim fakültesi 

mezunlarına pek ihtiyaç duymamaktadır. 2020 yılında; Türkiye‟nin 73 ĠletiĢim 

Fakültesi‟nde yaklaĢık 79,475 bin öğrenci bulunmaktadır. Her yıl bu sayının % 10‟unun 

mezun olduğu varsayılırsa, yaklaĢık 8 bin mezuna iĢ bulmak imkânsızdır. Bu sayıdan 

50-100 kadarı, medyada iĢ bulabiliyorsa, bu onlar için büyük bir Ģans olur. Bu da 

demektir ki; ĠletiĢim Fakülteleri; her yıl medyanın ihtiyacının yüz katından fazla mezun 

vermektedir. Bu yüzden bu sayının büyük bir kısmı, baĢka sektörlerde iĢ bulabilme 

yolunu seçmektedir. Yani; mezun oldukları okulun diplomasıyla hiç bağdaĢmayan iĢlere 

yönelmektedirler. Bu yüzden Türkiye‟deki sayıları her geçen gün artan ĠletiĢim 

Fakülteleri‟nin yenilerinin açılmasına bir sınırlandırma getirilmesi önerilmektedir. Hatta 

mevcut ĠletiĢim Fakülteleri‟nin yetersiz olanlarını da ya kapatılması, ya da birkaç yıl 

için yeni öğrenci alımını durdurulması sağlanmalıdır. 

5.3. Ġstatistikler         

  Ülkelerin AR-GE için ayırdıkları bütçeler bize uygulama ile kuramsal 

derslerin oranları hakkında bilgi vermektedir. Bunun için bazı istatistikler baktığımızda 

geliĢmiĢ ülkelerde AR-GE için ayrılan bütçenin gayri safi milli hasılaya oranının 

yaklaĢık %15 civarında olduğu görülmektedir. Ülkemizde ise bu oran yaklaĢık %10 

civarındadır (Unesco Arge). Bu oranla Türkiye dünya sıralamasında 16. sırada yer 

almaktadır. Bu oranlar bize aynı zamanda iletiĢim gibi uygulamaya yönelik alanlarda 

kuramsal derslerle uygulamaya yönelik dersler arasındaki oran hakkında da fikir 

vermektedir. GeliĢmiĢ ülkelerin standartları takip edilirse, iletiĢim fakültelerinde 
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kuramsal derslerin %15 civarında olması gerektiği görülmektedir. Daha doğrusu mevcut 

öğrencilerin kuramsal çalıĢmaya yönelmesi gerekenlerin de bu oran civarında olacağı 

hakkında bir fikir vermektedir. Bu demektir ki öğrencilerimizin ancak %15 veya en 

fazla %20‟si kuramsal bilimsel araĢtırmaya yönelecektir. O halde geriye kalan %80 

öğrencilerimiz uygulamaya yönelik iĢ bulma arayıĢına geçecekleri için, derslerin bu 

öğrencilerin ihtiyaçlarını karĢılayacak bir Ģekilde düzenlenmesi öngörülmektedir. 
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Tablo 10: Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İstatistikleri 

Araştırma geliştirme 
faaliyetleri istatistikleri 
Statistics on research 
and development 
activities 

                

    
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge 
harcaması / GSYH - 

GERD / GDP (%) 0,80 0,80 0,83 0,82 0,86 0,88 0,94 0,96 

Toplam Ar-Ge harcaması 

- Total R&D Expenditure 
(TL) 

 9 267 
589 
617 

 11 
154 
149 
797 

 13 062 
263 394 

 14 807 
321 
926 

 17 598 
117 
442 

 20 615 
247 
954 

 24 641 
251 
935 

 29 855 
477 
805 

  

Ar-Ge personel 
harcaması -  Labour 

costs (TL) 

 4 756 
600 
202 

 5 
726 
332 
115 

 6 892 
626 906 

 7 996 
726 
569 

 9 219 
848 
997 

 11 054 
399 
404 

 12 308 
650 
274 

 15 167 
428 
953 

  

Diğer cari Ar-Ge 
harcamaları - Other 

current cost (TL) 

 3 194 
845 
860 

 3 
688 
275 
297 

 4 412 
684 722 

 4 874 
299 
413 

 6 140 
815 
114 

 7 210 
787 
469 

 9 569 
443 
464 

 11 586 
259 
745 

  

Ar-Ge yatırım 
harcaması - Capital 

cost (TL) 

 1 316 
143 
555 

 1 
739 
542 
386 

 1 756 
951 767 

 1 936 
295 
944 

 2 237 
453 
331 

 2 350 
061 
081 

 2 763 
158 
198 

 3 101 
789 
107 

Mali ve mali olmayan 
şirketler- Financial and 

non-financial corporations 

 3 942 
908 
434 

 4 
817 
272 
485 

 5 891 
214 749 

 7 031 
518 
974 

 8 760 
019 
770 

 10 308 
737 
689 

 13 359 
011 
600 

 16 980 
836 
067 

  

Ar-Ge personel 
harcaması -  Labour 

costs (TL) 

 1 857 
154 
076 

 2 
310 
950 
262 

 2 937 
207 043 

 3 640 
398 
444 

 4 365 
472 
509 

 5 272 
535 
462 

 6 447 
876 
085 

 8 944 
197 
691 

  

Diğer cari Ar-Ge 
harcamaları - Other 

current cost (TL) 

 1 559 
218 
905 

 1 
779 
811 
243 

 2 234 
116 947 

 2 547 
075 
798 

 3 362 
671 
966 

 4 077 
339 
639 

 5 822 
105 
491 

 6 932 
002 
429 

  

Ar-Ge yatırım 
harcaması - Capital 

cost (TL) 

  526 
535 
453 

  726 
510 
980 

  719 
890 759 

  844 
044 
732 

 1 031 
875 
295 

  958 
862 
588 

 1 089 
030 
024 

 1 104 
635 
947 

Genel devlet - General 

government 

 1 060 
683 
036 

 1 
263 
503 
530 

 1 436 
923 417 

 1 543 
493 
558 

 1 705 
399 
800 

 2 130 
766 
481 

 2 338 
372 
843 

 2 858 
435 
052 

  

Ar-Ge personel 
harcaması -  Labour 

costs (TL) 

  532 
631 
287 

  624 
537 
278 

  701 
021 702 

  764 
525 
623 

  873 
771 
617 

  976 
677 
137 

 1 104 
236 
867 

 1 218 
108 
005 

  

Diğer cari Ar-Ge 
harcamaları - Other 

current cost (TL) 

  286 
353 
344 

  382 
969 
966 

  511 
058 254 

  490 
458 
908 

  520 
436 
968 

  599 
847 
914 

  797 
911 
223 

 1 074 
321 
829 

  

Ar-Ge yatırım 
harcaması - Capital 

cost (TL) 

  241 
698 
405 

  255 
996 
286 

  224 
843 461 

  288 
509 
027 

  311 
191 
215 

  554 
241 
430 

  436 
224 
753 

  566 
005 
218 

Yükseköğretim- Higher 

education sector 

 4 263 
998 
147 

 5 
073 
373 
782 

 5 734 
125 228 

 6 232 
309 
394 

 7 132 
697 
872 

 8 175 
743 
784 

 8 943 
867 
493 

 10 016 
206 
686 

  

Ar-Ge personel 
harcaması -  Labour 

costs (TL) 

 2 366 
814 
839 

 2 
790 
844 

 3 254 
398 160 

 3 591 
802 
502 

 3 980 
604 
871 

 4 805 
186 
805 

 4 756 
537 
322 

 5 005 
123 
257 
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Tabloda da göreceğiniz üzere; Türkiye Ġstatistik Kurumu  (TÜĠK) verilerine göre 

devlet, Gayrisafi yurtiçi (GSYH) AR-GE harcamaları için bütçeden 2017 yılında 

29,855,477,805 (yaklaĢık 30 milyar) lira ayırmıĢ. (www.tuik.gov.tr) Bu bütçeden; 

10,016,206,686 (10 milyar) lirası ise Yüksek Öğretim / Higher Education Sector 

ayrılmıĢ. Bu veriler de gösteriyor ki; AR-GE için ayrılan miktar yaklaĢık % 10‟dur. Bu 

bütçeyi de, akademisyenler kullanmaktadır. Buradan yola çıkılarak denilebilir ki; 

ĠletiĢim Fakülteleri‟nden mezun olanların % 10‟u akademisyen olmakta, % 90‟ı ise 

medya sektörüne veya mesleki bir alana yönelmektedir. Bu da gösteriyor ki: ĠletiĢim 

Fakülteleri‟ndeki derslerin % 10‟u Teorik, % 90‟ı da medya sektörünün ihtiyacı olan 

uygulamalı dersler verilmelidir. Eğer böyle bir yol seçilirse; ĠletiĢim Fakülteleri ile 

Medya Sektörü arasında, uzun yıllardır devam eden kopukluk ve anlaĢmazlık büyük 

ölçüde giderilmiĢ olacaktır. Öğrenmede teorinin etkisini en üstteki iki parça gösteriyor: 

Biri teorik öğretme, diğeri de okuma ile elde edilenler. Bunların toplam öğrenmedeki 

etkisi %15 olarak gösteriliyor. Eğitim teorisi açısından bu önemli. Katılımlı öğrenme 

pratiğe ağırlık veren bir öğrenme yöntemidir. Bunun etki oranları farklı Ģekillerde 

genellikle %50'nin üzerinde verilmiĢtir. Bu da teorik derslerin, pratiğe yönelik derslere 

göre oranının yaklaĢık %15 olması gerektiğini gösterebilir. Ancak yine de akademik 

çalıĢmaya yönelmek isteyenlere destek olması amacıyla, seçmeli olarak birçok teorik 

dersler müfredata konmalı ve öğretim üyeleri tarafından verilmelidir. 
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ġekil 15. Öğrenme Piramidi 

 

 

ġekil 15 Öğrenme Piramidi,  

       

http://hrmug.com/ogrenme-piramidi/ 

 

 

 

 

 



125 

 

 

ġEKĠL 16 THE LEARNING PYRAMID 

 

ġekil 16 The Learning Pyramid 

http://thepeakperformancecenter.com/ 01.02.2020 tarihinde alınmıĢtır. 
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5.4. Mülakatların Özeti         

  Mülakat yapılan kiĢilerden biri olan Gazeteci -Yazar Yılmaz Özdil; 

ĠletiĢim Fakülteleri‟nin müfredatı ve medyanın içinde bulunduğu durumla ilgili Ģunları 

söylemiĢtir: “ĠletiĢim Fakültesi‟nden mezun olup, medya sektörüne daha yeni adım 

atanlar, büyük bir yanlıĢ içinde geliyor. Sektörde gerçeği görünce de büyük bir hayal 

kırıklığı yaĢıyorlar.” Kendisi, Türkiye‟nin en çok okunan köĢe yazarlarından biri olduğu 

için, kendi deneyimleriyle ilgili de Ģöyle konuĢtu: “Hiçbir tecrübe ve deneyimi olmadan, 

haber iĢine yıllarını vermeden, bu sektöre gelen erkeklerin birçoğu, hemen „köĢe 

yazarı‟, kadınların birçoğu da hemen haber spikeri  olmak istiyor. Böyle bir dünyanın 

olmadığını görenler, büyük bir hayal kırıklığı yaĢıyorlar. Bu zihniyette olan gençlere 

tavsiyem, „mutlaka medya sektörünün mutfağını öğrensinler‟ yani yazı iĢlerinde tecrübe 

kazansınlar. Stajyerlik, muhabirlik, editörlük, yazı iĢleri müdürlüğü mertebelerinden 

geçsinler. En az 15-20 yıllık belli bir bilgi birikimine sahip olduktan sonra, eğer 

kendilerinde de yetenek varsa, ondan sonra köĢe yazarlığını veya spikerliği 

deneyebilirler. Özdil, ĠletiĢim Fakülteleri‟ne de bazı önerilerde bulunmaktadır: “ĠletiĢim 

Fakülteleri; 1. ve 2. Sınıflarda, Türkçe, politika, felsefe, ekonomi ve bilgisayar gibi 

temel dersleri versinler. 3. ve 4. Sınıfta ise; daha çok uygulamalı dersleri yani, spor, 

ekonomi, politika, kültür – sanat gibi medyanın branĢ derslerine önem versinler. Bunları 

yapılırsa; hem sektör, hem de öğrenciler için çok faydalı olur.” Ayrıca Yılmaz Özdil‟in 

mülakatından anladığımız kadarıyla; 3. ve 4. Sınıflarda öğrencilerin, kendi sevdikleri ve 

yetenekli oldukları branĢlaĢma yoluna gidip, stajlarını da medyanın o bölümünde 

yapmalılar. Yani ekonomiyi seven bir genci, siyasete veya spora yönlendirirseniz, 

burada baĢarılı olamazlar.  Özdil; sosyal medya günümüzde bu kadar yaygınlaĢtığı için, 

artık insanların bir gazete veya televizyonda çalıĢmasına ihtiyaç olmadığını söylüyor. 

“Bir gazeteci olarak, fikirlerinizi topluma yaymak istiyorsanız, artık bunu sosyal 

medyada yapabilirsiniz” demektedir. Birçok kiĢinin de bu konuda Sayın Özdil‟e 

katıldığı görülmektedir.  

Özdil, iĢten çıkarmaların çok fazla ve kolay olduğu medya için de Ģunları 

söylemektedir:  

Gazetecilerin sendikal haklarının, basın hukukunun güçlü olduğu ülkelerde, 

basının da güçlü olduğunu görüyoruz. Türkiye‟de gazetecilerin sendikal 
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hakları olmadığı için, gazetecilerin her defasında birbirlerini bozup, yok 

ettikleri için, kendi baĢına çalıĢan zavallı insanlar haline dönüĢüyoruz. 

Ġtalya‟da, Almanya‟da, Ġngiltere‟de çok güçlü gazetelerin, çok büyük 

tirajlarının olmasının temel sebepleri, gazetecilerin dayanıĢma halinde 

olmalarından ve basın hukukunun güçlü olmasından kaynaklanıyor.  

 Yılmaz Özdil: ĠletiĢim Fakülteleri yetkililerine de bazı tavsiyelerde bulunmuĢtur: 

“Bu konuda haddimi aĢan bir Ģey söylemek istemem, çünkü burada çok emek veren 

insanlar var. Ancak yine de bir Ģeyler söylemem gerekirse;  ĠletiĢim Fakülteleri‟nin bana 

göre tirajedisi Ģu:  Bir dönemde okuduğumuz ve öğrenmeye çalıĢtığımız her bir branĢ, 

aslında dört yılda okunması gereken bölümlerdir. Örneğin; bizim ĠletiĢim 

Fakülteleri‟nde öğretilen hukuk, aslında dört yıllık bir fakültedir. Sosyoloji, felsefe, spor 

aslında baĢlı baĢına bir fakültedir. Oysa biz, ĠletiĢim Fakülteleri‟nde her konudan bir 

lokma almıĢ, yarım-yamalak insanlar olarak yetiĢmiĢ olarak çıkıyoruz. Yani aslında; 

imkân olsa „çift ana dal‟ yapılabilseler daha iyi olur. ĠletiĢim Fakültesi mezunu bir 

çocuk, „hem iletiĢim, hem hukuk‟ mezunu olsa, ya da „hem iletiĢim, hem de felsefe 

mezunu‟ olabilse… „Hem iletiĢim, hem spor akademisi‟ mezunu olabilse… Bizde 

iletiĢim fakülteleri sanki Türkçeyle, edebiyat veya sosyal bilimlerle alakalıymıĢ gibi 

bakan öğrenciler geliyor. Bu da bizi aslında „yarım‟ bırakıyor. Yani hem iletiĢim 

fakültelerinde yarım yamalak bilgi alıyoruz, hem de aslında mesleğe bakıĢımızda eksik 

kalıyoruz.”      Özdil; ĠletiĢim Fakültesi‟nde okuyan öğrenciler 

için de Ģunları söylemiĢtir: “Tüm genç arkadaĢlarıma Ģunu öneriyorum; okula 

baĢladıkları gün, ne yapıp-edip mutlaka mesleğe de baĢlasınlar. Dünyanın en zevkli, 

ancak bir o kadar da zor ve çileli mesleklerinden biridir gazetecilik. Bu yüzden yol 

yakınken, gazetelerde çalıĢmaya baĢlasınlar. Böyle olunca da gazetecilik yapıp-

yapamayacaklarını görürler. Eğer yapacaklarsa da; tüm öğrenim hayatları boyunca, en 

azından stajyerlik bölümünü atlatmıĢ olurlar. Okul bitince de tecrübeli bir muhabir 

olarak mesleğe baĢlarlar.”    Türk basınının duayeni Rahmi 

Turan, aynı zamanda bir rekortmen gazetecidir. Gazetelerde Genel Yayın 

Yönetmenliği'ne baĢladıktan sonra Ģimdiye dek; sıfırdan 10 tane yayın çıkarıp ve 

bunları büyük tirajlara ulaĢtırmıĢ bir ustadır. Turan, ilerlemiĢ yaĢına rağmen (81), 

gazetecilikten vazgeçmeyenlerdendir. Sözcü gazetesinde yazarlık yaparak, günlük köĢe 

yazıları yazmaktadır. Medyanın bugünkü yapısını sevmediğini söylemektedir: 

“Bugünkü medyanın yapısı, geçmiĢteki medyadan çok çok farklıdır. Ben tanımakta 
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güçlük çekiyorum. Bugünkü medyanın (2020) büyük bir kısmı, iktidar yanlısıdır. 

Maalesef; özellikle bazı köĢe yazarları, maddi ve manevi menfaatleri için her Ģeyi yapan 

bir grup oluĢturdu. Gazeteci aslında muhalif olmalıdır. Ġktidarı ĢakĢaklamakla 

gazetecilik olmaz. Siyasi partiler seçime gittiğinde, seçilebilmek için, halka birtakım 

vaadlerde bulunur. Ġktidar olduklarında da, bunları yerine getirmek zorundalar, yoksa 

yalancı duruma düĢerler. Gazeteci olarak bizler; iktidarın verdiği sözü tutamadığı 

zaman, bunları gündeme getirir, halk adına eleĢtiririz. Tabii ki; iktidarın yaptığı iyi 

Ģeyleri de göreceğiz, ama abartmaya gerek yok. Çünkü bu onların görevidir. Biz daha 

çok vaadlerinde yapamadıklarını ortaya koymalıyız ki, bunu yapmaya zorlansınlar.  Bu 

arada muhalefet partileri de, muhalefeti iyi yapamadıklarında veya yanlıĢ bir Ģey 

yaptıklarında da eleĢtirmeliyiz. Rahmi Turan; günümüz gazetelerinin, kendi 

dönemlerindeki kadar satmamasının nedenini Ģöyle sıralamıĢtır: “Türkiye‟de gazetelerin 

satmamasının bir nedeni, televizyon karĢısında rekabet edemeyiĢidir. Gazete haberleri 

ertesi gün vereceği için, televizyonlardan daha farklı ve daha detaylı birtakım haberleri 

de verebilmeli. Günümüzde maalesef gazetelerin haber kaliteleri de bir hayli düĢtü. 

Eskiden gazetelerde köĢe yazarları, Ģimdiki kadar önemli değildi. Ama günümüzde 

okuyucu, haberlerden mutlu olamayınca, köĢe yazarlarının yorumlarını okuyarak, 

olaylardan haberdar oluyor.” Yılların gazetecisi ve televizyoncusu olan Can Ataklı; 

ĠletiĢim Fakültesi‟ni bitirdikten sonra, yani 1976 yılından beri medya sektöründe 

çalıĢmaktadır. ġu sıralarda köĢe yazarlığı yapan Ataklı‟ya; ĠletiĢim Fakültesi 

öğrencilerinin çok sıkça sorduğu “Nasıl köĢe yazarı olunur” soruldu. ġöyle 

yanıtlamıĢtır:  “KöĢe yazarı olmanın bir kuralı yok. Ancak mutlaka gazetecilikten 

gelmesi gerek. Ayrıca bilgi ve entelektüel birikimi yeterli olmalı. Yorumlama ve 

tartıĢma kabiliyeti geliĢmiĢ, biraz da yeteneği olmalıdır. Yazar olmanın tabii ki bazı 

kuralları vardır. Bilgili olmak gerek ama, bunu yazıya dökmek de önemlidir. Yani; 

Einstein dünyanın en zeki bilim adamı ama, herkesin anlayacağı bir dilde yazı yazmakta 

zorluk çekebilir. Ya da bu tür adamların; ya yazma ya da konuĢma yeteneği yoktur. 

Yabancı dil bilmesi avantajdır. Özellikle Ġngilizce bilen bir gazeteci; bir konuya daha 

farklı açılardan veya farklı kültürlerden bakan ülkelerin yazdıklarını okuyup, birinci 

kaynaktan öğrenme Ģansına sahip olabilirler. Okuma, kiĢinin özellikle gazetecinin 

kelime hazinesini geliĢtirir. Cümle kurmasını kolaylaĢtırır.  ĠletiĢim fakültelerinde; 

öğrencilikten baĢlayarak, çok konuda bilgi sahibi ve bilgiye ulaĢma yeteneğinin olması 
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gerek. Bilgi ve yaĢananlarla ilgili bir bağlantı ve mantık kurabilmeli.” Ataklı; ĠletiĢim 

Fakültesi öğrencilerine de Ģunları söylüyor: “Konferanslar için gittiğim iletiĢim 

fakültelerinde de hep söylerim; „gazetecilik yalnızca okumakla olmaz. Ġnsanın da içinde 

olması gerek.‟ Çünkü bu meslek büyük bir fedakârlık gerektiren bir meslektir. Bu 

mesleğin bir mesai saati, tatili, bayramı-seyranı yoktur. Yazar olarak baktığımda; her 

saniyem haberle geçiyor. ĠletiĢimciler; eğer bir basın kuruluĢuna girebiliyorsa, verilecek 

pozisyonun büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmasınlar. Basına bir Ģekilde girmek önemli, 

gerisi sizin yetenek, bilgi ve giriĢimlerinize bağlı... ĠletiĢim mezunları; yüksünmeden 

medyaya girip, burada kendilerini gösterirlerse, kalıcı olurlar. Ve de tahsilini yaptıkları 

dalın, herkesin yapabileceği bir „iĢ‟ olarak değil de, bir „meslek‟ olmasına yardımcı 

olabilirler.” Ataklı, ĠletiĢim Fakültesi akademisyenleri ve yetkililerine de Ģu önerilerde 

bulunuyor: “ĠletiĢim Fakülteleri‟nin mutlaka uygulamalı eğitim geçmeleri gerek. 

Öğrencileri en geç ikinci sınıftan itibaren, bir medya kuruluĢunda çalıĢma-staj tarzı 

eğitime tabii tutup, yetiĢtirmek gerek. Ya da üniversitelerde; gerekli teknik altyapıyı 

oluĢturup, çocukların tıpkı günlük bir gazetede çalıĢıyormuĢ gibi, bir gazete 

hazırlanmaları sağlanmalıdır. Bunlarla haĢır-neĢir olan öğrenciler; okulları bittiğinde 

yetiĢmiĢ bir eleman gibi bir gazeteye daha kolay uyum sağlar. Fakültelerdeki 

akademisyen kadrosunun da, mutlaka bu eğitimden geçmiĢ olması lazım ki, öğrencilere 

daha faydalı olsunlar. Ancak okullardan mezun olanlar, profesyonel olarak bir medya 

kuruluĢunda çalıĢmadan, hemen akademik kariyer yapma yolunu seçtikleri için, 

öğrencileri gazetelere hazırlamakta pek yeterli olamıyorlar. ĠletiĢim okuyan 

öğrencilerin, sektöre iyi yetiĢmiĢ birer eleman olarak gelmesi gerek. Ben yöneticilik 

yaptığım dönemlerde; iĢe aldığım kiĢiler arasına iletiĢim okuyan gençlere öncelik 

tanırdım, ama okulların da öğrencileri iyi yetiĢtirmesi gerek.”    

  ÇalıĢtığı gazetelerde baĢarılı bir yönetim gösteren gazeteci Metin 

Yılmaz; bugün Sözcü gazetesinin en tepesinde, yani Genel Yayın Yönetmeni olarak 

görev yapmaktadır. BaĢarılı bir gazete yapmayı ve onu çok sattırmayı Ģöyle 

anlatmaktadır. “Gazeteyi doğru haberler vererek, çok satmak önemlidir. Çünkü 

gazeteler de, ticari bir kuruluĢtur. Eğer hiçbir yerden ihale, para, yardım alamayan 

gazeteler, yalnız gazetelerinden para kazanmak zorundalarsa, çok satmalıdır. 

Satılmazsa; patron ya çalıĢanların bir kısmını iĢten çıkarır, ya da gazetesini kapatmak 

zorunda kalır.” Yılmaz: ĠletiĢim Fakültesi mezunu gazeteci adaylarının, nelere dikkat 
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etmeleri gerektiğini de Ģöyle anlatmıĢtır: “Bizim iletiĢim okuduğumuz yıllarda 

mesleğimizle ilgili bilgi ve bilim adına birçok Ģeyden mahrumduk. Günümüz gençleri o 

bakımdan çok Ģanslı. Çünkü her bilgiye, teknolojiye ve imkâna anında kavuĢabilirler. 

Öğrenciler mümkün olduğu kadar okusunlar. Gazete, kitap ve internetten her Ģeyi 

okuyup, takip etmeye çalıĢsınlar, yani bilgi dağarcığını doldursunlar. Orada öğrendikleri 

bilgileri; bir gazetede çalıĢmaya baĢladıklarında kullanırlarsa, daha baĢarılı olurlar. 

Öğrenim hayatlarının son yıllarında; bir medya kuruluĢunda mutlaka staj yapma imkânı 

yaratmalıdırlar, çünkü meslekle ilgili asıl öğrenme yerleri, çalıĢacakları gazetelerdir.” 

Metin Yılmaz; ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının, bir medya kuruluĢunda çalıĢmaya 

baĢladığında, mesleğine sahip çıkması gerektiğini de Ģu sözlerle anlatmıĢtır: 

“Gazetelerde eskiden, alaylı (tahsilsiz) ve mektepli ayrımı vardı. Günümüzde ise 

Türkiye‟nin birçok kesimindeki birtakım fikri ve sosyal bölünmüĢlük, medyada da var. 

Eskiden yalnızca gazetecilik yapılırdı, Ģimdi ise iktidar yanlısı ve muhalif Ģeklinde 

medya ikiye bölünmüĢ durumda. Ancak her Ģeye rağmen iletiĢim okuyan gençlerin, 

kendilerini iyi yetiĢtirip, gelecekte bu mesleğe sahip çıkmaları gerekir. Hedeflerini buna 

göre koysun, gazetecilik alanında bilgi ve deneyim sahibi olmaya çalıĢsınlar. ĠletiĢim 

okuyanlar yılmasın ve mesleklerine sahip çıksınlar, böyle yaparlarsa medyada ağırlıklı 

olarak söz sahibi olurlar. Ben de herkesin okuduğu mesleği yapmasından yanayım. 

Günümüzde gazete patronları; gazetelerinin baĢına iletiĢim mezunu ve gazeteciliği iyi 

bilenleri değil de, kendi Ģirketlerinden veya bankalarından getirdikleri bir CEO atarlar. 

Bunlar gazeteciliği bilmedikleri için, gazetenin iĢleyiĢinde birtakım sorunlar ortaya 

çıkar. ĠletiĢimci gençlerin; kendileri çok iyi yetiĢtirip, önce iyi bir gazeteci olmaları, 

sonra da bu baĢarılarının onları gazetelerin en tepelerine götüreceğini unutmamaları 

gerekir.” Yılmaz, sürekli olarak tartıĢılan, gazete patronlarının, gazeteden baĢka iĢinin 

olmaması gerektiğini Ģöyle vurguluyor: “Bizler, gazeteciliğe efsanevi gazete patronu 

Haldun Simavi döneminde yetiĢtik. Haldun Bey‟in gazeteden baĢka bir iĢi yoktu ve 

olmaması gerektiğini de, sürekli bizlere telkin ederdi. Çünkü gazete patronu, 

gazetesinden baĢka bir iĢ yapmıyorsa daha özgür, daha tarafsız bir yayıncılık yapar. 

Aksi olur da; gazetenin yanında baĢka iĢleri iktidarlarla ihale ve baĢka iliĢkiler içine 

girerse, gazetesinin özgür ve tarafsızlığından bahsedilemez. Gazete patronu tarafsız 

olursa, gerçek gazete ve gazeteciler ortaya çıkar. Sözün özü Ģu; gazete patronunun, 

gazetesinden baĢka bir iĢinin olmaması gerekir.” Prof. Dr. Haluk ġahin ise çok yönlü 
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bir akademisyen ve konumuzun bilimsel arka planında yer alan mülakatçısıdır. Bilgi 

Üniversitesi, ĠletiĢim Fakültesi öğretim üyesi olan ġahin; Türkiye‟nin en önemli 

televizyon programlarından biri olan „Arena‟yı Uğur Dündar ile birlikte yapan kiĢi 

olarak da ünlenmiĢti. Yıllarca gazete ve dergilerde Genel Yayın Yönetmenliği 

yapmıĢtır. Birçok araĢtırma haberine imza attı ve köĢe yazarlığı yapmıĢtır. Prof. Dr. 

ġahin; hem ĠletiĢim Fakülteleri‟ni, hem de medyayı çok iyi bildiği için; ĠletiĢim 

Fakülteleri‟ndeki derslerin yeterli olup olmadığını Ģöyle anlatmıĢtır: “Bundan (2020), 

20 yıl önce bizim bir parçası olduğumuz „kitle iletiĢim‟ yapısı sürerken, o yapının 

ihtiyaçlarına göre değerlendirme yapılabiliyordu. Genellikle verilen eğitimin eksik ve 

yetersiz olduğu gibi sonuçlara varıyorduk. Bugün bu değerlendirmeye yapmak çok daha 

zordur. Çünkü bizim içinde doğduğumuz ve bir parçası olduğumuz 20. Yüzyıl kitle 

iletiĢim yapısı, hızlı dağılıyor. Bunun yerine bambaĢka bir Ģey çıkıyor. ġunu tamamen 

olgusal olarak söyleyeyim; Türkiye‟de kitle iletiĢimi üzerine doktora yapmıĢ olan ilk 

insan benim. Ben 1974 yılında Amerika‟daki Indiana Üniversitesi‟nde Mass 

Communication (Kitle ĠletiĢim) üzerine doktora yaptım. Türkiye‟ye geldiğimde 

insanlara bunun ne olduğunu anlatmakta zorluk çektim. Gerçi o zamanlar „kitle 

haberleĢmesi‟ diye bir laf vardı ama, ĠletiĢim Fakülteleri yoktu. Bunun yerine Basın 

Yayın Yüksek Okulu vardı. Ben de bu okullardan birine hoca olmak üzere gelmiĢtim, 

ancak olaylar farklı geliĢti ve ben kendimi bir anda o zamanki TRT Genel Müdürü 

Ġsmail Cem‟in program danıĢmanı olarak buldum. Dolayısıyla hayatımız baĢka bir yere 

doğru akmaya baĢladı ama, benim Ģöyle bir özelliğim olageldi, ben iki yoldan da 

yürümeye devam ettim. Yani ne akademisyenliği, ne de pratisyenliği tam olarak 

bıraktım. Bunun baĢka bir örnekte de olduğunu zannetmiyorum. Hem akademisyen 

olarak üniversitelerde ders verdim, hem de aktif olarak gazetecilik yaptım. Bunu ben 

biraz tıp fakültelerinde,; bir taraftan ameliyat yaparken, öbür taraftan ders veren 

hocalara benzetiyorum. Tüm bu olanların içinde, sorduğunuz soruyla cebelleĢtim. 

Acaba iletiĢim fakültelerinin iĢlevi nedir? Acaba iletiĢim fakülteleri var olan medya 

yapısının ihtiyaçlarına hangi ölçüde cevap verebiliyorlar. Acaba iletiĢim fakültelerinin 

var oluĢ nedeni; var olan sistemin ihtiyaçlarına cevap vermek midir, yoksa onun 

ötesinde yeni bir takım perspektifler açmak ve beceriler açmak mıdır? O zamanlar Ģöyle 

bir tesellisi vardı; iletiĢim fakültesi sayısı azdı. Buraları bitirenlerin önemli bir kısmı, 

var olan yapı içinde kendilerine bir yer bulabiliyorlardı. O yüzden onlara verdiğimiz 
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yönelenimler, gerçekte de onların iĢine yarayan Ģeylerdi. ġimdi bugüne baktığımız 

zaman; 1990‟ların ikinci yarısından sonra iletiĢimin dijitalleĢmesiyle beraber, özellikle 

21. Yüzyılın baĢlarında ve de internetin çeĢitli uygulamaları; Facebook, Twitter gibi 

sosyal medya uygulamaları, onun ötesinde Youtube‟un ortaya çıkması, diğer türden 

karĢılıklı iletiĢime de olanak veren ve kitle iletiĢim yapısını adım adım çözen geliĢmeler 

karĢısında bu soruyu farklı olarak sormamız gerekiyor. O da Ģu; Önce, ne oluyor? Ben 

gazetecilik okullarında daktilo ve steno (yazıların kısaltılarak bazı sembol ve iĢaretlerle 

yazılması) dersi verildiği dönemlerden günümüze dek süreci baĢından yaĢadım. Sonra 

teknoloji geliĢti, ses kayıt cihazları çıktı. Stenoya ihtiyaç kalmadı. Bugün bambaĢka bir 

medya gerçeğiyle karĢı karĢıyayız. O gerçeğin ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. 

Çünkü çok hızlı değiĢiyor. Yani birkaç ayda bile büyük farklılıklar yaratabiliyor. O 

yüzden sorduğun soruya cevap verebilmek zor. Ama Ģunu söyleyebiliriz; kitle iletiĢimi 

açısından eskisi kadar dominant bir yapı artık yok. ġimdi yeni bir yaĢam tarzı ortaya 

çıktı. Bu eskisi gibi; yemek yer gibi günün belli saatlerinde haber almayı 

anlamsızlaĢtırdı. Günümüzün gençliği, neredeyse günün 24 saati, bir yere prizle 

bağlanmıĢ gibi, sürekli olarak haber alıyor. Bunu zaman zaman „bağımlılık‟ gibi 

eleĢtiriyoruz ama, artık bu böyle… Dünyanın neresine giderseniz gidin, böyle yeni bir 

olgu ortaya çıktı. O zaman Ģu soru karĢımıza çıkıyor: Bu insanlar demokratik bir 

toplumun gereklerine ve ihtiyaçlarına uygun bir Ģekilde dünyada olup bitenlerden 

haberdar oluyorlar mı, olmuyorlarsa bu konuda ne yapılabilir? Aslında bu soru eskiden 

de vardı ama o zamanlar diyorduk ki; “Gazeteler sorumlu hareket etmeli”, “Sosyal 

Sorumluluk”, “Basın Özgürlüğü” gibi kavramlarla bu olay yalnızca sosyal sorumluluk 

alanı değildir, aynı zamanda kamu hizmet yapılan bir alandır deniyordu. O yüzden onlar 

kendi dar ilgilerinin ötesinde bütün dünyayı, okuruna anlaĢılır hale getirmek gibi 

sorumlulukları vardır. Bunlara inanıyorduk. ġimdi; özellikle insanlığın 40 yaĢının 

altındaki büyük bir kısmı, kitle iletiĢim araçları vasıtasıyla sosyal medya ve internetten 

bilgilerini aldıklarına ama demokratik bir bilgilendirme ihtiyacı da hâlâ devam ettiğine 

göre;  

1- Bu insanlar demokrasinin gerektirdiği temel – asgari bilgilere nasıl sahip 

olacaklar? Çünkü demokrasi, bilgilendirilmiĢ bir toplumu, asgari gerekli sayıyor.  

 2- Biz öğrencilerimize, „sorumluluk‟ öğretirken, „etik‟ de öğretiyorduk. 
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Diyorduk ki; “Çocuklar, Ģunu yapmak doğrudur, Ģunu yapmak değildir.” Çünkü 

gelenekten ve ahlak felsefesinden gelen bazı temel ilkeler vardır. Bunun gereği olarak 

„eğer haberinle birisine sataĢacaksan, o insana da eriĢmeye çalıĢ ve onun da fikrini al. 

Çünkü karĢılığını almadan tek taraflı haber yapmak, ayıptır‟ gibi Ģeyler söylüyorduk. 

ġimdi ise; sosyal medyanın egemen olduğu toplumsal ortamda, eski medyadan kalan 

„etik ilkeleri‟ nasıl uygulanacak? Uygulanabilecek mi? Yoksa orası “herkesin girip 

çıktığı ve istediğini yazıp söyleyebildiği bir yer mi olacak? Bunun ağır sonuçlarını nasıl 

karĢılayacağız? Eğer o kurallar hâlâ geçerli olacaksa, bu kurallar nerede öğrenilecek? 

Kaç yaĢında öğrenilecek? Gazetecilik okullarında mı öğrenilecek? Yoksa ilkokullarda 

mı öğrenilecek? Tüm bu soruların ıĢığında Ģunu söyleyebiliriz ki; yepyeni bir çağdayız. 

Temel birtakım sorunlar devam ediyor ve cevap arayıĢı içindeyiz. Bu yüzden iletiĢim 

fakültelerinin günümüzdeki temel iĢlevinin, bu arayıĢın bir parçası olmak, mümkünse 

bunun önlerinde gitmek olduğuna inanıyorum. Ama maalesef Türkiye‟deki iletiĢim 

fakültelerinin böyle bir noktada olduğunu söylemek mümkün değil. Bırakın o arayıĢın 

önlerinde olmayı, o arayıĢı hangi ölçüde anladıklarını bile bildiklerini sanmıyorum. 

Öğrencilerin önünde mi, arkasında mı olduklarını kavradıklarını net bir Ģekilde 

söyleyemiyorum. Birçok yerde öğrenciler, o fakültelerden daha ilerideler.”  

  

Prof. Dr. Haluk ġahin; hem medyayı, hem de ĠletiĢim Fakülteleri‟ni çok 

yakından tanıdığı için, bu iki sektörün arasındaki iliĢkiyi de Ģöyle yorumlamıĢtır: “Bu 

konuda çok Ģanslı ve çok Ģanssız olan fakülteler var. Benim de ders verdiğim Ġstanbul 

Bilgi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi bu konuda çok Ģanslı. Çünkü burada ders veren 

bizler ve hep medyayla iç içe olagelmiĢiz, ama Türkiye‟deki iletiĢim Fakülteleri‟nin 

birçoğu bunu söyleyebilmek mümkün değil. Yani bazı yerlerdeki iletiĢim fakültesi fikri, 

fazla iddialı oluyor. Örneğin Anadolu‟nun küçük Ģehirlerindeki üniversitelerde, iletiĢim 

fakültesi nasıl olur?  Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü bu Ģehirlerin ne bir 

yerel gazetesi ne de bir televizyonu var? Konuların tartıĢıldığı bir kamuoyu var mı, 

bizlerin hayatımızı adadığımız soru ve konular onlar için bir Ģey ifade ediyor mu? 

Bunun için biraz karamsarım. Bu yüzden ben; iletiĢim fakültelerinin, medyanın 

yoğunlaĢtığı ve iĢ imkânı olan büyük kentlerde olmasından yanayım.” Haluk Hoca; 

Medyada çoğunluğun yakın veya uzak bir gelecekte, ĠletiĢim Fakültesi okuyanların 
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eline geçmesi için neler yapılması gerektiğini de Ģöyle anlatıyor. “Ben bu soruya, 

Amerika‟da da muhatap oldum. ABD‟de 1968 yılında bu alanda çalıĢmaya 

baĢladığımda, bu tartıĢma orada da vardı. Yani bizim „alaylı-çekirdekten yetiĢme‟ 

dediğimiz veya baĢka meslekten gelen gazeteciler orada da çoktu. Ancak iletiĢim 

fakültelerinden çıkan gençler yavaĢ yavaĢ o alana girerek, bu alanda ağırlıklarını 

hissettirmeye baĢladı. Biraz gecikerek, ben aynı Ģeyleri Türkiye‟de de yaĢadım. Bizde 

de, „alaylı‟ gazeteciler, iletiĢim fakültelerinden gelen öğrencileri beğenmiyorlardı. 

Çünkü bunların geliĢiyle, kendi iĢlerini kaybedeceğinden korkuyorlardı. Ancak 

Türkiye‟de son yıllarda iletiĢim fakültesi mezunları, medyada egemen hale geldi. 

Günümüzde medyanın üst düzey yöneticilerinin de iletiĢim fakültesi mezunları 

olduğunu görürüz. Ama Türkiye‟de asıl problem orada değil. Türkiye‟deki iletiĢim 

mezunları medyada „karar verici konumlara‟ geldiler ama „karar verici hale‟ gelmediler. 

Yani medyayla ilgili temel kararları ve gazetelerin yayın politikaları kim belirliyor? 

Patronlar veya siyasi iktidarlar belirliyor. Yani bunların ikisinin de iletiĢim fakülteleri 

ile alakası yok. Bu yüzden biz iletiĢim okullarında istediğimiz kadar „etik‟ okutalım. 

Etikle ilgili son kararı zavallı gazeteci veya muhabir vermiyor. Türk Basını‟nın çok 

ciddi bir ahlak sorunu var. Ama bu patronaj düzeyinde olan bir sorundur. Türk basını, 

1990‟lardan baĢlayarak, günümüze dek çok ağır hasarlar gördü.” Prof. Dr. ġahin, 

Medyanın; tıpkı doktorluk, mühendislik veya avukatlık gibi bir „meslek‟ olabilmesi için 

neler yapılması gerektiği konusunda da söyleyecekleri var: “Eski medya çerçevesi 

içinde bakarsak, cevabım “mümkündür” olurdu. Türk basınında bunun çabası da 

gösterilmiĢtir. Bunun kurumsal altyapısı da oluĢturulmuĢtur. Bu konuda rahmetli Abdi 

Ġpekçi‟yi de saygıyla anmak gerekir. O gazeteciliğin bir „meslek‟ olduğuna inanırdı. O 

yüzden Basın ġeref Divanı kurdurmuĢ ve Basın Meslek Ġlkeleri oluĢturmuĢtu. Ve o 

tarihlerde siyasetçiler de ikna edilerek, basın mensuplarına belirli mesleki ve yasal 

güvenceler sağlanmıĢtı. Gazeteciliğin sıçrama yaptığı yıllar 1960‟lı yıllardı. Bunun 

sonucu olarak iyi gazeteciler de çıktı. Bağımsız haber yapan; “ArkadaĢ eğer bu haber 

doğruysa, ben kimseden çekinmeden bunu yazarım” diyen bir Uğur Mumcu çıktı. Buna 

inanan, benim gibi, Ġsmail Cem gibi insanlar çıktı. Bizler bu felsefenin doğru olduğuna 

inandık. Rahmetli Mumcu‟nun o ünlü lafı „Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz‟ 

prensibini güttük. Günümüzde teknolojik geliĢmeyle, artık tüm yurttaĢlar birer gazeteci 

olmaya baĢladı.  Herkes elindeki akıllı telefon sayesinde birer haber merkezi, birer 
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radyo ve televizyon kanalı haline geldiyse, artık bunların da bu iĢin temel kurallarını 

öğrenmeleri için eğitimi almaları gerektiğine inanıyorum. Ben olsam; ilkokullara 

gazetecilik dersleri koyarım.” Prof. Dr. ġahin; ĠletiĢim Fakültesi‟nde okuyan 

öğrencilerin öğrenmeleri gerekenleri ise Ģöyle sıralıyor:      

  

1-Dil becerisi (Linguistic),,  

2-Görsel beceri (Visiuality),  

3-Entelektüel beceri (intellectual / Dünyanın nasıl bir yer olduğunun bilinmesi 

açısından),  

4-Etik beceri (Ethic / yaptığımız yanlıĢ bir iĢin baĢkalarını incitebileceği ve zarar 

verebileceğinin bilincinde olmak.)  

