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ÖNSÖZ 

 

 İletişim Fakültesi Dekanlarının belirli aralıklarla bir araya 

gelmeleri, iletişim fakültelerinin sorunlarının ortak platformlarda 

tartışılabilmesi, etkileşimli ilişkiler kurma yönündeki çalışmalar; o 

dönemlerde Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı olarak görev 

yapan Prof. Dr. Alemdar Yalçın tarafından başlatmıştı. Sayın Yalçın 

iletişim fakültesi dekanlarını ilk defa 05-06 Mart 1999 tarihleri arasında 

Ankara’da toplayarak, bu toplantıların geleneksel hale gelmesinin mimarı 

oldu. 

 

 İletişim Fakültesi Dekanları toplantısı, 2000 yılından sonra, bazen 

yılda birkaç kez değişik mekanlarda yapılarak, bugüne kadar sürdürüle 

gelmiştir. On ikinci İletişim Fakültesi Dekanları toplantısı 6-8 Mayıs 

2004 tarihleri arasında Elazığ’da yapılmıştır. Bu toplantı hazırlıkları 

başlarken, bugüne kadar yapılan tüm toplantıların bilgilerini içeren bir 

kitapçığın hazırlanmasının uygun olacağına karar verdim. Çünkü bu 

kitapçık toplantılarda alınan kararlar hakkında özet bilgiler içermekte, 

gündemin ve sonuç bildirgelerinin kitaba girmesi, gelecek toplantılar için 

önemli bir bilgi kaynağı oluşturacağı düşüncesindeyim. 

 

 İkinci İletişim Fakültesi Dekanları toplantısından sonra yapılan 

tüm ana toplantılara katıldım. Mümkün olduğunca bu toplantıları video 

kasete çekmeye gayret ettim. Şu anda bu toplantılarla ilgili çok önemli 

video kasetlere sahibim. Bu görüntülerden yararlanarak ve her 

toplantıdan önemli bazı görüntüleri kurgulayarak, bir CD’de topladık ve 

Siz Sayın Dekanlarımıza verdik. Belgesel nitelikteki bu CD’nin 

görüntülerinin güzel bir anı teşkil edeceği ümidini taşıyorum. 

 

 Dekanlar toplantısının iletişim eğitimine çok önemli katkılarının 

olduğu muhakkak. Hatta dekanlar platformunun ortak hareketi 

sonrasında, 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 

Hakkındaki Kanunda değişiklik yapılarak, Radyo-Televizyon bölümleri 

bulunan iletişim fakültelerine yerel bazda frekanslar ve kanalların 

ücretsiz olarak tahsis edilmesi ifadesinin kanuna girmesi (Madde 24) 

sağlanmıştır. 

 

 İletişim alanında karşımıza çıkan yeni teknolojiler, iletişim 

fakülteleri mezunlarının sadece kuramsal bilgilerle donatılmasının yeterli 

olmayacağı gerçeğini ortaya koymuştur. Bu nedenle bugüne kadar 

iletişim fakültelerine sadece Sözel puan türüne uygulanan farklı çarpan 



 

uygulamasının, bundan böyle artık Eşit Ağırlık puan türüne de aynen 

yansıtılması, elzem bir durum olarak karşımıza çıkmıştır. Sözel puan 

türüne benzer şartlarda Eşit Ağırlık puan türü ile de öğrenci alınması 

halinde, iletişim fakültelerine olan talep artacaktır. Bu amaçla Yüksek 

Öğretim Kurulu (YÖK) ile sürdürülen yoğun temaslarımız sonucu, bu 

hedefimizin 2005 yılı ile birlikte gerçekleşeceği ümidini taşıyoruz. 

 

 Diğer üzerinde ağırlık olarak durduğumuz bir konu ise, Anadolu 

İletişim Meslek Liselerine iletişim fakültesi mezunlarının öğretmen 

olarak atanabilmelerinin sağlanmasıdır. Bu amaçla gene Yüksek Öğretim 

Kurulu (YÖK) ile yazışmalar başlatılmış olup, iletişim fakültesi 

mezunlarına yönelik, Sosyal Bilimler veya Eğitim Bilimleri Enstitülerine 

bağlı olarak “Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Öğretmenliği” ve “Radyo – 

Televizyon Öğretmenliği” tezsiz yüksek lisans programlarının açılması 

konusundaki mücadelemiz sürmektedir. 

 

  Telif hakları, YÖK bünyesinde İletişim Fakülteleri Konseyinin 

kurulması, TRT ile işbirliği, öğrencilerin staj meseleleri, iletişim 

eğitiminin sorunlarının çözülmesi; üzerinde çalıştığımız diğer birkaç 

konu olmaktadır. 

 

İletişim Fakülteleri Dekanlarının birlikte yapmış oldukları 

güzelliklerden bir tanesi de önceden belirlenmiş ödül kategorilerinde 

Türkiye’de ilk defa onüç iletişim fakültesi ile bir araya gelerek, ödül 

vermesidir. 2003 Yılı Başarılı İletişimciler Ödülü adını taşıyan bu ilk 

organizasyonda, Akdeniz, Atatürk, Bahçeşehir, Başkent, Doğu 

Akdeniz, Ege, Erciyes, Fırat, İstanbul, Kocaeli, Lefke Avrupa, 

Marmara ve Yeditepe Üniversitelerinin İletişim Fakülteleri işbirliği 

yapıp aynı formatta hazırlanan ortak anketi kendi öğrencilerine 

uygulayarak, 2003 Yılı Başarılı İletişimciler Ödülüne layık gördükleri 

kişi ve kurumları belirlemişlerdir.  

 

1999 yılında yakılan bu meşale, günden güne daha da 

güçlenmektedir. Meşalenin sonsuza kadar sürmesinin tek koşulu, iletişim 

fakültelerinin birbirine sahip çıkmaları, birbirlerini desteklemeleri ve 

ortak projeler yürütmeleriyle sağlanabilir.  

 

 

 

 

 



 

 

Onikinci İletişim Fakülteleri Dekanları toplantısının mükemmel 

bir biçimde yapılabilmesi için Fakültemizde görevli öğretim 

elemanlarımız başta olmak üzere, dolaylı veya doğrudan katkı sağlayan 

her kişiye sonsuz şükranlarımızı sunuyor, özellikle Berivan Bingöl’e 

özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyoruz. 

 

 

Mayıs 2004 

 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

Arş. Gör. Derya Çetin 
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1. BİRİNCİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLAR TOPLANTISI 

 

 1999 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı 

görevini yürüten Prof. Dr. Alemdar Yalçın’ın girişimiyle ilk kez 03-04 

Mart 1999 tarihinde Ankara’da bir araya gelen iletişim fakülteleri 

dekanları, iletişim fakültelerinin bazı sorunlarını tartışmışlar ve bu 

toplantıların sürekli hale gelmesi konusunda görüş birliğine varmışlardır. 

Ayrıca 2000 yılında Ankara’da, Gazi Üniversitesi ve Ankara 

Üniversitesinin ev sahipliğinde ulusal bir iletişim sempozyumu 

düzenlenmesini kararlaştırmışlardır.  
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1. 1. Birinci Ulusal İletişim Sempozyumu Programı 

        3-5 Mayıs 2000 Ankara 

 

3 Mayıs Çarşamba 

 
I. Oturum: Siyasal İletişim I: Seçimler (Ataum Büyük Salon)      

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Murat Güvenir 

Yer: ATAUM Büyük Salon 

Saat: 10:30-12:00   

1. Doç. Dr. Eser Köker, "Mahkemede konuşma biçimleri." 

2. Yrd. Doç. Dr. Filiz Başkan, "Siyasal İletişim: Siyaset Bilimi ile 

İletişimin Kesiştiği Nokta." 

3. Yrd. Doç. Dr. Nuran Erol, "Medyatik Diyalog ve Demokrasi: Tartışma 

Programları Üzerine Bir Değerlendirme." 

 

II. Oturum: Siyasal İletişim II  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Naci Bostancı  

Yer: A TA UM Büyük Salon  

Saat: 13:30 - 15:15 

1. Araş. Gör. Ülkü Doğanay ve Araş. Gör. Zerrin Ertan Keskin, "Haber 

Fotoğrafları ve 1999 Yerel ve Genel Seçimleri: Taraflılık Sorunu." 

2. Yrd. Doç. Dr. Bahar Üste, "Türkiye'de Seçim Propagandaları Üzerine 

Bir Değerlendirme." 

3. Araş. Gör. Nurullah Öztürk, "18 Nisan (1999) Seçim Yasakları 

Açısından 27 Mart (1994) Yerel Seçimlerinin ve Kamuoyu 

Araştırmalarının Analizi." 

4. Dr. Zeynep Uslu Karahan, "1999 Genel-Yerel Seçimleri ve Siyasal 

Reklamcılık: Sihirli Değnek Çağdaş İllüzyon Dilemması."       

 

III.Oturum: Reklam I  

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ahmet Tolungüç  

Yer: G.Ü. İletişim Fakültesi Konferans Salonu  

Saat: 13:30 - 15:15 

1. Araş. Gör. Gaye Özdemir Yaylacı, "Reklam Sektöründe Kariyer 

Yönetimi." 

2. Araş. Gör. Işıl Karpat, "Marka Yönetimi ve Reklam İlişkisi." 

3. Öğr. Gör. Rasime Ayhan Yılmaz, "Duygusal Çekicilikli Reklamların 

İletişimsel Etkileri." 

4. Araş. Gör. Halime Yücel Altınel, "Siyasal Reklam Çözümlemesi İçin 
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Bir Yöntem Önerisi." 

IV. Oturum: Siyasal İletişim III   

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Eser Köker 

Yer: ATAUM Büyük Salon  

Saat: 15:30-17:15 
1. Doç. Dr. Sevda Alankuş Kural ve Ayşe Çavdar, İslamcı ve Laik 

Medyada Kadın, Beden ve Temsil." 

2. Dr. Tuğrul İlter, "Medyada 'Fırtına Irmağı' ve 'Akkuyu'nun 

Kavranması / Çerçevelenmesi." 

3. Bülent Tellan, Yıldız Yazıcıoğlu ve Volkan Yanardağ, 

"Türkiye'de Hükümet ve Medya İlişkileri Açısından Teşvik 

Politikası ve Uygulamaları." 

4. Dr. Nurten Kara, "Militarizm, Kadın ve Medya: İsrail Örneği." 

 

V. Oturum: Reklam II  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Veysel Batmaz  

Yer: G. Ü. İletişim Fakültesi Konferans Salonu  

Saat: 15:30-17:00 
1. Dr. Banu Dağtaş, "28 Şubat Süreci'nin Türk Yazılı Basınında Ticari 

Ürün ve Hizmetlere Ait Reklam ve İlanlara Yansıması." 

2. Öğr. Gör. Sadık Tümay, "Stereotype Durum Stratejileri." 

3. Doç. Dr. Simten Gündeş ve Araş.Gör. Selçuk Hünerli, "Reklam 

Filmlerinde Canlandırma Kullanımı ve Reklam İletisine Etkileri." 

4. Dr. Rengin Küçükerdoğan ve Dr. Nilüfer Sarı, "Reklam İletisinin 

Tüketimi." 

 

18:00 Kokteyl (G. Ü. İletişim Fakültesi Bahçesi) 

 

4 Mayıs Perşembe 
 

VI. Oturum: Halkla İlişkiler I 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin Kazancı  

Yer: G. Ü. İletişim Fakültesi Konferans Salonu  

Saat: 10:00-12:00 
1. Dr. A. Cengiz Üzün,"Stratejik Yönetim Sürecinde Halkla İlişkilerin 

Rolü." 

2. Dr. Metin Karadağ, "Kamu Sektöründe Çağdaş Halkla İlişkiler 

Yaklaşımı: Beyaz Masa." 

3. Doç. Dr. Ahmet Hamdi Aydın, "Güvenlik Hizmetinin Başarısında 

Polis-Halk İlişkilerinin Rolü." 
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4. Araş. Gör. Müjde Ker-Dinçer, "Lobi Faaliyetlerini Başarıya Ulaştıran 

Çalışma: Halka Dayalı Lobicilik." 

5. Araş. Gör. Emel Gürel, "Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Değişim 

Yönetimi Sürecindeki Etkinliğinin Garanti Bankası Örneğinde 

Değerlendirilmesi." 

 

VII. Oturum: Medya, Kültür, Küreselleşme  

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Meral Özbek  

Yer: ATAUM Büyük Salon  

Saat: 10:00-12:00 
1. Yrd. Doç. Dr. Nimet Önür, "Küresel Kültürlerin Yerel Dönüşümlerinde 

Televizyon." 

2. Yrd. Doç. Dr. Asuman Suner, "Ulus Aşırı Kültür Çalışmaları." 

3. Doç. Dr. Asker Kartarı, "Kültürlerarası İletişim Çalışmalarının   

Üniversite Disiplin Olarak Gelişimi: Münih Üniversitesi Kültürlerarası 

İletişim Kürsüsünün Doğuşu." 

4. Doç. Dr. Nilgün Gürkan, "Gazetecilerin Kültürel Geleneği Farklı mı?" 

5. Öğr. Gör. Birsel Matara, "İletişimde Küreselleşme ve Bir Kitle İletişim 

Aracı Olarak Fotoğraf." 

 

VIII. Oturum: Sanat, Dil ve İletişim 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Alemdar Yalçın  

Yer: A TA UM 13 no 'lu Sınıf  

Saat: 10:00-12:00 

1. Araş. Gör. Neyyire Dereoğlu, "İletişimin Gelişmesi Açısından İşaret ve 

Semboller." 

2. Prof. Dr. Demet Gürüz, "İletişim İkliminin Yönetilmesinde İletişim 

Becerileri." 

3. Araş. Gör. Sabire Susuz," Sanat Yapıtında Algıla(n)ma."  

4. Araş. Gör. Mukadder Çakır Aydın, "Sanatta İletişim Sorunu." 

5. Yrd. Doç. Dr. Ragıp Taranç, "İletişim Estetiği."  

 

IX. Oturum: Medya Politikaları ve Toplumsallaşma  

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Raşit Kaya  

Yer: A TA UM 15 no 'lu Sınıf  

Saat: 10:00-12:00 

1. Yrd. Doç. Dr. Dilruba Çatalbaş, "Kamu Hizmeti Yayıncılığı 

Kurtarılmalı mıdır? Yeni Milenyumda Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve 

TRT'nin Konumu." 

2. Araş. Gör. Ayşe Bilge Gürsoy, "Türkiye ve İngiltere'de Kamu 
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Yayıncılığı." 

3. Prof. Dr. Deniz Güler ve Öğr.Gör. Erhan Eroğlu, "Oyun Merkezleri ve 

Çocuklar." 

4. Yrd. Doç. Dr. Tanju Tosun, "Üniversite Gençliğinin Siyasal 

Toplumsallaşmasında Kitle İletişim Araçlarının Rolü." 

5. Dr. Süleyman Karaçor, "İletişim ve Yaşam Tarzı." 

 

X. Oturum: Halkla İlişkiler II  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nuri Tortop  

Yer: G. Ü. İletişim Fakültesi Konferans Salonu  

Saat: 13:30 -15:15 

1. Prof. Dr. Metin Kazancı, "Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar." 

2. Doç. Dr. Hülya Yengin, "Kurumsal İletişimde Halkla İlişkiler Çağı."         

3. Dr. Ebru Özgen Erol, "2000'li Yıllarda PR." 

4. Doç. Dr. Muazzez Babacan ve Öğr.Gör. Serpil Çalışkan, "Tutundurma 

Karmasında İletişim ve Önemi." 

 

XI. Oturum: Haber İncelemeleri I  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oya Tokgöz  

Yer: A TA UM Büyük Salon  

Saat: 13:30-15:15 

1. Doç. Dr. Nurdoğan Rigel, "Haber Kaynağının Haber Aktörüne 

Dönüşümünün Deprem Haberlerine Yansıması." 

2. Yrd. Doç. Dr. İncilay Cangöz ve Öğr.Gör. Emre Gökalp, "İslamcı 

Medyada Gerçekliğin Kuruluşu: 17 Ağustos Depremi Örnek Olayı." 

3. Araş. Gör. Hakan Ergül, "Türkiye'de Televizyon Kanallarında Haberin 

Magazinleşmesi ve Eğlenceyle Dolayımlanan İdeoloji." 

4. Araş. Gör. Emel Baştürk Akça, "Türk Yazılı Basın Söyleminde 

Yunanistan'ın Ötekileştirilmesi ve Kardak Krizi Örnek Olayı."       

  

XII. Oturum: Sinema 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Oğuz Onaran 

Yer: A TA UM 13 no 'lu Sınıf 

Saat: 13:30 -15:15 

1. Doç. Dr. Kurtuluş Kayalı, "Türk Sinemasının Yeniden Biçimlenişi Üzerine 

Düşünceler." 

2. Okutman Cengiz Temuçin Asiltürk, "Şiir ve Sinemanın Koşut Dili." 

3. Araş. Gör. Barış Bora Kılıçbay, "Sinemada Yıldız Oyuncu Olgusu." 

4. Araş. Gör. Levent Cantek, "Oyun bozan Melodram: Türkiye'de Mısır 

Filmleri." 
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XIII. Oturum: Medya Tarihi  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Korkmaz Alemdar  

Yer: A TA UM 15 no 'lu Sınıf  

Saat: 13:30 -15:15 

1. Yrd. Doç. Dr. Nazife Güngör, "Neo-Liberalizmin İzlerini Dergilerde 

Sürmek." 

2. Doç. Dr. Nurettin Güz, "Cumhuriyet
’
in İlk Yıllarında Basın Özgürlüğü ve 

Basın Özgürlüğü Tartışmaları." 

3. Dr. Nilgün Tutal, "Ulusal Mekan ve Tarih." 

4. Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Korkmaz, "Erzurum'da Yerel Basın'daki 

Gelişmeler  ve Yerel İletişime Etkileri." 

 

XIV. Oturum: Halkla İlişkiler III  

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mehmet Küçükkurt  

Yer: G. Ü. İletişim Fakültesi Konferans Salonu     

Saat: 15:30-17:15 

1. Öğr. Gör. Ferah Orundaş, "Sanat Etkinliklerinde Halkla İlişkiler 

Çalışmaları." 

2. Dr. Y. Ece Çoklu, "İletişim Ortamının Düzenlenmesine Katkı Sağlayıcı 

Bir Uzmanlık Dalı: Halkla İlişkiler Yazarlığı." 

3. Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Koçak, "Türkiye Turizminin Dış Ülkelere 

Tanıtılmasında Kullanılan İletişim Kanal ve Araçları ve Etkinliklerinin 

İncelenmesi." 

4. Yrd. Doç. Hale Künüçen, "Bir Halkla İlişkiler Uygulaması Olarak Sosyal 

Reklamların Televizyon Aracılığıyla Etkili İletişimde Kullanımı." 

 

XV. Oturum: Haber İncelemeleri II 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aysel Aziz  

Yer: A TA UM Büyük Salon  

Saat: 15:30-17:30 
1. Öğr. Gör. E. Nezih Orhon, "Televizyon Haberleri: Olaydan Habere 

Dönüşüm Süreci ve İzleyici Konumundaki Bireyin Durumu." 

2. Araş. Gör. Gülseren Şendur Atabek, "Felaket Söylemi ve İmgesi: Basında 

Deprem Fotoğrafları." 

3. Doç. Dr. Güler Ülkü Yalçın, "Güncel Yazıların İşlenmesindeki 

Dinamikler." 

4. Araş. Gör. Sema Yıldırım Becerikli ve Araş. Gör. Erdal Dağtaş, "Sivil 

İtaatsizlik Örneği Olarak 'Cumartesi Anneleri'nin Basınında Yer Alışlarına 

İlişkin Bir Değerlendirme." 
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5. Yrd. Doç. Dr. Melek Atabey, "Televizyon Haberciliğinde Ticarileşme, 

Küreselleşme ve Demokratikleşme Tartışmaları." 

 

XVI. Oturum: Göstergebilimsel Çözümleme 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Seçil Büker 

Yer: ATAUM 13 no'lu Sınıf  

Saat: 15:30-17:30 
1. Araş. Gör. Funda Bahar Ülker, "Tasarımda İletişim Olgusu." 

2. Yrd. Doç. Dr. Sıdıka Yılmaz, "Sessizlik Üzerine Bir Düşünme Pratiği."  

3. Dr. Ayhan Siren, "Avrupa Birliği Afişlerinin İletişimsel Değeri."  

4. Doç. Dr. V. Doğan Günay, "Göstergebilim ve Siyasal Afiş 

Çözümlemesi" 

5. Doç. Dr. Simten Gündeş ve Araş. Gör. Murat İri, "Video-Müzik 

Küplerinde Kadın-Erkek Sunumları." 

 

XVII. Oturum: Medya ve Etik  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülent Çaplı  

Yer: ATAUM 15 no'lu Sınıf  

Saat: 15:30-17:15 

1. Dr. Mine Gencel Bek, "Türkiye'de Gazetecilerin Mesleği ve Haber 

Üretim Sürecini Algılama Biçimleri."          

2. Araş. Gör. Nuran Yıldız, "Türkiye'de Medyada İmaj Sorunu." 

3. Öğr. Gör. Nurullah Aydın, "İnsan Hakları ve Medya." 

4. Yrd. Doç. Dr. Seher Er ve Araş. Gör. Murat Güreşçi, "2000'li Yıllarda 

Kitle İletişim Araçları." 

5 Mayıs Cuma 
 

XVIII. Oturum: Örgütsel İletişim  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haluk Gürgen  

Yer: G. Ü. İletişim Fakültesi Konferans Salonu  

Saat: 10:00 -12:00 

1. Yrd. Doç. Dr. Nejdet Atabek, "Yerel Siyasi Parti Örgütlerinde Örgütiçi 

İletişim." 

2. Yrd. Doç. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun,"Türkiye'de Sivil Toplum 

Kuruluşları Arası İletişim." 

3. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kalender, "Konuya Oy Verme Modeli 

Çerçevesinde Siyasal Kampanyaların Planlanması." 

4. Dr. Mehmet Fidan, "Seçim Kampanyalarında Siyasi Partilerin 

Güvenilirlik Oluşturma Girişimleri: 1999 Seçimleri Üzerine."     

5. Dr. Mine Gencel Bek ve Dr. F. Mutlu Binark, "İletişim Fakültelerinde 
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Akademik Kalite ve Araştırma Görevlileri."  

XIX. Oturum: İletişim Teknolojileri  

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Haluk Geray  

Yer: A TA UM  Büyük Salon 

 Saat: 10:00-12:00 
1. Prof. Dr. Aysel Aziz,"Yeni İletişim Teknolojilerinin Eğitimde 

Kullanımı" 

2. Araş. Gör. Nurcan Törenli, "Kamusal Enformasyon Gereksinimi ve 

ICT Uygulamaları: On-line Yönetim Dr. F. Mutlu Binark, "Enformasyon 

Toplumu Yazınına Frankfurt Okulu'nun Katkısı: Enformasyon Teknolojileri- 

nin İdeolojik Rolü." 

3. Yrd. Doç. Dr. Ece Saygun ve Doç. Dr. Mustafa Karaman, "İletişim ve 

Teknoloji." 

4. Prof. Dr. Levend Kılıç, "Elektronik Görüntü ve Video Sanatı." 

 

XX. Oturum: Medya, Modernlik ve Popüler Kültür  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ünsal Oskay  

Yer: A TA UM 13 no 'lu Sınıf  

Saat: 10:00-12:00 
1. Araş. Gör. Ayşe Koncavar, "Modern Dönemde Kitle İletişim Araçlarında 

Mitoslar." 

2. Yrd. Doç. Dr. Halil Nalçaoğlu, "Modernliğin Kıyamet Düşleri: Zaman 

Kapsülleri." 

3. Araş. Gör. Ahmet Talimciler, "Türk Futbol Medyası." 

4. Derya Öcal ve Tolga Tellan, "Popüler Müzik Endüstrisinin İlettikleri." 

5. Araş. Gör. Serpil Aygün Cengiz ve Metin Turan, "Siyasal İletilerin 

Meşrulaştırılması Sürecinde Kuttören ve Basın İlişkisi: Ankara Bayram 

Gazetesi Örnek Olayı." 

 

XXI. Özel Oturum: 

Daha Özgürlükçü Bir İletişim Ortamı Olabilir mi? 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nurçay Türkoğlu 

Yer: A TA UM 15 no 'lu Sınıf 

Saat: 10:00 -12:00 
1. Sevilen Toprak, "Hukuk-Politika-Etik." 

2. Artun Avcı, "Özgürlük-Özgürlükçülük." 

3. Hande Demirel, "Kamuoyu." 

4. Sarp Bağcan, "İktidar-İdeoloji." 

5. Gonca Girit "Farklı Medya Biçimleri" 
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XXII. Oturum: İletişimde Araştırma Yöntemleri  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erol Mutlu  

Yer: A TA UM Büyük Salon  

Saat: 13:30-15:30 
1. Prof. Dr. Ali Atıf Bir, "Basın ve Televizyon Okur/İzleyici 

Araştırmalarında Global Eğilimler ve Türkiye'de Durum." 

2. Doç. Dr. Ümit Atabek, "İzleyici Araştırmalarında Yeni Tasarımlar." 

3. Yrd. Doç. Dr. Süleyman İrvan, "Metin Çözümlemelerinde Yöntem   

Sorunu." 

4. Araş. Gör. Erman Yüce, "Medya Çalışmalarında Ekonomi-Politik 

Yaklaşımın Gerekliliği." 

5. Araş. Gör. Erkan Yüksel, "Medyanın Gücü ve Gündem Belirleme 

Araştırmaları." 

 

XXIII. Kapanış Oturumu: İletişim Araştırmaları  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aydın Uğur  

Yer: A TA UM Büyük Salon  

Saat: 15:45-17:00 
1. Prof. Dr. Oya Tokgöz, "Türkiye'de İletişim Araştırması: Nereden 

Nereye?" 

2. Dr. Beybin Kejanlıoğlu, "Kitle İletişim Araştırmalarının Tarih 

yazımları Üzerine: Bir Alanın Tanımlanması." 

 3. Doç. Dr. İrfan Erdoğan, "Bilimsel Araştırmalarda Tanımlamayla Gelen 

Özel Çerçeve." 

17:30 Kapanış Kokteyli (A. Ü.İletişim Fakültesi Bahçesi) 
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 Resim 1. Birinci Ulusal İletişim Sempozyumu 

                          Ankara Üniversitesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resim 2. Birinci Ulusal İletişim Sempozyumu 



 

 

 

 

 

İKİNCİ 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

DEKANLARI TOPLANTISI 

 

 

 

 

 

 
(İkinci İletişim Fakültesi Dekanları 

Toplantısıyla İlgili Bilgilere Ulaşılamamıştır) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Ne Başarırsanız Başarın,  

Size Yardım Eden Biri Mutlaka Vardır.” 

Athea Gibson 



 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

DEKANLARI TOPLANTISI 

 

 

 

 

 

 
05 – 06 MAYIS 2000 

ANKARA 

 

 

 

 

 

 

 
“Geçmişi Hatırlamayanlar 

 Onu Bir Kere Daha Yaşamak 

 Zorunda Kalırlar” 

G.Santayana 
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3. 1. Üçüncü İletişim Fakültesi Dekanları Toplantısı Gündemi  

 

1. 03-04 Mart 1999 – 06 Mayıs 2000 tarihleri arasında  iletiĢim 

eğitimi ile ilgili geliĢmelerin gözden geçirilmesi, 

2. ĠletiĢim eğitimi programlarının değerlendirilmesi için 1. 

ĠletiĢim Kongresi'nde kurulan komisyonun çalıĢmalarının 

değerlendirilmesi, 

3. ĠletiĢim eğitimi ile sektör iliĢkilerinin tartıĢılması, 

4. ĠletiĢim Kongresi'nin sonuç bildirgesinde yer alan "ĠletiĢim 

Yüksek Konseyi" için yapılacak çalıĢmalarla "Türk Sinema 

Kurumu" kurulması konusu, 

5. ĠletiĢim konulu sempozyum ve  kongrelerin düzenlenmesinde 

iĢbirliği konusunun görüĢülmesi,  

6. Dilek ve temenniler. 

Toplantı Prof. Dr. Nükhet GÜZ ve Prof. Dr. Ersan ĠLAL'in 

baĢkanlığında açıldı. BaĢkanlar, gündemde değiĢiklik yaparak gündemin 

5. maddesini öne aldılar. 

 

ÜÇÜNCÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI 

 

TARİH 05-06 MAYIS 2000 

YER Karagöl/Ankara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATILAN 

ÜNİVERSİTELER 

Üniversite 

Adı 

Katılan Üye 

Akdeniz Prof.Dr. Hikmet SEÇĠM 

Anadolu Prof.Dr. Sezen ÜNLÜ 

Ankara Prof.Dr. Ahmet TOLUNGÜÇ 

Atatürk Doç.Dr. Fahrettin KORKMAZ 

BahçeĢehir Prof.Dr. Deniz DERMAN 

Ege Prof.Dr. Sediye PARSA 

Fırat Prof.Dr. Asaf VAROL 

Galatasaray Prof.Dr. Merih ZILLIOĞLU 

Gazi Prof.Dr. Nurettin GÜZ 

Ġstanbul Prof.Dr. Suat SEZGĠN 

Ġstanbul Bilgi Prof.Dr. Aydın UĞUR 

Mersin Prof.Dr. Dursun GÖKDAĞ 

Maltepe Prof.Dr. Ersan ĠLAL 

Selçuk Prof.Dr. Dursun Ali DĠNÇ 
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3. 2. Görüşmeler Sonucu 

 

1. ĠletiĢim Yüksek Konseyi çalıĢmalarının baĢlatılmasına karar 

verildi. Bu amaçla üç çalıĢma grubunun oluĢturulmasına, bu 

çalıĢma gruplarından birinin BiliĢim ve ĠletiĢim teknolojileri 

çalıĢma grubu olmasına, bu grubun Bilgi Üniversitesi,   Fırat 

Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi dekanları   

tarafından yürütülmesine, 

2. Sinema ve Telif Eserler ÇalıĢma Grubunun BahçeĢehir 

Üniversitesi, Ġstanbul Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve 

Mersin Üniversitesi tarafından yürütülmesine, 

3. Basınla ilgili çalıĢma gurubunun Akdeniz Üniversitesi 

Anadolu Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Galatasaray 

Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dekanları 

tarafından yürütülmesine karar verildi. 

4. ÇalıĢma gruplarının 30 Haziran 2000 tarihine kadar 

çalıĢmalarını tamamlamalarına bu amaçla da yaptıkları 

çalıĢmaların dil ve anlatım birliğini sağlamak üzere Prof. Dr. 

Aydın UĞUR ve Prof. Dr. Asaf VAROL'la eĢgüdüm içinde 

Bilgi, Fırat ve Gazi Üniversitelerinin sekreteryayı yürütmesine, 

5. 30 Haziran 2000 tarihine yakın bir tarihte Ege Üniversitesi'nde 

toplanılmasına, bunun için de Prof. Dr. IĢık ÖZKAN'ın giriĢimde 

bulunmasına, 

6. Ekim 2000'de olabilirse 2. ĠletiĢim Kongresinin 

düzenlenmesine, bununla ilgili olarak Prof. Dr. Nükhet GÜZ' ün 

giriĢimlerde bulunmasına, Ekim ayında olamazsa kongrenin 

2001'in ġubat ayını taĢmayacak biçimde düzenlenmesine, 

7. Dekanlar Toplantısının birincisinde alınan karar gereğ ince 

2001 Nisan ayında Uluslararası ĠletiĢim Sempozyumunun 

hazırlıklarının desteklenmesine, 

8. ĠletiĢim Sempozyumunun ikincisinin 2002 Yılının Mayıs ayında 

Akdeniz Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi tarafından 

düzenlenmesine, 

9. Bir sinema, video, fotoğraf ve afiĢ arĢivinin kurulmasına, bu 

kurumun Ġstanbul'da baĢlatılıp büyük kentlerimizin 

merkezlerinde yaygınlaĢtırılmasına, ilk giriĢimin Ġstanbul'da 

ve Ġstanbul'daki ĠletiĢim Fakültelerimiz tarafından yürütülmesine 

10. Lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerinin listelerinin 

düzenlenerek Fırat Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesine 
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ulaĢtırılmasına ve fakültelerimizde bulunan film ve video 

kayıtlarının bibliyografik künyesinin bildirilmesine, 

11. ĠletiĢim eğitimi ile ilgili çalıĢmaların 30 Haziran 2000'de Ege 

Üniversitesi’nde tekrar görüĢülmesine, 

12. Üniversitelerin radyo televizyon ile eğitimi yapabilmesi için 

öncelikle ve ivedilikle yasal düzenlemelerin yapılması 

konusunda gerekli giriĢimlerde bulunulmasına, oy birliği ile 

karar verildi. 

 

 

3. 3. Basının Sorunları 
 

6 Mayıs 2000 tarihinde gerçekleĢtirilen Dekanlar Toplantısı'nda 

alınan kararlar doğrultusunda, Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim Bilimleri 

Fakültesi tarafından "Basının Sorunları" konusunda bir çalıĢma 

yapılmıĢtır. Bu konuda daha sonra yapılacak çalıĢmalara katkı 

sağlamak amacıyla geliĢtirilen öneriler aĢağıda sunulmuĢtur. 

 

1. Akademik çevreler ile medya sektörü arasındaki iliĢkilerin 

geliĢtirilmesi için gerekli önlemlerin alınması, 

2. ĠletiĢim fakültesi mezunlarını basın  sektöründe  faaliyet  gösteren 

kuruluĢlarda (Gazete, Radyo ve Televizyonlarda) belirli bir 

oranda istihdam edilmesinin sağlanması, 

3. Medya sektöründe staj yapan öğrencilere, mesleki deneyim ve 

bilgilerinin geliĢtirilmesine   yönelik   olarak   medya   kuruluĢları   

tarafından gerekli ilginin gösterilmesi, 

4. Devlet tarafından verilen teĢvikler ile açılan kredilerin küçük 

ölçekli medya kuruluĢlarını gözetecek Ģekilde dağıtılması, 

5. Basın kuruluĢlarının yaptıkları promosyonlar için devlete gereken 

vergiyi ödemelerinin sağlanması ve böylece aynı ürünü satan diğer 

kuruluĢlarla aralarındaki haksız rekabetin giderilmesi, 

6. Yerel basının geliĢtirilmesi için gerekli önlemlerin alınması, 

7. Ulusal düzeyde dağıtım yapan gazetelerin bölge ekleri çıkartarak o 

kentteki veya bölgedeki reklamları ve ilanları toplayarak yerel 

basın aleyhine haksız rekabete neden olduğu ve böylece yerel 

basının geliĢmesine zarar verdiği dile getirilmektedir. Bu konudaki 

gerekli önlemlerin alınması, 

8. Medya çalıĢanlarının içinde bulundukları ekonomik koĢulların 

iyileĢtirilmesi, sosyal ve sendikal haklarına iĢlerlik kazandırılması 

yönünde önlemler alınması, 
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9. Gazete tirajlarının artırılması yönünde çözüm önerilerinin sunulması, 

10. Gazete, Televizyon ve Radyo yayınlarındaki içeriğin nitelik   

bakımından iyileĢtirilmesi için önerilerde bulunulması, 

11. Gazetecilik meslek ilkelerinin yeniden ele alınması ve bu ilkelerin 

uygulanmasını takip edecek, içinde farklı kesimlerden  

temsilcilerin bulunduğu bir denetim organının kurulması için 

çalıĢmaların yapılması, 

12. Hem basın kuruluĢlarının kendi içinde hem de  genel olarak basında 

çok sesliliğin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması, 

13. Siyasetçiler  ile  medya  kuruluĢları  arasındaki   çıkar  iliĢkilerinin  

engellenmesi amacıyla etik kurallara iĢlerlik kazandırılması, 

14. Burada getirilen öneriler doğrultusunda basına iliĢkin yasal 

mevzuatın gözden geçirilerek gerekli düzenlemelerin 

gerçekleĢtirilebilmesi için çalıĢma yapılması, 

15. Türk basınının burada dile getirilen sorunlarına iliĢkin olarak 

çalıĢma yapan akademisyenlerin görüĢlerine baĢvurularak elde 

edilen bilgiler ıĢığında spesifik çözüm önerilerinin sunulması. 

 

 

3. 4. Ulusal İletişim Sempozyumu’ 2000 Sonuç Bildirgesine İlave 

Edilmesi İstenen Öneriler 

 

3. 4. 1. 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢları Hakkındaki  

            Kanun’un Uzaktan Eğitimi Engelleyen Maddeleri 

(Prof.Dr. Asaf VAROL) 

 

 Dünyadaki geliĢmiĢ ülkelerin bir çoğu sanal ortamları kullanarak 

uzaktan eğitim vermektedirler. Bu bağlamda Yüksek Öğretim Kurulu, 

1999 Aralık ayında sanal eğitim yapabilme olanağını üniversitelerimize 

sunmuĢtur. Konu ile ilgili olarak 14 Aralık 1999 tarihli ve 23906 sayılı 

Resmi Gazetede Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı tarafından 

“Üniversitelerarası ĠletiĢim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan 

Yükseköğretim Yönetmeliği” yayımlanmıĢtır. 

 

 Söz konusu Yönetmeliğin 2. Maddesinde derslerin radyo bağlantılı 

verebileceği ve bu amaçla televizyonunda kullanabileceği belirtmektedir. 

Maalesef bu madde 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve 

Yayınları Hakkındaki Kanun ile çeliĢmektedir. Mevcut yasa gereğince 

Üniversitelerimizden herhangi birisinin, özel radyo veya televizyon 

kurarak uzaktan eğitim vermesi mümkün değildir. 3984 Sayılı Radyo ve 



 15 

Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkındaki Kanun; 

üniversitelerimizin özel istasyonlar kurarak radyo ve televizyon yayınları 

yapmasını engellemektedir. 

 

 Kanunun 29. maddesinin ikinci paragrafında “Özel radyo ve 

televizyon kuruluĢları anonim Ģirket olarak kurulur…” ifadesi yer 

almaktadır. Yani bir üniversite eğer bölgesel veya mahalli düzeyde 

uzaktan eğitim amacıyla özel bir radyo ve televizyon kurmak isterse, 

önce bir anonim Ģirket oluĢturması gerekecektir. 657 Sayılı Devlet 

Memurlar Kanununa tabi kiĢilerin bir anonim Ģirketin kurucuları arasında 

yer almaları mümkündür, ancak anonim Ģirketin müdürü olamazlar. 

Bunun anlamı Ģirketin üyelerinden birisinin mutlaka 657’nin dıĢında 

olması demektir. Radyo ve Televizyonla ilgili tüm donanım üniversitenin 

malzemesi olacak ve üyeleri üniversite mensupları da olsa neticede 

Ģirketin üniversite ile hiçbir yasal bağı olmayacaktır. Kaldı ki Anonim 

ġirketin Müdürü de memur olmayacağına göre, üniversiteye ait 

malzemeler ancak protokolle Ģirkete devredilebilecektir. Hiçbir rektör, 

radyo ve televizyon yayını yapabilmek için üniversitesine ait 

malzemeleri, üniversitesi ile ilgisi olmayan bir Ģirkete protokolle 

devretmesi riskine girmeyecektir. Sonuç olarak 3984 Sayılı Radyo ve 

Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkındaki Kanunun 29. maddesi, 

üniversitelerin özel radyo ve televizyon birimleri kurmalarını kesinlikle 

engellemektedir. 

 

 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları 

Hakkındaki Kanunun 3/1 maddesi Kapalı Devre Televizyon Sistemini 

tanımlamaktadır. Buna göre, “Kapalı Devre Televizyon Sisteminin: 

Genel televizyon dıĢında eğitim, öğretim, güvenlik ve turizm gibi belirli 

amaçlar için bir bina dahilinde veya birbiri ile iliĢkili binalar grubunda 

kullanılan kablolu televizyonu” kastettiği belirtilmektedir. Bu durumda 

uzaktan eğitim amaçlı televizyon yayını ancak biri birine bitiĢik binalar 

içerisinde yapılabilir, sonucu çıkmaktadır. 

 

 14 Aralık 1999 tarihli ve 23906 sayılı Resmi Gazetede 

Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı tarafından “ Üniversitelerarası ĠletiĢim 

ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliğinin” 

ortaya çıkardığı yeni olanakları değerlendirmek, sanal ortamlarda eğitimi 

yaygınlaĢtırmak, üniversitelerde kapasite artırımını sağlamak, daha çok 

gencimize üniversite kapılarını aralamak ve toplumun sosyo – ekonomik 

geliĢmiĢlik düzeyini artırmak için 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların 
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KuruluĢ ve Yayınları Hakkındaki Kanun’un eğitim kurumlarımızın özel 

radyo ve televizyon tesisleri kurarak uzaktan eğitimi engelleyen 

maddelerinin mutlaka değiĢtirilmesi gerekir. Bunu sağlamak için de 3984 

Sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkındaki 

Kanunun 17. maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere “Uzaktan 

eğitim, radyo ve televizyon yayın sistemleri ve yayın teknikleri ile 

ilgili olarak yapacakları araştırma geliştirme ve uygulamalar için 

üniversitelere radyo ve televizyon birimleri kurma yetkisi verilebilir. 

Gerekli frekans tahsisleri, Yükseköğretim Kurulu’nun önerisi 

üzerine, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılır.” 

ifadesinin eklenmesi gerekir. 

 

 

3. 4. 2. Hizmet Ġçi Eğitim 

 

 Özel radyo ve televizyon Ģirketlerinin çoğalması, Türkiye’de görsel 

ve yazılı basın anlayıĢında önemli bir değiĢime neden olmuĢtur. Mahalli 

televizyonlar, bulundukları kentin gözü–kulağı durumuna gelmiĢtir. 

Ancak sorumsuz bazı kiĢilerin, haber yapıyorum diye ve de Türkiye’de 

tanınmıĢ yorumcuları taklit etme sevdaları yüzünden, sorumsuzca görsel 

basında haber programlar yaptıkları görülmektedir. Tabi bunun 

sonucunda da son yıllarda mahkemelerde bir çok tekzip ve tazminat 

davaları açılmaktadır. 

 

 Eline bir fotoğraf makinesi veya kamera alan “ben basınım” deyip 

sorumsuzca davranabilmektedir. Bir çoğunun zaten sarı basın kartı 

bulunmamaktadır. Mahalli bir televizyonda adam yokluğundan bir köĢe 

kapıp, program yapanların bir kısmının hali periĢan durumdadır. Doğru 

dürüst Türkçe konuĢamayan, iki kelimeyi bir araya getiremeyen, bozuk 

ve argo Türkçe’si ile ahkam kesen bir çok programcıya rastlamak 

mümkündür. Mahalli televizyonların özellikle de spor programlarını 

sunan bazı program yapımcıları ise daha da ilginç davranıĢlar içerisine 

girebilmektedir. Ulusal büyük televizyonların spor programlarının 

yorumcularını taklit etmeye çalıĢtıklarında, o esnada o kiĢi, hem antrenör, 

hem teknik menejer, hem klüp baĢkanı, hem yönetim kurulu baĢkanı gibi 

kendini görebilmektedir. Canlı yayın bağlantısıyla programa aldıkları 

konuklarıyla sert ve seviyesiz tartıĢmalara girebilmektedir. Bir de 

Gazeteciler Cemiyetini ele geçirmiĢlerse, “BaĢarılı Gazeteci Ödül 

Törenleri”  yaparak, bol bol  plaket dağıtabilmektedir. 
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 Özel radyo, televizyon gibi görsel basın yayınında, yazılı basında 

çalıĢan ve adam yokluğundan kendini “Basın mensubuyum” sanan bir 

çok personel; hizmet içi eğitimlerden geçirerek belirli bir basın kültürü 

seviyesine çıkartılması zorunludur. Basın yasamız ise, günün ihtiyacına 

cevap veremez durumdadır. Mahkeme ile tekzip kararı alınmakta, ancak 

ilgili gazete tekzibi yayınlamayıp, çok düĢük seviyelerde kalan cezasını 

ödemeye razı olabilmektedir. Haksız yere aleyhine yazı çıkan 

vatandaĢımız ise, tekzip yayınlansa bile kimilerinin kafalarında soru 

iĢareti bırakmaya devam edebilmektedir. Kaldı ki eğer sade vatandaĢ, bu 

tür muameleye önceden maruz kalmamıĢsa, tekzip nasıl olur, usulü nedir 

bilmiyorsa, tekzibi yayınlatmak istediğinde, dava açma süresinin 

geçtiğini fark edince de iĢ iĢten geçmiĢ olmaktadır. Enformasyon 

teknolojisindeki modern ve hızlı geliĢmeye ayak uydurmak için, kendini 

basın mensubu zanneden bazı elemanlarının da iyi bir hizmet içi 

eğitimden geçirilmesi gerekir. Bu iĢin sorumluluğunu da ĠletiĢim 

Fakülteleri ile diğer ilgili kuruluĢlar üstlenmelidir.  