Tüm bu dört prensip, iletiĢim fakültelerinin müfredatının temelini oluĢturur. 

ĠletiĢim Fakültesi‟nde okuyan öğrencilerin, staj yapacakları bir medya kuruluĢu 

bulmalarının ne denli zor olduğu, herkesçe malum. Bu konuda acaba okudukları okullar 

veya ders aldıkları akademisyenler, onlara bu konuda yardımcı olamaz mı?  Sorusunu 

Pro. Dr. Haluk ġahin Ģöyle özetledi: “Benim ders verdiğim okulda biz yardımcı 

oluyoruz. Çünkü biz medyanın içindeyiz. Medyadaki insanları tanıdığımız için, biz 

öğrencilerimizi staj için buralara gönderebiliyoruz.  BaĢka iletiĢim okullarında bu iĢ 

biraz daha zordur. Ama ben stajın gerekliliğine inanıyorum.  Öğrenci staj için gittiği 

yerin havasını soluması, orada neler yapıldığını görmesi açısından çok önemlidir. Orada 

bulunduğunuz süre içinde gidilecek bir iĢ için, yardımcı bir elemana ihtiyaç duyulabilir 

ve oradaysanız, sizden yararlanabilirler. Stajyer de o iĢte biraz baĢarılı olmaya 

baĢlayınca, iĢ kapısı kendiliğinden açılır ve o iĢin sürekli adamı olursun. Fakat 

öğrencilere hep aynı Ģeyleri söylerim: „Aman çocuklar, okuyun… Ne tür kitap 

bulursanız, onu okuyun. Çünkü medya ve iletiĢim hayatında bu okuduklarınıza çok 

ihtiyacınız olacak.  Önce dünyanın nasıl iĢlediğine dikkat edin ve öğrenin.‟ ĠletiĢim 

fakültelerinde ayrıca; basın tarihi, etik dersi, felsefe, ekonomi, istatistik derslerinin de 

okutulması öğrencilere yarar sağlar.” Haluk Hoca; ĠletiĢim Fakültesi okumanın zorluğu 

ve keyifli yanlarını, okulu bitiren öğrencilerin kolayca iĢ bulup, bulamayacağını ve 
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onlara tavsiyelerini de Ģöyle anlattı: “Zor bir dönemden geçiyoruz (2020) Ben 

öğrencilerimin gözlerine baktığımda, kendimi biraz suçlu hissediyorum. O yüzden ana 

formasyona mümkün olduğu kadar ağırlık veriyorum. O kadar büyük bir değiĢim var ki; 

bu bir taraftan, bizim anladığımız anlamda resmen tanımlanmıĢ eski rollerin yavaĢ 

yavaĢ ortadan kalkması anlamına geliyor. Yani ben, öğrencilere; „Sen git, gazetelere 

baĢvur, adliye muhabiri olursun‟ diyemiyorum. Çünkü senede gazetelere kaç adliye 

muhabiri alınıyor acaba? ĠletiĢim formasyona dayanıyor. Ben öğrenciye iki yılda bunları 

öğretirim. Öğrencilerin alt yapılarını sağlam tutabilmek için temel bilimlerden birini ya 

okumalı, ya da dersler almalı. Çünkü yaĢamımız uzadı. Bizim mesleklerle ilgili 

planımız hep „hayata tek bir mesleğin sığabileceği‟ varsayımı üzerine kurulmuĢtur. Yani 

50-55, bilemedin 60 yaĢında emekli olursun. Ondan sonrası meçhul… Ama 

günümüzde; insanlar 90 yaĢına kadar falan yaĢıyor. Yani hayatlara 2 veya 3 meslek 

sığmaya baĢlıyor. Buna bir örnek vereyim: Türkiye‟nin önde gelen kalp cerrahlarından 

bir tanesi, emekli olduktan sonra üniversitelerden birinde, „Televizyon Kameramanlığı‟ 

okumaya baĢladı. Bunu görünce; niçin bunu yaptığını sordum. Bana “Ya, bu değiĢik bir 

meslek, hayatımın bundan sonraki bölümünü farklı bir Ģeyle renklendirmek istedim” 

dedi. Hayatlara bir roman gibi bakmak lazım. Ġlerideki bölümlerde ne olacağını Ģu anda 

bilmiyoruz ama eğer istersen farklı Ģeyler de olabilirsin. Ama sonuç itibariyle, 

sorumluluk öğrencidedir. Önemli olan onun hayatıdır. O hayatının; hem kahramanıdır, 

hem de kötü adamıdır. O iletiĢim okumayı dünyanın en heyecanlı, en zevkli ve en 

mutluluk getiren bir meslek haline dönüĢtürebilir. Ama onu dünyanın en sıkıcı, en 

mendebur ve en iĢe yaramaz mesleği haline de getirebilir. Benim „soruĢturmacı 

gazetecilik‟ dersi verdiğim okuldaki öğrenciler, burada okuyabilmek için çok da para 

veriyorlar. Gazeteciliği ve iletiĢimi seçmiĢler, bu alanda çarpıĢmak istiyorlar. Sınıfımda 

diyelim ki 40 kiĢi var ama ben bunlardan 15 tanesini hiç görmüyorum, derse 

gelmiyorlar. Ben bunları yakaladıkça; “Çocuklar, derslere mutlaka gelin” diyorum. 

Gelin kardeĢim, birkaç sebepten dolayı gelin: 1-Baban buraya para veriyor. Bir 

sömestrilik parayı derslere böldüğünde bilmem ne kadar lira düĢüyor. Sen derslere 

girmeyerek, o parayı niçin israf ediyorsun. 2-ĠletiĢim gibi, rekabete dayalı bir alana 

girmiĢsin. Kendini yetiĢtir ki, rakiplerini geçebilesin. 3-Tesadüfe bak bu dersi veren 

adam,- yani ben-, Türkiye‟de „soruĢturmacı gazeteciliği‟ en iyi bilen adam.”  

    ĠletiĢim Fakültelerine çeĢitli gruplardan baskı geliyor mu? 
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Sorusu hep zihinleri yormuĢtur. Haluk Hoca bu konuda Ģunları söyledi: “Baskı gelir 

tabii, gün geçtikçe daha çok gelecektir. Bu baskılardan bazıları, „görünen baskılar‟dır. 

Bazıları da „görünmeyen baskılar‟dır. Özellikle kurumsal terfi ve kurumsal çıkar 

olaylarında, öğrencilerin hangi dersleri okuyup, okuyamayacakları, hangi konularda 

araĢtırma yapacaklarını belirleyici bir faktör haline gelebilir.” Prof. Dr. Haluk ġahin; 

ĠletiĢim Fakültesi‟nde okuyan öğrencilere de, çok önemli bilgiler veriyor: “Ġddialı 

olmalılar. Öğrenciye; „Evladım, sen niçin iletiĢim okumak istiyorsun‟ diye 

sorduğumuzda; „Hocam, valla hoĢuma gidiyor galiba‟ diye bir yanıt verenlere; „Derhal 

bırak bu mesleği‟ diyorum. Çünkü medya; çok karıĢık ve çok büyük bir rekabetin 

olduğu, ancak iddialı ve egosu büyük insanların ayakta kalabildiği bir yerdir. Oysa ki 

öğrenciye; „Niçin sen iletiĢim okumak istiyorsun‟ diye sorduğumuzda; „Çünkü 

söylemek istediğim Ģeyler var” demeliler. “Peki niye senden dinleyelim, kardeĢim” 

sorusuna da; 1-“Çünkü ben bunları çok iyi söyleyeceğime inanıyorum” diye 

yanıtlayanlar medyada daha baĢarılı olurlar. 2- BaĢarılı olmanın baĢka bir yolu da 

sonsuz bir „merak‟lı olmak ve sürekli beyin akülerini doldurmak zorundalar. 3- 

ġahsiyet… Meslek hayatları boyunca devamlı olarak test edilecekler. O testlerde ayakta 

kalabilmeliler. 4- Dil hakimiyeti; elbette ana dilleri Türkçeyi çok çok iyi kullanmak 

durumundalar, Türk Edebiyatı‟nı, çağdaĢ Türk dilinin özelliklerini çok iyi bilmeliler. 5- 

Mutlaka çok iyi Ġngilizce bilmeliler… Özellikle günümüzde artık, „Ġngilizce bileyim mi, 

bilmeyeyim mi‟ gibi bir lüksümüz yoktur. Eğer Ġngilizce bilmiyorsanız, komik duruma 

düĢer ve rekabet edemezsiniz. Yani Ġngilizce bilirlerse, ikinci bir dile ihtiyaç yoktur. 

Yıllar önce kendisiyle de Türkiye‟de tanıĢtığım Hollandalı bir dil bilimci Ģöyle demiĢti. 

Ortaya çıkar küresel dünyada, üç dilin olacak. 1- Yerel dilin varsa, çünkü bu dille 

annenle-babanla, mahalledeki arkadaĢlarınla konuĢursun. 2- Ülkenin dilini bileceksin 

(baĢka türlü rekabet edilemez). 3- Kürenin dilini bileceksin (Ġngilizce) Ve bunları 

birbiriyle karıĢtırmayacaksın ve birbirine rakip olarak görmeyeceksin.  Ġngilizce‟nin 

dıĢında baĢka dillerde öğrenmek istiyorsa, isteyenler tabii ki ekleyebilirler.”

 Tezimizle ilgili; birçok önemli medyacıyla mülakat yaparken, branĢlaĢmanın da 

ne denli önemli olduğunu bilerek, „Ekonomi Gazeteciliği‟ konusunda da Celal 

Toprak‟la görüĢüldü. Toprak; gazetecilikte „Ekonomi Muhabirliği‟ni nasıl seçtiğini 

Ģöyle anlattmıĢır: “Bizim gazeteci olduğumuz dönemde alanlar tam netleĢmediği için, 

gazeteciliğin hangi bölümünde çalıĢacağımızı pek bilmiyorduk. Ben gazeteciliğe 
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baĢladığımda; adliye muhabirliği, politika muhabirliği yaptım. Sonra da ekonomi 

muhabirliğine geçtim. Ġstanbul‟daki KapalıçarĢı‟nın, benim ekonomi muhabirliğine 

geçmemde çok büyük rolü vardır. Çünkü KapalıçarĢı‟da tüm ekonomik döngüler hâlâ 

var. Benimki bir tesadüftü. Umarım, medyaya yeni giren veya girecek olan arkadaĢlar, 

ekonomi altyapısıyla birlikte gelirler. O zaman daha verimli iĢ yapar, daha da baĢarılı 

olurlar.” Toprak; Türk medyasında ekonomi gazeteciliğinin ne aĢamada olduğu 

konusunda da Ģunları söyledi:  “Bizim bir Ekonomi Gazeteciler Derneği‟miz var. Her 

yıl birkaç kez, çeĢitli vesilelerle toplanıp eksiklerimizi masaya yatırırız. Tabii ki her 

zaman eksiklerimiz var ve de olacak. Eksikleri tamamlamak için ne yaptığınız çok 

önemlidir. ġu anda ekonomi gazeteciliği yapan arkadaĢların tavırlarını genel olarak 

olumlu buluyorum. Ancak tüm meslek kuruluĢlarında olduğu gibi bizde de bazı 

yanlıĢlıklar olabiliyor. Her toplantımızda; „mesleğimizi nasıl daha ileri götürürüz‟ü 

tartıĢıyoruz. Bu da; ekonomi muhabirlerinin farklı bir yönüdür.” Toprak; Ekonomi 

Muhabirliği‟nin de kendi içinde bölümlere ayrıldığını vurgulayarak Ģöyle dedi: 

“Ekonomi muhabirliği son dönemde alt baĢlıklara bölündü. Daha doğrusu „uzman 

gazeteci‟ diyebileceğimiz bölümlere ayrıldı. Otomobil, finans, gıda ve tarım branĢları 

oluĢtu. Finans muhabirliği de, ekonomi muhabirliğinin alt baĢlıklarından biridir. 

„Ekonomi‟ hayatımızın her safhasında var. Ancak Celal Toprak; Ekonominin, magazini, 

sporu ve politikası da olabilir, diyerek konuya Ģöyle açıklık getirdi: “Olur tabii, çok da 

iyi olur. Hem de çok fazla okunur. Politikayla, ekonomi zaten iç içe.  Ekonominin 

magazini de uzun bir süredir var. Son zamanlarda „spor ekonomisi‟ geliĢmeye ve 

adından söz ettirmeye baĢladı. Toprak; ĠletiĢim Fakülteleri‟nde okuyanlardan „ekonomi 

muhabiri‟ olmak isteyenlere de önerileri var: “Ben de zaman zaman iletiĢim 

fakültelerinde ders veriyorum. Oradaki arkadaĢlarımıza hep Ģunu söylüyorum: “Okulu 

bitirmeden, iĢiniz hazır olsun” yani okulda okurken, bu mesleğin birtakım püf 

noktalarını öğrenmeleri gerek. Bunu yapanlar, diğer arkadaĢlarına oranla bir adım öne 

geçerler. Ders dıĢında da, bu meslekle ilgili birtakım olanakları değerlendirsinler. Bu 

mesleğin olmazsa olmazlarından biri de, bir veya daha fazla yabancı dil öğrenmektir. 

Çünkü bütün kurumlarda artık yabancı ortaklar olmaya baĢladı. Gazetecilerin en 

azından bulundukları yerlerdeki yabancı insanlarla iletiĢim kurmaları açısından bu 

önemlidir.” Mülakat yaptığımız kiĢilere sorduğumuz; “ĠletiĢim mezunlarının günün 

birinde medyayı ele geçirebileceklerine inanıyor musunuz, bunun için neler yapılmalı?” 
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sorusunu da Toprak Ģöyle yanıtladı: “ĠletiĢim Fakülteleri‟nden gelen gençlerin günün 

birinde medyada ağırlıklarını hissettirip, ele geçireceklerine inanıyorum. Bunun için 

fakültelerin de çok iyi eğitim vermeleri gerekir. Günümüzde iletiĢim fakültelerinden 

gelen çok sayıda gencin, medya sektöründe çalıĢtığını görüyorum. Sayıları gün geçtikçe 

artıyor. Ekonomi gazetecileri arasında da çok fazla sayıda iletiĢim mezunu var.”   

Mülakat yaptığımız gazetecilerden biri de; Milliyet Gazetesi Haber ve AraĢtırma 

Müdürü Pınar AktaĢ‟tı. AktaĢ; günlük çalıĢma temposunu anlatırken, ĠletiĢim 

Fakültesi‟nden sektöre gelecek olanları nelerin beklediğini de bir bakıma sıralamıĢ oldu: 

“Benim mesaim çok erken baĢlar. Sabah 06.00'da güne gazeteleri okuyarak baĢlarım. 

Muhabirler için bu daha geç baĢlayabilir. Ancak diğer gazetelerde neler olduğunu 

bilmeden, güne baĢlamak bu görevde düĢünülemez. Saat 09.00'da gazetede olurum. 

Günlük takip edilmesi gereken rutin iĢlerin muhabirlere dağıtımı ve 10.30 toplantısı 

için, bir yazılı gündem hazırlanması gerekir. Yazılı gündemde; servisin üzerinde 

çalıĢtığı özel haberler ve geceden kalan haberler yer alır. Gündem hazırladıktan sonra 

toplantıya girerim. Saat 14.00 toplantısında da, gün içinde geliĢen haberleri aktarırım. 

Sonrasında gazeteye girecek haberlerin okunması bölümü baĢlar. AkĢam saat 19.00-

19.30 arasında bir saatte akĢam toplantısı yapılır. GeliĢmeler bir kez daha 

değerlendirilir. Bazen baskı saatine çok yakın bir zamanda büyük bir olay olabilir. 

Böyle bir anda elimizdeki ilk bilgilerle gazetenin gelen baskısına haberi yetiĢtirir, 

sonraki baskılarda haberi yenileriz.  Gece son baskıya yakın olan büyük olaylarda da, 

yine elimizdeki ilk bilgileri verir, sonraki günün gazetesine daha geniĢ bir haber 

hazırlarız.”   

“Günlük gazeteleri okuduğunuzda; sizde olmayan bir veya birkaç haberi baĢka 

gazetelerde görürseniz, nasıl bir duyguya kapılırsınız? Bu durumu toplantıda 

muhabirlerinize nasıl anlatır veya nasıl hesap sorarsınız? Aynı Ģekilde üstleriniz de, 

bunu size sorduğunda neler hissedersiniz?” diye, birbiriyle bağlantılı birkaç haberi arka 

arkaya sordum. AktaĢ Ģu yanıtı verdi: “Üstlerim bu soruyu sormadan, zaten çok derin 

bir kiĢisel iç hesaplaĢmaya giderim. Bu konuda da bütün gazetecilerin benim gibi 

hissettiğini düĢünürüm. Meslek itibariyle genel bir özellik olduğunu tahmin ediyorum. 

Birlikte çalıĢtığım arkadaĢlarıma da eğer takip edip yakalayamadığımız ve baĢka bir 

gazetenin yakaladığı iĢ ise önce bunun neden böyle olduğunu sorarım. Mantıklı bir 
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açıklaması varsa, bundan sonra daha dikkatli olunması konusunda uyarırım. Eğer bizim 

düĢünemediğimiz bir haberse; önce „Ben bunu niye düĢünemedim?‟ diye, kendi 

kendime hesap sorarım. Sonrasında da arkadaĢlarıma benzer olaylarda bundan sonra 

daha uyanık olmamız gerektiğini anlatırım. Bu telkini kendime de yaparım.”    

   AktaĢ, „araĢtırmacı gazeteciyi, diğer gazetecilerden ayıran en 

büyük özelliği Ģöyle özetlemiĢtir: “Gazeteciliğin özünde araĢtırma vardır. Ancak bazı 

haberler, daha çok araĢtırmayı gerektirir. Burada özellikle „Ģüphe‟ önemli bir özelliktir. 

Sürekli Ģüphe edip gördüğünüz Ģeyin arka planını araĢtırmak ve daha derinlere inmek 

istersiniz. Size sunulan bilgiyle yetinmez, daha fazlasının olduğuna inanır ve o „daha 

fazla‟ya ulaĢmaya çalıĢırsınız. Yaptığınız haberin içeriği ve gerçeği bulma hevesiniz 

zaman zaman o haberle ilgili çıkar çevrelerini rahatsız edebilir. Bu da size farklı 

Ģekillerde dönebilir. Ancak gerçeği bulma yolundaki kiĢisel tatmin, her Ģeyin üstünde 

değere sahiptir.”   Gazetelerde „Spor‟ sayfaları en önemli 

bölümlerden biridir. Hürriyet Gazetesi‟nin Spor Servisi‟ni uzun yıllar yöneten Esat 

Yılmaer‟e de „Spor Gazeteciliği‟ni sorulmuĢtur. Yılmaer Ģunları söylemiĢtir: “Ġyi bir 

spor muhabiri; her Ģeyden önce sporu sevmeli, gazeteciliği sevmeli ve de sporu bilmeli. 

„Sporu bilmeli‟ derken, herhangi bir seyirci gibi değil, bir veya birkaç branĢta 

uzmanlaĢacak kadar sporu bilmeli. Daha sonra bir hakem kadar, bir antrenör kadar 

bilmeli ve de takip etmelidir. Sporcularla iyi kontak kurabilmeli ve o sporun tüm 

inceliklerini, tüm detaylarını ve de kurallarını çok iyi bilmeli ki, o spor dalında neler 

olup bittiğini okuyucusuna aktarabilsin. Ayrıca o spordaki tüm geliĢmeleri yakından 

takip etmeli. Gazetesi tarafından eğer bir spor kulübünü takip etmekle 

görevlendirilmiĢse, o kulüpte olup bitenleri çok yakından izleyip okuyucusuna 

duyurması gerekir. Gazeteciliğin her dalında olduğu gibi, spor muhabirinin de bayramı, 

tatili, günü ve saati yoktur. Yani günümüzde; dikkat ederseniz birçok maçın bitiĢ saati 

gece yarılarını bulur. Bunu takip eden gazetecinin mesai saati yoktur. Örneğin; bir 

muhabir eğer futbolu izliyorsa, olay sadece maç izlemek değildir. Ġyi bir spor gazetecisi; 

öncelikle antrenmanları iyi izleyip, imkân verildiği ölçüde, orada ne yapıldığını, nasıl 

hazırlanıldığını, bunun oyuna veya maça nasıl yansıdığını bilmeli, o takıma gönül veren 

taraftarı, yazısı ve haberiyle bilgilendirmelidir.  Bunu yapmak için de, her dakika iĢin 

peĢinde koĢmak zorundadır. „Haber‟ oturanın değil, olaya gidenin ayağına gelir. Bunları 

yaparken de, takip ettiği spor dalındaki tüm sporcu ve yöneticilerle mümkün mertebe iyi 



141 

 

iliĢkiler içinde olmalı, eğer bir haber almıĢsa, o haberin muhatabı kiĢilere de, haberin 

sorup doğrulatmalıdır. Bu konuda günümüzde yapılan ciddi yanlıĢlıklar var. Özellikle 

futbolda; gazetecilik eğitimi almamıĢ, muhabirlik yapmamıĢ, bir Ģekilde sahaya çıkıp iki 

top vurmuĢ insanları „spor yazarı‟ diye tanıyoruz. Bu tip insanlara „spor yorumcusu‟ 

demek daha doğru olur.” Kendi kiĢisel arĢivini yapmak, bir gazetecinin olmazsa 

olmazıdır. Spor arĢivciliği de çok önemlidir. Yılmaer bu konuda Ģunları söyledi: 

“Kesinlikle oluĢturmalıdır. En azından gazeteci „geçmiĢte neler yaptım, Ģimdi ne 

yapıyorum‟u görebilmek ve kendi geliĢimini takip edebilmek için de arĢiv 

oluĢturmalıdır. Haberlerinizi, fotoğraflarınızı ve sporla ilgili kiĢilere kolayca 

ulaĢabileceğiniz telefonlardan oluĢan bir telefon arĢivi de oluĢturmalısınız.  Eskiden 

hepimiz; elimizde kalın kalın telefon defterleriyle dolaĢırdık, günümüzde ise teknoloji 

ilerlediğinden, bunları kolayca cep telefonlarımıza kaydedebiliyoruz.” Aynı zamanda 

„Dünya Spor Yazarlar Birliği BaĢkan Yardımcısı‟ baĢkanı da olan Esat Yılmaer; 

ĠletiĢim Fakültesi‟nde „Spor Gazeteciliği‟ni seçecek olan gençlere de bazı tavsiyelerde 

bulundu. Yılmaer Ģunları söyledi: “Günümüz gençlerinde, -buna iletiĢim okuyanlar da 

dahil- dil kalitesi oldukça düĢtü. Maalesef dilimize özen göstermiyoruz. Bu internet çağı 

ve kısa mesajlar dilimize büyük sekte vurdu. Gazetecilerde haberlerini, neredeyse kısa 

mesajlar Ģeklinde yazacak hale geldi. Bizim gençliğimizde; haberlerimizi yazarken 

„doğruyu araĢtırmak‟ diye bir kavram vardı, artık günümüz gazetecileri, internette 

gördüğü her Ģeyi doğru kabul edip, araĢtırmadan haberinde kullanıyor.  Ayrıca günümüz 

gençlerinin okuma alıĢkanlığı, gün geçtikçe yok olmaya baĢladı. Oysa ki; iletiĢimin 

temeli; okuyup, öğrenmekten geçer. Üniversiteden daha donanımlı ve daha hazır 

gelenler, daha baĢarılı olurlar. Spor gazeteciliğini konuĢuyoruz ama, iletiĢim 

fakültesinde „spor gazeteciliği‟ diye bir ders yok. Kesinlikle daha iyi olur. Çünkü bu tür 

uzmanlaĢmalar, gençlerin neyi seçeceklerini bilmesi açısından yararlı olur. ĠletiĢim 

fakültelerinde branĢlaĢmaya giden gençlerin göreceği bu tür dersler, belki de o gencin 

geleceğini Ģekillendirecektir.” Günümüz medyasında, iletiĢim okumamıĢların büyük bir 

çoğunluğa sahip olduğunu, yukarıdaki bölümlerde zaman zaman vurguladık. Bu durum 

spor gazeteciliğinde daha da fazla. Esat Yılmaer‟e “Sizin gibi ĠletiĢimciler bir elin 

parmağını geçmez. ĠletiĢimci gençlere spor sayfalarının yolu nasıl açılır?” diye bir soru 

yönelttik. Yılmaer Ģöyle anlattı: “Önerim; iletiĢimci gençlerin, gazetelerin kapılarını 

aĢındırmaları. Ben spor servisi yöneticiliği yaptığım dönemlerde, mümkün mertebe 
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iletiĢim fakültelerinden gelen genç stajyerlere Ģans veriyordum. Buralarda baĢarılı 

olanları da, kadromuza katıyorduk. Ben de böylesi birçok gencin iĢe girmesine aracı 

olduğum için gurur duyuyorum. Ancak bu aĢamaya gelebilmek için iletiĢimci gençlerin, 

her kapıyı zorlaması gerek. Bazı gençlerin; okuldan getirdikleri „staj kağıdı‟nı 

imzalattıktan sonra ortadan kaybolduklarına da Ģahit olup, üzülürdüm. Eskiden bizler 

göreve giderken, muhabirlerin yanında bir de foto muhabirleri vardı. Günümüzde 

gazetelere gelen mali külfet, bunu ortadan kaldırdı. Artık muhabir neredeyse her Ģeyi 

kendisi yapar hale geldi. Yani günümüzde muhabir yazı yazabilecek, fotoğraf 

çekebilecek, bilgisayar kullanabilecek, çektiği fotoğrafları gazetesine internet 

yardımıyla gönderebilecek… ġimdi iĢler daha kolaylaĢtı. Ben mesleğe ilk baĢladığımda 

haber ajansında çalıĢıyordum. Fotoğrafımı kendim çeker, karanlık odaya girip o filmleri 

kendim banyo eder, Ģimdi olmayan o zaman ki telefoto sistemiyle, fotoğraflarımı 

gazeteye gönderirdim, sonra oturup haberimi yazardım. Ancak bunların hepsini yapmak 

büyük bir zaman kaybıydı. Oysa gazetecilikte zaman çok önemlidir. Teknolojinin 

nimetleri kullanan Ģimdiki gençler bu bakımdan çok Ģanslılar.” Spor gazetecisi demek; 

bir ayağı yurtdıĢında olan kiĢi demektir. Bu yüzden spor gazetecisinin yabancı dil, 

özellikle Ġngilizce bilmesi mutlaka gereklidir. Yılmaer bu konuyu da Ģöyle özetlemiĢtir: 

“Kesinlikle spor gazeteciliğinin olmazsa olmazıdır. Çünkü spor gazetecileri, 

gazeteciliğin diğer dallarındakilerden daha fazla dünyayı dolaĢan insanlardır. 

Takımlarımızı dünyanın her yerinde takip ediyoruz, ayrıca dünyanın birçok önemli 

organizasyonunu da takip etmek zorundayız ama dil bilmiyoruz, olmaz böyle Ģey... 

Olimpiyatlar, Dünya Kupası, Avrupa maçları var. Ben eğer bugün; dünya çapındaki bir 

organizasyonun baĢkan yardımcılığına kadar yükseldiysem, bunda geçmiĢte takip 

ettiğim önemli organizasyonların büyük payı var. Gazetem bu tür organizasyonların 

neredeyse tamamına beni gönderdi. Çünkü aralarında yabancı dili en iyi bilen, hatta 

birkaç dili rahatlıkla konuĢabilen tek insan bendim. Türkiye‟de 7 tane olimpiyat izleyen 

ender gazetecilerden biriyim. Bunu da yabancı dil bildiğim için sağladım. Dahası artık 

günümüz futbolu çok değiĢti. Artık Türkiye liglerinde oynayan birçok yabancı sporcu 

var. Bunlar, kendi dillerinin yanında mutlaka Ġngilizce konuĢuyor. Spor gazetecilerinin 

bunlarla da iletiĢim kurup, haber alabilmeleri için dil bilmeleri Ģarttır. Dolayısıyla eğer 

iletiĢimci genç arkadaĢlar, „Ben ileride baĢarılı bir spor gazetecisi olmak istiyorum‟ 

diyorlarsa, hiç vakit kaybetmeden yabancı dil öğrensinler.”    
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   Gazete ve televizyonlarda „Sorumlu Müdür‟lük denen bir görev 

vardır. ĠletiĢim Fakültesi‟nde okuyan öğrencilere, bunun ne iĢe yaradığı sorulduğunda, 

sağlıklı yanıtlar alınamamıĢtır. Bu pozisyonun en büyük görevi; herhangi bir haber 

yüzünden davalık bir durum olursa, gazetesini temsilen, gazetenin avukatlarıyla birlikte 

mahkemede savunmaktır. Bunun ne olduğunu daha da iyi anlamak için, mülakatımızın 

içine, bir de; çeĢitli gazetelerde Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürlüğü yapan Mehmet Canıtatlı 

alınmıĢtır. Canıtatlı bu pozisyonun görev ve sorumluluğunu Ģöyle anlatmıĢtır: “Her 

Ģeyden önce entelektüel birikimi olan, yayıncılığın içeriklerini en iyi Ģekilde 

kullanabilecek tecrübe ile olaylar arasında neden - sonuç iliĢkisini en iyi Ģekilde 

kavrayabilecek zekâ sahibi olması gereken sorumlu müdürlerin, sosyal yönü her daim 

kuvvetli olmalıdır. Zaten bu özellikler bir gazeteci için olmazsa olmazlar arasında yer 

alıyor. Patronunun bu iĢi „hamal‟ olarak görüp, kendisine verdiğini düĢünen Sorumlu 

Yazı ĠĢleri Müdürleri ( ki çoğu kez öyledir), önce müessesesinin hukuk biriminin alt 

yapısının ne kadar kuvvetli olup olmadığına bakmalıdır. Kendisine verilen sorumluluğu 

kullanırken gerektiğinde yetki kullanabilecek bir imkâna sahip olmalıdır. „Yetki‟den 

kastım, yayınlanacak haberin eksik, yanlıĢ yönlerini tespit ettiği anda Genel Yayın 

Yönetmeni‟yle bunu paylaĢabilme, hataları düzelttirebilme Ģansına sahip olmalıdır. 

Ama Türkiye‟de böyle bir imkânın hiçbir Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü‟ne verildiğini 

düĢünmüyorum. Yoksa göz göre göre yayınlanan „eksik‟ veya „yalan‟, haberler için 

binlerce dava açılmazdı… Ayrıca Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü sadece bir iĢle meĢgul 

olmalıdır. TaĢıdığı hukuki riskin karĢılığında, aldığı maaĢın da göstermelik olmaması 

gerekir.” Gazeteyle, herhangi bir kiĢi veya kuruluĢ davalık olduğu zaman, „Basın 

Kanunu‟na göre, yargı karar verir. Bu kanunun yeterli olup olmadığını Canıtatlı Ģöyle 

yanıtlıyor: “Sadece Basın Kanunu‟nda değil, her alanda düzenlemeye ihtiyaç var. 

Sonuçta 1980 Anayasası‟nın temel hükümleri hariç, birçok hükmü ile 

Cumhuriyetimizin 100, yılı olan 2023‟e doğru yol alan bir Türkiye‟de yaĢıyoruz. 

„Yetmez, yetersiz, değiĢtirilmeli‟ diyeceğimiz, onlarca kanun maddeleri arasında 

ivedilikle ele alınması gereken basın kanununun nimetlerinden yararlandığımız dijital 

yayın dünyasını da kapsayacak Ģekilde revize edilmesinin vakti çoktan geçmiĢtir. Basın 

savcılığına verilen ilk ifadeler; 10 -20 dakika arası sürüyor. Davalar ise en kısa 20, en 

uzunu 45 dakika sürdü. Burada tarafların; (avukatların) savunma süreleri de önemli yer 

tutuyor. Ben ağırlıklı olarak mahkemeye savunmalarımı, yazılı olarak takdim ettim.” 
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Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü‟ne ne kadar dava açıldığı ve mahkum edildiği zaman nasıl 

bir ceza aldığı da hep merak konusu olmuĢtur.  Mehmet Canıtatlı Ģunları söyledi: 

“Yayınlanan herhangi riskli bir haber, bir davanın açılmasına neden olabilir.  Bu 

nedenle Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü; vakti - saati olmayan bir sirkülasyonla karĢı 

karĢıya kalabilir. Hapis cezası ile karĢılaĢmadım ama para cezası veriliyor. Bugüne 

kadar aldığım en büyük para cezası ise, hatırladığım kadarıyla 20 bin lira oldu. Girdiğim 

davaların süreci 1 yılla, 2 yıl arasında değiĢti. Uluslararası boyutu olanlar ise daha uzun 

sürüyor.  Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü olduğum gazetemden ayrılırken; gazetenin 

patronu ve hukuk servisinden aldığım taahhüt ile rahat bir nefes aldım.” 

Gazete branĢlarından biri de; Polis-Adliye muhabirliğidir. Bu konudaki mülakat 

için, Türkiye‟nin en önemli Polis-Adliye muhabirlerinden biri olan uzun yıllar Hürriyet 

gazetesinde çalıĢanı Ali Dağlar seçilmiĢtir. Dağlar bu konuyu Ģöyle anlatmıĢtır: “Bu dalı 

seçenlerin genel adına „Polis-Adliye Muhabiri‟ denir. Ancak ben daha fazla adliye 

dalında branĢlaĢtım. Bu dalı seçen gazeteci arkadaĢların, hukukun temel kurallarını 

bilmesi gerek. Mesleğe baĢlayıp; daha sonra gazeteciliğin baĢka dallarını ve de yönetici 

pozisyonuna gelen arkadaĢların da, mesleğinin bir bölümünde „Polis-Adliye 

Muhabirliği‟ yapması, meslek tecrübesi açısından çok önemlidir. Polis Merkezi, 

Emniyet Müdürlüğü ve Adliyelerde haber takibi yaparken edindiği tecrübeler, ileriki 

yıllarda kendilerine çok yarar sağlar.” Polis-Adliye muhabirliğinin en önemli 

özelliklerinden biri; kanunların bazı maddelerine hâkim olmasıdır. Dağlar bu konuda 

Ģunları söyledi: “Gazeteci; bir karakol veya adliyede bir haberi takip ederken, yetkililer 

tarafından dıĢlanma yoluna gidilebilir. Ancak; kamu adına bu iĢi takip etme konusunda 

size tanınan yasal hakları ve kanunları bilirseniz bunu, o kiĢilere hatırlatabilirsiniz. Bu 

arada mahkemede takip ettiği davanın dosyasına göz attığında, bir avukat veya hâkim 

titizliğinde ve ona yakın bilgiye sahip olmalısınız.” Ali Dağlar; ĠletiĢim Fakültesi 

öğrencilerinden bir dalı seçmek isteyenleri Ģu tavsiyelerde bulundu: “Bu dalı seçmek 

isteyen genç gazetecilerin ve gazetecilik öğrencilerinin, fırsat buldukça adliyelere gidip 

çeĢitli davaları izlemesinde yarar vardır. Adliyelerde herhangi bir duruĢmayı izlemek, 

herkese açık bir olaydır. Bir yasak veya sınırlama yoktur. Bunlar izlenerek ve de 

koridorlar gezilerek, bir avukatın, bir hâkimin, tanığın, sanığın ve izleyicilerin nasıl 

davrandığı gözlemlenir. Kanunun çeĢitli maddeleri konusunda, az da olsa bilgi sahibi 
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olunabilir. Orada görevli gazetecilerin; nasıl davrandığı, nelere dikkat ettiği de yine 

buralarda gözlemlenmelidir. Gazeteci eğer bir davanın sürekli takipçisi ise; o davanın 

sanığı, hatta mağdurunun ailesi veya yakınları tarafından bazen tehdit edilebilir. Çünkü 

hiçbir sanık, hikâyesinin kamuyla paylaĢılmasını istemez. Yani hiçbir taraf „yoğurdum 

ekĢi‟ demez. Gazetecinin, davalara çok hassas davranması ve bu kiĢilere; „Biz bunları 

tarafsız olarak veriyoruz‟ konuĢması yapması gerekebilir. Bu objektiflik çok önemlidir. 

Yine de bir taciz, saldırı veya tehdit olursa, bulunduğunuz karakol veya adliyedeki 

güvenlik güçlerine haber verebilirsiniz. Ancak tehdit çok ciddi bir boyuttaysa, yetkili 

makamlara yasal yollarla „koruma‟ isteme talebinde bulunursunuz. Kabul görülürse, 

belli bir süreliğine bu sağlanabilir. Ama her Ģeyden önce muhabir; kendi kendini 

korumak durumundadır. Eğer bir yerde bir olay olmuĢsa, bunun içine Ģuursuzca dalıp 

acılı ve kızgın insanlardan dayak yemek yerine, dıĢarıdan bir süre, olayın ne olduğunu 

inceleyip, yavaĢ yavaĢ yaklaĢmasında daha yarar vardır.” Dağlar; bu iĢe yeni baĢlayan 

veya baĢlayacak olan muhabirlerin dikkat etmesi gereken durumları da Ģöyle özetledi: 

“Bir bilgiye ulaĢmak istiyorsanız veya bir kiĢiyle görüĢecekseniz kendinizi; „avukat, 

hâkim, savcı veya polis‟ gibi göstermeyin ve görmeyin. Bu çok tehlikeli ve de kanunsuz 

bir durumdur. GeçmiĢte bunun benzeri durumları oldu. Bu tür yerlere veya kiĢilere 

„gazeteci‟ kimliğinizle gidin. Ayrıca polis muhabirleri; polisin bir Ģüpheliyi „suçlu‟ gibi 

gösterip, bunu gazeteciye aktarmasına da dikkat etmelidir. Gazeteci,  kiĢiyi yazılan 

haberlerde baĢtan suçlu ilan etmemelidir. Polis, belki bilgisizlik, belki de bilerek, 

gazeteciyi kullanma yoluna gidebilir. Oysa o Ģüphelinin henüz yargılanması 

yapılmamıĢtır. Gazeteci bu tür haberi bir „iddia‟ olarak vermelidir. KiĢi, birini 

öldürmüĢse dahi, siz onu „cinayet zanlısı‟ olarak yazmalısınız. Gazete haberinde; 

„suçlu‟ olarak yazılıp, mahkemede „suçsuz‟ olarak çıkan kiĢi, gazeteci ve gazeteye karĢı 

maddi ve manevi birçok dava açabilir. KiĢi mahkemede hüküm giyse bile, bunun 

„temyiz‟ dediğimiz bir Yargıtay aĢaması da var. Burada dava sonuçlanmadan yine kiĢiyi 

„suçlu‟ olarak yazamazsınız. Yargıtay da eğer kiĢiyi suçlu bulmuĢsa, artık tüm hukuki 

yollar kapandığından, gazeteci de yazısında  „suçlu‟ olarak yazabilir.”   

 Medyadaki branĢlaĢmanın baĢka bir örneği olan „Eğitim Muhabirliği‟ konusu da 

ele alınmıĢtır. Bu bölümün en tanınmıĢ isimlerinden biri olan Hürriyet Gazetesi Eğitim 

Editörü, Nuran Çakmakçı ile görüĢülmüĢtür. Kendisine; “Eğitim muhabirliği olmak için 

neler yapılması gerektiğini, özel bir çalıĢma ve yetenek gerekli mi?” sorusu 
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yöneltilmiĢtir. Çakmakçı Ģunları söylemiĢtir: “Her alandaki uzmanlık için, bir haber 

kaynağı portföyü oluĢturmak gerekiyor. Eğitimde de; bakanlık, okul müdürleri, 

öğretmenler, bu alanda çalıĢan sekreterler bizim için önemlidir. Bunlardan sonra, ders 

kitapları, Talim Terbiye, yani eğitimde sıfırdan, yetmiĢ yaĢına kadar tüm kiĢi ve 

kuruluĢlar, bizim alanımız içine girer. Eğitim; okul öncesi eğitim, sürücü kursu eğitimi, 

Ġngilizce kursu, Türkiye‟deki 200‟den fazla üniversite, liseler, sınavlar dahil çok geniĢ 

bir alanla uğraĢıldığından, tüm bunları öğrenmek için uzun yıllar gerekli. Eğitim zor bir 

alandır. Çünkü  eğitimin yüzde 90‟ı devletin elinde. Bu yüzden oradan haber almak çok 

zordur. Korkarlar, 657 sayılı yasa kapsamında konuĢamazlar. Bir okulla ilgili veya onun 

yöneticisiyle bir röportaj yapacaksak, mutlaka milli eğitim müdürlüklerinden izin 

almamız gerek. Eğer bu alanda uzun yıllar çalıĢıp, iliĢkilerinizi geliĢtirdiyseniz, bu 

izinleri alırken hızlandırabilirsiniz. Yani izin bir günde de, bir saatte de çıkabilir, uzun 

aylar boyunca çıkmayabilir de… Bu durum tamamen, sizin iletiĢiminizle ilgili. Bu da; 

sizin haber kaynağınıza verdiğiniz güvenle orantılıdır. O güveni sağladıysanız, iĢleriniz 

daha kolay olur. Ancak tüm bunları yapabilmek için, iyi bir Ģekilde ihtisaslaĢmak ve 

akademik çalıĢma yapmak gerek.” Medyanın her dalı gibi; eğitim muhabirliğinin de zor 

ve keyifli yanları vardır. Çakmakçı, bunu Ģöyle anlatmıĢtır: “Zor yanı, devletle çalıĢmak 

ve sürekli olarak müfredatın değiĢmesidir. 4 artı 4 artı 4 gibi çıkan her yeni müfredatı, 

adeta öğrenci gibi oturup çalıĢıyoruz. Keyifli yanları ise; muhatap olduğunuz kitle, 

öğretmen ve akademisyenler, öğrenciler ve velilerdir. Eğer öğrenmeye açık biri iseniz, 

her öğrendiğiniz size ayrı bir keyif verir. Ayrıca biz eğitim muhabirleri, yaptığımız bir 

haberle bazen bir çocuğun hayatını olumlu yönde değiĢtirebiliriz. Örneğin; engelli bir 

genç, üniversiteyi de kazanmıĢ ama ekonomik durumu iyi değil ve burs alamıyorsa, 

bunun haberini yaptığımızda ve burs bulduğumuzda çok mutlu oluyoruz. Ya da 

haksızlığa uğrayıp, kendini savunamayan bir öğrencinin, yaptığımız bir haberle 

sorununu çözdüğümüzde keyif alıyoruz. Bazen kitleleri de ilgilendiren bir haksızlık 

oluyor, bunu Hürriyet gibi büyük bir gazetede yazınca, çözüme ulaĢma Ģansı daha fazla 

oluyor.” Çakmakçı; Türk eğitim sistemindeki en büyük eksikliklerin neler olduğunu da 

Ģöyle sıraladı: “Türk eğitim sisteminde çok büyük eksiklikler var. Yeni açıklanan 

OECD (Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü) raporunda, Türk eğitiminin en önemli 

eksiğinin „okul öncesi eğitim‟ olduğu görüldü. 3 yaĢ ve sonrasında, Türkiye hâlâ eğitim 

kurumlarını oluĢturamadı. Önemli; çünkü o yaĢlarda çocukların belleğinin en açık 
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olduğu ve öğrendiklerini hep kaydettikleri bir dönemdir. Oysa biz bu yaĢtaki 

çocuklarımızı eve kapatıyoruz. Hele anne-baba çalıĢıyorsa, ya büyükanne, ya da 

bakıcısının kontrolünde tutuluyor. Yani bu yaĢtaki çocukların algılarının en açık olduğu 

zamanda biz, onlara diyoruz ki “Sen evde otur oyun oyna, ya da televizyon seyret.” 