 

 

3. 4. 3. ĠletiĢim Fakülteleri Arasında Uzaktan Eğitim Yapılması 

 

 Yüksek Öğretim Kurulu, 14 Aralık 1999 tarihli ve 23906 sayılı 

Resmi Gazetede Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı tarafından 

“Üniversitelerarası ĠletiĢim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan 

Yükseköğretim Yönetmeliği” yayınlamıĢtır. Bu yönetmelik sayesinde 

Telekonferans, video konferans, Radyo, Televizyon, Ġnternet vb. ortamlar 

kullanılarak uzaktan eğitim yapılabilecektir. 

 

 Nisan 2000 ayı sonlarında Üniversitelerimize Yükseköğretim 

Kurulu BaĢkanlığı bir form göndererek, uzaktan eğitim yöntemi ile 

alınmak istenen derslerin isimlerini tespite çalıĢmıĢtır. Doldurulan 

formlar Enformatik Milli Komitesi tarafından değerlendirilecek ve 

bilahare bu talepleri karĢılamak isteyen üniversiteler belirlenecek ve 

ġubat 2001 ayı ile birlikte bazı üniversiteler arasında ders bazında 

karĢılıklı uzaktan eğitim baĢlatılabilecektir.  

 

 Enformatik Milli Komitesi’nde görev verilen üniversite sayısı 

dokuz olup, komisyon üyelerinin önemli bir bölümü üç büyük ilimizde 

bulunan üniversitelerden seçilmiĢtir. Fırat Üniversitesi’nde de Prof. Dr. 

Asaf Varol Enformatik Milli Komitesi içerisinde yer almaktadır.  
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 Önce sanal dersler açılacak, arkasından sanal bölümler devreye 

girecek ve bilahare sanal üniversite kurulmasına geçilebilecektir. 

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ile kıyaslandığında, yeni 

oluĢum içerisinde ileride ĠletiĢim Fakültelerinde de uzaktan eğitimin 

sürdürülebilmesi, bir ayrıcalık olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

 

 Uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak iletiĢim fakültelerine 

girmeye çalıĢan gençlerimiz için yeni imkanlar doğabilecektir. Ġlk 

dönemlerde toplum bu tür bir eğitim yadırgayabilir. Ancak uzaktan 

eğitim yöntemini uygulayan üniversitelerden diploma alacakların iĢ 

bulabildiği görüldüğünde, bir çok gencimiz bu imkandan yararlanmak 

isteyecektir. 

 

 GeliĢen teknolojiye bağlı olarak örgün eğitim yerine uzaktan eğitim 

yöntemi ile diploma almak isteyenlerin sayısının artacağı tahmin 

edilmektedir. Türkiye’ deki ĠletiĢim Fakülteleri birlikte Sanal Bölümler 

kurarak, diplomaya yönelik programlar hazırlayabilirler. 

 

 

3. 4. 4. İletişim Fakülteleri Arasında Bilgisayar Ortamında Liste  

        Oluşturulması 

  

 ĠletiĢim Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri arasında 

bilgisayar ortamında bir liste oluĢturularak iletiĢim konularının 

tartıĢılması sağlanmalıdır. 

 

 

3. 4. 5. Mezunları Ġzleme Birimi 

 

 ĠletiĢim Fakülteleri bünyesinde “Mezunları Ġzleme Bürosu” 

kurulmalıdır. Bütün iletiĢim fakültesi mezunlarının bilgileri ortak 

oluĢturacak bir veri tabanda tutulması halinde, iletiĢim fakültelerinin 

bazılarında oluĢabilecek eksiklikler gözetlenebilecek ve iyileĢtirme 

yapılabilecektir. 
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3. 4. 6. ĠletiĢim Fakülteleri Tarafından Ulusal Sempozyumların  

    Düzenlenmesi 

 

 “1. Ulusal ĠletiĢim Sempozyumu” geleneksel hale getirilerek, her 

yıl diğer bir iletiĢim fakültesi tarafından düzenlenmelidir. Özellikle yeni 

iletiĢim fakülteleri tarafından bu tür sempozyumların düzenlenmesine 

öncelik verilmelidir. 

 

 

Prof. Dr. Asaf VAROL 

Fırat Üniversitesi  

ĠletiĢim Fakültesi Dekanı 

 

 

3. 5. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanının Yazısı  

 

 

Sayın Dekanım, 

 

 05/06 Mayıs 2000 tarihleri arasında Ankara’da yapılan ĠletiĢim 

Fakültesi Dekanları toplantısında alınan kararlara iĢlerlik kazandırmak 

amacıyla bazı faaliyetlerin baĢlatılması gerekmektedir. Bu bağlamda 

öncelikle Sayın Dekanlarımızın birer vesikalık fotoğrafları ile kısa 

özgeçmiĢlerinin bana ulaĢtırılması, tüm Dekanlarımızın e-postalarının 

bulunması ve aktif olarak kullanmalarını özellikle istirham ediyorum. 

Eğer mensubu bulundukları Üniversitelerden e-posta sağlamayanlar 

varsa, hotmail, yahoo gibi servis sağlayan kuruluĢlardan Web ortamında 

ücretsiz alınabilen e–posta açmalarını öneriyorum. 

 

 Bugün e-postaları mevcut olan ĠletiĢim Fakülteleri Dekanlarına bazı 

dosyaları elektronik ortamda gönderdim. Ama ekteki listeden de 

görüleceği gibi bazı dekanlarımızın bilgileri mevcut değil. Bilgileri 

mevcut olmayan Dekanların iĢ telefonları, faksları, cep telefonları ve e-

postalarını bana bildirmeleri mümkün olabilir mi? 

 

 29 Mayıs 2000 tarihinde Fırat Üniversitesi’nde “ĠletiĢim Paneli” 

düzenliyoruz. Dekanlarımızı Elazığ’da görmemiz bizi mutlu edecektir. 

Ancak hangi Dekanlarımızın katılacağı konusunda bilgilendirilirsek, 

kamu misafirhanelerinde yer ayırtabiliriz. Bu panel ile ilgili bilgiler 

ektedir. 
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 Gazi ve Ankara Üniversiteleri tarafından ortaklaĢa düzenlenen 

“Birinci Ulusal ĠletiĢim Sempozyumunun” organizasyon ve içerik 

açısından çok güzel hazırlandığı, katılımcıların bilgi alıĢveriĢi açısından 

uygun bir ortam buldukları kanısındayım. Bundan böyle tüm ĠletiĢim 

Fakülteleri Dekanlarının ortak hareket etmeleri sonucunda çok verimli 

toplantıların düzenleneceğine olan inancımı belirtir, her iki 

Üniversitemizin Dekanlarına ve hizmeti geçen tüm görevlilere teĢekkürü 

borç bilirim. Saygılarımla. 

 

                           Prof. Dr. Asaf VAROL 

                               Dekan  
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Resim 3. Ankara –Karagöl/ Gazi Üniversitesi Tesisleri 
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Resim 4. Karagöl Toplantısından Bir Görünüm 

(Prof Dr. Nükhet Güz, Prof. Dr. IĢık Özkan, Prof. Dr. Dursun Gökdağ) 

 



 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

DEKANLARI TOPLANTISI 
 

 

 

 

 

30 HAZİRAN – 01 TEMMUZ 2000 

İZMİR  

 

 

 

 

 

 

 
 Ya Bir Yol Açın, 

Ya Bir Yol Bulun  

Ya da Yoldan Çekilin” 

Ted Turner 
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4. 1. İletişim Fakültesi Dekanları Toplantısı Gündemi  

 

1. 05–06 Mayıs 2000 tarihinde yapılan toplantıda oluĢturulan 

çalıĢma gruplarının raporlarının değerlendirilmesi 

 

ÇalıĢma Grupları 

 

* ĠletiĢim ve BiliĢim Teknolojileri 

Fırat Üniversitesi-Bilgi Üniversitesi-Selçuk Üniversitesi 

*  Sinema Teklif Hakları 

Maltepe Üniversitesi – BahçeĢehir Üniversitesi - 

Ġstanbul Üniversitesi – Mersin  Üniversitesi   

* Basın Sorunları – Reklamcılık   

Anadolu Üniversitesi – Gazi  Üniversitesi- Ege Üniversitesi- 

Akdeniz Üniversitesi – Galatasaray Üniversitesi 

DÖRDÜNCÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI 

TOPLANTISI 

 

TARİH 30 Haziran-1 Temmuz 2000 

YER Ġzmir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KATILAN 

ÜNİVERSİTELER 

Üniversite 

Adı 

Katılan Üye 

Anadolu Prof. Dr Sezen ÜNLÜ 

Akdeniz Prof. Dr Hikmet SEÇĠM 

Ankara Prof. Dr Bülent ÇAPLI  

Atatürk Prof.Dr.  Sevim AKTEN  

Maltepe Prof. Dr Ersan ĠLAL  

BahçeĢehir Prof. Dr Deniz DERMAN 

Beykent Prof. Dr Ünsal OSKAY  

Bilgi Prof. Dr. Aydın UĞUR  

Ege Prof. Dr IĢık ÖZKAN  

Fırat  Prof. Dr. Asaf VAROL  

Galatasaray Prof. Dr Merih ZILLIOĞLU 

Gazi Prof. Dr Alemdar YALÇIN  

Ġstanbul Prof. Dr Suat SEZGĠN 

Mersin Prof. Dr Dursun GÖKDAĞ 

Selçuk Prof. Dr Dursun Ali DĠNÇ 

Yeditepe Prof. Dr Aysel AZĠZ  
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* Sekreterya 

  Bilgi Üniversitesi – Fırat Üniversitesi – Gazi Üniversitesi 

 

2. 2000 – 2001 yılında yapılacak kongre ve sempozyumların 

konularının görüĢülmesi 

3. ĠletiĢim Yüksek Konseyi KuruluĢu ile ilgili çalıĢmaların 

düzenlenmesi 

4. UNESCO bünyesinde yürütülecek çalıĢmalar için 

sunulabilecek projenin görüĢülmesi 

5. Dilek ve Temenniler 

 

 

4. 2. Radyo ve Televizyonun Eğitim Amaçlı Kullanımı 

 
(Bu Rapor; Fırat Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asaf Varol Tarafından 

HazırlanmıĢtır).  

 

4. 2. 1. Üniversitelerimizin Radyo ve Televizyon Yayınları  

Yapabilmelerinin  Sağlanması 

 

Dünyada, uzaktan eğitim sürdüren ülkelerin sayısı günden güne 

artmaktadır. Ġngiltere’de Open University, Amerika BirleĢik 

Devletleri’nde 46 üyesi bulunan Ulusal Teknoloji Üniversitesi (National 

Technological University), Almanya’da Hagen Üniversitesi uzaktan 

eğitim çalıĢmalarını uzun yıllardır baĢarı ile yürüten üniversitelerden 

sadece birkaçıdır. EskiĢehir’deki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 

Fakültesi, uzaktan eğitimi yıllardır baĢarı ile sürdüren bir 

üniversitemizdir.  

 

Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı, 14 Aralık 1999 tarihli ve 

23906 sayılı Resmi Gazetede ―Üniversitelerarası ĠletiĢim ve Bilgi 

Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliğini‖ 

yayımlayarak, üniversiteler arasında eğitim alanında iĢbirliği ve aynı 

zamanda üniversiteye giremeyen öğrencilere yeni kontenjanlar yaratmayı 

planlaması, uzaktan eğitim yönteminin yüz yüze eğitim karĢısındaki 

gücünün, kolaylığının ve öğrenci baĢına maliyetinin düĢüklüğünün 

sonucudur. Bugün eğitim amacıyla internet, uydu, televizyon, radyo, 

telekonferans, video konferans vb. yöntemlerin tümü, geliĢmiĢ ülkelerde 

yaygın olarak kullanılmakta ve bu yöntemlerle yapılan eğitim, ülkelerinin 

sınırlarının dıĢına taĢmaktadır.  
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05 Aralık 1996 tarihinde Anayasa Komisyonu BaĢkanı Amasya 

Milletvekili Ahmet ĠYĠMAYA BaĢkanlığında toplanan komisyonda 

―Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkında Kanunun 17. 

Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/522), 

Kırklareli Milletvekili Necdet TEKĠN’in Radyo ve Televizyonların 

KuruluĢ ve Yayınları Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin 

Kanun Teklifi (2/468) ve Alt Komisyon Raporu‖ tartıĢılmıĢtır. Buna göre 

Kanunun 17. maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aĢağıdaki 

fıkraların eklenmesi önerilmiĢtir. ―Üniversitelere, radyo ve televizyon 

yayın sistemleri ve yayın teknikleri ile ilgili olarak yapacakları araĢtırma 

geliĢtirme ve uygulamalar için gerekli frekans tahsisleri, Yükseköğretim 

Kurulunun önerisi üzerine, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 

yapılır.‖ Eğer bu kanun teklifi kabul edilseydi, üniversitelerimiz 

kuracakları özel radyo ve televizyon Ģirketleri vasıtası ile uzaktan eğitim 

yapma imkanına kavuĢabileceklerdi.  

 

Anayasa Komisyonunun ―Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve 

Yayınları Hakkındaki Kanunun 17. maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 

Dair Kanun Tasarısı (1/522), Kırklareli Milletvekili Necdet TEKĠN’in 

Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkındaki Kanunda 

DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun Teklifi (2/468)‖ TBMM‖nde 

görüĢülmek üzere gündeme alınmıĢken, bu kanun değiĢikliği Diyanet 

ĠĢleri BaĢkanlığı ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatının da özel televizyon kurma 

talepleri karĢısında geri çekilmiĢti. 

 

08-10 Haziran 1998 tarihleri arasında Ankara’da 9. UlaĢtırma 

ġurasında HaberleĢme Komisyonu raporlarında ―Üniversite ve diğer 

eğitim kurumlarının, uzaktan eğitim amaçlı olarak yapacakları radyo, 

televizyon ve benzeri yayınlar önündeki yasal engeller kaldırılmalıdır‖ 

ifadesi raporlara girmiĢtir.  

 

03.03.2000 tarihinde Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Milli 

Eğitim Bakanlığı’na yazdığı yazı ile 3984 Sayılı Radyo ve 

Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkındaki Kanunun eğitim 

kurumlarımızın özel radyo ve televizyon tesisleri kurarak uzaktan eğitimi 

engelleyen maddelerinin değiĢtirilmesi için müracaat etmiĢtir. Bunu 

sağlamak için de 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve 

Yayınları Hakkındaki Kanunun 17. maddesine ikinci fıkradan sonra 

gelmek üzere ―Uzaktan eğitim, radyo ve televizyon yayın sistemleri ve 

yayın teknikleri ile ilgili olarak yapacakları araştırma geliştirme ve 



 26 

uygulamalar için üniversitelere radyo ve televizyon birimleri kurma 

yetkisi verilebilir. Gerekli frekans tahsisleri, Yükseköğretim 

Kurulu’nun önerisi üzerine, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

tarafından yapılır.” ifadesinin eklenmesi istenmiĢtir. Ancak 

TBMM’nde alt komisyon çalıĢmalarında üniversitelerimizin radyo ve 

televizyon yayınları yapabilmesi ile ilgili bölümlerinin çıkartıldığı haberi 

alınmıĢtır.  

 

 

4. 2. 2. Yerel Radyo ve Televizyon ġirketlerinde YaĢanan Sıkıntılar 

 

Özel radyo ve televizyon Ģirketlerinin çoğalması, Türkiye’de 

görsel ve yazılı basın anlayıĢında önemli bir değiĢime neden olmuĢtur. 

Mahalli televizyonlar, bulundukları kentin gözü-kulağı durumuna 

gelmiĢtir. Bunlar güzel geliĢmelerdir.  

 

Ancak, eline bir fotoğraf makinesi veya kamera alan ―Ben 

basınım‖ deyip sorumsuzca davranabilmektedir. Mahalli bir televizyonda 

adam yokluğundan bir köĢe kapıp, program yapanların bir kısmının 

davranıĢları içler acısı durumdadır. Doğru dürüst Türkçe konuĢamayan, 

iki kelimeyi bir araya getiremeyen, bozuk ve argo Türkçe’si ile ahkam 

kesen birçok programcıya rastlamak mümkündür. Bireyin kiĢilik 

haklarına hakaret etmek ve istediği olayı hazırladığı senaryo kapsamında 

oynamak seviyesizliği yüzünden son yıllarda mahkemelerde birçok 

tekzip ve tazminat davalarının açıldığını bilmekteyiz. 

 

 

4. 2. 3. Çözüm Önerileri 

 

1. Maddi yetersizlikler yüzünden yerel medya kalitesiz cihaz ve 

donanımlarla yayın yapmak zorunda kalmaktadırlar. Bu nedenle 

kendilerine uygun teĢvik kanunları çıkartılarak maddi destek 

sağlanmalıdır. 

2. Yayınlarda kaliteyi arttırmak için her Ģirkette en az bir ĠletiĢim 

Fakültesi ve bir elektronik mezunu bulundurma zorunluluğu 

getirilmelidir. 

3. Halen yerel radyo ve televizyon Ģirketlerinde görevli her 

kademedeki personel için ĠletiĢim Fakülteleri tarafından uygun 

hizmetiçi eğitimden geçmeyen ve sertifika almayanların yerel 

radyo ve televizyonlarda çalıĢmaları engellenmelidir.  
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4. Yerel radyo ve televizyonların standart stüdyolara kavuĢmaları 

için birkaç değiĢik tipte stüdyo projeleri geliĢtirilmeli ve kredi 

sağlanarak Ģirketlerin modern stüdyolara kavuĢmaları 

sağlanmalıdır.  

5. Hala yapılamayan frekans tahsisleri kısa sürede 

gerçekleĢtirilmelidir. 

 

 

4. 3. Dördüncü İletişim Fakültesi Dekanlar Toplantısı Metni 

 

BİRİNCİ OTURUM 

 

E. ĠLAL: AçılıĢ konuĢması 

 

I. ÖZKAN: TeĢekkür KonuĢması, katılamayanların gönderdikleri yazılar 

okundu. Kocaeli, Bilgi Üniversitesi katılamadı. 

 

ĠLAL : Mümkün olduğu kadar gündeme bağlı kalalım. Gündemle ilk 

olarak iletiĢim ve biliĢim konusu var. Biz bu tür Ģeylerin içine biraz 

girdik. Ġstanbul'da denemeyi baĢardık. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde 

telekonferans yoluyla ben ve birkaç arkadaĢ ders verdik ve oldukça 

baĢarılı olduk. Disket yönteminde öğrenci kendini dıĢarıda hissederken, 

telekonferans yöntemi oldukça etkili oldu. Öğrenci soru sorabiliyor. 

Emin olun sınıfta verilen ders kadar, bazen ondan da etkili olabiliyor. 

Çok hareket kazanabiliyor. Bir belgeselin bir bölümü izlettirilip onu 

yorumlayabiliyorsunuz. Anadolu’daki üniversiteler bu yöntemden kazançlı 

çıkabilir. Bir hoca aynı anda Anadolu'daki beĢ üniversiteye ders verebilir. 

 

A. AZĠZ : Gerçekten çok güzel bir toplantı. Konu geldiği için ben de 

ekleyeyim. Bugün saat 15:00'de sınav yapacağız. Prezentasyonlar 

yapılacak. Bu tek baĢına yeterli değil, internet ve web sayfaları 

aracılığıyla desteklenmeli. Bunların üniversitelerarası yapılması için e-

mail programlarıyla yüksek lisans yapma imkanı sağlanması için 

geliĢtirilmesi gerekir. 

 

VAROL : Uzaktan eğitim yöntemiyle ilgili YÖK'ün yayınladığı bir belge 

var. Bu form elimde. 15 Temmuz'a kadar bunların karĢılıklı olarak 

gönderilmesi gerekiyor. 5 Üniversitenin telekonferans sistemiyle 

birbirlerine bağlanması tamamlanmak üzere. DPT tarafından bu proje 

gerçekleĢtiriliyor. GAP'tan sonraki en büyük proje DOĞU ANADOLU 
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PROJESĠ. Uzaktan eğitim sadece web tabanlı değil. Eğer iyi bir sistem 

kurmamıĢsanız web tek baĢına yeterli değil. Televizyon, CD'ler ve 

telekonferans yöntemi birlikte kullanılırsa baĢarılı olur. Türkiye'deki tüm 

iletiĢim fakültelerine ve ulaĢım adreslerini sergileyecek bir web sayfası 

oluĢturmaya çalıĢıyoruz. Fırat Üniversitesinde bir server’ı bu amaca 

tayin etmek üzere özgeçmiĢlerinizi istemiĢtim. Ama elimde henüz hepsi 

yok. Geçen toplantıda dağıttığımız formların sonuçlarını bir broĢürde 

yayınladık. Bunu izin almadık yaptık ama. Dursun Bey'le biz televizyon 

aracılığıyla bunun nasıl yapılacağını konuĢacaktık. Ama Ģu anda elimizde 

sadece 3 sayfalık bir rapor var. 3984 Sayılı Kanunla ilgili atak yapmamız 

gerekiyor. Kanun teklifi geri çekilmiĢ. 

 

ĠLAL: Belki de çıkmaması daha iyi oldu. Son tasarının ne olduğunu 

bilmiyorum ama, öncekilerin geri çekilmesi daha iyi oldu. 

 

SELÇUK: Meclisteki yasayı RTÜK de desteklemiĢti.  

 

AZĠZ : Evet bu konu gerçekten önemli. 

 

ĠLAL : Ben yasa tasarılarının bize danıĢılarak gönderilmesi konusunda 

atağa geçelim istiyorum. En azından bizim konularımızda bizim 

haberimiz olmadan yapmayın diyebilmeliyiz. 

 

AZĠZ : Bu konuyu Ankara'da olan arkadaĢlarımızın milletvekili bazında 

adam adama markaj yapmaları gerekiyor. Benimle yakın iliĢki içinde Erol 

var. 

 

ĠLAL :Geçen toplantıda kim karar aldı ? Biz geçen toplantı öyle bir karar 

almıĢtık zaten. Ne gibi konuların girmesi gerektiğini bu toplantıda 

tekrar belirleyelim. 

 

SELÇUK: Faks gönderebiliriz. 

 

VAROL: Doğudaki yerel televizyon kanallarıyla bazı temaslarım oldu. 

Sorunlarını belirledim. Mali sorunlardan, kalitesiz cihazlarla yayın yapma 

zorunda olduklarından yakındılar. Kaliteyi arttırmak için bazılarıyla 

görüĢmelerim oldu, mezunlar yanında cihazlar için birer elektronik 

mühendisi bulundurmaları gerektiğini belirttim. Yeni teĢvik yasaları ve 

krediler konusunda çaba sarf edilmesi gerekiyor. Hizmet içi eğitim 

gerektiğini. Hizmet içi eğitimde baĢarılı olanların yerel televizyonlarda 
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çalıĢmaları için belge verme iĢini ĠletiĢim Fakülteleri üzerine alabilirler 

dediler. 

 

YALÇIN : UNESCO 'dan gelen bir belgeye göre 2000'li yıllar tüm 

dünyada iletiĢim ve biliĢim yılı olarak ilan ediyor. Bunlardan birini ben 

okumak istiyorum. 30 Haziran'a kadar da bir karar verilmesi istendiği 

için... Diyor ki, medyanın sürekli geliĢmesi bağımsız hareket edebilmesi 

için ülkenizde ne gibi projeler geliĢtirilmesi gerekir. Biz bunun üzerine bir 

projeyi verdik. Tüm iletiĢim fakülteleri için bu projeyi verelim dedik. 

Yöresel basının geliĢimi için bir eğitim projesi olarak Ġngilizceye çevirdik 

gönderdik. Gazetelerde ilan verilerek gazeteler de aktif yayında 

 

VAROL: Bununla ilgili olarak Naim Güreli baĢkanlığında Elazığ'da 

bir toplantı yapıldı. Uzaktan eğitimle ilgili tüm üniversiteler söz vermesine 

rağmen vazgeçildi. Yerel televizyon sahiplerinin bir isteği de standart 

stüdyo projesinin geliĢtirip geliĢtirilemeyeceğidir. Bununla ilgili kredi 

verilmesini istiyorlar. Doğu Anadolu’daki konuĢmalar sırasında 

edindiğim bilgiler bunlar. Frekans tahsislerinin de mutlaka yapılması 

gerektiğini belirtiyorlar. Web sayfalarıyla ilgili sunumu da yapabilirim. 

Bunun son tarihi 15 Temmuz. Web ortamında bir ders nasıl hazırlanır, bunu 

yapmamız gerekiyor. 

 

SELÇUK: Bizim de uygulamaya koyduğumuz birkaç Ģey var. Özellikle 

RTÜK kanunuyla ilgili Selçuk Üniversitesi olarak bütün ilgililere ulaĢtık. 

DeğiĢiklik için destek aldık. Konya Milletvekilleri aracılığıyla Meclis'e 

ulaĢtık. Bizim en son telefonla görüĢmemizde tüm partilerin 

milletvekillerinin bu konuya destek vereceğini söylediler. RTÜK 

baĢkanının değiĢmesi bizim için bir Ģanssızlık  sanırım. Bu konuda 

çalıĢmalarımız sürüyor. 12 saat televizyon-radyo yayınımız sürüyor. 

 

AZĠZ : Nasıl yapıyorsunuz, illegal mi ? 

 

SELÇUK: Biz bu kanunun çıkmayacağını düĢünerek, YÖK'ün yeni 

yürürlüğe koyduğu sanal eğitimle ilgili dersleri televizyonumuzdan 

vererek çözdük. Bununla ilgili stüdyoları kurduk. 

 

AZĠZ : Bu da anayasaya aykırı. Açık öğretim hakkı EskiĢehir'e 

ait. Açık bir yasadır. Ama tabi bir Ģekilde bunun değiĢmesi lazım. 
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SELÇUK: Rektörümüzle bu konuyu çözmek üzere görüĢüyoruz. Oraya 

1,5 milyon dolarlık yatırım kurulmuĢ, sistemi tamamen kapatmak 

istemiyoruz. Böyle bir uygulamayı önümüzdeki dönem yapacağız. ġu 

anda yaptığımız yayının da yasal dayanağı yok. 

 

ĠLAL : EskiĢehir de yayın yapıyor. Radyo yayını yapıyor. 

 

VAROL : Biz 92'den beri yapıyoruz. TRT Kanunuyla ilgili yasanın 

değiĢmesi (3984) gerektiğini söylemiĢtik. Hatta Aysel Hanım siz 

kaldırılmamasını savunmuĢtunuz. 

 

AZĠZ: Ne zaman yaptık bunu. Bana benzeyenler çok oluyor çünkü. 

 

VAROL: Elimizde kasetlerimiz vardır. 

 

AZĠZ: Ben hatırlamıyorum. Katılmadım Nükhet katılmıĢ olabilir.  

 

NÜKHET : Ben katılmadım. O eski bir toplantıydı. 

 

ĠLAL : Madem bir Ģey ertelendi, biz burada bir araya gelerek bir yasa 

önerisi hazırlayıp verilim. 

 

VAROL: Sıkıntı Ģu, kapalı devre öyle tanımlanmıĢ ki, radyo yayınlan 

yasal değil, televizyon yayınları yasal değil. 29. Maddeye göre bir Ģirket 

kurmak gerekiyor. ġirketi kim kuracak, baĢına kim gelecek? Belli değil. 

 

ĠLAL : Herkese açık bir komisyon kuralım. Birbirimize düĢündüğümüz 

konuları ulaĢtıralım. 

 

VAROL : Çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Bir iki ay içinde 

gerçekleĢtirmek gerekiyor. 

 

ĠLAL : Hepimiz katılır mıyız, isim almak gerekiyor mu ? 

 

AZĠZ: Taslak için bir komisyon kuralım daha sonra birlikte çalıĢalım. 

 

ĠLAL : Komisyona katılmak istemeyen var mı ? 

 

AZĠZ : Belki Ġstanbul olsa daha iyi olur. Bir araya gelerek çalıĢmak 

gerekiyor. 
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ĠLAL : Ġstanbul'da ben bunu üzerime alayım. 

 

OSKAY : Sen al. Hukuktan da anlıyorsun. 

 

AZĠZ: Üçlü bir grup kurulması lazım. 

 

VAROL: Hazırladığımız üç sayfalık raporda 92'den bu yana değiĢim de 

var. 

 

AZĠZ : Son versiyonu ve gerekçelerini bulalım. Bu son derece güzel bir 

geliĢme. Bizler çok daha evvelden bunu yapsaydık, baskı grubu 

oluĢturabilirdik. Bunu basına mı lanse ederiz. Artık iletiĢim fakülteleri bir 

tepki verebilsin. Bir kriz masası mı oluĢturulur, sirkü mü hazırlanır? 

 

ĠLAL : Ankara'da bir basın açıklamasıyla yapılabilir. 

 

AZĠZ : Bunu sürekli bir baskı unsuru olarak yapmamız gerekiyor. NGO 

mu oluruz ne oluruz. Adı ne olur. 

 

ĠLAL: ĠletiĢim fakültesi dekanları diye baĢından beri isim koyduk. 

 

AZĠZ. ĠletiĢimle ilgili olduğu sürece din mi olur, tutuklamalar mı olur. 

Tepkimizi ortaya koymalıyız. 

 

YALÇIN : Ankara'da yaptığımız toplantıya göre, elimizdekileri toplayıp, 

sonuçlar çıkarırsak, ben bunu bastırırım hemen. Ekim ayında Ankara'da 

olursak. 

 

NÜKHET: Kasım ayı veya en geç ġubat ayı olabilir. Sponsor bulmak 

gerekir.  

 

ĠLAL : Biz yine de bir ad koyalım. 

 

VAROL : Ġkinci önemli bir konu da Fikir ve Sanat Eserleri Kanunuyla 

ilgili değiĢmesi gereken maddelerdir. Elimizde 43 sayfalık bir metin var. 

Meclis'te Ģu anda tartıĢılan konu. Ġstenirse disket olarak çoğaltalım. 

 

YALÇIN: Mevcut yasa Ģu anda kameramanları kabul etmiyor. 

 



 32 

ĠLAL : Yeni yasada bunların sayısını dörde indirdi. DVD çoğaltılmada 

devreye girdi. Bunu ayrı bir komisyonda konuĢmak daha iyi olur. Telif 

hakları uzmanlarıyla bunu konuĢmalıyız. Bir komisyon kurup önce TRT 

yasası üzerinde konuĢmalıyız. 

 

ÖZKAN. Bence de TRT yasasını öncelikli olarak görüĢmek gerekir. 

 

AZĠZ: Konuyla ilgili koordinasyonu, zamanı, ismi önceden belirlemek 

gerekiyor. Araya tatil girince birbirimizle görüĢmek çok zor oluyor. 

 

ĠLAL : Eylül çok geç değil. 

 

SELÇUK: Eylül çok iyi bir zaman. 

 

ĠLAL : Mutlaka Asaf Bey katılsın. 

 

AZĠZ : Peki nasıl biraraya geleceğiz. 

 

VAROL: Internet ve enformatik çağının imkanlarını kullanmalıyız. 

 

ĠLAL : Benim BaĢkanlığımda toplanacak komisyonda Asaf Bey olsun, 

Aysel Aziz, Alemdar Yalçın, Nükhet Güz olsun. Ben size temel Ģu 

maddeleri düĢünüyoruz diye bir çerçeve veririm. Son taslağı bulurum bu 

hafta içinde. 

 

ATATÜRK : Mahalli yayın yapan televizyonların desteklenmesi gerekir. 

  

NÜKHET : Program desteği vermek daha yerinde sanırım. 

 

ĠLAL : Teknoloji vermek değil ama, uygun teknoloji hangisi bu konuda 

yardımcı olmak daha doğru. 

 

SELÇUK : YÖK'ün bize gönderdiği uzaktan eğitim düzenlemesiyle 

mevcut yayıncılık anlayıĢının çeliĢtiği üzerinde durarak bunu gerekçe 

göstererek yazabiliriz. 

 

ĠLAL : Bilimin geliĢmesine destek olan yeni teknolojik geliĢmelerle, 

TRT Kanunundaki hükümler çeliĢki halindedir. ĠletiĢim alanında 

kullandığımız teknolojinin geliĢtirilmesini kullanımını destekleyen yeni 
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yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtebiliriz. Daha güzel olur. 

Böylece yasalara aykırı iĢ yaptığımızı da açık etmemiĢ oluruz. 

 

OSKAY : Kablolu yayınlar toplumun elit kesiminin ilgisini çekecek 

derken, tam tersine sonuç verdi. Eğitim filan taĢradakinin ilgisini 

çekmiyor. TaĢrada yaĢayanların üniversitenin yayınları ilgisini 

çekmeyecektir. Program verebiliriz. Bunların kendi kendilerine, kendi 

belirleyecekleri sınırlar içinde daha kaliteli yayın yapmalarına ancak 

yardımcı olabiliriz. 

 

ĠLAL : Biz yerel sorunlarla ilgili panel yapabiliriz. Bir iki panel 

yaparsak önereceğimiz yasa tasarısında yerel televizyonları 

destekleyecek maddeler de olacağı için onların desteklerim alabiliriz. 

 

VAROL : 97'deki toplantıda bütün yerel kanallar kavga dövüĢ toplandı.  

 

BÜLENT: Varol'a katılıyorum. 

 

ERZURUM : Erzurum'da da yerel kanallar bu yönde yasa çıkmaması 

için elimizden gelen desteği vereceğiz dediler. 

 

ANADOLU : Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yerel medyayı araĢtırdım. 

Konrad Adenauer vakfı ile Gazeteciler Cemiyetinin seminerlerine 

katıldım. Onlar yerel medyada çalıĢanların eğitimiyle ilgili çok ciddi 

çalıĢmalar içinde. Kentlerde gazeteciler arasındaki bölünmüĢlük nedeniyle 

yüzde 50 katılırken, gerisi katılmıyor. Benim yaptığım araĢtırmada 

üniversiteler, yerel medya, kent yönetimiyle ilgili yaptığım araĢtırmada, 

yerel medya büyük çapta kasap, manifaturaca sahipleri nedeniyle paradan 

çok kimlik ve saygınlık kazanma çabası içindeler. Üniversite-yerel medya 

ve yerel yönetimler birbirinden kopuk. Hiçbir yerel medyada ĠletiĢim 

fakültesi mezunları yok. Onlar çok düĢük ücret verirken, mezunlar da 

oralarda çalıĢmak istemiyor. Bence Ġstanbul da iletiĢim fakültesi 

mezunlarına doydu. Belki yerel medyalarda iletiĢim fakültesi 

mezunları için yer kazanabiliriz. Yerel medyanın geniĢletilmesi iletiĢim 

fakültesi mezunlarına alan yaratılması da yasa tasarısında düĢünülmeli. 

Yasanın hazırlanması bu açıdan da önemli. Yerel medyanın düzelmesi 

için kaleyi içten fethetmek gerekiyor. Çok ciddi anlamda uçurumlar 

oluĢmuĢ durumda. Üniversiteler artık toplumsal kültürel kalkınmaya  

katkıda bulunmalı diye ortaya çıkarsak, rakip olmadan katkı 

sağlayacağız dersek onların engelini aĢabiliriz. 
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ĠLAL: Genelde mevcut yasaya bakarsak. Bununla iliĢkili gazete patronları, 

basın çalıĢanları, gazeteciler sendikası, gazeteciler, televizyonun çıkarları 

var. Hükümet ve iktidarların beklentileri var. Aslında yasaya büyük 

basının istekleri ve siyasal istekler yansıdı. Yerel medyanın istekleri pek 

yansımadı. Bunları dikkate alarak, iletiĢim fakültesi dekanları olarak 

eğitim amaçlı bazı ilkelerin yasaya sokulmasına çalıĢalım. Ġlkeleri 

belirleyelim, eğitim amaçlı yayının nasıl olması gerektiğini koyalım. 

Kamuoyuna doğruları verirken, ilkeleri de belirleyelim. Dengeli bir yayın 

nasıl olur, TRT nasıl değiĢmeli, yerel yayınlar nelerden faydalanmalı onları 

yasaya yansıtmaya çalıĢırız. 

 

ERZURUM. Sanayi çalıĢanları arasında bir araĢtırma yapılıyor. 

Çocukların hepsi asgari ücretle çalıĢıyor ve sigortalı değil. Bu araĢtırma 

Erzurum'da bir televizyonda yayınlanacakken, bakıyorlar kendileri de aynı 

Ģekilde iĢçi çalıĢtırıyor. Yayından kaldırılıyor. Yayın kuruluĢları mutlaka 

iĢinin uzmanı bir sorumluyu iĢin baĢında bulundurmalı. Biz yaptığımız 

yayında üniversitenin yaptığı kültürel faaliyetleri canlı izlettirdik. 

TeĢekkürler geldi. Yerel medya yok olacağını zannediyor. 

 

OSKAY : Korkmasınlar. Açılacak olan Ģey ayrı dallarda çalıĢtığımız 

konusu. Değerli arkadaĢımızın yaptığı araĢtırma çok önemli. Kendi içinde 

rasyonalizasyonu kuramadığımız sürece ne yapsak boĢ. Ben sizin 

yapacağınız her türlü kötü yayına saygı duyuyorum, ben senin 

çocuklarının iyi bir dünyada yaĢayabilmesi için yayın yapacağım demek 

gerek. Nasıl mahalledeki bakkalla Migros rekabet edemiyorsa, bizi 

destekleyecek olan hayatın kendi aklileĢmesidir. Bir de resmi yerlere 

baĢvuru yaparken, Atatürk'ün istediği çağdaĢ toplumu geliĢtirecek 

düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtilmeli. Böyle lanse edilmeli. 

 

ĠLAL: Yarımda bizi ağırlamayı sürdürecekler. 

 

OSKAY : Yemek çok önemli ama. ġurada bir harita koyalım. Biz 

nerdeyiz. Ġzmir'i bize bir tanıtamaz mısınız ? 

 

ÖZKAN : Bulalım bir harita bulalım. 
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İKİNCİ OTURUM 

 

ĠLAL: Sabahki konuĢmalarla ilgili olarak, bunlara ek olarak elinizdeki 

dosyadaki raporları da elimize alıp tartıĢalım. 

 

OSKAY: Sayın baĢkanım, bir ricam var, yarınki geziler için bir büyük 

belediye otobüsü tutsak. 

 

ÖZKAN: Yarınki geziler için iki büyük otobüsümüz var.  

 

OSKAY: Bu uzgörüĢünüz için teĢekkür edirim. 

 

ĠLAL: Bizim için en büyük armağan sizin güleryüzünüz.  

 

ÖZKAN: TeĢekkürler. 

 

ĠLAL: Simten ile iletiĢim araĢtırmaları merkeziyle ilgili bilgiyi en kısa 

zamanda size ulaĢtıracağız. 

 

YALÇIN : Hocam izin verirseniz size bir rapordan bahsetmek istiyorum. 

Anadolu Üniversitesi Reklamcılık ve Halkla ĠliĢkilerle ilgili de bir rapor 

hazırlanmasını istediler. Biz de siz bu konuyla daha ilgilisiniz o zaman 

siz hazırlayın dedik. ġu anda o raporu size okumak istiyorum. (Yalçın 

dosyadaki raporu okur.) 

 

ĠLAL: Biz reklam dersi konusunda Erkan Oyal'la anlaĢtık. Böyle bir 

elemana ders verdirebiliyoruz. Benim kiĢisel olarak birtakım ikircikli 

sakıncalar görüyoruz. Herkesi öğretim görevlisi olarak çalıĢtırmaktan 

kaçınmamız gerektiğini düĢünüyorum. Bir insanın mesleğinde çok iyi 

olması baĢka, üniversitede ders verecek kuramsal bilgiye sahip olması 

baĢka. Özellikle vakıf üniversiteleri açısından ileride sakıncalar 

doğurabilir. Eğitim standartları açısından düĢüĢe yol açabilir. 

 

OSKAY: Vakıf üniversiteleri toplanıp, kendi imajlarını güçlendirirken, 

dıĢarıdan adam, hoca seçerken çok dikkatli olmaları gerekir. Bizim 

aramızda iĢe yaramaz adamlar vakıf üniversitelerinde hoca oluyor. Akli ve 

ruhsal melekeleri dengeli olmayanlar hocalık yapıyor. Vakıf 

üniversitelerinin buna özen göstermesi gerekiyor. Yemen savaĢında 

gaziler ders anlatıyor. 
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AZĠZ: Onların anıları var. Bana gelecek olan Hülya mıydı o? 

 

OSKAY: .... 

 

NÜKHET: Bizde Hülya var ama o iyi bir Hülya. 

 

OSKAY : Alaaddin Asna'nın Hülya'sı. Kocası Mason’muĢ. Alaaddin'e 

sor. 

 

AZĠZ: Ben. Gerek Ersan Hocamızın ve Unsal hocamızın söyledikleri çok 

doğru. Anadolu'daki üniversitelerin hoca isteği açığı daha çok. Yerel 

gazeteciler iki gün spikerlik yapıyor, radyo dersi veriyor. Bizler yapmayız 

onu ama sadece vakıflar değil, asıl Anadolu'daki üniversitelerin bu konuda 

dikkatli olması gerekiyor. 

 

SELÇUK : SataĢma var. Çok önemli bir konuya değindiniz. Konya 

Ankara'ya çok yakın ama hiçbir hocamızı ders vermeye getiremiyoruz. Bu 

nedenle sanal eğitim konusunda diğer üniversitelerimizin desteğini 

bekliyoruz. 

 

ERZURUM: Bu kadrolara atama yapılırken, master aramak, doktora pek 

aranmıyor da. Alanında kendini kanıtlayan bir takım koĢullar arıyoruz. 

Ama okutmanlık kadrolarında sorun yaĢıyoruz. Kars Kafkas 

Üniversitesinde Ġlahiyat’tan mezun birisi okutman olarak çalıĢıyor. 

Radyo televizyon bölümünde teknisyen olarak uzman olarak birine 

ihtiyacımız var. Rektör bey gönderdi. Geldi. Ġki gün sonra beni arayarak 

yemeğe davet etti. BeĢ gün sonra bir daha aradı. Bir yemek teklifi daha. 

Bir gün telefon çaldı. Kars'tan gelirken bir hediye getirmiĢ. Onu da 

reddettik. Sınava geldiğinde bana size köle olmak için geldim dedi. O 

kazanmadı. Tabii benim annem ölünce Rektör bey taziyeye gelmedi. 

Benim 27 yıllık geleneğim var. Ben bunu nasıl siler atarım. 

 

OSKAY: Değerli arkadaĢımız veteriner olduğunu söyledi. Bu o kadar 

zararlı değil. Ben Ankara'dayken veteriner olmayıp hayvan olan dekan 

vardı. Veteriner olan hocamız Ferruh Dinçer doğuĢtan halkla iliĢkilerciydi. 

Ders vermek için gelenlerde her zaman bu tehlike vardır. 

 

ĠLAL: Bizde de örnekler var. Süha Hanım bizde öğretim görevlisi. Ona 

ben ne vereceğim. Olsa olsa profesör kadrosu vermek gerekir. Televizyon 

uygulamaları dersine kimi getireceksiniz. Bu reklam sektöründe değinmek 
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istediğim Ģey, seçici olmak ve sektör çıkarları dıĢında bir eğitim 

verebilmek. 

 

OSKAY: Reklamla ilgili iĢletme niteliğinde bir birim olmazsa senin 

alacağın asistan iĢe yaramaz, iĢi öğrenemez. 

 

ĠLAL: Bu konuda baĢka söz almak isteyen var mı: 

 

GÖKSEL: Zaten öğretim görevlilerinden çok fazla yarar alınmıyor. 

Zamanında gelmiyorlar. Onun yerine konferans ve seminer biçiminde 

almak daha doğru. 

 

ĠLAL: Haklısınız. 

 

ERZURUM: Uygulamada çok yararlılar. 

 

AZĠZ: Yeni fakültelerin eleman ihtiyacı var. Fakülteler birbirlerini 

eleman konusunda desteklemeli. Yardım etmeli. 

 

ĠLAL: Rektörlere bir yazı yazabilir miyiz? Bu iĢbirliğini güçlendirmek için. 

 

OSKAY: Rektörlere direkt yazmayın. 

 

AZĠZ: Belki de basın toplantısında bu vurgulanabilir. 

 

ERZURUM: Eskiden ayda bir kez geliyor o dersi verip gidebiliyordu. 

ġimdi iki ayda gelebilir. 

 

ĠLAL : Bunu nasıl yapalım. Bir basın toplantısı düzenleyelim ama... 

 

GÖKSEL: Bunu deklare etmek yasal değil. Bu deklare etmeden yapılır. 

Basın toplantısında açıklamak sakıncalı olur. 

 

OSKAY: Bunu da o kadar ortaya dökmeyin. Ben siyasi geliĢmelerin 

kokusunu alan biriyim. 

 

ĠLAL: Gündeme getirmeden yapalım. ĠletiĢim fakültelerinin 

birbirlerini desteklemeleri Ģeklinde. 

 

YALÇIN: Bu raporu okuduk onayladık diye yazalım. 
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ĠLAL: Okuduk, bir redaksiyondan geçmesi gerekiyor diyelim. 

 

SELÇUK: Eleman değiĢimi konusunda karĢılıklı yazıĢırsak iyi olur. 

 

ĠLAL: Fakültelerarası öğretim elemanları, eğitim amaçlı teknoloji vb. 

konularda yardımlaĢmaları diyerek. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde 

öğretim elemanı desteği. 

 

ERZURUM: Eğer bir asistanımız baĢka bir üniversiteden bir ders alıyorsa 

onu 2 kredi sayıyoruz. 

 

ĠLAL : Bir ilke kararı alındı diyelim. 

 

OSKAY: Master doktora programlarında belli kontenjan ayrılsın. 

Kontenjanın dıĢında üniversiteler arası değiĢim konulsun. 

 

ĠLAL: Yüksek lisans ve doktora çalıĢmalarında fakülteler arasında asistan 

değiĢimi sağlanmalıdır. Programlarda kontenjan tanınması. Kontenjan 

dıĢında, değiĢim imkanı. 

 

OSKAY: Öğrenci demeyelim asistan diyelim. 

 

ĠLAL: Asistan diyemeyiz. Öğretim elemanlarına destek veririz. 

Öğretim elemanlarına destek sağlanması deriz. 

 

YALÇIN: Dekanlar toplantısında alınan bir kararla basın konusunda bir 

çalıĢma grubu oluĢturulması kararı alınmıĢtı. Biz Gazi üniversitesi 

olarak bir çalıĢma hazırladık. Biz bunu tüm dekanlıklarımıza gönderdik. 

EskiĢehir buna ek olarak öneriler kısmı hazırlayarak bize ve diğerlerine 

gönderdi. Tüm fakültelerimiz bu öneriler kısmının kabul edilerek 

eklenmesini istediler. Bazı terminoloji tereddütlerimiz var. Bunu da 

iletiĢim kongresinde dekanların kararı olarak duyuracağız. Basın ve 

toplumsal sorumluluk anlayıĢının tanımı yapılıyor. Kapitalist ortamda 

basın pazarının belli baĢlı özelliklerinden sonra Türkiye'ye doğru  

geliniyor. (Rapordan  ana  baĢlıklar  okundu) Anadolu Üniversitesinin 

önerilerinin bu rapora eklenmesini öneriyoruz. Basın dıĢı sermayenin 

basına yönelmesiyle ilgili çok ciddi eğilimler olduğu, basında 

çalıĢanların sosyal güvenlikleri konusu, basında çok uluslu birleĢmelerin 

Türkiye'deki toplum ve kamuoyu oluĢumunda yaratabileceği sorunlar 
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konusu rapora konulmalı diyen arkadaĢlarımız var. Rapordaki 

terminolojiyle ilgili (dikey tekelleĢme mi, dikey birleĢme mi denecek) 

birtakım sorunlarımız var. 

 

ERZURUM: Hangi kavramlar saptandıysa onlara tek tek bakmak gerekir. 

 

ĠLAL: Yığınsal iletiĢim araçları kavramını ben kullanıyorum. Ama 

kimseye kullanın diyemem. Bu nedenle terminolojiyi esnek 

bırakmakta yarar var. TekelleĢmeyle yoğunlaĢma birlikte kullanılıyor. 

Biz bu tartıĢmanın ayrıntısına resmi kuruluĢ olarak, resmi ideoloji olarak 

girmemiz doğru değil. 

 

ERZURUM: BirleĢmede yumuĢak bir ifade var, ama tekelleĢmede daha 

sert bir ifade var. 

 

ĠLAL: Ben yıllardır dikey-yatay tekelleĢme kavramını kullanıyorum. 

Biz terminolojiyi belirleme konusunda birlikte davranmamız yanlıĢ olur. 

Birtakım ortak kararlar alabiliriz. 

 

YALÇIN: Raporda ne kullanacağız. 

 

ĠLAL: Ġkisini de kullanırız. Parantez içinde diğerini de kullanırız. 

 

ERZURUM: Ben bu raporla ilgili söylemiĢtim. Ama parantez içinde 

ikisi de yazılırsa çok iyi olur. 

 

ÇAPLI : Bugün basında görülen oligopolleĢmedir. Çoğu yerde tekelleĢme 

olarak bahsediliyor. Ama bu metni öyle yazmalıyız ki, bizim hemfikir 

olduğumuzu anlasınlar. 

 

ĠLAL: Ben tekelleĢmeyi kullanıyorum. OligopolleĢme baĢka, tekelci 

sermaye baĢka. TekelleĢme eğilimi, ister yoğunlaĢma deyin, ister 

birleĢme aynı Ģeyi ifade eder. TekelleĢme varsa piyasa 

oligopolleĢmeye gider. Bu bizim asgari müĢtereklerinde uzlaĢtığımız 

bir metindir. Herkes kendi farklılığını koruyarak var olacaktır. 

 . 

OSKAY : Mahalli basın dediğimizde, Türkiye'deki siyasal yapı 

içinde Türkiye'deki arkaik yapıyı temsil eden bir basın görüyoruz. 

GeliĢmiĢ toplumları tartıĢırken kullandığımız terimleri Türkiye için 

kullanamayız. Türkiye'de tekelleĢmeyi tartıĢmak için kapitalizmin 
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rasyonelleĢmesine bir süre izin vermemiz gerekiyor. Türkiye'de arkaik 

yapıyı temsil edenler yerel medyayı yönetiyor. Bizim demokratikleĢme 

sürecimiz yeni baĢlıyor. Bu nedenle ben kolay kolay karar veremiyorum. 

Temerküze kötü bir Ģey olarak mı bakacağız, yoksa bir süre için izin mi 

vereceğiz. Modern toplumun özünde ise siyah - beyaz değil tonlar 

vardı. Bu nedenle metni oluĢtururken, yırtıcı tarafları olmayan bir dil 

düĢünmeliyiz. Hepiniz benim anamdan doğduğumdan beri sol eğilimli 

olduğumu bilirsiniz herhalde. 

 

ĠLAL: Benim de yıllardır söylediğim. ġu anda içimizde yaĢadığımız Ģey 

çok uluslu sermayenin yarattığı dıĢa bağımlılık sürecidir. Genelde 

söyleyebileceğimiz tekelleĢme eğiliminin zararlı olduğudur. 

 

OSKAY: Amerika buraya bir Vice göndersin, bize de yüksek maaĢ 

versinler. Onlar daha akla uygun daha rasyonel yaĢıyorlar. Buradakiler 

giderek milletvekillerini beslemeye baĢlıyorlar. DıĢa bağlılık diyoruz. 

Hepimiz böyle büyüdük, dıĢa bağımlılık mı, içimizdeki büyüklere ebedi 

ulviyet mi daha iyi. 

 

ĠLAL: Buradaki kapsamlı çalıĢma, biz burada konuĢurken eskiyor, eriyor. 

ATV'yi Ģimdi baĢkası aldı vs. araçlararası tekelleĢme açısından baĢka 

geliĢmeler var. Bu nedenle bu raporu çok fazla ayrıntısına eleĢtirisine 

girmeden kullanılırız. Biz kendi aramızda yasa tasarısı önerisini getirirken, 

orada biraz antipatik olabiliriz. 

 

AZĠZ: Olmayabiliriz. Rapora Ģöyle bir baktım. Çok belirgin olmamakla 

birlikte tekelleĢme ve yoğunlaĢma kavramları ayrı ayrı kullanılmıĢ. 

Biraz önce dile getirdik, çalıĢanların hakları vs. tersine bir olgu da var. 

Medyada duyduğum transfer ücretleri var. Basında çıktı ama. Eski bir 

öğrencim bana telefon açtı. Uğur Dündar 10 milyon dolara Star'a geçmiĢ. 

Ben düĢünemiyorum. Senin de ufkun çok dar. Sen Amerikalılardan 3 bin 

dolar istiyorsun. 

 

OSKAY: Ġnsan yavaĢ geliĢir. Motosikletten Wolkswagen'e geçiĢ yavaĢ 

oluyor. 

 

AZĠZ: TekelleĢme nerelerde oluyor. Basındaki birkaç kiĢide oluyor. Diğer 

yanda hakları elinden alınmıĢ köle gibi çalıĢtırılanlar var. Maliyeye 

bakıyorum, nereden veriyor bu parayı. TekelleĢmenin sonuçları bunlar. 
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ĠLAL: Bunu rapora ekleyelim. ArkadaĢ rapor hakkında konuĢacak. 

 

OSKAY: Neydi Uğur Dündar filan transfer paralarından bize de pay 

versinler. 

 

NAZĠFE: Genel olarak tekel sözcüğünü kullandık ama tekel içinde 

yoğunlaĢmayı da kullandık. Farklı özellikler taĢıyorlar ama ben 

tekelleĢme olarak kullanmayı tercih ettim. Mesela Koç Holding, Sabancı 

gibi kuruluĢlar için basın dünyasına girecekleri söyleniyor. El altından 

yavaĢ yavaĢ hangi gazeteyi alacakları konusunda söylentiler var. 

TekelleĢmenin tam karĢıtı bir gündemde duruyor. Çözüm önerisi ne 

olabilir? Kapitalist rekabet içindeki bütün oyunlar, oyunun kurallarına 

göre dönüyor. Dolayısıyla yerel basını güçlendirmek bir çözüm olabilir. 

Ama yerel basın kim, ne yapmaya çalıĢıyor, kime yakın. Deniyor ki, ne 

kadar çok Ģirket basına kayarsa bu durum ileride basın dünyasındaki 

rekabet ortamını son derece kızıĢtıracak. Kıyasıya bir rekabet baĢlayacak. 

Birbirleriyle birleĢme yerine rekabete girecekler. Türkiye'ye baktığımızda, 

yeni rakiplerin (Çukurova'nın Show TV'yi alması gibi) farklı özellikleri 

var. Çukurova'nın tarihi çok ilginç. Doğanlar, Sabancılar Koçlar 

Çukurova'nın yanında hiç kalıyor. Bu grubun basına girdiğini 

düĢündüğümüzde çok kıyasıya bir rekabet baĢlayacak. Bu çeĢitliliğe ne 

kadar çeĢitlilik ne kadar çoğulculuk açısından bakmalıyız. ġu anda 

sendikalı gazete olarak bir tek Cumhuriyet görünüyor. Aralarında gizli bir 

sözleĢme var sanki. Çok yönlü ele alınması gerektiğini düĢünüyorum. 

 

GÖKSEL : Anadolu üniversitenin önerisindeki 7 madde üzerinde 

durmak istiyorum. Ben bu maddenin çıkartılmasını öneriyorum. Bir 

kere ulusal basının bölge ekleri onlara son derece önemli girdi getiren 

kaynaklardır. Basından iletiĢim fakültesi mezunlarına daha fazla yer 

vermek isteği varken, onları karĢımıza alacak böyle bir maddenin çok 

sevimli durmayacağını düĢünüyorum. 

 

MURAT: TekelleĢme raporu bize ilham kaynağı oldu. Biz baktık ki, 

temelde sorunlar bu önerilere dayanıyor. Ġfade edildiği üzere tekelleĢme 

kavramı üzerinde çok fazla sivri olunamayacağını gördük. 7. maddede 

bu ifadeyi yumuĢattık. Hocamın önerdiği Ģeyde de bunlar tartıĢmak için 

gönderdiğimiz maddeler. Kesin maddeler değil. Bu madde. Belki de bölge 

ekleri bölge iletiĢimine katkı sağlıyor. Çok keskin ifadelerle medyaya 

saldırıyormuĢ gibi olmasın. Bu önerileri ileri süren grup bir baskı grubu 

olmaya oynasın. Bir baskı grubu gibi ortaya çıksın diye  öneriler bu 
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Ģekilde oluĢturuldu. Anadolu basının biraz güçlendirirsek, tekelleĢmeyi 

frenler mi? Bu dekanlar toplantısı var olan boĢluğu doldurmaya yönelik bir 

baskı grubu gibi çalıĢsın Ģeklinde önerimiz var. Sabah Aysel Hn. da ifade 

ettiği gibi. 

 

OSKAY: Her yere birden eleĢtiri yöneltirsek. Bizim susturulmamızı 

isteyenlere koz veririz. Biz kendi dar alanımıza yönelim. Eğitim dıĢına pek 

çıkmayalım. 

 

AZĠZ: Aslında bu 7. madde kalsın aslında. Ama söylemi değiĢtirilebilir. 

Belki de yerel basının sorunları burada eğitim sorunu. Yerel basının da ayrı 

fonksiyonu var, eklerin de ayrı fonksiyonu var. Özellikle eğitim 

konusunda, gerek iletiĢim fakültelerindekilerin gerekse sektördekilerin 

eğitimi konusunda katkıda bulunulması konusuna dönmemiz gerekiyor. 

Basın Ġlan kurumunun bu konuda fonksiyonları vardır. Tam yerine 

getiriyor mu bilmiyorum ama. Yerel basına dağıtılan bir para var. Bizim 

asıl fonksiyonumuz burada yetiĢkin eğitimi, hizmet içi eğitime bu kaynağı 

yönlendirebiliriz. TekelleĢme olsun olmasın, ona ne kadar engel olabiliriz 

bilmiyorum. 

 

ĠLAL: Basın ilan kurumundan yerel basına giden kaynağın eğitime 

yönlendirilmesi Ģeklinde bir Ģey ekleyebiliriz. 

 

AZĠZ. Evet böyle bir Ģey ekleyelim diyorum. Mesela RTÜK..  

 

NÜKHET: RTÜK çok zengin. 

 

YALÇIN:   UNESCO   komitesinin   bize   gönderdiği   bir   belge   var.   

ĠletiĢimin geliĢtirilmesi   için  proje   ekte   sunulmuĢtur. (Ekteki   proje   

çevirisi okundu) Biz daha önceden AÜ ĠletiĢim Fakültesinden bir 

hocamızla birlikte bir proje hazırlayıp gönderdik. Dolayısıyla burada 

söylenen yöresel basının hizmet içi eğitimini tartıĢmak üzere getirmiĢtik. 

 

VAROL: Sizin verdiğiniz projeye herhangi bir yerden destek var mı ?  

 

YALÇIN: Yok. 

 

VAROL: OnaylanmıĢ ve finansal kaynağı yoksa, UNESCO'ya 

gönderilen bu projenin geçerliliği yoktur. 
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ĠLAL: Yine geldi bu konu önümüze. Bu konuda gerekli yerlere yazı yazsak. 

Bu tür Ģeyler fakültelere iki gün sonra ya da geçtikten sonra geliyor. 

Bu kuĢku uyandıracak bir gecikme, ya birileri musluk baĢlarını tutmuĢ 

durumda ya da beceriksizlikten geç geliyor. Bunlar hep baĢımızdan 

geçiyor. Bu önerileri kaçırıyoruz. ĠletiĢim fakülteleriyle ilgili duyurular 

nerede takılıyorsa YÖK'ü mü, Milli Eğitim Bakanlığı'nı uyaralım. 

 

AZĠZ: Bunların e-mail adresleri, sayfaları var. Bunları düzenli olarak 

tarayalım. Fakültelerin genç elemanları tarayıp herkese duyuracak. Bu da 

yapıldı, peki ne yapalım. Bir taktik kullanalım. Ġkinci bir mektup 

yazalım. Kaynak bulduğumuz yolunda bir mektup yazalım. Basın Ġlan 

kurumuyla, gazeteciler cemiyetiyle temasa geçelim. Bir destek 

bulunduğunu belirtelim. 

 

ÇAPLI: Orada çeviride problem var. Kabul edildiğinde finansal kaynak 

aranacak yazıyor. Bu nedenle öncesinde aramıyorlar bu Ģartı. Kabul 

edildiği taktirde arıyorlar. 

 

MURAT: Ortak bir havuz oluĢtursak. 

 

ÖZKAN: Bir bölümünü biz, bir bölümünü Doğu Akdeniz, bir bölümünü 

diğer üniversiteler tamamlayabilir. 

 

ĠLAL: Bundan bir iki hafta önce ġile'de gazete genel bayiine girdim. 

Birden bire yüzüm kızardı. Porno dükkanına mı girdim dedim. Pazar 

ilavelerini yaymıĢlar. Her Ģey var. Utandım. Neyse. Parayla satıyorlar. 

 

OSKAY. Utanma yaĢına geldin galiba. 

 

ĠLAL: Evet. Ġlk baĢta bedava satıyorlardı. ġimdi parayla satıyorlar. Bir de 

gelirken uçakta bugün önde bir genç okuyordu. Gözüm ona takıldı. Asabi, 

Gözcü, Fotomaç okudu durmadan. Her kim okuyorsa bu adamı kaybettik 

dedim. 

 

OSKAY: Bazı gazetelerin çok entel gibi görünen ekleri de bunların bir 

baĢka türü. Karpuz kavundan bahsediyor ama. Buna geniĢ görüĢlü anarĢist 

gazeteler diyoruz. 

 

ĠLAL: Benim tutumum sanıyorum ki Ünsal'a da yaklaĢıyor, radikal 

önlemler konusunda Ünsal’la yarıĢabilirim ama, biz burada dekanlar 
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olarak eğitimle ilgili çalıĢmalarımızı, kongrelerimizi, 

sempozyumlarımızı yapıyoruz. Ön rapor niteliğinde sunulanları kabul 

ediyoruz. Kamuoyuna açıklamada, biz bu konuları kendi aramızda 

geliĢtiririz ve Ģunu yapabiliriz. Dekanlar toplantısının yapıldığı bir hafta-

gün yaparız, sonra bir açıklama yaparız. Bir de iletiĢim kongrelerinin 

sonuç bildirgelerini geniĢ kapsamlı tutarak açıklama yoluna gidebiliriz. 

 

OSKAY: Sayın baĢkanım, bu akıllıca bir yol. Eski Çin atasözü var. 4000 

yıl önceki bir general, savaĢa kazanmak için girmeliyiz der. 

 

ĠLAL: Yasa tasarına koyalım.  

 

OSKAY: SavaĢa kazanmak için girelim. 

 

VAROL: ĠletiĢim fakültelerine eĢit ağırlıkla öğrenci alımı konusunu 

atlamayalım. Yeni teknolojiler yeni ders içerikleri gerektiriyor, 

internet üzerinden radyo televizyon yayıncılığı konusunu ders olarak 

koymalıyız. Seçimlerde çeĢitli programlar kullanmak gerekiyor. 

ĠletiĢimde istatistik gibi bir ders ve animasyon dersinin programlara 

alınması gerekiyor. 

 

OSKAY: Sizin backgroundunuz nedir ?  

 

VAROL: Bilgisayar mühendisliği. 

 

OSKAY : Belli oluyor. Bizim gibi iletiĢim alanında çalıĢacakların Siyaset 

Bilimi, Sosyoloji gibi dersleri öncelikli olarak alması gerekir. Yoksa 

burası teknik bir okula, tapu kadastro okuluna dönüĢür. Bazıları okulda 

Anayasa dersini, Siyasal düĢünceleri kaldıralım diyor. Bu çok tehlikeli. 

 

ĠLAL: Benim bildiğim kadarıyla Maltepe, BahçeĢehir, Ġstanbul gibi 

üniversitelerde bu dersler yoğundur. Bilgisayar, multimedya, masaüstü 

yayıncılık, elektronik canlandırma var. Bunların dıĢında baĢka ihtiyaç. 

Birkaç dersi daha koyabiliriz. Bunların yanında kuramsallar da var. 

 

OSKAY: Daha açık konuĢalım. Sosyal bilimler ağırlıkta olmalı. 

Toplumların geliĢmemiĢliğine karĢı duyarlı olan gazeteciler yetiĢtirelim. 

Amerika'da olsak tekniğe ağırlık verebiliriz. Benim bildiğim kadarıyla 

yaĢanan realiteden kendini soyutlayarak bir meslek gibi yetiĢiyorlar. 

Oysa Türkiye'nin sorunlarına karĢı duyarlı adam yetiĢtirmeliyiz. 
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ĠLAL: Hocam ben sizinle aynı görüĢteyim. Bunların yanında Internet dersi 

koymak gerekli haklısınız. UNESCO konusunda anlaĢtık, mektup gitti. 

 

YALÇIN: IĢık hocamız metni çevirttirmiĢ. Diyor ki, ülkelerin adını da 

vererek kiĢilerarası iletiĢim konusunda neler yapılabilir. Bunu dünyaya 

duyuracağız diyor. Bu iletiĢim fakültelerine önemli bir kaynak getirebilir. 

Buna bir komisyon kuralım mı? 

 

ĠLAL: Peki buna bir komisyon kuralım. Alemdar bey siz yönlendirirseniz, 

Aysel hanım, Asaf Bey, Dursun Bey ve IĢık hanım beĢ kiĢi olsun. 

 

YALÇIN: UNESCO'dan gelen yazıyı okudu. (UNESCO Genel 

Enformasyon Programı ve Hükümetlerarası  Enformasyon 

Programıyla i lgil i  yazı  okundu)  

 

OSKAY: UNESCO'nun kültürel iĢlerle ilgili amacı nedir? UNESCO 

kimin düdüğünü çalıyor ? 

 

ĠLAL: Bir operasyonla Amerika ve Ġngiltere ele geçirdi. 

 

OSKAY: Son durum bu yani. 

 

ĠLAL: ġimdi Amerikandan yana olduğunu belirten bir Ġspanyol var 

baĢında. 

 

OSKAY: Enformasyon toplumu. 

 

ĠLAL: Ama baĢvurmakta yarar var. Toplumlararası iletiĢime değil insanlar 

arası iletiĢime hizmet edeceğiz dedik. Ben maddeleri bir temizleyelim 

diyorum. Ġkinci maddede 2000-2001 yılında yapılacak kongre ve 

sempozyum konularının belirlenmesi var. ĠletiĢim Yüksek Konseyiyle 

ilgili düzenlemenin yapılması. Acaba biz bunu yasa tasarısı önerisine mi 

koysak. Ben hep bunu özerk bir kurul olarak düĢündüm. Üniversite, 

opera, sanat konularından kimler girecek bunları belirleyelim. 

Sağlıklı bir ĠLETĠġĠM YÜKSEK KONSEYĠ nasıl oluĢur bunu 

tartıĢalım. Bunu o yasa tasarısının içine koyalım derim uygun mu, 

onaylandı mı? 

 

— Uygundur, uygundur... onaylandı.. 
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ĠLAL: Kongre için konuĢalım. Biz bunu biraz daha erken yapmak 

zorundayız. Kasım sonları gibi olabilir. Sponsoru ikna edebilirsek. 

 

OSKAY: Ne sponsoru, Çırağan'da yapmak Ģart mı? Cemal ReĢit Rey 

'de olursa ben ayarlarım. 

 

ĠLAL: Kasım sonu yapmak daha iyi. 

 

OSKAY: Borsa iyi mi? 

 

ĠLAL: Çırağan’da da çok Ģık oluyor. 

 

OSKAY: Borsa, borsa, oraya borsa diye yazın. 

 

ĠLAL: Ayhan Bermek ben Kasımda Çırağan’da veririm derse orada 

yaparız. 

 

ÖZKAN: Kongrenin bir bölümünü öğrencilere ayırsak uygun mu, bizim 

de çocuklarımızı izleyebileceğimiz bir öğrenci oturumu uygun mu? 

 

OSKAY: Çok iyi, bu çok iyi. 

 

AZĠZ: Gerçekten çok iyi bir öneri. 

 

ĠLAL: Bermek beyi acaba Kasım-Aralık ayında yapmaya ikna edebilir  

miyiz? 

 

NÜKHET: Bir ara toplantı yaparız. 

 

OSKAY: O olmazsa Borsa’yı alabiliriz. 

 

NÜKHET: Bir kimliğimiz oldu ya Çırağan gibi onda devam edebiliriz. 

Gene de bir sorayım. 

 

ÖZKAN:   Akdeniz’de   bir  sempozyum  önerisi  var  Hikmet  Bey'in,   

onu öne çekebiliriz. 

 

NÜKHET: Olsun ben özlüyorum sizi.  
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ĠLAL: Ocak-ġubat mı dedi Ayhan Bey? 

 

NÜKHET : Öyle dedi. Adam kendini dekan falan zannediyor.  

 

ĠLAL: Eylül-Ekim'de Akdeniz de bir sempozyum mu diyorsunuz! 

 

ÖZKAN: Geçen toplantıda bizim orda bir toplantı yapalım demiĢti. Onu 

önce öne çekelim isterseniz. Sonra bizler toplanalım. Ekim-Kasım gibi. 

 

VAROL: 2002 yılı Mayıs ayında denmiĢti. 

 

ÖZKAN: O zaman ben yanlıĢ anladım. 

 

AZĠZ: O zaman Borsa'daki küçük toplantıyı Ünsal yapsın. 

 

ĠLAL: Bize Borsa'dan küçük çaplı bir Ģey isteyebilir miyiz? 

 

OSKAY: Sadece salon veriyor ama. 

 

NÜKHET : Ben size yemek ayarlarım. 

 

ĠLAL: Bermek bize Ocak-ġubat'ta Çırağan'ı veriyor. 

 

OSKAY: O zaman ara toplantı yapmayalım. Salonu verecek olanlar 

görkemli bir toplantı istiyor. 

 

NÜKHET: Biz açıklama yapacaksak, bu görkemli olacaktır zaten. 

 

GÖKSEL: Açıklama basında filan tartıĢma yaratacağı için ona da sponsor 

olacaktır. 

 

ĠLAL: Yeni belgeseller filan gösteririz, Maltepe'de gösteri yaparız. 

Ekim ayı diyelim 

 

AZĠZ: Ekim ayında 3984 sayılı yasa tasarısının görüĢülmesiyle ilgili 

toplantı yapacağız diyelim. 

 

ĠLAL: Buradaki gündem maddelerini tükettik. Önerileriniz var mı? 
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ÇAPLI: Temsilci olarak bir öneride bulunmak istiyorum. Listeye göre 

büyük bir gücüz ama kimse bunun farkında değil. Sempozyumlar 

kongreler düzenliyoruz, bunlar münferit çalıĢmalar olarak çıkıyor. Adını 

ZĠRVE olarak koyabilir miyiz? Büyük medya patronlarını da kapalı 

kapılar ardından çıkarıp, toplantılara ve tartıĢmalara alabilir miyiz? Onlar 

bizi sırça köĢklerde yaĢıyormuĢ gibi görüyorlar, bizler de onları acımasız 

patronlar olarak görüyoruz. Medya kendi içinde bir araya gelmezken, biz 

burada bir araya gelmiĢsek, bunu onlara göstermemiz gerekiyor. Bakın 

biz bir gücüz ve biz sizin yanınızdayız aslında, sizin sorunlarınızla 

uğraĢıyoruz diyelim. 

 

AZĠZ: Bülent'in söylediği dar bir kapsamda oturumda onları da dahil 

etmek.  

 

ĠLAL: ĠletiĢim Kongresi içinde bir oturumda onları da dahil edebiliriz. 

 

AZĠZ: Benim bir dileğim, bir duyurum var. Önce duyurumu yapayım. 

Dünya Basın Konseyi genel sekreteri geldi. Doğu Akdeniz'de Ģu anda. 

Çok önemli bir Ģey. Rumlar yapamazsınız. Orası iĢgal edilmiĢ bir yer 

diyorlar. Dünyadan çeĢitli ülkelerden 300 kadar insan geliyor. 5-7 

Eylül'de yapılacak toplantıda bildiri sunmak isteyen varsa, ingilizce 

olarak sunulacak. Böyle bir Ģey varsa bana bildirin. Herkes kendi 

finansmanını yapacak. Orada kalacak yer ayarlayabiliriz. 

 

OSKAY: Siz bir tercüme bürosu kurun. Ben kolejde okumadım, 

konuĢtuğum vakit saklı tuttuğum bir cesaretim var. Bence simültane 

tercüme yapılması gerekiyor. 

 

AZĠZ: Ġkinci bir dileğim var. Bu basımdakilere çeĢitli iletiĢim 

fakülteleri ödül veriliyor. Yine fakülteler yapabilir ama, tüm iletiĢim 

fakültelerinin ortaklaĢa çıkardıkları bir Ģey yapabilir miyiz? 

 

OSKAY: Yapamayız, olmaz öyle Ģey. O zaman YÖK der ki, siz aday 

listelerinizi gönderin biz seçelim der. Devletin buraya burnunu sokmasına 

izin vermeyin. 

 

AZĠZ: Devlet niye böyle bir Ģey yapsın. 

 

OSKAY: YeĢilçamda halen iyi film yapıyorsanız, devlet hala elini atmadığı 

içindir. 
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ĠLAL: Biz bunu daha önce karara bağladık zaten. Bir kere her fakülte kendi 

içinde yapsın. 

 

OSKAY. Her ay yapmıyorlar ama. 

 

ĠLAL: Ġkincisi, ortak bir ödül düĢündük. Bütün iletiĢim fakültelerinin 

ortak vereceği bir ödül. Bunu da belirli konularda yapalım dedik, yılda 

bir kere olsun. Bizim burada düĢündüğümüz Ģu: öğretim üyeleri her 

fakültede belirlenmiĢ kriter ve kategorilere göre oylasınlar. Kategorileri 

daha karara bağlamamıĢtık. Her fakülte kendi görüĢlerini bildirir, bunlar 

bir yerde toplanır. Acaba bunun sektörle iliĢkisini kurabilir miyiz? Sinema 

ödülü verirken, SESAM'la iĢbirliği yapabilir miyiz? 

 

OSKAY: Kurcalamayın bunu. Bülent Oran'in senaryosunu yazdığı filmlere 

de ödül vermek zorunda kalırsınız. 

 

ĠLAL: Hatta bununla ilgili bir yarıĢma filan, 

 

AZĠZ: Çok daha saygın olur. Ünsal olayı baĢka tarafa çekiyor. 

 

ĠLAL: Sizin nazınız geçiyor birbirinize. 

 

OSKAY: ĠletiĢimci olarak her olayın önemli kısmı resepsiyon kısmıdır. 

Öğrencinin yaptığı, öğrenci üzerinde yapılan bir ankette, olaya sadece bir 

beğenilme kriteri aranır. Bir kurulun vermesi çok onur kırıcı bir Ģey ve 

çok zor bir Ģey. Bizim bütün iliĢkilerimize zarar verir. 
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Resim 5. Ġzmir ĠletiĢim Fakültesi Dekanları Toplantısı 

(Soldan, Sağa: Prof. Dr. Asaf Varol, Prof. Dr. Alemdar Yalçın,  

Prof. Dr. Aysel Aziz) 



 

 

 

 

 

BEŞİNCİ 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

DEKANLARI TOPLANTISI 
 

 

 

 

 

20 – 21 EYLÜL 2000 

SAFRANBOLU  

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 “Büyük Zekalar Birlikte Düşünür” 

Fransız Atasözü 
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5. 1. Beşinci  İletişim Fakültesi Dekanları Toplantısı Gündemi  

 

Prof. Dr. Ersan ĠLAL, Prof. Dr. Aysel AZĠZ, Prof. Dr. Nükhet 

GÜZ, Prof. Dr. Ünsal OSKAY, Prof. Dr. Asaf VAROL' dan oluĢan 

çalıĢma grubu tarafından hazırlanan “3984 sayılı Radyo ve 

Televizyonların KuruluĢu Hakkındaki Kanun Taslağı”nın 

değerlendirilmesine iliĢkin raporun ele alınması. 

Prof. Dr. Ersan ĠLAL'in baĢkanlığında ve Doç. Dr. Simten 

GündeĢ'in iĢbirliğiyle sürdürülmekte olan; “Sinema ve Telif Hakları 

Kanunu”nun gözden geçirilmesine ve arĢiv oluĢturulmasına iliĢkin 

çalıĢmaların değerlendirilmesi. 

30 Haziran 2000 tarihinde gerçekleĢtirilen toplantıda alınan 

karar gereğince; iletiĢim fakülteleri arasında tele-konferans yoluyla 

BEŞİNCİ  İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI 

 

TARİH 20 - 21 Eylül 2000 

YER Safranbolu 

KATILAN 

ÜNİVERSİTELER 

Üniversite 

Adı 

Katılan Üye 

Anadolu Yrd. Doç.Dr. Nejdet ATABEY 

Ankara Prof. Dr. Oğuz ONARAN 

BahçeĢehir Prof. Dr. Zafer DOĞAN 

BaĢkent Prof. Dr. Belma AKġĠT 

Bilgi Prof. Dr. Aydın UĞUR 

Ege Prof. Dr. IĢık ÖZKAN   

Fırat Prof. Dr. Asaf VAROL 

Galatasaray Prof. Dr. Merih ZILLIOĞLU 

Galatasaray Yrd. Doç.Dr. Dilruba 

ÇATALBAġ 

Gazi Prof. Dr. Alemdar YALÇIN 

Maltepe Prof. Dr. Ersan ĠLAL 

Mersin Prof. Dr. Dursun GÖKDAĞ 

Selçuk Prof. Dr. Dursun Ali DĠNÇ 

Yeditepe Prof.  Dr. Aysel AZĠZ 
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eğitim ve öğretim yapılması ve fakülteler arası öğretim üyesi değiĢimine 

iliĢkin önerilerin değerlendirilmesi. “Basının Sorunları ve 

Reklamcılık”la ilgili  çalıĢma grubu tarafından geliĢtirilmesine karar 

verilen raporun görüĢülmesi. 

Sektörle iĢbirliği esasına dayalı bir iletiĢim kongresinin 

düzenlenmesi ve söz konusu kongre kapsamında sektör temsilcileriyle 

bir toplantı düzenlenmesi. Aynı kongre kapsamında öğrencilerin, 

görüĢlerini ifade edebilecekleri bir oturum düzenlenmesi ve öğrenci 

sorunlarının bu oturumda tartıĢılması. 

ĠletiĢim Yüksek Konseyi'nin kuruluĢuna iliĢkin çalıĢmaların 
değerlendirilmesi ve bu konudaki önerilerin somutlaĢtırılması. 

 

5. 2. Görüşmeler Sonucu 

 

1. Dekanlar toplantısı gündemdeki maddeleri görüĢmek üzere 

toplandı. Buna göre; çalıĢma grubu tarafından hazırlanan 

“3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢu Hakkındaki 

Kanun Taslağı”  değerlendirildi. Ayrıca, Prof. Dr. Asaf 

VAROL'un hazırladığı değiĢiklik önerilerinin bütün 

dekanlarımıza dağıtılmasına karar verildi. RTÜK BaĢkanı  

Sayın Nuri KAYIġ ve Yayın Ġzleme ve Değerlendirme Daire 

BaĢkanı Yusuf TURAN toplantıya katılarak bu konuda görüĢ 

bildirdiler. ĠletiĢim Fakülteleri ile RTÜK'ün yasa taslağı 

hakkında; birincisi 27 Ekim 2000 tarihinde Ankara'da, Ġkincisi 17 

Kasım 2000 tarihinde yine Ankara'da toplantı  yapılarak  yasa 

taslağı ile ilgili ortak görüĢ belirlenmesine, özellikle ĠletiĢim 

Fakültelerinin eğitim amaçlı Radyo ve Televizyon yayınları  

yapabilmeleri   i le  ĠletiĢim Fakültesi   mezunlarının  istihdamları  

konusunda  yasaya madde konulması için her türlü giriĢimde 

bulunulmasına karar verildi. 

2. Sinema ve Telif Hakları Kanununun gözden geçirilmesi için  

Prof. Dr. Zafer DOĞAN ve Prof. Dr. Oğuz ONARAN'dan  

oluĢan  bir  komisyonun  çalıĢmalar yapmasına, bir  arĢiv 

oluĢturulabilmesi için tüm ĠletiĢim Fakültelerinin kendi 

arĢivlerinde  bulunan video bant ve CD'lerin listesini yaparak 

bir  Ġnternet Web sayfasında yayınlanmak üzere hazır hale 

getirmelerine oybirliğiyle karar verildi. 
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3. 30 Haziran 2000 tarihindeki toplantıda alınan karar gereğince 

ĠletiĢim Fakülteleri arasında tele konferans yoluyla eğitim ve 

öğretim yapılabilmesi konusunda ĠletiĢim Fakültelerinin bağlı 

bulundukları Rektörlüklerle ve YÖK kurumunda çalıĢmalar yapan 

Enformasyon Milli Komitesi ile iĢbirliği içerisinde projenin 

gerçekleĢtirilmesi adına gerekli giriĢimlerde bulunulmasına, 

öğretim üyesi değiĢimi için bütün ĠletiĢim Fakültelerinin karĢılıklı 

iĢbirliğinin artırılmasına karar verildi. 

4. Basının sorunları konusunda hazırlanmıĢ olan raporun bütün 

ĠletiĢim Fakültesi Dekanlarına gönderilmesine, reklamcılıkla ilgili 

çalıĢma grubunun raporunun diğer raporla uyumlu hale getirilerek 

iletiĢim kongresine sunulmasına, 

5. Sektörle ĠletiĢim Fakültelerinin iliĢkilerini düzenleyecek II. 

ĠletiĢim Kongresi’nin ġubat 2001 tarihinde   

gerçekleĢtirilmesinin olası olduğuna; bu konuda Ġstanbul'daki 

ĠletiĢim Fakültesi Dekanlarının düzenleme için iĢbirliği 

yapmalarına, 

6. ĠletiĢim Yüksek Konseyi giriĢiminin II. ĠletiĢim Kongresi’nden    

sonra yeniden değerlendirilmesine, 

7. Anadolu Gazete, Radyo, Televizyon Yayıncıları Birliğinin 

önerilerinin daha önce alınan kararlar çerçevesinde 

değerlendirilmesine, 

8. Dekanlar  toplantısına görev  süresi  dolarak  görev  değiĢimi 

yapan  dekanlarımızın  da katılmalarına, 

9. Safranbolu'ya büyük emeği ve katkıları bulunan Yönetmen 

Süha ARIN'ın bu değerli katkılarının yaĢatılabilmesi için   

Safranbolu'da bir sokağa adının verilmesi hususunun Safranbolu 

Belediyesine önerilmesine, 

10. Dekanlar toplantısının birinin Safranbolu Altın Safran Belgesel 

Film Festivali tarihine denk gelecek Ģekilde Safranbolu'da 

yapılması için Festival Yöneticileri ile iliĢki kurulmasına, 

Oybirliğiyle karar verildi.       
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5. 3. Prof. Dr. Ersan İLAL, Prof. Dr. Aysel AZİZ, Prof. Dr. Nükhet 

GÜZ, Prof. Dr. Ünsal OSKAY, Prof. Dr. Asaf VAROL' dan oluşan 

çalışma grubu tarafından hazırlanan “3984 sayılı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluşu Hakkındaki Kanun” Taslağı 

 

(İletişim Fakültesi Dekanlarına Radyo ve Televizyon Yasasına 

İlişkin Rapor) 

 

3984 sayılı "Radyo ve Televizyonların KuruluĢları 

Hakkındaki Kanun” taslağının değerlendirmesine iliĢkin rapor iliĢikte 

sunulmaktadır. 

 

Türkiye'de radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesine 

iliĢkin sorunlar anayasal düzeyde, yasal düzeyde ve uygulama 

aĢamasında ele alınabilir. Anayasal düzeyde bakıldığında 1982 

düzenlemelerinin, özellikle madde 13, madde 25 ve 26, madde 31 ve 

madde 133 ile ilgili sorunları bulunduğu gözlemlenmektedir. Genelde 

düĢünceleri açıklama özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması 13. 

maddedeki sınırlamaların ve özellikle son fıkrada yer alan "Bu maddede 

yer alan genel sınırlama sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tümü için 

geçerlidir" hükmü kaldırılmadan aĢılamayacaktır. Ayrıca anayasanın 25. 

ve 26. maddelerinde öngörülen "DüĢünce ve kanaat hürriyeti" -

"DüĢünceyi açıklama ve yayma hürriyeti" ayrımı ortadan 

kaldırılmadan özgürlükçü anayasal düzenlemelerin olanaksız olduğu 

da açıktır. Buna ek olarak; göz ardı edilen önemli bir sınırlama da, 

kamu tüzel kiĢilerinin elindeki basın dıĢı kitle haberleĢme araçlarından 

yararlanma hakkını düzenleyen 31. maddede yer almaktadır. Bu 

maddenin 2. fıkrasında "Kanun, 13. maddede yer alan yerel sınırlamaları 

dıĢında bir sebebe dayanarak" ekini getirerek, 1961 Anayasası'nda 

sınırsız düzenlenen kamuoyunun serbestçe oluĢmasına                     

sınır getirmektedir ve 13. madde ile birlikte 31. madde de 

değiĢtirilmemesi durumunda, düĢünceleri açıklama özgürlüğünün 

amacına uygun kullanılması olanaksız kılınmaktadır. Özelikle radyo ve 

televizyon yayınlarına iliĢkin 133. madde ise 1993 değiĢikliğinden 

sonra, 1961 Anayasası'ndan baĢlayarak ilk amaç olan özerklik 

düzenlenmesine geri dönerken diğer yandan da bu konudaki tekele de 

son vermektedir. Ancak yapılan değiĢiklikte daha önceki "Radyo ve 

televizyon istasyonları kurmak ve iĢletmek kanunla düzenlenecek 

Ģartlar çerçevesinde serbesttir." hükmünü getirmekle bir sistematik 

yanlıĢa da yol açmaktadır, çünkü radyo ve televizyon istasyonu 
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kurmak ya da bu istasyonlarda özgürce açıklamalarda bulunmak 

anayasanın özgürlükler bölümünde düzenlenmek ve güvence altına 

alınmak gerekmektedir. 

 

 Yasal düzeyde konuya yaklaĢtığımızda iki temel sorun karĢımıza 

çıkmaktadır. TRT açısından ele alındığında 2954 sayılı Türkiye Radyo 

ve Televizyon Kanunu'nun TRT'yi siyasal iktidara bağımlı kıldığı ve 

anayasaya aykırılık oluĢturduğu görülmektedir. Ancak bu konuda 

anayasa yargısına gidilmesi 1982 Anayasası'nın geçici 15. maddesi 

tarafından engellenmektedir. Böylece anayasaya göre özerk olması 

gereken kamu kurumu 2954 sayılı yasaya göre ve anayasaya aykırı 

biçimde siyasal iktidara bağımlı kılınmaktadır.  