Hâlbuki siz o yaĢtaki çocuklara sistemli eğitim verseniz, büyüdüklerinde yüksek eğitimi 

kazanıp, bitirince de daha iyi iĢlerde çalıĢıp, daha iyi paralar kazanıp ve hayata daha 

farklı bakıyor olabilirler. Biz çocuklara o yaĢlarda set koyarsak, bu açığı hiçbir zaman 

kapatamayız. Eğitimin baĢka bir sıkıntısı da, sınavlardır. „kaldırıldı‟ dendi, „Ģekil 

değiĢtirdi‟ dendi ancak bir Ģey olmadı. Eğitim adeta yaz-boz tahtasına döndü.”  

         Nuran Çakmakçı, 

„Bir eğitim muhabiri olarak, ĠletiĢim Fakültesi‟nden bu dalı seçmek isteyenlerin neye 

dikkat etmesi gerektiğini de Ģöyle anlatmıĢtır: “Günümüzde gazetelerdeki eğitim 

haberleri daha çok okunuyor. ĠletiĢim fakültelerinden bu iĢi yapmak için gelecek olan 

genç arkadaĢların, kendilerini çok iyi hazırlamaları gerekir. Bunu yapamayacaklarsa, 

bizim bölümden vazgeçsinler. Ancak; „Ben daha çok öğrenmek istiyorum, birilerine 

dokunmak istiyorum. Haftanın 7 günü, günün 24 saati çalıĢmak istiyorum‟ diyorlarsa, 

ona göre çalıĢsınlar. Yeni gelen arkadaĢlara sorduğumuzda; birçoğu hemen köĢe yazarı 

olmak istiyor. Kısa yoldan meĢhur olma peĢindeler. Oysa böyle bir dünya yok. 

Gazeteciliğin aslı muhabirliktir. Eğitim muhabirliği, birilerinin hayatına olumlu yönden 

dokunmak açısından önemlidir. Dünyadaki eğitim sistemlerinde neler olup bittiğini 

takip edip, bunlardan haber çıkarabilmek için, yabancı dil bilmek çok önemlidir, bunu 

mutlaka öğrensinler. En önemlisi; gazeteciliğin mesaisi yoktur, uzun ve yorucu günlere 

kendilerini hazırlamaları gerekeceğini bilsinler.”    Eskiden 

„sağlık haberleri‟ gazetelerde belli sayfaların içinde küçük bir haber olarak verilirdi.  

Ancak günümüzde insan sağlığı ve sağlık sektörü öyle önemli bir hale geldi ki; gazete 

ve televizyonlar da buna kayıtsız kalmadı. Ve „Sağlık Haberleri‟ için, uzman bir kadro 

oluĢturup, sayfalarını ve ekranlarını açtılar. Biz de bu önemli branĢlaĢma için, bu 

bölümün önemli isimlerinden biri olan ve uzun yıllar Hürriyet Gazetesi Sağlık Editörü 

olarak görev yapan, Mesude ErĢan‟la görüĢülmüĢtür. ErĢan, Sağlık Muhabirliği‟nin neyi 

kapsadığını Ģöyle özetlemiĢtir: “Ben 20 yıl önce sağlık muhabirliğine baĢladığımda da 

sağlık haberleri yapılıyordu. Ama sayfalar ayrılmıyordu. Sağlık haberi uygun sayfalarda 

yerini alıyordu. Hatta ben Hürriyet gazetesine baĢladığımda, 3 sağlık muhabiri vardı. 
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ġimdi emekli olmuĢ, bizden önceki kuĢaklarda da, sağlık muhabirliği yapanlar 

olduğunu biliyorum. Gazetelerde sağlığa bağımsız bir sayfa veya sayfalar ayrılmasına 

gelince; bu son 10-15 yılda önem kazandı. Sağlık muhabiri; sağlıkla ilgili her türlü 

haberi yapan, toplayan, doğru kaynaklara ulaĢan, bunları „haber mi, değil mi?‟ olarak 

değerlendiren, bu alanı çok iyi bilen, sağlıktaki yeni geliĢmeleri takip eden kiĢidir. 

Gazeteciliğin pek çok alanı uzmanlık ister ama sağlık muhabirliği bunların en önde 

gelenlerinden biridir.” Sağlık muhabirlerinin, adeta bir doktor gibi hastaya teĢhis 

koyabilir mi? diye bir soru yönelttik tepkisi faklı oldu: “ Hayır, hayır asla böyle bir Ģey 

olamaz. Doğru bir Ģey de değil zaten. Sağlık muhabiri; doğru kanallardan, doğru 

bilgileri alıp, bunu halka ulaĢtırma konusunda bir aracıdır.  Gazetecilik baĢka bir Ģey, 

hekimlik baĢka bir Ģeydir. Gerçi son zamanlarda bazı doktorlar gazetecilik yapmak 

istiyor, köĢe yazanlar da var. KeĢke onlar da yalnızca „reçete‟ yazsa, kitap yazsa ve 

bilimsel dergilerde kalsalar. Ben, doktorların gazeteciliğe soyunmasını da tasvip 

etmiyorum.”   

ErĢan‟a; “Sağlık muhabirlerini gazetelerin kendileri mi yaratır, yoksa muhabir 

bu konuda röportaj yapa yapa bu dala mı yönelir?” sorusunu yönelttik. ġöyle yanıt 

vermiĢtir: “Bu bazı gazetelerde farklı oluyor. Ben sağlık muhabirliğine Hürriyet 

gazetesinde baĢladım. Bir yıl çalıĢtıktan sonra 1995 yılında AkĢam gazetesinin 

„Ġstihbarat Servisi‟nde çalıĢtım. Zaten gazeteciliğe baĢlamak için, istihbarat servisleri 

çok iyi bir alandır. Ancak AkĢam‟ın bu servisinde çalıĢırken, sağlık haberleri de 

yapıyordum. AkĢam gazetesinde kısa bir süre çalıĢtıktan sonra, Hürriyet gazetesinden 

ayrılan sağlık muhabiri bir arkadaĢın yerine, beni tekrar çağırdılar. GeliĢ o geliĢ ve 20 

yıldır Hürriyet‟te bu iĢi yapıyorum. Bu iĢ alanda öğrenilir. Yıllar içinde dünya kadar iĢ 

takip ettim. Sağlık kongrelerini izledim, hastaneleri aĢındırdım, doktorlarla sayısız 

söyleĢiler yaptım. Kaynak kitaplar, raporları okuyarak kendimi geliĢtirdim. Bunun 

sonucu olarak da; doğru bilgiyi, doğru kaynaktan alıp, doğru bir Ģekilde 

değerlendirmeyi öğrendim. Gelen haberlerin „hangisi sağlık, hangisi değil, hangisi halkı 

ilgilendirir‟ in ayrımlarını yaparak, bu alanda yetiĢtik. Zaten bir iĢe odaklanıp, tüm 

zamanınızı ve enerjinizi ona harcayınca, iĢte uzmanlaĢırsınız. Ama her Ģeyin baĢında 

yaptığım iĢimi çok seviyorum, sağlıkla ilgili birtakım Ģeyleri çok merak ediyorum ve de 

bu konuda çok okuyorum. Bana mail yoluyla gelen sağlık haberlerinin yerine, 
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röportajlarımı yüz yüze yapmayı daha sıcak, daha samimi ve de daha gerçekçi 

buluyorum. ĠĢte tüm bu çalıĢmalar ve gayretler insanı geliĢtiriyor. Bu yüzden 

gazeteciliğin diğer alanlarından çok, kendimi daha Ģanslı hissediyorum. Çünkü sağlık 

alanında uzman birçok hocayla karĢılıklı sohbet edip, haber yapma olanağı buluyor ve 

onlardan çok Ģey öğreniyorum.”        

 Mesude ErĢan, bir doktor veya hastane yetkilileriyle bir röportaj yapmaya 

gittiğinde, doğru sorular sormak için neler yaptığını Ģöyle anlatmıĢtır: “Her röportaja 

mutlaka dersimi çalıĢarak gidiyorum. Birincisi; „KonuĢacağım alanda yeni bir Ģey var 

mı? KonuĢacağım kiĢiye baĢka yeni ne sorabilirim?‟i, hep düĢünürüm. Konuya 

hakimiyet açısından bu çok önemlidir. Çünkü bu alan, manipülasyona çok açık bir 

alandır. Konuyu bilmiyorsanız, manipüle edilebilirsiniz. Çünkü zaten her doktorun 

söylediği veya uyguladığı tedavinin de doğru olduğu varsayımını çıkarmamak gerek. 

Onlar da yanlıĢ yapabiliyor. Onların yanlıĢını „doğru‟ kabul ederseniz, siz de o yanlıĢa 

ortak olursunuz. Bu da sağlık gibi hassas bir alanda, çok vahim bir durumdur. Diğer 

ürünlerde hata yapılabilir. Beğenmediğiniz bir gömleği almayabilirsiniz, istemediğiniz 

bir markayı giymeyebilirsiniz, ama sağlık hata kabul etmez. Çünkü insan hayatından 

bahsediyorsunuz. Tüm bunları düĢündüğünüzde, alanınıza çok hâkim olmalı, iyi sorular 

sorabilmelisiniz. Her Ģeyden önemlisi, yaptığınız mesleğe saygılı olmalısınız.” 

 Tezimizin konusu ĠletiĢim Fakülteleri olduğu için; ErĢan‟a; “ĠletiĢim 

Fakülteleri‟nde okuyan ve ileride sizin gibi sağlık muhabiri olmak isteyen gençlere 

tavsiyeleriniz nelerdir?” diye soruldu. Yanıtı Ģöyle olmuĢtur: “Öğrencilik döneminde 

belki de sağlık veya baĢka bir dalda muhabirliği hedeflemek çok kolay olmayabilir. 

Okullarda öğretilen sistem, Ģu anda branĢlaĢmaya pek müsait gözükmüyor. Ama 

gazeteciliğin hangi dalını seçerlerse seçsinler her gün gazete okusunlar. Zaman zaman 

okullara konuk olduğumda, öğrencilerle konuĢuyorum. Gözlemlediğim Ģu; hiç gazete 

okumuyorlar ve ben, onlar adına çok üzülüyorum. Gazetecilik tahsili yapan bir kiĢinin, 

gazete okumamasını kabullenemiyorum. Kimse de beni bu konuda ikna edemez. Yani 

„ben hem doktor olacağım, hem de hastaya el sürmeyeceğim‟ gibi bir Ģey… Öğrenci 

arkadaĢlar, kendilerine yakın gördükleri bir gazeteyi muhakkak ama muhakkak 

okusunlar. Ayrıca çok iyi bir entelektüel altyapı oluĢturmaları gerek. Bunun için de, çok 

çok okumaları lazım. Bunun en iyi ortamı da üniversitelerdir. Zaten bu öğrencilerden 

birçokları medyada çalıĢmaya baĢladıklarında, okuduklarının kendilerine ne kadar 
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yararlı olduklarını göreceklerdir. Mutlaka bir yabancı dil öğrensinler. Ben yabancı dil 

bilmeden sektöre giren, son nesil temsilcilerinden biriyim. Bunun üzüntüsünü ve 

sıkıntısını çok yaĢadım. Maalesef öğrenmedim. Ancak „en azından bir Ġngilizce bilmiĢ 

olsaydım, Ģimdiki mesleğimde en az beĢ kat daha baĢarılı olurdum‟ diye düĢünüyorum. 

Meslek hayatımdaki en büyük engellerden biridir. Artık günümüzde yabancı dil 

bilmeden gazetecilik yapmak ve baĢarılı olmak neredeyse imkânsız gibi bir Ģey…  

   Mesude ErĢan‟a çoğu gazetede çıkan „Kanserin çaresi bulundu, 

Ģimdilik farelerde denendi 10 yıl sonra klinik aĢamasına geçilecek‟ gibi, insanların 

umudunu istismar edecek türden haberler konusunda ne düĢündüğü soruldu: “Bu tür 

haberler daha çok dıĢ kaynaklı oluyor. Haklısınız, o kadar erken çalıĢmaları adeta bir 

umutmuĢ gibi haber olarak vermek, bir bakıma halkı da istismar etmektir. Siz her ne 

kadar haberde; „Ġnsanlar üzerinde 10 yıl sonra denenecek‟ diye yazsanız da, kiĢi, „10 

yıl‟ ibaresini pek dikkate almayıp, sizi arıyor. Çünkü bir yakını o hastalığa 

yakalanmıĢtır ve çare arıyordur. Son yıllarda gazetelerde bu tip haberler çok azaldı 

ancak yine de bazen gazetenin editörleri „Haberin ġehveti‟ne kapılıp okutmak için 

koyabiliyor. Ama ben bu tür haberlerden kaçınıyorum.”  

Gazetecilik yalnızca yazı yazmaktan ibaret değildir, görsellik de çok önemlidir. 

Bu yüzden, yazı yazmaktan hoĢlanmayan veya kendisini fotoğraf sanatına daha yatkın 

bulanlar, „Foto Muhabirliği‟ni seçerler. Mülakatları sınıflandırırken, buna da dikkat 

edilmiĢtir.  Bülent Kılıç; bir foto muhabiri. Ancak Ģu sıralarda Türk medyasına değil, 

yabancı bir ajansa çalıĢmaktadır. Kılıç, AFP  (Agence France-Presse) Türkiye Foto 

Muhabiri. Kılıç‟a; “Ġyi bir fotoğrafçı nasıl olunur? Siz kendinizi fotoğrafçı olarak mı, 

foto muhabiri olarak mı tanımlıyorsunuz?” sorusunu yönelttik. Kılıç‟ın yanıtı Ģöyle 

olmuĢtur: “Ġkisinin de temelinde „fotoğraf‟ çekmek olduğu için, ciddi bir ayırım yoktur. 

Bize iki adla da hitap ediliyor. Yabancı dilde de bize, „Fotoğrafçı‟ veya „Foto muhabiri‟ 

deniyor. Ancak biz kendimizi „foto muhabiri‟ olarak tanımlıyoruz.„Fotoğrafçı‟nın 

tanımı; yalnızca fotoğraf üzerine yoğunlaĢmıĢ, zamanla yarıĢmak gibi bir derdi 

olmayan, çektiği fotoğrafların gazetelerin etik kuralları çerçevesine uyup uymadığını 

çok hesaplamayan bir modeldir. „Foto Muhabiri‟ ise; çektiği fotoğrafta „haberciliği‟ ön 

plana çıkaran, çektiği fotoğrafı zamanında yetiĢtiren, çalıĢtığı medyanın „etik 

kuralları‟na biraz daha dikkat eden ve gazeteciliği bilen kiĢidir.” Kılıç‟a; “Manzara 
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fotoğrafçısı ile gazete fotoğrafçısının farkı nedir?” diye sorduk. Kılıç: “Manzara 

fotoğrafçısının; dünyanın bir yerinde çektiği bir kareyi, dünyanın baĢka bir yerindeki 

kiĢiye, zamana karĢı yarıĢ içinde gönderme ve anlatma gibi bir derdi yoktur, kendi 

keyfine ve zevkine göre sanatını yapar. Ancak bizler „habercilik‟ yapıyoruz. Bizler; yeri 

geldiğinde dünyanın bir yerinde olan ve iĢlenen zulmü, çektiğimiz karelerle tüm 

dünyaya duyuran, gösteren ve duyarlılığı artıran kiĢiyiz. Bizim sorumluluklarımız 

fazladır. Bizim önümüzde bir olay meydana geldiğinde; „Aman ben buna 

bulaĢmayayım, çekmeden gideyim‟ gibi Ģansımız yoktur. Mutlaka çekeceğiz. Onu 

anlatmak ve dünyaya duyurmak gibi bir sorumluluğumuz var.” Kılıç; “Foto muhabirinin 

branlaĢmasını da Ģöyle anlatıyor: “Her türlü olayı çekebilir ancak, sevdiği ve baĢarılı 

olabileceğine inandığı dal üzerine yoğunlaĢabilir. Bizde de bu tür branĢlaĢmalar oluyor. 

Ancak benim gibi bir ajans foto muhabiri, her türlü olayı çekebilmelidir. Yani bir 

gazetenin birinci sayfasından, son sayfasına kadar olan tüm haberlerin (siyasi, magazin, 

ekonomi, spor) fotoğraflarını görüntüleyebilir. Spor müsabakasını da, toplumsal olayı 

da çeker. Ancak tecrübe kazandıkça, sevdiği dala doğru bir kayma görülür. Ben de; 

basının ihtiyacı olan her Ģeyi çekiyorum. Ancak ilgi duyduğum bazı farklı alanlar var. 

Spor foto muhabiri, her Ģeyi çekebilmeli. Ancak bir futbol müsabakası, bir boks 

müsabakası veya bir ralli fotoğrafı çektiğiniz yer, ortam, hız, uzaklık ve durduğunuz 

yerin açısı önemlidir. Siz de buna göre objektif veya makine kullanırsınız. Her olayı 

takip ettikçe ve de tecrübe kazandıkça daha da ustalaĢıyorsunuz. Ben hiç KıĢ 

Olimpiyatları çekmedim, ancak bunun çekiminin çok farklı olduğunu ve kendimi ona 

göre hazırlamam gerektiğini hissediyor ve biliyorum. Uçan bir kayakçıyı havada 

çekmek ile yere doğru inerken kullanacağın düĢük enstantane farklıdır. Parlak ve beyaz 

kar içinde nasıl pozlanması gerektiğini bilmek gerek”Bülent Kılıç; “Foto muhabirleri 

için yabancı dilin çok önemli olduğunu vurgulayarak, Ģunları söylemiĢtir: “Birçok 

alanda olduğu gibi bizim de „olmazsa, olmazımızdır.‟ Yabancı dil bilmeyen bir foto 

muhabirinin, çok ileri gideceğini düĢünemiyorum.  Mutlaka Ġngilizce bilmeleri gerek. 

Daha baĢka diller de bilirlerse kendileri için avantaj olur. Ben, Fransız haber ajansına 

çalıĢmama rağmen, merkezle Ġngilizce konuĢarak, anlaĢıyoruz.” Kılıç; ĠletiĢim 

Fakülteleri‟nde okuyup, foto muhabirliğini seçecek olan gençler için de Ģunları söyledi: 

“Bizim mesleğimiz „imaj‟ üzerine olduğu için, bu dalı seçecek olanların hayal gücünün 

iyi olması gerek. Foto muhabiri olmak isteyenlerin de bol bol okumaları gerek. Tarihi, 
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coğrafyayı, çevre ülkeleri, gidilecek yerleri bilmeleri gerek. Kesinlikle ve kesinlikle hep 

yenilikçi, hep ilerici olmaları gerekir. Dünyanın çeĢitli yerlerindeki olaylardan ve 

geliĢmelerden haberdar olmaları gerek. Ġnsan Hakları‟nın, Ġnsan Hak ve Hürriyetleri‟nin 

ne demek olduğunu bilmesi gerek. Foto muhabiri olarak neyi çekip, neyi 

çekemeyeceğini, neyi nasıl çekeceğini ve nasıl göstereceğini bilmesi gerek. Zihin 

olarak; öğretici, paylaĢıcı ve yol gösterici olması gerek. ĠletiĢim Fakülteleri‟ndeki 

meslek dersleri dıĢında; Hukuk, Anayasa ve diğer dersleri de iyi bilmeleri lazım. Çünkü 

bunlar, ufuklarını açacaktır. Ben bir Yunanistan seferinde öğrendim. Foto muhabiri 

görevini yaparken, birtakım insanların, onun elinden-kolundan tutup “Hoop çekme 

kardeĢim” demek kanunlarla yasakmıĢ. Bu durum gazetecileri korumak adına yasada 

varmıĢ. Bunu yalnızca gerekli durumlarda kendilerine o yetki verilen polis ve asker 

yapabilirmiĢ. ABD‟de, Avrupa‟da, Rusya‟da kurallar farklı. Türkiye‟de ise; yetkililerin 

iĢine geldiği gibi yapılır, yani kural-mural yoktur.”  

Bülent Kılıç; aynı zamanda bir savaĢ foto muhabiri, bununla ilgili sorulan 

“SavaĢ bölgelerine nasıl gidersiniz, daha önceden birtakım görüĢmeler veya bağlantılar 

yapar mısınız, ülkeye vize ile mi, kaçak yoldan mı giriĢ yaparsınız?” Ģeklindeki 

sorumuzu Ģöyle yanıtlamıĢtır: “O iĢin disiplini çok farklıdır. Öyle Ġstanbul Taksim 

Meydanı‟nda çekim yapmaya benzemez. Bir iĢin baĢarısı yüzde yüz ise; siz bunun 

yüzde 50‟sini garanti edip, diğer yarısını da Ģansa bırakırsınız. Suriye‟ye ilk girdiğimde; 

tek baĢıma hiç tanımadığım muhalif bir grupla, yalnızca bir-iki telefon ve mail 

görüĢmesinden sonra gittim. Nehirden küçücük bir sandala binip, geçtim. Bunlar kimdi, 

beni öldürecekler mi, soyacaklar mı? Konusunda hiçbir fikrim yoktu. Çelik yelek ve 

kaskımı alıp, gittim. (Birtakım zorunlulukları yerine getirmezseniz, çalıĢtığınız kurum 

gitmenize izin vermez.) Gittiğiniz bölgede savaĢ ve çatıĢma var. Bu yüzden hiç kimseye 

güvenemezsiniz ve kimse de size hayat garantisi veremez.”  

Medyanın en önemli dallarından biri de dergiciliktir. Temel kurallar gazete ile 

aynı olsa bile, içerik ve teknik olarak farklıdır. Bu bölüm için; aylık Tempo Dergisi‟nin 

Genel Yayın Yönetmeni olan AyĢegül Savur‟la görüĢüldü. “Aylık dergiye ne tür 

haberler koyuyorsunuz?” diye sorduk. ĠĢte Savur‟un yanıtı: “Eskiden „haftalık‟ olan 

Tempo Dergisi‟ni, 2009 yılında „aylık‟ hale getirdik. Çünkü „Dijital Medya‟nın devreye 

girmesiyle, haftalık haber dergilerinde, büyük sıkıntılar yaĢanmaya baĢlandı. Bir de 
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buna haber televizyon kanalları eklenince, „insanlar; internette anında okuduğu ve 

televizyonda birkaç dakika sonra izlediği haberi, bir hafta sonra dergide niçin okusun?‟ 

sorusu, bizi, dergimizi aylık yapma yoluna itti. Tempo‟nun geçmiĢten gelen o güçlü 

habercilik tarafını da yok etmek istemiyorduk. O yüzden dergiyi aylık yapalım, ama 

içinde de haber olsun. Ancak haberler daha detaylı bir dosya Ģeklinde yapılsın. Daha 

uzun süre okunabilecek iĢler yapalım. Ayrıca derginin içinde „Life Style‟ dediğimiz; 

yeme-içme, moda, seyahat gibi eğlenceli tarafı olan dergi mantığıyla yola çıktık. 

Derginin kapağında ise; daha yerli-yabancı ünlü isimlere yer veriyoruz. 2015‟in son 

çeyreğinde, „haber‟ mantığından sıyrıldık, daha çok belli baĢlıklar altında; biyografi, 

film, sanat-tasarım, düĢünce konulara yöneldik. Ama  tüm bu konuların içinde 

önemsediğimiz Ģey, bunların içinde birer hikâye barındırmasıdır. Yani dergiye bir ürün 

koyuyorsak, bu ürünün nasıl ortaya çıktığının hikâyesini de veriyoruz. Yani 

„araĢtırmacı-habercilik‟ mantığımızı kaybetmedik. Savur‟a; “Aylık dergide haberlerin 

bayat olmaması için neye dikkat ediyorsunuz, güncel haberlerden kaçınıyor musunuz, 

yoksa daha geniĢ mi iĢliyorsunuz?” diye soruldu. Yanıtı Ģöyle olmuĢtur: “Bu olay, 

zamanında bizim de kafamızı bir hayli meĢgul etmiĢti. Eğer aylık dergiye „haber‟ 

boyutu katarsanız, çok zorlanırsınız. Türkiye‟nin kendine has özel Ģartları var. 

Ülkemizde her gün, her Ģey o kadar çabuk değiĢiyor ki, aylık dergiye koymayı 

düĢündüğünüz o olay, birkaç gün sonra esprisini yitirebiliyor. Özellikle kısıtlı kadrolarla 

çalıĢan dergiler, tam bir olayı hazırlamaya baĢlamıĢ, hatta bitirmiĢ olduğunda, o konu 

bir anda çöpe gidebiliyor. En az bir-bir buçuk ay gündemde kalabilecek bir haber veya 

olayı, günümüz Türkiye‟sinde yakalamak artık çok zorlaĢtı. Bu da size, bir „mutsuzluk‟ 

olarak geri dönüyor. Çünkü; günlerce uğraĢıp, didindiğiniz bir konu güncelliğini 

kaybedebiliyor. Dolayısıyla, bu dergiyi hazırlarken dedik ki; biz güncelden bağımsız, 

ama ona da dokunabilecek türden konuları seçiyoruz. Örneğin; gelecek ay, önemli bir 

kiĢi veya ünlünün ölüm yıldönümü varsa, bu kiĢinin hem ölüm yıldönümünü verip, hem 

de onun hayatıyla ilgili bölümleri geniĢçe hazırlayıp, „portreler‟ bölümümüzde 

veriyoruz. O haberin güncel bir tarafını böylece sağlıyoruz. Ya da; önümüzdeki ay 

bilmem ne sergisi açılacak. Bunun güncelliğini; gazete ve televizyonların sanat 

bölümleri anında kısa haber olarak veriyor. Biz ise daha geniĢçe bir çalıĢmayla bu 

sergiyi duyurmak için çalıĢmalara baĢlıyoruz. Sergideki tüm sanatçıları ve eserlerini 

detaylarıyla anlatarak, güncelliği ve farklı yanlarını yakalayabiliyoruz. Dergiciliğin 
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keyifli yanı; tüm haber ve konuların çeĢitli süzgeçlerden geçirilmesidir. Gazete haberi 

gibi bir yer veya bir televizyon haberi kadar süre sıkıntısı yoktur. Haber ve bir yazı 

dergicilikte hak ettiği kadar yer alır. Haberin uzun uzun iĢlenmesinin yanı sıra, geçmiĢe 

yönelik tamamlayıcı bilgilere de yer verilir. Dergiye girecek olan fotoğraflar üzerine 

bile „o mu konsun, bu mu konsun‟ diye saatlerce ve günlerce tartıĢabiliyoruz. Bu bize 

büyük keyif verir ve de değiĢik bilgilerin ve fikirlerin gelmesi bizim için doyurucu olur. 

Dergiye koyduğumuz bir haberin devamını „peki sonra ne olacak, bundan öncesinde ne 

olmuĢtu?‟ diye merak ederiz. Yani dergicilikte kafanız baĢka türlü çalıĢır. Dergide 

kullanmak üzere bir tartıĢma konusu bulduğunuzda; „Ya bir de bunu, Ģu tarafından 

tartıĢsak‟ diye fikir jimnastiği yapmak, dergiciliğin keyifli yanlarından biridir. Bunlar 

insanın vizyonunu geliĢtiren, zihnini daha çok açan Ģeylerdir. Zor ya da keyifsiz yanı 

ise; elinizdeki çok güzel bir konu veya haberin, aylık dergi çıktığında, gündemden 

düĢmesi veya güncelliğini yitirmesidir. Savur; dergicilik il gazeteciliğin farklı, üstün ve 

eksik yönlerini de Ģöyle özetledi: “Tabii ki ikisi de farklı konseptlerdir. Gazeteciliği siz, 

dünyada ve ülkenizde olup bitenleri öğrenip, okuyucuya aktarma içgüdüsüyle 

hazırlarsınız. Ya da okuyucu; sevdiği köĢe yazarlarının, neler yazdığını merak ettiği için 

alır. Ancak dergiler; hangi alanı kapsıyorsa, o alanda uzmanlaĢmıĢ kiĢilerin yazı ve 

görüĢlerine yer verir. Çünkü dergicinin „çok güncel haber‟ verme gibi bir kaygısı 

yoktur. Bazı gazetelerin özellikle hafta sonu eklerinde çıkan haberler, bazı dergilerin 

içindeki konularla çakıĢabiliyor, bu da dergileri biraz sıkıntıya sokar.”   

   

AyĢegül Savur‟a; “Okuldan sonra dergiciliği seçmek isteyen iletiĢim 

öğrencilerine, tavsiyeleriniz nelerdir?” diye sorulmuĢtur. Yanıtı Ģöyle olmuĢtur: “Bazen 

ben de konuĢmacı olarak iletiĢim fakültelerine davet ediliyorum. Orada soru soran 

öğrenci arkadaĢlardan edindiğim izlenimlerden Ģunu söyleyebilirim; gençler dergiciliği 

çok kolay bir iĢ zannediyor. Hep davetten davete koĢulan, eğlenceli bir iĢ olarak 

görüyorlar. Oysa dergiciler de, gerektiğinde özellikle baskıya yakın dönemlerde, 

sabahlara kadar çalıĢıyor. Dergicilik de, tıpkı gazetecilik ve televizyonculuk gibi, 

normal mesai saati olmayan bir iĢtir. Hatta çoğu zaman; hafta sonunuz veya tatilinizi 

heba etmek zorunda kalırsınız. Normal mesai peĢinde koĢan veya düĢünen arkadaĢlar 

medya iĢine hiç bulaĢmasın. Dergici olmak isteyen arkadaĢların; medyanın diğer dalları 
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gibi, bilgi birikimlerini geliĢtirmeleri gerek. Hangi dalda uzmanlaĢmak iĢitiyorlarsa, o 

daldaki kitap, dergi, film, fotoğraf üzerine kafa yormaları lazımdır. Dergicilikte ayrıca o 

dediğimiz „hikâye‟ gibi yazma merakı, bir konuyu enine boyuna süzgeçten geçirip 

irdeleme merakı ve de araĢtırma merakı çok yoğundur. Ve de her Ģeyden önemlisi yazı 

yazmaktan zevk alma yönü geliĢmiĢ olmalıdır. Yabancı dil özellikle Ġngilizce bilmek 

çok önemlidir. Dergicilikte; yabancı kaynak taraması yapmak çok gereklidir. Ya da 

dergiye konu olacak; yabancı bir kiĢiyle söyleĢi yapmak için, en azından Ġngilizce 

gereklidir. Dahası „staj‟ yapmak çok önemlidir. Genç arkadaĢlar; dergilerde staj için 

baĢvursunlar, gelip bir incelesinler ve de bu iĢin ez azından kendilerine uygun bir iĢ 

olup olmadıklarını görüp, ona göre karar versinler. Eğer dergicilik kendilerine hitap 

etmiyorsa, medyanın diğer dallarına yönelsinler. Her Ģeyden önemlisi; genç arkadaĢlar 

öğrencilik yıllarını okuyup, öğrenmek ve araĢtırmak yönünden de çok verimli bir 

Ģekilde geçirsinler.”    Aylık haber dergisinin ardından, bu kez 

haftalık bir ekonomi dergisi olan „Ekonomist‟i seçilmiĢtir. Mülakat için, Ekonomist 

Dergisi Yayın Yönetmeni, Talat YeĢiloğlu‟yla görüĢülmüĢtür. YeĢiloğlu, haftalık 

ekonomi dergisine ne tür haberler koyduklarını Ģöyle anlatmıĢtır: “Biz Ekonomist 

dergisine; mali piyasalar, iĢ dünyasıyla ilgili haberler, makroekonomik, finans 

piyasalarını ilgilendiren, yeni yönetim modellerini ilgilendiren, ekonomideki fırsatlar, 

yeni iĢ kolları, giriĢimcilere yönelik haberleri kullanıyoruz. Bunların içerisinde Ģirket 

haberleri önemli bir yer tutar. ġirketlerin yaptığı yatırımlar, iĢbirlikleri, kurdukları 

ortaklıklar bizim gündemimizdeki konulardır. Bunun içinde en az yer alan haberler; 

siyasi geliĢmelerin ekonomiye yansımalarıdır.”    Günümüzde 

gazetelerin dahi sürekli tiraj kaybettiği bir ortamda, „Haftalık ekonomi dergilerinin 

baĢarı Ģansını‟ YeĢiloğlu Ģöyle anlatmıĢtır: “SatıĢları yeterli bulmuyorum. Bizim 

handikaplarımızdan bir tanesi, internetin hayatımıza yoğun bir Ģekilde girmesi oldu. 

Ancak yine de avantajlı olduğumuz taraflar var. Çünkü her iĢadamı veya Ģirket yetkilisi, 

kendi fotoğrafını dergide görmek ister. Internette de bu fotoğrafları görürsünüz ancak, 

sürekli aynı sayfaya bakmayacağınıza göre, bunlar gelip geçer, ancak dergi sayfalarında 

bu kalıcı olur. Masanın üzerinde, salondaki sehpanın üzerinde bu hep durur, gelen-giden 

sayfaları çevirince o kiĢinin fotoğrafını ve haberini görür. Internet haberleri sanaldır. 

Oysa bizim geçmiĢten gelen bir „dokunma‟ alıĢkanlığımız var. KiĢiler; kağıda 

dokunmak, sayfaları çevirmek ister. Internette bazen kiĢi veya kuruluĢlar hakkında ya 
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eksik ya da hatalı ekonomik haberler çıkabiliyor. Bu dünyanın insanları da, bundan hiç 

hoĢlanmaz. Ancak bizde böyle durumlar olmaz. Bu yüzden ben; önümüzdeki 

dönemlerde de haftalık veya aylık ekonomik dergilerin varlıklarını sürdüreceklerine 

inanıyorum. Belki biraz tiraj kaybı olabilir, ancak algıda bir değiĢiklik olmaz. ĠĢadamı 

haberini veya fotoğrafını, bilmem hangi gazetenin internet sitesinde değil de, basılı 

kağıtta görmek ister. Çünkü biliyor ki; internette açılıĢ sayfasında haberi çıksa dahi, 

birkaç dakika sonra yeni bir haber geldiğinde, kendisi arkalara düĢecek, birkaç saat 

sonra da ortadan kaybolacaktır. Oysa dergide her zaman göz önünde olacaktır.  Siz hiç 

yazı veya fotoğrafına internet ortamında dakikalarca bakan bir kiĢiyi gördünüz mü? 

Yalnızca ekonomi dergisinde değil de, diğer dergilerdeki; bir ev, mobilya, dekorasyon, 

elbise, çanta fotoğraflarındaki tüm ayrıntılara, onun hakkındaki yazılara insanlar uzun 

süre bakabilir. Haftalık dergi olduğunuzda; güzel bir haber yakaladığınızda, onu habere 

konu olan kiĢiye sorup, doğruluğunu teyid etmek için telefon açarız. „Elimizde Ģöyle 

Ģöyle bir bilgi var. Bu doğru mu, bu konuda ne diyeceksiniz?‟ Bu Ģirket veya kiĢilerden 

bazıları, bizim bulduğumuz ve bir hafta sonra yayınlayacağımız bu haberi yalanlamıyor 

ama kendini az hasarla kurtarmak için, sizin yakaladığınız o güzel haberi bir basın 

bülteniyle tüm medya kuruluĢlarına geçer. Böylece sizin emekleriniz de bir anda heba 

olur. Zaten günümüz gazetelerinin ekonomi sayfalarında da, son yıllarda „Dergi 

Haberciliği‟ne doğru bir yönelme var. Bu yüzden bizim onlarla baĢ edebilmemiz için 

farklı, özel haberler ve baĢarı öyküleriyle dolu haberler vermemiz gerekir. ġirketlerin 

AR-GE‟ye harcadıkları veya inovatif (yenilikçi) yönleri içeren haberler bulmak ve 

bunları kullanmak zorundayız. Çünkü gazetede çıkan bir haberi, bir hafta sonra dergide 

kim okur. Yani haberlerimizde önceliğin bizde olmasına dikkat ederiz.”   

YeĢiloğlu‟na, “Ekonomi dergiciliğinin keyifli ve zor yanları nelerdir?” diye bir 

soru yöneltilmiĢtir. Yanıtı Ģöyle olmuĢtur: “Haftalık dergiyi bitirip, baskıya 

gönderdiğiniz ve de baskıdan gelen dergiyi elinize alıp evire çevire baktığınızda büyük 

bir keyif yaĢarsınız. Biz ekonomist dergisi olarak, 1991‟den beri yayındayız. Biz 

ekonomiyi büyüten gücün arkasındayız. Ġstihdam yaratmada, Ġhracatta veya iĢ alanında 

yeni kapıların açılmasını destekler ve yardımcı olmaya çalıĢırız. Ülkenin katma değerini 

yükselten iĢlerin arkasında durmaya ve teĢvik etmeye çalıĢırız. Yeni iĢ kurmak isteyen 

giriĢimcilere, bayiliklere, franchise verenlere yardımcı olmaya çalıĢırız. Türkiye‟deki 



157 

 

Ģirketlerin en büyük dertlerinden biri olan finansman kaynaklarını ulaĢım konusunda yol 

gösterici olmaya uğraĢırız. ĠĢte bunlar bizim keyifli yanlarımızdır. Ülkenin kriz 

dönemlerinde bile biz olaylara ve ekonomiye pozitif bakmayı gösterip, krizi bir bakıma 

fırsata çevirmenin yollarını gösterip, moral vermeye çalıĢırız. Yeni iĢ yapmak 

isteyenlere yol gösteririz. Biz her zaman bardağın dolu tarafından bakmayı hedefleriz.  

Zor yanı ise; yakaladığınız güzel bir haberin. Medya deyimiyle elinizde patlamasıdır. 

Haftalık dergiye koyduğunuz bir haberin; siz piyasaya çıkıncaya kadar, herhangi bir 

günlük gazete tarafından bulunup kullanılmaması için dua eder, sıkıntılı günler 

geçirirsiniz. Ya da sizin doğruluğuna inandığınız bir haberi, gazetecilik ilkeleri gereği 

karĢı tarafa sorduğunuzda „yok öyle bir Ģey‟ diyerek doğrulamaması da, zor yanlardan 

biridir. Kaynağımıza güveniyorsak, belki bu haberi veririz ama yazı dilimizi 

değiĢtirerek ve habere konu olan kiĢilerin haberi doğrulamadığını da mutlaka yazarız. 

Ġnternet bizi çok etkiliyor. Bu yüzden bizim birinci önceliğimiz çok iyi bir içerik 

üretmektir. Dergi tirajınız belki birkaç bindir ama, çok iyi bir haber vermiĢseniz, o 

haberi internet siteleri de alıp kullanıyor ve de milyonlarca kiĢi tarafından okunuyor. Bu 

siteler, haber için derginize herhangi bir ücret ödemezler. „Bilmem hangi derginin 

haberine göre‟, diye bir ibare koyduktan sonra tepe tepe kullanırlar. Oysa siz verdiğiniz 

çok önemli bir haberden ötürü, derginizin o hafta birkaç bin tane daha satmasını 

düĢünürken, internetin bunu kullanmasıyla, o düĢünceniz gerçekleĢmez.” 

YeĢiloğlu‟na; “Ekonomi dergiciliğinin, gazetelerin ekonomi sayfalarından farklı 

yanları nelerdir? Üstün ve eksik yanı var mı?” sorusu sorulmuĢtur. Yanıtı Ģöyle 

olmuĢtur: “Günlük gazetelerin ekonomi servislerinde çalıĢan arkadaĢlarımız da, 

„farklılık‟ yaratma peĢindeler. Bu yüzden son yıllarda, sayfalarında; bizim dergicilikte 

kullandığımız grafik, logo veya tablolardan kullanmaya baĢladılar. Ancak biz haftalık 

olduğumuz için, günlük gazetelerin haberleriyle baĢ edebilmek için, haberlerimizi 

önüyle-arkasıyla daha ayrıntılı vermeye, tüm ayrıntılarına dikkat ederek yazmaya 

çalıĢıyoruz. Baskıya girinceye kadar haberlerimizi ve diğer gazetelerin haberlerini 

dikkatle izleriz. Eğer bizim koyacağımız haber baĢka bir gazetede bizden önce çıktıysa, 

ya o haberimizin yerine baĢkasını koyarız. Ancak gazetede çok küçük çıktıysa o zaman 

da biz o haberin farklı bir boyutunu ön plana çıkararak veririz. Farklılığımıza bir örnek 

verebilirim: Bizim son 14 yıldır yaptığımız „Anadolu 500‟ adlı bir araĢtırma var. 
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Burada; Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir dıĢındaki Ģehirlerde bulunan 500 Ģirketin listesini, 

performansını ve baĢarısını gösteren bir sıralama yaparız. Her hafta bir yandan 

dergimizi yaparken, diğer yandan da bu listenin oluĢması için aylarca çalıĢırız. Ancak 

bunu bir gazetenin ekonomi servisinin yapma Ģansı ve zamanı yoktur. Ayrıca „Franchise 

100‟ adlı bir araĢtırmamız var. Bayilik veren Ģirketleri tek tek arayıp, görüĢüp ve de 

soruĢturup, en fazla bayilik veren Ģirketlerin listesini yaparız. Böyle bir listeyi 

gazetelerin ekonomi sayfaları hazırlayamaz. Hazırlasa bile bu uzun listeyi verecek 

yerleri olmayabilir. Bu da bizim farklılığımızı oluĢturur.”    Talat 

YeĢiloğlu, “Okuldan sonra ekonomi dergiciliğini seçmek isteyen iletiĢim öğrencilerine, 

tavsiyeleriniz nelerdir?” sorusuna Ģöyle yanıt vermiĢtir: “Birincisi bu arkadaĢların kendi 

kendilerine; „Eğer ben ekonomi gazeteciliği yapmak istersem, bu dalı sevebilir miyim?‟ 

sorusunu sormaları gerekir. Çünkü her ne iĢ yaparsanız, yapın, bir iĢi sevmezseniz 

mutlu ve baĢarılı olamazsınız. Bu iĢi anlamanın yolu da „staj‟dan geçer. Bunu yaparken; 

„ben buraya yatkın mıyım, bu iĢi yapabilir miyim‟ sorusunun cevabını bulurlar. Staj 

yapabilmenin ve staj imkânına kavuĢabilmenin yolu da ısrarcı olmaktan geçer. Staj için 

bana tel veya maille ulaĢan arkadaĢların ilk taleplerine olumlu veya olumsuz yanıt 

vermem. Onların bu iĢi ne kadar istediklerini ve ne kadar ısrarcı olduklarını görmek 

isterim. Ġkincisi; belli bir alt yapı ve bilgi birikimi oluĢturabilmek için bol bol 

okumalarını, Türkiye‟deki ve dünyadaki geliĢmeleri takip etmeleri öneririm.