 

 Diğer yanda 3984 sayılı kanunla oluĢturulan özel radyo ve 

televizyon kuruluĢlarının denetimi konusunda da karĢımıza tam 

tersine bir aykırılık çıkmaktadır. Bu kez özel radyo ve televizyon 

kuruluĢlarını denetlemek üzere yasanın 5. maddesi ile oluĢturulan 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu özerk ve tarafsız bir kamu tüzel 

kiĢiliği olarak öngörülürken anayasada bu kuruma özerklik ve 

özerklik güvencesi getiren herhangi bir düzenleme yoktur. Ayrıca yasada 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun oluĢmasına iliĢkin düzenlemelerde 

yasamaya bağlı bir Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yapısı 

öngörülmektedir. Oysa Türk Hukuk Düzeni'nde özerk kurum yürütme 

yapısı içinde ve hizmet yerinden yönetimin en güvenceli düzenlemesi 

olarak yer almaktadır; yasama içinde yer alması anayasal yapıya bir 

aykırılık ya da en azından bir uyumsuzluk yaratmaktadır. Bu nedenle 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun yeniden düzenlenmesi ve 

iletiĢimle ilgili alanların üniversite öğretim üyelerinin, kültür ve sanat 

kurumlarının temsilcilerinin ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlık 

temsilcilerinin çoğunluğu oluĢturduğu bir yapıya kavuĢturulması 

gerekmektedir. Böylece radyo ve televizyon yayınları konusunda 

1993'ten sonra oluĢan karma sistem gereği bir yanda özerk bir kamu 

kurumunun yayınları, diğer yanda da,  özerk bir kamu kurumunun 

denetimindeki özel  radyo ve televizyon istasyonlarının yayını 

söz konusu olacaktır. Burada önemli bir çeliĢki yasanın 29. maddesinde 

ortaya çıkmaktadır. Maddenin 2. fıkrasında "Özel radyo ve televizyon 

kuruluĢları anonim Ģirket olarak kurulurlar" denmektedir. Aynı 

maddenin l. fıkrasında ise "Özel radyo ve televizyon kuruluĢu 

kuramayacak ve bunlara ortak olamayacak" kuruluĢlar sayılmaktadır ve 

bunlar arasında da dernekler, sendikalar, meslek kuruluĢları, mahalli 
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idareler ve özellikle vakıflar yer almaktadır. Oysa 1961 

Anayasası'nda özerk kamu kurumu olarak düzenlenen iki kurum 

üniversiteler ve radyo-televizyon istasyonlarından üniversiteler, 1982 

Anayasası sonrasında kamu kurumu dıĢında ancak vakıf olarak 

kurulabilirken diğer özel kurum olan radyo ve televizyon istasyonlarının 

bu yasaya göre vakıf olarak kurulması yasaklanmaktadır. Böylece 29. 

maddenin yalnızca anonim Ģirket olarak örgütlenmeye izin veren ve 

vakıflar yanında bir dizi toplumsal örgüte yasak koyan düzenlemelerinin 

anayasaya aykırı olduğu gözlemlenebilir. Üniversiteler açısından Ģu 

sınırlamalar büyük bir önem taĢımaktadır. Çünkü ister geleneksel yapı 

içinde ister vakıf yapısı içinde olsun, özerk kamu kurumu yapısı içinde 

yer alan üniversiteler bu yasal çerçevede yayın hakkına sahip 

değildir. Yasa, yalnızca kar amaçlı anonim Ģirket kuruluĢlarına 

olanak tanırken, kamu kurumu olarak da yalnızca TRT'yi 

öngörmektedir. Oysa toplumu bilgilendirme, eğitim-öğretim ve 

özellikle iletiĢim araĢtırmalarında ve eğitiminde teknolojik ve kuramsal 

geliĢmelerde uygulama desteği sağlamak için üniversitelerin öncelikle 

hem kamu kurumu hem de özel radyo ve televizyon kuruluĢlarıyla 

iĢbirliği içinde yayın yapması toplumsal bir öncelik olmalıdır. Dalga 

uzunluklarının paylaĢımında ve yayın kuruluĢu oluĢturmakta bu 

önceliğin yasada yer almaması mutlaka değiĢtirilmesi gereken bir 

yanlıĢtır. Bu nedenlerle yasanın ilgili maddelerinin özellikle 16., 17. 

ve 29. maddelerinde gerekli değiĢiklikler yapılmalıdır. 

 

 Uygulama aĢamasında ortaya çıkan aksaklıklar genelde anayasal 

ve yasal düzenlemelerdeki çeliĢki ve boĢluklardan kaynaklanmaktadır. 

Özellikle anayasanın 5. maddesi hükmü gereği yasalaĢması gereken 

tekelleĢme sakıncalarını önleyen düzenlemeler ülkemizde 

gerçekleĢmediğinden, 3984 sayılı yasanın 29. maddesine açıkça aykırı 

biçimde basın kartelleri, bankalar giderek artan yabancı sermaye 

Türkiye’de tüm radyo ve televizyon yayınlarına egemen olmaktadır. Bu 

uygulama eğitici ve bilgilendirici yayınları, kültür – sanat ve eğitim 

yayınlarını anayasa ve yasalara aykırı biçimde tümüyle yayın yapısının 

dıĢına itmekte, meslek ahlaki ve yayıncılık ilkelerini yok etmektedir. 

Bu nedenle yukarıda değinilen anayasal ve yasal değiĢiklikler, Radyo  

ve olanaklarına iliĢkin geniĢletmeler kısa sürede mutlaka yapılmalıdır. 
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5. 4. “3984 Sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 

Hakkında Kanundaki Çelişkiler Hakkında Hazırlanan Taslak 

Rapordur.” 

 

5. 4. 1. GiriĢ 

 

 Eğitim açısından insanlık tarihi dört dönemde incelenebilir. 

 

I. Avcılık Dönemi: MÖ 8000 yıllara kadar olan dönemi kapsar. 

Eğitimin, aile büyüğünün tecrübelerinin genç nesle aktarımı Ģeklinde 

yürütüldüğü dönemdir. 

 

II. Tarımsal Toplum Dönemi: MÖ 8000 ve MS 1700 yıllarını 

kapsar. Aile tecrübelerinin aktarılması büyük oranda devam ederken, 

az da olsa yazım dilinin ortaya çıkması ile eğitim-öğretimin üst elit 

tabakanın eğitimi için okullarda yürütüldüğü dönemdir. 

 

III. Endüstriyel Toplum Dönemi: 1700-1955 yılları, makinenin   

insan gücü yerine kullanıldığı dönemdir. Bu dönemde, aile içi eğitim 

yeterli olmadığından, hızlı okullaĢma dönemi ve örgün eğitim sistemi 

önem kazanmıĢtır. 

 

IV. İletişim Araçlarını Etkin Kullanan Toplum Dönemi: 1955 

yılından sonra ise iletiĢim teknolojisindeki geliĢmelerin eğitime   

yansıması sonucu yaygın eğitim kavramı geliĢmeye baĢlamıĢtır.  Radyo,  

televizyon bu amaçla kullanılan araçlar olmuĢ ve uydu teknolojisiyle 

bağlantısı kurulduğunda çok geniĢ ülkeler arası kullanılan eğitim aracı 

haline dönüĢmüĢtür. 1968 yılında Ġngiltere'de kurulan Açık Üniversite 

(Open University); günümüzde Hollanda, Belçika, Lüksemburg, 

Almanya ve diğer Avrupa Topluluğu ülkelerine de hizmet vermektedir. 

 

Video, DVD vb aletler de görsel eğitim amaçlı kullanılmaktadır. 

1980 yılında Bilgisayar teknolojisindeki geliĢmeler ve fiyatlarının hızla 

ucuzlaması, bu aletlerin birçok amaç için kullanılmalarına yol açmıĢtır. 

Çoklu Ortamın (ses, görüntü, telefon bağlantısı) bilgisayarlarda 

kullanımı, iletiĢim teknolojisinde geliĢmeyi hızlandırması yanında 

eğitim amaçlı kullanıma da imkan vermiĢtir. Bilgisayar destekli eğitim 

ve uzaktan eğitim hızla yaygınlaĢmaktadır. 
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21.Yüzyıl eğitiminde iletiĢim araçları ve bilgisayarların 

entegrasyonu ile yaygın eğitimin (uzaktan öğretim, tele öğretim gibi 

isimler de kullanılmaktadır) önem kazanacağı bir çok eğitimci tarafından 

öne sürülmektedir. Bir çok ülke bu konuda projeler geliĢtirmekte ve 

konferanslar düzenlenmektedir. Avrupa Topluluğunda, EuroPACE (The 

Eurean Programme For Advanced Continuing Education) ve DELTA 

(Developing European Learning Through Technological Advance) 

projeleri baĢlatılmıĢtır. 

 

Ġlk proje, çalıĢanların çok hızla değiĢen teknolojilere ayak 

uydurabilmesi için uzaktan eğitim vermesi olarak yürütülmüĢ ve proje 

kapsamında, video programlarının uydu ile dağıtımı ve bilgisayarların 

uzaktan eğitimde kullanılması amaçlanmıĢtır. 

 

Ġkinci projede ise geleceğin eğitiminde, yeni eğitim teknolojileri, 

ekonomik ve pedagojik yöntemler üzerine araĢtırma ve geliĢtirme 

amaçlanmıĢtır. 

 

20-25 Ağustos 1993 yılında Norveç'in Trondheim kentinde 

düzenlenen Tele-Teaching 93 konferansı 30 ülkeden 200 bilim adamının 

katılımı ile gerçekleĢmiĢtir. 

 

5-11 Temmuz 1993 tarihleri arasında UNESCO tarafından Paris'te 

"PROJE 2000+" adı ile 21. yüzyılda Bilim ve Teknoloji Eğitimi forumu 

düzenlenmiĢtir. Benzer konular bu forumda da tartıĢılmıĢ ve konu ile ilgili 

değiĢik ülkelerde geliĢtirilen projeler ve sonuçları sergilenmiĢtir. 

 

 

5. 4. 2. Uzaktan Eğitim  

 

1980'li yıllardan sonra iletiĢim araçlarındaki hızlı geliĢmeye bağlı 

olarak uzaktan eğitim (tele öğretim) yöntemleri gündeme gelmiĢtir. 

Dünyadaki geliĢmiĢ ülkelerin bir çoğu sanal ortamları kullanarak uzaktan 

eğitim vermektedirler. ABD, Ġngiltere ve Almanya'da uzaktan eğitim; 

Uydu, Internet, Radyo, Televizyon, Posta, CD, Video Kaset, Basılı 

Doküman vb ortamlar kullanılarak baĢarı ile sürdürülmektedir. 
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5. 4. 2. 1. Amerika Birleşik Devletleri' nde Ulusal Teknoloji Üniversitesi  

 

ABD'de NTU (National Technological University) olarak adlandırılan 

Ulusal Teknoloji Üniversitesi 1984 yılında kurulmuĢtur. HaberleĢme 

uydusu üzerinden düzenli olarak eğitim yayınlarına 1985 yılında 

baĢlayan NTU, 48 üniversitenin bir araya gelmesiyle oluĢturdukları ortak 

giriĢim aracılığı ile yüksek lisans programlarım yürütmektedir. Kimya 

Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi, Elektrik 

Mühendisliği, Mühendislik Yönetimi, Çevresel Sistem Yönetimi, Zaralı 

Atıklar Yönetimi, Uluslararası MBA, Teknoloji Yönetimi, Üretim 

Sistemleri Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Makine 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Sistem Mühendisliği ve Transport 

Sistem Mühendisliği olmak üzere değiĢik branĢlarda yüksek lisans 

eğitimi yaptırılmaktadır. Uzaktan eğitim için uydu üzerinden yayın, 

televizyon, Internet, CD, video kaset, basılı dokümanlar vb. araçlar 

kullanılmaktadır. 

 

 

5. 4. 2. 2. İngiltere'de Açık Üniversite   

  

 Ġngiltere'de 1968 yılında kurulan Açık Üniversite (Open 

University), lisans, yüksek lisans, doktora diploma derecelerinde uzaktan 

eğitim yapan bir üniversitedir. Lisans dereceleri (BA gibi), AraĢtırma 

dereceleri (Bphil, Mphil, PhD), Yüksek Lisans (MA, MBA, MSc) 

dereceleri alınabilmektedir. Toplam 91 baĢlıkta (Bachelor of Laws, 

Computing and Mathematical Science, Humanities with Art History and 

Literature, Matural Science with Chemistry, Social Policy, Technology 

gibi) unvan verilmektedir. Bu üniversitenin sertifika programları da 

mevcuttur. Eğitim için radyo, televizyon, Internet, CD, video kaset, basılı 

dokümanlar vb. araçlar kullanılmaktadır. 

 

 

5. 4. 2. 3. Almanya’ da Hagen Üniversitesi 

  

 1974 yılında kurulan Hagen Uzaktan Eğitim Üniversitesi, 

model olarak Ġngiltere'deki Açık Üniversiteye ve Türkiye'deki 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine benzemektedir. 

Hagen Uzaktan Eğitim Üniversitesi, iĢitsel ve görsel elektronik araçlar 

yardımı ile de öğrencilerine hizmet götürmektedir. Örneğin WDR 

Televizyonu'nun 3. programında uydu üzerinden eğitim verilmektedir. 
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Son yıllarda ders materyalleri için CD-ROM'lar hazırlanmakta ve 

öğrencilere gönderilmektedir. Lisans ve lisansüstü diploma programları 

yanında, sertifika programlan da mevcuttur.  

 

 

5. 4. 2. 4. Türkiye'de Uzaktan Eğitim Faaliyetleri 

   

  1974 yılında YAYKUR (Halk arasında mektupla öğretim 

Ģeklinde algılanmaktaydı) diye adlandırılan ve Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından öğretmen yetiĢtirme amaçlı sürdürülen faaliyetler, 

ülkemizdeki ilk uzaktan eğitim çalıĢmalarıdır. Anadolu Üniversitesi'nde 

Açık Öğretim Fakültesi'ne dönüĢtürülen uygulama değiĢik alanlarda 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile iĢbirliği Ģeklinde 1982 yılından 

beri yapılmaktadır. 

 

1992'de Fırat Üniversitesi yerel FIRAT RTV birimini kurarak 

televizyonla sertifika programlarını baĢlatmıĢtır. Halen günde 7 saat 

televizyon yayınları yapılmakta ve eğitim yanında kültür, spor 

programlan ile televizyon ağırlıklı uzaktan eğitim çalıĢmaları 

sürdürülmektedir. 

 

Milli Eğitim Bakanlığı 1993 yılında Açık Eğitim Lisesi adı 

altında TRT ile iĢbirliğine giderek orta eğitimde yaygın eğitim 

uygulamasını baĢlatmıĢtır. Bakanlık bünyesinde de Bilgisayar 

Destekli Eğitim Genel Müdürlüğü birimini kurmuĢtur. 

 

1996'da Bilkent Üniversitesi telekonferans sistemini kurarak, 

bazı derslerin ABD'den yürütülmesi denemelerini yapmıĢtır. Bu proje 

kapsamında New York Üniversitesi'nden bazı hocalar ders 

vermiĢlerdir. 

 

1997'de ODTÜ Internet üzerinden Radyo yayınları vermeye 

baĢlamıĢtır. Bilahare ODTÜ'de Enformatik Enstitüsü kurularak 

Internet ortamında dersler açılmaya baĢlanmıĢtır. 

 

1998'de Selçuk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi radyo ve 

televizyon yayınlarını baĢlatmıĢtır. Halen günde 16 saat yerel 

televizyon yayınları yapmaktadır. Büyük Ģehirlerimizde yer alan 

Üniversitelerimizin bazıları zaman zaman radyo ve/veya televizyon 

yayınları baĢlatmıĢlardır. Ancak RTÜK'ün uyarısı sonrasında 
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kapananlar olmuĢtur. Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi, radyo 

yayınları yapan Üniversitelerimiz arasında yer almaktadır. 14 Aralık 

1999 tarihli ve 23906 sayılı Resmi Gazete'de Yükseköğretim Kurulu 

BaĢkanlığı (YÖK) "Üniversitelerarası ĠletiĢim ve Bilgi Teknolojilerine 

Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliğini" ve l Mart 2000 tarihli 

ve 23980 sayılı Resmi Gazete'de ise "Enformatik Milli Komitesi 

Yönetmeliğini" yayınlamıĢ ve üniversitelerimizin uzaktan eğitim 

yapmasına imkan tanınmıĢtır. Bu Yönetmelikler kapsamında Ġstanbul 

Üniversitesi ile Harran Üniversitesi arasında boardcasting (yazı tahtası 

içeriğinin karĢı tarafa neĢredilmesi) yöntemi ile Uzaktan Eğitim, 18 Eylül 

2000 tarihinde baĢlatılmıĢ bulunmaktadır. 

 

Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı; 31.07.2000 tarih ve 

B.30.EÖB.0.00.00.03-06.02-1545-16339 sayılı yazısı ekinde "Meslek 

Yüksekokullarının Birinci Sınıflarının Uzaktan Öğretim Yöntemi Ġle 

Okutulması Projesini (Taslak)" Üniversite Rektörlüklerine göndererek 

görüĢ istemiĢtir. Taslak projeye göre Meslek Yüksekokullarının birinci 

sınıfları uzaktan eğitim Ģeklinde yürütülecektir. Bu proje kapsamında radyo 

ve televizyon araçları da kullanılacaktır. 

 

Bilgi Üniversitesi uzaktan eğitim yöntemi ile MBA programını 

baĢlatmak üzeredir. Enformatik Milli Komitesi, bu yöndeki talebi 

değerlendirmektedir. 

 

 

 5. 4. 3. Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği ve 3984 Sayılı Kanundaki  

ÇeliĢkiler 

 

 "Üniversitelerarası ĠletiĢim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan 

Yükseköğretim Yönetmeliği"nin 2. maddesinde derslerin radyo 

bağlantılı verilebileceği ve bu amaçla televizyonun da 

kullanılabileceği belirtilmektedir. Bu madde "3984 Sayılı Radyo ve 

Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkındaki Kanun" ile 

çeliĢmektedir. Mevcut kanun gereğince Üniversitelerimizden herhangi 

birisinin, özel radyo veya televizyon birimi kurarak uzaktan eğitim 

vermesi mümkün değildir. 

 

 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları 

Hakkındaki Kanunun 3/1 maddesi Kapalı Devre Televizyon Sistemini 

tanımlamaktadır. Buna göre; "Kapalı Devre Televizyon Sistemi: Genel 
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televizyon yayını dışında eğitim, öğretim, güvenlik ve turizm gibi belirli 

amaçlar için bir bina dahilinde veya birbiri ile ilişkili binalar grubunda 

kullanılan kablolu televizyon'' Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Bu durumda 

“uzaktan eğitim amaçlı televizyon yayınları ancak biri birine bitiĢik 

binalar içerisinde yapılabilir” sonucu çıkmaktadır. Internet üzerinden 

eğitim amaçlı televizyon yayını yapan Üniversitelerimizin bu faaliyetleri 

de 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları 

Hakkındaki Kanunun 3/1 maddesi ile çeliĢmektedir. 

 

 Dolayısıyla Internet üzerinden Üniversitelerimizin eğitim 

amacıyla yaptıkları tüm radyo ve televizyon yayınları da yasal değildir. 

Kanunun 29. maddesinin ikinci paragrafında "Özel radyo ve televizyon 

kuruluşları anonim şirket olarak kurulur" ifadesi yer almaktadır. Yani 

bir üniversite eğer bölgesel veya mahalli düzeyde uzaktan eğitim 

amacıyla özel bir radyo ve/veya televizyon birimi kurmak isterse, önce 

bir anonim Ģirket oluĢturması gerekecektir. 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanununa tabi kiĢilerin bir anonim Ģirketin kurucuları arasında yer 

almaları mümkündür, ancak anonim Ģirketin müdürü olamazlar. Bunun 

anlamı Ģirketin üyelerinden birisinin mutlaka 657'nin dıĢında olması 

demektir. Radyo ve Televizyonla ilgili donanım üniversitenin 

malzemesi olacak ve üyeleri üniversite mensupları da olsa neticede 

Ģirketin üniversite ile hiçbir yasal bağı olmayacaktır. Kaldı ki Anonim 

ġirketin Müdürü de memur olamayacağına göre, üniversiteye ait malzemeler 

ancak bir protokolle Ģirkete devredilebilecektir. Hiçbir rektör, radyo veya 

televizyon yayını yapabilmek için üniversitesine ait malzemeleri, üniversitesi 

ile ilgisi olmayan bir Ģirkete protokolle devretmesi riskine girmeyecektir. 

 

 

5. 4. 4. “3984 Sayılı Kanunun DeğiĢtirilmesi Ġle Ġlgili Yapılan Bazı  

GiriĢimler” 

 

5 Aralık 1996 tarihinde Anayasa Komisyonu BaĢkanı Amasya 

Milletvekili Ahmet ĠYĠMAYA BaĢkanlığında toplanan komisyonda 

“Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkında Kanunun 17. 

Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/522), 

Kırklareli Milletvekili Necdet TEKĠN’in Radyo ve Televizyonların 

KuruluĢ ve Yayınları Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin 

Kanun Teklifi (2/468) ve Alt Komisyon Raporu” tartıĢılmıĢtır. Buna göre 

Kanunun 17. maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aĢağıdaki 

fıkranın eklenmesi önerilmiĢtir. “Üniversitelere, radyo ve televizyon 
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yayın sistemleri ve yayın teknikleri ile ilgili olarak yapacakları araĢtırma 

geliĢtirme ve uygulamalar için gerekli frekans tahsisleri, Yükseköğretim 

Kurulunun önerisi üzerine, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 

yapılır.” Eğer bu kanun teklifi kabul edilseydi, üniversitelerimiz 

kuracakları özel radyo ve televizyon birimleri vasıtası ile uzaktan eğitim 

yapma imkanına kavuĢabileceklerdi. 

 

 Kanun Teklifi TBMM’sinde görüĢülmek üzere gündeme 

alınmıĢken, bu kanun değiĢikliği Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı ve Milli 

Ġstihbarat TeĢkilatının da özel televizyon kurma talepleri karĢısında geri 

çekilmiĢti.   

 

 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları 

Hakkındaki Kanun’da üniversitelerin radyo ve televizyon birimleri 

kurarak, kitlelere yayın yapmasını engelleyen maddeleri, değiĢik 

sempozyum, konferans ve toplantılarda dile getirilmiĢtir. Bu sempozyum, 

konferans ve toplantıların adları aĢağıda verilmiĢtir.  

 

 12-15 Kasım 1996 tarihleri arasında Ankara’da yapılan Türkiye 

Birinci Uzaktan Eğitim Sempozyumu, 

 25-26 Kasım 1996 tarihleri arasında Ankara’da yapılan “1. 

Anadolu Basın-Yayın Kurultayı”, 

 10-11 Mart 1997 tarihleri arasında ĠTÜ'de "Establishment of a 

Satelite University of Science and Technology for the Regions of 

Eastern Europe and Central Asia" toplantısı, 

 21-23 Kasım 1997 tarihleri arasında Ankara’da ODTÜ’de yapılan 

3. “Türkiye’de Ġnternet” Konferansında “ULAK-Net” isimli 

çalıĢma grubu, 

 4-8 Mayıs 1998 tarihleri arasında Ankara’da yapılan Türkiye 

Ġkinci Uzaktan Eğitim Sempozyumu, 

 24 Nisan 1998 günü Fırat Havzası Gazetecileri Cemiyeti 

BaĢkanlığı ile Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi 

Dekanlığı’nın ortak organizasyonu sonucunda, Elazığ’da 

“Anadolu Medyasında GeliĢim Çizgisi” baĢlığını taĢıyan panel, 

 8-10 Haziran 1998 tarihleri arasında Ankara’da 9. UlaĢtırma 

ġurasında HaberleĢme Komisyonu raporlarında “Üniversite ve 

diğer eğitim kurumlarının, uzaktan eğitim amaçlı olarak 

yapacakları radyo, televizyon ve benzeri yayınlar önündeki yasal 

engeller kaldırılmalıdır” ifadesinin raporlara  girmesi, 



 64 

 8-9 Ekim 1998 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi FIRAT 

RTV’de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Konrad Adenauer Vakfı 

tarafından basına yönelik olarak düzenlenen “Yerel Gazetecilik, 

Televizyonculuk ve Radyoculuk Meslek Ġçi Eğitimleri” 

çalıĢmaları, 

 Aralık 1999 ayında Devlet Planlama MüsteĢarlığı’nda yapılan 

VIII. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) “Bölgesel GeliĢme 

Stratejileri, Ġl GeliĢme Stratejileri” Özel Ġhtisas Komisyonu 

çalıĢmaları, 

 Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve ĠletiĢim, BiliĢim’99, 15-19 

Aralık 1999, Ġstanbul, S.:22-27, 

 3 Nisan 2000 tarihinde CerrahpaĢa Oditoryumunda yapılan Ulusal 

Telemedicine Sempozyumu, 

 21 Mayıs 1999 günü Erciyes Üniversitesi’nde Internet Haftası 

etkinlikleri kapsamında “Türkiye’de Internet: Bölgesel Sorunlar 

ve Çözüm Önerileri Paneli”, 

 7 Eylül 2000 tarihinde Ġstanbul’da yapılan BĠLĠġĠM’2000 

Etkinlikleri kapsamında “Sanal Üniversite” Açık Oturumu, 

 

 8 Eylül 2000 tarihinde Ġstanbul’da yapılan BĠLĠġĠM’2000 

Etkinlikleri kapsamında “Bilgi Toplumu Bakanlığı Kurulsun 

mu?” ÇalıĢma Grubu. 

  

Enformatik Milli Komitesi’nin 18 ġubat 2000 tarihli ikinci 

toplantısında alınan karar doğrultusunda, Yüksek Öğretim Kurulu 

BaĢkanlığı 3 Mart 2000 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na 3984 Sayılı 

Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkındaki Kanun’un 

17. maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere “Uzaktan eğitim, 

radyo ve televizyon yayın sistemleri ve yayın teknikleri ile ilgili 

olarak yapacakları araştırma geliştirme ve uygulamalar için 

üniversitelere radyo ve televizyon birimleri kurma yetkisi verilebilir. 

Gerekli frekans tahsisleri, Yükseköğretim Kurulu’nun önerisi 

üzerine, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılır.” 

ifadesinin eklenmesi talebini göndermiĢtir. 
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5. 4. 5. 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları  

Hakkındaki Kanunda Yapılması Önerilebilecek DeğiĢiklikler 

 
M Paragraf Mevcut Ġfade Önerilen DeğiĢiklik  Gerekçe 

3  Yeni Öneri v) Ġnternet üzerinden radyo 

ve televizyon yayınları: 

Eğitim ve öğretim amaçlı 

olarak Ġnternet üzerinden 

yapılan radyo ve televizyon 

yayınlarını, 

Dünyada Ġnternet 

üzerinden radyo ve 

televizyon yayınları 

yeni bir teknoloji olarak 

karĢımıza çıkmıĢtır. 

3  Yeni Öneri y) Cep telefonları üzerinden 

yapılacak radyo ve televizyon 

yayınları: eğitim ve öğretim 

amaçlı cep telefonları 

üzerinden yapılan radyo ve 

televizyon yayınlarını, 

Cep telefonlarındaki son 

geliĢmeler, bir süre 

sonra radyo ve 

televizyon yayınlarının 

cep telefonları 

üzerinden yapılmasına 

sebep olabilecektir.  

3  Yeni Öneri z) BiliĢim teknolojilerinde 

kullanılabilen diğer araçlar: 

Eğitim ve öğretim amacıyla 

biliĢim teknolojileri alanında 

keĢfedilecek ve radyo ve/veya 

televizyon yayınlarının 

iletilmesinde kullanılacak 

araçları, 

Radyo ve televizyon 

yayınlarının 

iletilebileceği yeni 

araçlar keĢfedilebilir. 

17 2 nci 

fıkradan 

sonra 3 ncü 

fıkra olarak 

eklenecek. 

 Yeni Öneri Uzaktan eğitim, radyo ve 

televizyon yayın sistemleri ve 

yayın teknikleri ile ilgili 

olarak yapacakları araĢtırma 

geliĢtirme ve uygulamalar 

için üniversitelere radyo ve 

televizyon birimleri kurma 

yetkisi verilebilir. Gerekli 

frekans tahsisleri, 

Yükseköğretim Kurulu’nun 

önerisi üzerine, Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu 

tarafından yapılır. 

17 nci maddenin 2 nci 

fıkradan sonra gelecek 

Ģekilde 3 ncü fıkra 

olarak soldaki ifadelerin 

konulması halinde, 

üniversitelerimiz kendi 

kuracakları radyo ve 

televizyon birimleri ile 

eğitim yayınları 

yapabileceklerdir. 

29 2 nci fıkra Özel radyo ve 

televizyon 

kuruluĢları 

anonim Ģirket 

olarak kurulur. 

Üniversitelerde radyo ve 

televizyon birimlerinin 

kuruluĢu, bu kanunun 17 nci 

maddesinin 3 ncü fıkrasına 

göre yapılır. Diğer radyo ve 

televizyon kuruluĢları ise 

anonim Ģirket olarak kurulur. 

Mevcut ifade yüzünden 

eğer bir üniversite  

bölgesel veya mahalli 

düzeyde uzaktan eğitim 

amacıyla özel bir radyo 

ve/veya televizyon 

birimi kurmak isterse, 

önce bir anonim Ģirket 

oluĢturması 

gerekecektir. 657 Sayılı 



 66 

Devlet Memurları 

Kanununa tabi kiĢilerin 

bir anonim Ģirketin 

kurucuları arasında yer 

almaları mümkündür, 

ancak anonim Ģirketin 

müdürü olamazlar. 

Bunun anlamı Ģirketin 

üyelerinden birisinin 

mutlaka 657’nin dıĢında 

olması demektir. Radyo 

ve Televizyonla ilgili 

tüm donanım 

üniversitenin malzemesi 

olacak ve üyeleri 

üniversite mensupları da 

olsa neticede Ģirketin 

üniversite ile hiçbir 

yasal bağı olmayacaktır. 

Bu durumda 

üniversiteye ait 

malzemeler ancak bir 

protokolle Ģirkete 

devredilebilecektir. 

Hiçbir rektör, radyo 

veya televizyon yayını 

yapabilmek için 

üniversitesine ait 

malzemeleri, 

üniversitesi ile ilgisi 

olmayan bir Ģirkete 

protokolle devretmesi 

mümkün olamaz. Bu 

nedenle söz konusu 

madde değiĢmelidir. 

M: Madde no 

 

 

5. 4. 6. Sonuç 

 

Uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak, Üniversiteye girmeye 

çalıĢan öğrencilerimize yeni kontenjanlar yaratılabilir. Internet, 

telekonferans, video konferans, radyo, televizyon, CD-ROM vb. araçları 

kullanarak, uzaktan eğitime talip olacak öğretim elemanları, büyük 

kitleler önünde mahcup olmamak ve rekabetçi bir ortamda kendi 
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hazırladıkları derslerin uzaktan eğitim Ģeklinde verilmesini sağlamak için, 

kaliteli bir ders içeriği hazırlamak zorundadırlar. 

 

Türkiye'de 1974'lü yıllarda baĢlayan uzaktan eğitim modeli, 

1999'da Yükseköğretim Kurulunca Üniversitelerarası ĠletiĢim ve Bilgi 

Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği’nin 

yayınlanmasıyla, yeni ufuklara doğru hızla ilerlemeye baĢlamıĢtır. Bu 

yönetmelik kapsamında bazı Üniversitelerimizin uzaktan eğitim 

vermeye baĢladıkları bir dönemde; 24.04.1994 tarihli ve 21911 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3984 Sayılı Radyo ve 

Televizyon KuruluĢ ve Yayınları Hakkında Kanun’un 

Üniversitelerimizin uzaktan eğitimi yapmasını engelleyen ve detayları 

yukarıda verilen maddelerinin artık değiĢtirilmesi zamanı çoktan gelmiĢ 

bulunmaktadır. 

 

 

5. 5. Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL’un Prof. Dr. Asaf VAROL’a  

         Uzaktan Eğitim Konusuyla İlgili Gönderdiği e-posta 

 

Asaf Varol 
Kimden: Ali Ekrem OZKUL [aeozkul@anadolu.edu.tr] 

Gönderme tarihi: PerĢembe, Mayıs 09, 2002 05:33 PM 

Kime: arkun@bilkent.edu.tr; kuru@boun.edu.tr; tcantez@yahoo.com; 

avarol@firat.edu.tr; kalkan@itu.edu.tr 

Bilgi: guncer@yok.gov.tr 

Konu: Alt Komisyon 

 

Alt Komisyon Değerli Üyeleri, 

 

Öncelikle Elazığ-Fırat Üniversitesindeki toplantıda Ģahsıma gösterilen 

güven için teĢekkür ederim. "Akreditasyon Ġlkeleri GeliĢtirme Alt Komisyonu 

" olarak nitelendirdiğim  (lütfen daha uygun isim konusunda önerilerinizi 

bildiriniz) komisyonun görevinin bu konudaki çalıĢmaları önce yönlendirici, 

teĢvik edici  olması gerektiğini düĢünüyorum. 

 

Uzaktan Eğitim (UE) kapsamında ders/program açmak isteyen  

üniversiteler va da birimlerin bu baĢvurularını YÖK-EMK toplantısında 

sunmaları yerine  bir Akreditasyon Kurulunca saha incelemesi ve gözlem 

yapılması toplantıda fikir birliğine vardığımız bir husustu. Bu durumda bir 

değerlendirmeye esas olacak "kılavuz" gerekliliği ortaya çıkıyor. 
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Halihazırda EMK Web sitesinde de yer alan "ilkeler" böyle bir 

değerlendirme için baĢlangıç olabileceğini düĢünüyorum. Bu doğrultuda 

hazırlayıp Video konferans yoluyla kısmen sunduğum dokümanı ekte 

gönderiyorum. Bu doküman son derece genel bir çerçeve oluĢturuyor. Bu 

"ilkeler" dersler yanında programlar içinde uygun olabilir görüĢündeyim. Bu 

konuyla ilgili olarak Selahattin Bey'in görüĢleri son derece haklı. Bu 

kapsamda 

1. Ders materyali değerlemesi 

2. Uygulama değerlemesi 

3. Program değerlemesi 

yapılması gerekir. Ancak  "ilkeler"  bu boyutları genel olarak kapsıyor diye 

düĢünüyorum. Ayrıca içerik" konusundaki değerlemenin de önemi büyük.. 

Ama nasıl yapılır, yapılmalı mıdır, tartıĢılması gerekir. Benim önerim bu 

ilkeleri, detaylandırılması gereken bir kılavuz olarak Ģimdilik esas alalım. Bu 

konuda toplantıda da belirttiğim gibi, dünyada birçok örnek var: 

 

Kendi ulaĢtığım bazı dokümanları örneklemek istiyorum. 

1.. Best Practice for Electronically Offered Degreeand Certificate 

Programs 

http://www.col.org/virtualed/virtua!2pdfs/V2_chapter7.pdf 

 2.. Quality Assurance of Web-Based Learning in Distance Education 

Institutions 

http://www.westga.edu/%7Edistance/ojdla/winter44/winter44.html 

 3.         E-Class: Creating Guide to Online Course 

http://www.westga.edu/~distance/ojdla/winter34/winter34.htm 

4. Developing on-line Learning Materials for Higher Education 

http://ifets.gmd.de/periodical/vol_2_99/j ayne_brahler.html 

5. Guidelines on The Quality Assurance of Distance Learning 

Quality assurance Agency –UK 

 

              Erol Hoca'nın toplantıda belirttiği gibi elimizdeki kaynakları 

birleĢtirdim. Yeterli ve uygun bulduğumuz bir dokümanı izin alarak tercüme 

yoluna da gidebiliriz. Böyle bir yaklaĢımı (tercüme) nasıl değerlendirirsiniz? 

GörüĢ ve önerilerinize saygılarımla sunarım.  

A.Ekrem ÖZKUL 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 

Yunusemre Kampusu 26470 EskiĢehir TURKEY 

Tel : +90 (222) 335 1779      Fax : +90 (222) 330 4626 

e-mail : aeozkul@anadolu.edu.tr 

 

http://www.col.org/virtualed/virtua!2pdfs/V2_chapter7.pdf
http://www.westga.edu/%7Edistance/ojdla/winter44/winter44.html
http://www.westga.edu/~distance/ojdla/winter34/winter34.htm
http://ifets.gmd.de/periodical/vol_2_99/j%20ayne_brahler.html
mailto:aeozkul@anadolu.edu.tr
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5. 6. Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL’un Prof. Dr. Asaf VAROL’a  

        Uzaktan Eğitim Konusuyla İlgili Gönderdiği Diğer e-posta 
 

Değerli Asaf Hocam, 

 

Uzaktan Eğitim ders ve programlarının değerlendirilmesine 

yönelik olarak düzenlediğim değerlendirme formunu ekte gönderiyorum. 

Bu formu "EMK-Uzaktan Eğitim Yönetmeliği Kapsamında Açılacak 

Dersler/Programlara iliĢkin Ġlkeler" esas alınarak düzenledim, 

 

Sözü edilen "ilkeler", UE ders/programları için çok genel bir 

çerçeve oluĢturuyor. BaĢlangıç taslağı olarak yaptığım bu düzenlemenin 

daha detaylandırılarak geliĢtirilmesi gerekir. 

 

  Benzer örnekler sizin de bildiğiniz gibi; 

 

United Kingdom: QuaĠity Assurance Agency: Quality Assurance 

Guidelines, ABD de çeĢitli akreditasyon kurumu ve/veya 

üniversitelerce hazırlanmıĢ/kabul görmüĢ "Good Practice in Distance 

Education" çok sayıda var. 

 

Bu örnekleri de göz önüne alarak bizim dokümanı (Web'i de) 

daha detaylı içerecek Ģekilde geliĢtirebiliriz diye düĢünüyorum.  

 

Kurulumuzun görüĢ ve önerilerine sunarım. 

 

Prof.Dr. A.Ekrem OZKUL 

 

 

Üniversitelerarası İletişim Ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı  Uzaktan 

Yükseköğretim Yönetmeliği' Kapsamında Açılacak Dersler/Programlara 

İlişkin Değerlendirme Formu 

(Taslak) 

 

 

1. Genel Bilgiler 

 Bu kesimde ders veya programla ilgili genel bilgilere yer 

verilecektir, 
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2. Ders/Program Tasarımı ve Organizasyonu 

 

Uzaktan eğitim dersinin / programının değerlendirilmesinde 

aĢağıdaki  boyutların ne ölçüde yer aldığı değerlendirilecektir: 

 

 Ders/program organizasyonunun yeterliliği 

 Ders/program sunumunun teknolojik uygunluğu 

 Eğitsel sonuçlar(öğrenme etkinliği) 

 

 

2.1. Ders/Program Organizasyonun Yeterliliği 
Program uzaktan yönetimini destekleyecek ve   ders 

içeriklerinin (müfredat) tam ve etkin bir Ģekilde aktan imasını 

sağlayacak organizasyonun sunucu ve alıcı tarafından sağlanmıĢ 

olmasıyla ilgilidir. Bu doğrultuda, sunucu üniversitelerin; alıcı kurum ya 

da öğrencilerin 

 Sunucu /alıcı altyapı organizasyonu 

 ĠletiĢim/etkileĢim 

 Öğrenci destek hizmetleri 

 Ölçme Değerlendirme 

konularındaki düzenlemeleri yapmalar» ve uzaktan eğitim 

teknolojisinden yararlanmada gerekli teknik standartlara uymaları 

beklenir. 

 
 

 

5. 7. Anadolu Gazete Radyo ve Televizyon Yayıncıları Birliği  

         (AGRT)’nin Dekanlar Toplantısında Görüşülmek Üzere İletişim  

        Fakültesi Dekanlıklarına Gönderdiği Raporlar 
 

 

5. 7. 1. Rapor 1 

 19 Eylül 2000  

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIKLARINA  

 

 Anadolu Gazete Radyo ve Televizyon Yayıncıları Birliği (AGRT) 

kurulduğu 1994 yılından bugüne kadar hizmetler yaptı. ÇalıĢmalarımızı daha 

geniĢ alana yaygınlaĢtırmak için 20-21 Eylül tarihleri arasında Safranbolu'da 

düzenlenen iletiĢim Fakültelerimizin dekan toplantısında görüĢülmek üzere 
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aĢağıda sunduğumuz önerilerimizi bilgilerinize sunuyor, ilginize Ģimdiden 

teĢekkür ediyoruz. 

 

  Anadolu'da yerel yayın yapan yaklaĢık 800 Gazete, 1162 Radyo ve 

228 TV Yayıncısı'nın bazılarının üyesi olan sivil toplum örgütü Birliğimiz, 

KONRAD ADENAUER VAKFI'na da yazılı Ģu teklifi götürdü; “Her gün 

yerel yayın kuruluĢları tarafından üretilen haberlerin elektronik posta 

adresleri ile toplanarak, Internet’te oluĢturulacak bir web sitesinde yerel 

yayın kuruluĢları arasında karĢılıklı haber alıĢ veriĢi sağlanmıĢ olur.” Yerel 

yayın kuruluĢları'nın ürettiği haberlerin 3 milyona yakın Türk’ün yaĢadığı 

Avrupa ülkelerindeki medya kuruluĢları ve dünya medyasına Internet 

ortamı ile gönderilmesi için AGRT Yayınlar Birliği'nin yaptığı teklif, söz 

konusu vakıf tarafından ilgi ile karĢılandı. Bu proje, iletiĢim fakültelerimizle 

BaĢbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün de katılımı 

ile daha geniĢ bir kesime yaygınlaĢtırılabilir. 

 

 Anadolu medyasının en önemli sorunu yetiĢmiĢ insan gücüne sahip 

olmamasıdır. Bugün yerel medya kuruluĢlarında iletiĢim fakültesi mezunu 

elaman sayısı yok denecek kadar azdır. ĠletiĢim fakültelerimiz ve. yerel 

medya kuruluĢlarının birlik içinde hareket etmesi ve sorunların çözümü 

için ortak çalıĢma yapılması halinde sorunların çözümüne önemli ölçüde 

katkı sağlanacaktır. 

 

  AĢağıda bilgilerinize sunduğumuz sorunlarla ve çözüm yollarıyla 

ilgili ĠletiĢim Fakültelerimizle ortak çalıĢma yapmayı teklif ediyor 

desteklerinizi bekliyoruz. 

 

1. ĠletiĢim Fakültelerimiz bulundukları bölgelerde yayım yapan    

yerel medya kuruluĢları ile ortak çalıĢmalar yaparak yerel 

medyanın geliĢmesi  için görüĢ ve önerilerde bulunmalı. 

2. ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının yerel medya kuruĢlarında istihdam 

edilmelerini sağlamak için yerel medya kuruluĢları ile karĢılıklı 

çalıĢmalar yapmalı. Öğrencilerin stajlarını stajyer olarak yerel 

medya kuruluĢlarında yapmalarına imkan sağlanmalıdır. 

3. Yerel medyada çalıĢan sarı basın kartı sahibi gazeteciler veya diğer 

çalıĢanlar için ĠletiĢim Fakülteleri hızlandırılmıĢ eğitim programları 

çerçevesinde kurslar açmalı, yerel medya mensupları eğitimden 

geçirilmelidir. Alaylı olan lise mezunu yerel medya çalıĢanlarının 

fakültelerde açılacak bu kurslardan geçirilerek yüksek okul eğitimi 

görmeleri sağlanmalıdır. 
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4. Halen okumakta olan veya mezun olan ĠletiĢim Fakültesi 

öğrencilerinin bulundukları bölgelerdeki yerel medya kuruluĢlarına 

gitmeleri tavsiye edilmeli ve yerel medya kuruluĢları ile ilgili 

üniversite adına rapor ve  anket hazırlanması sağlanmalıdır. 

Bu raporlar çerçevesinde Fakültelerimiz, yerel yayın 

kuruluĢlarındaki sorunların çözümü için bilimsel raporlar 

hazırlayarak Hükümet yetkililerine bildirmelidir. 

 

 Ġlginize teĢekkür ediyor, baĢarı dileklerimizle saygılar sunuyoruz. 

 

Genel Yönetim Kurulu Adına 

 

 İsmail KAHRAMAN 

 Genel Başkan 

 

 

 

 

5. 7. 2. Rapor: 2 

  19 Eylül 2000 

 

 AĢağıda ana baĢlıklar halinde arz etmeye çalıĢtığımız, Türk 

medyasının genel sorunları ve çözüm yolları ile ilgili görüĢ ve 

düĢüncelerimizin gerçekleĢmesine, ĠletiĢim Fakültelerinin de bilimsel 

olarak çalıĢmalar yaparak katkıda bulunmasını istiyor, geleceğin çağdaĢ 

iletiĢimcilerini yetiĢtiren siz değerli hocalarımızın Ģahsında tüm iletiĢim 

camiasına saygılar sunuyoruz. 

 

1. Türkiye Basın ve Yayıncılar Meslek Odası" Kurulmalı: 

Yerel Gazete, Radyo ve Televizyon Yayıncıların yaptırım gücü olan 

bir meslek odası bulunmamakta. Bu boĢluğun, sayılan 200'ü bulan 

Basın-Yayın, Cemiyet, Dernek ve Birlikler tarafından giderilmeye 

çalıĢılması, hizmetleri aksatmakta ve karıĢıklığa neden olmaktadır. 

“TÜRKĠYE YAYINCILAR MESLEK ODASI” kurulmalı. 

2. Basın ve Yayından Sorumlu Kurum ve KuruluĢlar Yeniden 

Yapılanmalı. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü baĢta 

olmak üzere, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Basın Ġlan Kurumu, 

Basın Kartları Yönetmeliği ve Basın Kanunu, yerel gazete, radyo ve 

televizyon yayıncılarının ihtiyaçlarına cevap verecek Ģekilde 

düzenlenmelidir. 
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3. Mahalli Yayın KuruluĢlarına Özel Önem Verilmelidir. 

Yerel ve Bölgesel Yayın KuruluĢtan maddi ve manevi çeĢitli 

baskılar altında bulunmaktadır. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, 

Mahalli Yayın KuruluĢlarının geliĢip, kalkınmasına özel önem 

verilip teĢvik edilmeli. 

4. Yayın KuruluĢu Malzeme ve Makinalarına Vergi Muafiyeti: 

Yerel Yayın KuruluĢlarının ihtiyacı olan makina, teçhizat, yardımcı 

malzemelerden alman KDV, Vergi, Harç ve Fonlar asgari 

seviyelere indirilmeli. Ayrıca Mahalli Yayıncıların ödemesi 

gereken vergileri, GeliĢmiĢ batı Ülkelerinde olduğu gibi makine ve 

insana yatırım yapılması Ģartı ile muaf tutulmalı. 

5. DüĢük Faizli Yayıncı Kredisi: 

Halk ve Vakıflar Bankası'nın mahalli yayın kuruluĢları için (Esnaf 

Kredisi Ģeklinde) makine ve teçhizat alımların da veya iĢletme 

kredisi olarak, kullandırılmak üzere düĢük faizli krediler 

verilmesine imkan sağlanmalıdır. 

6. Mahalli Yayın KurutuĢlarının Haber ihtiyaçları ve ürettiği haberler 

BaĢta Anadolu Ajansı'nın il ve bölge haber büroları olmak üzere, 

Devlet protokolünde yer alan kurum ve kuruluĢların Basın Yayın 

Müdürlükleri Mahalli Yayın KuruluĢlarına kurumun yaptığı 

çalıĢmaları haber halinde aktarmalı, Valilik ve Kaymakamlıklarda 

Mahalli Yayın KuruluĢlarının ürettiği haberleri Internet ortamı ile 

yerli ve yabancı medya kuruluĢlarına aktarmak için sistemler 

oluĢturulmalı, 

7. Yayıncılık Meslek Lisesi Açılmalıdır. 

Yerel Yayın KuruluĢları yetiĢmiĢ insana ihtiyaç duymaktadır. 

Yayıncılıkla ilgili liseler açılmalı, liselerin son sınıflarında öğrenciler 

yerel yayın kuruluĢlarında stajyer olarak eğitimini tamamlamalı veya 

"Yayıncılık Mesleği" Çıraklık eğitimi kapsamına alınarak, çırak 

olarak çalıĢanlar sosyal güvenlik kapsamına alınması sağlanmalıdır. 

8. Sarı basın kartı taĢıyan gazeteciler için ĠletiĢim Fakülteleri 

hızlandırılmıĢ meslek bilgisi kursları açarak bu gazetecilerin bilgisi 

artırılmalı ve sarı basın kartı gazetecilere iletiĢim fakülteleri mesleki 

yeterlilik belgesi verilmelidir. Yukarıda isteklerimizi sıraladığımız 

raporun geniĢ bir metni, CumhurbaĢkanlığı, TBMM BaĢkanlığı, 

BaĢbakanlık ve diğer ilgililere iletilmiĢ ve Basın.Yayın Genel 

müdürlüğü tarafından organize edilen "1. Basın-Yayın 

Kurultayı”nda dile getirilmiĢ ve büyük ilgi görmüĢtür. 
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 AGRT Yayıncılar Birliği kurulduğu 1994 yılından itibaren, Yerel 

Gazete, Radyo ve TV yayıncılarına yönelik çalıĢmalarını sürdürdü. ĠletiĢim 

yasa teklifi hazırlayarak, siyasi parti gurup baĢkanlarına verdi. BaĢbakanlık 

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen l . 

Basın-Yayın Kurultayına geniĢ bir rapor hazırlayarak 4 uzmanla katıldı. 

 

 Türkiye'nin çeĢitli il ve ilçelerinde yerel yayın kuruluĢlarını 

ziyaret ederek sorunlarını yerinde tespit etti. Avrupa, Balkan, Kafkas, 

Orta Asya, Afrika, Ortadoğu ve Uzakdoğu bölgelerinde 27 Ülkeye AGRT 

olarak geziler düzenleyip bu ülkelerdeki yerel medyalar, T.C. 

Büyükelçilik ve konsoloslukları ile görüĢmeler yapılarak buralardaki 

yerel medya kuruluĢları hakkında bilgiler alındı. 

 

Yüksek bilgi ve ilgilerinize arz ederiz. 

 

GENEL YÖNETİM KURULU ADINA    

     

İsmail KAHRAMAN 

 Genel Başkan 
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Resim 6. BeĢinci Dekanlar Toplantısından Bir Görünüm 
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İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

DEKANLARI TOPLANTISI 
 

 

 

 

 

27 -28 EYLÜL 2000 

ANKARA  

 

 

 

 

 

 

 
  

“Çözümde Görev Almayanlar,   

 Problemin Bir Parçası Olurlar” 

Goethe 
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6. 1. İletişim Fakültesi Dekanları Toplantısı Gündemi  

 

1. Radyo-Televizyon Üst Kurul Yasası'nın GörüĢülmesi.  

2. ĠletiĢim Fakültesi Dekanlarının Raporu'nun Değerlendirilmesi.  

3. Radyo- Televizyon Üst Kurul Yasası'nın Bütün Olarak Ele Alınması 

ve TartıĢılması. 
4. Radyo - Televizyon Üst Kurul Yasa Tasarısı maddelerinin ayrıntılı 

biçimde ele alınarak tartıĢılması ve öneri metninin oluĢturulması. 

5. Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOĞLU'nun açılıĢ   

konuĢması.  

6. Anadolu ĠletiĢim Meslek Liseleri'nin ders programının gözden 

geçirilmesi. 

7. ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının bu liselerde mesleki ders öğretmeni 

olarak istihdamlarının sağlanması.   

ALTINCI İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI 

 

TARİH 27-28 Ekim 2000 

YER Ankara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATILAN 

ÜNİVERSİTELER 

Üniversite 

Adı 

Katılan Üye 

Akdeniz Prof.Dr. Hikmet SEÇĠM 

Anadolu Prof.Dr. Sezen ÜNLÜ 

Ankara Prof.Dr. Asker KARTARI 

BahçeĢehir Prof.Dr. Zafer DOĞAN 

BaĢkent Prof.Dr. Selçuk USLU 

Beykent  Prof.Dr. Ünsal OSKAY 

Bilgi  Prof.Dr. Aydın UĞUR 

Ege Prof.Dr. IĢık ÖZKAN 

Fırat Prof.Dr. Asaf VAROL 

Galatasaray Prof.Dr. Özden 

ÇANKAYA 

Gazi Prof.Dr. Nurettin GÜZ 

Ġstanbul Prof.Dr. Nükhet GÜZ 

Maltepe Prof.Dr. Ersan ĠLAL 

Selçuk Prof.Dr. Dursun Ali DĠNÇ 

Yeditepe Prof.Dr. Aysel AZĠZ 
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8. Anadolu ĠletiĢim Meslek Liseleri mezunlarının ĠletiĢim Fakültelerine 

girmelerinin kolaylaĢtırılması. 

 

 

6. 2. İletişim Fakülteleri ve Sorunlar (Prof. Dr. Asaf Varol,  

        Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı) 

6. 2. 1. Özet 

 ĠletiĢim Fakültelerinde öğrenci alımından mezuniyet sonrasına 

kadar bir dizi yanlıĢ uygulamalar söz konusudur. Mesleki ve teknik 

ortaöğretimin bazı bölümlerinden mezun olanlar, eğer kendi alanları 

ile ilgili bir yükseköğretim programını tercih ediyorlarsa, ortaöğretim 

baĢarı puanlan 0,5'lik bir katsayı haricinde, 0,15'lik ikinci bir ek çarpan 

daha uygulanarak, alanla ilgili yükseköğretim programlarına 

giriĢleri önemli ölçüde desteklenmektedir. 

 

 Bu uygulamanın bazı çeliĢkiler içerdiği örneklerle 

açıklanacaktır. ÇeliĢkilerin giderilmesi için ek puan verilebilecek 

mesleki ve teknik ortaöğretim programlarının neler olabileceği, ayrıca 

Anadolu ĠletiĢim ve Basın Yayın Meslek Liselerindeki alan öğretmeni 

açığının kapatılabilmesi için çözüm önerileri sunulacaktır. 

 

              ĠletiĢim Fakültesi ders müfredatlarının geliĢen teknolojiye 

paralel olarak güncelleĢtirilmesi, ÖSS'de sözel puan türü yerine EA 

ile öğrenci alınmasının faydaları, mezunlarının istihdam alanlarının 

nasıl arttırılabileceği bu çalıĢmanın konularını içermektedir. 

 

 

6. 2. 2. Ek Puan Uygulamasında YaĢanan ÇeliĢkiler 

 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarının bilgisayar 

bölümlerinden mezun olan bir öğrenci, Teknik Eğitim Fakülteleri 

bünyesinde yer alan Bilgisayar Öğretmenliği bölümünü tercih ettiğinde, 

orta öğretim baĢarı puanı 0,5 ile çarpılmakta ve ayrıca Y-ÖSS puanına, 

ilgili ağırlıklı ortaöğretim baĢarı puanının 0,15 ile çarpılmasından elde 

edilen ek puan da ilave edilmektedir. Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme 

Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun 6 

numaralı tablosunda, mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının 
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hangi Alan, Kol veya Bölümleri için bu tür bir uygulamanın yapıldığını 

görmek mümkündür.  

   

 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarının bazı bölümlerinden 

mezun olanlar ise iki yıllık meslek yüksek okullarını tercih ettiklerinde, 

yukarıda bahsedilen ek puanlardan ancak o zaman yararlanabilmektedir. 

Örneğin 1615 kodlu Gazetecilik bölümünden mezun olan bir öğrenci, iki 

yıllık "Radyo ve Televizyon Programcılığı" veya "Radyo ve TV 

Yayımcılığı" programını tercih ettiğinde 0,5 ve 0,15'lik ek puanlardan 

yararlanabilirken, örneğin dört yıllık ĠletiĢim Fakültesinin Gazetecilik 

Bölümünü tercih edecek olursa, 0,15'lik ek puandan faydalanamamakta. 

Bu durum çeliĢkiyi ortaya koymaya yetmektedir (Tablo 1). 

 

Tablo 1: Ortaöğretim BaĢarı Puanının 0,5 Çarpanına Ġlave Olarak 0,15 ile 

Çarpılarak Ek Puan Verilen Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 

Kurumlarının Gazetecilik, Radyo Televizyon ve ĠletiĢim Bölümleri 

 
 

Alan/Kol/Bölüm Yükseköğretim 

Programları 

 

 

Öğretim Süresi 

ÖSS Puan Türü 
 

 

 

Kodu Adı 

1615 Gazetecilik Radyo Televizyon 

Programcılığı Radyo ve 

TV Yayımcılığı 

2

 

2 

SÖZ 

SÖZ 

 

3277 Radyo 

Televizyon 
Radyo Televizyon 

Programcılığı Radyo ve 

TV Yayımcılığı 

2 

2 

SÖZ 

SÖZ 

 

3497 ĠletiĢim Radyo Televizyon 

Programcılığı  

Halkla ĠliĢkiler Halkla 

ĠliĢkiler ve Reklamcılık 

Otomotiv SatıĢ Sonrası 

Hizmet ve Piyasa 

AraĢtırmaları Reklamcılık 

Radyo ve TV Yayımcılığı 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2 

SÖZ 

 

SÖZ 

 

SÖZ 

 
EA 
SÖZ 

  Anadolu ĠletiĢim Meslek Lisesi bünyesinde yer alan TV Bölümü 

ile Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümü Haftalık Ders Çizelgeleri 

Tablo 2'de verilmiĢtir. Tablo 2 dikkatli incelendiğinde, TV Bölümü ile 
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Elektronik Bölümü derslerinden bir çoğunun isimlerinin aynı olduğu ve 

içeriklerinin birbirine uyduğu görülür. 

Tablo 2: Teknik Ortaöğretim Kurumlarının TV ve Elektronik Bölümleri 

Dersleri Arasındaki Benzerlikler 
 

Anadolu iletiĢim 
Meslek Lisesi TV 
Bölümü Haftalık Ders 
Çizelgesi 

Sınıflar Endüstri Meslek 
Lisesi Elektronik 
Bölümü Haftalık 
Ders Çizelgesi 

Sınıflar 

TEORĠK DERSLER IX X XI TEORĠK DERSLER IX X XI 
Matematik - 3 2 Matematik - 3 2 
Fizik - 3 - Fizik - 3  
Bilgisayara GiriĢ 2 - - Bilgisayara GiriĢ 2 - - 
Teknik ve Meslek Resim 2 - - Teknik ve Meslek 

Resim 

2 - - 
Temel Elektronik 2 - - Temel Elektronik 2 - - 
Elektroteknik 2 2 - Elektroteknik 2 2 - 
Bilgisayar Uygulamaları - 2 - Bilgisayar 

Uygulamaları 

- 2 - 
    Endüstriyel Elektronik - 3 - 
Dijital Elektronik - 2 2 Dijital Elektronik - 2 2 
Elektronik - 2 - Elektronik - 2 2 
MikroiĢlemciler - - 2 MikroiĢlemciler - - 2 
    Görüntü Sistemleri - - 1 
Otomasyon Sistemleri - - 1 Otomasyon Sistemleri - - 1 
Televizyon Tekniği - 2 -     
TV Yapım ve Yayın 

Tekniği 

- 2 -     
UYGULAMALI    UYGULAMALI    
Atölye - - 17 Atölye - - 20 
Atölye ve Laboratuar 6 11 - Atölye ve Laboratuar 8 16  
Bilgisayarla Devre 

Dizaynı 

- - 2 Bilgisayar Devre 

Dizaynı 

- - 2 
TV'de IĢık ve Ses - 2 2     
TV'de Ölçme Tekniği 2 2 2     
Elektronik Bölümünden mezun olan bir öğrenci Tablo 3'te de görüldüğü 

gibi dört yıllık yükseköğretim programlarından "Elektronik Öğretmenliği", 

"Elektronik ve HaberleĢme Öğretmenliği" ve "Havacılık Elektrik ve 

Elektroniği (Sivil Havacılık Y.O.)" bölümlerini tercih ettiklerinde 0,5 

çarpanı haricinde ortaöğretim baĢarı puanları 0,15'lik çarpanlı ilave ek puan 

alabildikleri halde, TV Bölümü aynı haktan yararlanamamaktadır. 
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Tablo 3: Ortaöğretim Elektronik Bölümü Mezunlarının Ortaöğretim 

BaĢarı Puanının 0,5 ile Çarpılmasına Ġlave Olarak 0,15 ile de Çarpılarak Ek 

Puan Verilen Yükseköğretim Programları 
 

Kodu Alan/Kol/Bölüm Yükseköğretim Programları Öğretim 

Süresi 

ÖSS 

Puan 

Türü 

1511 Elektronik Deniz Elektroniği 2 SAY 

  Elektrik-Elektronik 2 SAY 
  Elektronik 2 SAY 

  Elektronik HaberleĢme 2 SAY 

  Endüstriyel Elektronik 2 SAY 

  Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi 2 SAY 

  HaberleĢme 2 SAY 

  HaberleĢme Teknolojisi 2 SAY 

  Kontrol Sistemleri Teknolojisi 2 SAY 

  Oto Elektrik-Elektronik 2 SAY 
  Radyo-Televizyon Tekniği 2 SAY 

  Telekomünikasyon 2 SAY 

  Uçak Elektroniği 2 SAY 

  Elektronik Öğretmenliği 4 SAY 

  Elektronik ve HaberleĢme 

Öğretmenliği 

4 SAY 

  Havacılık Elektrik ve Elektroniği 

(Sivil 

4 SAY 

  Havacılık (Y.O.)2   

6. 2. 3. Ek Puan ÇeliĢkilerinin Giderilmesi Ġçin Öneriler  

Belirtilen çeliĢkilerin ortadan kaldırılabilmesi için aĢağıda Tablo 

4'te verilen düzenlemelerin yapılması gerekir. Bu düzenlemeler 

yapıldığında, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunun Gazetecilik, 

Radyo Televizyon ve ĠletiĢim bölümlerinden mezun olanların 

ortaöğretim baĢarı puanlan 0,5 katsayısıyla çarpılması yanında 0,15'lik 

ek bir katsayı ile daha çarpılmıĢ olacak ve bu bölümlerin öğrencileri, 

tabloda gösterilen dört yıllık programlara geçiĢi de kolaylaĢacaktır. 

Tablo 4'te ĠletiĢim Fakültesi Bölümlerinin isimlerinin farklı olduğu 

görülür. Örneğin Galatasaray Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesi altında 1201071 kodu ile ĠletiĢim Fakültesi açmıĢ olup doğrudan 

fakülteye öğrenci almaktadır. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesine bağlı olarak Sinema ve Televizyon Bölümü açılmıĢ, diğer 
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taraftan Malta Üniversitesi'nde de Eğitim Fakültesi bünyesinde ĠletiĢim 

Bölümü kurulmuĢtur. 

Tablo 4:  Mesleki ve  Teknik Ortaöğretimin Gazetecilik,  Radyo  

Televizyon ve ĠletiĢim Mezunlarının 0,15'lik Ek Puan Uygulaması 

Gereken Yükseköğretim Programları 
 

Alan/Kol/Böl

üm 

Yükseköğretim Programları Öğreti

m 

ÖSS 

Puan Kod

u 

Adı Süresi Türü 

1615 Gazetecilik Radyo Televizyon Programcılığı 

Radyo ve TV Yayımcılığı 

Gazetecilik 

Basım ve Yayıncılık 

Televizyon Gazeteciliği 

2 

2 

4 

4 

4 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

3277 Radyo 

Televizyon 

Radyo Televizyon Programcılığı 

Radyo ve TV Yayımcılığı 

Radyo, Televizyon ve Sinema 

Sinema ve Televizyon 

Sinema-TV 

Televizyon ve Radyo 

Elektronik Öğretmenliği 

Elektronik ve Haberleşme 

Öğretmenliği 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SAY 

SAY 

3497 ĠletiĢim Radyo Televizyon Programcılığı 

Halkla ĠliĢkiler 

Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık 

Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet 

Piyasa AraĢtırmaları ve Reklamcılık 

Radyo ve TV Yayımcılığı 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

Radyo, Televizyon ve Sinema 

Eğitim İletişimi ve Planlaması 

İletişim Sanatları 

Reklamcılık 

İletişim Fakültesi 

Halkla İlişkiler 

Medya ve İletişim Sistemleri 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 

İletişim Bölümü 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

EA 

EA 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

EA 
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6. 2. 4. ĠletiĢim Fakültesi Mezunlarının Öğretmen Atanabilmeleri 

 Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2000 yılı verilerine göre halen 10 adet 

Anadolu ĠletiĢim ve Basın Yayın Meslek Lisesi'nde 1742 öğrenci 

okumaktadır. Bu okullara doğrudan öğretmen yetiĢtiren yüksekokul 

programları bulunmamaktadır. Yan dallardan hizmetiçi eğitimlerle 

öğretmen sağlanabilmektedir. 

 Söz konusu bu bölümlerin öğretmen ihtiyacını karĢılamak için 

ĠletiĢim Fakültesi mezunlarından yaralanılabilir. ĠletiĢim Fakültesi 

mezunlarına, öğretmen atanabilmek için zorunlu olan eğitim 

(pedagoji) dersleri yoğunlaĢtırılmıĢ programlarla verildiği takdirde, 

Anadolu ĠletiĢim ve Basın Yayın Meslek Liselerine öğretmen olarak 

atamaları yapılabilir. 

 

 

6. 2. 5. ĠletiĢim Fakültesi Mezunlarının Yerel Radyo ve Televizyon  

 ġirketlerinde Ġstihdamı 

 Anadolu'da yerel yayın yapan 800 gazete, 1162 radyo ve 228 

televizyon yayıncısı bulunmaktadır. Bu Ģirketlerin çoğunda yayıncılık 

rasgele yöntemlerle sürdürülmekte, bazen güzel Türkçe'miz adeta 

katledilmektedir. KonuĢmasını bilmeyen sunucular, konudan bihaber 

program yapımcıları, ekranı doldurmak için kalitesiz ve anlamsız yapılan 

programlar, yerel medyamızın baĢlıca sorunları arasında yer almaktadır. 

 Kendi kendini denetleyen bir mekanizma kurulmadıkça, yerel 

medyanın illerde Emniyet Müdürlükleri bünyesinde kurulan ekiplerce 

izlenmesi ve denetiminin yapılması, gerçekçilikten uzak bir olgu olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Oysa yerel basında en az bir iletiĢim fakültesi 

mezunu istihdam edilebilirse, yukarıda anlatılan sorunların büyük bir 

bölümü zamanla kendiliğinden çözülecektir. 

 

 

6. 2. 6. ĠletiĢim Fakülteleri Anabilim Dallarında Birlikteliğin Sağlanması 

 ĠletiĢim Fakülteleri bünyesinde yer alan anabilim dalları arasında 

farklı uygulamalar bulunmaktadır. Anabilim dalları belirlenirken 

"Üniversitelerarası Kurulca Doçentlik Sınavı Açılacak Anabilim - 

Anasanat, Bilim ve Sanat Dalları" kitabında belirtilen Anabilim 

Dallarının esas alınması gerekir. Söz konusu kitapçıkta ĠletiĢim 
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Bilimleri (227) Bilim kolu altında yer alan bölümde anabilim dalları 

Tablo 5'te görüldüğü Ģekilde belirlenmiĢtir. 

 

Tablo 5: ĠletiĢim Bilimleri Alanında Doçentlik Sınavlarının Yapıldığı 

Anabilim Dalları 

 
Kodu Anabilim Dalı Alt Kodu Konular 

227.01.00. Genel Gazetecilik 227.01.01. Genel Gazetecilik 

227.02.00. Basın Yayın Tekniği 227.02.01. Basın Yayın Tekniği 

227.03.00. Basın Ekonomisi ve iĢletmeciliği 227.03.01. Basın Ekonomisi ve iĢletmeciliği 

227.04.00. BiliĢim (Bilgisayar 

Teknikleri ve ĠletiĢim) 

227.04.01. BiliĢim (Bilgisayar 

Teknikleri ve ĠletiĢim) 

227.05.00. Halkla ĠliĢkiler 227.05.01. Halkla ĠliĢkiler 

227.06.00. Reklamcılık ve Tanıtım 227.06.01. Reklamcılık ve Tanıtım 

227.07.00. KiĢilerarası iletiĢim 227.07.01. KiĢilerarası iletiĢim 

227.08.00. AraĢtırma Yöntemleri 227.08.01. AraĢtırma Yöntemleri 

227.09.00. Radyo ve Televizyon 227.09.01. Radyo ve Televizyon 

227.10.00. iletiĢim Bilimleri 227.10.01. iletiĢim Bilimleri 

227.11.00. Fotoğrafçılık ve Grafik 227.11.01. Fotoğrafçılık ve Grafik 

 Ġstanbul ve Gazi Üniversitelerinde uygulanmakta olan bölümler 

kapsamında anabilim dalları ise Tablo 6'da yer almaktadır. Her iki 

üniversitemizde belirlenen anabilim dalları arasındaki farklar belirgin 

biçimde görülmektedir. 

Tablo   6:   Gazi  ve  Ġstanbul  Üniversiteleri  ĠletiĢim  Fakültelerinde  

Uygulanmakta  Olan Anabilim Dalları 

Bölüm Adı Gazi Üniversitesi İstanbul Üniversitesi 

Radyo Televizyon ve 

Sinema 
Sinema Ana Sanat Sinema 

 

 
İletişim Bilimleri İletişim Bilimleri 

 

 

Radyo ve Televizyon Radyo Televizyon 

 

 

 Fotoğrafçılık ve Grafik 

 Gazetecilik Genel Gazetecilik 

 

 

BiliĢim BiliĢim Bilimleri 

Gazetecilik Bölümü Basın Yayın Tekniği Basın Yayın Tekniği 

 

 

 Basın Ekonomisi Ve ĠĢletmesi 
Halkla   ĠliĢkiler   ve   

Tanıtım Bölümü 
Reklamcılık Reklamcılık ve Tanıtım 

 

 

Halkla iliĢkiler ve Tanıtım Halkla ĠliĢkiler 

 

 

Araştırma Yöntemleri Araştırma Yöntemleri 

 

 

 KiĢiler arası ĠliĢkiler 
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6. 2. 7. ĠletiĢim Bilimleri ve ĠletiĢim Fakülteleri Bünyesinde Yer Alan  

Bölümler Arasındaki Farklılıklar 

 

 Tablo 7'de Gazi, Anadolu, BahçeĢehir, Ġstanbul Bilgi ve 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitelerinin ĠletiĢim Bilimleri veya ĠletiĢim 

Fakülteleri bünyesinde yer alan bölüm adlarını göstermektedir. Ġngilizce 

öğretmenliği bölümünün ĠletiĢim Fakültesine bağlı olarak açılmıĢ olması 

ilginç bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle vakıf 

üniversitelerinin yeni bölüm adları türettikleri gözden kaçmamaktadır. 

 

 

6. 2. 8. ĠletiĢim Fakülteleri Ders Müfredatlarının Yenilenmesi 

 

 ĠletiĢim Fakülteleri; geliĢen teknolojiye paralel olarak ders 

programlarını değiĢtirmesi gerekir. Bundan daha birkaç yıl öncesine kadar 

Internet'ten habersiz sayılırdık. Oysa günümüzde ülkemizde de artık 

internet ortamı kullanılarak uzaktan eğitim programları uygulanmaya 

baĢlamıĢtır. Örneğin ODTÜ Enformatik Enstitüsü ve Ġstanbul Bilgi 

Üniversitesi lisansüstü programlarını devreye almıĢ durumdadırlar. Fırat 

Üniversitesi'nde ise ders bazında uzaktan eğitim yöntemleri ile ders 

verilebilmesi için çalıĢmalar sürdürülmektedir. 

 

 Internet üzerinden radyo ve televizyon yayınlarının yapıldığı bir 

dönemde, ĠletiĢim fakülteleri öğrencilerinin bu geliĢmeden habersiz 

eğitim yapmaları kabul edilemez. Bu nedenle Internet üzerinden radyo 

ve televizyon teknolojilerini iĢleyen bir ders, müfredatlara ilave 

edilmelidir. 

  

 Görsel ortamlarda animasyonların etkin kullanımı gerekir. Bu 

nedenle bilgisayarda animasyon tekniklerini öğreten bir dersin de iletiĢim 

fakülteleri öğrencileri için elzem olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır.  

 

 Bilgisayarla ses türetilmesi de baĢlı baĢına bir ders 

niteliğindedir. Bilgisayarla ses iĢleme konusunda bir dersin verilmesi 

yanında matbaacılık alanında da masaüstü yayıncılık, büyük bir önem arz 

etmektedir. 
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Tablo 7: Bazı ĠletiĢim Fakülteleri Bünyesinde Yer Alan Bölüm Ġsimleri 

 

 

    

6. 2. 9. ĠletiĢim Fakültelerine ÖSS'den EA Puanı Ġle Öğrenci Alınması 

 

 ĠletiĢim fakültelerine öğrenci seçimi sözel puan tür ile 

yapılmaktadır. Oysa yeni teknolojilerin keĢfi ile iletiĢim alanı çok 

farklı bir boyuta ulaĢmıĢtır. Telekonferans, video konferans, uydu 

üzerinden yayıncılık ve yakın gelecekte görüntülü cep telefonları 

Gazi Anadolu Bahçeşehir İstanbul Bilgi Uluslararası 

Kıbrıs Radyo Televizyon 

Ve Sinema 

Sinema Ve 

Televizyon 

Radyo 

Televizyon Ve 

Sinema 

  

 Sinema Ve 

Televizyon 

   

 Basım Ve 

Yayımcılık 

   

 Eğitim ĠletiĢimi 

ve Planlaması 

   

 ĠletiĢim Sanatları    

Halkla ĠliĢkiler 

Ve Tanıtım 

 Halkla ĠliĢkiler 

Ve Tanıtım 

  

Gazetecilik    Gazetecilik 

  Reklamcılık Reklamcılık  

   Halkla ĠliĢkiler  

   Medya Ve ĠletiĢim 
Sistemleri 

 

   Sinema-TV  

 
  

Televizyon 

Gazeteciliği 

 

    Ġngilizce 

Öğretmenliği 

    Reklamcılık Ve 

Halkla ĠliĢkiler 

   
 Televizyon Ve 

Radyo 
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üzerinden televizyon yayınlarının yapılabileceği durumları 

düĢünüldüğünde, iletiĢimin sosyal boyutu yanında teknik boyutunun da 

devreye girdiğini gösterir. Bu nedenle iletiĢim fakültelerine EA puan 

türü ile öğrenci alımını gerçekleĢtirmek için iletiĢim fakülte dekanları 

ÖSYM seviyesinde giriĢimde bulunmalıdır. 

 

 

6. 2. 10. Sonuç 

  

 ĠletiĢim fakültelerinde köklü bir değiĢim sürecinin baĢlatılması 

zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun için de iletiĢim fakültelerinin radyo 

ve televizyon yayınları yapmasını engelleyen 3984 sayılı kanunun 

değiĢtirilmesine öncelik verilmeli ve bu alandaki mücadele 

hızlandırılmalıdır. 

 

 Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarının iletiĢim 

alanlarından mezun olan öğrencilere, iletiĢim fakültelerine giriĢi 

kolaylaĢtıracak türden düzenlemeler yapılmalıdır. ĠletiĢim fakültelerine 

öğrenci seçimi EA puan türü ile yapılmalıdır. 

 

 ĠletiĢim Fakültelerinin ders müfredatları gözden geçirilerek 

alanla ilgili teknolojik derslerin de programlarda yer alması 

sağlanmalıdır. 

 

 ĠletiĢim fakültelerinin anabilim dalları ve bölümlerinde ortaya 

çıkan kargaĢalıklar giderilmeli ve yeni düzenlemeler yapılmalıdır. 

 

 ĠletiĢim fakülteleri mezunlarına yeni iĢ imkanlarının açılabilmesi 

için, yerel medyada iletiĢim fakültesi mezunlarının istihdamı, zorunluluk 

haline getirilmelidir. 

 

 ĠletiĢim fakültesi mezunlarına pedagojik formasyon aldırıldıktan 

sonra, kendilerinin Anadolu ĠletiĢim Meslek Liselerine öğretmen olarak 

atanabilmeleri sağlanmalıdır. 
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6. 3. İletişim Fakültesi Dekanlarının Ankara’da 27 Ekim 2000  

        Tarihindeki Toplantısında Görüşülmek Üzere Hazırlanan Rapor 

 

3984 Sayılı "Radyo Ve Televizyon KuruluĢları Hakkındaki Kanun" 

Ġle Ġlgili Olarak Hükümet Tarafından Hazırlanan DeğiĢiklik Tasarısı 

Hakkındaki GörüĢler  

 

BaĢbakan Bülent Ecevit imzası ile 14.6.2000 tarihli ön yazı 

eĢliğinde TBMM'ne gönderilen yasa değiĢikliği önerisi, 3984 sayılı 

Yasa'nın 3, 4., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 15., 24., 26., 28., 31., 32., 33. 

maddelerini değiĢtirmiĢ, ayrıca 5 ek madde eklemiĢ, 35. maddeyi ise tüm 

olarak kaldırmıĢtır. 

 

 

Değişiklikler: 

 

3. Maddede Yapılan Değişiklikler. 

 

Tanımlar baĢlığı altında düzenlenen bu maddede kimi tanımlar 

yeniden yapılmıĢ, kimileri ise, daha sonraki maddelerde yapılan 

değiĢikliklere uyum sağlamak üzere, yeni olarak yer almıĢtır. Tasarıda 

kavram sayısı. "Veri Yayını”, "Ulusal Yayın", "Bölgesel Yayın", 

"Mahalli Yayın", "Tematik Kanal" ve "Ġletişim Ortamı" ilgili yeni 

kavram tanımları ile 23’e çıkmıĢtır. Bazı kavramlar ise, daha anlaĢılır 

biçimde yeniden düzenlenmiĢtir. 

 

 Yapılan değiĢiklikler ve eklemeler yerindedir ve diğer maddelerle 

uyum sağlamaktadır. Ancak, önereceğimiz madde değiĢiklikleri ile ilgili 

yeni kavram tanımlarının da bu listeye eklenmesi gerekir. 

 

Bu kavramlar şunlardır: 

 

"Üniversite Radyo ve Televizyon Yayınları" 

"Uzaktan Eğitim/Öğretim Yayını" 

"Ġnternet Yayıncılığı" 

"Digital Yayın" 
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4. Maddede Yapılan Değişiklikler: 

 

Yasa'nın Yayın ilkelerini düzenleyen 4. maddesinde Ģu değiĢiklikler 

yapılmıĢtır. Yayın ilkeleri ile ilgili kimi maddeler yeniden düzenlenmiĢ, 

kimi maddeler birleĢtirilmiĢ, kimi maddeler çıkartılmıĢ, kimi ilkeler ise 

yeniden konulmuĢtur. Özellikle, yasanın çıkmasından bu yana geçen süre 

içerisindeki uygulamaların etkisi ile yeni yayın ilkeleri de konmuĢ, 20 

yayın ilkesi 23'e çıkarılmıĢtır. Yeni konulan ilkelerden siyasi partiler ve 

demokratik gruplar arasında fırsat eĢitliği, reklam yayınlarının yanıltıcı 

olmaması, suç örgütlerinin görüntülerinin korkutucu ve yıldırıcı nitelikte 

verilmemesi gibi, toplumun sık sık yakındığı konuları kapsamaktadır. 

Yapılan değiĢiklikler yerindedir ve eskiye göre daha kapsamlıdır. 

Ancak, Yasa'daki yayınların "... toplumun milli ve manevi değerlerine 

ve Türk aile yapısına aykırı olmaması..." gibi, açık olmayan, yasa 

uygulayıcıların yorumuna kalmıĢ tanımlar hala vardır. Bu ilkelerin ya 

tümden çıkarılması yada daha kesin açıklamalarla yeniden düzenlenmesi 

gerekmektedir. 6., 7., 8., 9., 11., ve 12. maddelerde yapılan 

değişiklikler: Bu maddeler RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) 

'ün kuruluĢ, yetki ve görevlerini düzenleyen maddelerdir.*(Raporun, 

Safranbolu Ġletişim Fakültesi Dekanlar toplantısında Prof. Dr. Aysel 

AZĠZ, Prof. Dr. Ersan ĠLAL, Prof. Dr. Aydın  UĞUR' dan oluşturulan 

bir komisyon tarafından hazırlanması öngörülmüş, ancak; yoğun 

akademik dönem nedeni ile birlikte çalışma gerçekleşememiştir. Bu 

bakımdan, rapordaki görüşler, genel eğilimler dikkate alınarak Prof. 

Dr. Aysel  AZĠZ tarafından kaleme alınmıştır.) 

 

 6. maddede RTÜK'ün oluĢmasına yeni bir yöntem getirilmektedir. 

TBMM'nce 5 artı 4 formülü ile seçilen Üst Kurul üyeleri, 5’i TBMM'nce 

(Meclis BaĢkanlık Divanının oluĢum formülüne göre), geri kalan 4’ü ise 

YÖK tarafından 2, Gazeteciler Cemiyetleri ve Basın Konseyi tarafından 

bir ve Milli Güvenlik Kurulu'nu temsilen bir üyeden oluĢturulması 

önerilmektedir. Meclis dıĢından gelecek üyelerin seçiminde iki dereceli 

bir seçim mekanizması getirilmekte, önerilen iki aday arasından bir 

temsilcinin Bakanlar Kurulu'nca seçilmesi öngörülmektedir. 

 

Yapılan değiĢiklik kısmen radikal bir değiĢikliktir. Ancak, 

maddede 9 üyenin 5’inin seçimi Meclise bırakılarak, Üst Kurul'da 

çoğunluk, yine Meclis'e ya da diğer bir deyiĢle siyasal partilere 

bırakılmaktadır. Ayrıca, farklı kesimlerden gelecek diğer 4 üyenin de 

seçimi de ilgili kurum ve kuruluĢlara bırakılmamıĢ, önerilen iki adaydan 
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birinin seçme yetki ve görevi de Bakanlar Kuruluna verilmiĢtir. Meclis 

tarafından seçilecek üyelerin dıĢındaki üyeler için, ilgili kurum ve 

kuruluĢlar iki kat aday gösterecek ve Bakanlar Kurulu iki adaydan birini 

seçecektir. Bu durum, o kurum ve kuruluĢlara güvenin tam olmayıĢını 

göstermesi yanında, gösterilen iki adayın Bakanlar Kurulu'nda seçilebilmek  

için kulis yapmasını, muhtemelen bundan sonra da Hükümeti oluĢturan 

partiler arasında pazarlıklar yapılması gibi sonuçlar doğuracaktır.  

 

Bu düzenleme ile siyasal iktidar, özerk olarak öngörülen bir 

kuruluĢun üyelerinin seçimini büyük ölçüde denetlemektedir. Siyasal 

iktidarların, Meclisin çoğunluğunu elinde tutacağı varsayımı ile, 5 

üyenin büyük çoğunluğu iktidarca doğrudan seçilecektir. Özellikle çok 

partili koalisyonlarda bu durum daha da belirgin olacaktır. Ayrıca. 

Bakanlar Kurulu'na bu yetkinin verilmesi, 5. madde de yer alan Üst 

Kurul'un "Özerk yapısı" ile bağdaĢır nitelikte görülmemektedir. 

 

 

Madde ile ilgili önerimiz şöyledir: 

 

"Üst Kurul 9 üyeden oluĢur, 

 

Üyeler; 

CumhurbaĢkanı tarafından seçilecek l, 

Anayasa Mahkemesi tarafından hukuk alanından seçilen l, 

Hukuk Fakültelerince kendi öğretim üyeleri arasından seçilen l, 

ĠletiĢim Fakülteleri tarafından iletiĢim alanında uzmanlaĢmıĢ 

öğretim üyeleri arasından seçilen l, 

Ankara ve Ġstanbul Gazeteciler Cemiyetlerince seçilen 1, 

Üniversitelerin elektronik bölümlerince seçilen l, 

TMMB 'nce, üyeleri arasından seçilen elektronik mühendisi l, 

Bakanlar Kurulu tarafından seçilen sosyal bilim eğitimli 2 üyeden 

oluĢur. 

 

“Cumhurbaşkanı ve Anayasa Mahkemesi ve Bakanlar Kurulu 

tarafından seçilecek üyeler doğrudan, diğer kurum ve kuruluşları 

temsilen seçilecek üyeler ise iki dereceli seçimle seçilirler."  
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Gerekçe: 

 

l/ CumhurbaĢkanı, Anayasa Mahkemesi ve Hükümeti temsilen 

gelecek üyeler dıĢında, tarafsız ve yayınla ilgili meslek kurum ve 

kuruluĢların iki aĢamalı yöntemle seçecekleri üyeler, siyasal 

iktidarlara ya da siyasal partilere bağlı olmayarak hareket 

edeceklerinden, Kurul'un "özerk" yapısına uygun bir oluĢum 

içerisinde olacaklardır. 

 

2/ Üst Kurul'da ikisi hukuk, ikisi elektronik ve ikisi iletiĢim 

alanından olmak üzere 6 temsilcinin, radyo ve televizyon 

yayınlarının gerektirdiği konularda uzman olmaları önerilmektedir. 

Bu ise, Üst Kurul'un üstlendiği görevleri yerine getirmede yardımcı 

olacaktır. 

 

Üst Kurul süresi ise 6 yıldan 4 yıla indirilmektedir. Bu süre 

uygundur. Ancak, ilk değiĢimde, Kurul'un sürekliliğini sağlamak 

üzere, (geçici madde olarak) 1/3'nün 2 yıl sonra kura ile seçilmesinde 

yarar vardır. Kura sonucu değiĢen temsilci aynı kurum yada kuruluĢ 

tarafından yeniden 4 yıl için seçilebilir. 

 

 

8. Maddede Yapılan Değişiklikler: 

 

Kurul'un görevlerini öngören 8 madde ile ilgili düzenleme 19. 

maddede ele alınmıĢ ve 8. maddenin a fıkrasının kaldırıldığı hususu 

yer almıĢtır. Bu önemli bir maddedir. 3984 sayılıYasa'da Üst Kurul'a 

ilk görev olarak verilen "Ulusal ve bölgesel frekans planlamalarını 

yaptırmak…” Ģeklindeki görev Üst Kurul'dan alınmakta ve bu 

görev Telekomünikasyon Kurumu'na (eski Telsiz Genel 

Müdürlüğüne) verilmektedir. Bu görev devri önemlidir. Çünkü 

Yasanın çıktığı 1994 yılından beri bu konuda planlamalar yapılmakta, 

ancak ilgili kurum ve kuruluĢlar arasındaki anlaĢmazlıklardan ötürü 

tahsis yapılamamaktadır. 2813 sayılı Telsiz Yasa'sı çerçevesinde bu 

görevin, Telekomünikasyon Kurumunca, onların eĢgüdümünde 

yapılmasında yarar vardır. 

  

8. maddede yapılan bu değiĢiklik yanında, kanımızca, geliĢen 

iletiĢim teknolojisi dikkate alınarak, bugün hem dünyada hem de 

Türkiye'de yaĢama geçirilmiĢ bulunan "digital yayınlar/kanallar" ile 
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ilgili olarak yetki ve görevlerin ya ayrı bir fıkra olarak yada bir 

fıkranın içinde düzenlenmesi kaçınılmazdır. 

 

 

9. Maddede Yapılan Değişiklik: 

 

Üst Kurulun üyeliği ile bağdaĢmayan haller ile ilgili madde, 

"Yasaklar ve Denetim" baĢlığı altında yeniden düzenlenmiĢtir. Burada 

açık olmayan bir husus olarak, öğretim üyesi olan üyelerin, seçildikten 

sonra bağlı bulundukları eğitim kurumlarında ders vermeleri ile 

ilgilidir. Yürürlükteki hükümler gereği, uygulamada bu tür bir yasak 

vardır. Ancak, bu durumun değiĢtirilmesi ve "Üst Kurul'daki 

görevleri aksatmayacak şekilde, bağlı bulundukları eğitim kurumunda 

ders verebilirler…”  hükmü getirilmelidir, kanısındayız. 

 

 

11. Maddede Yapılan Değişiklik: 

 

Bu madde Üst Kurul toplantı sayısı ile ilgilidir. Yasa'da 7 olan 

üye toplantı sayısı, Yasa değiĢiklik önerisinde 5'e düĢürülmektedir. 