 Günlük gazeteleri de, ekonomi dergilerini de, diğer yayın ve kitapları da 

okumalılar. Çünkü birçok Ģeyi kontrol etmek için, okumaları gerekir. Bu meslekle ilgili 

bir birikim sağlamaları gerekir. Bu da öyle bir-iki günde olmaz. Altyapıyı öğrencilik 

dönemlerinde sağlasınlar, gazetecilik yapmaya baĢladıklarında zaten her gün yeni bir 

Ģey öğrenip, tecrübe kazanacaklardır.  Öğrencilerin Ģunu unutmamalarını tavsiye 

ederim: Her yıl iletiĢim fakültelerinden yüzlerce kiĢi mezun olur. Ama medyanın yeni 

eleman alabilme kapasitesi bellidir. Az sayıda kiĢi her yıl bu sektöre kabul 

edileceğinden, öğrencilerin, diğer arkadaĢlarından daha farklı, daha birikimli olup öne 

çıkmaları gerekir. Yani erken kalkan yol alır. Bilgi birikimini erken sağlayan, medyada 

iĢ bulur. Üçüncüsü; yabancı dil bilmekten geçer. Özellikle Ġngilizceniz yoksa bu iĢe hiç 

baĢlamayın daha iyi. Öğrencilik döneminde dil iĢini halletmeyenler, okulu bitirdikten 

sonra zor öğrenir, hatta öğrenemezler onlara „geçmiĢ olsun‟ demek gerek. O yüzden ne 

yapıp edip, öğrencilik döneminde; Ana dilini kullanmayı, yabancı dil bilmeyi ve de belli 
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entelektüel birikime sahip olmayı halletmeleri gerek.” Gazete ve dergicilikte ekonomi 

konusunda birçok Ģey öğrenildi. Televizyonda ekonomi haberciliği nasıl yapılır? Ġçin 

de, Emin Çapa seçilmiĢtir. Çapa; birçok televizyonda hem ekonomi muhabirliği, hem de 

yöneticiliği yapmıĢ bir gazetecidir. Çapa; Ekonomi muhabirliğini Ģöyle anlatmıĢtır: 

“Hayata dair her Ģeyi kapsayan bir daldır. Anneniz pazara gider alıĢveriĢ yapar, köydeki 

çiftçi domates tohumu, traktörüne mazot, tarlasına gübre alır. Aldığı bu mazot; 

Venezuela‟da ya da Suudi Arabistan‟daki bir petrol kuyusundan çıkmıĢtır. Belki 

dünyanın en büyük Ģirketlerinden biri onu çıkarmıĢtır. Bu petrol bizim limanlarımıza 

gelmiĢ ve bizim iĢçilerimizin tarafından iĢlenmiĢtir. Sonra çiftçi o mazotu, tarlasını 

sürerken kullanmıĢtır. Burada yetiĢen domatesleri yediğimizde, aslında bir ucundan da 

dünyanın petrol çıkaran bir ülkesine ve büyük bir Ģirketine bağlanırsınız. Gidip 

bankadan ev kredisi, otomobil kredisi alırsınız, ama ABD‟deki FED (ABD Merkez 

Bankası) BaĢkanı olan bir kadının sarf ettiği bir cümle ile aldığınız kredinin faizini 

yukarı doğru çıkarır. Dünyanın en güçlü ekonomisine sahip olan ABD‟deki bu 

açıklama, belki de baĢka bir ülkeyi ekonomik olarak zora sokar ve birçoklarımızın, 

babası, kendisi iĢsiz kalır. Bir fabrikada çalıĢan iĢçinin yıl sonunda alacağı zammın ne 

kadar olduğudur. Türkiye‟de yapılan yeni bir yatırımdır. Dolayısıyla sizin iĢ bulup, 

bulamayacağınızdır. Ekonomi hayatımızın her alanına nüfuz eden bir Ģeydir. Bu yüzden 

ekonomi muhabirliği ve haberciliği de, hayatın her alanından, insanlara bir bilgi 

akıĢıdır. Türkiye‟de son dönemde biraz biz dünyaya - hayata, borsa ve finans üzerinden 

bakar olduk. Bu bizde bir „finansallaĢma, bütün dünyayı finans sektörü ele geçiriyor‟ 

duygusu yaratır. Ama bu doğru bir Ģey değil. Ekonomi muhabiri olarak; daha sıradan bir 

insanın da bu ekonominin bir parçası olduğunu yeniden hatırlamamız lazım.”   

Bu kadar geniĢ ve kapsamlı bir açıklamadan sonra; bu iĢe gönül vermek 

isteyecekler için Çapa‟ya,“Nasıl ekonomi muhabiri olunur? Her isteyen ekonomi 

muhabiri olabilir mi?” sorusu yöneltildi. Emin Çapa Ģunları söylemiĢtir: “Eğitimli 

insanlar da dahi „habercinin kim olduğu‟na dair bir kafa karıĢıklığı var. Zannediyorlar ki 

„haberci - her Ģeyi bilen kiĢidir.‟ Yani haberci enerji ile ilgili bir haber yaptığında, onun 

her Ģeyi bildiği düĢünülüyor. Mesela ben televizyonda bilim yayını, astronomi yayını da 

yapıyorum. Zannediyorlar ki; ben bunlarla ilgili uzmanım. Hayır, böyle bir Ģey yok. 

Biraz biliyoruz ama, bizim iĢimiz; „bilmek‟ değil, „bileni bilmek‟, „öğrenmek‟ ve 
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bunları insanlara aktarmaktır. Yani bizler birer aracıyız. Biz haberciyiz. Ekonomi 

habercisi „Ekonomist‟, siyaset habercisi „siyasetçi‟, polis-adliye habercisi, „polis-hâkim‟ 

değil. Bazı konuda uzmanlaĢabiliriz. Ama yine de gerçek uzmanı kadar konuya hâkim 

olamayız. Dolayısıyla ekonomi muhabirinin de bir „ekonomist‟ olması gerekmiyor. 

Asgari düzeyde bir ekonominin nasıl iĢlediğini bilmesi gerekiyor, ondan sonra yıllar 

içinde piĢip, tecrübe kazanması gerekir. Çünkü ekonomi muhabirlerinin bir ucu; iĢ 

dünyasının en seçkinleriyle (örneğin TÜSĠAD), ama bir ucu da bir fabrikadaki iĢçiyle, 

pazardaki tezgâhtarla, bir emekliyle ilgilenir. BaĢka bir ucu da, ekonomi bakanıyla 

muhatap olur. Dolayısıyla tüm bu git-gel ve görüĢmelerin içinde olgunlaĢıyorsunuz. 

Ekonomi muhabiri olmak için birincisi; ekonomiden hoĢlanmak gerek. Ġkincisi; biz 

diğer alanlara göre, dünyaya daha açığız. Ve açık olmak zorundayız. Bir ekonomi 

muhabiri; Amerika‟da, Japonya‟da, Brezilya‟da, Çin‟de ne olduğunu da bilmek 

zorundadır. Bundan kaçamayız. Üçüncü olarak da; herkes ekonomi muhabiri olabilir, 

ama haberciliğin diğer alanları gibi çok uzun bir süre ve yılları içeren bir süreç 

iĢi…Örneğin; Ben niçin çalıĢtığım yerin Ekonomi yöneticisiyim? Çünkü CNNTÜRK‟ü 

yönetenler; benim ekonomi bilgimin iyi olduğunu biliyorlar. Ayrıca benim ekonomi 

kaynaklarına hızla ulaĢabileceğimi biliyorlar. Bu özellikler de; üç günde, üç yılda olan 

bir Ģey değil. Uzun yıllar süren bir birikimin sonucu oluĢan bir avantajdır. Haberci ile 

kaynağının iliĢkisi çok hassas bir iliĢkidir. Bunun bir kıvamı var. Bu kıvamı asla 

sulandırmamak lazım. Bunun karĢılıklı güven iliĢkisine dayanması gerek. Dolayısıyla 

bu „güven‟ sürecinin uzun zaman aldığını bilmek gerek. Bunları yapabilen kiĢi ekonomi 

muhabiri olabilir. Nasıl olabileceğin konusuna gelince? Bana bu soruyu 10 yıl önce 

sorsaydınız, daha kolay yanıt verirdim. Ama günümüzde bu sorunun yanıtını 

bilmiyorum. Çünkü okullardaki medya eğitimi alan gençlere biz, piĢme ve tecrübe 

kazanma sahası açamıyoruz. Yani okuldan çıkan kiĢi hemen „gazeteci‟ olmaz, olamaz. 

Hiçbirimiz de böyle olmadık. Okul bana; politika, hukuk, ekonomi, istatistikleri nasıl 

okumam gerektiği gibi temel bilgiler verdi. Ama habercilik, bu misyonlardan daha fazla 

bir Ģeydir. Tabii ki okul döneminde veya sonrasında staj yapmak çok önemlidir. Ben de 

okuldan sonra bir medya kuruluĢunda neredeyse 4 yıla yakın bedava çalıĢtım. O zaman 

öyleydi. Ama günümüzde de stajın süresi 3-4 hafta gibi kısa bir süreye sığdırılıyor. 

Oysa bunun 3-4 ay gibi olması lazım. Çünkü bu sürede; genç, „Bu iĢi yapabilir miyim, 

bende bu yetenek var mı?‟ sorusunun yanıtını bulur. Staj yaptığı yerin yöneticisi olan 
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ben de; „Bu çocuktan haberci olur mu?‟ diye bakarım.” Ekonomiyle ilgilenenler, birçok 

iĢadamı ve devlet kurumlarıyla iliĢki içinde olurlar”     

       Ekonomi televizyonculuğunda çoğu 

zaman iĢ dünyasıyla iliĢkilerde sorunlar yaĢandığı bilinmektedir. Çapa‟ya: “ĠĢadamları 

ve kurumlarla iliĢkiler nasıldır ve nasıl olmalıdır?” Ģeklinde bir soru sorduk. Çapa Ģöyle 

yanıt verdi: “Bu konuda herkesin haddini bilmesi lazım. Benim gözlemlediğim 

kadarıyla; haberciler belli bir noktadan itibaren, iĢ dünyasından birileriyle samimiyeti 

ilerletince, onlara sanki „dostlarıymıĢ‟ gibi davranırlar. Ben çok uzun yıllardır bu iĢin 

içindeyim. Ayrıca TÜSĠAD‟da iki ayrı baĢkanla çalıĢtım. Ama ben Ģunu çok iyi 

biliyorum; onlar, benim dostlarım değil. Onlar, benim haber kaynaklarımdır. KarĢılıklı 

bir güven var, ama karĢılıklı bir saygının da korunması, belli bir mesafenin olması 

lazım. Çünkü yarın o iĢ adamıyla ilgili bir haber yapmayacağımın bir garantisi var mı? 

Baz iĢ adamlarında; „Gazeteci, insanı tıpkı bir ayakkabı gibi, arkadan vurur‟ görüĢü 

hâkimdir. Oysa gazeteci arkadan vurmaz. Eğer sizin arkadan vurulacak bir durumunuz 

yoksa vergi kaçırmamıĢsanız, kötü bir Ģey yapmadıysanız, iĢçilerinizi haksız yere 

kovmamıĢsanız, ihaleye fesat karıĢtırmamıĢsanız, gazeteci sizi niçin arkadan vursun 

ki… Oysa bunlardan biri veya birkaçı varsa, izin verirseniz bunu da gazeteci haber 

yapsın. Dolayısıyla gazeteci ile iĢ dünyası arasındaki karĢılıklı güven ve saygının 

korunması çok önemlidir. O yüzden her gazetecinin ekonomi dünyasında güveneceği 

birkaç haber kaynağı olmalıdır. Duyduğu bir haberi bu kaynaklara doğrulatmalıdır. 

Çünkü biliriz ki; bu haber kaynakları uzun yıllar süren iliĢkimiz süresince bana asla 

yalan söylemediler ve söylemezler. Onlar da bilirler ki; bu gazeteci yalan haber yapmaz. 

Ancak hatalı haber yaparsam da; özür dileyerek bunu düzeltirim.”  

Ekonomi haberlerinde çarĢı-pazar file-torba haberleri mi yoksa, daha ağır 

haberler mi iĢ yapar, ölçüyü veya ayarı nasıl tutturuyorsunuz?” sorusuna da Çapa Ģöyle 

yanıtlamıĢtır: “Aslında bunların hepsidir. Ancak ben üretime inanan bir insanım. Bu bir 

bakıma aileden gelen bir alıĢkanlık, çünkü benim babam dökümcüydü. Finansı tabii ki 

göz ardı edemeyiz ama, biz reel sektörü inanan bir grubuz. Bu yüzden her türlü üretim 

haberini veririz. Bu yüzden televizyonlardaki tek tarım programını da biz yaparız. 

Çünkü üretime inanırız. Piyasalar çok dikkatli yaklaĢırız. Çünkü piyasalar kolayca 

manipüle edilebilir. Borsaya çok dikkatli yaklaĢırız. Dolarınız yoksa, dolar sizi 
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ilgilendirmez. Borsada hisseniz yoksa, borsa sizi ilgilendirmez. Ama faiz ise, buna 

dikkat ederiz. Çünkü faiz, sizin cebinizden çıkar. Tüm bunları dikkate alarak; biz çarĢı-

pazar haberi yaparken „neden‟ sorusunun da yanıtını veririz. „Domates pahalandı‟ 

haberinde, yanıtını da veririz. Haberleri seyreden kiĢinin onu da öğrenme hakkı vardır. 

Size bir örnek vereyim; Türkiye ile Rusya arasında çıkan kriz sonrası, Rusya‟ya ihracat 

durunca, domatesin çok ucuz olacağını birçok kiĢi söylüyordu. Ancak haberlerimizde 

böyle bir Ģeyin olmayacağını vurguluyorduk. Çünkü göstergeler bunun böyle 

olmayacağını vurguluyordu. Dolayısıyla biz sokak röportajlarında 5N 1K kuralını da 

hep uygular ve „neden‟in yanıtını da veririz.” Her dalda olduğu gibi, ekonomi 

muhabirliğinin de keyifli ve zor yanları vardır. Bunu, Çapa Ģöyle anlattı: “Ekranda ve 

gazete sayfalarında fotoğrafını veya ismini görmek. Yaptığınız bir haberle ses getirmek 

ve diğer meslektaĢlarınızı atlatmak. GeniĢ halk kitlesi tarafından okunmak, izlenmek ve 

takip edilmek. Patronundan, iĢçisine, bürokratından, esnafına kadar her kesimle 

görüĢmek bilgi edinmektir. En zor yanı da; muhatap olduğunuz bu geniĢ yelpazeden 

birilerinin yaptığınız haber doğru olduğu halde “ya keĢke bunu haber yapmasaydın” 

tepkisiyle karĢılaĢmaktır. Bunun benim iĢim olduğunu, her fırsatta kendilerine 

açıklarım. Ben onların iĢine nasıl müdahale etme hakkını kendimde görmüyorsam, 

onların da benim iĢime aynı saygıyı göstermeleri gerek.”  

Mülakat yaptığımız her gazeteciye sorduğumuz, “ĠletiĢim okuyanlara 

öğrenciyken, Ekonomi muhabiri olmak isteyenler kendilerini nasıl hazırlasınlar?” 

sorusunu yönelttik. Çapa‟nın yanıtı Ģöyleydi: “ Bu dalı seçecek öğrencilerin mümkünse, 

öğrencilik yıllarında bulabildikleri her fırsatta; imaj nasıl üretilir, finans kuruluĢları, 

medya kuruluĢları gibi alanlarda staj yapmalarını öneririm. Medya kuruluĢlarına girmek 

ve bir tarafından baĢlamak için çok ısrarcı olun. Maille, telefonla, sosyal medya 

üzerinden hedeflediğiniz daldaki kiĢilerle temasa geçmeye çalıĢın ve bunu sürekli yapın. 

Mutlaka hem normal kitap, hem de seçmek istedikleri dalla ilgili kitapları, değiĢik dergi 

ve değiĢik gazeteleri okumalarını, Türkiye kadar dünyayı da takip etmelerini öneririm. 

En önemlisi bir medya kuruluĢunda iĢe baĢladıklarında; hemen köĢe yazarı veya ekran 

yüzü olma düĢüncesini kafalarından çıkarsınlar. Çok uzun yılları alan bir tecrübe, 

zorluklar, düzensiz saatler ve yoğun bir çalıĢma temposuna kendilerini hazırlasınlar. 

Tüm bunların dıĢında yabancı dil çok önemlidir. Günümüz dünyasında artık Ġngilizce 
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yabancı dil değil. Çünkü bir Türk ile bir Suriyeli, bir Japon ile bir Koreli, bir Çinli ile 

Hintli, Arap‟la ile Alman, Ġngilizce anlaĢıyor. Dolayısıyla Ġngilizce artık iĢ dünyasının 

ana dilidir. Daha doğrusu hangi dal ve sektörde olursanız olun, Ġngilizce ortak dildir. 

Bunun için de öğrencilere tavsiyem; mümkünse her gün 20 dakika CNN International, 

20 dakikada BBC televizyonlarını (ikisinin aksanı farklıdır) izleyerek veya yalnızca 

sesini dinleyerek, kulak alıĢkanlığı edinsin ve öğrenmeye çalıĢsınlar. Ayrıca internet ve 

kurslardan da faydalanabilirler. Tatillerde yurt dıĢında birkaç ay da olsa çalıĢmanın 

yollarını arasınlar. Gerekirse bulaĢık yıkayarak dillerini geliĢtirsinler. Okullarda temel 

dersler zaten veriliyor, verilmeli de… Bunun dıĢında; medyanın birçok değiĢik alanı 

için branĢ dersleri olmalı. En azından; iç ve dıĢ politika, ekonomi, spor, polis-adliye gibi 

konularda, bu dersler akademisyenler tarafından değil de, sektörde çalıĢan gazeteciler 

tarafından verilmeli ve tecrübeleri öğrencilere aktarılmalıdır.”  

Televizyon haberlerini her gün sunanların dıĢında, bir de „hafta sonu‟ haberlerini 

sunanlar vardır. Hafta sonu çalıĢan bu sunucular hafta içinde ne yaparlar? Bunu da 

Hafta Sonu Haberleri sunan Murat Güloğlu‟na yönelttik. ġöyle yanıtlamıĢtır: “Bu iĢe 

baĢlamadan önce hafta içi, haber merkezinde, editörlük veya seslendirmede görev 

yapıyordum. Daha sonra bu programa baĢladım. Program biraz oturunca, kendi 

bağımsızlığımı kazandım. ġimdilerde hafta içinde yurt içi veya dıĢı seyahatler ağırlıklı 

oluyor. Bu arada yurt dıĢı seyahatlerimi de birkaç dergiye yazıyorum. Yurdun çeĢitli 

yanlarından üniversite söyleĢilerim oluyor. YayınlanmıĢ olan kitabımın imza günleri 

oluyor. Daha sonra buralardan çekilen görüntülerinden kısa bir bölümünü de hafta sonu 

yayınımda „Evinizin oğlu, falan yerde‟ diye izleyiciyle paylaĢıyordum. O da programa 

ayrı bir keyif katıyordu.”        

 Medyada çalıĢanlar için, normal mesai saati yok gibidir. Sabah haberlerini 

sunanlar da haberlerle haĢır-neĢir olmak için erken saatte televizyona gelirler. Güloğlu 

sabah mesaisini Ģöyle anlatıyor: “Yayından önceki gece daha erken uyurum. Çünkü çok 

erken saatte olan yayın için, sabah 5.00 gibi uyanıyorum. Kendimi yayına hazırlamak 

için özel bir çaba sarf etmem. Yani öyle bal-yağ, vitamin gibi takıntılarım yoktur.  Bir 

futbolcu gibi hazırlık yapmam. Daha önce muhabirlik de yaptığım ve sokak 

röportajlarından geldiğim için, her Ģartta yayına hazırım. Bana 5 dakika süre versinler 

yeter. Sabah 5.30 gibi televizyonda oluyorum. Hafta Sonu haberlerinde hafta içi verilen 
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önemli haberlerin de bir toparlaması olduğu için, daha önce izlediğimden, konuya 

hâkim oluyorum. Ayrıca yayın öncesi geceden-sabaha kadar geliĢen haberler de, benim 

programımda yer alır. Ekip arkadaĢlarımla birlikte yayına girecek olan haberlerin 

akıĢını, düzenleyip gözden geçiririz. Ayrıca benim programım 3 saatlik olduğu için, 

izleyicilerden sosyal medya yoluyla gelen mesajlara da yayında yer veriyoruz. Hangi 

haberi, hangi saat dilimi içinde vereceğimizi kararlaĢtırırız. Çünkü hafta sonu izleyicisi 

öyle haber izlemeye meyilli değiller. Zaten hafta için gündemi oldukça yoğun ve can 

sıkıcı oluyor. Bu yüzden bu haberleri verirken bile, izleyiciyi sıkmamaya, hatta 

eğlendirmeye çalıĢırız. ĠĢte orada benim diriliğim etkili oluyor. Böyle olunca da 

özellikle genç arkadaĢlardan „Haberi bize sevdirdin‟ mesajları geliyor. Bu da bana ayrı 

bir güç veriyor. 3 saatlik haber programında, her kesimi ilgilendiren ve de onları ekrana 

bağlayacak haberlere yer veriyoruz. O saatlerde çocuklar da uyanık olduğu için, çizgi 

film izlemek yerine, benim renkli pantolonumu, çorabımı ve de gömleğime bakıp keyif 

alıyorlar. Bu arada haberleri de izliyor” dedi. Gazetede nasıl tiraj (satıĢ) endiĢesi varsa, 

televizyonda ekran önünde olanların da reyting (izlenme) endiĢesi taĢırlar. Güloğlu‟na; 

“Reyting raporu gelinceye kadar ne yaparsın, stres sıkıntı, reyting güzelse nasıl bir 

duygu, kötü ise nasıl bir duygu?” Güloğlu, bu sorumuza da Ģöyle yanıt verdi: “Reyting 

kaygısı her zaman var. Olmalı da… Çünkü siz ortaya bir ürün çıkarıyorsunuz ve bunun 

ne kadar beğenilip, beğenilmediğini merak ediyorsunuz. Yani o ürünün satması ve 

rağbet görmesi gerekiyor. Ġlk baĢlarda reytingler gelinceye kadar belli bir stres ve sıkıntı 

yaĢardık. „Reyting kaygımız yok demek‟ doğru olmaz. Ancak program izleyici 

tarafından beğenilince, aĢağı yukarı reytingimizi de kendimiz bilebiliyoruz. Reytingler 

bir gün sonra önümüze gelince, durumumuzu görüyoruz. Reytingler güzel gelmeye 

baĢlayınca, yönetim de size bonkör davranmaya baĢlıyor. Ekrandaki söylem ve 

hareketlerinize de bir kısıtlama gelmiyor. Daha rahat ve özgürce programımızı 

yapıyoruz. Yani programlar tıpkı bir domino etkisi gibidir. Reytingler iyiyse, yönetim 

de iyi. Reytingler kötüyse, yönetim bir yerlerden kasmak, kısmak yoluna gider. Bu da 

sizin özgürlük alanınızı daraltır ve kendinize çekidüzen vermek durumunda 

kalıyorsunuz.”        Güloğlu‟na;“Sizin 

gibi olmak isteyen binlerce iletiĢimci genç bunun hayalini kuruyordur. Bunlara 

tavsiyelerin nelerdir, daha öğrenciyken kendilerini nasıl hazırlasınlar, neler yapsınlar?” 

sorusunu yönelttik. Yanıtı Ģöyle olmuĢtur: Öğrenci kardeĢlerime en büyük tavsiyem, 
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yılmasınlar… Ben üniversite birinci sınıftan beri, derslerimi de ihmal etmeyerek 

çalıĢmaya baĢladım. Okula girdiğimizde üçüncü sınıftaki bir abimiz Ģöyle demiĢti: 

“Okulun etrafında kafeler var, ister oraya gidersiniz, isterseniz de okulumuzun içinde 

stüdyolar var oraya da gidebilirsiniz.” Biz stüdyoya giden gruptandık. 50-60 kiĢi 

baĢladık, son bir ayda stüdyoya devam edenlerin sayısı 6-7‟ye düĢtü. ĠĢte o 6-7 kiĢi 

bugün Türk medyasında çok önemli yerlere geldi.  Diğerleri yok olup gitti, baĢka 

mesleklere yöneldiler. Bu yüzden öğrenciler haksızlığa uğradıklarında dahi yılmasınlar 

ve çok çalıĢsınlar.  Ayrıca çok okumaları gerekiyor. Kendilerine çok iyi bir bilgi 

donanımı yüklemeliler. Her iĢte olduğu gibi, bizimkinde de insan iliĢkileri çok 

önemlidir. Bunu çok iyi kullanmaları gerekiyor. Çünkü herkes, rahatça çalıĢabileceği ve 

anlaĢabileceği kiĢilerle birlikte olmak ister. Eğer bizler bir yerlere gelebildiysek, bunun 

arkasında ciddi bir de geçmiĢimiz var. Örneğin ben; bu mesleğe kamera asistanlığıyla 

baĢladım. Daha sonra kameramanlık yaptım.  Sonra da sahaya çıkıp, muhabirlik yaptım. 

Dolayısıyla bütün bunlar bir birikim olarak, bizlere tecrübe kazandırıp, bugünlere 

getirdi. Bu yüzden ekrana çıktığımızda da çok rahat bir Ģekilde iĢimizi yapıp, iyi 

reytingler alıyoruz. Yani televizyonun sırrını çözdük. Öğrenci arkadaĢların çok uyanık 

ve açık olmaları gerekiyor. Yalnızca ülkemizdeki değil, dünyadaki olayları da yakından 

izlemeleri gerekiyor. Sosyal medyadan bizlere ulaĢmak çok kolay. Öğrenci 

arkadaĢların, çok da bunaltıcı olmadan ısrarla, baĢarılı kiĢilerin peĢinde olması ve takip 

etmesi gerekir. Bu durum sonucu belki de hayatları birdenbire değiĢip, bir Ģans kapısı 

aralanabilir. Tabii ki yabancı dil ve özellikle Ġngilizce çok gereklidir. Yabancı 

kaynakları da takip etmek gerekiyor. Tüm bunların dıĢında staj da çok önemlidir. Çünkü 

bizle bire bir çalıĢanlardan, iĢe yarayanlar ve kendilerini gösterenler, bizim ekibimize 

katılabilirler.”    Televizyon ekranlarında her gece; dünyanın birçok 

yerindeki savaĢ, Ģiddet veya toplumsal olayları izleriz. Peki bu haberleri bize kim 

anlatır, evlerimize kadar kimler gönderir. Konusunda ülkemizdeki sayılı muhabirlerden 

biri olan NTV DıĢ Haberler ve SavaĢ Muhabiri Mete Çubukçu “SavaĢ muhabiri olmak 

için ne yapmak gerek?” sorusunu Ģöyle yanıtlamıĢtır: “Temel olarak; diğer alanlarda 

olduğu gibi muhabirliğin bütün özelliklerini bilmek gerekir. Ancak bu alan, 

diğerlerinden biraz daha farklı ama temelde; habere yaklaĢım, haber toplama, muhabir 

refleksi neyse,  savaĢ muhabirinin ki de o olmalıdır. SavaĢ muhabirliği; uzun soluklu bir 

iĢtir. Hem kendi ülkenizi, hem de dıĢ ülkeleri, dünyadaki sorunlu bölgeler, savaĢ 
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bölgeleriyle ilgili genel bir bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Ama her zaman; bu tür 

yerlerin derinine olmasa bile, belli bir yerine kadar tarihi, kimler yaĢar, etnik grupları 

kimdir, dini yapısı, mezhepsel yapısı ki, son dönemlerde bu çok ağırlık kazanmaya 

baĢladı. Tabii ki, en az bir yabancı dil bilmeniz gerekiyor. Daha fazlasını bilirseniz, bu 

da bir avantajdır. Hele gittiğiniz yerlerin dilini biliyorsanız, çok daha büyük avantajdır. 

Tüm bunların dıĢında; fiziksel ve psikolojik olarak biraz daha dayanıklı olmanız 

gerekir. Çünkü tehlikeli bölgelere gidiyorsunuz, bunun yarattığı bir yük var. Tabii ki 

„korku‟ her zaman var. Biraz daha atak ve cesur olmanız gerekir. Ancak bunun da bir 

sınırı vardır. Her zaman bir risk analizi yapmak lazımdır. AnlayıĢ Ģu olmalıdır: „Hiçbir 

haber, gazetecinin hayatından önemli değildir.‟ Ayrıca bu iĢi istemek ve sevmek 

gereklidir. GeçmiĢte; çalıĢtığı kurumdaki yöneticilerin zoru veya baskısıyla savaĢ 

muhabirliğini deneyen arkadaĢlar oldu. Ancak bunlar bu iĢi sevmediği için, pek de 

baĢarılı olmadı. Dönemsel Ģartlara bağlı olarak; bazen savaĢ veya çatıĢma çıkmayabilir. 

Bu yüzden bu çerçeveyi geniĢletip içine doğal afetler de sizin kapsama alanına girer.” 

SavaĢ muhabirliğini, diğer muhabirlerden farklı kılan riskler nelerdir, gideceği bölgelere 

göre aĢı yaptırır mı gibi konuları Çubukçu Ģöyle özetledi: “Gideceğiniz yerlerde 

birtakım riskler varsa, bazı aĢılar yaptırılmalıdır. Ben bir dönem Afganistan‟a gittiğim 

zaman farklı aĢılar olurdum. Bu Afrika için farklıdır. Gidilen yerlere uygun olarak bazı 

ilaçları da yanınıza almanız gerekebilir. Ancak sağlık kontrolünü kiĢisel olarak 

yaptırıyorum. Gazeteciliğin bu dalı; diğer dalları gibi maalesef örgütlenemedi. Diğer 

dalların en azından bir derneği var ve dayanıĢma içindeler. Bizim yok, bu yüzden de 

tecrübelerimizi, diğer gençlerle paylaĢamıyoruz. Batı‟da; savaĢ muhabirliği yapan 

kiĢilerin daha kapsamlı ve güçlü sağlık ve hayat sigortaları vardır.”   Mete 

Çubukçu; “SavaĢ muhabirliği için; asker, polis gibi belli uzmanlardan eğitim alır mı?” 

sorusunu yönelttik. Çubukçu Ģöyle yanıtladı: “Batı‟da uzun yıllardır var olan bu durum, 

bizde de son yıllarda yapılmaya baĢlandı. Batı‟da savaĢ veya kriz bölgesine gidecek 

olan gazetecilere, bu konuda eğitim verilir. Bu eğitimi almayanlar gönderilmez. Bunlar 

nedir? Vücudun dayanıklılığının yanında, riskli bölgelerde nasıl davranılması gerektiği, 

kontrol bölgelerine nasıl yaklaĢılır? ġüpheli arazilere nasıl girilir? Ġlkyardım tedbirleri 

nelerdir? ÇatıĢmalı durumlarda ne yapılmalıdır? O bölgedeki silahlı gruplar ve halkla 

nasıl iletiĢim kurulmalıdır? Türkiye‟de ise Anadolu Ajansı, birkaç yıl önce buna benzer 

bir uygulama baĢlattı. Zaman zaman da devam ettiklerini biliyorum. Özel kuvvetlerden, 
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asker, polis gibi uzmanlardan yardım alınır. Bazı yayın kuruluĢları da; belli bir ücret 

karĢılığı bu tür eğitimleri elamanlarına aldırır. Sağlıklı bir insanın zindeliği, savaĢ 

muhabirlerinde de olmalıdır. Ancak öyle bir komando gibi falan ağır eğitimlere gerek 

yoktur. Kilolu insanlarda savaĢ muhabiri olabilir, ama bazı problemler çıkarabilir. Kriz 

bölgesinde; araçlarla bir yerden, bir yere giderken veya uzun yürümeler veya koĢma 

gerektiren durumlarda sıkıntı yaĢayabilirler. Çok pratik ve çevik olamayacaklarını 

hissettiklerinde, bu dalın onlara uygun bir iĢ olmadığını anlayıp, gazeteciliğin farklı 

bölümlerine geçerler.” Medyanın her dalında baĢarılı iĢler yapan kadın gazeteciler, 

acaba savaĢ muhabiri olabilir mi? Ayrıca Türkiye‟de kadın savaĢ muhabiri var mı? Diye 

sorduk. Çubukçu Ģunları söyledi: “Dünyanın birçok yerinde kadın çok savaĢ muhabiri 

var. Birçok alanda olduğu gibi, burada da kadın - erkek ayrımı yapmamak gerek. Bizde 

de; bölgelere gidip - gelen kadın savaĢ muhabirleri vardı. Günümüzde ise bu sayının 

azaldığını düĢünüyorum. Gazeteciliğin diğer dallarında olduğu gibi, savaĢ muhabirinin 

de evlisi de, bekârı da var. Ama gazeteciliğin sabahı- akĢamı ve de normal bir mesai 

saati yoktur. Ancak savaĢ muhabirliği biraz daha riskli olduğu için; evli olanlar da, aile 

eĢ-çocuk sorumluluğu taĢıdığından biraz daha fazla tedirginlik yaratabilir.”   

   Mete Çubukçu‟ya, “SavaĢ muhabiri olmak isteyen iletiĢimcilere 

tavsiyeleriniz nelerdir. ġimdiden neler yapsın?” sorusunu yönelttiğimiz de Ģöyle 

yanıtladı: 

1- Her Ģeyden önce iyi bir muhabir olacaklar. 

2- Dünya olaylarını yakından ve çok iyi takip edecekler. 

3- Biraz atak ve cevval olacaklar. 

4- Bu iĢin bir show iĢi olmadığını, ciddi bir iĢ olduğunu ve her zaman risk 

taĢıdığını bilecekler. (Bizden sonra gelen kuĢaklarda; „muhabirlikle– Show‟u 

birbirine karıĢtırıp, daha sonra beceremeyen bazı arkadaĢlarımız oldu.) 

5- Fiziksel ve psikolojik olarak dayanıklı olacaklar. 

6- Mutlaka Ġngilizce bilecekler. 

7- Haberlerinde objektif olacak. 

8- Gittikleri bölgeleri, etnik yapılarını, dinlerini, grupları iyi tanıyacaklar. 

9- Haberlerde okuyucuya veya izleyiciye güven verecekler. 

Mete Çubukçu aynı zamanda çok iyi bir dıĢ haberler uzmanıdır.  Ġyi bir dıĢ 

habercinin nasıl olması gerektiğini de Ģöyle anlattı: “Bunun iki cephesi var. Birincisi 

masalarda oturan dıĢ haberciler, bir de alana çıkan dıĢ haberciler var. Bu dalı seçecek 
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olan arkadaĢların özellikle Ġngilizceye çok iyi hâkim olmaları, yanında da baĢka diller 

biliyor olması avantajdır. Dünya meselelerine karĢı çok duyarlı olması gereklidir. 

Kendisine dünyanın bazı yerlerinden alanlar seçerek, örneğin; Ortadoğu, Avrupa 

Birliği, Amerika, Rusya, Çin gibi uzmanlaĢacağı birkaç alan seçmesi iyi olur. Sadece 

bir yerden veya bir ajanstan gelen haberle yetinmeyip, farklı kaynakları da taramak 

gerek.”     Evlerimize kadar gelen görüntüleri kim ve hangi 

Ģartlar altında çeker. Bunun için El Cezire, Ġngilizce Haber Kanalı‟nın Türkiye 

Kameramanı Volkan Sarısakal‟la görüĢüldü. Sarısakal; görev tanımını Ģöyle yanıtladı: 

“Merkezi Katar‟da bulunan Al Jazeera English (El Cezire İngilizce) haber kanalının 

Ġstanbul Bürosu‟nda 2008 yılından beri kameramanlık yapıyorum. Daha önce de 8 yıl 

ABD haber ajansı Associated Press de (AP) çalıĢtım. El Cezire Ġstanbul Bürosu‟nda 

(Prodüktör, muhabir ve kameraman) 3 kiĢilik ekibiz. Ancak benim prodüktörlük 

(yapımcı) tecrübem de olduğu için, bütçenin el vermediği seyahatlere, muhabirle ikimiz 

gidiyoruz. Orada prodüktörlük görevini de ben yükleniyorum.”  

Volkan Sarısakal‟a; “Ġyi bir haber kameramanı nasıl olmalı, nelere dikkat 

etmelidir?” diye sorduğumuzda Ģöyle yanıtladı: “Ġyi bir haber kameramanının öncelikle, 

iyi bir gazeteci olması gerek. Gazete muhabiri, haberini yazılarla anlatır, bir haber 

kameramanı da „Haberi, görüntülerle‟ anlatır. Bunun için de kameramanın, haberciliği 

bilmesi lazım. Benim, ustalarımdan öğrendiğim Ģu: „Eğer bir ajans kameramanı olarak, 

sesi kapattığınız zaman da, yalnızca görüntüleri izlerken haberin ne olduğunu 

anlayabiliyorsanız o zaman iyi bir haber çekmiĢsinizdir.‟ Haber kameramanı için „sezgi‟ 

de çok önemlidir. Olacakları daha önceden sezip, ona göre pozisyon alması, teknik 

olarak da kendisini hazırlayıp, olayları kaçırmadan kaydetmelidir. Eğer bir televizyonda 

çalıĢan haber kameramanını düĢünürsek; „haberi anlatacak olan muhabirinin, haberi 

nasıl göreceğini ve anlatacağını sezip, onun ihtiyacı olan görüntüleri toplayabilmesi‟ 

lazımdır. Farklı ve ayrıcalıklı bir kameraman olmak istiyorsanız, kimsenin göremediği 

farklı Ģeyleri çekmeniz gerek. Ġyi bir kameraman; yalnızca görüntüyü çekmez, ayrıca 

doğal sesi iyi kaydetmeli ve ıĢığı da iyi ayarlayabilmesi gerekir. Size bir örnek vereyim; 

yabancı bir yapımcıyla Gürcistan‟da haber çekiyordum. Ben normal görüntüleri 

çekerken, etrafta bir inek sesi varmıĢ. Ben bunu duymadım. Yapımcı, beni gönderip  

„Git o inek sesini çek, sonra da yoldan geçen inek sürüsünü çek ve Ģuralara yerleĢtir‟ 
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dedi. Bizim orada çektiğimiz Ģiddet görüntülerine bu ayrıntıyı da katınca, haberimiz 

baĢka boyutlara taĢındı.” 

Sarısakal‟a; yabancı dilin önemini de Ģu sözlerle yanıtladı: “Türkiye‟de de 

çalıĢsanız, uluslararası da çalıĢsanız, yabancı dil, özellikle Ġngilizce mutlaka gereklidir. 

En azından yolunuzu-yordamınızı bulmak, birileriyle diyalog kurabilmek, ayrıca 

kaynaklara ulaĢabilmek için çok lazımdır. Kameraman olmak isteyen gençlerin, 

internette bu konuda yapılmıĢ yabancı kaynaklı bir sürü görüntüyü izleyip, oradan da 

tecrübe edinmesi gerekir. Ne söylendiğini anlamak için de Ġngilizce bilmeleri gerekir. 

Kameraman olmak isteyen gençlerin; internette her hafta yüzlerce fotoğrafı ve birkaç 

görüntüyü inceleyip, anlatılanlardan iĢin tekniğini kapması, „hangi görüntünün 

arkasından ne konmuĢ, bir mekândan, diğerine geçilirken montajda nelere dikkat 

edilmiĢ‟i bilmesi gerek. Ben iletiĢim fakültesinin ilk yıllarında Associated Press Haber 

ajansında asistanlık yaparken, yine yabancı ustalarımdan biri bana; “Otur günde birkaç 

saat BBC‟yi izle. Bak bakalım dünyada olaylar nasıl çekiliyor, ne yapıyorlar. SöyleĢi 

çekerken, o haberle ilgili arkasına hangi görüntüyü koyuyorlar. Bunların hepsini dikkat 

ederek izle. Hatta not al, sonra bunları tekrar tekrar oku” demiĢti.     

 Volkan Sarısakal‟a, ĠletiĢim okuyan ve kameramanlığı seçmeyi planlayan 

öğrencilere, tavsiyelerini sorduk. ġöyle yanıtlamıĢtır: “Kameramanlıktan öte, bol bol 

kitap okusunlar, bir yabancı dil (Ġngilizce) Ģart, bunun üzerine garklı bir dil daha 

öğrenmeye çalıĢsınlar. Birtakım farklı bölgelere gidilebileceğini düĢünerek, en azından 

komĢu ülkelerin tarihini, coğrafyasını, etnik yapısını öğrenmeye çalıĢsınlar. Dünya 

tarihini okusunlar. ABD hakkında bilgi edinmeye çalıĢsınlar. Bunların yanı sıra; doğa 

sporlarını da yapmalarını öneririm. Çünkü kameraman olduklarında, bu avantajlarından 

dolayı, özellikli bazı iĢlere onlar gönderilir. Dalgıçlık bilmeleri, sualtı çekimlerinde 

veya belgeselinde iĢlerine yarar. Ya da dağcılık bilmeleri; dağ-bayır çekimlerinde çok 

iĢlerine yarar. Kameramanlar, çektikleri farklı görüntüleri, daha sonra „belgesel‟ 

yapabilirler. Onun için, farklı sporları yapmaları, büyük bir avantajdır.  

Sedef KabaĢ; hem ĠletiĢim doktorası almıĢ, hem de uzun yıllar ekran önünden 

tanıdığımız baĢarılı bir televizyoncudur. Mülakatımıza onu da kattık. Söyledikleri 

Ģöyleydi: “Ġyi bir tartıĢma programının birkaç kriteri var. Bir kere; amacı belli olmalı. 

Böyle olunca, çerçevesi de daha net oluyor. Böyle olunca da süreyi daha kaliteli bir 
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Ģekilde kullanmıĢ olursunuz. Amaç net olunca; „hangi konuklarla, konunun hangi 

açılarını konuĢabiliriz‟ sorularına da daha net yanıt bulabiliyorsunuz. Yoksa yalnızca 

„gündem‟ olsun diye tartıĢma programı yapıyorsanız, havanda su dövüyorsunuz 

demektir. Çok diĢe dokunur çıkarımlar olmaz. Son dönemlerde televizyonlardaki bu tür 

programlar farklı amaçlara yönelik propaganda amaçlı programlar yapılıyor. Ancak biz 

gerçek anlamda gazetecilik üzerinden gidecek olursak; amacı, çerçevesi belli olan 

programları sınırlı süre içerisinde kullanmalıyız. Doğru konuklara, doğru sorular 

sorarak, konunun enine boyuna tartıĢabilmesine imkân sağlayacak programlar olmalıdır. 

TartıĢma programını yapacak olan kiĢinin de gündemi takip ediyor olması, dersine 

çalıĢmıĢ olarak konukların karĢısına çıkması gerek. Sunucu ayrıca; konuklarının 

vereceği yanıtları çok iyi dinlemeli, sorduğu soruya yanıt geliyor mu, gelmiyor mu onu 

idrak etmeli. ÇeliĢki varsa onu fark edebilmeli. Ya da konuk çok önemli Ģeyler 

söylüyorsa, onu daha da ön plana çıkartacak, yeni sorular üretebilmeli. Program 

sunucusunun altyapısının, genel kültürünün ve bilgi birikiminin de çok sağlam olması 

gerek. KabaĢ Ģöyle devam etti: “Ben Türkiye‟de 15 yılda, haftanın 5 günü, 1500‟den 

fazla canlı yayın röportajı yapmıĢım. Bir dönem hafta içi neredeyse her akĢam 

programım vardı. Ben Ģuna dikkat ediyordum. „Sıcak Haber‟ dediğimiz konular, daha 

çok haber merkezinin ve ana haberin konularıydı. Orada konuyu sıcak gündem neyi ne 

kadar konuĢacağınızı belirler, siz belirleyemezsiniz. O yüzden ben „tartıĢma 

programları‟nın, „sıcak gündem‟e biraz daha mesafe koyması gerektiğine, biraz daha 

meselelere uzaktan bakması gerektiğini ve daha serinkanlı bir yaklaĢımla iĢlenmesi 

gerektiğine inanıyorum. Yani tartıĢma programını haftalık ya da aylık dergiler gibi 

düĢünebilirsiniz. Dolayısıyla „sıcak gündem‟den ziyade, birkaç adım bunun gerisinde 

kalıp, önemli konuları ele alması taraftarıyım. Ama bunu dengede tutmak gerek. Çünkü 

nihayetinde gündemden kopuk bir konuyu iĢlerseniz, insanlar „nereden çıktı bu 

konu‟der. Yani izleyicinizle buluĢamazsınız. Onun için gündeme yakın, ama birebir de 

sıcak gündemin esiri olmadan konuları seçmenin daha etkili olduğuna inanıyorum. 

Konuklarıma gelecek olursak; Benim programım „prime Time‟ da yayınlanan 45 

dakikalık bir programdı. Yani öyle herkesin konuk olabileceği bir program değildi. 

Orada da konukların salt „ünlü‟ olmasına bakmıyordum. Programın konusuyla ilgili 

sözü olan, aynı zamanda kendini iyi ifade edebilen, biraz da bilinirliği olan isimler 

üzerinden seçimler yapıyordum. Bazen de; kamuoyunun hiç bilmediği, ama konusunda 
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uzman olan kiĢiyi de keĢfedip, programa konuk almanın da iyi bir gazetecilik örneği 

olduğunu düĢünüyorum. Ben buna da özen gösterdim.”     

    Televizyon programlarında sunucu bazen kontrolü kaybedip, 

direksiyonu konuğa kaptırır. Bunu Sedef KabaĢ‟a da sorduk. “Programda direksiyon 

kontrolü sizden çıkabiliyor mu? Konuklardan kontrolü kaybeden olursa, bunları nasıl 

engelliyorsunuz?” KabaĢ Ģöyle yanıtladı: “Bu da yine biraz „ön hazırlık‟ ile ilgilidir. 

Konu hâkimiyetinin sizde olması için, dersinizi iyi çalıĢmıĢ olmanız gerekir. Açılarınızı 

netleĢtirmeniz, hangi konuğun ne söyleyebileceğini az-çok öngörüyor olmanız lazım. 

Ancak tüm bunlara rağmen her zaman „canlı yayın‟ların kendine has birtakım riskleri 

olabilir. Konuklar, program dıĢı birbirileriyle tartıĢabilirler, alınganlıklar olabilir. Orada 

benim her zaman söylediğim; onların ismi „konuk.‟ Bu yüzden biz hiçbir zaman 

konuğumuza kabalık veya saygısızlık edemeyiz. Dolayısıyla bizler önce otokontrolle, 

kendi psikolojimizi çok iyi yönetmeliyiz. Hiçbir zaman agresif olmamalıyız. Öfkelenip, 

sinirlenmemeliyiz.  Programın akıĢını „serinkanlı‟ bir biçimde yönetme becerisini 

göstermeliyiz. O sorumluluk bize aittir. Dersini iyi çalıĢan sunucu, direksiyonu elden 

bırakmamalı, konunun sağa-sola savrulmasına izin vermemelidir. Ama sunucu konuya 

hakim değilse, programı içinden çıkılmaz bir hale getirebilir. Benim programlarımın 

yüzde 90‟ı „canlı yayın‟dır. Ancak sunucuyla - konuğun takviminin uyuĢmadığı 

dönemlerde „bant yayın‟ dediğimiz, çekip daha sonra yayınladığımız programlarda 

oluyor. Bant yayınlardan birini ünlü bir sinema yönetmeniyle yapıyordum. Konumuz; 

bu kiĢinin „dünden, bugüne yönetmenliği‟yiydi. Ancak bu yönetmen, benim sorduğum 

sorulara yanıt vermek yerine, son filminin reklamını yapmaya çalıĢıyordu. Ben buna 

engel olunca o da „keselim‟ dedi. Bant yayın olduğu için kestik. Kendisine programı 

nasıl hazırladığımı ve tarzımı söyledim. „Siz bunu bir yönetmen olarak daha iyi 

bilmelisiniz. Nasıl ki bir yönetmen, filmin çekimine kimseyi karıĢtırmazsa, ben de 

program sunucusu olarak buna izin vermem‟ dedim. O da anlayıĢla karĢıladı ve çekime 

devam ettik. „Canlı yayın‟da böyle bir Ģeyin olmaması için, böyle bir ortamı 

yaratmamak çok önemlidir. Böyle bir Ģeyin olmaması için, programın üslubunun o 

seviyeye düĢürmemek gerek. Bunu program öncesi konuĢmalarda konuklara da 

hissettirmek gerek.KabaĢ‟a; “Program öncesi veya sonrası bir kuruluĢ, kiĢi veya 

kurumdan baskı gördüğünüz oluyor mu? Olursa nasıl davranıyorsunuz?” diye 

sorduğumuzda da Ģunları söyledi: “Bugünün Türk medyasında baskı görmemiĢ gazeteci 
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ve televizyoncu sayısı yok denecek kadar azdır. Ama ben her zaman farklı bir yol 

izledim. Sunucu bir kanalla anlaĢmadan önce ilk olarak alacağı parayı konuĢur. Ben ise 

ilk olarak „editoryal bağımsızlığı‟ konuĢurum. A‟dan-Z'ye programı kendimin 

yapacağını hep vurguladım. „Konuya, konuklara sorulara ben karar vereceğim‟ dedim. 

“Programın artısı da, eksisi de bana aittir. Ben size Ģunu vaat edebilirim. Benim 

yapacağım program, sizin kanalınızın en prestijli ve ses getiren programlarından biri 

olacaktır. Bu kanala daha önce gelmemiĢ konukları getireceğim. Bunun karĢılığında ben 

de programımda özgürlük istiyorum” diyordum. Bunu da baĢardım. Bu yüzden de 

baĢarılı programlar ortaya çıktı. Ancak günümüz medyası, tıpkı ülke gibi farklı bir 

dönemden geçtiği için, bu tür editöryal bağımsızlıktan söz etmek biraz saflık olur.” 

   KabaĢ; TartıĢma programcılığına yönelmek isteyen, iletiĢim 

okuyan öğrencilerine de Ģu tavsiyelerde bulundu: “Öğrenciler her okudukları habere 

inanmayacaklar. Ellerine aldıkları her gazeteye „gazete‟ gözüyle bakmayacaklar. 

Televizyonda her gördükleri kiĢileri „haberci‟ sanmayacaklar. Her tartıĢma programında 

tartıĢılanları da gerçek olarak kabul etmeyecekler. Türkiye bu anlamda; gerçeklerin 

çarpıtıldığı ve toplumun gerçeklerden tamamen kopartılmaya çalıĢıldığı bir dönemden 

geçiyor. Eskiden biz “Bakın tartıĢma programlarını izleyin ve örnek alın. Gazeteleri 

okuyun, haberin nasıl yapıldığını görün” derdik. ġimdi bunu söyleyebileceğimiz bir 

ortam yok. Bu yüzden öğrencilerin izleyeceği ve okuyacağı konusunda çok seçici 

olması gerek. Ayrıca kitap okumadan, günlük gazete haberleri hiçbir iĢe yaramaz. 

Çünkü okuduğunuz haberi doğru anlayabilmeniz için, bir altyapınızın olması gerekir. 

Bu altyapı da kitap okumaktan geçer. Bugün diyelim televizyonda geçmiĢe yönelik bir 

tartıĢma programı yapılıyor, izleyicinin bu konuda bir tarihi bilgisi yoksa, 

konuĢulanların doğru mu, yanlıĢ mı olduğunu nasıl anlayacaklar. O programın yanlı mı, 

tarafsız mı olduğunu neye göre ayırt edecekler.  Medeni ülkelerin tamamı metroda, 

uçakta plajda, öğle yemeğinde kitap okuyor. Ben hep söylerim; „Kitap okumaya 

zamanım yok‟ tamamıyla bir bahane, tam tersi „kitap okumadığınız zaman, zamanınız 

yoktur.‟ Çünkü kitap okuduğunuz zaman hayatınıza dair birçok Ģeyi, çok daha kısa 

sürede hallediyorsunuz. Basamakları daha hızlı kat ediyor ve yukarılara daha hızlı 

tırmanıyorsunuz. Ben kitabıma ayırdığım zaman yüzünden, kariyerimde çok hızlı 

adımlarla ilerledim ve bana çok zaman kazandırdı. Eskiden güzellik kraliçeliği 

yarıĢmalardan ana haber spikerleri topluyorlardı. Allah‟tan o dönem geride kaldı. Ancak 
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günümüzde eli yüzü düzgün iletiĢimci kız ve erkekler bu iĢi yapabilirler. Özgüven, 

profesyonel duruĢu olan haberciler, izleyici tarafından daha fazla takip edilir. GiyiniĢe 

falan da bu anlamda dikkat etmek gerekir. Kadınların çok frapan olmaması gerekir, 

kadınlığı ön plana çıkartmak yerine, programınızı ön plana çıkartmanız lazım. ĠĢin 

ciddiyetine uygun kıyafet giymek gerek. Örneğin ben; programlarımın yüzde 

doksanında hem saygı hem de konunun ciddiyeti açısından ceket giydim.   

 Öğrencilerin sağlıklarına dikkat etmeleri, beslenme ve sporunu da ihmal 

etmemeleri onların avantajına olur. Çünkü ekranda dinamizm ve enerji çok önemlidir. 

Bu arada „yabancı dil‟ bu iĢin olmazsa olmazıdır.  Bunu derken de tabii ki en baĢta 

Ġngilizce. Bakın ben doktora tezimi yazarken, üç yüzden fazla kaynak kullandım. Bunun 

yüzde doksanı yabancı kaynaktı. Benim Ġngilizce bilmediğimi farz edin, o doktora tezi 

ne olurdu? Ġngilizce bildiğiniz andan itibaren önünüze inanılmaz bir bilgi okyanusu 

gelir. Bu yalnızca Ġngilizce konuĢulan ülkeler için değil, Hindistan, Çin, Alman için de 

aynı. DüĢünün bir kere; günümüzde bir Alman ile bir Çinli Dubai de Ġngilizce 

toplantıya katılıp anlaĢabiliyor. Özellikle medya için kesinlikle Ġngilizce gereklidir. 

Dünyadan habersiz kalarak, gazeteci olunmaz. Çünkü bunun; Avrupa Birliği, ABD, 

Çin, Rusya, BirleĢmiĢ Milletler ayağı var. Ġngilizce bilmeden buralarda konuĢulanları 

nasıl anlayıp, nasıl yorumlarsınız. Öğrenciler; her gün bir saatlerini dile ayırırlarsa, okul 

bitinceye kadar öğrenirler. Okul sonrası öğrenmek çok zor olur.” ĠletiĢim okuyan 

öğrencilerin bir kısmı okul sonrası „belgeselci‟ olarak medyada çalıĢmaya baĢlar. 

Türkiye‟de „belgeselci‟ hele „kadın belgeselci‟ dendiği zaman akla gelen isimlerin 

baĢında Gülhan ġen gelmektedir. Mülakatımızda, onunla da bu iĢe gönül verecek olan 

genç adaylar için konuĢuldu. ġen‟in yanıtı Ģöyleydi: “Aslında „belgeselci‟ olmak için 

yola çıkmamıĢtım. Yıllar önce çalıĢtığım televizyon kanalında baĢka programlar 

yapıyordum. Birkaç yıl sonra „artık farklı bir Ģeyler yapmalıyım‟ diyerek, yönetime iki 

proje önerdim. Önerdiğim „Seyahat‟ programının daha az maliyetli olacağı düĢünüldüğü 

için, kabul edildi.  Bu tür programlarda; benim için, bu iĢin piri BarıĢ Manço‟dur. Böyle 

bir program yaparsam, içine biraz da „mizah‟ katmayı planlıyordum. Çünkü yapılan her 

belgeselde mutlaka bir ciddiyet ve ağırlık vardı. Normal hayatta da; gülme ve mizah 

yanım ağır bastığı için, yaptığım seyahat programlarının içine de bunlardan koymaya, 

daha doğrusu doğal halimi yansıtmaya çalıĢtım. Programın adını da, konseptine uygun 

olarak buldum ve „Gülhan‟ın Galaksi Rehberi‟yle yola çıktık. Yoksa kimsenin 
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yönlendirmesiyle olmadı. Yani birazcık „tesadüf‟, birazcık „hayal kurma‟yla olay 

geliĢti. Ġlk yıllarda çalıĢtığım TV8‟de, (masraflı olduğundan) çekim için yalnızca iki kiĢi 

(kameraman ve ben) giderdik. Ancak TRT‟ye program yapmaya baĢladığımızda; buna 

bir kiĢi daha eklendi. Oysa ki normalde; 7-8 kiĢinin hazırlaması gereken bir iĢi, biz üç 

kiĢiyle yapıyoruz. Yine de seyahate; bazen 2, bazen de 3 kiĢi gidiyoruz. Dolayısıyla; 

gitmeden önce; o yere veya bölgeye göre çalıĢmaları yapıp, bilgileri çıkarmak, çekim 

yapılacak yerleri belirlemek, müzik seçimini yapmak, metni yazmak bana düĢüyor.” 

Gülhan ġen‟e; “Gittiğiniz yerde en fazla kaç gün kalıyorsunuz, her Ģey saat gibi iĢlerse 

tamam da, ya aksilikler çıkarsa o zaman „b planı‟nız nedir? Daha fazla kalmak mı, 

çekilenlerle yetinmek mi, yoksa arĢiv görüntülerinden faydalanmak mı?” diye hep 

merak edilen sorulardan birini yönelttik. ĠĢte ġen‟in yanıtı: “Gidilecek yerle ilgili ön 

çalıĢmamızı iyi yapmıĢsak; çekilecek yerler ve Ģehirler birbirine yakınsa, çekim süresi, 

40 dakika yayınlanacak bir program için 2 gün oluyor. Ancak çekim yerleri birbirine 

uzaksa, o zaman 3 gün gibi bir süre gerekiyor. Eğer hava Ģartları dolayısıyla, teknik 

sorunlar, ya da benim-kameramanın herhangi bir rahatsızlığı olursa, dönüĢ sürenizi 

uzatmak daha mantıklı olur. Yoksa öyle “haydi gidelim, daha sonra geliriz” planı 

olmaz. Bu durum hem zaman, hem de büyük para kaybı demektir. Ayrıca son teknolojik 

geliĢmelerin bizlere sağladığı birtakım avantajlar var. Bütün Ģehirlerle ilgili, daha 

önceden özellikle havadan ve genel çekilmiĢ çok güzel görüntüler var. Bunları uygun 

fiyatlarla satın alabiliyor ve programımızda kullanabiliyoruz. Çünkü bizim helikopter 

kiralayıp, havadan çekim yapma gibi bir lüksümüz olamaz. Bu da hem zaman, hem de 

para kaybıdır. Sezon baĢında düĢünmemize ve planlamamıza rağmen, birkaç bölümlük 

yedekleme yapamıyoruz. Çünkü yapsak bile birtakım aksilikler yüzünden, bu 

yedeklerimiz çok çabuk tükeniyor. Ve yayın tarihiyle baĢ baĢa kalınca, zar-zor 

yetiĢtiriyorsunuz. Bu arada gittiğimiz bazı Ģehirler o kadar enteresan oluyor ki; bir 

programa yani 40 dakikaya sığdırmak çok zor oluyor. O zaman orayı iki bölüm bile 

yapıp, birkaç hafta aralıklarla yayınlıyoruz. Bir yerde en uzun kaldığımız sorusuna 

gelince; bizim iki hafta oldu. Ancak bu süre zarfında yalnızca bir bölümlük çekimle 

dönmüyorsunuz, yaklaĢık 4-5 bölümlük çekimle dönüyorsunuz. Örneğin; bizim 

Singapur-Kamboçya seyahatimiz 14 gün kadar sürmüĢtü. Bunları da çeĢitli aralıklarla 

yayınladık. Ayrıca bir örnek de Dubai‟den vereyim. Buranın bir görkemli, göz 

kamaĢtıran bölümü var. Bir de alabildiğince uzayıp giden bir çöl bölümü var. Buralar; 
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sanki birbirinden iki farklı yermiĢ gibi geliyor, biz de buraları ayrı bölümler olarak 

yayınladık.  Bir yerden çekimden döndüğümüzde iĢimiz bitmiyor. Çektiğimiz 

görüntülerin metnini yazıyorum, daha sonra da yönetmen arkadaĢımla birlikte montaja 

giriyoruz ki, bu da 3 gün falan sürüyor. Yani haftalık programı yayına ucu ucuna 

yetiĢtiriyoruz. Sözün özü Ģu; insanların ekran karĢısında 40 dakika izledikleri bir 

programın, hazırlık aĢamasından yayına verinceye kadar bir ay kadar bir süre 

harcıyoruz. Yıllarca bu iĢi yapınca büyük bir tecrübe kazanıyorsunuz. Burada en önemli 

Ģey; seyahate çıkmadan önce, bavulunuzu nasıl hazırlamanız gerektiğini bilmenizdir. 

Çünkü belli bir alana; birçok değiĢik türden malzeme koymanız gerekir. Bunun için bir 

santimlik yeri bile düzgün kullanmalısınız. Örneğin bir kadın belgeselci olarak ben 

neler yapıyorum: Bir kere ağrı kesici, mide ilacı, yanık kremi, böceklere karĢı sprey, 

yara bandı, sargı bezi vs. mutlaka yanımızda oluyor. Gittiğiniz mevsim veya sıcak-

soğuk bölgelere göre bunlar değiĢebiliyor. Yemek yemeğe vakit bulamadığımız 

durumlarda atıĢtırabileceğimiz, kuruyemiĢ, bisküvi türü Ģeyler götürüyoruz.  Ayrıca 

makyaj malzemelerimi koyduğum küçük bir çanta, incik-boncuk-takılar için ayrı bir 

çanta, gideceğimiz yerin hava durumuna göre elbiselerim, ayakkabılarımı ayarlıyorum 

(bazen yanılıyoruz. Çünkü aldığımız bilgilere göre sıcak ve güneĢli olması gereken bir 

yer, yağmurlu ve soğuk olabiliyor. Ya da tam tersi) , hepsi 20 kiloyu geçmeyecek 

(uçaklarda ancak bu kadar ağırlığa izin var) büyük bir bavula sığıyor.” Belgesel 

görüntülerde; “Senaryoyu kim yazıyor, dönüĢ yolunda mı, yoksa Türkiye‟ye dönünce 

mi yazıyorsunuz. Montajda bulunuyor musunuz, hepsine yetiĢecek vaktiniz oluyor 

mu?” sorumuza ġen Ģöyle yanıt verdi: “Uyumayı çok seven biri olarak, ne yazık ki uzun 

yıllardır, her gün ancak 5 saat uyuyabiliyorum. Çünkü baĢka türlü bu iĢlere 

yetiĢemezsiniz. Çekimlerde; gün ıĢığındaki çekimleri kaçırmamak için çok erken 

kalkmak zorundasınız. Bütün gün çekim yapıp, otele döndüğünüzde iĢiniz bitmiyor. O 

gün çektiğiniz görüntüleri izleyip, önemli yerleriyle ilgili birtakım notlar alıyorsunuz. 

Bu notlardan yazacağınız senaryonun kaba Ģeklini belirlemiĢ oluĢturuyorsunuz. Tüm bu 

iĢlem sizin saatlerinizi alıyor. Yorgunluktan bitkin düĢtüğünüzde saat; gece yarısını 

çoktan geçmiĢ oluyor. Kendinizi yatağa atıp, birkaç saat uyuduktan sonra, erkek 

meslektaĢlarıma göre daha erken kalkmak durumundayım. Çünkü kamera karĢısına 

çıkacağım için; o gün giyeceğim kıyafetlerimi hazırlıyorum, saçımı-baĢımı düzeltip, 

makyajımı yapmak zorundayım ki, bu da biraz zaman alıyor. Çekimler bitip, yurda 
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dönüĢ yolunda da; çekimlerin kurgusunu kafanızda tasarlıyorsunuz. Ġzleyicinin ilgisini 

çekmek, tempoyu yüksek tutmak için, hangi görüntü veya olayla baĢlamalıyım, daha 

sonra hangi görüntüler vermeliyiz, ilginç bir finalle nasıl bitiririz. Soruları sürekli olarak 

beyninizde dolaĢmaya baĢlıyor. Stüdyoya girdiğimizde de çektiğimiz görüntüleri 

izlerken tüm konuĢmalarımın deĢifresini (kağıda yazımı) yapıyor, daha sonra da 

senaryoya döküyoruz. Daha sonra da montaja baĢlıyoruz. Yani programın tamamında 

bir konu bütünlüğü olması için, çok titiz bir çalıĢma yapmak durumundasınız, aksi halde 

baĢı-sonu belli olmayan kopuk-kopuk bir Ģey ortaya çıkar ki, bu da felâketiniz olur.” 

Medyanın her bölümünde olduğu gibi, belgeselcilikte de yabancı dilin ne denli önemli 

olduğunu Gülhan ġen Ģöyle anlatıyor: “Belgeselcilikte yabancı dil, özellikle Ġngilizce 

bilmeden bu iĢin yapılması mümkün değildir. Tabii ki diğer büyük dilleri de bilmek 

birtakım avantajlar sağlar ama, Ġngilizce olmazsa olmaz dildir. Çünkü Ġngilizce artık 

dünyanın her yerinde geçerli bir dildir. Bu yüzden öğrenci arkadaĢlarımız, Ġngilizceyi, 

okuldayken öğrensinler, yoksa öğrenmek çok zor olur. Belgeselciliği bırakın, medya 

sektöründe çalıĢacak her arkadaĢın mutlaka Ġngilizce bilmesi gerek. Çünkü günümüzde 

artık yabancı kaynaklardan yararlanmadan, baĢarıya ulaĢmak mümkün gözükmüyor. 

Özellikle belgeselcilikte; gideceğiniz dünyanın en ücra köĢesine ait Türkçe bilgi bulmak 

nerede imkânsızdır. Bunun için yabancı kaynaklara baĢvurmak gerek. Mesela benim 

baĢka bir avantajım var: Bulgaristan‟da doğmuĢ biri olarak, Ġngilizce‟den baĢka 

Bulgarca ve Rusça da biliyorum. Bu da Balkan ülkelerinde pek çok dili anlamama ve 

konuĢmama yardımcı oluyor. Ayrıca birçok yere gide-gele kulak dolgunluğuyla çat-pat 

kendimi kurtaracak kadar diğer dillerden de bazılarını öğrendim.” Gülhan ġen; 

Belgeselci olmak isteyen iletiĢim öğrencilerine de Ģu tavsiyelerde bulunmuĢtur: “Ben 

üniversiteye baĢladığım yıl, çalıĢmaya baĢladım. Çünkü üniversitede teorik olarak 

öğrendiğimiz bilgileri, pratik çalıĢma hayatındaki karĢılığı biraz yetersiz kalıyor. Yani 

öğrenciler; „Ben dört yıllık okulumu bitireyim, ondan sonra staj ve çalıĢmaya baĢlarım‟ 

düĢüncesine girerse, baĢtan kaybeder. Ġster belgeselci, isterse medyanın herhangi bir 

dalında çalıĢsın, hedeflediği alanda kapıları zorlamalıdır. Resmi olarak staj olanağı 

olmasa bile, o sektörde çalıĢan birilerine „Ne olur, en azından bir-iki hafta sizin yanınıza 

takılayım. Yardımcı olayım‟ demeliler. Artık iletiĢim çağındayız. Medyadaki birçok 

kiĢiye sosyal medya üzerinden ulaĢmak çok kolay. Onlara sürekli atacağınız maillerle, 

kendinize bu imkânı yaratabilirsiniz. Bazen hayalini kurduğunuz Ģey, aslında gerçek 
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hayatta belki de sizin hoĢlanmayacağınız veya sevemeyeceğiniz bir dal olabilir. Okul 

bittikten sonra bunu bilmek veya keĢfetmek, büyük bir zaman kaybı ve hayal kırıklığına 

sebep olur. Stajsız ve bilmeden bu sektöre bir Ģekilde girip, 3-4 ay sonra, „Bu benim 

yapabileceğim bir iĢ değil‟ deyip, baĢka iĢlere yönelenleri de gördük. Yani iletiĢim 

fakültelerinden aldığınız diplomaların, sizin yeteneğiniz, çalıĢkanlığınız ve becerinizle 

de orantılı olduğunu unutmayın. Bu sektörde insan iliĢkileri çok önemlidir. Ekip 

çalıĢmasına uyum sağlamayı da bilmelisiniz. Ben bu iĢe muhabirlik ve habercilikle 

baĢladım. Haberin her türlüsünü yaptım. Buralara yılların birikimi ve büyük 

zorluklardan geçerek geldim. Oysa herkes beni ekranlarda eğlenceli bir iĢ yapan biri 

olarak görüyor ve iĢimin kolay olduğunu zannediyor. Bizlere özenen gençlerin; bizim 

özgeçmiĢimize bir bakmaları ve nerelerden gelip, geçtiğimizi bilmelerinde de fayda var. 

Sihirli bir dokunuĢla her Ģey bir anda olmaz, öğrenci kardeĢlerimizin bunları anlaması 

gerek.  Eğer siz, çalıĢtığınız kameramanı yönlendirmek ve ne istediğini söylemek 

istiyorsanız, kamera açılarını, ıĢığı ve çekim planlarını da bilmeniz gerek. Çünkü böyle 

olursanız; hem çalıĢtığınız kötü niyetli kiĢiler sizi yanlıĢ yönlendiremez, hem de “Bu 

kiĢi, bu iĢi biliyor, daha dikkatli olmalıyım” diyerek size saygı duyar.”  

Artık neredeyse her gece; televizyonlarda spor programları izlemek mümkündür. 

Bu programları hazırlayıp sunanlardan biri de Göktuğ Sevinçli‟dir. Spor programlarını 

izlemek; kadın ve erkekler arasında bazen sorun yaratsa da, yine de büyük ilgi 

görmektedir. Mülakat yaptığımız Sevinç; televizyondaki spor programlarının neden bu 

kadar sevildiğini Ģöyle anlattı: “Aslında her programın kendisine göre seveni veya 

sevmeyeni vardır. Bazı kadınlar arasında, sporun „S‟siyle ilgilenmeyenler bile 

çoğunluktadır. „Hatta bizim ülkemizde, diğer ülkelere göre, spor programları daha da az 

seviliyor‟ diyebiliriz. Spor programlarının daha çok dikkat çekmesinin nedeni ise, 

„bunun içinde sporun az olmasından‟ kaynaklanmaktadır. Çoğu spor programında artık 

görüntü üzerine yorum yapılmadığından, ekranlarda bir kalite eksikliği oluĢmaya 

baĢladı. Görüntü olmadığı için bu spor programlarını yorumlayamayanlar ve bu konuda 

bilgisi olmayanlar, spordan çok iĢin diğer tarafına (kavgaya) yönelmeye baĢladı. Çünkü 

bu daha çok dikkat çekmeye ve daha çok müĢteri bulmaya baĢladı. Görüntü olmadığı 

için havadan bir yorum yaptığınızda,  izleyici de bundan pek bir Ģey almıyor ama, 

dikkatini de çekiyor. O yüzden Ģimdilerde analiz veya spor adına bir Ģeyler vermek 
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yerine, kavgaya tutuĢan insanlar daha çok dikkat çekiyor. Türkiye‟de „spor‟ denince, 

bizim aklımıza daha çok „futbol‟ gelir. O yüzden de bizim uzmanlık alanımız futboldur. 

Ancak geçmiĢte; benim yapımcısı olduğum birçok televizyon programında futbol 

dıĢında; tenis, basketbol gibi sporun diğer dallarından da bilgiler veriliyordu. Ancak 

bana göre; „iyi bir spor programı‟ o sporu yapana hizmet etmelidir. Ġlle de „profesyonel‟ 

olarak değil „amatör‟ olarak yapanlara da bir Ģeyler vermelidir. Bana göre iyi bir futbol 

ya da spor programı, izleyicisine o sporun doğru taraflarını vermelidir. Hem teknik 

olarak, hem de taktik olarak, hem de etik olarak doğruları vermek zorundadır.  

Spor programı sunanlar; zaman zaman yurt dıĢına da çıkar ve orada birtakım 

programlar hazırlayıp sunarlar. Bu demektir ki; yabancı dil bilmek (özellikle Ġngilizce) 

onların olmazsa, olmazıdır. Sevinçli bu konuda Ģunları söylemektedir: “Ġyi bir spor 

programcısının bir kere kesinlikle bir yabancı dil bilmesi kesinlikle Ģarttır. Günümüzde 

ĠletiĢim Fakültesi mezunu gençler spor bölümlerinde çalıĢmak için geliyor. Onunla 

konuĢmamızda hangi yabancı dili bildiğini sorduğumuzda “dil bilmiyorum” yanıtını 

alıyorsunuz. Eskiden ĠletiĢim Fakülteleri‟nde dil daha iyi öğretiliyordu. ġimdi bu iĢ çok 

geri plana itildi gibime geliyor. Çünkü oradan mezun olup gelenlerden de bunu 

görüyoruz. Ben de bir ĠletiĢim Fakültesi mezunuyum ve bizim zamanımızda dil çok iyi 

öğretilirdi ve ben de bunun çok faydasını gördüm. Bu yüzden ĠletiĢim Fakülteleri‟nden 

dil bilmeyen çok eksik ve yanlıĢ bir nesil yetiĢiyor, acilen buna bir çare bulunup, 

yabancı dile önem verilmesi gerekiyor. Çünkü dil bilmeyen iletiĢimci, spor dâhil, hangi 

konuda olursa olsun yabancı basını da takip etmek zorundadır.”   

 ĠletiĢim Fakülteleri‟nde konuĢtuğumuz öğrencilerin birçoğu da, medya 

sektöründe çalıĢtıklarında; „magazin‟ bölümünü seçeceklerini söylemektedir. 

Medyadaki magazin yöneticilerinden biri olan SavaĢ Kalafat‟a; “Magazin nedir, 

magazin muhabiri kimdir?” sorusunu yönelttik. Yanıtı Ģöyle oldu: “Magazin muhabiri, 

„muhbir‟ olmayan kiĢidir. Muhbirlerle, muhabir arasındaki farkı çok iyi bilmek gerek. 

„Muhbir‟ yalnızca gördüğünü anlatan kiĢidir. ‟Muhabir‟ ise haberi bulup, üreten kiĢidir. 

Hayatımızda o kadar sıkıcı, üzücü yani „siyah-beyaz‟ yönler var ki, iĢte Magazin tam 

bunun aksine, „hayatın içindeki renkleri ve eğlencesi‟dir. Her türlü muhabir; genel 

kültürü olan insanlardan olmalıdır. ĠletiĢim Fakültesi olmaları tabii ki tercih sebebi 

olmalıdır. 30 yılı aĢkın meslek hayatımda; hem kalifiye adam sıkıntısı, hem de ucuz 
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iĢçilik yüzünden, usta-çırak iliĢkileriyle muhabir yaptık. Çünkü ĠletiĢim 

Fakülteleri‟nden gazeteciliği bilen çok az çıkıyordu. Ancak günümüzde bu fakülteler 

daha iyi öğrenci yetiĢtirmeye baĢladı, mesleğini seven ve mesleğine saygılı insanlar 

yetiĢtiriyor. Ancak bu iĢler baĢka meslekten gelen veya gelmeyen kiĢiler tarafından 

parsellendiği için, iletiĢim mezunları iĢ bulmakta zorlanıyor. Ben medyada çalıĢan 

herkesin; “ĠletiĢim Fakültesi” mezunu olmalarından yanayım.”  

BaĢka sektörlerden gelip magazinci olarak medyada çalıĢan eleman sayısı 

oldukça fazladır. Kalafat bu durumu Ģöyle yorumladı: “Farklı mecralardan bu iĢe 

girenleri „maceraperest‟ olarak adlandırıyorum. ġöhretli kiĢilerle yan yana gelmek, 

konuĢmak ve de birtakım davetlere gitmek onları için cazip geliyor. Bu doğru mudur? 

Tabii ki değil, herkes kendi mesleğini yapmalıdır. Çünkü eğer siz farklı mesleklerden 

gelen kiĢilere gazetecilik yaptırmaya kalkarsanız, birçok yerden fire verir. ĠliĢki kurmak, 

soru sormayı bilmek, araĢtırmacı olmak, genel kültür sahibi olmanız gerek. Okullarda 

niye geometri, matematik, trigonometri okutulur. Bunlar günlük hayatta kaç kiĢinin 

iĢine yarıyor. Ancak beyinin çalıĢmasını ve baĢka bölgeleri harekete geçirmesine 

yardımcı oluyor. ĠletiĢim Fakültesi‟nde okuyanlar için de durum böyledir. Çünkü bu 

öğrenciler aynı zamanda „resim seçici‟, „görsel yönetmen‟, „ en iyi fotoğrafı bulan‟ „en 

iyi yazıyı yazmaya çalıĢan‟ kiĢidir. 4 yıl bunun eğitimini alan kiĢi, bu iĢleri hakkıyla 

yapmayı bilmelidir. Ancak diğer meslekten gelen tahsilli veya tahsilsiz kiĢiler iĢin biraz 

havasında ve cazibesindedir.  Altyapısı olmayan ve yeterli eğitimi almamıĢ olan bu 

kiĢiler; eğlence dünyasının içine girdiklerinde çoğu darmadağın oluyor. Ġçki, kumar, 

uyuĢturucu, illegal iĢlere girip daha çok para kazanma yoluna girerler.” ĠletiĢim 

Fakültesi mezunlarının medyada magazinci olarak iĢ bulabilmelerini de SavaĢ Kalafat 

ġöyle anlatıyor: “Bence devlet bir yasa çıkarmalı. ĠletiĢim mezunu gençleri, üçer-beĢer 

değiĢik medya kuruluĢlarına göndermeli ve bunlara da okul sonrası bir-iki yıllık maaĢlı 

staj dönemi koymalı. Yani maaĢlarını bir Ģekilde devlet ödemeli. (Devlet olmalı, 

hükümetler olursa medya bağımsızlığından söz edilemez.) Bu yolla iletiĢim mezunu 

hem iĢsiz kalmaz, hem medyadaki gerçek çalıĢma düzenine alıĢır. Daha sonra bu kiĢiler 

gerçek iĢ hayatına atılır ve de maaĢlarını medya kuruluĢları öder. Böylece medya 

sektörü de gerçek bir „meslek‟ haline gelir ve her önüne gelenin yapacağı bir „iĢ‟ 

olmaktan kurtulur.”       Çevrecilik günümüzde, her 
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duyarlı kiĢinin dikkat etmesi gereken bir konudur. Böylesi hassas bir konu için, 

televizyonlar da duyarsız kalmadı. Bunların en önemlilerinden biri de CNNTürk‟te 

Güven Ġslamoğlu‟nun yaptığı „YeĢil Doğa‟ adlı programdır. Ġslamoğlu bu konuda 

Ģunları söyledi: “ġu anda Türkiye‟de gündem yaratan tek çevre programını biz 

yapıyoruz. Oysa Türkiye‟de çevrecilik adına o kadar çok sorun var ki; bunun için de 

biz, haftalık programın yanında, belli bölümleri ve mesajları alarak birer dakikalık 

„seyirci kalmayın‟ adı altında 80 tane spot yaptık. (AlıĢveriĢ merkezlerindeki pet ĢiĢe 

toplamak gibi) Günde beĢ kez vermeye baĢladık. Çok da baĢarılı oldu ve izleyiciden 

büyük ilgi gördü.  Yani CNN ekranını gün boyu da yeĢile, doğaya çevirmeyi baĢladık. 

Ve 12 ay boyunca CNN ekranı yemyeĢil oldu. Eskiden çevre haberlerini „yumuĢak‟ 

haber olarak görürlerdi. Bugün dünyada „çevre‟ ilk üç haber arasına girdi. Yani çevre de 

artık son yıllarda  „sert‟ haberler arasında yerini aldı. Gidecekleri yerler konusunda, 

neleri çekecekleri konusunu Ġslamoğlu Ģöyle anlattı: “Gitmeden önce tabii ki biraz 

araĢtırıyorum. Gittiğim yerde yalnızca konunun ne olduğuna bakıyorum, ama oraya 

gittiğimizde, her Ģey anlık geliĢiyor. Bizim iĢte öyle senaryo falan yazmak mümkün 

değil. ġunu söyleyebilirim ki; benim görsel hafızam, sözelden daha iyi, o yüzden 

gittiğimiz yerde çekim yaparken ben kafamda kurguluyorum. Yani kafamda montajını 

da yapa yapa gidiyorum. Bu herkesin yapabileceği bir Ģey değil. Bu özelliğimden dolayı 

birçok iĢi iki kiĢiyle yapabiliyoruz. Gittiğimiz bir yerde bazen programa uygun bir yer 

bulduğumuzda „kapanıĢ anonsu‟ ile baĢladığım oluyor. Kameraman arkadaĢım, ne 

yaptığımı bile anlamıyor. „Açılış Anonsu‟nu bazen en sona bırakıyorum. Bazı 

çekimlerde konuyla ilgili olmayan farklı görüntüler de olduğunda onları çektirip, bir 

tarafta tutuyorum, ilerleyen haftalarda, baĢka bir konuyla birleĢtirip, o ayırdığım 

görüntüleri de kullanabiliyorum. Örneğin; bir adamla evinde çekim yaparken, adamın 

kelebek koleksiyonu yaptığını görüyorum, o konu benim iĢime yaramıyordur ama yine 

de çektirip ileride kullanmak üzere bir köĢede tutuyorum.”   

 Ġslamoğlu; bu iĢi yapmak isteyen ĠletiĢim Fakültesi öğrencilerine de Ģu 

tavsiyelerde bulunmuĢtur: “Bizim iĢimizde en önemli Ģey, „özgüven‟dir. Bu eksik ise, 

bu iĢi yapmanız çok zordur. Ġstekli ve özgüvenli insanları severim. Bana gelen 

stajyerlerde de bunları gözlemliyorum. Sosyal iliĢki ve giriĢimcilik yok ise, bu iĢi 

yapmasınlar. „Ben bu çocuğu bir iĢe gönderdiğimde yapabilir mi, yapamaz mı?‟ 

konusunda bana güven telkin etmeleri gerek. Benim gençlerde bir „kıvılcım‟ görmem 
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gerek. Ben üniversiteden sonra bir süre gazetelerde çalıĢtım, bu iĢin bana göre 

olmadığını ve televizyon haberciliğini daha çok sevdiğimi anlayıp, bu tarafa yöneldim 

ve TRT‟ye gittim. O zamanlar Türkiye‟de tek televizyondu. Orada staj yaptığım 

dönemlerde tanıdığım ablalarımın-abilerimin yanına gittim. Onlar da beni denemek için 

“birkaç ay gel” dediler. Gece-gündüz çalıĢtım. Ġki ay sonra maaĢ bağladılar, dördüncü 

ayda da tüm iĢleri bana yıktılar. Ġki yıl kadar sonra özel televizyonların birer birer 

açılması sonucu, ben de oralarda çok iyi maaĢlarla çalıĢmaya baĢladım. Anadolu 

Üniversitesi ĠletiĢim Bilimleri Fakültesi‟nde ilk ödül alan öğrenci benim. Ayrıca Aydın 

Doğan Vakfı‟nın ilk; birinci ve ikinci yılında ödül alan benim. Yabancı dil ise olmazsa, 

olmazdır.     ĠletiĢim Fakülteleri‟nde „üvey evlat‟ gören 

bölümlerin baĢında gelir radyoculuk gelir. Oysa „Radyo-Televizyon‟ diye bölüm de var. 

Radyoculuğun ne olduğunu, Türkiye‟nin en çok dinlenen programlarından birini yapan 

Kadir Çöpdemir‟e sormak için mülakata aldık. Söyledikleri Ģunlardır: “Aslında herkes 

radyocu olabilir, bunun Ģöyle bir örneği var; Ben radyoculuğa, Türkiye‟nin ilk özel 

radyosunu kuran, kurumda baĢladım. ÇalıĢtığım kurumdaki kapıdaki güvenlik görevlisi 

olan bir arkadaĢ, beni çok severdi. Elinde bir ayran, çay, meĢrubat geçirdiğinde bana 

getirirdi ve oturup sohbet ederdik. O kadar neĢeli, muhabbetli ve müzikle o kadar içli 

dıĢlı bir insandı ki, bu bende bir etki bıraktı. Biz o dönemde Ģimdiki Kral FM radyosunu 

kurarken, kadro yapımında birden aklıma bu güvenlikçi arkadaĢ takıldı. Bu arkadaĢın 

arabesk eğilimleri de oldukça kuvvetliydi. O zamanlar radyolardan sorumlu olan kiĢiye, 

radyo için düĢündüğümüz adaylardan yaptığımız çeĢitli demo‟ları (örnekler) 

dinletiyordum. Bu güvenlikçi arkadaĢa da bir demo yaptım ve radyonun yetkilisine 

dinlettim, çok beğendi. „Alalım bunu da‟ dedi. Ben de, ona; „Yalnız bir Ģeyi bilmeniz 

gerek. Bu dinlediğiniz arkadaĢ bizim kapıdaki güvenlik görevlisi‟ dedim. „Haaa, o 

zaman alamayız” yanıtı verdi. „Ama beğendiniz‟ çıkıĢıma; cesurca bir kararla „Peki o 

zaman alalım‟ dedi. Güvenlikten alıp, radyocu yaptığımız bu kiĢi, günümüzün en ünlü 

radyocularından biri olan „cambaz‟ lakaplı kiĢidir. Bir kadın arkadaĢımız da; Ben 

Number One TV‟de program yaparken, „makyöz‟dü. Çok ilginç ve tatlı sohbeti olan bir 

kızdı. Diyaloglara sahip, kafası çalıĢan biriydi. Onu da Klas Radyo‟ya aldık. O da 

günümüzün „AĢk Böceği‟ oldu. Örneklerde de görüldüğü üzere, yetenekli herkes 

radyocu olabilir. Burada önemli olan Ģu: Aslında „iletiĢim‟ kabiliyeti her insanda var. 