Karar sayısı ise yine 5 olarak kalmıĢtır. Kanımızca, 9 kiĢilik bir 

Kurul'da yarıdan bir fazla üye ile toplanılması, son derece önemli 

görevler yüklenen Üst Kurul için yeterli değildir. Bu sayının Yasa'da 

olduğu gibi 7 olarak kalmasında yada en azından, belli konuların 

görülmesinde, yarar vardır. 

 

 

12.  Maddede Yapılan Değişiklik: 

 

Üst Kurul'un gelirlerini düzenleyen bu maddede yapılan 

önemli değiĢiklik, bugünkü uygulamada kamu ve özel radyo ve 

televizyon reklamlarının brüt gelirlerinden % 5'nin, frekans izni ve 

yıllık ücretler olarak ödenmesi öngörülmüĢken, bu gelirlerin kapsamı 

daraltılarak, kamu yayın kurumu olan TRT'nin reklam gelirlerinden 

alınacak ödemeler dıĢta bırakılmıĢtır. Frekans izni ve yıllık ücretlerle 

ilgili gelir ise aynen öngörülmüĢtür. * (Frekans planlanması ve tahsisi 

yapılamadığından bu tür bir gelir uygulaması da olmamıştır) 

 

TRT'nin reklam gelirlerinden ödeme yapmaması son derece 

uygun bir düzenlemedir. Reklam gelirlerini düĢmesi ve ĢiĢkin kadro 
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nedenleri ile maddi sıkıntı içerisinden olan TRT'nin, Üst Kurul'a para 

ödemesi bir yana, Üst Kuruldan TRT'ye gelir aktarımının sağlamasının 

yolları araĢtırılmalıdır. 

      

Maddede getirilen en önemli değiĢiklik, Kurul'un yıl sonunda 

harcayamadığı paraların, kültür ve tabiat varlıklarını koruma amacı ile 

Kültür Bakanlığı'na verilmesi öngörülmektedir. Düzenleme doğru 

olmakla birlikte, pratikte uygulaması zor bir düzenlemedir. Çünkü, 

Üst Kurul'un bütçe kalemleri arasında yıl sonuna doğru, pek çok 

gereksiz harcamalarla  bu paranın asgariye indirileceği açıktır. Oysa 

madde, Üst Kurul gelirlerinin yüksek olması göz önünde tutularak, 

belli bir yüzde'nin, tıpkı milli piyango, spor toto, sayısal loto örneğinde 

olduğu gibi, kaynağında bu kesintinin yapılması gerekir. 

 

Burada özellikle yardım konusunda, Kültür Bakanlığı 

yanında, radyo ve televizyona eleman yetiĢtiren, ancak, dar 

boğazlar içerisinde bulunan Devlet üniversiteleri iletiĢim 

fakültelerinin de belli bir oranda, örneğin Üst Kurul gelirlerinin % 5-7'si 

dolayında bir paranın bu fakültelere, proje bazında ve araç - gereç alımı 

ve yenilenmesine katkıda bulunmak üzere bu fakültelere verilmesi, 

kamusal bir hizmetin çok daha iĢlevsel olmasına yardımcı olacaktır. 

 

 

13.  Maddede Yapılan Değişiklik: 

 

"Gelir ve Cezaların Tahsili" adı altında düzenlenen maddede, 

yasada öngörülen gelirlerin her ayın 20 sinde ödeneceği, ödenmeme 

durumunda, getirilecek yaptırım olarak yayınların durdurulması ve iki  

ay içerisinde ödenmemesi durumunda ise yayın iznini ve lisansın 

iptali cezasını öngörmektedir. Bu durum kurumsal açıdan 

bakıldığında haklı görülmekte birlikte, daha sonraki program 

denetimi ilgili cezalarda yayını durdurma, kapatma türü cezaların 

kaldırılarak yerine para cezası verilmesi öngörülürken, paranın 

ödenmemesi durumunda ise yayını durdurma, lisansı iptal gibi 

cezaların öngörülmesi oldukça sert önlemler, kamuoyunu düĢünmeden 

öngörülen cezalar olarak ortaya çıkmaktadır. 
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24.  Maddede Yapılan Değişiklik: 

 

Yasa'da "Telsiz Genel Müdürlüğü Yükümlülüğü" olarak 

düzenlenen madde, tüm olarak değiĢtirilmiĢ ve frekanslarla ilgili 

çalıĢmalar, 2813 sayılı Telsiz Yasa'sının kurmuĢ olduğu 

“Telekomünikasyon Kurumu” bünyesinde kurulmuĢ bulunan 

“HaberleĢme Yüksek Kurulu”na bırakılmıĢtır. Üst Kurul da bu 

HaberleĢme Yüksek Kurulu'nun bir üyesidir. Yeni düzenleme ile 

"HaberleĢme Yüksek Kurulu" bir koordinasyon kurulu olarak ilgili 

kurumlar arasında düzenleyici iĢlevlerini yüklenmiĢtir. 2813 sayılı Telsiz 

Yasası ile kurulan Kurul'a 3984 sayılı Yasa'da iĢlerlik kazandırmak üzere 

düzenleme önerilmektedir. Bu durum gereklidir ve Üst Kurul'un gerek 

oluĢumu, gerekse teknik eleman yönünden kapasitesinin sınırlı olması, bu 

tür görevleri yerine getirmekte zorlanmasına neden olmuĢtur. Bu 

bakımdan ilgili kurum ve kuruluĢların yakın iĢbirliği ve desteği ile 

HaberleĢme Kurulu'nun teknik yönden güçlendirilerek bu tür görevleri 

üstlenmesini bir zorunluluk olarak almak gerekir. Özerk yapıda 

öngörülmeyen "HaberleĢme Üst Kurulu" ile Yasa'nın 5. maddesinde 

"Özerk" yapıda öngörülen Üst Kurul çalıĢmalarının; yetki ve 

sorumluluklarının nerede baĢlayıp nerede biteceği, nasıl bir uyum 

gösterileceği hususlarıdır. 

 

24. maddenin 3. paragrafında öngörülen düzenlemeye, aĢağıda 

öneri olarak getireceğimiz, iletiĢim Fakültelerine radyo ve televizyon 

yayın hakkı ile ilgili bir bağlantılı düzenleme de burada yapılmalı ve 

frekans tahsisi olayında öngörülen; 

 

"...HaberleĢme Yüksek Kurulu, hazırlanan planı aynen 

onaylayabileceği gibi lüzum gördüğü değiĢikliklerin yapılmasını talep 

edebilir. Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki yayın yapan 

Meteoroloji Radyosu ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yayın 

yapan Polis Radyosuna ve iletişim fakülteleri radyo ve televizyonlarına 

ulusal, bölgesel ve yerel bazda kullandıkları frekanslar ücretsiz olarak 

tahsis edilir..." düzenlenmesi yapılmalıdır. 

 

Bir diğer deyiĢle, "Meteoroloji", "Polis Radyosu" gibi radyo 

kanallarına tanınan haklar ve yükümlülükler, iletiĢim fakültelerine 

yapılacak radyo ve televizyon kanalları tahsisi ile ilgili olarak da 

öngörülmelidir. 
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26. Maddede Yapılan Değişiklik: 

 

Bu maddenin baĢlığı "Yeniden Ġletim Yasağı" iken , "Yeniden 

Ġletim" baĢlığı altında yeniden düzenlenmiĢtir. 3984 sayılı Yasanın 

çıkmasından bu yana üzerinde yoğun tartıĢmalar olan konulardan birisi 

olarak yapılan değiĢiklik yerindedir ve günün geliĢen teknolojilerine 

cevap verecek niteliktedir. Özellikle günümüzde haberleĢme 

uydularından digital olarak yapılan yayınlar Dünya’da ve Türkiye'de 

baĢlamıĢken, bu konunun düzenlemesi doğaldır ve bir gerekliliktir. 

Ancak bu konuda öngörülen yönetmeliğin, tasarının yasallaĢmasından 

hemen sonra çıkartılması gerekir. 

 

 

31. Maddede Yapılan Değişiklik: 

 

Bu madde radyo ve televizyonların uyması gerekli asgari idari, 

mali, teknik ve yayın alanı, yayın saati gibi hususları düzenlerken tüm 

olarak değiĢtirilmiĢtir. Getirilen önemli değiĢiklik, mevcut Yasa'da 

yasaklanan belli konuda (tematik) radyo ve televizyon yayını yapma 

yasağı kaldırılarak bu tür yayınlara, Üst Kurul'a haber verme koĢuluyla 

izin verilmektedir. Bu durumda ağırlıklı olarak haber, müzik yada 

eğitim, spor, çocuk, gibi konularda yayın yapılabilecektir. Son derece 

önemli ve olumlu bir değiĢikliktir. 

 

 

33. Maddede Yapılan Değişiklik: 

 

Yasa tasarısında önemli değiĢikliklerden biri de "Uyarı, Para 

Cezası, Durdurma ve Ġptal" baĢlığı altında düzenlenen madde önerisidir. 

Madde önerisi uygundur. Yıllardan beri, kanalın kapatılması ile 

cezalandırılma usulü terk edilerek yada daha gevĢetilerek, yeni bir 

uygulama getirilmiĢtir. 

 

Öncelikle, kanalın cezalandırılması yerine o program ve yapımcısı 

cezalandırılmaktadır, kapatma yerine para cezası öngörülmekte; 

yapımcısına da baĢka bir program yapmama cezası getirilmektedir. 

Böylece, tüm kanalın ve dolayısıyla izleyicinin cezalandırması yerine, 

hukuktaki cezaların Ģahsiliği prensibinden hareketle, program ile ilgili 

ceza bireyselleĢtirilmektedir. Ceza, baĢlangıçta para cezası olarak 

öngörülmekte ve programcısı / yapımcısı aynı suçu üçüncü kez 
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tekrarlaması durumunda ise kanalın kapatılması öngörülmektedir. 

Ayrıntılı olarak düzenlenen maddenin, para cezası dıĢındaki programla 

ilgili bir diğer cezası programın yayınlanmadığı zamanda, "...yerine 

reklam almayan eğitim, kültür, trafik, kadın ve çocuk hakları, gençlerin 

fiziksel ve ahlaki geliĢimi, uyuĢturucu ve zararlı alıĢkanlıklarla 

mücadele, Türk dilinin güzel kullanımı konularında programların 

yayınlanması..." öngörülmektedir. Ġlk bakıĢta olumlu gibi görünen bu 

düzenleme, bu tür programların "ceza" olarak algılanması gibi bir 

tehlikeyi de beraberinde getireceğinden, bu programlarla nasıl bir yarar 

sağlayacağı hususu da tartıĢılmalıdır. 

 

 Ek Madde 1:  

 Bu madde ile önemli bir konu, TRT'nin vericileri konusu, 

dolaylı olarak düzenlenmektedir. Uzun yıllardan beri tartıĢmalı bir konu 

olan TRT'nin vericileri konusu, dolaylı da olsa, TRT'nin - yada kuracağı 

ortak, Ģirketin- kabul edilerek, özel radyo ve televizyon yayınlarının 

TRT'nin vericilerinden yapmaları esası öngörülmektedir. Burada TRT'ye 

de verici tesisleri kurma, iĢletme, yenileme gibi görevler ve sorumluluklar 

da yüklemektedir. Olumlu ve yerinde bir maddedir. 

 

 Ek Madde 2: 

Bu madde, Üst Kurul'dan izin alınmadan yapılacak yayınlar ile 

yayınları durdurulduktan sonra yayın yapan istasyonlar ile ilgili para ve 

hapis cezalarını öngörmektedir. Ancak, kanımızca burada Üst Kurul para 

ve hapis cezalarına karar veren bir mahkeme yerine konulmaktadır. Üst 

Kurul ancak, yasa kurallarına uymayan radyo ve televizyon 

kuruluĢları hakkında suç duyurusunda bulunabilir. Bu bakımdan madde 

yeniden düzenlenmelidir. 

 

 

Ġletişim Fakülteleri ile ilgili Madde Önerisi: 

 

Tasarıda yer almayan, ancak 3984 sayılı Yasa'nın yürürlüğe 

girmesinden beri bir sorun olarak gelen bir hususun, iletiĢim 

fakültelerinde radyo ve televizyon yayını yapma hakkının verilmesi ile 

ilgili durumun Yasa tasarısı kapsamına alınması gerekmektedir. ġu 

anda tüm Türkiye'de sayıları 20 olan devlet ve vakıf üniversitelerinin 

iletiĢim fakültelerinde radyo ve televizyon ile ilgili eğitim yapılmaktadır. 

Burada öğrencilerin uygulamalı çalıĢmalarını topluma aktarmak, hem 

onları yapımcı olarak yetiĢtirmek, hem sürekli eğitim içerisinde 
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olmalarını sağlamak üzere, tüm dünyada uygulaması görülen 

(Türkiye'de bile 1950'li yılların ortalarında Ġstanbul Teknik Üniversitesi 

Televizyon Yayınları ve 1960'lı yıllarda MEB'na bağlı olarak yapılan 

okul radyoları örneği), iletiĢim fakültelerinin yönetim ve denetimin 

de radyo ve televizyon kanallarının açılması gerekmektedir. Bugünkü 

teknoloji ile internet üzerinden yayın yapma gibi, giderek kontrol 

edilmesi imkansız hale gelecek olan bir uygulamanın, belli denetim 

altında izin verilmesi, günümüzün en önemli olgusu durumuna gelmiĢ 

bulunmaktadır. ġu anda bir takım ara yollarla bu tür yayınları yapma 

çabası içerisinde olan iletiĢim fakültelerimiz yada bölümleri 

bulunmaktadır. Bu durumun Yasa değiĢikliğinde düzeltilmesi, Ģimdiye 

değin yapılan bir yanlıĢtan dönülmesi anlamına gelecektir. 

 

 

Madde Önerisi ( Ek madde 6, yada 29. maddenin 2. fıkrası olarak 

eklenebilir) 

 

"ĠletiĢim fakültesi bulunan devlet ve vakıf üniversiteleri, eğitim 

amaçlı olarak radyo ve televizyon istasyonu kurabilirler. Üniversite 

Rektörü yayınlardan sorumludur. Ġsterse bu görevi iletiĢim fakültesinden, 

konu ile ilgili bir öğretim üyesi aracılığı ile kullanabilir. 

 

Bu tür radyo ve televizyonlar, yayınlarında reklama yer 

veremezler. Ancak, giderlerin karĢılanması için programlara sponsor 

alabilirler. 

 

ĠletiĢim Fakültelerine bağlı radyo ve televizyon istasyonları kanal 

tahsisi, yıllık lisans ücreti yada bir baĢka ad altında Üst Kurul'a 

herhangi bir ödemede bulunmazlar. 

 

Ġstasyonların yapıları ve yayınları Üst Kurul tarafından 

hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir."  
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Resim 7. Altıncı Dekanlar Toplantısından Bir Görünüm 



 

 

 

 

 

YEDİNCİ 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

DEKANLARI TOPLANTISI 
 

 

 

 

 

20 - 23 EYLÜL 2001 

SAFRANBOLU  

 

 

 

 

 

 

 
  

“Yaşam Geriye Bakarak Anlaşılır,  

İleriye Bakarak Yaşanır” 

Montaigne 
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7. 1. Yedinci İletişim Fakültesi Dekanlar Toplantısı 

 

 İletişim Fakültesi Dekanları, 20-23 Eylül 2001 tarihleri arasında 

Safranbolu’da yapılan 2. Altın Safran Belgesel Film Festivali’nde bir 

araya geldiler. Festivalden sonra yedinci dekanlar toplantısını 

gerçekleştirdiler.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEDİNCİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI 

 

TARİH 20-23 Eylül 2001 

YER Safranbolu 

 

 

 

 

 

KATILAN 

ÜNİVERSİTELER 

Üniversite 

Adı 

Katılan Üye 

Ankara  Prof. Dr.  Oğuz ONARAN 

Beykent Prof. Dr. Ünsal OSKAY 

DoğuAkdeniz Prof. Dr. Aysel AZİZ 

Ege Prof. Dr. Işık ÖZKAN 

Fırat Prof. Dr. Asaf VAROL 

Gazi Prof. Dr. Alemdar YALÇIN 

Gazi Prof. Dr. Nurettin GÜZ 

İstanbul Prof. Dr. Suat GEZGİN 

Kocaeli Prof. Dr. Şermin TEKİNALP 

Maltepe  Prof. Dr. Ersan İLAL 
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Resim 8. Safranbolu Yemeği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 9. İkinci Altın Safran Belgesel Film Festivali 
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Resim 10. Yedinci Dekanlar Toplantısından Bir Görünüm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 11. İkinci Altın Safran Belgesel Film Festivali’nden Bir Görünüm 
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SEKİZİNCİ 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

DEKANLARI TOPLANTISI 
 

 

 

 

 

04 – 05 ŞUBAT 2002 

KONYA  

 

 

 

 

 

 

 
  

“Aklın gücüne karşı, 

Hiçbir Engel Duramaz” 

Marcus Aurelius 
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SEKĠZĠNCĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ DEKANLAR TOPLANTISI 

 

TARĠH 04 – 05 ġubat 2002 

YER Konya 

KATILAN 

ÜNĠVERSĠTELER 

Üniversite 

Adı 

Katılan Üye 

Anadolu Prof.Dr. Dursun GÖKDAĞ 

Atatürk Prof.Dr. Sevim AKTEN 

BaĢkent Prof.Dr. Nuri TORTOP 

Beykent Prof.Dr. Ünsal OSKAY 

D.Akdeniz Prof.Dr. Murat BARKAN 

D.Akdeniz Yrd. Doç. Dr. Mehmet FĠDAN 

D.Akdeniz Dr. A. Yalçın KAYA 

D.Akdeniz Dr. Meral SERARSLAN 

D.Akdeniz Dr.  Göksel ġĠMġEK 

D.Akdeniz ArĢ. Gör. Nurullah TABAKÇI 

D.Akdeniz Öğ. Gör. Mustafa ġEKER 

Ege Prof.Dr. Seyide PARSA 

Fırat Prof.Dr. Asaf VAROL 

Galatasaray Prof.Dr. Merih ZILLIOĞLU 

Galatasaray Doç. Dr. Dilruba ÇATALBAġ 

Gazi Prof.Dr. Nurettin GÜZ 

Ġstanbul Prof.Dr. Suat GEZGĠN 

Ġstanbul Doç. Dr. Hülya YENGĠN 

Kocaeli Prof.Dr. Serinin TEKĠNALP 

Maltepe Prof.Dr. Ersan ĠLAL 

Marmara Prof.Dr. Ahmet ġAHĠNKAYA 

Selçuk Prof.Dr.  Dursun Ali DĠNÇ 

Selcuk Prof. Dr. Abdurahman KUTLU 

Yeditepe Prof.Dr. Aysel AZĠZ 

Yeditepe Prof.Dr. Suat ANAR 



 104 

8. 1. Sekizinci  ĠletiĢim Fakültesi Dekanları Toplantısı Gündemi  

 

 ĠletiĢim Eğitimi 

 ĠletiĢim Fakülteleri ders müfredatları ve müfredat birliğinin 

sağlanmasının gereği 

 ĠletiĢim Fakülteleri arasında öğrenci değiĢimi, bilimsel ve 

sosyal organizasyonlar 

 ĠletiĢim Fakülteleri öğrenci kontenjanları, harçlar ve giriĢ 

puanlarının değerlendirilmesi 

 Yeni RTÜK yasa tasarısının değerlendirilmesi 

 Genel Değerlendirme 

 Ulusal Kamuoyu AraĢtırma Birimi (TURKPOLL) Projesi 

 ĠletiĢim Fakülteleri ile TRT iĢbirliği 

 "2. Ulusal ĠletiĢim Sempozyumu" 

 "ĠletiĢim Sektörü ve Üniversite ĠĢbirliği" 

 ĠletiĢim Fakültelerinin sektörden, sektörün ĠletiĢim 

Fakültelerinden beklentileri, 

 Eğitimin kalitesinin artırılması, 

 Her iki tarafın birbirlerine yapabilecekleri teknolojik ve 

bilimsel yardımlar, 

 Yasama ve yürütme organlarından sektör adına talep edilecek 

konuların değerlendirilmesi ve düzenlenmesi, 

 Mezunların iĢ imkanlarının araĢtırılması ve bu konuda 

eĢgüdümü sağlayacak düzenlemelerin yapılması, 

 Sektörün uygulama ve eğitim kollarının problemlerinin 

tartıĢılacağı, çözüm yollarının geliĢtirileceği çeĢitli toplantı, 

seminer, panel ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi, 

 YurtdıĢı kuruluĢlarla iliĢkilerin kurulması ve ortak faaliyetler.  
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8. 2. GörüĢmeler Sonucu 

 
 Selçuk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi'nin ev sahipliği yaptığı 8. 
ĠletiĢim Fakültesi Dekanları Toplantısı, Dekan Prof. Dr. Dursun Ali DĠNÇ, 
Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aysel AZĠZ ve Maltepe 
Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan ĠLAL baĢkanlığında, 
4-5 ġubat 2002 tarihlerinde tamamlandı. 

 ĠletiĢim Fakültelerinin ders programlarını, sektör ihtiyaçlarını 

saptayıp analiz ederek geliĢtirilmesi gerektiğine; 

     Kuramsal temelin bütün fakültelerde standart ve ortak olmasına; 
     Üçüncü dördüncü yıl derslerinde bilgi, teknik-teknolojik ve kadro 

altyapıları dikkate alınarak uzmanlaĢmıĢ programlara yönelmeleri 
gerektiğine; 

     ĠletiĢim Fakültelerinde yan dal ve çift ana dal programlarının 
gerçekleĢtirmek üzere fakültelerin programlarını bu yönde 
düzenlemelerine 

      Daha önce TRT ile baĢlayan iĢbirliği konusunda son noktaya gelindi. 
TRT ve iletiĢim fakülteleri arasında öğrenci stajlarının yeniden 
değerlendirilip düzenlenmesine, iletiĢim alanıyla ilgili sözlük 
çalıĢmalarında kuralların belirlenmesine, TRT'nin gerek duyduğu 
kamuoyu araĢtırmaları konusunda iĢ birliği yapılmasına, genç 
iletiĢimcilere ve alanın profesyonellerine yönelik yarıĢma ödüllerinin 
verilmesi konusunda fakülteler ile TRT iĢ birliğinin baĢlatılmasına; 

      ĠletiĢim fakülteleri eğitim komisyonunun kurulması ile ilgili 
çalıĢmaların baĢlatılmasına; 

 Fakültelerarası kısa ve uzun süreli öğrenci ve öğretim elemanları 
değiĢimi konusunda iĢ birliğinin baĢlatılmasına; 

      Bilimsel çalıĢmaların ve öğrenci yapıtlarının fakülteler arasında 
dolaĢımının baĢlatılmasına; 

 ĠletiĢim fakültesi ile ilgili harçların iletiĢim eğitiminin maliyeti 
düĢünülerek yeniden düzenlenmesine; 

 ĠletiĢim fakülteleri mezunlarının istihdam olanaklarının arttırmak 
ve iletiĢim eğitimi veren öğretim kurumlarının öğretmen 
ihtiyacını karĢılamak amacıyla mezunların pedagojik eğitim 
almaları için gerekli giriĢimlerde bulunulmasına; 

 Ġkinci Ulusal ĠletiĢim Sempozyumunun 17-20 Ekim 2002 tarihleri 
arasında Selçuk Üniversitesinde yapılmasına; 

 Dokuzuncu ĠletiĢim Fakültesi Dekanlar toplantısının KKTC Doğu 
Akdeniz Üniversitesinde yapılmasına karar verildi. 
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8. 3. Kamuoyu AraĢtırmaları Ortak GiriĢim SözleĢmesi 

 

Amaç 

 

Madde 1-Türkiye’de, tüm ülkeye yayılan bir alanda, aynı anda binlerce 

kiĢilik örneklem grubu üzerinde geçerli ve güvenilir araĢtırmalar 

yapabilen, tarafsız, çağdaĢ, alanında otorite, sektöründe öncü ve örnek rol 

oynayabilecek, uzman kamuoyu araĢtırmaları yapabilmek amacıyla, 

ĠletiĢim Fakültesi Dekanları arasında bu Ortak GiriĢim SözleĢmesi 

imzalanmıĢtır. 

 

 

Fakülteler Arasında ĠĢbirliği Kuralları 

 

Madde 2- ĠletiĢim Fakültesi Dekanları eĢit sorumluluk ve yetkilere 

sahiptir. ĠletiĢim Fakültesi Dekanlarının kendi aralarında yapacakları 

gizli oylama sonucunda en fazla oy toplayan ĠletiĢim Fakültesi Dekanı, 

Kamuoyu AraĢtırmaları Örgütlenmesinin Genel Koordinatörü olarak 

seçilir. Kamuoyu AraĢtırmaları iĢlemlerinin tümü, Genel Koordinatörün 

seçildiği üniversite tarafından koordine edilir.  

 

Mali Sorumluluk 

 

Madde 3- Kamuoyu AraĢtırmalarına ait her türlü mali iĢlemlerin 

yürütülmesi, Genel Koordinatörlüğün bulunduğu Üniversite Rektörlüğü 

tarafından yürütülür. Mali iĢlerin yürütülmesi ile ilgili olarak iĢlemlerin 

nasıl yürütüleceği ve Üniversiteler arasında dağıtımın nasıl yapılacağı 

konusuna ait esaslar, “Kamuoyu AraĢtırmaları Mali Konularla Ġlgili 

Yönerge” adını taĢıyan yönerge ile belirlenir. 

 

Ortak GiriĢim Ġçerisinde yer Alan Üniversiteler Arasında Örgütlenme 

 

Madde 4- Türkiye genelinde ĠletiĢim Fakülteleri tarafından yürütülecek 

Kamuoyu AraĢtırmaları için örgütlenme Ģeması ve bu Ģemada yer alan 

birimlerin yetki ve sorumlulukları, aĢağıdaki gibi belirlenmiĢtir. 
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MALİ İŞLER TEKNİK BİRİM

YAZIŞMA BİRİMİ

SEKRETERYA

ANKETÖRLER

ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ

GENEL KOORDİNATÖR DENETLEME KURULU

KAMUOYU ARAŞTIRMALARI

YÖNETİM KURULU

 
 

 

Kamuoyu AraĢtırmaları Yönetim Kurulu 

 

Madde 5- ĠletiĢim Fakülteleri Dekanlarından oluĢur. Dekanların her 

proje üzerindeki sorumluluk ve yetkileri eĢittir. Her Dekan proje 

içerisinde kendi üniversitesinin iĢlerinin baĢarı ile yürütülmesinden 

sorumludur. Kendi üniversitesi içerisinde projelerde görev alacak 

elemanların belirlenmesinde, verilen görevi geri almada ve her 

elemanının proje üzerindeki katkısını belirlemede yetkili olan Dekan, bu 

tasarruflarını Kamuoyu AraĢtırmaları Yönetim Kurulunun onayına 

sunması zorunludur. Yönetim Kuruluna katılan üyelerin oyçokluğu ile 

alacakları kararların yürütülmesinden, bu kurul sorumludur.  

 

Denetleme Kurulu 

 

Madde 6- Genel Koordinatörün seçildiği ĠletiĢim Fakültesi dıĢında kalan 

ve bu sözleĢmeye imza atan diğer üç ĠletiĢim Fakültesi Dekanından 

oluĢur. Denetleme Kurulunun üç üyesi, Yönetim Kurulunda oyçokluğu 

ile belirlenir. 

 

Genel Koordinatör 

 

Madde 7- Kamuoyu AraĢtırmaları Yönetim Kurulunun kendi aralarında 

seçecekleri bir ĠletiĢim Fakültesi Dekanı, Genel Koordinatör olarak 

belirlenir. Genel Koordinatör, alınan bir projenin tamamlanması 

süresince Genel Koordinatörlük görevini sürdürür. Dekanlık süresi 

dolduğunda ayrılan ĠletiĢim Fakültesi Dekanının yerine atanan yeni 

Dekan, ilgili projenin Genel Koordinatörüdür. Genel Koordinatörlükten 
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istifa eden Dekanın yerine, diğer bir Üniversitenin ĠletiĢim Fakültesi 

Dekanı, aynı seçilme yöntemine göre Genel Koordinatör olarak 

belirlenir. Bu durumda Genel Koordinatörlük hizmetleri, yeni atanan 

Genel Koordinatörlüğün mensubu bulunduğu Üniversiteye geçer.  

 

Genel Koordinatörün Görevleri: 

 

 Kamuoyu AraĢtırmaları Projeleri ile ilgili Yönetim Kurulu, 

Denetleme Kurulu, Sekreterya ve Üniversite Temsilcileri ile ilgili her 

türlü toplantı ve görüĢmeleri planlamak, gerçekleĢmesini sağlamak, 

 Yönetim Kurulu'nun her türlü çalıĢmalarını koordine etmek, öneriler 

getirmek,  

 Gerektiğinde Yönetim Kurulu üyelerinden birini yerine vekil olarak 

tayin etmek, 

 Proje ile ilgili her türlü mali iĢleri takip etmek, para transferleri 

sırasında ilgili kurumlarla yazıĢmalar yapmak, 

 Projenin belirli safhalarında Kamuoyu AraĢtırmaları Yürütme 

Kuruluna bilgi ve belge sunmak, 

 Projelerin en iyi Ģekilde yürütülmesini sağlamak, veri toplama 

iĢlemlerini hızlandırmak, kamu kurum ve kuruluĢlarına gerekli 

yardımların sağlanması amacıyla yazılar yazmak, 

 Projede görevli her elemana çıkarılacak kimlikleri düzenlettirmek ve 

imzalamak. 

 

Sekreterya 

 

Madde 8- Genel Koordinatörün bulunduğu üniversite içerisinde kurulan 

birimdir. Projelerle ilgili her türlü teknik ve idari ön çalıĢmalar bu birim 

içerisinde hazırlanır. Mali iĢlerin takip ve organizasyonu bu birim içinde 

yürütülür. Tüm yazıĢmaların hazırlandığı, koordinesinin yapıldığı 

birimdir. 

 

Üniversite Temsilcileri 

 

Madde 9- ĠletiĢim Fakülte Dekanlarının kendi Üniversiteleri bünyesinde 

ilgili proje kapsamında seçtikleri öğretim elemanlarıdır. Bu bireylerin 

görev süreleri ilgili proje tamamlandığında kendiliğinden sona erer. 

ĠletiĢim Fakültesi Dekanı, gerekli gördüğünde Üniversite temsilcisini 
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değiĢtirebilir. Her ĠletiĢim Fakültesinde ancak bir Üniversite Temsilcisi 

bulunabilir.   

Görevleri: 

 Projede görev alacak elemanları belirleyerek, mensubu bulunduğu 

Üniversitenin ĠletiĢim Fakültesi Dekanının onayına sunmak, 

elemanlar arasındaki koordinasyonu ve projenin kendi üniversitesi 

içerisinde baĢarıyla sonuçlandırılmasını sağlamak, 

 

 Mensubu bulunduğu üniversitede bu sözleĢme kapsamında yürütülen 

tüm projelerin çalıĢma takviminde belirtilen sürelerde yapılmasını 

denetlemek, aksaklıkları zamanında Dekana rapor etmek, 

 

 Mensubu bulunduğu üniversitede görevlendirilen elemanlar ile 

toplantılar yapmak, öneriler getirmek, projede uyulması gereken 

formatların uygulanmasını sağlamak, Ģablonlar geliĢtirmek. 

 

Anketörler 

 

Madde 10- Üniversite Temsilcileri tarafından kendi üniversiteleri 

içerisinden seçilen ve ilgili Üniversitenin ĠletiĢim Fakültesinin onayına 

sunulan öğretim elemanlarıdır. Anketörlerin ĠletiĢim Fakülteleri 

bünyesinde görevli olmaları gerekmez. Anketörlerin, anket hazırlama, 

uygulama ve bilgisayarda değerlendirme konularında uzman olması 

tercih edilir. 

 

 

Projelerin Süresi 

  

Madde 11- Esas olan bu sözleĢme kapsamında alınan bir projenin 

birlikte sonlandırılabilmesidir. Ancak, herhangi bir ĠletiĢim Fakültesi 

haklı ve makul gerekçelerinin varlığı halinde, projenin tamamından veya 

bir kısmından çekilebilir. Bu durum projenin yürütülmesini hiçbir zaman 

engellemez. Çekilen ĠletiĢim Fakültesinin veya Fakültelerinin bıraktığı iĢ 

diğer ĠletiĢim Fakülteleri veya taĢeron firmalar tarafından Yönetim 

Kurulu’nun belirlediği koĢullara uygun Ģekilde tamamlatılır. Ancak proje 

yapımından çekilen ĠletiĢim Fakültesi, çekilme nedeni ne olursa olsun 

doğan zarar ve ziyanı kanuni faizi ile ilgili birimlere ödemekle 

yükümlüdür. 
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Çekilme durumunda ayrılan ĠletiĢim Fakültesi veya Fakültelerinin aldığı 

kesin hesap veya avans ödemeleri top yekûn proje bazında 

değerlendirilir, eksik ödemeler tamamlanır, fazlaları ise istirdat olunur. 

Bu gibi anlaĢmazlıklarda sözleĢmede belirtilen hakemlik müessesesine 

veya hakeme müracaat edilebilir. Çekilen ĠletiĢim Fakültesi ile ilgili 

tazminata esas olacak meblağ hesaplanırken, o üniversitenin projede 

kendisine düĢen meblağın yüzdesine bakılır.  

 

 

Birliktelik 

 

Madde 12- ĠletiĢim Fakülteleri birliktelik esaslarına göre iĢbirliği 

yapacaklardır. Nitelikleri itibariyle bazı ĠletiĢim Fakülteleri bir projeden 

daha fazla pay alabilir. Bazı ĠletiĢim Fakültelerinin ise projenin alt 

çalıĢma gruplarında katkıları olmayabilir. Bu durumlarda dahi birliktelik 

devam ettirilecektir. Bir ĠletiĢim Fakültesinin bir proje veya etüt üzerinde 

hiç katkısının olmaması, birlikteliğin sürdürülmesine engel olmayacaktır. 

 

Ortak GiriĢime Diğer Kurumların Dahil Edilmesi 

 

Madde 13- Ortak GiriĢime dahil ĠletiĢim Fakültelerinin hiçbiri, 

Kamuoyu AraĢtırması Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile kabul etmediği 

diğer bir üniversite, fakülte, bölüm vb. bir birim ile iĢbirliğine 

gidemeyecektir. Mümkün olduğunca projeler bu sözleĢmede imzası 

bulunan fakülteler tarafından yürütülecektir. Yönetim Kurulu tarafından 

gerekli görüldüğünde dıĢarıdan (BaĢka bir Üniversite, DPT, DĠE veya bu 

konuda uzmanlaĢmıĢ özel sektör firmaları gibi) elemanların 

görevlendirilmesi mümkündür. 

 

Bu sözleĢmede imzası bulunan ĠletiĢim Fakültelerinin dıĢında kalan veya 

yeni açılacak ĠletiĢim Fakültelerinin bu Ortak GiriĢime dahil edilip 

edilmeyeceği konusu, Kamuoyu AraĢtırmaları Yönetim Kurulunun oy 

çokluğu ile alacağı karar doğrultusunda belirlenir. 

 

GeliĢmelerin Zamanında Bildirilmesi 

 

Madde 14- ĠletiĢim Fakülteleri, bu sözleĢmenin hedefine ulaĢması için 

azami gayreti göstereceklerdir. Ortak yürütülen projelerde her fakülte, 

yürüttüğü projelerin safhalarını diğer ortak fakültelere zamanında 
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bildirilecektir. HaberleĢme ve koordinasyon; Genel Koordinatör 

tarafından yapılacaktır. 

 

 

Sorumlulukta EĢitlik Ġlkesi 

 

Madde 15- Fakülteler, projelerden müĢtereken sorumludurlar. 

Fakültelerdeki proje, etüt, çalıĢma gruplarının dağılımlarının farklı 

olması, bu müĢterek sorumluluğu etkilemeyecektir.   

 

Uzmanların, anketörlerin ve diğer görevli elemanların kendilerine verilen 

görevleri zamanında yerine getirememeleri, aksatmaları veya gerekli 

özen ve titizliği göstermemeleri halinde, Genel Koordinatör; Yönetim 

Kurulu’nun onayını alarak çalıĢma gruplarının çalıĢmalarını durdurabilir 

veya yeni çalıĢma grupları oluĢturabilir. 

 

Herhangi bir nedenle projenin geçici durdurulması veya feshi söz konusu 

olduğunda, her Fakülte o döneme kadar alınan bedelleri hakkaniyet ilkesi 

içinde yaptıkları iĢle orantılı bir Ģekilde paylaĢtırırlar.  

 

AnlaĢmazlık Durumlarında Yetkili Mahkemeler 

 

Madde 16- Bu sözleĢmeden dolayı veya bununla ilgili olarak ortaya 

çıkan her türlü anlaĢmazlıklar için Genel Koordinatörün mensubu olduğu 

Fakültenin bulunduğu ildeki Mahkemeler yetkili olacaktır.   

 

Bu Ortak GiriĢim SözleĢmesi toplam 16 maddeden ibaret olup, aĢağıda 

listede isimleri bulunan ĠletiĢim Fakültesi Dekanları tarafından 

imzalanmıĢ ve imzalandığı tarih ile birlikte yürürlüğe girmiĢtir. 
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Ortak GiriĢime Dahil ĠletiĢim Fakülteleri (Alfabetik sıra ile)  
 

Üniversite 

 

ĠletiĢim Fakültesi Dekanı 

Akdeniz  

 

Prof. Dr. Hikmet Seçim 

Anadolu 

 

Prof. Dr. Sezen Ünlü 

Ankara 

 

Prof. Dr. Oğuz Onaran 

Atatürk 

 

Prof. Dr. Sevim Akten 

BahçeĢehir 

 

Prof. Dr. Deniz Derman 

BaĢkent 

 

Prof. Dr.  

Bilgi 

 

Prof. Dr. Aydın Uğur 

D. Akdeniz 

 

Prof. Dr. Murat Barkan 

Ege 

 

Prof. Dr. Seyide Parsa 

Fırat 

 

Prof. Dr. Asaf Varol 

Galatasaray 

 

Prof. Dr. Merih Zıllıoğlu 

Gazi 

 

Prof. Dr. Nurettin Güz 

Ġstanbul 

 

Prof. Dr. Suat Gezgin 

Kocaeli 

 

Prof. Dr. ġermin Tekinalp 

Maltepe 

 

Prof. Dr. Ersan Ġlal 

Marmara 

 

Prof. Dr. Ünsal Oskay 

Selçuk 

 

Prof. Dr. Dursun Ali Dinç 

Yeditepe 

 

Prof. Dr.   

 



 113 

8. 4. Prof. Dr. Asaf  VAROL’un “ĠletiĢim Eğitimi Konseyi” ile Ġlgili  Olarak  

         Diğer ĠletiĢim Fakültesi Dekanlarına Gönderdiği Yazı 

 

T. C. 

Fırat Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi Dekanlığı 

Elazığ 

 

 

SAYI   : B.30.2.FIR.0.92.00.00-                   13.02.2002 

KONU: ĠletiĢim Eğitimi Konseyinin Kurulması 

 

Sayın ĠletiĢim Fakültesi Dekanları! 
Konya'da yaptığımız 8. ĠletiĢim Fakülteleri Dekanları 

toplantısında alınan karar gereğince iletiĢim eğitimi alanında dekanlar 

olarak yaptığımız çalıĢmaları, Üniversitelerarası Kurula iletebilmek 

ve destek sağlayabilmek amacıyla "ĠletiĢim Eğitimi Konseyi" adı 

altında Üniversitelerarası Kurula bağlı bir konseyin kurulmasına karar 

vermiĢ ve bu konuda tarafınızdan görevlendirilmiĢtim. 

 

Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri Sayın Prof. Dr. Cenap 

Erdemir ile yaptığım görüĢmede, iletiĢim fakültelerinin de içinde yer 

aldığı "Sosyal Bilimler Eğitim Konseyinin" mevcut olduğunu ve 

faaliyetleri bu konsey altında neden yapmadığımızı sordu. Ben de 

"Sosyal Bilimler Eğitim Konseyi" içerisinde hiçbir iletiĢim fakültesi 

dekanının yer almadığını, dolayısıyla iletiĢim fakültelerinin sorunlarını, 

alan dıĢındaki dekanlara anlatmanın güçlüğünü dile getirerek, sadece 

iletiĢim fakülteleri dekanlarından oluĢan yeni bir konseyin kurulmasına 

Üniversitelerarası Kurulun nasıl bakacağını sorduğumda, "ĠletiĢim 

Eğitimi Konseyinin" kurulabilmesi için bu teklife destek verecek 

rektör ve üniversite temsilcilerinin olması gerektiğini söyledi. 

 

Bu durum karĢısında her iletiĢim fakültesi dekanının kendi 

üniversitesindeki üniversitelerarası kurul temsilcisi ile rektörünü 

konuya inandırması halinde, konseyin kurulabileceğini belirtti. ġimdi 

biz dekanlar bu konuyu mensubu bulunduğumuz üniversite  

rektörleri ile üniversitelerarası kurul temsilcilerine anlatarak kamuoyu 

oluĢturmak zorundayız. Bu teĢebbüse ne diyorsunuz? 
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ĠletiĢim fakültesi dekanları olarak 8. toplantıyı yaptığımızı, çok 

önemli kararlar aldığımızı söylediğimde, neden alınan kararların 

dekanlarca imzalanmıĢ nüshalarının Üniversitelerarası Kurula 

gönderilmediğini sordu. Güzel bir birliktelik sağladığımızı ve alınan 

kararların gönderilmesi halinde değerlendirilebileceği cevabını aldım. 

 

Özellikle 3984 sayılı yasadaki sıkıntıları dile getirdim ve 

aldığımız kararı kendisine anlattım. Eğitim ve öğretimde birliktelik 

sağlamak üzere aldığımız bazı kararları söylediğimde, bir araya gelerek 

bir konseyin iĢini zaten yaptığımızı, imzalı kararları kendilerine 

göndermemiz halinde değerlendirilebileceğini açıkladılar. 

 

 

Prof. Dr. Asaf VAROL 

 

 

 

                                                                         

 

8. 5. Prof. Dr. Dursun Ali DĠNÇ’in Diğer ĠletiĢim Fakültesi  

        Dekanlarına Sekizinci Toplantıyla Ġlgili Yazdığı Yazı  

 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ  

ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ  DEKANLIĞI 

 

 
Sayı   : B. 30.2.SEL.0.92.00.00   Konya…/…/199    
Konu : 
 

Sayın Prof.Dr.Asaf VAROL 

 

 ĠletiĢim Fakültesi Dekanlarının 8. Toplantısının, 7-9 ġubat 2002 
tarihleri arasında yapması kararlaĢtırılmıĢ ve size duyurulmuĢtu. 
Üniversitemizde yapılacak olan Akademik BiliĢim Sempozyumu ile 
aynı tarihlere rastlaması sebebiyle 8. ĠletiĢim Fakültesi Dekanlar 

Toplantısı 4-5 ġubat 2002 tarihine alınmıĢtır. 
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 Selçuk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi'nin ev sahipliği yapacağı 
toplantı Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde 
organize edilecektir, 

 Safranbolu'da yapılan 5. Dekanlar Toplantısında alınan 
kararlar gereğince Eski ĠletiĢim Fakültesi Dekanları, toplantıların doğal 
üyeleri olarak kabul edilmiĢlerdir. Bu nedenle dekanlar da 8. toplantıya 
davet edileceklerdir.  

 Safranbolu 7. Dekanlar Toplantısında alınan kararlar 
doğrultusunda, 8. Dekanlar Toplantısında aĢağıda kapsamı verilen 
konuların ağırlıklı olarak değerlendirilmesi düĢünülmektedir. Toplantı 
gündemine alınmasını istediğiniz konuları iletmenizi rica eder, 
toplantıda buluĢmak dileğiyle çalıĢmalarınızda baĢarılar dilerim. 