Kimileri onu; çeĢitli nedenlerden (yetiĢtirme koĢulları, sosyal ortam vs) ötürü baskı 
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altında tutuyor. Bunlar kendilerini ifade etmekte güçlük yaĢıyor. Ve çok öne 

çıkamıyorlar. Yeteneklerini baskı altında tutmayıp, rahat olanlar meslekleri ne olursa 

olsun, kuvvetli bir iletiĢim kabiliyetine sahip oluyorlar. Bu tip arkadaĢlar istese iyi bir 

radyocu veya satıĢçı olabilir. Yani iletiĢle ilgili her sektörde baĢarılı iĢler yapabilir. Ġyi 

bir radyocu demek, iletiĢim kanallarını, algılarını, gözlem yeteneğini açmıĢ, kendini içe 

kapatmamıĢ dıĢa çevirmiĢ insan demektir. Hele bu tip insanlar bir iletiĢim fakültesinde 

alt yapı ve teorik derslerini de almıĢsa radyoculukta çok baĢarılı olur.”   

 Çöpdemir; “ĠletiĢim Fakülteleri‟nin radyo televizyon bölümlerinde, radyoculuk 

yeteri kadar öğretiliyor mu?” sorusuna Ģu yanıtı vermiĢtir: “Öğretiliyor ama hayatın bir 

baĢka yüzü ve rengi de var. Bizim orada aldığımız akademik eğitim daha teorik olarak 

hocalar tarafından öğretiliyor. Ancak bir de hayatın pratik ve kendine özgü basit, 

akıĢkan bir temposu ve hızı var. Bunu da bizler; kiĢisel gözlemimizle çözmeliyiz. Yani 

aldığımız teorik eğitim, bazen hayatın karĢılığı olamayabiliyor. Hayat bazen karmaĢık, 

bazen de çok basittir. Hayatın ve eğitimin pratik tarafı da çok önemlidir. Radyo 

dinleyicisine karĢı öğretici olursanız, o karĢı tarafa yani dinleyiciye geçmez ve kabul 

görmez. Çünkü zaten herkesin elinde (cep telefonları veya bilgisayarlar) bir sosyal 

medya var ve her an istediği bilgiye, habere ve yoruma ulaĢabiliyor. Bu yüzden 

mikrofon baĢındaki bir adamın ona filozofluk taslamasını, ona öğretmenlik yapmasını, 

ona parmağını Ģöyle bir sallamasını hoĢ bulmuyor. Radyocunun, dinleyicisiyle bir 

Ģeyleri paylaĢması tamam ama, öğretmenlik yapmasına hayır. Bu tavır da teorik tavır 

oluyor, pratik ise dinleyiciyi anlamaya yönelik tavırdır. ĠletiĢim öğrencileri o teorik 

bilgileri öğrensinler ama, hayatın pratikliğini de ıskalamasınlar. Ben, 1980‟li yıllarda 

Basın Yayın Yüksek Okulu‟ndayken, hayatımızda özel radyo yoktu. Ancak 

düĢünüyorum da ben o zamanlar da radyocuymuĢum. Çünkü okulda üç-beĢ kiĢi 

oturduğumuzda, ben konuĢmalarımla onları kendime bağlıyordum. Ya da evde ailem 

beni sıkılmadan dinliyordu. Yani radyocu olmak ille de bir stüdyonun içine girip, 

konuĢmak değilmiĢ. Sen okulda da, arkadaĢlarınla bir yerde otururken de, konuĢmanla 

herkesi kendine bağlayabiliyorsan ve esprilerinle onları güldürebiliyorsan, sen 

radyocusundur. Hayatın içinde olmak için yabancı dil bilmek önemlidir. Örneğin; 

belediyede bahçe iĢlerinde çalıĢan adamın bile yabancı dil bilmesi birçok avantaj sağlar. 

Çünkü dünyada kocaman bir bahçe iĢleri literatürü var. Alır bunu okursun, yanındaki 

adamdan daha çok biliyor olursun. Buradan iki değiĢik iki değiĢik çiçeği yetiĢtirirsen, 
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arkadaĢlarına oranla rekabette seni birkaç adım öne çıkarsın. Sen yükselirsin. 

Radyoculukta da lisan biliyorsan; Amerika‟nın, Ġngiltere‟nin efsane radyocuları var. 

Bunları dinlersin. Internet‟ten yabancı ünlüleri dinler, onlarla yabancı dilde söyleĢiler 

yapar, birkaç espri kapar, bunu kendi programında kullanırsın. Eskiden bu olanaklar 

yoktu. Ancak günümüzde internet denen dipsiz bir hazine var. Eğer istersen buradan 

Harvard, Stanford gibi üniversitelerin derslerini takip eder, hatta uzaktan kumanda 

okursun. Yabancı mizah kitapları okur,  programlarını dinlersin. Bir Ģeyler kaparsın. 

Yani lisan bilen radyocu çok önemli baĢarılar elde eder ve çok güzel paralar kazanır. 

Kısacası iletiĢim okuyan arkadaĢlara ilk tavsiyem; bir veya birkaç yabancı dil 

öğrenmeleridir.” 

Radyoculuk yalnızca insanları eğlendirmek için yapılmaz. Ciddi haberleri ve 

konuĢmaları da bu sihirli kutudan dinleyebiliriz. Faik Uyanık; uzun yıllar habercilik ve 

spikerlik yapan bir radyocudur. Bu kez de ona; “Kimler radyocu olabilir, kimler 

olamaz” soruldu. ġöyle yanıtlandı: “Radyo Haberciliğinde ve radyo yapımcılığında 

bence en önemli unsur; „merak eden insan‟ olmak, „soru soran insan‟ olmak ve „doğru 

soruları soran‟ insan olabilmektir. Dolayısıyla soran, sorgulayan, merak eden insanlar 

radyocu, radyo habercisi, radyo programcısı olabilir. Bir sorunun arkasını getiremeyen, 

önceden hazırladığı sorularla yetinen; soru, soruyu açtıkça, yeni soruları soramayıp, sığ 

kalan insanlar radyocu olamaz. Olsalar bile çok uzun vadeli olarak, bu iĢte baĢarılı 

olamazlar. Bence haberciliğin temel unsurları, radyo haberciliği için de geçerlidir. Ama 

gazete ve televizyondan farklı olduğu tarafları da var. Her Ģeyden önemlisi güzel bir 

Türkçe ve diksiyon radyoculuk için çok önemlidir.” Uyanık: Radyoculuğun; gazete, tv 

veya internetten farklı olan yanını Ģöyle anlattı: “Radyoculukta „görsellik‟ olmadığı için, 

en önemli yanı „tarif etmek‟tir. Radyocunun iyi tarif ettiği bir olayı, dinleyicinin 

gözünde ve zihninde iyice canlandırıyor olması önemlidir. Örneğin „dıĢ sesi‟ kullanmak 

çok önemlidir. Bu bir cırcır böceği, kuĢ sesi, yaprak hıĢırtısı falan olabilir. Kapalı bir 

mekândaysanız, oradaki sesler veya uğultu olabilir. O sesler çok kıymetlidir. Bu durum 

biz radyocuları gazete ve televizyondan ayıran en önemli unsurdur. Bir haber 

hazırlarken, siz gidip biriyle konuĢmazsınız, oranın ortam sesini de kaydedersiniz. 

Orada, diğer yerlerden farklı olarak ne iĢitiyorsanız, onu da kaydedersiniz ki, o ortamı 

canlandıran koĢulları oluĢturun dinleyicinin zihninde. Bu biraz „Radyo Tiyatrosu‟nda 
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kullanılan efektlere benzer. Bir radyocunun yapması gereken ilk iĢ o olmalıdır. Bir 

haber veya bir belgesel hazırlarken, ortamın sesini de kaydederiz ki, yaptığımız iĢi iyi 

anlatabilelim. Anlatılanlarla birlikte dinleyenin gözünde bir fotoğraf oluĢturmamız 

gerekir ki, bunun da en önemli aracı o seslerdir. Yani; kendi sesimiz, konuĢtuğumuz 

insanların sesi ve ortamın sesi... Habere gitmeden önce kafamızda veya elimizdeki 

kâğıtta bir plan veya bir senaryonun olması Ģart ki, nasıl bir yapım oluĢturacağımıza 

yardımcı olsun. Çoğunlukla radyo habercileri tek baĢlarına çalıĢırlar. Yani elinde bir ses 

kayıt cihazıyla gidip, iĢini bitirir. Bir gazeteci bir yere gidip, bir fotoğraf çekip, 

konuĢulanları not alır veya hazırdaki bir basın bültenini alır ayrılır. Televizyoncu da 

görüntü alıp ayrılır. Oysa radyocu; her Ģeyi metinden kullanamaz. Mutlaka „insan sesi‟ 

olmalıdır. Haberi birilerinin anlatması, sizin de bunu yapan insan olmanız gerekir. 

Radyonun en sevmediği Ģey „tek ses‟tir. Eğer bunu yapıyorsanız, siz iyi bir haberci 

değilsinizdir. Bunun da adı „radyoculuk‟ değildir.” Radyoculuk da; medyanın diğer 

kolları gibi ağırlıklı olarak diğer mesleklerden gelenlerin hegemonyası altındadır Günün 

birinde bu gücün iletiĢim mezunların eline geçeceğine inanıyor musunuz? Sorusunu 

yönelttik. Faik Uyanık Ģunları söylemiĢtir: “Eğer iyi bir radyoculuk yapılacaksa, 

öncelikle bu iĢin bilgisine sahip olan kiĢiler tarafından yapılmalıdır. Bunların da iletiĢim 

okuyan kiĢilerin olması gerektiğine inanıyorum. ĠĢin diğer yanı ise; artık iç içe geçen 

teknoloji, giderek hepimizi birer yayıncıya dönüĢtürdü. Ġnternet, cep telefonu ve 

tabletler sayesinde artık herkes bir radyocu veya televizyoncu olabilir. Ciddi de bir etki 

oluĢturabilir. Ancak iyi bir Ģey yapılacaksa; bu iĢin ilmini bilen iletiĢim mezunlarının 

sektöre girmesi ideal elbette. ĠletiĢim okuyan ve radyocu olmak isteyen gençlere, en 

önemli tavsiye iyi televizyon izlemek, iyi radyo dinlemek ve iyi haber okumak. 

ĠletiĢimci gençler; iyi örnekleri medya okur yazarlığı gözlüğü ve kulağıyla takip 

etmelidir. Olaylara eleĢtirel bir Ģekilde yaklaĢmalıdır. Hayranı olduğunuz bir kiĢi veya 

programı da takip etseniz, eleĢtirel bir bakıĢ açıyla izleyin. Bir baĢka program veya 

kiĢiyle kıyaslayarak izleyin. En önemlisi de en az bir yabancı dil, mümkünse Ġngilizce 

bilin. Bu dille rahatlıkla bir röportaj yapabilecek seviyeye gelmelerini öneririm. Siyasi 

görüĢleri ne olursa olsun, karĢıt görüĢleri de öğrenip, onlara da Ģans vermek çok önemli. 

Ayrıca iyi bir iletiĢimcinin; hukuktan da, siyasetten de, ekonomiden de, spordan da, 

uluslararası iliĢkilerden de anlaması gerekiyor. Çok okumak, çok meraklı olmak ve çok 
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araĢtırmak da önemlidir. Radyoculukta; Türkiye‟de çok büyük eksikler, açık alanlar ve 

fırsatlar var. Bunları bilerek, kendilerini ona göre hazırlamalarını öneririm.” 

Ġnternetin hayatımıza girmesi ve sosyal medyanın bu kadar yoğunlaĢması, bu 

alanda da sektöre eleman gereksinimini ortaya çıkardı. Yıllardır medya sektöründe 

çalıĢan ve kendisine ait bir internet sitesi de bulunan Kubilay Tümen; Ġnternet 

gazeteciliğini Ģöyle anlattı: “ Bu tanıma dünyada aslında „Pijamalı Gazetecilik‟ diyenler 

de var. Çünkü internet gazeteciliğinde belli bir ofise ve fazla sayıda ekipman ve 

elamana gerek yok. Yalnızca bir bilgisayar, bir cihaz, bazen bir telefon ve internet 

bağlantısının yeterli olduğu bir haberleĢme ve gazetecilik türüdür. Yani internet 

gazeteciliği için; matbaa, kamera, kurgu cihazı ve büyük televizyon vericileri 

gerekmiyor. Ama hepsini de kapsayacak bir kapasite var. Görüntülü ve yazılı 

haberciliğin bir arada bulunduğu bir gazetecilik türüdür.  

Ġnternet hızımız, dünyadaki yeni teknolojik geliĢmelerin biraz gerisindeyiz. Yani 

her yerden hızlı bir Ģekilde ulaĢılabilinen bir internet altyapısı henüz yok. Ama; 4.5 –5 

G sayesinde buna eriĢebileceğimizi umuyorum. Ġnternet gazeteciliği günümüzde pek 

basın mensubu olarak görülmüyor. Tümen bu konuda Ģunları söyledi: “Internet Medyası 

adlı bir derneğimiz var. Bu konuda uzun bir süredir çalıĢmalar yapılıyor. Yukarıda 

bahsettiğim internet yasası da hayata geçirilince, internette çalıĢanlar da resmi 

makamlarca medya mensubu olarak görülecekler.” Gazete ve televizyonlar için yazılan 

haberlerin belli bir uzunluğu ve süresi vardır. “Ġnternet gazeteciliğinin tekniği ne, 

haberlerin istendiği kadar uzun yazılabilir mi?” sorusuna Tümen Ģöyle yanıt verdi: 

“Internette böyle bir sınırlama yok ama, eğer bir haberi okutmak istiyorsanız, haber 

makul bir ölçüde olmalı. Bu yüzden haberin en çarpıcı, en can alıcı yerinden haberi 

vermek gerek. Haberin spotunu ve haberin metnini koyarken de mümkün olduğu kadar 

adeta bir „hap‟ gibi kısa tutmaları ve gerekli bilgileri veren haberler daha çok okutur.” 

Ġnternet gazeteciliğini seçecek olan ĠletiĢim Fakültesi mezunlarına da bazı tavsiyeleri 

var Kubilay Tümen‟in: “Medyanın hangi bölümünde çalıĢırsanız çalıĢın, gazeteci olmak 

isteyenler için birbirinden pek farkı yoktur. „Haber‟, haber gibiyse ve güzel haberse, 

Anadolu‟nun en ücra köĢesinde de güzel bir haber yayınlansa, bırakın Türkiye‟nin 

büyük kentlerini, tüm dünya bundan haberdar olur. Önemli olan bugünkü iletiĢim 

koĢullarını iyi değerlendirebilmek.  Bunun için de o haberin sosyal medyada da 
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etkisinin ne derece önemli olduğunu bilip, bir yerlerden baĢlamak gerek. Ġstersen o 

haberi kendi blog sayfanda yayınla, iyi bir haber ise, o bir Ģekilde birileri tarafından 

bulunup, gündeme taĢınır. Yani iletiĢimi doğru kullanacak, yaptığı haberi doğru yerlere 

ulaĢtıracak. Bu yüzden iletiĢim fakültelerinde okuyan gençler, önce haber yazmayı 

öğrenmelerini tavsiye ederim. Ġnternet zaten sosyal medyadan dolayı günlük 

hayatımızda çok içinde olduğumuz bir alandır. Gazete veya televizyona göre; çok daha 

iç içe oldukları ve yanlarında taĢıdıkları bir medya koludur. O yüzden iletiĢimcilere, bu 

alana meraklı ve yetenekli öğrencileri, internet haberciliğine yönlendirmelerini tavsiye 

ediyorum. Yani bunun branĢlaĢması gerek. Bunun da internet medyasına güç katacağını 

düĢünüyorum. Internet medyası da tecrübesini, okullara taĢıması gerek. Atölyeler olur, 

uygulama siteleri olur. Yani sektörü okula, okulu da sektöre taĢımak gerek.”  

    Medya adeta bir yelpaze gibidir. Gazete, radyo, televizyon 

ve internetin dıĢında iĢ sahaları da mevcuttur. Bunlardan biri de „Medya 

Reklamcılığı‟dır. Bu konuda sektörde en iyi bilinen isimlerden biri de Yasemin 

GebeĢ‟tir. Mülakatımızda ona Ģu soruyu yönelttik. “Ġyi bir reklamcı kime denir. Ġlanlar 

bir gazete için ne denli önemlidir?” ĠĢte GebeĢ‟in yanıtı: “Ġlanların gazeteler için önemi 

çok büyüktür. Gazeteler gelirlerini reklam ve satıĢtan sağlar. Son yıllarda gazete 

tirajlarının düĢmesi, özellikle reklam gelirlerinin önemini daha da artırmıĢtır. Pazarlama 

biriminin pazar dinamikleri, ekonomik konjonktör ve rakip gelirlerinden yola çıkarak 

verdiği günlük, aylık ve yıllık hedefi gerçekleĢtiren iyi reklamcıdır. Ancak bu 

gerçekleĢtirme her zaman bazı kriterlere ihtiyaç duyar. DijitalleĢme ile birlikte 

reklamcılıkta da iĢ yapma Ģekilleri de değiĢti. Artık ne müĢterinin ne de reklam 

planlama ajanslarının bu kadar çok mecranın olduğu bir yerde her müĢteri temsilcisini 

ve onun ürününü tanıtma ihtiyacına cevap verecek zamanı kalmadı. Dolayısıyla 

geliĢmiĢ reklam satıĢçılarının değer katmayı öğrenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 

geliĢmiĢ reklamcı, analitik bir bakıĢ açısıyla kendi ürününe ve müĢterisine, ayrıca 

müĢterinin bulunduğu pazar ile ilgili tüm detaylara hakim olmalıdır. MüĢterinin ve 

reklam planlama ajansının çok sıkı bir Ģekilde izlenmesi son derece önemlidir. Yapılan 

görüĢme de bu farkındalık ve yaratıcı bakıĢ açısıyla çözüm odaklı yaklaĢım sergileyen, 

süreç ve iliĢki yönetimini içselleĢtiren reklam satıĢçıları her zaman baĢarılı olmaya 

adaydır. Reklam satıĢçılarından beklenen tıpkı bir pazarlama elemanı gibi gerektiğinde 

yeni ürünler yaratarak müĢterinin ihtiyacını karĢılayacak projeler üretmesidir. Sarsılmaz 
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ikna kabiliyeti ve baĢarma isteği olmazsa olmazlarıdır. Bugün birçok Ģirketin pazarlama 

yöneticilerinin yabancı olması ve pazar dinamiklerini takip etme zorunluluğu 

beraberinde yabancı dil gerekliliğini ve genel kültürü zorunlu kılmaktadır. Yasemin 

GebeĢ‟in, ĠletiĢim Fakülteleri‟ne de tavsiyeleri var: “Üniversite sınavlarının dıĢında 

mutlaka sözlü olarak da eleme yapılmalıdır. BaĢarma hırsı olan, analitik bakıĢı kuvvetli 

gençleri seçmek gerekir. Ayrıca öğretim üyelerinin akademisyenlerden oluĢacağı gibi, 

beraber sektör tecrübesi olan kiĢilerce de desteklenmelidir. Okul planlanmıĢ bir staj 

olanağı mutlaka sağlamalıdır.  

ĠletiĢim Fakülteleri‟nde „Halkla ĠliĢkiler‟ adı altında bir bölüm de var. Bu 

bölümden mezun olanların sektörde neler yapması gerektiğini de, bu konuda uzman 

birkaç kiĢiden biri olan Sibel Asna‟yla görüĢtük. Halkla ĠliĢkiler‟in ne olduğunu ve 

hangi alanları kapsadığını Ģöyle anlattı: “Biz buna „Genel ĠletiĢim‟ diyoruz. Ve 

iletiĢimin her bacağını kapsayabilecek yetkinliğe sahip bir iĢtir. Bu ne demektir? Bunun 

içinde çalıĢanlarla iliĢkiler var, paydaĢlarla iliĢkiler var, toplumun değiĢik kesimleriyle 

iliĢkiler var, hedef kitle var. Dolayısıyla bu meslek artık bütünsel bakabilenlerin 

yapabileceği, dolayısıyla bütünsel bakabilmek için bu niteliklerle donanmıĢ insanların 

yapabileceği bir iĢtir. Özellikle sosyal medya ve internet dünyasındaki geliĢmelerden 

sonra artık herkes bir gazeteci, herkes bir yazar, dolayısıyla iletiĢimin özü değiĢti. Bu 

yüzden; bildiğimiz anlamdaki klasik halkla iliĢkiler artık buna yetmez. Bu yüzden 

bunun farklı disiplinlerle iliĢkilendirilmesi ve iletiĢime bütüncül bakma yeteneklerinin 

geliĢtirilmesi gerekmektedir. Yani, yepyeni bir alandan bahsediyoruz. Türkiye‟de bu 

mesleğin kurucusu Alaattin Asna‟dır. Asna bunu; Türkiye‟nin en büyük Ģirketinde 

baĢlattığı için tabii ki bunun bir rol modelliği var. Büyük kurumsal Ģirketlerin isteği „bir 

Halkla ĠliĢkiler bölümleri olsun, burası basınla iliĢkisi kursun‟ idi.    

   Olay zamanlar değiĢti fakat her Ģey; iletiĢime ve demokrasiye 

bağlı. Bir kere „iletiĢim‟ demokrasi olmayan ortamlarda olmaz. Bu gerek kurum 

içindeki demokrasi, gerekse ülkenin içinde bulunduğu demokrasidir. „Demokrasi‟ 

derken. ĠçselleĢtirilmiĢ bir demokrasiden söz ediyorum. Bu ne demektir; kurumların, 

kiĢilerin veya sivil toplumun, kendi iç hiyerarĢisi içindeki demokratik ortamı, dıĢarıya 

da aynı değerlerle yansıtabilme yeteneğidir. Tabii bu eskiden sadece gazete ve 

televizyonlar olduğu için, onların politikalarıyla izdüĢümlü ilerledi. Ne zamanki 
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iletiĢimin kısıtları baĢladı, gerek gazete yöneticileri, gerekse iĢ dünyasının tepesindeki 

insanlar olsun, ki bu Özal döneminde çok yoğun görülmüĢtür. „O benim ahbabım, bu 

benim ahbabım‟, „abi, bizim haberimizi koy‟ falan gibi, küçük bir dünyaya girildi. Ama 

günümüzde internetin geliĢmesi ve sosyal medyanın çoğalması, kurumları gerçekten 

„iletiĢim‟ yapmaya zorladı. Dolayısıyla ben iletiĢimin Türkiye‟de gerçek anlamda Ģimdi 

yapılmaya baĢlandığını düĢünüyorum. Bundan evvel yapılanların büyük bir kısmının 

propaganda olduğunu düĢünüyorum.” Halkla ĠliĢkiler bölümünü seçecek olan iletiĢimci 

gençlere tavsiyelerini Ģöyle sıraladı: “Ben bu konuda biraz farklı düĢünüyorum. 

Ġnsanların önce bir alanda uzmanlaĢmaları gerekmektedir. Günümüzdeki iletiĢim 

fakültelerinde öğretilen bilgilerin artık bugünkü iĢ dünyasının ve sivil toplumun 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumunda olduklarını düĢünmüyorum. Finans bilginiz 

olmadan, finans iletiĢimi yapamazsınız. Sosyoloji bilmeden, toplumla iliĢki 

kuramazsınız. Dolayısıyla benim gençlere önerilerim, bir yandan halkla iliĢkiler 

okuyorlarsa, diğer yandan da bir uzmanlık alanı seçsinler ve o alanda kendilerini 

geliĢtirsinler. Tıpkı gazetecilik gibi. Halkla ĠliĢkiler de yabancı dil çok önemlidir. Hatta 

tek dil yetmez iki veya daha fazla dil öğrenmeleri gereklidir. Daha da açıkça 

söyleyeyim; yabancı dil bilmeyen bir kiĢi bu iĢi yapmamalı. Çünkü dünyamız çok 

değiĢti, ülkeler birbirine yaklaĢtı. Çin‟den Rusya‟ya, oradan Hindistan‟a, Ġspanya‟ya 

kadar büyük ve geniĢ bir pazar var. Ġngilizce olmazsa olmazlarıdır. Bunun yanına eğer 

mümkünse, diğer ülkelerin dillerini de öğrenmek gerek.”     

 Sibel Asna yalnız öğrencilere değil, onları yetiĢtiren akademisyenlere de 

söyleyecekleri vardı: “Buradaki akademisyen arkadaĢlar kusura bakmasınlar ama birçok 

iletiĢim fakültesinden gelen öğrencileri çok eksik buluyorum. Öğrenciler 

uzmanlaĢmamıĢ, farklı yetenekler geliĢtirmemiĢ, sadece okuldan gelmekle bu iĢi 

yapmaları mümkün değildir. Onun için iletiĢim fakültelerinin ders programlarını gözden 

geçirmeleri gerekiyor. Yeni,  farklı uygulamalar ve saha çalıĢması yapmaları gerekiyor. 

Bu iĢ okulda öğrenilecek bir iĢ değil. Akademik ortamın farklı misyonu tabii ki var. 

Ama bu iĢler kitaptan okunacak iĢler değil, pratikte durum farklıdır. GeçmiĢi 

tekrarlayarak, ileriye bakamayız. Her gün değiĢen bir alandan bahsediyoruz.” Medya 

mensuplarını bir çatı altında toplayan „Gazeteciler Cemiyeti‟ adlı Sivil Toplum Örgütü 

var. Türkiye‟nin 5 Ģehri hariç, her yerde bir gazeteciler cemiyeti bulunmaktadır.  

Bunların en büyüğü de; medyanın merkezi Ġstanbul‟daki Türkiye Gazeteciler 
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Cemiyeti‟dir. (TGC) Burada uzun yıllar cemiyet baĢkanlığı yapmıĢ olan Orhan Erinç‟in, 

ĠletiĢim Fakülteleri‟ne ve sektöre değiĢik bir pencereden nasıl baktığını sorduk: Erinç 

Ģöyle yanıtladı: “Medya 4. Kuvvetken, gazetecilik birinci plandaydı. Çok az siyaset söz 

konusuydu. Ticaret, basına daha girmemiĢti. Günümüzdeki meĢhur üçgen olarak anılan; 

Medya, Siyaset, Ticaret vardı. Buna bir dördüncüsü daha eklendi, bu da „Tarikat‟tır. Bu 

yüzden medya, 4. Kuvvet olma özelliğini yitirdi. Belirli görüĢlerin yaygınlaĢması için 

kullanılan bir araca dönüĢtü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti; Türkiye‟nin belki de 

dünyanın en özgün örgütüydü. Çünkü orada; Türkiye‟de var olan tüm fikir akımlarının 

sahiplerinin bulunduğu bir yerdi. Yani en sağdan, en sola kadar bütün görüĢ sahipleri bu 

cemiyetin üyesidir. Tabii aslında iki Ģey birbirine çokça karıĢtırılıyor. Bunlardan 

birincisi Türkiye‟de iki baĢlı bir meslek örgütünün varlığı mevcut. Diğer ülkelerde 

„Birlik‟ (Union) dedikleri, medyanın hem ekonomik, hem de mesleki çıkarlarını 

koruyan tek örgüt var. Türkiye‟de demokrasiye geçiĢteki aksaklıklar nedeniyle 

cemiyetlerin kurulmasına ancak 1946 yılında izin verildi. Gazeteciler Sendikası‟nın 

kurulmasına izin verilmesi, 5953 sayılı yasanın çıktığı 1952 yılıdır. Fakat ortada sendika 

bugünkü anlamda ne örgüt olarak, ne de yetki olarak vardı. Yani sendikalar kuruldu 

ama yetkileri cemiyetlerle eĢitti. Bu iki ayrı kuruluĢ nedeniyle, iki baĢlı bir yönetim var. 

MeslektaĢlarımızda; ince eleyip, sık dokumadıkları için de, sendikadan beklemeleri 

gerekenleri, cemiyetten bekliyorlar. Oysa cemiyet; gazetecilik mesleğini temsil eden bir 

örgüttür. Üyelerinin mesleki çıkarlarını korumakla görevlidir. „Bunu nasıl yapabilir‟e 

gelince, bu siyasi partilerle ve iktidarlarla olan iliĢkileriyle yapabilir. Cemiyet bu 

konuda gerekli giriĢimlerde bulundu ama Türkiye‟de yasalar yapılırken, siyasal tercihler 

söz konusu olur. Oysa Türkiye‟nin imzaladığı uluslararası sözleĢmelerde verdiği sözler 

var. Ancak bunlar siyasal çıkarlara ters düĢtüğü için, o kurallar getirilirse gazetelerin ve 

gazetecilerin kullanılması oranı büyük ölçüde azalacağından, hiçbir siyasal parti, 

gazetecilerin sorunlarıyla veya gazetelerin sorunlarıyla yeterince ilgilenmiyorlar. 

Ġlgilenseler de, muhalefetteyken söylediklerini, iktidara geldiklerinde yerine 

getirmiyorlar. Çünkü basını kullanma olanağı kendi ellerine geçiyor. Türkiye‟de geniĢ 

katılımlı hazırlanan tek yasa, basın yasasıdır. 57. Hükümet döneminde çalıĢmalar 

baĢladı, bunun baĢlaması için de Gazeteciler Cemiyeti‟nin Hukuk DanıĢmanı‟nın 

giriĢimiyle oldu. Ancak bunun içine de yasa hazırlayıcılar yine siyaseti soktu. Örneğin; 

Basın Yasası‟nın ünlü bir 3. Maddesi var. Biz onu, Avrupa Ġnsan Hakları 
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SözleĢmesi‟nin 10. Maddesine uygun olması için çalıĢtık. Ancak buradaki „Basın 

Hürdür‟ bölümü yasaya girdi, „Sansür edilemez‟  bölümü yok. Yine Avrupa Ġnsan 

Hakları SözleĢmesi‟nin 10. Maddesinde; „Resmi makamların müdahalesi olamaz‟ diye 

bir kavram var. Bu maddeyi de koyduramadık. Buna rağmen yine de var olan yasaların 

en iyilerinden biri. Çünkü „hapis cezası‟ yerine, „para cezası‟nı öngören maddeler var. 

Ayrıca; para cezasının ödenmemesi halinde, hapis cezasına dönüĢtürülmemesi de var. 

Yalnızca iki yerde hapis cezası var. Birincisi gazetelere saldırı, tahrip etme, yakma 

yıkma,  ikincisi de; dağıtımın engellenmesi durumundaki para cezaları ödenmezse hapis 

cezasına çevriliyor. Ancak bunu yapan aynı Meclis ve bunu geçiren aynı Adalet 

Komisyonu, bu para cezasını öngören maddeler Türk Ceza Yasası‟nda da yer alıyor. 

Burada yer alan para cezalarına hapis cezası var. Yani böyle çeliĢkili bir durum mevcut. 

Gazeteciler Cemiyeti‟nin Yasa yapma gücü yok, ancak önerme gücü var. O gücü 

kullanması da iktidardaki çoğunluğun tercihlerine uygunsa dikkate alınır.”  

Cemiyet baĢkanına; ĠletiĢim Fakülteleri ve sektöre yönelik düĢüncelerini de 

sorduk: Orhan Erinç Ģöyle yanıtladı: “Benim baĢkanlığım döneminde, iletiĢim 

fakültelerinin dekanları, cemiyetle birlikte toplanıyorlardı, biz de onlara geleceğin 

gazetecileri olacak olan öğrenciler konusunda tavsiyelerimizi söylüyorduk. O dönemde 

toplanan iletiĢim dekanları, mezunlarına iĢ bulabilme konusunda çok duyarlıydı. Ben 

Ģimdi baĢkan değilim ama, hâlâ öyle olduklarını düĢünüyorum. ġuna dikkat edilmesi 

gerek; gazetecilik „yapılarak‟ öğrenilir. Tıpkı bir yüzme gibi... Yani yalnızca kitaptan 

okuyarak gazeteci, ya da suya girmeden yüzücü olunmaz. Türkiye Gazeteciler 

Cemiyeti‟nin çıkarmıĢ olduğu „Bizim Gazete‟ de, iletiĢim öğrencileri için zaten staj 

olanakları sağlanıyor. Ama teknoloji değiĢtiği için, eskisi gibi masanın birine gazeteci 

adayını oturtmak yetmiyor, ona bir de bilgisayar bulmak lazım ki, üretimin 

yansıtabilsin. Ama bilgisayar sayıları da sınırlı olduğu için, stajyer sayıları da doğal 

olarak azalıyor. Bir de Ģu sıkıntı var; yapılan değiĢiklikle sıfatı ne olursa olsun 

çalıĢanların (staj yapanların), staj yaptıkları medya kuruluĢu tarafından sigortalı 

yapılması gerekiyor. Bunu TGC BaĢkanı olduğum dönemde, ÇalıĢma Bakanı ile 

konuĢup bu sıkıntıyı dile getirmiĢ “Staj yapanlara sigorta yapılmadığı zaman „kaçak 

iĢçi‟ çalıĢtırıyormuĢ durumuna düĢüyorsunuz. Bu da o medya kuruluĢunu para cezasıyla 

karĢı karĢıya bırakıyor” demiĢtim. Bakan Bey‟de bana; “Bizi ilgilendirmez” diye yanıt 
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vermiĢti. Yine getirilen bir kurala göre; staj yaptıran özel fakülteler, öğrencisinin sigorta 

parasını ödemek durumunda. Böyle bir bütçesi olmayan iletiĢim fakültelerinin büyük bir 

bölümü „zorunlu staj‟ uygulamasını kaldırdılar. Devlet üniversitelerine gelince; bunların 

devlet tarafından yıllık bütçeleri yapılırken, bu hesaplanmıyor. Oysa bu bütçe 

yapılırken, „staj ödeneği‟ diye bir kalemin de konması gerekiyor.” Medya mensupları; 

yazdıkları haberler veya söyledikleri sözlerden dolayı, bazen yargı ile karĢı karĢıya da 

gelirler. Medyanın hukuki yönünü konuĢmak için, bir medya hukukçusuyla görüĢüldü. 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti‟nin Hukuk DanıĢmanı, Avukat Gökhan Küçük, bu 

konuyu Ģöyle yanıtladı: “1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‟nın Ġkinci 

bölümünde „KiĢinin Hakları Ve Ödevleri‟ baĢlığını altında; 26. ve 32. maddeleri 

arasındaki düzenlemeler DüĢünce Özgürlüğü, Basın Özgürlüğü  ile ilgilidir. Basın 

Kanunu‟nun gerekçesini göz önüne alırsak, „yeterlidir‟ diyebiliriz. Ülkemizdeki asıl 

sorun kanunlardan ziyade, kanunu uygulayanların antidemokratik yaklaĢım ve 

uygulamalarıdır.”     Gökhan Küçük‟e; “Medya haber yaparken, 

nelere dikkat etmeli, ediliyor mu, edilmiyorsa niçin edilmiyor?”  Sorusunu yönelttik. 

Küçük Ģöyle yanıtladı: “Bu sorunuza hukuksal açıdan cevap verebilirim. Bir haber 

yaparken; Yargıtay‟ın dikkate aldığı dört ana inceleme kriteri vardır. Bu kriterlere 

uyulmadığında haber hukuka aykırı hale gelir.  Bu kriterlere göre; haber gerçek olacak, 

haber güncel olacak, haberin yapılmasında / verilmesinde kamu yararı olacak, haber 

yaparken özle biçim arasında denge korunacak, kimseye hakaret edilmeyecek, 

sövülmeyecek, asılsız suçlamalarda bulunulmayacak vb. Bu açıdan internet önemli bir 

haber kaynağı olarak karĢımıza çıkmaktadır. Televizyon ve gazetelerde yer almayan 

haberlere sosyal medya üzerinden ulaĢmak mümkün olabilmektedir.” Avukat Gökhan 

Küçük‟ün; ĠletiĢim Fakültesi öğrencilerine; dikkat etmeleri gerekenler konusunda 

uyarıları da var. Mesleklerini severek yapmalarını, zorluklardan yılmamalarını, TGC 

Hak ve Sorumluluk Bildirgesi‟ni mutlaka okumalarını ve özümsemelerini, meslek 

yaĢantısında bu bildirgeye uygun davranmalarını, Öncelikle kendi mesleklerine iliĢkin 

tüm mevzuatı incelemelerini, Temel hukuk bilgisine sahip olmalarını, Hukuki 

kavramları mutlaka öğrenmelerini ve doğru kullanmalarını, örneğin bir muhabir bir 

yargı haberini aktarırken, ceza usul kanunundaki kavramları iyi bilmelidir. (Sanık kime 

denir, müĢteki kimdir,  soruĢturmayla kovuĢturma arasındaki fark nedir  vb.)  

UğraĢtıkları alandaki kavramların içeriklerine hakim olmalarını, Mutlaka mesleklerini 
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ilgilendiren örgütlerle yakın iliĢki içinde olmalarını, ÇalıĢma yaĢamında kendi haklarını 

bilmelerini ve  Basın ĠĢ Kanunu kapsamında çalıĢmaya özen göstermelerini, Gazetecilik 

mesleğinde köĢe taĢı olmuĢ meslek büyüklerinin eserlerini okumalarını, Dünyadaki 

yenilikleri takip etmelerini, En önemlisi gazeteciliğin  özgürlüklerden, insan hakları ve 

barıĢtan yana bir meslek olduğunu hiçbir zaman unutmamalarını diliyorum. 

5.5. Yorumlar 

Bu çalıĢmayı yaparken, birçok verinin ortaya çıkmasını sağladık. Sayıları; 

verileri birbiriyle karĢılaĢtırınca, birtakım tutarsızlıklar ortaya çıktığını gördük. Bunları 

Ģöyle sıralayabiliriz: 2020 yılı itibariyle Türkiye‟deki toplam sayısı 208 olan; devlet ve 

vakıf üniversitelerinde 73 tane ĠletiĢim Fakültesi var. Buralarda 79 binden fazla öğrenci 

okumaktadır. YÖK‟ün, 2017-18-19 verilerine göre; her yıl ortalama 7-8 bin öğrenci 

mezun olmaktadır. Bu mezunların; az bir kısmı „akademisyen‟ olarak, eğitimlerine 

devam ederken, büyük bir çoğunluk, medya sektöründe iĢ bulabilme peĢinde 

koĢacaklardır.   Medya sektöründe ise, on yıllardaki ekonomik krizler ve 

birleĢmeler sonucu gelen küçülmelerle, çalıĢan tecrübeli elemanlarının büyük bir 

kısmını, iĢten çıkarmalar görülmektedir. ÇalıĢanlar; birkaç kiĢinin iĢini tek baĢına 

yapmaya zorlanmaktadır. Yani tecrübeli medyacıların iĢsiz kaldığı bir ortamda, yeni 

mezunların iĢ bulma Ģansı o derece azalmaktadır. Bu arada; mevcut ĠletiĢim Fakülteleri 

ile, medya sektörü arasında uzun süredir devam eden bir irtibatsızlık olduğunu saptadık. 

Mülakat yaptığımız ĠLEDAK Yöneticisi Prof. Dr. Aysel Aziz‟in de açıklamalarından 

anlaĢılacağı üzere; hem ĠletiĢim Fakülteleri‟nin, hem de medya sektörünün birtakım 

sorunları mevcuttur.  

Mülakat yaptığımız medyanın 31 önemli ismi de, ĠletiĢim Fakülteleri‟nden gelen 

öğrencilerin, sektörün gerçeklerinden uzak yetiĢtirildiği görüĢündeler. 

* ĠletiĢim Fakülteleri‟nin müfredatı yetersizdir, sektöre cevap verecek bir tarzda 

tasarlanmamıĢtır. Daha ziyade teorik ve bilimsel yaklaĢımlara cevap verecek 

niteliktedir. ġüphesiz ki buna da ihtiyaç vardır. Ancak medya sektöründe çalıĢmak 

isteyen öğrencilerin ihtiyaç duyacağı derslerinde yeterli düzeyde ihtiyaca cevap verecek 

düzeyde olması gerekir.         

 * Medya sektörü de, iletiĢim mezunlarına istihdam sağlayacak bir yapıda olması 



193 

 

gerekir.          

 * Ayrıca Türk medyası gittikçe daralarak, tiraj, reklam ve istihdam konusunda 

büyük bir kan kaybı yaĢamaktadır. Bu yüzden; Türkiye‟de gazeteler zaman tiraj 

kaybetse,  gazete, televizyon ve radyoların reklamlarında ne zaman düĢüĢ olsa, bunun 

çaresini bulmak yerine, çok ucuz yöntemler seçerler. ÇalıĢanlardan bazılarını iĢten 

çıkarmaya baĢlarlar. Oysa kriz anını, bir fırsata çevirmenin yolu, yetiĢmiĢ ve tecrübeli 

insanları iĢten çıkartmak olmasa gerek. Çünkü her sektörde olduğu gibi, „insana yatırım‟ 

çok önemlidir.  Son yıllarda; ĠletiĢim Fakültesi‟nden mezun olan binlerce genç gazeteci 

adayı da sektörde iĢ aramaya baĢlayınca, büyük bir istihdam sorunu yaĢanmaya baĢladı. 

5.6. Özet 

ÇalıĢmamızda en büyük iki sektör olarak, bir yanda ĠletiĢim Fakülteleri‟ni, diğer 

yandan da bu okullardan mezun olacak olan öğrenciler için istihdam oluĢturacak olan 

medya sektörünü ele aldık. ÇalıĢmanın çeĢitli bölümlerde de ele aldığımız üzere; 

öncelikle sektörün akademik tarafına eğildik. Ancak günümüze ıĢık tutmak için, 

geçmiĢi de unutmamak gerek düĢüncesiyle; Türkiye‟deki medya eğitiminin ne zaman 

baĢladığına da bir göz atmak Ģarttı. O zamana kadar gazetelere ağırlıklı olarak “alaylı” 

dediğimiz, “usta-çırak” öğretisiyle gazeteci kiĢiler hâkimdi. Bunlar çoğu az tahsilli veya 

farklı eğitimlerden gelen gazetecilerdi. Türkiye‟de ilk özel gazetecilik okulu 1948‟de 

Müderris Fehmi Yahya tarafından açılan Ġstanbul Özel Gazetecilik Okulu‟dur. 

Üniversite düzeyinde bir eğitim kurumu olan okul, basın dünyasına ve iĢ hayatına 

hazırlıklı eleman yetiĢtirmek amacıyla kuruldu. Okul, biri ortaokul üzerine 3 yıllık, 

diğeri ise lise üzerine bir yıllık eğitim veren iki devreden oluĢuyordu. Okulun 

eğitimine 1963 yılında ara verildi. 

Türkiye‟de ciddi anlamda, gazetecilik eğitiminin miladının, 1950 yılı olduğu 

bilinmektedir. Bu tarihte Ġstanbul Üniversitesi, Ġktisat Fakültesi‟nde bağlı, „Gazetecilik 

Enstitüsü‟ açılmıĢtır. Bu tarihten tam 15 yıl sonra (1965), Ankara Üniversitesi, Siyasal 

Bilgiler Fakültesi, Basın Yayın Yüksekokulu, eğitim vermeye baĢladı. 1980‟in baĢında; 

gazetecilik eğitimi veren ve adı; „enstitü‟, ya da „yüksekokul‟ olan ve baĢka fakültelerin 

Ģemsiyesi altında yer alan okullar, „ĠletiĢim Fakültesi‟ adını almaya baĢladı. Eski 

yıllarda sayısı çok az olan ĠletiĢim Fakülteleri 1990 yılının baĢından günümüze kadar, 

hızla çoğalarak geldi. Devlet üniversitelerindeki ĠletiĢim Fakülteleri‟nin yanı sıra, 
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birtakım giriĢimciler ve kuruluĢlar da çeĢitli vakıflar kurarak, ĠletiĢim Fakülteleri 

açmaya baĢladı. Bugün (2020) Türkiye‟de var olan toplam 208 devlet ve vakıf 

üniversitelerinin bünyesinde, 73 tane ĠletiĢim Fakültesi var. Yüksek Öğretim Kurumu 

(YÖK) kaynaklarına göre; 2019-2030 öğretim yılında, Türkiye‟de devlet ve vakıf 

üniversitelerinde; Toplam 7,940,133 öğrenci var. Türkiye‟de var olan 73 ĠletiĢim 

Fakültesi‟nde (devlet ve vakıf) ise 79,475 öğrenci eğitim görmektedir. 73 üniversitenin; 

28‟i Vakıf Üniversitesi, 45‟ü ise Devlet Üniversitesi‟dir. 73 ĠletiĢim Fakültesi‟nden 9‟u 

pasif, 64‟ü ise aktiftir. Pasif durumda olan fakültelerin 2 tanesi vakıf, 7 tanesi ise devlet 

üniversiteleri bünyesinde yer almaktadır. Türkiye‟de ĠletiĢim Fakülteleri bünyesinde; 

305 Profesör, 249 Doçent, 602 Doktor Öğretim Üyesi, 149 Öğretim Görevlisi, 597 

AraĢtırma Görevlisi bulunmaktadır. Toplam öğretim elemanı sayısı ise 1902‟dir. 2019-

2020 yılında ĠletiĢim Fakülteleri‟ne 15.211 öğrenci kayıt yaptırmıĢtır. Yine bu tarihte 

ĠletiĢim Fakülteleri‟nde okuyan öğrenci sayısı toplam 79.475‟dir. 

ĠĢin akademik tarafını böyle özetledikten sonra; medya tarafına da baktığımızda 

Ģöyle bir tabloyla karĢılaĢmaktayız. Türkiye‟de modern anlamda çıkan ilk gazete 1895 

yılındaki Ġzmir‟de çıkan Yeni Asır Gazetesi olarak görülmektedir. Cumhuriyet‟in 

ilanından sonra; günümüzde de halen varlıklarını sürdüren birçok ulusal, bölgesel ve 

yerel gazete katılmıĢtır. Bunlara, iletiĢimin yan kolu olarak da, reklam - ilan bölümleri 

ve Ġnsan Kaynakları eklenmiĢtir. 2000‟li yılların baĢından itibaren „Yeni Medya‟ 

dediğimiz internet ve sosyal medya da eklenerek, medyanın yelpazesi geniĢlemiĢtir. 

Ancak bu geniĢleme olurken, tiraj kaybı, birleĢmeler ve küçülme gibi bazı sorunlar da 

beraberinde getirmiĢtir. Medyadaki iĢ imkânının daralmasına karĢılık Türkiye‟deki 

devlet ve vakıf üniversitelerindeki ĠletiĢim Fakültesi sayısında her geçen gün artıĢ 

kaydedilmektedir.  2020 yılı itibarıyle; Türkiye‟deki 81 ilin 76‟sında, medya 

mensuplarının üye olduğu gazeteciler cemiyeti mevcuttur. Bunların 5‟inin baĢkanı 

kadındır. (Alanya, Gaye CoĢkun: 107 üyesi var. Aydın, Semra ġener 150 üyesi var. 

Çanakkale, Hafize Akıncı: 149 üyesi var. Ġzmir, Misket Dikmen 903 üyesi var. 

Karabük, Serap Karaoğlu: 40 üyesi var) AraĢtırma kapsamında ulaĢılan Türkiye‟nin 81 

ilinin, 76‟sında Gazeteciler Cemiyeti‟ne üye medya sektörü çalıĢanlarının eğitim 

durumları tespit edilmiĢtir. Toplam ulaĢılan üye sayısı 15.006‟dır. Bu sayıdaki eğitim 

durumları Ģöyledir: Ġlkokul: 446, Ortaokul: 393, Lise-ĠletiĢim: 61, Lise-Diğer: 5685, 

Önlisans (ĠletiĢim) 33, Önlisans (diğer) 300, Lisans-ĠletiĢim: 4283, Lisans: (diğer) 3746, 
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Yüksek Lisans – ĠletiĢim: 8, Yüksek Lisans (diğer) 50, Doktora: 1. Her eğitim seviyesi 

toplam olarak kabul edilip tekrar hesaplanarak, iletiĢimle ilgili bir bölümden mezun 

oranı belirlenmiĢtir. Buna göre; lise mezunları arasında iletiĢim lisesinden mezun 

istihdam oranı yüzde 1.1‟dir. Önlisans mezunları arasında, iletiĢimle ilgili bir bölümden 

mezunların istihdam oranı yüzde 9.9‟dur. Lisans seviyesinde ĠletiĢim Fakültesi‟nden 

mezun olanların istihdam edilme oranı yüzde 53.3‟tür. Yüksek lisans yapmıĢ olanlar 

arasında oran ise 13.8‟dir. 8‟i kadın. 23‟ü erkek, toplam 31 medya mensubuyla mülakat 

yapıldı. Kendileri hem ĠletiĢim Fakültesi mezunu olan, hem de medya sektörünün çeĢitli 

dallarında görev yapan bu isimler, iki sektörü de tüm yönleriyle analiz etti. GörüĢme 

yapılan baĢarılı ve iletiĢim fakültesi mezunu medyacıların, mülakat transkriptleri 

ĠletiĢim Fakülteleri‟ndeki eğitim ve medya sektörü ile ilgili çeĢitli konular açısından 

analiz edilmiĢtir. Yüz yüze ve derinlemesine mülakata katılanların en çok kullandığı 

kelimeler, aĢağıdaki Ģekilde de görüleceği üzere Ģunlardır: 

* ĠletiĢim Fakülteleri için öneriler nelerdir?       

 * Medya çalıĢanları mutlaka mektepli mi olmalı?      

 * Medyanın bir meslek olamamasının sebepleri nelerdir?     

 * Medyaya yapılan baskılar nasıl ve kimler tarafından gelmektedir?   

 * ĠletiĢim Fakültesi öğrencilerinin Ġngilizce yeterliliği ne kadardır?    

 * Medya sektörüne geçmek isteyen öğrenciler, okuldayken nelere dikkat etsinler.

 *ĠletiĢim Fakültesi‟nde verilen eğitimde, uygulamalı eğitim, medya sektörü için 

ne derece önemlidir?           

 * Medyanın herhangi bir kolunda çalıĢan gazetecilerin mutlaka iletiĢim mezunu 

olmaları gerekir mi? Mülakata katılanlar; ĠletiĢim Fakültesi eğitimi almıĢ olmanın 

önemi vurgulansa da, medya da baĢarılı olmak için bunun her zaman gerekli veya 

yeterli olmayacağı da belirtilmiĢtir. Medya sektöründe mezun olunan fakülteden daha 

ziyade iĢ ile ilgili bilgi, beceri ve yeteneklerin geliĢtirilmiĢ olması gerektiği 

vurgulanmıĢtır. ĠletiĢim Fakülteleri‟nde iyi eğitim verilmesinin gerekliliği ve donanımlı 

mezunlar üretmenin önemli olduğu belirtilmiĢtir. „Medya çalıĢanlarının mutlaka iletiĢim 

mezunu olmaları gerekir mi?‟ sorusuna, kendileriyle mülakat yapılan ĠletiĢim Fakültesi 

mezunu olan ve medya sektörünün çeĢitli dallarında çalıĢan isimler de Ģu yanıtları 

vermiĢlerdir:           
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Can Ataklı: Medyada İletişim Fakülteleri‟nden gelmeyen kişiler fiziksel özelliği 

ve güzelliğinden faydalanmak için ekrana çıkarıyorlar.,  Bunların olmaması için de, 

İletişim okuyan öğrencilerin, sektöre iyi yetişmiş birer eleman olarak gelmesi gerek. 

Ben medya sektöründe yöneticilik yaptığım dönemlerde; işe aldığım kişiler arasına 

iletişim okuyan gençlere öncelik tanırdım, ama okulların da, öğrencileri medya 

sektörüne iyi yetiştirmesi gerek.  

Celal Toprak: İletişim Fakülteleri‟nden gelen gençlerin günün birinde medyada 

ağırlıklarını hissettirip, ele geçireceklerine inanıyorum. Bunun için fakültelerin de çok 

iyi eğitim vermeleri gerekir.          

 Faik Uyanık: Teknoloji, giderek hepimizi birer yayıncıya dönüştürdü. İnternet, 

cep telefonu ve tabletler sayesinde artık herkes bir radyocu veya televizyoncu olabilir. 

Ciddi de bir etki oluşturabilir. Ancak iyi bir şey yapılacaksa; bu işin ilmini bilen iletişim 

mezunlarının sektöre girmesi ideal elbette.        

 Kadir Çöpdemir: Öğrenciler bir İletişim Fakültesi‟nde altyapı ve teorik 

derslerini de almışsa, radyoculukta çok başarılı olur.     

   Prof. Dr. Haluk Şahin: Türkiye‟de son yıllarda İletişim Fakültesi 

mezunları, medyada egemen hale geldi. Ama Türkiye‟de asıl problem orada değil. 

Türkiye‟deki iletişim mezunları medyada „karar verici konumlara‟ geldiler ama „karar 

verici hale‟ gelmediler. 

ĠletiĢim Fakülteleri ile medya sektörü arasında uzun yıllardır bir iletiĢimsizlik 

olduğu, her iki tarafça da sürekli olarak dile getirilmiĢtir. Sektör yöneticileri; ĠletiĢim 

Fakülteleri‟nde verilen derslerin, sektör gerçeğiyle bağdaĢmadığını vurguluyor. Ders 

programlarının hazırlanmasında kuramsal derslerle meslek uygulamalarına yönelik 

derslerin nasıl dengeleneceği sorusunun temelinde, iletiĢim eğitiminin sektörün mü 

yoksa üniversitenin mi denetiminde olacağı sorusu yatmaktadır. Tüm bu bulgulardan 

ortaya çıkan problemlere bir göz atacak olursak; ĠletiĢim Fakültesi mezunları ya 

akademik kariyerlerine devam edecektir, ya da medya sektörünün herhangi bir dalında 

mesleklerine baĢlayacaklardır. Ancak gerek ĠletiĢim Fakülteleri‟nin, gerekse medya 

sektörünün, istihdam kapasitelerini göz önüne alırsak birtakım sıkıntılar ortaya 

çıkmaktadır. ĠletiĢim Fakültesi‟nden mezun olanlar; akademi ve medyada kolay iĢ 

bulamayabilir. Gerek yerel, gerekse ulusal medyanın istihdam kapasitesi bellidir. 
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ĠletiĢim Fakülteleri‟nin sayısı ve her yıl verdiği mezun sayısı, istihdam kapasitesinin 

üzerinde olduğu düĢünülmektedir. Aynı zamanda, tecrübeler ve yapılan araĢtırmalar 

göstermiĢtir ki; ĠletiĢim Fakültesi müfredatı, medya sektörünün gereksinimlerinden 

farklıdır. Bunun nedeni de, ĠletiĢim Fakültesi‟ndeki akademisyenlerin çoğunun medya 

sektörüyle irtibatının olmaması, ya da az olmasına dayandığı söylenmektedir. 

Günümüzde iletiĢim okuyan binlerce gencin hepsi akademisyen olamayacağına göre, 

sektöre de eleman yetiĢtirmek gerekmektedir. ĠletiĢim okullarından mezun olan gençler 

medya sektöründe iĢ bulamaz hale gelirken, bunun tam tersi; Türkiye‟nin her yanındaki 

devlet ve vakıf üniversiteleri, sürekli olarak ĠletiĢim Fakülteleri açmaya devam ediyor. 

Ayrıca hem ĠletiĢim Fakülteleri hem de medya üzerinde çeĢitli baskıların olduğu 

mülakat yaptığımız birçok katılımcı tarafından Ģöyle ifade edilmiĢtir: 

Prof. Dr. Haluk Şahin: İletişim Fakülteleri‟ne baskı gelir, daha da çok 

gelecektir. Bu baskılardan bazıları, „görünen baskılardır. Bazıları da „görünmeyen 

baskılardır.  Yılmaz Özdil: Köşe yazarının özgürlüğü, aslında kendi iradesiyle 

sınırlıdır. Yani gazete yönetimiyle fikirlerimiz uyuşmuyorsa, gazete yöneticileri „iktidar 

baskısı altında olduğu için‟,  beni (bizi) taşıyamayacak durumdaysa, ben yazımı 

değiştirmem, çalıştığım gazeteyi değiştiririm.       

     Celal Toprak: Baskı ve tehdit, gazeteciliğin 

olmazsa olmaz parçalarından biridir. Bunların nasıl göğüsleneceğini geçmişteki 

gazeteci büyüklerimiz bize gösterdi, biz de aynı yöntemlerle bunlarla baş etmeye 

çalışıyoruz.      Metin Yılmaz: Bize sürekli olarak 

baskı, iktidar kanadından gelir. Oysa Türkiye bir hukuk devletidir. Yargı ve mensupları 

da, tarafsız ve dürüst olmalıdır.    Sedef Kabaş: Bugünün Türk 

medyasında baskı görmemiş gazeteci ve televizyoncu sayısı yok denecek kadar azdır. 

Günümüz medyası, tıpkı ülke gibi farklı bir dönemden geçtiği için, editoryal bir 

bağımsızlıktan söz etmek biraz saflık olur.     

Türkiye‟de Basının özgürlüğü ve tarafsızlığı; Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası‟yla garanti altına alınmıĢtır. Anayasa‟nın 28. Maddesi‟ne göre; „Basın 

hürdür, sansür edilemez‟ der. Benim amacım, ĠletiĢim Fakülteleri‟yle medya sektörü 

arasındaki problemleri ortaya koymaktır. Ġki kurum arasında bir köprü oluĢturup, sıkıntı 

ve problemleri ortaya çıkarmak ve çözüm önerilerinde bulunmaktır. Bu iki sektörün 
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belli aralıklarla iĢbirliği içinde olmaları, ĠletiĢim Fakülteleri‟ndeki müfredatı, sektörün 

ihtiyaçlarına göre düzenlemeleri ve de medya sektörüne daha hazır yetiĢmiĢ, az da olsa 

deneyimli öğrenciler kazandırmaktır.  

ĠletiĢim Fakültesi Akademisyenleri‟nin belli aralıklarla, medya sektörünün 

çeĢitli dallarını ziyaret etmeleri ve orada nasıl bir çalıĢmanın yapıldığını, ilk elden 

öğrenmelerini sağlanmalıdır. Akademisyenler; sektörde gördüklerini, derslerinde 

öğrencilere öğretmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca öğrencileri de çeĢitli aralıklarla medya 

kuruluĢlarına götürmeli, gerekirse, tüm gününü orada geçirip, bir gazetenin nasıl 

yapıldığını, bir televizyon haberlerinin nasıl hazırlandığını görmeleri sağlanmalıdır. 

Öğrencilerin de; ucundan kulağından, o günlük çalıĢmalara katılmaları sağlanmalıdır. 

Bu durum; ĠletiĢim Fakülteleri ile medya sektörü arasındaki en büyük kopukluğun 

giderilmesi demektir.   Ayrıca; ĠletiĢim Fakülteleri müfredatlarındaki bazı çağ dıĢı 

kalmıĢ ya da sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeyen derslerin okutulması tekrar gözden 

geçirilebilir. ĠletiĢim Fakülteleri ile medya sektörü arasındaki bağın nasıl güçleneceği 

önemlidir. Bunun için ne tür bir yol izleneceğinin ortaya koyulması ve istihdam için 

gerekli tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır. Bununla ilgili sıkıntılara çözüm 

aranılmasıdır.      AraĢtırmanın önemi; bazı devlet ve birçok 

vakıf üniversitesindeki ĠletiĢim Fakülteleri, adeta apartman katında kurulmuĢtur. 

Öğrencinin yetiĢmesi için gerekli olan altyapı ya çok yetersiz, ya da hiç yoktur. Bu 

yüzden ĠletiĢim Fakülteleri‟nde öğrenciler, sektöre yönelik tecrübeyi 

kazanamamaktadır.        ĠletiĢim Fakültesi 

mezunlarının medya sektöründe istihdam, kapasitenin çok üstünde olduğu 

düĢüncesinden yola çıkmalıyız. Bu konuda yetkili kuruluĢ olan YÖK (Yüksek Öğretim 

Kurumu), bazı yetersiz ĠletiĢim Fakültesi‟nin, her dönem öğrenci almasına kısıtlama 

getirebilir. Hatta birkaç yıl için yeni öğrenci alımına dondurma uygulayabilir. Böyle 

medya sektörüne girmesi gereken ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının sayılarında bir 

azalması sağlanabilir. Bu çalıĢmamızda; medya sektörünün kapasitesinin, ĠletiĢim 

Fakülteleri‟nin mezun öğrenci sayısının çok altında olduğu varsayımından hareket 

edildi. Mevcut durum gösteriyor ki; ĠletiĢim Fakültesi mezunlarından birçoğu halen 

medya sektöründe iĢ bulamamaktadır. Bu yüzden de baĢka istihdam sahalarına 

yönelmektedirler. ĠletiĢim Fakülteleri‟ndeki müfredatları incelediğimizde görüyoruz ki; 

kuramsal yaklaĢımlar, daha ağırlıklı bir durumdadır. Oysa ki; kuramsal yaklaĢımlar, 
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medya sektörünün gerçeğine yanıt verebilecek bir öğreti değildir. Bunlar bilimsel 

çalıĢmalarda kullanılabilir ve yararlıdır. ÇeĢitli iletiĢim teorisinin geliĢtirilmesinde 

geçerli olabilir. Ancak medya sektöründe çalıĢanların iĢine yaramamaktadır. Bu da Ģunu 

gösteriyor ki; müfredatla, istihdam alanı arasındaki iliĢki, yok denecek kadar çok düĢük 

düzeydedir. Amacım; bunları araĢtırıp, iki sektör arasında daha sağlıklı bir diyalog ve 

çalıĢma yollarını bulunmasına yardımcı olmaktır. Günümüze ve çağımıza uygun bir 

iletiĢim modelinin nasıl geliĢtirileceğinin yollarını araĢtırmak ve bunları bulmaya 

çalıĢmaktır. 

Yargı            

 * ĠletiĢim Fakülteleri‟nin sayısı fazladır.      

 * ĠletiĢim Fakültesi mezunları, medya sektöründeki istihdam kapasitesinin çok 

üzerindedir.           

 * ĠletiĢim Fakülteleri, medya sektöründen kopuk olduğu için, öğrencilerin 

uygulamadan pek haberi yoktur. Fazlasıyla teoriye yöneltilmiĢlerdir.   

 * ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının tamamı, akademik kariyeri seçmeyeceklerine 

göre; teorik derslerin sayısının, uygulamalı derslere orantılanması gerekmektedir. 

 * ĠletiĢim Fakülteleri‟nde yeteri kadar uygulamalı ders verecek tecrübede 

akademisyenler yoksa, sektör tecrübesi olan ve kendileri de ĠletiĢim Fakültesi mezunu 

kiĢilerin de istihdam edilmesi çok yararlı olacaktır. 

Öneriler 

Gerekli kanunlar çıkartılmalı 

* Hükümet yetkilileriyle görüĢülüp, medyanın tıpkı bir doktorluk veya avukatlık 

gibi bir „Meslek‟ olarak kabul edilmesi için, gerekli kanun veya genelgelerin 

çıkarılmasına uğraĢılmalıdır.         

 * CumhurbaĢkanlığı, TBMM, Bakanlıklar baĢta olmak üzere; devlet ve hükümet 

yetkilileriyle olabilecek her fırsatta görüĢmeler yapılmalıdır. Birçok kamu 

kuruluĢundaki „Basın ve Halkla ĠliĢkiler‟ bürolarına,  iletiĢim fakültelerini bitirenlerin 

alınması için uğraĢı verilmelidir.        

   * CumhurbaĢkanlığı ĠletiĢim Merkezi (CĠMER), TRT, Anadolu 
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Ajansı, Basın Ġlan Kurumu ve devletin diğer kuruluĢlarıyla görüĢmeler yapılıp, iletiĢim 

mezunlarına iĢ olanakları sağlanmalıdır.  

İletişim Fakültesi Mezunu olmayanlara Sarı Basın Kartı verilmemeli   

 *Gerekli yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra; CumhurbaĢkanlığı ĠletiĢim 

Merkezi‟yle (CĠMER) görüĢüp, „ĠletiĢim Fakültesi Mezunu‟ olmayanların dıĢında, 

kimseye „Sarı Basın Kartı‟ verilmemesi sağlanmalıdır. Ciddi olarak araĢtırılırsa, 

günümüzde bazı medya kuruluĢlarında; muhasebe müdürünün, icra kurulu üyesinin, 

iĢadamının, kumaĢçının, tekstilcinin, eski sporcunun, „Sarı Basın Kartı‟ taĢıdığı 

görülecektir. Çünkü bu insanlar; tanıdığı medya patronları veya üst düzey yetkilileri 

sayesinde, bu kart için baĢvuruyu yapabilmekteler. Oysa Sarı Basın Kartı taĢıyan kiĢiler; 

medyada tam zamanlı, kadrolu ve sigortalı, yalnızca medyada aktif olarak çalıĢıyor 

olması Ģartı aranmaktadır. 

Herkesten meslek diploması isteniyor ama medyacılardan istenmiyor   

 * Doktorluğu, mühendisliği, avukatlığı, hemĢireliği, öğretmenliği, berber 

kalfalığını, futbol antrenörlüğünü nasıl ki, yalnızca o mesleğin diplomasını alanlar 

yapabiliyorsa, gazeteciliği de bu iĢin diplomasını alanlar yapabilmeli. (Ama önce; 

ĠletiĢim Fakülteleri, öğrencilerini iyi eğitmeli, mezun ettiği öğrencilere sahip çıkmalı, 

onlara medyada staj ve iĢ imkânı yaratmalıdır ĠletiĢim Fakültesi Mezunları da; medya 

kuruluĢlarında çalıĢmaya baĢladıklarında daha kaliteli iĢler yapmalı, daha özgür - 

tarafsız bir basın yaratmak ve de toplumda saygın bir yere gelmenin mücadelesini 

vermelidir. 

Medya, başka meslekten ve eğitimden gelenlerin istilası altında    

 * Bugün medya; baĢka meslekten ve eğitimden gelmiĢ binlerce kiĢinin istilası 

altındadır. Bunların çoğu medya dıĢında baĢka iĢler yapmaktadır. Bu iĢlerden de para 

kazanmaktadırlar. Medya sektörü ekonomik kriz yüzünden eleman çıkarmaya 

baĢladığında, dıĢarıdan gelen elemanlara dokunulmadığı gözlenmektedir. Buna karĢın 

az maaĢlı gazeteciler en önce iĢten atıldıkları bir gerçektir. ġu da bir gerçektir ki, 

herhangi bir kesimden destek görmeyen elemanların, çıkarılanlar arasında ön safta 

olduğu bilinmektedir. Bir medya sektörü çeĢitli nedenlerden dolayı kapandığında; 

sektör dıĢından gelenleri pek etkilemez Çünkü onların gazetecilik dıĢında ekonomik 
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getirisi olan farklı iĢleri bulunmaktadır. Ama gerçek medya çalıĢanı iĢini kaybettiği için, 

yine medyada iĢ aramaya koyulmaktadır.  Medya mensuplarının bağlı oldukları Sivil 

Toplum Örgütü, yani Gazeteciler Cemiyeti veya diğer medya örgütleri de, iletiĢim 

tahsili almıĢ kimseler tarafından yönetilmelidir.   

 

Bu konuyu köĢesine taĢıyan; Türkiye‟nin en çok okunan köĢe yazarlarından, 

Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil; „Her gazeteci, gazeteci midir?‟ baĢlıklı yazısında 

Ģu satırlara yer vermiĢtir: Adamın biri imzasıyla fotoğrafıyla gazetede köşe yazıyorsa, 

televizyonda ahkam kesiyorsa, üstelik, ettiği lafları ünlü kişilerin isimlerini ilave ederek 

süslüyorsa, gazeteci sanıyoruz, söylediklerini doğru kabul ediyoruz. 

 Halbuki…Türkiye'de üç işi canı çeken herkes yapabilir.  

Müteahhitlik. 

Siyasetçilik. 

 Gazetecilik. 

Eğitim istemez .Nitelik istemez.  

Yoldan geçen tekstilciyi çevirip, “Gel şu böbrek naklini yapıver” diye 

ameliyathane sokamazsın. Kuyumcuyu kolundan tutup, “Gel sevabına şu kararı 

veriver” diye, en yakın adliyedeki hakim koltuğuna oturtamazsın. Turizmci, jeofizik 

bilmez. Tavernacı, statik hesabından anlamaz. Mankeni bilirkişi yapıp, anayasa hukuku 

üzerine görüş isteyemezsin. Ama… Bunların hepsi gazeteci olabiliyor bu ülkede. (Özdil, 

2017) 

ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının çoğu medyada iĢ bulmakta zorlanırken, bir anne 

veya baba; hiçbir iĢte dikiĢ tutturamayan ve de doğru dürüst tahsil yapmamıĢ çocuğunu 

bile, gazeteci veya televizyoncu eĢinin-dostunun yanına sokup, gazeteci yapabilme 

cüreti gösterebilmektedir Medya grupları gazetelerinin içeriğini ortak havuzdan 

karĢılamakta hatta aynı gazetecileri, gruba ait gazeteler yanında televizyon ve dergiler 

için de çalıĢtırmaktadır. “Medya, iletişim mezunlarının yanında başka alanlarda eğitim 

görmüş kişilere de açıktır. Bu nedenle iletişim eğitim almış genç mezunların ulusal 

medyada istihdamı son derece sıkıntılıdır.” (ġeker & ġeker, 2011; s.113)   
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  Kendileri de ĠletiĢim okumuĢ ve medyada bir marka haline gelmiĢ olan 

31 gazeteciye bu soru da soruldu. Gazeteciliğin bir meslek olamamasının ve hemen 

herkesin bu iĢi yapabileceğine inanılmasının birçok sebebi olduğunu ifade ettiler. Bu 

sebepler arasında Türkiye‟nin ekonomik ve kültürel geliĢimini senkronize bir Ģekilde 

yapamaması, gazete patronlarının iktidar ile çıkar iliĢkilerine girmesi, gazeteci 

sendikalarının olmaması gibi nedenler dikkat çekicidir.  Bazı yazarların bu konuya 

iliĢkin görüĢleri Ģöyledir: 

Prof. Dr. Haluk Şahin: 1990‟larda basında olan ahlaki kriz, yani gazete kökenli 

patronların tasfiye edilip, farklı sermayelerin medyaya girmesiyle birlikte, gazetecilik 

bir „amaç‟ olmaktan çıktı. Yani toplumun; tarafsız ve nesnel olarak bilgilendirilmesi 

yerine, belirli lobilerin ve çıkar gruplarının kendi dünya görüşünü başkalarına empoze  

etmesini sağlayan, ama bu arada bunu „gazetecilik‟ kisvesi altında yapan, kurumsal bir 

yapılaşmaya gidildi.   

Yılmaz Özdil: Yeterli sayıda gazeteci üretemeden, çok çok hızlı bir şekilde; önce 

görsel Medya yani televizyonlara, daha sonra da Sosyal Medya‟ya geçmek durumunda 

kaldık. Bu yüzden; Amerika‟daki, Japonya‟daki gibi daha sağlıklı tabir edeceğimiz bir 

medyaya kavuşamadık. İkincisi de, bunu daha çok Avrupa medyasında görüyoruz; bu 

da sendikal haklardır. Gazetecilerin sendikal haklarının, basın hukukunun güçlü olduğu 

ülkelerde, basının da güçlü olduğunu görüyoruz. Türkiye‟de gazetecilerin sendikal 

hakları olmadığı için, gazetecilerin her defasında birbirlerini bozup, yok ettikleri için, 

kendi başına çalışan zavallı insanlar haline dönüşüyor. 

Ayrıca baĢarılı ve ĠletiĢim Fakültesi mezunu gazeteciler arasında da, „gazeteci 

olunmaz, gazeteci doğulur‟ fikri de mevcuttur. Bu fikir farklı kiĢiler tarafından ifade 

edilmiĢtir. Bu durumda „gazeteci olmak için‟, „ĠletiĢim Fakültesi mezunu olmak‟ 

mutlaka gerekli değildir fikrine destek veren, baĢarılı ve iletiĢim mezunu gazeteciler de 

vardır. Bu konuda Can Ataklı Ģöyle demektedir: 

Can Ataklı: İletişim Fakülteleri‟nde de hep söylerim; ”gazetecilik yalnızca 

okumakla olmaz. İnsanın da içinde olması gerek.” Çünkü bu meslek büyük bir 

fedakârlık gerektiren bir meslektir. Bu mesleğin bir mesai saati, tatili, bayramı-seyranı 

yoktur. Dünyanın en zevkli; ancak bir o kadar da zor ve çileli mesleklerinden biridir.  
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DeğiĢen teknoloji sayesinde her an herkesin her türlü bilgiye ulaĢmasının ve bu 

bilgiyi yaymasının mümkün olduğu bir çağda yaĢıyor olmamızın da, gazeteciliğe bakıĢ 

açısını değiĢtirdiğini ve bundan dolayı medya okur-yazarlığı dersinin, ilköğretim 

seviyesinde verilmesi gerektiği belirtilmiĢtir: „Mektep‟ Ģarttır. Bir zamanlar, belki 

„alaylılar‟ (usta-çırak öğretisinden gelenler) önemliydi. Ancak günümüzde çağ değiĢti, 

artık bilgisayar çağındayız. ĠletiĢim çok önemli ve yoğun hale geldi. Dolayısıyla; 

dünyanın en uzak köĢesinde bile olan bir olay, dakikalar içinde önümüze gelebiliyor. 

Yani gazetecilik anlayıĢı da değiĢti, iletiĢim imkânları da değiĢti. Haluk ġahin konuya 

Ģöyle açıklık getirmektedir: 

Prof. Dr. Haluk Şahin: Bu durumun başka bir sebebi de basının Güttenberg‟ten 

bu yana iletişim dünyasının geçirdiği en büyük yapısal teknolojik değişim dönemine 

denk geldi.  Yani kitle iletişim yapıları yavaş yavaş parçalanmaya, başka türden 

birtakım iletişim alanları ön plana çıkmaya başladı. Bireysel „alıcılar‟, aynı zamanda 

„verici‟ haline dönüştüğü bir dönem yaşıyoruz. İletişimin giderek daha interaktif bir 

hale dönüştüğü bir çağ çıktı karşımıza. Bugün eğer Türkiye‟de sosyal medya olmasa, 

bazı gerçekleri de öğrenemeyeceğimiz kanaatindeyim. 

Gazete patronlarının çalıĢanlarını iĢe alırken iletiĢim mezunu olmalarını veya 

gazetecilik ilke, etik, ahlak ve becerilerine sahip olmalarını bir kriter olarak almadıkları, 

bunun yerine kendi çıkar iliĢkilerine uygun yayın politikaları uygulayacak kiĢileri iĢe 

aldıkları belirtilmiĢtir. Metin Yılmaz ve SavaĢ Kalafat konuyla ilgili olarak Ģöyle 

demektedir: 

Metin Yılmaz: Günümüzde gazete patronları; gazetelerinin başına iletişim 

mezunu ve gazeteciliği iyi bilenleri değil de, kendi şirketlerinden veya bankalarından 

getirdikleri bir CEO atarlar. Bunlar gazeteciliği bilmedikleri için, gazetenin işleyişinde 

birtakım sorunlar ortaya çıkar. İletişimci gençlerin; kendileri çok iyi yetiştirip, önce iyi 

bir gazeteci olmaları, sonra da bu başarılarının onları gazetelerin en tepelerine 

götüreceğini unutmamaları gerekir.  

Savaş Kalafat: Farklı mecralardan bu işe girenleri „maceraperest‟ olarak 

adlandırıyorum. Şöhretli kişilerle yan yana gelmek, konuşmak ve de birtakım davetlere 

gitmek onları için cazip geliyor. Bu doğru mudur? Tabii ki değil, herkes kendi mesleğini 

yapmalıdır. Çünkü eğer siz farklı mesleklerden gelen kişilere gazetecilik yaptırmaya 
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kalkarsanız, birçok yerden fire verir. İlişki kurmak, soru sormayı bilmek, araştırmacı 

olmak, genel kültür sahibi olmanız gerek. 

 

 

 

 

Bu konuda en fazla fikir ifade eden katılımcılar ve görüĢmelerinde bu konuya 

ayırdıkları oran aĢağıda verilmektedir. 

 

Şekil 17: Medyanın bir meslek olamaması konusunda en çok fikir ifade eden 

katılımcılar. 

Mülakat yapılan medya mensupları, ĠletiĢim Fakültesi öğrencilerine Ģu 

önerilerde bulunmaktadır:  

Yılmaz Özdil: Bu konuda haddimi aşan bir şey söylemek istemem çünkü burada 

çok emek veren insanlar var. Benim okuduğum dönemde adımız Basın Yayın idi. 

(Sonradan İletişim Fakültesi oldu.) Bu okulda en faydalandığım ders , „daktilo‟ 
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dersiydi. Ben 17 yaşında, 10 parmak daktilo yazmayı okulda öğrendim. Galiba sonra bu 

dersi kaldırdılar. Bana göre, İletişim Fakülteleri‟ndeki en faydalı dersti. İletişim 

Fakülteleri‟nin bana göre tirajedisi şu; her bir dönemde okuduğumuz ve öğrenmeye 

çalıştığımız her bir branş, aslında dört yılda okunması gereken bölümlerdir. 

 Örneğin; bizim İletişim Fakülteleri‟nde öğretilen hukuk, aslında dört yıllık bir 

fakültedir. Sosyoloji, felsefe, spor aslında başlı başına bir fakültedir. Oysa biz, İletişim 

Fakülteleri‟nde her konudan bir lokma almış, yarım-yamalak insanlar olarak yetişmiş 

olarak çıkıyoruz. Yani aslında; imkân olsa „çift ana dal‟ yapılabilse… Örneğin; İletişim 

Fakültesi mezunu bir çocuk, „hem iletişim, hem hukuk‟ mezunu olsa. Ya da „hem 

iletişim, hem de felsefe mezunu‟ olabilse… „Hem iletişim, hem spor akademisi‟ mezunu 

olabilse… Ve bence daha önemlisi; bu ülkede 35 yıldır gazetecilik yapan biri olarak 

söylüyorum, „analitik düşünce‟ ve „analitik zeka‟ bence gazetecinin olmazsa olmazıdır. 

Bu bazılarımızda var, bazılarımız da yok.  Ama örneğin; fen bölümü okuyan – özellikle 

mühendislik bölümlerinde okuyan-  her bir gencimizde „analitik zekâ‟ var. Matematik 

zekâsı çok önemlidir. Biz fen bilimlerinde okuyan bu öğrencilerden hiç birini iletişim 

fakültelerinde öğrenci yapamıyoruz. Çünkü parasını orada kazandığı için o yönü 

seçmiştir. Oysa bizde iletişim fakülteleri sanki Türkçeyle, edebiyat veya sosyal 

bilimlerle alakalıymış gibi bakan öğrenciler geliyor. Bu da bizi aslında „yarım‟ 

bırakıyor. Yani hem iletişim fakültelerinde yarım yamalak bilgi alıyoruz, hem de aslında 

mesleğe bakışımızda eksik kalıyoruz. Dolayısıyla ben tüm genç arkadaşlarıma şunu 

öneriyorum; (gazete ve televizyonlarda yöneticilik yaptığım dönemlerde iletişim 

fakültelileri tercih etmemin temelinde de bu var) okula başladıkları gün, ne yapıp-edip 

mutlaka mesleğe de başlasınlar. İletişim Fakülteleri mutlaka okulla-mesleği bir arada 

götürebilecek kişilerin yapması gereken bir meslektir. Bütün genç arkadaşlarıma; 

okurken, mutlaka çalışmalarını öneriyorum. Tekrar söylüyorum; ben olsam iletişim 

fakültelerine daktilo (10 parmak bilgisayar) dersini tekrar koyarım. Bu durum, bir 

gazetecinin İngilizce bilmesi veya fotoğraf çekmesi kadar önemlidir.   

    Emin Çapa: Bu dalı seçecek öğrencilerin mümkünse, 

öğrencilik yıllarında bulabildikleri her fırsatta; imaj nasıl üretilir, finans kuruluşları, 

medya kuruluşları gibi alanlarda  staj yapmalarını öneririm.    

    Sedef Kabaş: Öğrenciler her okudukları habere 

inanmayacaklar. Ellerine aldıkları her gazeteye „gazete‟ gözüyle bakmayacaklar. 

Televizyonda her gördükleri kişileri „haberci‟ sanmayacaklar. Her tartışma 

programında tartışılanları da gerçek olarak kabul etmeyecekler. Türkiye bu anlamda; 

gerçeklerin çarpıtıldığı ve toplumun gerçeklerden tamamen kopartılmaya çalışıldığı bir 

dönemden geçiyor. Eskiden biz “Bakın tartışma programlarını izleyin ve örnek alın. 

Gazeteleri okuyun, haberin nasıl yapıldığını görün” derdik. Şimdi bunu 

söyleyebileceğimiz bir ortam yok.    Ayşegül Savur: Dergici 

olmak isteyen arkadaşların; medyanın diğer dalları gibi, bilgi birikimlerini 

geliştirmeleri gerek. Hangi dalda uzmanlaşmak istiyorlarsa, o daldaki kitap, dergi, film, 

fotoğraf üzerine kafa yormaları lazımdır.     Esat Yılmaer: 

Önerim; iletişimci gençlerin, gazetelerin kapılarını aşındırmaları gerekir. Ben spor 

servisi yöneticiliği yaptığım dönemlerde, mümkün mertebe İletişim Fakülteleri‟nden 

gelen genç stajyerlere şans veriyordum. Buralarda başarılı olanları da, kadromuza 

katıyorduk.          Kadir 

Çöpdemir: İletişim öğrencileri o teorik bilgileri öğrensinler ama hayatın pratikliğini de 

ıskalamasınlar.        
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Günün birinde Medya Sektörü‟nde; ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının çoğunlukta 

olacağına inananlar, Ģu özellikleri dikkatlere sunmaktadır:      

 1-ĠletiĢim Fakülteleri, çok iyi eğitim vermelidir.      

 2-ĠletiĢim Fakültesi akademisyenlerinin; çeĢitli aralıklarla, medyanın değiĢik 

bölümlerini ziyaret etmeli ve de neyin, nasıl yapıldığını, yerinde izlemeli ve sektörün 

gereksinimlerine göre birtakım dersleri, okul yönetimine bildirmelidir. Böylesi 

uygulamalı bir müfredat, öğrencileri sektöre hazırlamada büyük yarar sağlayabilir.  

 3-ĠletiĢim Fakülteleri, sektörden uzak ve kopuk olmamalılar. Belli aralıklarla 

sektör temsilcileriyle bir araya gelip, fikir alıĢveriĢinde bulunmalıdırlar.    

 4-ĠletiĢim Fakülteleri; medya sektörünün, ne tür derslere veya öğretilere ihtiyacı 

olduğunu bilmelidir.           

 5-Mevcut iletiĢim fakültelerindeki yeni mezunlara ve geçmiĢte mezun olmuĢlara 

sektörde iĢ imkânı yaratabilmek için, YÖK‟ün apartman katlarındaki derme çatma 

ĠletiĢim Fakülteleri‟nin sayısı azaltılmalıdır.       

 6-Apartman katlarında yeni ĠletiĢim Fakülteleri açılmasına izin vermeyebilir. Bu 

tür okulların, ĠletiĢim Fakülteleri‟ne belli bir süreliğine yeni öğrenci almalarının önü 

kesilmelidir.  

7-Teorik derslerin müfredattaki yeri akademisyen olma eğiliminde olan öğrenci 

orantısı ile eĢlenmesi gerekir. Böylece uygulamaya yönelik ders sayısı ihtiyacı 

karĢılayacak seviyeye gelmelidir.        

 8-Yabancı dil olarak baĢta Ġngilizce Ģart olmalı ve öğrenilmesi için gerekli Ģartlar 

oluĢturulmalıdır.           

 9-Staj ciddi bir Ģekilde yapılmalı ve takip edilmelidir.     

 10-Okulun birinci senesinden sonra öğrencilerin vakit kaybetmeden iĢ ve 

iĢbirliği için medya sektörü ile irtibata geçmeli ve devamlı ziyaretlerde bulunmalıdır. 

  11-Türkiye‟nin her yanındaki ĠletiĢim Fakülteleri‟nin eğitim programı; 4 

yıl öğrenim görecek olan iletiĢim öğrencilerine;       

 *Birinci ve Ġkinci Yıl; Temel Dersler‟in yanı sıra, hukuk, ekonomi, istatistik, 

felsefe, tarih, edebiyat ve her medyacının olmazsa olmazı Ġngilizce ve de bilgisayar 

öğretilmeli.  
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*Üçüncü ve Dördüncü Yıl‟da ise öğrencilere; Haber nedir? Habere nasıl gidilir 

ve nasıl davranılır?  Nasıl soru sorulur? Haber nasıl yazılır? Röportaj Nedir? SöyleĢi 

Nedir? Bunlar nasıl yapılır? Radyo-TV Programcılığı gibi, Reklamcılık, Halkla ĠliĢkiler, 

medyanın genel konuları öğretilmeli.; gazete ve televizyonlarda sevdikleri ve baĢarılı 

olabilecekleri branĢlara (Politika, Ekonomi, Polis-Adliye, Spor. Magazin, Kültür-Sanat, 

Eğitim, Sağlık) göre eğitilmelidir.   