Prof. Dr. Dursun Ali DĠNÇ 

 

 

8. 5. 1. Prof. Dr. Dursun Ali DĠNÇ’in Diğer ĠletiĢim Fakültesi 
Dekanlarına Sekizinci Toplantıyla Ġlgili Yazdığı Yazıya Ek 

 

Konya 8. Dekanlar Toplantısı Gündemi 
 

1. ĠletiĢim Fakülteleri ders müfredatları ve müfredat birliğinin 

sağlanmasının gereği  

2. ĠletiĢim Fakülteleri arasında öğrenci değiĢimi, bilimsel ve sosyal 

organizasyonlar 

3. ĠletiĢim Fakülteleri öğrenci kontenjanları, harçlar ve giriĢ 

puanlarının (EA, TM,S) değerlendirilmesi  

4 ĠletiĢim Fakülteleri ile TRT iĢbirliği 

5 Yeni RTÜK yasa tasarısının değerlendirilmesi 

6 Ulusal Kamuoyu AraĢtırma Birimi (TURKPOLL) Projesi 

7 ĠletiĢim Sektörü ve Üniversite ĠĢbirliği 

8 Genel Değerlendirme 

9 ĠletiĢim Fakülteleri Dekanlar Toplantısı (4-5 ġubat 2002) 

 

Gündem Maddelerine ĠliĢkin Açıklamalar 

 

1. ĠletiĢim Fakülteleri Ders Müfredatları ve Müfredat Birliğinin 

Sağlanmasının Gereği 
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 Sayıları gün geçtikçe artan ĠletiĢim Fakülteleri kuruluĢlarından 

bu yana farklı ders programları uygulamıĢlardır.         

 

 ĠletiĢimin doğasına uygun bu durum; rekabet, farklılık ve 

renklilik olarak değerlendirilebilirken, pratikte de kimi sorunlara yol 

açmaktadır. 

 

 Öğrencilerin yatay geçiĢlerinde iyice belirginlik kazanan ve 

çözümü tüm iletiĢim fakültelerine yeni sorunlar açan bu durum, her yıl 

yinelenmektedir. 

 

 Öte yandan farklı iletiĢim fakülteleri tarafından uygulanan ders 

programları ve verilen eğitim, öğrencilerin farklı nitelik ve donanıma sahip 

olmalarına yol açmaktadır. Bu durum da özellikle öğrencilerin mezun 

olarak sektörde yer alma giriĢimleri ile ortaya çıkmaktadır. 

 

 Söz konusu edilen bu sorunlar, fakültelerin yanı sıra daha çok 

öğrenciler için bağlayıcı olmakta, çözümleri ise zaman ve enerji kaybına yol 

açmaktadır. Bu nedenle tüm iletiĢim fakülteleri ders programlarında 

düĢünsel anlamda ve temelde bir bütünlük sağlarsak, yararlı olacaktır. 

 

 

2. ĠletiĢim Fakülteleri Arasında Öğrenci DeğiĢimi, Bilimsel ve 

Sosyal Organizasyonlar 
 

 "Öğrenci DeğiĢim Projesi" ile ülkemizdeki iletiĢim fakülteleri ve 

bulundukları iller ile ilgili ayrıntılı bilgi edinme ve bilgi sunma olanağı 

yaratılmak istenmektedir. Projenin amaçlarına ulaĢması bakımından yarı yıl, 

yaz tatili ve bahar Ģenlikleri döneminde uygulanmasında yarar 

görülmektedir. 

 

 Projenin uygulamaya konulması ile iletiĢim fakültelerinin ortak 

sorunu olan uygulama olanağı eksikliği de kısmen ortadan kalkacaktır, 

öğrenci değiĢimi ile farklı fakültelerin öğrencileri yine farklı fakültelerin 

tüm olanaklarından yararlanabilecektir. 

 

 Ülkemizin tüm üniversitelerinde yaygınlaĢmaya ve hatta 

gelenekselleĢmeye baĢlayan Ģenlikler iletiĢim fakültesi öğrencilerine 

ürünlerini sergileme olanağı sunmaktadır. Proje ile bu tür Ģenliklerde 

sadece ev sahibi üniversitenin iletiĢim fakültesi öğrencilerinin değil 
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projeye dahil olan tüm iletiĢim fakülteleri öğrencilerinin ürünleri 

sergilenebilecektir. Bu uygulamada öncelikle çok geniĢ bir ulusal paylaĢımı 

ardından da uluslararası bir boyutu gündeme getirecektir. 

 

 Öte yandan proje kapsamında oluĢturulacak platformlarla öğrenciler 

kendileri ile ilgili sorunları tartıĢarak, kabul edilebilir ve uygulanabilir 

çözüm önerileri üreteceklerdir. 

 

 

3. ĠletiĢim Fakülteleri Öğrenci Kontenjanları, Harçlar Ve GiriĢ 

Puanlarının (EA, TM, S) Değerlendirilmesi 
 

 ĠletiĢim fakültelerindeki öğrenci kontenjanları fakülteleri 

zor durumda bırakabilmektedir. Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesinde 

fiziki durum, öğretim kadrosu, teknik alt yapı ve uygulama imkanlarının 

değerlendirmeye alınması, eğitim kalitesinin arttırılması açısından önem 

taĢımaktadır. Bu nedenle en ideal kontenjanın olabileceğini tartıĢarak, 

bunu genel bir sonuca bağlayarak, bu konuda YÖK'ü bilgilendirmek 

gereklidir. 

 

 ĠletiĢim fakültelerindeki öğrenci harçları sosyal bilimler 

alanında dört yıllık eğitim veren fakülteler arasında, en düĢük seviyede 

bulunmaktadır. Eğitim kalitesinin artırılmasındaki önemi düĢünülürse 

öğrenci harçlarının yeniden gözden geçirilerek, yeniden 

ücretlendirilmesi konusunda fikir birliğine varmak faydalı olacaktır. 

 

 ĠletiĢim fakültesinin verdiği eğitim göz önünde bulundurularak 

ÖYS puan türünün yeniden değerlendirilmesi de uygun görülmektedir.

  

 

4. ĠletiĢim Fakülteleri ile TRT iĢbirliği 
 

 Bilindiği gibi Türkiye'de radyo- televizyon ve televizyon 

gazeteciliği eğitimi iletiĢim fakülteleri tarafından verilmektedir. TRT de, 

öteden beri gerek düzenlediği kurum içi kurslarla, gerekse kendi 

bünyesinde yaptığı uygulamalı eğitimle, fiilen sektördeki kuruluĢlara 

eleman yetiĢtiren bir iĢlevi yürütmektedir. 

 

 Medyaya eleman yetiĢtiren bu iki kaynağın, yani iletiĢim 

fakülteleri ile TRT'nin iĢbirliğini öngören düĢünce ilk olarak 
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ĠletiĢim Fakülteleri Dekanlar Toplantıları sırasında ortaya atılmıĢ ve 

geniĢ kabul görmüĢtür. Safranbolu'da yapılan ĠletiĢim Fakülteleri 7. 

Dekanlar Toplantısında da konu, gündem maddeleri arasında yer almıĢ 

ve tartıĢılmıĢtır. TRT temsilcisi, bu toplantıda iletiĢim fakültelerinden; 

kavramlar üzerinde uzlaĢma, izleyici araĢtırmalarında iĢbirliği, yerel 

haberlerin toplanması konusunda ortak giriĢimler ve telif hakları 

konusunda birlikte hareket etme gibi taleplerde bulunmuĢtur. Buna 

karĢılık iletiĢim fakülteleri de TRT'den; öğrencilerin ürünlerinin 

yayımlanması, haberlerinin kullanılması ve izleyici araĢtırmalarının 

birlikte gerçekleĢtirilmesi gibi konularda destek istemiĢtir. 

 

 Öte yandan, TRT ile bazı iletiĢim fakülteleri arasında iĢbirliği 

fiilen de baĢlamıĢ bulunmaktadır. Nisan 2001 tarihinde yapılan 

görüĢmeler sonunda iĢbirliğine olumlu yaklaĢan iletiĢim fakülteleri, 

teknik altyapılarını, yoğunlaĢtıkları alanları, ellerinde hazır bulunan 

yayınlanabilir nitelikteki materyalleri, gerçekleĢtirilmesi düĢünülen 

prodüksiyonlara ait projeleri belirleyip TRT'ye bildirmiĢler ve 

iĢbirliğini yürütmek üzere bir öğretim elemanı tayin etmiĢlerdir. Bu 

giriĢimin ilk sonucu olarak öğrencilerin bazı ürünleri TRT'de 

yayınlanmıĢ, TRT'ye iletilen projeler değerlendirmeye alınmıĢ ve diğer 

konularda iletiĢim fakültelerindeki koordinatörler ile TRT'nin bu 

projeyle ilgili koordinatörü Hasan Çakır arasında görüĢmeler 

sürdürülmüĢtür. 

 

 Bu yıl yapılacak olan ĠletiĢim Fakülteleri 8. Dekanlar 

Toplantısında yaklaĢık bir yıldır sürmekte olan iĢbirliğinin sonuçları 

değerlendirilecek ve yeni iĢbirliği alanları konusunda geliĢtirilmiĢ 

düĢünceler tartıĢmaya açılacaktır. Bunlar arasında, yerel haberlerin 

TRT adına iletiĢim fakülteleri tarafından toplanması, düzenlenecek 

projelerde basarı kazanan öğrencilerin TRT'de istihdamına imkan 

sağlanması, TRT'nin iletiĢim fakültelerine teknik ve bütçe anlamında 

sağlayabileceği destekler gibi konuları ağırlık taĢımaktadır. BaĢlatılmıĢ 

olan ancak henüz beklenen seviyeye ulaĢmamıĢ olan iĢbirliği 

çabalarının, bu toplantı sonrasında gerçekçi ve uygulanabilir bir 

duruma getirilmesi amaçlanmıĢtır. 
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5. Yeni RTÜK yasa tasarısının değerlendirilmesi 
 

 Bilindiği gibi 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve 

Yayınları Hakkında Kanun, uygulandığı dönem içerisinde çeĢitli 

yönleriyle tartıĢma yaratmıĢtır. Yasa; hem sektördeki kuruluĢlar, hem 

akademisyenler ve hem de yasa koyucular tarafından yetersiz 

bulunmuĢtur. Bu yüzden yıllardır çeĢitli platformlarda söz konusu 

yasanın revize edilmesiyle ilgili istekler dile getirilmiĢtir. 

 

 3984 sayılı yasa üzerindeki kapsamlı raporlardan biri Prof. Dr. 

Asaf Varol, Prof.Dr. Ersan ĠLAL, Prof. Dr. Aysel AZĠZ, Prof. Dr. 

Nükhet GÜZ ve Prof. Dr. Unsal OSKAY tarafından hazırlanan ve 5. 

ĠletiĢim Fakülteleri Dekanları Toplantısı'nda sunulan "3984 Sayılı 

Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınlan Hakkında Kanundaki 

ÇeliĢkiler Hakkında Hazırlanan Taslak Raporu"dur. 

 

 Yasa değiĢikliğinin TBMM gündemine gelmesinden sonra da 

çeĢitli iletiĢim fakülteleri istek, öneri ve temennilerini dile 

getirmiĢler, hatta Meclis ve siyasal partileri bilgilendirmeye yönelik 

giriĢimlerde bulunmuĢlardır. Bu giriĢimlerin en önemlilerinden biri 

Selçuk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi tarafından hazırlanan ve radyo 

televizyon bölümü bulunan fakültelere yerel frekans tahsisini 

öngören maddenin tasarıya eklenmesi talebi olmuĢ ve bu talep 

gerçekleĢtirilmiĢtir.Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Abdurrahman Kutlu da YÖK ve TBMM nezdinde ilgili 

değiĢikliğin eklenmesi için çaba göstermiĢtir. 

 

 Yasa değiĢikliği "Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve 

Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun" 

adıyla ve 4676 kanun numarasıyla, 7 Haziran 2001 tarihinde TBMM'de 

kabul edilmiĢtir. Bu yasa da kabul edildiği tarihten itibaren yoğun bir 

Ģekilde tartıĢılmıĢtır. Sektör temsilcileri, akademisyenler ve hatta RTÜK 

üyeleri yasanın çeĢitli yönlerine itiraz etmiĢtir.  

 

 Sonuç olarak CumhurbaĢkanı Sezer, 18 Haziran 2001 tarihinde 

yasayı bir kez daha görüĢülmek üzere TBMM'ye geri göndermiĢtir. 

CumhurbaĢkanı geri gönderme gerekçelerini açıklarken, yasanın 

kamuoyunca da tartıĢılan çeĢitli yönlerine dikkat çekmiĢtir. Öne çıkan 

noktalar; bazı tanımların açık olmaması, RTÜK üyelerinin 
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belirlenmesiyle ilgili hususlar, ceza oranlarının yüksekliği ve 

özellikle de radyo televizyon sahipliği konusu olmuĢtur. 

Kamuoyundaki tartıĢmalarda, yeni yasanın uygulanması halinde, 

medyada tekelleĢmeye yol açacağı, medya kuruluĢlarının 

bağımsızlığını ve nesnelliği zedeleyeceği yönünde olmuĢtur. 

 

 Konu, ĠletiĢim Fakülteleri 7. Dekanlar Toplantısı'nda da 

gündeme alınmıĢ ve sonuçta 8. Dekanlar Toplantısında radyo 

televizyon yasasının Ģekillenmesine katkıda bulunulmasına karar 

verilmiĢtir. Bu amaçla yapılacak olan sunum, 4676 sayılı kanunla 

yapılması öngörülen değiĢiklikleri CumhurbaĢkanı'nın geri gönderme 

gerekçelerini akademisyenlerin ve sektör temsilcilerinin itiraz 

noktalarını özetlemeyi amaçlamaktadır. Böylece 8. Dekanlar 

Toplantısın da radyo televizyon yasası ile ilgili yapılacak görüĢmelere 

ve alınacak kararlara katkıda bulunmak, bir tartıĢma platformu yaratmak 

hedeflenmiĢtir. 

 

 

6. Ulusal Kamuoyu AraĢtırma Birimi (Turkpoll) Projesi 

 

 "Türkiye Ulusal Kamuoyu AraĢtırmaları Ağı (Türkish 

National Public Opinion Polls Network) adı verilen ve kısaca 

TURKPOLL olarak anılan proje, temelde ülkemizdeki tüm iletiĢim    

fakültelerinin ortaklaĢa kamuoyu araĢtırmalarını yürütmelerini 

hedeflemektedir. 

 

 Günümüzde bir çok kurum kamuoyunun tercih, eğilim, beklenti 

ve görüĢlerini öğrenmeyi amaçlamakta, politika ve stratejilerini bu yönde 

geliĢtirmeye çalıĢmaktadır. Bu nedenle ülkemizde de Kamuoyu 

araĢtırmalarına büyük bir talep doğmuĢ ve bu iĢi yapan bir çok sayıda 

firma/ajans ortaya çıkmıĢtır. Ancak bu firma veya ajansların içerisinden 

çok azının bilimsel kriterlere dayalı, geçerli ve güvenilir araĢtırmalar 

yaptıkları gözlenmektedir. Bütün ülkeden on binlerce örneklem üzerinde 

hızlı bir biçimde anket yapabilen, bunları bilimsel olarak yorumlayıp 

değerlendirebilen, maddi kaygıları temel amaç edinmeyen ve kamuoyunda 

alanında uzmanlık ve saygınlığıyla yer edinecek bir birime ihtiyaç 

bulunmaktadır. 

 

 Bu ihtiyacı TURKPOLL projesinin gidereceği düĢünülmektedir. 

Proje; iletiĢim fakültelerinin kendi aralarında ortak bir çalıĢma ağı 
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oluĢturarak kamuoyu araĢtırmaları yapmalarını, öğrencilerine uygulama 

alanları oluĢturmalarını ve maddi gelir elde etmeyi amaçlamaktadır. 

 

 

7.  ĠletiĢim Sektörü ve Üniversite ĠĢbirliği 

 

 Basın, halkla iliĢkiler, reklam, radyo, televizyon ve sinema gibi 

günümüzün önemli alanlarında kaliteli personel yetiĢtirmeyi hedefleyen 

ĠletiĢim Fakülteleri ile sektör arasındaki iĢbirliği ve diyalog büyük önem 

taĢımaktadır. Bu iĢbirliği ve diyalog sayesinde tarafların birbirlerinin 

beklentilerini daha iyi anlayacağı ve olumlu çalıĢmalar ortaya çıkacağı 

düĢünülmektedir. Bu amaçla sektörün temsilcileriyle ĠletiĢim Fakültesi 

yöneticilerinin düzenli olarak toplanmaları uygun olacaktır. Bu 

toplantılarda görüĢülmesi öngörülen konular arasında aĢağıdakiler 

sayılabilir: 

 

 ĠletiĢim Fakültelerinin sektörden, sektörün iletiĢim Fakültelerinden 

beklentileri, Eğitimin kalitesinin artırılması,  

 Her iki tarafın, birbirlerine yapabilecekleri teknolojik ve bilimsel 

yardımlar, 

 Yasama ve yürütme organlarından sektör adına talep edilecek 

konuların değerlendirilmesi ve düzenlenmesi, 

 Mezunların iĢ imkanlarının araĢtırılması ve bu konuda eĢgüdümü 

sağlayacak düzenlemelerin yapılması,  

 Sektörün uygulama ve eğitim kollarının problemlerinin tartıĢılacağı, 

çözüm yollarının geliĢtirileceği çeĢitli toplantı, seminer, panel ve 

benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi, 

 YurtdıĢı kuruluĢlarla iliĢkilerin kurulması ve ortak faaliyetler. 

 

 

8. 6. Radyo,  Televizyon  ve  Sinema  Eğitimi  Veren  Okul  Yöneticileri     

        Ġle Yapılan Diyalog Toplantısı 

 

Sayın Konuklar, 

 

TRT Kurumu ile radyo, televizyon ve sinema eğitimi veren 

kurumlar arasındaki iĢbirliğini geliĢtirmek istiyoruz. 

 

Bu çerçevede; 

 Radyo, televizyon ve sinema alanında öğrenim gören gençleri, 
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özgün program projeleri üretmeye özendirmek, 

 Amatör heyecanla tasarlanan projelere kamu yayın kurumu 

televizyonlarından yayınlanma fırsatı vererek kuramsal ve pratik 

eğitime katkı sağlamak, 

 Profesyonel prodüksiyon süreci içinde aktif görev alma olanağı 

sağlayarak öğrencilerin deneyim kazanmalarını desteklemek, 

 ĠĢbirliği bağlamında üretilecek özgün programlarla TRT program 

yelpazesini çeĢitlendirerek zenginleĢtirmek, 

 Üniversitelerimizdeki yaratıcı insan gücü ile TRT kurumunun 

teknik ve maddi olanaklarını buluĢturarak, varolan potansiyelin 

doğru ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını sağlamak, 

 Radyo, televizyon ve sinema eğitimi gören öğrencilerle müstakbel 

çalıĢma alanları olan TRT kurumu arasında sıcak bir iliĢki 

kurulması amacıyla bir dizi çalıĢma baĢlatıyoruz. 

  

Aslında bu iliĢki staj nedeniyle bir ölçüde kuruluyor. TRT her yıl 

yaklaĢık 300 öğrenciye staj imkanı veriyor. Stajlarını TRT'de yapan 

öğrencilerin bir bölümünü bir süre sonra TRT yayıncıları arasında 

görüyoruz. Bu da bizi sevindiriyor. 

 

Bir de 1990 yılından beri sürdürülen "Genç Sinemacılar" 

projesi var. Gençlerle iĢbirliği halinde yüze yakın kısa film 

gerçekleĢtirildi. Nuri Bilge CEYLAN, Mustafa ALTIOKLAR, YeĢim 

USTAOĞLU, Oğuzhan TEZCAN gibi adları bilinen yönetmenler, 

ilk projelerini "Genç Sinemacılar" da gerçekleĢtirdiler. Kısa film 

yapımını özendirmek için bu projelere destek vermeyi sürdürüyoruz. 

Gelen projeler içinde gerçekleĢtirmeye uygun bulduklarımıza kamera, 

ses, ıĢık, seslendirme ve kurgu ekibi ile gerekli araç gereci veriyoruz. 

ġimdi  biz  bu  iĢbirliğini biraz daha  geniĢletip  programlara  da  

taĢımak  istiyoruz. 

 Nasıl olacak bu? Burada konuĢup tartıĢacağız. ArkadaĢlar 

yaptıkları ön çalıĢmalarda program bağlamında iliĢkilerin üç 

biçimde değerlendirilebileceğini söylüyorlar. 

 

Birincisi, eğitim sürecinde gerçekleĢtirilen ancak hiçbir 

televizyon kanalında yayınlanmayan programlar değerlendirilebilir. 

ArĢivlerinizde yer alan programlar incelenir, yayınlanmaya değer 

bulunanlar, öngörülecek bir telif ücreti karĢılığında yayınlanabilir. 
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Ġkincisi, öğrenciler program projeleri geliĢtirip 

önerebilirler. Bu öneriler değerlendirilir, yapılmasına karar 

verilenler, TRT'nin teknik ve maddi olanakları ile 

gerçekleĢtirilebilir. 

 

Üçüncüsü, yayınlanmaya değer projeler okulların teknik 

olanakları ile gerçekleĢtirilebilir. Bu durumda da TRT 

prodüksiyonu maddi açıdan destekleyebilir. 

 

Öngörülen bu iĢbirliğinin nasıl gerçekleĢtirilebileceği 

konusunda, burada belirlenecek görüĢlerin ıĢığında arkadaĢlar 

gerekli çalıĢmaları yapacaklar. Sanıyorum her okulda, 

organizasyonu ve koordinasyonu sağlayacak danıĢman bir hocamız 

olacak. 

 

Bu bağlamda bir program öneri formatı ve iliĢkileri 

düzenleyen, karĢılıklı hak ve sorumlukları saptayan bir sözleĢme 

formatı hazırlanacaktır. ĠliĢkiyi daha düzenli ve sistemli bir hale 

getirmek için yapılacak bu çalıĢmalar ayrıca görüĢünüze 

sunulacak ve önerileriniz doğrultusunda gerçekleĢtirilecektir. 

 

TRT yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olmamak kaydı ile 

öğrencilerin alabildiğine özgür projeler geliĢtirmelerini 

istiyoruz. Program tür, format ve içerikleri açısından herhangi bir 

kısıtlama getirmek istemiyoruz. Bir bakıma bu programları 

"Deneysel televizyon programı" olarak değerlendirmek istiyoruz. 

Bunların içinde çok parlak projeler çıkarsa, onları ayrıca 

değerlendirebiliriz. Otuz saniyelik bir spottan yarım saatlik bir 

programa kadar her türlü projeye açığız. 

 

Program iliĢkilerinin dıĢında radyo - televizyon yayıncılığı 

ile ilgili güncel geliĢmelerle ilgili ortak çalıĢmalar yapılabilir. Ortak 

toplantılar yapılabilir ve iletiĢim alanı ile ilgili akademik yayınların 

çıkarılması için ortak çaba harcanabilir. 

 

Bu amaç doğrultusunda atılmıĢ önemli bir adım olarak 

gördüğümüz bu toplantıya katıldığınız için teĢekkür ediyorum. 

 

   Yücel YENER  

TRT Genel Müdürü 
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Resim 12.  Sekizinci Dekanlar Toplantısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 13.  Sekizinci Dekanlar Toplantısından Bir Görünüm 



 

 

 

 

 

DOKUZUNCU 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

DEKANLARI TOPLANTISI 
 

 

 

 

 

04 – 05 NİSAN 2002 

KIBRIS  

 

 

 

 

 

 

 
  

“Doğru olduğundan emin ol, 

sonra ilerle.” 

David Crockett 
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9. 1. Dokuzuncu ĠletiĢim Fakültesi Dekanları Toplantısı Gündemi  

 

1.   TRT ile ĠletiĢim Fakültelerinin iĢbirliği ve ortak etkinlikler düzenleme 

ilkeleri  

2.   TRT Kamu Yayıncılığı Ödülleri Uygulama (Doğu Akdeniz Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi'nin hazırladığı taslak ektedir.) 

DOKUZUNCU  ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ DEKANLARI 

TOPLANTISI 

 

TARĠH 04 –05 Nisan 2002 

YER Gazimağusa (K.K.T.C.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATILAN 

ÜNĠVERSĠTELER 

Üniversite 

Adı 

Katılan Üye 

Anadolu Prof.Dr. Sezen ÜNLÜ 

Ankara Doç. Dr Asker KARTARI 

Atatürk Prof. Dr. Sevim AKTEN 

BaĢkent Prof. Dr. Korkut ERSOY 

Bilgi Prof. Dr. Aydın UĞUR 

Doğu Akdeniz Prof. Dr. Murat BARKAN 

Ege Prof. Dr. Seyide PARSA 

Fırat Prof. Dr. Asaf VAROL 

Galatasaray Prof. Dr. Merih 

ZILLIOĞLU 

Gazi Prof. Dr. Nurettin GÜZ 

Ġstanbul Prof. Dr. Suat GEZGĠN 

Kocaeli Prof Dr. ġermin 

TEKĠNALP 

Lefke Avrupa Prof. Dr. Faruk KALKAN 

Maltepe Prof. Dr. Ersan ĠLAL 

Marmara Prof. Dr. Ahmet 

ġAHĠNKAYA 

Selçuk Prof. Dr. D. Ali DĠNÇ 

TRT  Müjdat KOÇER 

TRT  Hasan ÇAKIR 

Yeditepe Prof. Dr. Aysel AZĠZ 

Yeditepe Prof. Dr. Suat ANAR 
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3. ĠletiĢim Eğitimi Konseyi'nin Kurulması (Fırat Üniversitesi ĠletiĢim 

Fakültesi'nin hazırladığı taslak ektedir.) 

4.   ĠletiĢim Formasyon Eğitimi (Selçuk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi'nin 

Hazırladığı Öneri) 

5.   ĠletiĢim Kongresi 

6.   RTÜK Yasası GeliĢmeleri 

7.   Duyuru-Sempozyum 

8.   Kamu Memur Yasası 

9.   ĠLAD 

 

 

9. 2. GörüĢmeler Sonucu 

 

ĠletiĢim Fakülteleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT ile 

iĢbirliği olanakları) gündemi kapsamında; 

 

1. 'ĠletiĢim Fakülteleri île Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 

(TRT) iĢbirliği protokolüne son halinin verilmesi, 

2. "Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) stajlarında 

yaĢanan verimlilik sorunlarının giderilmesi, 
3. "Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Kamu 

Yayıncılığı Kalite Ödülleri Organizasyonunun tartıĢmaya 
açılması. 

4. "ĠletiĢim Eğitimi" gündeminin kapsamında ise; "Kamuoyu 
AraĢtırmaları Ortak GiriĢim SözleĢmesi”ne son halinin verilmesi. 

5. "ĠletiĢim Bilimleri Eğitimi Konseyi'nin” kurulması, 
6. "3984 sayılı Radyo Televizyonlarının KuruluĢ ve Yayınları 

hakkındaki yasanın 10. maddesindeki ĠletiĢim Fakülteleri'nin 
Yayın Ġzni ile ilgili maddenin karĢılaĢtığı sorunun çözümü için 
giriĢim", 

7. "Uzaktan Eğitim ve ĠletiĢim Fakülteleri'nde Öğrenci 
uygulamaları için Radyo Televizyon Yayını talebinin 
görüĢülmesi" 

8. "3. ĠletiĢim Kongresi'nin Duyurulması " 
9. "Kamu Sektöründe ĠletiĢim Fakültesi Mezunların Ġstihdamı ile 

ilgili olarak yaĢanan yasal sorunlar " tartıĢıldı. 
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Bu gündemle ilgili olarak aĢağıdaki karar alındı 

1. "ĠletiĢim   Fakültelerinin   Türkiye   ve   Radyo   Kurumu   
(TRT)   ile   iĢbirliği olanakları. ": 

2. "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Kumu 
Yayıncılığı Kalite" ile ilgili metinin incelenmesine, 
hazırlanılacak olan Ģartname taslağının Doğu Akdeniz 
Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesinin sorumluluğu altında 
hazırlanmasına, 

3. Sözü geçen Ģartnamenin hazırlandıktan sonra dekanlara e-
posta aracılığıyla bildirilip üzerinde uzlaĢılan son halinin 
TRT Genel Müdürlüğü ile imzaya hazır hale getirilmesine, 

4. Bu konuda son görüĢmenin TRT tarafından düzenlenmesine, 

5. Telif hakları yasasına atıfta bulunarak protokol taslağı 
hazırlanmasına, 

6. Radyo Televizyon ve Sinema okulları haricinde ĠletiĢim 
Fakültesi ve ĠletiĢim Bilimlerinin benzer bir protokol 
hazırlamalarına, 

7. ĠletiĢim Sözlüğünün hazırlanmasında Ege Üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Maltepe 
Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve TRT'nin bir araya 
gelerek Ģartname hazırlamalarına ve hazırlanan 
Ģartnamenin dekanlara e- posta aracılığı ile bildirilmesine. 

8. Staja gönderilen öğrencilerin deneyim, birikim ve ilgili 
belgelerinin (ders içerikleri, aldıkları dersler, ders 
programları belgelendirilip TRT'ye gönderilmesine oy 
birliği ile karar verilmiĢtir. 

 
"İletişim Eğitimi" 

9. "Kamuoyu AraĢtırmaları Ortak GiriĢimi" hizmet 
protokolü konusunda Sn. Prof Dr Asaf VAROL, Sayın 
Prof Dr. Ersan ĠLAL ve Sayın Prof. Dr. Dursun Ali 
DĠNÇ'in   birlikte  çalıĢma  yaparak,   bir   sonraki  
dekanlar toplantısından önce dekanların görüĢlerine 
sunmalarına, 

10. Bu çalıĢmanın   "İletişim Fakültesi Kamuoyu Araştırma 
Birimi (IFKAB) olarak isimlendirilmesine, 

11. Prof. Asaf VAROL'un ĠletiĢim ve ĠletiĢim Bilimleri Eğitim 
Konseyi konusunda bir çalıĢma yaparak bu çalıĢmayı 
dekanlara  aktarmasına, Üniversite Rektörleri onay 
verdiği taktirde çalıĢmaların baĢlatılmasına, 

12. ĠletiĢim fakültelerine yayın  izni veren değiĢikliğin 
korunması konusunda dekanların yasama organı,  Yayın 
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Yüksek Kurulu ve Radyo Televizyon Üst Kurulu'na yazı ile 
bu hakkın korunması gerektiğinin bildirilmesine,  

13. Aria'nın sponsorluğunda Mayıs ayında, Ġstanbul'da 
gerçekleĢtirilecek olan III. ĠletiĢim Kongresi ilgili yazının 
incelenmesine, Dekanların ilgili yazıları fakülte elemanlarıyla 
görüĢüp bildirmelerine, oybirliğiyle karar verilmiĢtir 

 

 

9. 3. Toplantı Gündeminin Altıncı Maddesiyle Ġlgili Ek 

 

9. 3. 1. “4676 Sayılı Kanun” 

 

Mevcut 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢları ve 

Yayınları Hakkındaki Kanun, üniversitelerimizin radyo ve televizyonu 

uzaktan öğretim amacıyla kullanmalarını engelleyen maddeler yukarıda 

ele alınmıĢtı. Bu kanunu değiĢtiren ve TBMM 'inde 7.6.2001 tarihinde 

kabul edilen 4676 sayılı "Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları 

Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu Ġle Kurumlar 

Vergisi Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun" meclisimizden 

kabul edilerek CumhurbaĢkanımız Sayın Ahmet Necdet SEZER'in 

onayına sunulmuĢtu. Bu kanun CumhurbaĢkanımız tarafından veto 

edilmiĢti. Oysa bu kanunun 10. maddesinde "...Türkiye Radyo-Televizyon 

Kurumuna ait radyo ve televizyonlar ile Meteoroloji ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü bünyesinde yayın yapan Meteoroloji Radyosu, Emniyet 

Genel Müdürlüğü bünyesinde yayın yapan Polis Radyosuna ulusal, 

bölgesel ve yerel, radyo-televizyon bölümleri bulunan iletişim 

fakültelerine yerel bazda frekanslar ve kanallar ücretsiz olarak tahsis 

edilir....'" hükmü yer alıyordu. Bu maddenin yasallaĢması durumunda, 

üniversitelerimiz uzaktan eğitim yapabilmek için kendi yerel radyo ve 

televizyon birimlerini kurabileceklerdir (TBMM, 7.6.2001). 

 

Ġnternet üzerinden radyo ve televizyon teknolojileri kullanılarak 

yapılacak uzaktan eğitim çalıĢmaları önündeki engelleri kalkması için 

de kapalı devre yayının tanımı değiĢtirilmelidir. 

 

9. 3. 2. Sonuç 

 

Yukarıda detaylarıyla açıklanan hususlar dikkatlice incelendiğinde, 

üniversitelerimizin kendi kurdukları sistemlerle uzaktan eğitim 

yapmasını temin edecek yasalarda, yönetmeliklerde eksiklikler ve 

çeliĢkiler bulunduğu fark edilecektir. Demokratik, hür ve de uzaktan 
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eğitimin hızla yaygınlaĢtırılabilmesi için yasalarda ve ilgili 

yönetmeliklerde revizyona gidilmesi kaçınılmazdır. 

 

Enformatik Milli Komitesi ise, uzaktan eğitimin süratle ülkemizde 

yaygınlaĢmasını temin etmek için çalıĢmaları hakkında özeleĢtiri 

yapabilmeli ve gerekli olabilecek yasa, yönetmelik vb çalıĢmaları süratle 

gerçekleĢtirerek Yükseköğretim Kurulu'na öneri olarak sunabilmelidir. 

 

 

9. 4. Toplantı Gündeminin Üçüncü Maddesi Ġle Ġlgili Ek 

 

(Üniversitelerarası Kurul Bünyesinde İletişim Eğitimi Konseyi 

Kurulması Hakkında Yönerge) 

 

KuruluĢ  

 

MADDE 1. Üniversitelerarası Kurula bağlı olarak ĠletiĢim Eğitimi Konseyi 

adı ile bir Konsey kurulmuĢtur. 

  

Amaç 

 

MADDE 2. Konseyin amacı; iletiĢim fakülteleri arasında iĢbirliği 

kurmak, ĠletiĢim fakültelerin eğitim-öğretimine iliĢkin ilkeler, süreler ve 

uygulamalarda uyumu sağlamak, iletiĢim eğitimi alanında 

Üniversitelerarası Kurulunun yetkili olduğu konularda bu kurula önerilerde 

bulunmaktır. 

 

Organlar 

 

MADDE 3. Konseyin Organları; 

a) BaĢkan ve BaĢkanlık Divanı, 

b) Genel Kurul, 

c) Genel Kurulca oluĢturulan çalıĢma birimleridir.  

 

a) BaĢkan: ĠletiĢim Fakültesi Dekanlarının kendi aralarında gizli oyla 

seçtikleri bir ĠletiĢim Fakültesi Dekanı,   Komitenin BaĢkanıdır. BaĢkan, 3 

üyeyi baĢkan yardımcısı olarak üçer yıl süre ile atar. BaĢkanın bulunmadığı 

hallerde baĢkan yardımcılarından biri baĢkanının yerine vekalet eder. 

b) Konsey Genel Kurulu: Konsey Genel Kurulu, ĠletiĢim Fakülteleri 

Dekanlarından oluĢur. 
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c) ÇalıĢma Birimleri:   Konsey  Genel   Kurulu  ihtiyaca  göre   ÇalıĢma 

Birimlerini ve Komisyonlar kurabilir ve bunların çalıĢmaları ile ilgili 

esasları tespit eder. 

 

MADDE 4. Bu yönerge, Üniversitelerarası Kurulda kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer.  

 

MADDE 5. Bu Yönerge, Üniversitelerarası Kurul BaĢkam tarafından 

yürütülür. 

 

 

9. 5. Toplantı Gündeminin Üçüncü Maddesiyle Ġlgili Ek 

 

 

T.C. 

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ  

REKTÖRLÜĞÜ 

 

Sayı      : B.30.2.KOÜ.0.00.00.01 –     Tarih : 

Konu     : 28.03.2002 

 

ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI'NA, 

Üniversitelerarası Kurul'da etkinlik gösteren Konseyler içinde 

tüm meslek Dekanları, örneğin, Tıp ve Sağlık Bilimleri Konseyinde. 

Tıp Fakültesi. DiĢ Hekimliği Fakültesi. Eczacılık Fakültesi Dekanları 

ile HemĢirelik Yüksekokulu Müdürleri yer almaktadır. 

Ancak aynı amaçlar doğrultusunda çalıĢan "Sosyal Bilimler 

Eğitim Konseyi”nde hiçbir ĠletiĢim Fakültesi yer almamaktadır. 

ĠletiĢim Fakülteleri ile ilgili sorunları, alan dıĢındaki Dekanlara 

anlatmak zorluklar yaratacağından bu Konseyde bir ĠletiĢim Fakültesi 

Dekanının yer alması, eğer bu gerçekleĢmezse, bir "ĠletiĢim Eğitimi 

Konseyinin" kurulması yararlı olacaktır. 

                        Bilgilerinizi rica ederim. 

                              Prof. Dr. Baki KOMġUOĞLU 

 R E K T Ö R  
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9. 6. Toplantı Gündeminin Ġkinci Maddesiyle Ġlgili Ek 

 

Kimden:       Murat Barkan [murat.barkan@emu.edu.tr] 

Gönderme   ÇarĢamba, Mayıs 29, 2002 08:30 AM 

tarihi:  
Kime: Prof.Dr. Suat Sezgin; Prof.Dr. Suat Anar; Prof.Dr. 

Sezen Unlu; Prof.Dr. Seyide Parsa; Prof.Dr. Sevim Akten; 

Prof.Dr. Sermin Tekinalp; Prof.Dr. Oğuz Onaran; Prof.Dr. 

Nurettin Güz; Prof.Dr. Merih Zillioglu; Prof.Dr. Haluk 

Ulman; Prof.Dr. Ersan Hal; Prof.Dr. Deniz Derman; Prof.Dr. 

Belma Aksit; Prof.Dr. Aysel Aziz; Prof.Dr. Aydin Uğur; 

Prof.Dr. Asaf Varol; Prof. Dr. Dursun Ali Dine 

Konu:           TRT Kamu Yayinciligi Kalite Ödülleri Yarisma  

                     ġartnamesi  (taslak) 

 

 

Sayın Hocalarım,     

 

Öncelikle çalıĢmalarınızda baĢarı ve kolaylıklar diliyorum. Ekte, son 9. 

ĠletiĢim Fakülteleri Dekanlar Toplantısı'nda üstlendiğimiz "TRT Kamu 

Yayıncılığı Kalite Ödülleri YarıĢması ġartnamesi" taslağı ile ilgili olarak 

Doğu Akdeniz Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi olarak tamamladığımız 

çalıĢmayı bilgi ve görüĢünüze sunuyoruz. DeğiĢiklik, düzeltme ve katkı 

konusundaki önerilerinizi mümkün olan en kısa zamanda (05.06.2002 

gününü geçmeyecek biçimde) bildirdiğiniz takdirde memnuniyetle 

değerlendireceğimizi belirtiyor selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

  

                                                      

                                                    Prof. Dr. Murat Barkan 

 Dekan  

 DAÜ ĠletiĢim Fakültesi 
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9. 6. 1. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) 

 

“Ulusal Kamu Yayıncılığı Kalite Ödülleri YarıĢması” 

 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), radyo ve televizyon 

yapım ve yayını alanında kamu yayıncılığı duyarlılığının (etik) öncüsü 

olmuĢ; bu alanda geçerli etik değerlerin temel ölçüt, ölçek ve ilkelerini 

uygulamalarıyla sergilemiĢ; iletiĢim sektöründe kamuya hizmet 

anlayıĢının temsilciliğini yapmıĢ ve yapmakta olan; söz konusu  anlayıĢ, 

duyarlılık ve değerleri ayırt edici bir misyon olarak tanımlayarak bunları 

TRT misyonu (görevi) olarak benimsemiĢ saygın bir yapım ve yayın 

kuruluĢudur.  

 

Bu kimliğiyle TRT, Türkiye’de yerel, yöresel yada ulusal çapta 

gerçekleĢtirilen radyo ve televizyon yayınlarında belirtilen anlayıĢ, değer 

ve duyarlılıklara dayalı TRT vizyonu (öngörü) çerçevesinde iletiĢim 

sektörüne yön veren yapım ve yayın kalitesi söz konusu olduğunda 

baĢvurulabilecek ilk ve tek kaynaktır. 

 

Bununla birlikte, iletiĢimin yasama, yürütme ve yargı gücü 

karĢısındaki konumunun kamuoyu önünde ciddi biçimde tartıĢıldığı, 

sorgulandığı ve yargılandığı bir dönemde, bu konumu açısından TRT 

vizyon ve misyonunu sadece yapım ve yayınla sınırlı görmek hatalı olur. 

TRT, benimsediği vizyon ve üstlendiği misyon ile iletiĢim sektöründe 

yapım ve yayınlarıyla kamu hizmeti üreten kuruluĢların toplumsal güç 

dengesi içinde, kendini doğru yerde konumlandırmasına da ideal bir 

örnek oluĢturmuĢtur. 

 

Bununla birlikte TRT’nin, 80’lerin baĢından bu yana kamuoyu 

ile yaĢadığı sarsıntıları bundan sonraki dönemde yaĢama olasılığının 

ortadan kalkması gerekmektedir. Bunun için belirtilen vizyon, misyon 

ve konumunun, kamuoyu önünde netleĢmesi, özel medya kuruluĢları ile 

karĢılaĢtırıldığında sahip olduğu ayrıcalık, saygınlık ve otoritesinin 

bilimin otoritesi ile bütünleĢerek pekiĢtirilmesi bir zorunluluk halini 

almaktadır.  

 

Bu nedenle yeniden yapılanma sürecinde TRT’nin, iletiĢim 

bilim ve ilgili akademik çevreler ile yakın iĢbirliği kurması en etkili 

davranıĢ seçeneği olmaktadır. 
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TRT Kamu Yayıncılığı Kalite Ödülleri YarıĢması, sektörde kamu 

yayıncılığı duyarlılığının (etik), kamuya hizmet anlayıĢının, TRT vizyon 

ve misyonunu temel alan kalite bilincinin, iletiĢim bilimin saygınlığı ile 

bütünleĢerek pekiĢtiği, yaygınlaĢtığı ve otoriteye dönüĢtüğünün 

kamuoyu önünde tescil edildiği bir ödüllü yarıĢma olacaktır.  

Bu yönüyle TRT Kamu Yayıncılığı Kalite Ödülleri YarıĢması; 

i. belirtilen kalite ölçütlerini temel değerlendirme ölçütü olarak 

benimseyen, 

ii. bu nedenle belirtilen duyarlılık, anlayıĢ, misyon ve vizyonun 

ürünlere yansıdığı oranda baĢarılı olunabilen, 

iii. ölçme ve değerlendirmede bilimin kabul ettiği ölçütleri temel 

alan, 

iv. akademik nesnelik, saygınlık ve otorite ile bütünleĢen, 

v. özel ve kamu yapımcılarının eĢit haklarla  yarıĢabildiği, 

vi. profesyoneller yanında amatörlerin de yer alabildiği, 

vii. yerel, bölgesel ve ulusal boyutta yayınlanmıĢ eserlerin 

katılabildiği, 

viii. kurum ve kiĢilerin değil ürünlerin boy ölçüĢtüğü, 

ix. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki yapım ve yayın 

kuruluĢlarınca üretilen eserlere açık ödüllü bir yarıĢma 

olacaktır. 