12-Medya sektörü ile ĠletiĢim Fakülteleri arasında, birbirlerinin ihtiyacına cevap 

verebilecek karĢılıklı bir koordinasyon olmaması bir sorun olarak ortaya çıkmıĢtır.

 Katılımcılar; gazetecilik ile ilgili becerilerin ancak sahada geliĢebileceğine ve 

öğrencilere mümkün olduğu kadar çok staj tecrübesi yaĢamaları gerektiğini 

düĢünmektedir. Bazı katılımcılar, fakültelerin uygulamalı eğitime geçmeleri gerektiğini 

ifade etmiĢlerdir. 

Orhan Erinç: Benim başkanlığım döneminde; İletişim Fakülteleri‟nin 

Dekanları‟yla, Gazeteciler Cemiyeti‟nde zaman zaman toplanıyorduk: Biz, onlara 

geleceğin gazetecileri olacak olan öğrenciler konusunda tavsiyelerimizi söylüyorduk. O 

dönemde toplanan iletişim dekanları, mezunlarına iş bulabilme konusunda çok 

duyarlıydı. Ben şimdi başkan değilim ama hâlâ öyle olduklarını düşünüyorum. Şuna 

dikkat edilmesi gerek; gazetecilik „yapılarak‟ öğrenilir. Tıpkı bir yüzme gibi... Yani 

yalnızca kitaptan okuyarak gazeteci, ya da suya girmeden yüzücü olunmaz. 

Sibel Asna: Buradaki akademisyen arkadaşlar kusura bakmasınlar ama birçok 

İletişim Fakültesi‟nden gelen öğrencileri çok eksik buluyorum.  Öğrenciler 

uzmanlaşmamış, farklı yetenekler geliştirmemiş, sadece okuldan gelmekle bu işi 

yapmaları mümkün değildir. Onun için İletişim Fakülteleri‟nin ders programlarını 

gözden geçirmeleri gerekiyor. Yeni,  farklı uygulamalar ve saha çalışması yapmaları 

gerekiyor. Bu iş okulda öğrenilecek bir iş değil. Akademik ortamın farklı misyonu tabii 

ki var. Ama bu işler kitaptan okunacak işler değil, pratikte durum farklıdır. Geçmişi 

tekrarlayarak, ileriye bakamayız. Her gün değişen bir alandan bahsediyoruz. 

Can Ataklı: İletişim Fakülteleri‟nin mutlaka uygulamalı eğitim geçmeleri gerek. 

Öğrencileri; en geç ikinci sınıftan itibaren, bir medya kuruluşunda çalışma-staj tarzı 

eğitime tabii tutup, yetiştirmek gerek. Ya da üniversitelerde; gerekli teknik alt yapıyı 

oluşturup, çocukların tıpkı günlük bir gazetede çalışıyormuş gibi, bir gazete 

hazırlanmaları televizyon programı yapmaları sağlanmalıdır. Bunlarla haşır-neşir olan 

öğrenciler; okulları bittiğinde yetişmiş bir eleman gibi bir gazete veya televizyona daha 

kolay uyum sağlar. Fakültelerdeki akademisyen kadrosunun da, mutlaka bu eğitimden 

geçmiş olması lazım ki, öğrencilere daha faydalı olsunlar. Ancak okullardan mezun 

olanlar, profesyonel olarak bir medya kuruluşunda çalışmadan, hemen akademik 

kariyer yapma yolunu seçtikleri için, öğrencileri gazetelere hazırlamakta pek yeterli 

olamıyorlar. 
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Medya sektöründe branĢlaĢma olmasına rağmen, ĠletiĢim Fakülteleri‟nde buna 

uygun öğretim programları olmaması, bir sorun olarak ifade edilmiĢtir. Katılımcılar 

ĠletiĢim Fakülteleri‟nden mezun öğrencilerin, sektöre hazır bir Ģekilde gelmediklerini ve 

donanımlarının yeterli olmadığını belirtmiĢtir. Bu konu ile ilgili örnek katılımcı 

önerileri aĢağıda verilmiĢtir: 

Emin Çapa: Medyanın birçok değişik alanı için branş dersleri olmalı. En 

azından; iç ve dış politika, ekonomi, spor, polis - adliye gibi konularda, bu dersler 

akademisyenler tarafından değil de, sektörde çalışan gazeteciler tarafından verilmeli ve 

tecrübeleri öğrencilere aktarılmalıdır. 

Esat Yılmaer: Spor gazeteciliğini konuşuyoruz ama, İletişim Fakültesi‟nde „Spor 

Gazeteciliği‟ diye bir ders yok. İletişim Fakülteleri‟nde 3. veya 4.sınıfta branşlaşmaya 

gidilmesi daha iyi olur. Çünkü bu tür uzmanlaşmalar, gençlerin neyi seçeceklerini 

bilmeleri ve geleceklerini şekillendirmeleri açısından yararlı olur.    

 Sibel Asna: İletişim Fakültesi‟nden, medya sektörüne gelen öğrencileri çok 

eksik buluyorum.  Öğrenciler bırakın uzmanlaşmayı, sektörün en temel konularına bile 

hakim değiller.          

 Bülent Kılıç: İletişim Fakülteleri‟ndeki meslek dersleri dışında; Hukuk, Anayasa 

ve diğer dersleri de iyi bilmeleri lazım. 

 

Bunun yanı sıra, bazı katılımcılar; üniversite giriĢ sınavına sözlü eklenmesini ve 

gazetecilik mesleği için uygun öğrencilerin seçilmesi gerektiğini belirtmiĢtir. ĠletiĢim 

Fakülteleri‟nde sektörde baĢarılı olmuĢ kiĢilerin ders vermesi gerektiği de ifade 

edilmiĢtir. Fakültelerin, öğrencilere medyanın çeĢitli kanallarında tecrübe kazanmaları 

ve kendi becerilerini sınayabilecekleri fırsatlar yaratmaları gerektiği de belirtilmiĢtir. 

Yasemin Gebeş: Üniversite sınavlarının dışında mutlaka sözlü olarak da eleme 

yapılmalıdır. Başarma hırsı olan, analitik bakışı kuvvetli gençleri seçmek gerekir. 

Ayrıca öğretim üyelerinin akademisyenlerden oluşacağı gibi, beraber sektör tecrübesi 

olan kişilerce de desteklenmelidir. Okul planlanmış bir staj olanağı mutlaka 

sağlamalıdır. 

Haluk Şahin: Ben stajın gerekliliğine inanıyorum.  Öğrenci staj için gittiği 

yerin havasını soluması, orada neler yapıldığını görmesi açısından çok önemlidir. 

Orada bulunduğunuz süre içinde gidilecek bir iş için, yardımcı bir elemana ihtiyaç 

duyulabilir ve oradaysanız, sizden yararlanabilirler. Stajyer de o işte biraz başarılı 

olmaya başlayınca, iş kapısı kendiliğinden açılır ve o işin sürekli adamı olursun. Fakat 

öğrencilere hep aynı şeyleri söylerim: “Aman çocuklar, okuyun… Ne tür kitap 

bulursanız, onu okuyun. Çünkü medya ve iletişim hayatında bu okuduklarınıza çok 

ihtiyacınız olacak.  Önce dünyanın nasıl işlediğine dikkat edin ve öğrenin.” İletişim 

Fakülteleri‟nde ayrıca; basın tarihi, etik dersi, felsefe, ekonomi, istatistik derslerinin de 

okutulması öğrencilere yarar sağlar. 
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Emin Çapa: Medya eğitimi alan gençlere biz, pişme ve tecrübe kazanma sahası 

açamıyoruz. Yani okuldan çıkan kişi hemen „gazeteci‟ olmaz, olamaz. Hiçbirimiz de 

böyle olmadık. Okul bana; politika, hukuk, ekonomi, istatistikleri nasıl okumam 

gerektiği gibi temel bilgiler verdi. Ama habercilik, bundan daha fazla bir şeydir. Tabii 

ki okul döneminde veya sonrasında staj yapmak çok önemlidir. Ben de okuldan sonra 

bir medya kuruluşunda neredeyse 4 yıla yakın bedava çalıştım. O zaman öyleydi. Ama 

günümüzde de stajın süresi 3-4 hafta gibi kısa bir süreye sığdırılıyor. Oysa bunun 3-4 

ay gibi olması lazım. 

 

ĠletiĢim Fakülteleri‟nin medya sektörünün olduğu coğrafyalarda açılması 

gerektiği, böylece sektör ve fakülte arasındaki iĢbirliğinin artabileceği ve öğrencilerin 

sektörün ihtiyacına göre eğitim alabilecekleri ifade edilmiĢtir. 

Prof. Dr. Haluk Şahin: Bu konuda çok şanslı ve çok şanssız olan fakülteler var. 

Bizim fakülte bu konuda çok şanslı. Çünkü burada ders veren bizler, hep medyayla iç 

içe olagelmişiz, ama Türkiye‟deki iletişim Fakülteleri‟nin birçoğu bunu söyleyebilmek 

mümkün değil. Yani bazı yerlerdeki İletişim Fakültesi fikri, fazla iddialı oluyor. Örneğin 

Anadolu‟nun küçük şehirlerindeki üniversitelerde, İletişim Fakültesi nasıl olur? Bunu 

anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü bu şehirlerin ne bir yerel gazetesi ne de bir 

televizyonu var? Konuların tartışıldığı bir kamuoyu var mı, bizlerin hayatımızı 

adadığımız soru ve konular onlar için bir şey ifade ediyor mu? Bunun için biraz 

karamsarım. Bu yüzden ben; İletişim Fakülteleri‟nin, medyanın yoğunlaştığı ve iş 

imkânı olan büyük kentlerde olmasından yanayım.     

Bunun yanı sıra, bazı katılımcılar; üniversite giriĢ sınavına sözlü eklenmesini ve 

gazetecilik mesleği için uygun öğrencilerin seçilmesi gerektiğini belirtmiĢtir. 

Fakültelerde sektörde baĢarılı olmuĢ kiĢilerin ders vermesi gerektiği de ifade edilmiĢtir. 

Fakültelerin, öğrencilere medyanın çeĢitli kanallarında tecrübe kazanmaları ve kendi 

becerilerini sınayabilecekleri fırsatlar yaratmaları gerektiği de belirtilmiĢtir.  

 Yasemin Gebeş: Üniversite sınavlarının dışında mutlaka sözlü olarak da eleme 

yapılmalıdır. Başarma hırsı olan, analitik bakışı kuvvetli gençleri seçmek gerekir. 

Ayrıca öğretim üyelerinin akademisyenlerden oluşacağı gibi, beraber sektör tecrübesi 

olan kişilerce de desteklenmelidir. Okul planlanmış bir staj olanağı mutlaka 

sağlamalıdır.  Haluk Şahin: Ben stajın gerekliliğine inanıyorum.  Öğrenci staj 

için gittiği yerin havasını soluması, orada neler yapıldığını görmesi açısından çok 

önemlidir. Orada bulunduğunuz süre içinde gidilecek bir iş için, yardımcı bir elemana 

ihtiyaç duyulabilir ve oradaysanız, sizden yararlanabilirler.    

    Emin Çapa: Medya eğitimi alan gençlere biz, pişme ve 

tecrübe kazanma sahası açamıyoruz. Yani okuldan çıkan kişi hemen „gazeteci‟ olmaz, 
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olamaz. Hiçbirimiz de böyle olmadık. Okul bana; politika, hukuk, ekonomi, istatistikleri 

nasıl okumam gerektiği gibi temel bilgiler verdi. Ama habercilik, bundan daha fazla bir 

şeydir. Tabii ki okul döneminde veya sonrasında staj yapmak çok önemlidir. Ben de 

okuldan sonra bir medya kuruluşunda neredeyse 4 yıla yakın bedava çalıştım. O zaman 

öyleydi. Ama günümüzde de stajın süresi 3-4 hafta gibi kısa bir süreye sığdırılıyor. 

Oysa bunun 3-4 ay gibi olması lazım.  

 

 

 

     

Bu konuda en fazla fikir ifade eden katılımcılar ve görüĢmelerinde bu konuya 

ayırdıkları oran aĢağıda verilmiĢtir. 
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ġekil 18 ĠletiĢim fakültelerine öneriler konusunda en çok fikir ifade eden katılımcılar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĠletiĢim Fakültesi Öğrencilerine Yabancı Dil Tavsiyesi 

Medya sektörünün bütün alanlarında çalıĢan insanlar ortak bir Ģekilde yabancı dil 

bilmenin önemini ifade etmiĢlerdir. Özellikle Ġngilizce‟nin artık „olmazsa, olmaz‟ 

olduğunu, bunun yanısıra  ikinci ve üçüncü yabancı dilin sektörde baĢarılı olmak için 

gerekli olduğunu bildirmiĢlerdir. Mülakat yaptığım medyacıların söyledikleri Ģöyledir 

* Yabancı dil bilmek çok önemlidir. Yabancı dil ve özellikle Ġngilizce çok gereklidir. 

Özellikle Ġngilizceye çok iyi hâkim olmak gereklidir. 

* Mutlaka çok iyi Ġngilizce bilmeliler. Yabancı dil, özellikle Ġngilizce bilmek çok 

önemlidir. Dergicilikte; yabancı kaynak taraması yapmak çok gereklidir.  

* Hayatın içinde olmak için yabancı dil bilmek önemlidir.  
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 *Yabancı dil gazeteciliğin de „olmazsa, olmazıdır. Özellikle Ġngilizce bilmeyen bir 

muhabirin ve foto muhabirinin, meslekte ilerleme Ģansının olmadığı açıktır.  

 ġekil 19: Yabancı Dil‟in ifade edildiği bağlamlar 
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Yabancı dil medya sektöründe mutlaka gerekli olan bir yeterlik olarak bütün 

katılımcılar tarafından sıklıkla ifade edilmiĢtir. Bunun yanı sıra yabancı dil yerine 

Ġngilizce bilmek ifadesi de kullanıldığı için, Ġngilizce kelimesinin kullanıldığı bağlam 

aĢağıda ayrıca görselleĢtirilmiĢtir. 

Medya sektöründe baĢarılı olacak gençlerin kiĢilerarası iletiĢim ve ekip çalıĢması 

becerilerinin iyi olması, analitik ve eleĢtirel düĢünme becerileri ile birlikte entelektüel 

altyapı ve yazma becerilerinin geliĢmiĢ olması gerektiği Ģöyle ifade edilmiĢtir. 

Murat Güloğlu: İnsan ilişkileri çok önemlidir. Bunu çok iyi kullanmaları 

gerekiyor. 

Mesude Erşan: Ayrıca çok iyi bir entelektüel altyapı gereklidir. Bunun için de, 

çok çok okumaları lazım.         

 Gülhan Şen: Bu sektörde insan ilişkileri çok önemlidir. Ekip çalışmasına uyum 

sağlamayı bilmeleri gerekir.         

 Faik Uyanık: En önemli tavsiye iyi televizyon izlemek, iyi radyo dinlemek ve iyi 

ġġekil 20: Ġngilizce'nin ifade edildiği bağlamlar 
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haber okumaktır. İletişimci gençler; iyi örnekleri medya okur-yazarlığı gözlüğü ve 

kulağıyla takip etmelidir. Olaylara eleştirel bir şekilde yaklaşmalıdır. 

Medya sektöründe baĢarılı olmak isteyen gençlerin siyaset, ekonomi, hukuk, 

felsefe ve tarih konularında çok geniĢ bilgiye sahip olmaları gerektiği belirtilmiĢtir. Bu 

konular ile ilgili ders dıĢında da çok geniĢ okumalar yapmaları gerektiği ve bakıĢ açıları 

ile birlikte analiz ve sentez becerilerini geliĢtirmeleri gerektiği ifade edilmiĢtir. 

Faik Uyanık: Ayrıca iyi bir iletişimcinin; hukuktan da, siyasetten de, 

ekonomiden de, spordan da, uluslararası ilişkilerden de anlaması gerekiyor.  

  Gökhan Küçük: Temel hukuk bilgisine sahip olmaları gerekir.  

  Prof. Dr. Haluk Şahin: Başarılı olmanın başka bir yolu da sonsuz bir 

„merak‟lı olmak ve şahsiyetli olmaktır. Meslek hayatları boyunca devamlı olarak test 

edilecekler. O testlerde ayakta kalabilmeliler. Dil hakimiyeti; elbette ana dilleri 

Türkçeyi çok çok iyi kullanmak durumundalar, Türk Edebiyatı‟nı, çağdaş Türk dilinin 

özelliklerini çok iyi bilmeliler. Mutlaka çok iyi İngilizce bilmeliler… Özellikle 

günümüzde artık, „İngilizce bileyim mi, bilmeyeyim mi‟ gibi bir lüksümüz yoktur. Eğer 

İngilizce bilmiyorsanız, komik duruma düşer ve rekabet edemezsiniz.   

     Kubilay Tümen: İletişim Fakülteleri‟nde okuyan 

gençlere önce haber yazmayı öğrenmelerini tavsiye ederim. 

Bütün katılımcılar medya sektöründe baĢarılı olmak isteyen kiĢilerin mutlaka 

çok okumaları gerektiğini belirtmiĢtir. Okumak bütün mülakatlarda temel bir tema 

olarak ortaya çıkmıĢtır. Bunun yanı sıra yabancı dilin önemi ve staj yapmanın 

gerekliliği tekrar tekrar her katılımcı tarafından ifade edilmiĢtir. Anadili kullanma 

becerisi de sıklıkla gündeme gelmiĢtir. 

Mesude Erşan: Okullarda öğretilen sistem, şu anda branşlaşmaya pek müsait 

gözükmüyor. Ama gazeteciliğin hangi dalını seçerlerse seçsinler her gün gazete 

okusunlar. Ayrıca çok iyi bir entelektüel altyapı oluşturmaları gerek. Bunun için de, çok 

çok okumaları lazım. Bunun en iyi ortamı da üniversitelerdir. Mutlaka bir yabancı dil 

öğrensinler. Artık günümüzde yabancı dil bilmeden gazetecilik yapmak ve başarılı 

olmak neredeyse imkânsız gibi bir şey Öğrenciler mümkün olduğu kadar okusunlar. 

Gazete, kitap ve internetten her şeyi okuyup, takip etmeye çalışsınlar, yani bilgi 

dağarcığını doldursunlar. Öğrenim hayatlarının son yıllarında; bir medya kuruluşunda 

mutlaka staj yapma imkânı yaratmalıdırlar, çünkü meslekle ilgili asıl öğrenme yerleri, 

çalışacakları gazetelerdir.  

Sedef Kabaş: Ayrıca kitap okumadan, günlük gazete haberleri hiçbir işe 

yaramaz. Çünkü okuduğunuz haberi doğru anlayabilmeniz için, bir altyapınızın olması 

gerekir. Bu altyapı da kitap okumaktan geçer.      

   Talat Yeşiloğlu: Öğrencilik döneminde; Ana dilini kullanmayı, 

yabancı dil bilmeyi ve de belli entelektüel birikime sahip olmayı halletmeleri gerek  

Yılmaz Özdil: Dolayısıyla ben tüm genç arkadaşlarıma şunu öneriyorum; 

(gazete ve televizyonlarda yöneticilik yaptığım dönemlerde iletişim fakültelileri tercih 

etmemin temelinde de bu var) okula başladıkları gün, ne yapıp-edip mutlaka mesleğe de 

başlasınlar. Ben de „gazeteci olunmaz, gazeteci doğulur‟ fikrine inananlardanım. 

Çünkü dünyanın en zevkli; ancak bir o kadar da zor ve çileli mesleklerinden biridir 
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gazetecilik. Bu yüzden yol yakınken, gazetelerde çalışmaya başlasınlar. Böyle olunca da 

gazetecilik yapıp-yapamayacaklarını görürler.  

Meslek ilkelerini bilmeleri, gazeteci haklarından, etik ve sorumluluklarından 

haberdar olmaları gerektiği Ģöyle ifade edilmiĢtir. 

Can Ataklı: Bir kere dürüst, ahlaklı, vicdanlı ve namuslu olacaklar. „Tarafsızım‟ 

gibi görünmeye çalışmayacaklar.        

 Ayşegül Savur: Normal mesai peşinde koşan veya düşünen arkadaşlar, medya 

işine hiç bulaşmasın.. 

ĠletiĢim Fakültesi Öğrencilerine Staj Tavsiyesi       

İletişim Fakültesi öğrencilerinin staj yapması gerektiği hususu, mülakat yapılan medya 

mensuplarının ortak görüşüydü.       

 AyĢegül Savur: Staj yapmak çok önemlidir. Genç arkadaĢlar dergilerde staj için 

baĢvursunlar, gelip bir incelesinler ve de bu iĢin ez azından kendilerine uygun bir iĢ 

olup olmadıklarını görüp, ona göre karar versinler. 

Emin Çapa: Bu dalı seçecek öğrencilerin mümkünse, öğrencilik yıllarında bulabildikleri 

her fırsatta; imaj nasıl üretilir, finans kuruluĢları, medya kuruluĢları gibi alanlarda staj 

yapmalarını öneririm.         

Gülhan ġen: Öğrenciler; “Ben dört yıllık okulumu bitireyim, ondan sonra staj ve 

çalıĢmaya baĢlarım” düĢüncesine girerse, baĢtan kaybeder. Ġster belgeselci, isterse 

medyanın herhangi bir dalında çalıĢsın, hedeflediği alanda kapıları zorlamalıdır.  

ġekil 21 Stajın ifade edildiği bağlamlar 
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BÖLÜM 6. SONUÇ 

AraĢtırma sonucu elde edilen veriler, hipotezler birçok problemi ortaya 

koymuĢtur. ĠletiĢim Fakültelerinin fazlalığı, her yıl verilen mezunların fazlalığı, 

buna karĢın medya sektöründeki istihdam daralması da büyük bir sorun olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Bu sorunlar uzun yıllardır süregelen bir olgudur. ĠletiĢim 

Fakültesi öğrencilerine verilen müfredatın birçoğunun, sektör gerçeğinden uzak 

olduğu, araĢtırma ve uzman görüĢleriyle sabittir. Sektör ihtiyacına cevap 

vermeyen müfredat ve buradan mezun olan deneyimsiz öğrencilerin  de varlığı 

bir sorun olarak bilinmektedir. Bu araĢtırmalar, hem akademik, hem de sektör 

tarafının sıkıntılarını ve gerçeklerini ortaya koyarak, bir eksikliği doldurma 

yoluna gidebilir.    

Ayrıca son yıllarda; Türkiye‟deki ekonominin daralması, birçok kesim 

gibi, medya sektöründeki istihdamın da azalmasına yol açmıĢtır. TÜĠK‟in 

raporuna göre, son 5 yılda medya sektörünün neredeyse yarı yarıya istihdam 

kaybına uğradığı görülmektedir. Yabancı ülkelerde medya sektöründe 

gördüğümüz; ciddi ve sıkı sendikalaĢma, neredeyse çeyrek asırdır, Türkiye‟deki 

medya sektöründe ortadan kalkmıĢtır. Bu da, medyada iĢten çıkarılmaları daha 

kolay bir hale getirmiĢtir. Çok basit bir sebepten dolayı, iĢten çıkarmalar 

fazlalaĢtığı için, istihdam sorunu daha da artırmıĢ ve birtakım kanuni hakları 

elde edilmesinin önünü tıkamıĢtır.  Bu problem bakınca; ĠletiĢim Fakültesi, 

mezunlarına iĢ imkânı sağlamaktan uzak olduğu görülmektedir. Ġstihdamdaki en 

önemli daralmaya neden olan olayların baĢında, ĠletiĢim Fakülteleri‟yle, Medya 

Sektörü arasındaki iliĢkilerin kopukluğu görülmektedir. Elde edilen verilere 

göre, bu diyalog eksikliği sonucu, ĠletiĢim Fakültesi müfredatındaki birçok 

dersin, medya sektörünün ihtiyacına cevap vermekten uzak olduğu saptanmıĢtır. 

Bu yüzdendir ki; medya sektörü „istihdam‟ konusunda baĢka alanlardan gelen 

kiĢilere de kapılarını açma yoluna gitmiĢtir. Oysa; ĠletiĢim Fakülteleri‟ne 

akreditasyon veren kuruluĢ olan ĠLEDAK ve her iki sektörü de iyi bilen kiĢilerle 

yapmıĢ olduğumuz görüĢmelerde, ĠletiĢim Fakülteleri‟nin birincil görevinin, 

sektöre eleman yetiĢtirmek olduğu söylenmiĢtir. Bunun için de; 
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akademisyenlerin, çeĢitli aralıklarla medya sektörünü ziyaret edip, yapılan iĢleri 

yerinde görmeleri ve yeni teknolojik geliĢmelerden haberdar olup, bunları 

öğrencilerine aktarmaları da uzmanlar tarafından önerilmiĢtir.  KuruluĢlar ve 

uzmanlar; ĠletiĢim Fakültesi ile Medya Sektörü arasındaki iliĢkileri 

güçlendirebilmek için, fakültelerde var olan müfredattaki uygulamalı derslerin 

artırılmasını, öğrencilerin sektörle tanıĢtırılmasını ve medyada yapılan iĢlerin 

yerinde ve uygulamalı olarak gözlemlenmesini önermiĢlerdir. Ayrıca, ĠletiĢim 

Fakültesi‟nden mezun olan ve akademisyenliği seçenlere, tecrübe kazanmadan 

hemen ders verilmesinin de, bu tür sıkıntıları beraberinde getirdiği, ĠLEDAK 

tarafından dile getirilen problemlerden biri olarak ortaya çıkmaktadır.  

    ĠletiĢim Fakültesi‟ndeki öğretim elemanlarının 

çoğunluğu Ģüphesiz ki, bilimsel bir kariyere alıĢık olduklarından, teorik derslere 

ağırlık vermektedirler. Hâlbuki bu fakültelerden mezun olanlardan, akademik 

kariyeri seçenlerin oranının ancak yüzde 10-15 olduğu görülmektedir. Bu oran 

bize, teorik ve uygulamaya yönelik derslerin oranları hakkında da bir fikir 

vermelidir. Bizim önermek istediğimiz zorunlu derslerin % 15 oranında teorik, 

% 85 oranda ise uygulamalı olması yönündedir. Ancak bunlara ek olarak; 

bilimsel takviye derslere elbette ihtiyaç duyulacağından, yine de bilimsel 

kariyeri seçmek isteyen öğrenciler için, bol miktarda seçmeli teorik dersler 

açılmalıdır. Bunun yanında seçmeli ders oranının, zorunlu ders oranına göre 

biraz fazla olması gerekir ki, bu öğrencilere seçim yapabilme yelpazesinde bir 

rahatlık sağlayacaktır. Bu çalıĢmamız gösteriyor ki böyle bir uygulama 

mezunlara daha fazla istihdam imkânı sağlayacaktır. Her iki sektörü de iyi bilen 

uzmanlar, ĠletiĢim Fakültesi müfredatında, „branĢlaĢma‟nın da önemine 

değinmiĢlerdir. Ġlk iki yılda „temel dersler‟in, üçüncü ve dördüncü sınıfta da; 

öğrencilerin baĢarılı olabilecekleri medya dallarıyla ilgili, branĢlaĢmaya 

gidilmesi gerektiğinin istihdamda da kalıcılık sağlayacağı görüĢündeler. Tezin 

bir amacı da istihdam problemlerini ortaya koyduktan sonra, ĠletiĢim 

Fakülteleri‟yle, Medya Sektörü arasında, sağlam bir köprü oluĢturabilme yolunu 

bulabilmektir. Zayıf iliĢkilerin güçlendirilmesine, zemin hazırlamaktır. Bu 

hususta ülkemizde, üniversite - sanayi iĢbirliği sorunu dikkate alındığında, 

fakülte - sektör iliĢkisinin ne kadar önemli olduğu görülecektir. Bu problemlere 
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bir çözüm bulabilmek adına belli bir yol haritası da belirlendi. Bunun için önce 

„Medya Tarihi‟ni ve çeĢitli dönemlerde neler yapıldığını bilmemiz 

gerekmektedir. Medya sektörünün, yıllar içinde; nasıl geliĢtiğini, teknolojik 

geliĢmelerden nasıl etkilendiğini ortaya koydum. Buna göre; teknolojinin olumlu 

taraflarının yanı sıra, birtakım olumsuzlukları da beraberinde getirdiği 

anlaĢılmaktadır. En büyük olumsuzluk ise, medyadaki istihdamın giderek 

azaldığı Ģeklinde karĢımıza çıkmaktadır. Bunların dikkate alınması gerektiğini, 

bu çalıĢma ortaya koymuĢtur. Çünkü teknolojik geliĢme sonrası, insanlar 

Ģimdiye dek parayla satın aldıkları gazeteleri, artık internet ortamında „bedava‟ 

okuma yolunu seçmiĢlerdir. Bu da gazete satıĢlarının düĢmesine, buna bağlı 

olarak da, gazete ve televizyonların can damarı olan reklam gelirlerinin 

azalmasına neden olmuĢtur. Batı dünyasında gazete ve dergiler buna abonelik 

sistemi ile çözüm üretmeye çalıĢmıĢlardır. Yani aylık veya yıllık belli bir ücret 

ödedikten sonra, ancak bir okuyucu örneğin; Guardian gazetesine internet 

ortamında okuyabilmektedir. Bunun için belli birtakım geliĢtirilmiĢ program ve 

çekici yollar üretilmiĢtir. Ülkemizde ise bu yol zaman zaman denenmiĢ olsa da 

günümüze dek pek baĢarılı olamamıĢtır. Onun yerine dijital ortamdaki gazete 

sayfalarında, birçok reklamlar ve iki de bir atlayarak, sayfaya çıkan tanıtımlarla 

gelir elde edip, varlığını devam ettirmeye çalıĢmaktadırlar.  Ayrıca böylesi 

yaygın teknolojik geliĢmelerden önce; Türkiye‟nin merkezi yerler dıĢında, en 

uzak köĢelerde bile temsilcisi bulunurken, teknolojik yaygınlaĢmadan sonra,  

temsilcilikleri tek tek kapatma yoluna gitmiĢlerdir. Bu da; medya sektöründeki 

istihdamın azalmasına bir etken teĢkil etmiĢtir. Medya artık bu yerlerde; parayla 

çalıĢtırdığı eleman yerine, parasız hizmet veren insanlardan (YurttaĢ Gazeteciliği 

- Citizen Journalism) faydalanma yoluna gitmeye baĢlamıĢtır. Bu durum 

günümüzde de artarak devam etmektedir. Gazete ve televizyonların belli bir 

köĢesinde bulunan „ihbar hatları‟ yoluyla, dünyanın en ücra köĢesinden bile, 

“Siz çekin gönderin, biz yayınlayalım” kurnazlığıyla, haberi bedava elde etme 

yoluna gidilmiĢtir ve de gidilmektedir. Bu durum da medyadaki iĢsizliği artıran, 

önemli etkenlerden biri olmaya baĢlamıĢtır. Dijital Medya‟nın (Yeni Medya) 

ortaya çıkmasıyla; dünyada ve Türkiye‟de, geleneksel medyada büyük bir kan 

kaybı yaĢanmaya baĢlanmıĢtır. Ayrıca geleneksel medya olan gazetelerin 



219 

 

maliyet girdilerinin (Kağıt, film, boya, kimyasal madde)  büyük bir çoğunluğu 

da yurtdıĢından temin edildiğinden, gazetenin üretim maliyetleri de artmıĢtır. 

Buna karĢın; gazetelere oranla çok düĢük bir maliyette (neredeyse maliyetsiz) 

olarak ortaya çıkan yeni medya da bu kan kaybını tetiklemiĢtir. Tez kapsamında 

yapılan görüĢmeler ve ortaya çıkan bulgulara göre; ĠletiĢim Fakülteleri‟nin; bu 

özellikleri dikkat alarak, müfredatta “Dijital Medya Dersleri”ne daha da ağırlık 

vereceği yönündedir. Ancak bu durum da gösteriyor ki; medya istihdamında, 

teknoloji büyük bir önem kazanıp, istihdam sayısını daha da azaltacaktır. Bu 

arada Yeni Medya; gazete ve televizyonların tiraj ve reklam kaybı yaĢamasına 

neden olmuĢtur. Kurumlar ve Ģirketler artık reklam bütçelerini yaparken, dijital 

medyaya da önemli bir pay ayırmaya baĢlamıĢlardır. Uzmanlara göre; “Durum 

öyle gösteriyor ki; geleneksel medya (gazete)  küçülmeye ve birleşmelere devam 

edecektir, ancak hiçbir zaman tamamen ortadan yok olmayacaktır.” Çünkü 

gerek dünyada, gerekse Türkiye‟de geleneksel gazete okuyucusu olmak, bir 

ayrıcalıktır. Belli bir yaĢın üstü için gazete okumak, baĢlı baĢına bir ritüeldir. 

Medyanın son yıllarda hızla el değiĢtirmesi ve büyük holdinglerin bünyesine 

katılmasıyla, istihdam açısından çeĢitli sıkıntıları da beraberinde getirmiĢtir. 

 Sorunlardan biri de; medyanın tıpkı doktorluk, avukatlık, eczacılık, 

mühendislik gibi bir „meslek‟ haline gelememesidir. Burada önemli olan bir 

konu da; „medya mesleki yeterlilik belgesi‟ yerine geçmesi gereken, iletiĢim 

fakültesi veya medya eğitimi veren bir kuruluĢtan mezuniyet diplomasının 

aranmamasıdır. Medya; bu iĢin tahsilini yapmıĢ kiĢilerin yapabileceği bir 

„meslek‟ haline değil de, herkesin yapabileceği bir „iş‟ haline gelmiĢtir. 

Medyanın bir „Meslek‟ olarak bilinmesini savunanlar; bunun tahsilini alanların 

dıĢındakilerin yapmasına izin verilmemesi gerektiği görüĢündeler. Medya bir 

„meslek‟ olarak kabul görülürse, medyanın son dönemlerde kaybettiği 

güvenilirlilik ve saygınlığın da artıracağı, uzmanlar tarafından dile getirilmiĢtir.  

Medya; baĢka tahsil ve sektörden gelenlerin iĢgali altındadır, Onların medyadaki 

fazlalığı da, bu iĢin eğitimini almıĢ olan ĠletiĢim Fakültesi mezunlarını iĢsiz 

bırakılmasında bir etken olmuĢtur. Ġstihdam Sorunu‟nu irdelerken; Türkiye‟nin 

81 ilinin, 76‟sında bulunan gazeteciler cemiyetindeki, üye gazetecilerin eğitim 

durumlarının da, istihdamı etkilediği görülmektedir. Aldığımız bilgiler de 
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gösteriyor ki, Türkiye‟nin birçok yerindeki medya kuruluĢlarında çalıĢanlarının 

büyük bir çoğunluğunun, halen ilkokul, orta ve lise mezunu olduğu 

görülmektedir.       Bulgularımız; 

ĠletiĢim Fakülteleri‟nin fazlalığını ortaya koymuĢtur. Bu yetersizlikler yüzünden; 

bazı üniversitelerde öğrencilerin, donanımlı olarak yetiĢtirilmediği 

belirlenmiĢtir. ĠletiĢim Fakülteleri‟nin fazlalığı, öğrenci sayısının fazlalığı, her 

yıl verilen mezun sayısının fazlalığı, buna karĢın medya sektöründeki istihdamın 

ise yetersiz olduğu gösterilmektedir. GörüĢtüğümüz uzmanlardan bazıları; 

Türkiye‟nin her yerinde açılan ĠletiĢim Fakülteleri‟nden ziyade, medyanın 

yoğunlaĢtığı ve iĢ imkânı olan büyük kentlerde açılmasından yana görüĢ 

bildirmiĢlerdir. Küçük kentlerde yani yerel medyada, iĢ imkânı çok sınırlı 

olduğundan, oralardan mezun olanlar da, iĢ için medya merkezi kentlerde Ģansını 

arama yolunu seçmektedir. Bu da onların istihdam Ģansını azaltmaktadır.  

 Yukarıdaki sorunlara bakınca, çözümün, belli bir kesimin elinde 

olmadığı görülmektedir. Bunun için; konuyla ilgili hükümet yetkililerinden 

baĢlayarak, tüm paydaĢların (Medya ve İnsan Kaynakları bölümüne eleman 

alacak olan Kamu kuruluşları ve Özel Sektör, İletişim Fakülteleri, 

akademisyenler, medya sektörü yöneticileri, gazeteciler, Gazeteciler 

Cemiyetleri) ciddi bir Ģekilde, medyadaki istihdam sorununa el atması 

gerekmektedir. Medya istihdamı konusunda, formasyonunu tamamlamıĢ olan, 

ĠletiĢim Fakültesi mezunlarına öncelik verilmesi birincil görev olmalıdır. Bu 

tezimize itiraz edenler; Türkiye‟deki ve dünyadaki KonuĢma ve Yazma 

Özgürlüğü‟nü  “Freedom of Speech” gündeme getirebilir.  Bu yapılan itiraza 

Ģöyle cevap vermemiz gerekecektir: Günümüzde sosyal medyanın bu kadar 

yoğunlaĢtığı bir ortamda,  artık herkesin tek kiĢilik bir medyası var. Ġsteyen 

duyuracağı Ģeyi, kendi sosyal medyasından yazabilir. Bir meslek olarak medya 

istihdamı ise, bu iĢin eğitimini almıĢ olanlarca sağlanmalıdır. 

 Mülakatların analizinde; her iki tarafı da (Akademik ve Medya)  iyi 

bilen, kendileri de değiĢik yıllarda ĠletiĢim tahsili almıĢ ve medyanın çeĢitli 

dallarında baĢarılı iĢler yapmıĢ olan uzmanların, tahlil ve önerilerine yer verildi. 

Mülakatlardan sonra sorunlar; Staj, Dil Bilgisi ve Yabancı Dil (Ġngilizce) 

baĢlıklarıyla ortaya çıkmıĢtır. ĠletiĢim Fakültesi‟nde okuyacak olan öğrencilerin 
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en büyük sıkıntısı; orta öğretim ve lisede, dil bilgisini ve yabancı dili yeterince 

öğrenmeden, ĠletiĢim Fakültesi‟ne gelmeleri olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu 

eksiklikle mezun olanlar; medya sektöründe istihdamda, büyük sıkıntılar 

yaĢamaktadır. Stajın ise; ciddi olarak yapılmaması, sektör istihdamında ayrı bir 

sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır. Stajın baĢka bir önemi de; öğrencilerin, 

mezun olduklarında bu iĢi sevip-sevmeyeceği ve de yeteneğinin ortaya 

çıkmasında büyük bir iĢareti olarak kabul edilmektedir   

 Yapılan bu mülakatlar önemlidir, çünkü yıllarını medya istihdamı 

içerisinde geçiren ve aynı zamanda mesleki yeterlilik belgesine sahip olduklarını 

söyleyebileceğimiz uzman kiĢilerin görüĢleri Ģüphesiz ki, bu tezimizde ele alınan 

sorunların çözümlenmesine ıĢık tutacaktır. Mümkün olduğu kadar 5. Bölüm‟de 

bu mülakatlar tam metin olarak verilmeye ve bunlar analiz edilerek çeĢitli 

çözümler üretilmeye çalıĢıldı. 
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EK‟LER 

EK-1 Derinlemesine GörüĢme Rehber Soru Formu 

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ, 

ĠLETĠġĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI, DOKTORA TEZĠ 

 

DERĠNLEMESĠNE GÖRÜġME REHBER SORU FORMU 

 

1) Kendileri de ĠletiĢim Fakültesi mezunu, değiĢik dallardaki 31 Medyacıyı ve 

ĠletiĢim Fakülteleri‟ne Akreditasyon veren ĠLEDAK Yöneticisi‟ni seçtim. 

 

i) ÖzgeçmiĢinizi kısaca anlatır mısınız? 

ii) Ne  zaman ve hangi ĠletiĢim Fakültesi‟ni bitirdiniz? 

iii) Kaç yıldır çalıĢma hayatındasınız? 

iv) Yazarken nelere dikkat edersiniz? 

v) Gazeteciliğin zor ve keyifli yanları nelerdir? 

vi) Yeni mezun öğrenciler neden hemen köĢe yazarı olmak istiyor? 

vii) KöĢe yazarı olmak için ne yapmak gerek? 

viii) KöĢe yazarları bir gazete için ne kadar önemlidir? 

ix) Gazeteci tarafsız olmak zorunda mıdır, yoksa taraf olabilir mi? 

x) Günümüz medyasının en büyük sıkıntısı nedir? 

xi) Gazetecilere baskı yapılır mı, nasıl ve kimler tarafından yapılır? 

xii) Özellikle; internet ve sosyal medyanın geliĢmesi, gazeteleri nasıl etkiledi? 

xiii) Çok satan gazete mi, yoksa ses getiren gazete mi daha önemlidir? 

 

2) Medya bir meslek mi, yoksa herkesin yapabileceği bir iĢ midir? 

i) Medyada, ĠletiĢim Fakültesi‟nden gelmeyen binlerce kiĢi çalıĢıyor, bunu 

doğru buluyor musunuz? 

ii) Medya neden bir meslek olamadı? 

iii) Alaylı, mektepli tartıĢması medyada halen devam ediyor mu? 

iv) Medyada günün birinde ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının çoğunlukta 

olacağına inanıyor musunuz? 

v) ĠletiĢim Fakültesi‟ni bitiren ve medyaya geçmek isteyen gençlerin istihdamı 

yeterli midir? 

vi) Ġyi bir gazeteci olmak için neler yapmak gerek? 
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3) ĠletiĢim Fakülteleri ile medya sektörü arasındaki sorunlar nelerdir? 

i) Neden her iki sektör de birbirini suçluyor? 

ii) ĠletiĢim Fakülteleri‟ndeki dersleri nasıl buluyorsunuz? 

iii) ĠletiĢim Fakülteleri‟nin müfredatında hangi dersler olmalı? 

iv) ĠletiĢim Fakültesi Akademisyenlerine tavsiyeleriniz nelerdir? 

v) ĠletiĢim Fakülteleri, özellikle staj konusunda öğrencilere yardımcı olamaz 

mı? 

 

4) ĠletiĢim Fakültesi Öğrencilerine, medyaya geçiĢ için tavsiyeleriniz nelerdir? 

i) Öğrenciler, daha okuldayken, medyaya kendilerini nasıl hazırlasınlar? 

ii) Türkçe yazı ve konuĢma diline hâkim olmayan öğrencilerin medyada baĢarı 

Ģansı nedir? 

iii) Staj, yabancı dil (Ġngilizce), bilgisayar kullanımı ne denli önemlidir? 
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