            

 

“TRT Kamu Yayıncılığı Kalite Ödülleri YarıĢma ġartnamesi” 

 

Amaç 

 

Bu ödül yarıĢmasının amacı; 

 

Madde 1:  Ulusal sınırlar içinde etkinlik gösteren iletiĢim sektöründe 

üretim yapan kuruluĢlarda yayınlanan radyo ve televizyon 

yapımlarının, içerik ve biçimsel özelliklerini iletiĢim bilim 

çevrelerince tanımlanmıĢ ölçüt ve ölçekleri temel alan 

kamu yayıncılığı duyarlılığı (etik) ve kamu hizmeti 

anlayıĢı çerçevesinde yarıĢtırarak ödüllendirmek, 

 

 

Madde 2: Ön planda ürünü (yapımı) ve üreticiyi; arka planda ve 

dolaylı olarak da ödüle değer bulunan ürünün üretimini 
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yayınlayarak ve ilgili kamuoyuna ulaĢmasını sağlayarak 

destekleyen kuruluĢu ödüllendirmek, 

 

Madde 3: Bilimin tanımladığı ölçek ve ölçütler çerçevesinde 

kamuoyu yayıncılığı duyarlılığını (etik) kamu hizmeti 

anlayıĢı çerçevesinde sergileyen ürünü (yapım), bu 

duyarlılık ve anlayıĢın radyo ve televizyon dalında kurucu 

ve temsilcisi olan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 

(TRT) tarafından ödüllendirilmesini sağlamak, 

 

Madde 4: Kamu yayıncılığında bilimsel ölçüt ve ölçeklere uygun 

olarak tanımlanmıĢ kamu yayıncılığı duyarlılığı (etik) ve 

kamuya hizmet anlayıĢını temel alan yapım ve yayın 

kalitesinin destekleyerek teĢvik etmek, 

 

Madde 5: Kamu yayıncılığı duyarlılığı (etik) ve kamu hizmeti 

anlayıĢını yapım ve yayın kalitesinin temel ölçüt ve 

göstergesi olarak benimsenmesini güvence altına almak 

için iĢbirliği içinde olması gereken bilimsel ve akademik 

çevreler ile bu ölçüt ve göstergelerin uygulayıcısı 

konumundaki TRT’yi özel ve kamusal kanallarda 

yayınlanmıĢ eserleri değerlendiren otorite konumunda 

yakınlaĢtırarak bu otoriteyi organik bir iĢbirliğine 

dönüĢtürerek kamuoyu önünde pekiĢtirmek, 

 

Madde 6: Bilimsel ve akademik çevrelerin kamu yayıncılığı 

duyarlılığı (etik) ve kamuya hizmet anlayıĢının iletiĢim 

sektöründe üretim yapan kurum ve kuruluĢlarda üretim 

süreçleri ve ürünün (yapım ve yayın) kalite tanımının 

temel öğesi olarak benimsenmesine yönelik olarak 

araĢtırma, bilimsel yayın ve öğretim çabalarını teĢvik ve 

motive etmek, 

 

Madde 7: YarıĢma ve ödüllendirme sürecinin kamuoyunun ilgisini 

çekecek biçim, oran ve ağırlıkta gündem olmasını 

sağlayarak izleyici ve dinleyicinin, kamu yayıncılığı 

duyarlılığı (etik) ve kamuya hizmet anlayıĢının iletiĢim 

sektöründe geçerli üretim süreçleri ve ürünün (yapım ve 

yayın) kalite göstergesi olduğu yönünde ikna etmek ve 
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bilinçlendirmek; böylelikle sözü edilen göstergeyi temel 

alan duyarlılık ve seçiciliği kamuoyuna benimsetmek, 

 

Madde 8: ĠletiĢim alanında saygın yer edinmiĢ iki kurum olan 

ĠletiĢim bilim ile TRT tarafından organize edilmesi 

nedeniyle diğer ödüllerden üstün ve farklı bir konum elde 

ederek iletiĢim sektöründe benimsenen uygulamalarına 

üretilmiĢ ve yayınlanmıĢ ürünler açısından yön vermek, 

 

Madde 9: Ortaya çıkıĢ gerekçelerinin aksine, ödülü veren bilim 

kurumuna da, alan kadar saygınlık kaybettirmeye baĢlayan 

iletiĢim ödülleri enflasyonuna son verecek anlamlı bir 

seçenek üretmek, 

 

Madde 10: Bilimle desteklenmiĢ kamuya hizmet anlayıĢı ve kamu 

yayıncılığı duyarlılığını temsil eden TRT inisiyatif ve 

otoritesinin, özel yayıncılar üzerinde etkisini artırmaktır. 

 

Kapsam 

 

Madde 11:  Bu YarıĢmada kamuya hizmet anlayıĢı ve kamu 

yayıncılığı duyarlılığına dayalı yapım ve yayın kalitesi 

bakımından kiĢilerin yada kuruluĢların değil, ürün ve 

içeriklerin ödüllendirilmesi temel ilkedir. 

 

Madde 12: Ödül için değerlendirilecek ürünlerin Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaĢları tarafından üretilerek radyo ve 

televizyon unsurlarından birinde yayınlanmıĢ olması 

gerekir. 

 

Madde 13:  Ödüller TRT’nin de yayıncılık kapsamında yer alan 2 (iki) 

dalda ayrı ayrı verilir.  

 

Madde 14: Ödüller haber, belgesel, aktualite, reklam (sosyal/ticari), 

uzun metrajlı (konulu) film, kısa (konulu) film, dizi film 

olarak yayınlanan 7 (yedi) alanda verilir.  

 

Madde 15: Bir dalda değiĢik içerik türleri ve tarzları için ayrı ödül 

verilmez. 
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Madde 16: YarıĢma sonuçlarının değerlendirilmesinde ve ödüller 

dağıtımında profesyonel ve amatör ayrımı gözetilmez. 

 

Madde 17: Ödüller 2 (iki) dalda, 7 (yedi) alanda ve birincilik, 

ikincilik ve üçüncülük derecelerinde olmak üzere 42 

(kırkiki) adet olmak üzere verilir. 

 

Madde 18:  Ödül yılda bir kez verilir. Her yıl değerlendirmeye 

alınacak ürün ve içeriklerin üretim tarihine bakılmaksızın 

ilk kez o yıl içerisinde izleyiciye ve dinleyiciye sunulmuĢ 

olması yeterlidir. 

 

Madde 19: Değerlendirmeye alınacak ürünleri yayınlayan 

kuruluĢların yerel, bölgesel, ulusal yada uydu yayıncısı 

olması bir ayrıcalık nedeni değildir. Türkiye Cumhuriyeti 

sınırlarının kapsama alanı içinde olması ve algılanabilmesi 

yeterlidir. 

 

Madde 20: Ödülün maddi karĢılığını söz konusu eseri üretenler alır. 

 

Madde 21: Söz konusu ürünler canlı yayın kayıtları olamaz. 

 

Madde 22: Bu ürünlerin yayınlanmıĢ olması ve teknik/etik açıdan 

iletiĢim biliminin de benimsediği uluslararası yayın 

standartlarına uygun olarak kaydedilmiĢ olması bir 

zorunluluktur. 

 

Madde 23: BaĢvuran adaylarda iletiĢim bilim ve/veya ilgili alanlarda 

eğitim almıĢ olma özelliği aranmaz. 

 

Madde 24: ĠletiĢim Meslek Lisesi, ĠletiĢim Meslek Yüksekokulu, 

ĠletiĢim (Bilimleri) Fakültesi, Güzel Sanatlar Yüksekokulu 

/ Fakültesi öğrencileri yayınlanmıĢ yapımları ile yarıĢırlar. 
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YarıĢma ve Ödül Düzenlemesi 

 

Madde 25: Ödüller kamuoyuna TRT Ulusal Kamu Yayıncılığı Kalite 

Ödülleri YarıĢması olarak tanıtılacaktır. Bu nedenle 

ödüller kısaca TRT Ödülleridir. 

 

Madde 26: YarıĢma, içeriği ve kamu yayıncılığı duyarlılığına (etik) 

dayalı kamuya hizmet anlayıĢını öne çıkarma konusunda 

hem yasal sorumluluğu olan hem de bu alanda baĢarılı bir 

özgeçmiĢ ve deneyimi bulunan TRT tarafından finanse 

edilir, gerçekleĢtirilir ve kamuoyuna duyurulur. 

 

Madde 27: Hazırlık aĢamasından kayıt kabul yazıĢmalarında; tanıtım 

ve duyurum süreci etkinliklerinde, törende, ödüllerin 

biçim ve içeriğine iliĢkin süreçlerde görsel imgelem TRT 

logosudur. 

 

Madde 28: YarıĢmanın kamuoyuna duyurumu her yayın döneminin 

baĢında TRT tarafından gerçekleĢtirilir. 

 

Madde 29: BaĢvurular doğrudan TRT Genel Müdürlüğü’ne yapılır. 

 

Madde 30: YarıĢmaya baĢvuru tarih ve koĢulları ile ödül töreni TRT 

olanakları iĢe koĢularak duyurulur. 

 

Madde 31: ĠletiĢim Fakülteleri Dekanlar Kurulu (ĠFDK) üyeleri ve 

TRT Genel Müdürlüğü’nü temsil eden iki delege TRT 

Kamu Yayıncılığı Kalite Ödülleri YarıĢması Üst Jüri’yi 

oluĢtururlar. 

 

Madde 32: YarıĢmanın iĢlem süreçlerini gerçekleĢtirmek ve üst 

kurulun bilgi ve görüĢüne sunmak üzere biri TRT delegesi 

ikisi üst kurul üyelerinden olmak üzere üç kiĢilik alt 

komisyon oluĢturulur. 

 

Madde 33: Hazırlık, seçim ölçüt ve ölçeklerini belirleme, jürileri 

oluĢturma ve sonuçların kamuoyuna duyurum 

düzenlemesine iliĢkin bağlayıcı kararları üst jüri verir. 
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Madde 34: Üst kurul ĠFDK üyelerinden yada fakültelerin uzman 

öğretim kadrolarından yararlanarak 2 (iki) dalda ve 7 

(yedi) alanda 14 (ondört) değerlendirme jürisi kurar; 

değerlendirme ölçüt ve ölçeklerini tanımlar ve jürileri 

harekete geçirir. Bu jüriler beĢer kiĢiden oluĢur. 

 

Madde 35: BaĢvurular, jüriler tarafından ödül koĢullarına uyum 

özellikleri açısından ön eleme sürecinden geçirilirler. Ön 

eleme sonuçları üst kurul onayıyla ilgili birim ve 

makamlara duyurulur. 

 

Madde 36: Ön eleme sonuçları üst kurul tarafından en geç Nisan ayı 

sonuna kadar TRT tarafından kamuoyuna duyurulur. 

 

Madde 37: Ön elemeyi geçen aday yapımlar üst kurulun belirlediği 

ölçüt ve ölçekler doğrultusunda 14 jüride dereceleme 

değerlendirmesine tabii tutulur ve her jüri kendi alan ve 

dalındaki birinci, ikinci ve üçüncü yapımları duyurum için 

üst kurulun bilgisine sunar. 

 

Madde 38: Ödüller TRT tarafından düzenlenen bir törenle verilir. Bu 

tören TRT televizyonları ve radyoları aracılığıyla 

yayınlanır. 

 

Madde 39: Törenden sonra yapılacak ilk üst kurul toplantısında 

yarıĢma ödül süreçleri bilimsel, etik ve operasyonel açıdan 

değerlendirilir, raporlaĢtırılır, TRT Genel Müdürlüğünün 

bilgi ve görüĢüne sunularak gerek duyulduğunda 

kamuoyuna sunulur. 

 

Madde 40: Son rapor TRT yayını olarak da basılır. 

 

Madde 41: Kamuoyuna ön duyurumlar yanında süreç ve sonuçlara 

iliĢkin duyurumları TRT Kurumu giriĢimiyle, kurum 

olanakları yada ilgili iletiĢim sektörü kuruluĢları 

aracılığıyla yapılacaktır. 

 

 

 

 



 139 

9. 7. Toplantı Gündeminin Altıncı Maddesi Ġle Ġlgili Ek 

 

9. 7. 1. ĠletiĢim Fakültelerine Yayın Ġzni Veren DeğiĢiklik Korunmalıdır 

 

13.4.1994 tarihli ve 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların 

KuruluĢ Yayınları Hakkında Kanun, bilindiği gibi radyo televizyon 

yayınlarını düzenlemekte yetersiz kalmıĢ ve yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren çeĢitli yönleriyle eleĢtirilmiĢtir, 3984 Sayılı Kanun'da 

değiĢiklik yapılması zaman zaman gündeme gelmiĢse de, değiĢiklik 

çabaları Hükümet tarafından hazırlanan 07.06.2000 tarihinde Meclis'e 

gönderilen 4676 Sayılı "Radyo Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları 

Hakkındaki Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar 

Vergisi Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun" adlı tasarıyla 

fiiliyata geçmiĢtir. Bu yasa tasarısı, bir yıldan uzun bir süreyle hem 

kamuoyunun hem de Meclis'in gündeminde kalmıĢ ve gerek Anayasa 

Komisyonu'nda gerekse TBMM Genel Kurulu'nda yapılan bir takım 

değiĢikliklerden sonra 7.6.2001 tarihinde kabul edilmiĢtir, 

 

Ülkemizdeki radyo-televizyon yayınlarıyla ilgili birçok 

değiĢiklik içeren tasarının eksiklerinden biri Genel Kuruldaki oylama 

sırasında giderilmiĢtir. DeğiĢiklik  iletiĢim  fakültelerine radyo  ve 

televizyon yayım  için yerel frekans tahsisini mümkün kılmıĢtır. Özel 

radyo-televizyon yayıncılığının baĢladığı günden bu yana çeĢitli  

illerdeki iletiĢim fakülteleri uygulama eğitimi amacıyla radyo yayını 

yapmıĢ ve bu yayınlar sebebiyle yasal sıkıntılar doğmuĢtur. 

Televizyon yayını yapan fakültelerle ilgili olarak da benzer sıkıntılar 

yaĢanmıĢtır. Halen radyo ve televizyon yayını yapan Selçuk Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi, mevcut yasadan kaynaklanan  sorularla en fazla 

karĢı karĢıya kalan eğitim kurumu olmuĢtur. Öğrencilere uygulamalı 

eğitim yaptırmak amacı ile kurulan radyo ve televizyonu, aynı zamanda 

YÖK'ün kararlan doğrultusunda uzaktan eğitim için de kullar Selçuk   

Üniversitesi,   yasadaki   değiĢikliği   ilave   ettirmek   için   yoğun   

çaba harcamıĢtır. 

 

10. Madde ile ilgili değiĢikliğin Genel Kurul'da kabul edilmesi 

sürecin TBMM BaĢkanı Ömer ĠZGĠ MHP Genel BaĢkan Yardımcısı 

ġevket Bülent YAHNĠCĠ ve DSP Konya Milletvekili Emrehan 

HALICI'nın büyük çabaları söz konusu olmuĢtur. Ayrıca önergeyi 

Genel Kurul'a sunan iktidar partilerine mensup milletvekilleri; Hakan 

TARTAN, Mehmet ġANDIR, Aydın AYAYDIN, Oktay VURAL, 
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Beyhan ASLAN ve Tayfun ĠÇLĠ'nin yanında iletiĢim fakültelerine 

radyo-televizyon frekansı verilmesini destekleyen RTÜK BaĢkanı ve 

üyelerinin de değiĢiklikte önemli payları vardır. 

 

Tasarıda frekans tahsis edilecek kurumlar arasında adı geçmeyen 

iletiĢim fakültelerine, Genel Kurul'da yapılan değiĢiklik sonucu 

frekans verilmesi mümkün kılınmıĢ ve bu durum 3984 Sayılı 

Kanunun 24. maddesini değiĢtiren 4676 Sayılı Kanunun 10. 

Maddesinde "Radyo-Televizyon bölümleri bulunan iletiĢim 

fakültelerine yerel bazda frekanslar ve kanallar ücretsiz olarak tahsis 

edilir" cümlesiyle zikredilmiĢtir. 

 

Ne var ki, 4676 Sayılı Kanun, getirdiği kimi değiĢiklikler 

sebebiyle 18.06.2000 tarihinde CumhurbaĢkanı tarafından Meclis'e 

geri gönderilmiĢtir. Kanunun birçok maddesiyle ilgili eleĢtirilerde 

bulunan CumhurbaĢkanı, iletiĢim fakültelerine frekans tahsisiyle ilgili 

madde hakkında herhangi bir değiĢiklik talep etmemiĢtir. ÇeĢitli 

çevrelerin eleĢtirileri arasında da Madde 10'daki değiĢiklikle ilgili 

olumsuz bir görüĢe rastlanmamıĢtır. 

 

ĠletiĢim fakültelerinin, uzun yıllar süren mücadelelerden, 

bekleyiĢten ve birçoğu halen sürmekte olan hukuki sorunlardan sonra 

elde ettiği yayın izninin, tasarıyla ilgili yeni çalıĢmalarda da muhafaza 

edilmesi gerekmektedir. Sektöre nitelikli elemanlar yetiĢtirmeyi 

amaçlayan iletiĢim fakülteleri, bu amaçla ancak uygulamalı eğitimle 

gerçekleĢtirebilirler. Yalnızca teorik iletiĢim eğitimi alan fakülte 

mezunlarının, sektördeki kuruluĢlar tarafından tercih edilmediği ve 

ihtiyacın büyük oranda, piyasadan yetiĢmiĢ, sadece uygulamayı bilen 

ve teorik bilgiden yoksun niteliksiz elemanlarla karĢılandığı bir gerçektir. 

Ülkemizdeki radyo-televizyon yayıncılığının düzeyli hale gelmesi, yasal 

düzenlemeler kadar iyi eğitim almıĢ personelin istihdamına da 

bağlıdır. Bu konudaki düĢüncemizin Radyo Televizyon Üst Kurulu 

tarafından da paylaĢıldığından kuĢkumuz yoktur. Bu itibarla 3984 

Sayılı Kanun’da yapılacak yeni düzenlemelerde de iletiĢim 

fakültelerine yerel bazda frekans ve kanal tahsisi konusunda 

desteği bekliyoruz. 
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9. 7. 2. Uzaktan Eğitim ve ĠletiĢim Fakülteleri'nde Öğrenci Uygulamaları Ġçin 

Radyo Televizyon Yayını ġarttır 

 

Bilindiği gibi, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından, 14 Aralık 1999 

tarih ve 23906 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Üniversitelerarası 

ĠletiĢim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Öğretim 

Yönetmeliği"nin 2. maddesinde derslerin radyo ve televizyon 

kullanılarak verilebileceği öngörülmüĢtür. Bu öğretim yönteminin 

önündeki en büyük engel 3984 Sayılı Kanunun getirdiği kısıtlamalardır. 

Nitekim Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığı 03 Mart 2000 tarihinde, 

Milli Eğitim Bakanlığı'na bir yazı göndererek 3984 Sayılı Kanunun, 

eğitim kurumlarının özel radyo ve televizyon istasyonu kurarak uzaktan 

eğitim yapmasını engelleyen maddelerinin değiĢtirilmesini istemiĢtir. 

Yüksek Öğretim Kurulu, ilgili yazısında 3984 Sayılı Kanunun 17. 

maddesine 2. Fıkradan sonra gelmek üzere "Uzaktan eğitim, radyo ve 

televizyon yayın sistemleri ve yayın teknikleri ile ilgili olarak 

yapacakları araĢtırma, geliĢtirme ve uygulamalar için üniversitelere 

radyo ve televizyon birimleri kurma yetkisi verilebilir. Gerekli frekans 

tahsisleri, Yüksek Öğretim Kurulu'nun önerisi ile Radyo ve Televizyon 

Üst Kurulu tarafından yapılır" ifadesinin eklenmesini istemiĢtir. 

Öte yandan 1994 yılından bu yana yürürlükte olan ve ihtiyaca 

cevap veremeyen 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve 

Yayınlan Hakkında Kanun'da, Hükümet tarafından hazırlanan ve 

7.6.2000 tarihinde Meclis'e gönderilen 4676 Sayılı "Radyo 

Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkındaki Kanun, Basın Kanunu, 

Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanun" adlı tasarıyla çeĢitli değiĢiklikler yapılmıĢtır. 

Bu yasa tasarısı bir yıldan uzun bir süreyle hem kamuoyunun hem de 

Meclis'in gündeminde kalmıĢ ve gerek Anayasa Komisyonu'nda gerekse 

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan bir takım değiĢikliklerden sonra 

7.6.2001 tarihinde kabul edilmiĢtir. 

Ülkemizdeki radyo-televizyon yayınlarıyla ilgili birçok değiĢiklik 

içeren tasarının eksiklerinden biri Genel Kurul'daki oylama sırasında 

giderilmiĢtir. Bu değiĢiklik iletiĢim fakültelerine radyo ve televizyon 

yayını için yerel frekans tahsisini mümkün kılmıĢtır. Özel radyo-

televizyon yayıncılığının baĢladığı günden bu yana çeĢitli illerdeki 

iletiĢim fakülteleri uygulama eğitimi amacıyla radyo yayını yapmıĢ ve bu 

yayınlar sebebiyle yasal sıkıntılarla karĢılaĢmıĢlardır. Yüksek Öğretim 

Kurulu'nun çıkardığı 23906 Sayılı yönetmelikten sonra bazı üniversiteler 
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uzaktan eğitim yapmak amacıyla televizyon yayınına yada yayın 

hazırlığına baĢlamıĢtır. Bu üniversitelerden biri Selçuk Üniversitesi'dir. 

Halen radyo ve televizyon yayım yapan Selçuk Üniversitesi ĠletiĢim 

Fakültesi, mevcut yasadan kaynaklanan sorularla en fazla karĢı karĢıya 

kalan eğitim kurumu olmuĢtur. Öğrencilere uygulamalı eğitim yaptırmak 

için kurulan radyo ve televizyonu, aynı zamanda YÖK'ün kararları 

doğrultusunda uzaktan eğitim amacıyla da kullanan Selçuk Üniversitesi, 

genel kültür derslerini 60.000 öğrencisine internet üzerinden vermiĢ, aynı 

dersleri radyo ve televizyon ortamında da deneysel olarak yayınlamıĢtır. 

Ancak bu uygulama, 3984 Sayılı Kanundaki sınırlamalar sebebiyle 

hukuki sorunlara yol açmıĢtır. 3984 Sayılı Kanunun 24. Maddesi'ni 

değiĢtiren 4676 Sayılı Kanunun 10. Maddesine TBMM Genel Kurulu'nda 

verilen önerge ile "Radyo-Televizyon bölümleri bulunan iletiĢim 

fakültelerine yerel bazda frekanslar ve kanallar ücretsiz olarak tahsis 
edilir" ifadesi eklenmiĢ ve kanunun kabul edildiği 07.06.2001 tarihinde 

yasal sorunlar çözüme kavuĢmuĢtur. 

Ne var ki, 4676 Sayılı Kanun, getirdiği kimi değiĢiklikler 

sebebiyle 18.6.2001 tarihinde CumhurbaĢkanı tarafından Meclis'e geri 

gönderilmiĢtir. Kanunun birçok maddesiyle ilgili eleĢtirilerde bulunan 

CumhurbaĢkanı, iletiĢim fakültelerine frekans tahsisiyle ilgili madde 

hakkında herhangi bir değiĢiklik talep etmemiĢtir. Kanunla ilgili çeĢitli 

çevrelerin eleĢtirileri arasında da madde 10'daki değiĢiklikle ilgili olumsuz 

bir görüĢe rastlanmamıĢtır. 

Sektöre nitelikli elemanlar yetiĢtirmeyi amaçlayan iletiĢim 

fakülteleri, bu amaçlarını ancak uygulamalı eğitimle gerçekleĢtirebilirler. 

Diğer yandan çağdaĢ bir yöntem olan uzaktan eğitimin 

gerçekleĢtirilebilmesi için üniversitelere radyo-televizyon kurma izni 

verilmesi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun da talebidir. Önümüzdeki 

günlerde TBMM'de yeniden görüĢülmek üzere hazırlanan 3984 Sayılı 

Kanun'la ilgili yeni tasarıda, 4676 Sayılı Kanunun 10. maddesi'nin olduğu 

gibi korunması gerekmektedir. 
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9. 8. Toplantı Kararlarından Sekizinci Madde Ġle Ġlgili Ek 

 

ĠletiĢim Fakültelerine Yönelik Öğrenci Stajları Ġle Ġlgili Bilgiler  

 

Kurumumuz, Merkez ve TaĢra teĢkilatında bulunan ilgili 

ünitelerimizde uzun yıllardan beri ĠletiĢim Fakültelerinin Radyo-

Televizyon-Sinema, Halkla ĠliĢkiler ve Gazetecilik dallarında okuyan 

öğrencilerine genellikle yaz ayları içerisinde staj yaptırılmaktadır. 

 .  

Söz konusu stajlar kısa süreli olup (20-30 gün) ücretsizdir. Ücret 

konusunda bir yasa mevcut olmadığından, ayrıca Kurumumuzun statüsü 

de buna müsait bulunmadığından öğrencilere ücret ödemek mümkün 

olamamaktadır. 

 

Ancak; Teknik lise öğrencilerine, Yönetim Kurulumuzun onayı 

alınarak, ARĠM'de belirli sayıda (10-20) öğrenciye statüleri gereği, 3308 

Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde cüzi bir ücret 

ödenmektedir. 

 

Diğer branĢlarda olduğu gibi (Elektrik-Elektronik, Bilgisayar vs.) 

ĠletiĢim Fakültesi öğrencileri Kurumumuzun faaliyetleri çerçevesinde 

hem kendilerine, hem de Kurumumuza yararlı olmakta ve pratiklerini 

geliĢtirmektedirler .   

 

 Ek çizelgede, yakın tarihler olan, 1997-2000 yıllarını kapsayan 

iletiĢim fakültesi öğrencilerine yönelik kontenjan dökümleri 

çıkarılmıĢtır. Bu tarihlerden önce de, geçmiĢ yıllarda ilgili öğrenim 

kurumu öğrencilerine staj yaptırılmıĢtır. 

 

Kurumumuzda öğrenci staj iĢlemleri Temmuz 2000 tarihine kadar 

Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca yürütülmekteydi. Ancak; söz konusu 

iĢlemlerin giderek yoğunluk kazanması, zaman zaman öğrenciler veya 

öğrenim kurumları tarafından BaĢkanlığımıza eksik veya yanlıĢ bilgiler 

verilmesi, bu bilgilerin ve belgelerin zamanında Kurumumuza 

ulaĢtırılamaması, bunlara bağlı olarak da öğrencilerin ünitelere yanlıĢ 

yönlendirme durumları ortaya çıkmaktaydı. Bu bağlamda üniteler arası 

gereksiz yazıĢmalar artmıĢ olup, hizmetin aksadığı anlaĢılmıĢtır. 
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Bu ve benzeri olumsuzlukları ortadan kaldırmak için, 

ünitelerimizle görüĢülerek, staj iĢlemlerinin ilgili ünitelerce 

değerlendirilmesi ve uygulanması uygun mütalaa edilmiĢtir.  

 

Daha sonra, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel 

Müdürlüğünden alınan 30 Ekim 2000 tarih ve 30560 Sayılı yazı ekinde 

gönderilen, öğrenim branĢlarını belirten çizelgenin doldurularak, 

kendilerine gönderilmesini ve muhtelif dallarda stajyer öğrenci tespit 

edilerek, ilgili kurumlara göndereceklerini belirtmiĢlerdir. 

 

Bu bağlamda, 2001 yılı staj kontenjanları Merkez ve TaĢra 

TeĢkilatlarımıza sorularak, okul ismi gözetmeksizin, hangi dallarda 

öğrenci alınacağı tespit edilmiĢ olup, Milli Eğitim Bakanlığı 

Yükseköğretim Genel Müdürlüğüne 07.12.2000 tarihi itibariyle 

gönderilmiĢtir. Buna bağlı olarak da, istisnasız bütün fakültelerin ilgili 

genel müdürlüğe müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak; söz konusu 

ĠletiĢim Fakülteleri öğrencilerinin okudukları branĢlar, Kurumumuzun 

iĢlevlerini yakından ilgilendirdiğinden, bu öğretim kurumları veya 

öğrencileri, Kurumumuz ilgili birimlerine doğrudan müracaat etmeleri 

durumunda, ünitelerimizin kapasiteleri dahilinde staj talepleri dikkate 

alınacaktır. 

 

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada söz konusu öğrenim 

kurumu öğrencilerine kendi branĢlarında, dolaylı veya doğrudan yardımcı 

olunacaktır. 

 

 

9. 9. Toplantı Gündeminin Altıncı Maddesiyle Ġlgili Ek  

 

ĠletiĢim Fakülteleri Ortak Bildirisi 

 

3984 Sayılı "Radyo ve Televizyonların KuruluĢları ve Yayınları 

Hakkındaki Kanun”u değiĢtiren, 4676 sayılı "Radyo ve 

Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, 

Gelir Vergisi Kanunu Ġle Kurumlar Vergisi Kanununda DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanun" tasarısı 07.06.2001 tarihinde TBMM 

tarafından kabul edilmiĢ, ancak bazı maddelerindeki hükümler nedeniyle 

Sayın CumhurbaĢkanı tarafından yeniden görüĢülmek üzere geri 

gönderilmiĢtir. 
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Sayın CumhurbaĢkanının tasarının yeniden görüĢülmesini 

istediği maddeleri arasında bulunmayan 10. maddede, ĠletiĢim Eğitimi 

konusunda kamu yararı açısından çok önemli bir düzenleme yer 

almaktadır. 

 

"...Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna ait radyo ve 

televizyonlar ile Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yayın 

yapan Meteoroloji Radyosu, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 

yayın yapan Polis Radyosuna ulusal, bölgesel ve yerel, radyo-televizyon 

bölümleri bulunan iletişim fakültelerine yerel bazda frekanslar ve 

kanallar ücretsiz olarak tahsis edilir...." biçimindeki hükmün, 

TBMM'deki yeniden görüĢme sırasında aynen korunacağından kuĢkumuz 

bulunmamaktadır. 

 

Üniversitelerimizde ĠletiĢim Eğitiminin geleceği açısından büyük 

önem taĢıyan ve Yüce Meclis tarafından benimsenmiĢ olan bu 

düzenlemenin yasallaĢmasını sabırsızlıkla beklediğimizi bilgilerinize 

sunarız. 
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9. 10. Toplantı Gündeminin Birinci Maddesi Ġle Ġlgili Ek 

 

9. 10. 1. ĠletiĢim Fakülteleri Ġle Yapılacak ĠĢbirliği Protokolünde 5846  

Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu Hükümlerine Uygunluk 

Açısından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 

 

 

 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 

Genel Müdürlüğü 

  Hukuk MüĢavirliği 

 

SAYI : B.02.2.TRT .0.61.00.007            Ankara,/72002 

KONU: ........................  .......  

 

 

 

 

3.3.2001 tarihinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 

Bazı Maddelerinin DeğiĢtirilmesine ĠliĢkin 4630 sayılı Kanunun kabulü 

ile eser sahiplerine kanunla tanınan koruma geniĢletilmiĢ ve hak 

ihlallerine karĢı eskisine göre çok daha ağır ceza ve yaptırımlar 

öngörülmüĢtür. 

 

Kanunun 5.maddesinde sinema eserleri "Her nevi bedii, ilmi, 

öğrenci veya teknik mahiyette olan ve günlük olayları tespit eden filmler 

veya sinema filmleri gibi, tespit edildikleri materyale bakılmaksızın, 

elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya 

sessiz, birbiriyle iliĢkili hareketli görüntüler dizisidir" Ģeklinde 

tanımlanmıĢtır. 

 

Kanunun 8. maddesinde ise "Sinema eserlerinde; yönetmen, 

özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı, eserin birlikte 

sahibidirler. Canlandırma tekniği ile yapılmıĢ sinema eserlerinde, animatör 

de eseri ile birlikte sahipleri arasındadır "hükmüne yer verilmiĢtir. 

 

Kanunun ĠĢaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla 

umuma iletim hakkı baĢlıklı 25. maddesine ise bir eserin televizyonda 
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gösterimini de içeren bu iletimler için izin verme yada yasaklama 

konusunda münhasıran eser sahibinin hakkı olduğu hükme bağlanmıĢtır. 

 

Eser sahibi sayılan kiĢilerin izni alınmaksızın yayın yapılması 

halinde Kanunda ağır cezai ve hukuki yaptırımlar öngörülmüĢtür. 68. 

maddeye göre eser sahibi uğradığı zararın 3 katına kadar tazminat 

isteyebilir. 72. maddeye göre ise 4 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 50 milyar 

TL dan 150 milyar TL'ya kadar ağır par cezası öngörülmüĢtür. Ayrıca   

ihtiyatı tedbirler ve hükmün ilanı gibi çeĢitli yaptırımlar uygulanabilir. 

 

Bu nedenle Kurum yayınlarında yer verilecek eserler için mutlaka 

eser sahiplerinden 3. maddede belirlenen kiĢilerden eserin televizyonda 

gösterim hakkının devrine iliĢkin olarak Kanunun 52. maddesinde 

belirtilen nitelikte, yani yazılı olarak ve devredilen hakkın kapsamı 

açıkça belirtilerek düzenlenmiĢ bir belgenin alınması gerekmektedir. 

 

Kanunun 18.maddesine göre "Aralarındaki özel sözleĢmeden veya 

iĢin mahiyetinden aksi anlaĢılmadıkça memur, hizmetli ve iĢçilerin iĢlerini 

görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki haklar bunları çalıĢtıran 

veya tayin edenlerce kullanılır.Tüzel kiĢilerin uzuvları hakkında da bu 

kural uygulanır." hükmüne yer verilmiĢtir.Ancak proje sahibi öğrenciler 

ve Üniversite iliĢkisi bu madde kapsamına girmemektedir. Bir baĢka 

deyiĢle Üniversite kendiliğinden bu projeler, yada arĢivinde yer alan diğer 

eserler üzerinde hak sahibi değildir. Bu yolda Üniversitelerin yapacağı bir 

hak devri, yetkisiz devir   olacağından geçerli olmayacak ve Kanunun 53. 

maddesine göre Kurumun sorumluluğu ortadan kalkmayacaktır. 

 

1. ĠletiĢim Fakülteleri, Yayınlanması istenen projeler ve arĢivlerinde 

yer alan eserler için 5846 sayılı FSEK 8. maddeye göre sinema 

eserinin sahibi olan senarist, yönetmen, özgün müzik bestecisi ve 

animatör olarak proje katılan kiĢilerden yapımın Türkiye Radyo 

Televizyon Kurumu’nda sayı ve süre sınırlaması olmaksızın 

gösterimine, iĢlenmesine (çoğaltılmasına – Kurumca gerek 

görülüyorsa) iliĢkin mali haklarını tam ve alt ruhsatı Türkiye 

Radyo Televizyon Kurumu’na devrettiklerine iliĢkin noterde 

düzenlenmiĢ bir belge alarak, bunları esc yayınından önce Kuruma 

teslim edeceklerdir. 

2. Kurum ĠletiĢim Fakültelerinin hak sahiplerinden alarak kendisine 

teslim etmesi gereken mali hak devrine iliĢkin belgeleri tamam 

olmayan eserleri yayınlamayacaktır. 
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3. Hak sahipliğinin tespitinde Kültür Bakanlığı kayıtlan esas 

alınacaktır.” maddelerine yer verilmesi gerektiği düĢünülmektedir. 

 

 

9. 10. 2. TRT Kurumu Ġle Radyo, Televizyon ve Sinema Eğitimi Veren 

Okullar Arasında ĠĢbirliği Esasları  

 

Amaç 

 

            TRT Kurumu ile radyo, televizyon ve sinema eğitimi veren 

okullar arasındaki iĢbirliğini verimli, düzenli ve etkili hale getirmek; 

kamu yayın kurumunun olanakları ile üniversitelerin olanaklarını 

birlikte değerlendirerek, ihtiyaçların karĢılanmasına yardımcı olmak; 

varolan potansiyeli harekete geçirerek, radyo-televizyon ve sinema 

eğitimi ile radyo-televizyon yayıncılığına katkı sağlamak. 

 

ĠĢbirliği Alanları 

 

1- Öğrenci Projelerinin Okul Ve TRT Kurumu Olanakları Île 

GerçekleĢtirilmesi 

• TRT Kurumu, radyo ve televizyon kanallarında yayınlamaya 

değer bulduğu   program   projelerini  teknik,   insan  ve   maddi   

kaynak açısından destekler. 

• Desteklenecek program tür ve formatları ile ele alınacak 

konular, öğrencilerle okul yöneticileri tarafından 

belirlenebileceği gibi, Genel Yayın Planı çerçevesinde TRT 

tarafından da önerilebilir. 

• Proje  bağlamında   sürdürülecek   iĢbirliğinde   akademik   takvim 

dikkate alınarak, TRT Kurumunun taleplerinin eğitim 

sürecinde yapılması gereken çalıĢmalara paralel olarak 

sürdürülmesine özen gösterilir. 

• TRT   Kurumu,  her   öğretim   yılı    baĢında,    ihtiyaç   duyduğu 

programları, format ve içerikleri ile birlikte okul yönetimlerine 

iletir. 

• Okul   yönetimleri, öğretim yılının ilk   devre   sonrasında,   TRT 

Kurumunun talepleri ve öğrenci önerileri doğrultusunda 

hazırlanan program projelerini değerlendirerek, uygun   

bulduklarını TRT Kurumuna iletir. 

• TRT Kurumu, oluĢturduğu bir komisyon aracılığı ile 

ulaĢtırılan projeleri değerlendirerek, desteklenmesi uygun 
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bulunan projeleri saptar. 

• Desteklenmesi uygun bulunan projelerin gerçekleĢtirilebilmesi 

için, TRT temsilcileri, proje sahipleri ve  okul    yöneticilerinden 

oluĢturulacak bir ekip, projenin ayrıntılı bütçesini, istenen 

teknik olanakları ve çalıĢma takvimini belirleyerek TRT 

yönetimine sunar. 

• TRT  ve  okul  yönetiminden   onay  alan   projeler,   okulların   

ve sponsorların desteği, TRT Kurumunun olanaklarıyla, iĢbirliği 

halinde gerçekleĢtirilir. 

• TRT Kurumu, ihtiyaç duyulan eleman, teknik araç-gereç 

donanımı ve  proje giderlerinin karĢılanması konularını bir 

sözleĢme ile bağıtlandırır. 

• Ġzleyici ve dinleyicilerin haber alma, bilgi edinme ve 

eğlenme ihtiyacını karĢılamak amacı ile hazırlanacak 

programlarda,doğru bilgi verilmesine, nesnel ölçütlerle objektif 

ve tarafsız bir yaklaĢım sergilenmesine, ortak aklı 

zenginleĢtirecek düĢünce çeĢitliliğinin önemsenmesine, yalın ve 

kolay anlaĢılır bir dil kullanılmasına özen gösterilir. 

• Projeler Anayasa, 3954 sayılı TRT Yasası, 2954 sayılı Radyo 

ve Televizyon Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu, Avrupa    Sınırötesi    SözleĢmesi    ve    ilgili    diğer    

yasa ve yönetmeliklerde belirtilen konu ile ilgili ilke ve 

esaslara uygun olmalıdır. 

• Yapımda yer alan bütün unsurların telif haklarının 

korunmasına özen gösterilerek, özgün düĢüncelerin suistimal 

edilmesine izin verilmez. 

 

2- Öğrenci ÇalıĢmalarının TRT Radyo ve Televizyon 

Kanallarından Yayınlanması 
  

 TRT Kurumu, okul yönetimleriyle iĢbirliği yaparak, 

öğrencilerin uygulamalı çalıĢmaları sonrasında ortaya çıkan program 

ve filmleri yayınlarında değerlendirebilir. 

 

 

3- Öğrencilere Staj Olanağı 

 

 TRT Kurumu, merkez ve taĢra teĢkilatında bulunan ünitelerinde, 

radyo-televizyon ve sinema öğrenimi gören öğrencilere staj olanağı 

sağlar. 
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4-Ġstihdamı Özendirme 

 

 TRT Kurumu, radyo-televizyon ve sinema eğitimi gören 

öğrencilerden, okullarını ilk üç derece ile bitiren ve hazırladıkları 

projelerle beğeni toplayan öğrencilere, Kurumda geçici istihdam olanağı 

sağlar. 

 

 

5- ArĢivlerden Yararlanmak 
 

 TRT, iletiĢim fakültelerinin, eğitim amaçlı olarak ihtiyaç duyduğu 

sözlü ve görsel materyali (ses ve görüntü bantları, CD'leri) istemeleri 

durumunda, olanakları ölçüsünde yerine getirir. Aynı Ģekilde, iletiĢim 

fakülteleri, kendi arĢivlerinde bulunan ve TRT'nin ihtiyaç duyduğu 

yazılı, sözlü, görsel program malzemelerini TRT'nin kullanımına açar. 

Ayrıca, her iki taraf; kitap, dergi gibi yayınlarını karĢılıklı olarak 

birbirine gönderir. 

 

6- TRT Ürünlerinin Pazarlanmasında ĠĢbirliği 

 

 Radyo- Televizyon ve Sinema Eğitimi veren okul yönetimleri TRT 

Programlarının okul panolarında tanıtılmasına, TRT yayınlarının (Kitap, CD, 

ses ve görüntü bantları vb) Kitap satıĢ birimlerinde pazarlanmasına olanak 

sağlarlar. 

 

 

7- Haberde ĠĢbirliği 
 

 TRT Kurumu, haber ağına katkı sağlayacak okullara, olanak 

ve ihtiyaçları ölçüsünde kamera ve teknik donanım sağlar. 

 

 

8- Ġzleyici AraĢtırmalarında ĠĢbirliği 
 

 TRT Kurumu, belli aralıklarla yaptırdığı izleyici araĢtırmalarını, 

radyo-televizyon ve sinema eğitimi veren okulların olanaklarından 

yararlanarak yaptırabilir. Söz konusu okulların, bu tür araĢtırmalar 

yapmadaki yeterlilikleri bağlamında sunacakları araĢtırma projeleri, TRT 

Kurumu tarafından değerlendirilir. 
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9- ĠletiĢim Kavramları Sözlüğü 
 

 Radyo ve televizyon yayıncılığı alanında yaĢanan kavram 

karmaĢasının giderilmesine katkı sağlamak için, TRT ve radyo-

televizyon-sinema eğitimi veren okulların iĢbirliğiyle iletiĢim 

kavramları sözlüğü hazırlanacaktır. 

 

 

10- Radyo Televizyon Yayıncılığının Sorunlarında ĠĢbirliği 
 

 TRT Kurumu ile radyo televizyon-sinema eğitimi veren okullar, 

iletiĢim sektöründe yaĢanan sorunları sergileyen, daha iyi bir iletiĢim düzeni 

oluĢturulması için yapılması gerekenleri vurgulayan ortak etkinlikler 

gerçekleĢtirirler.  

 

 

11- Çerçeve Protokolde Yer Almayan Konular 
 

 ÇeĢitli alanlarda yapılacak iĢbirliği esaslarını belirleyen bu 

protokolde yer almayan konular, TRT ve okul temsilcilerince ortak 

yürütülecek çalıĢmalarla saptanarak eklenecektir. Özellikle uygulama 

sırasında karĢılaĢılan yeni durumlar, taraflarca değerlendirilecek, ortak bir 

paydada buluĢulması sağlanacaktır. Ayrıca, okulların farklı niteliklerinden 

dolayı, bu genel çerçevenin dıĢında özel iliĢkiler de kurulabilir. 

 

 

12- ĠĢbirliği Esaslarının Yürürlüğe Girmesi 
 

 Yukarıda öngörülen esaslar, TRT ve ĠletiĢim Fakültelerinin ortak 

onayı ile yürürlüğe girer. TRT, Genel Müdür ile, ĠletiĢim Fakülteleri ise 

dekanları aracılığı ile temsil edilir. ĠletiĢim Fakültelerine çağrı, kendi 

aralarında sürekli bir komite kuruluncaya kadar TRT tarafından yapılır. 

 

 

13- ĠĢbirliğinin Sona Ermesi 
 

 TRT ile ĠletiĢim Fakülteleri arasındaki iĢbirliği, taraflardan 

birinin isteği ile sona erer. TRT'nin yayın kurumu olarak tek taraf 

olması, iletiĢim fakültelerinin sayıca giderek çoğalması durumunda 
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TRT, yukarıdaki iĢbirliği maddeleri içerisinde yer alan hususlarda 

iĢbirliğini sınırlandırabilir yada geniĢletebilir. 

 

 

TRT ve ĠletiĢim Fakülteleri ĠĢbirliği Esasları 
 

TRT   ile   ĠletiĢim   Fakülteleri   arasında   aĢağıdaki   konularda   

iĢbirliği öngörülmüĢtür: 

 

I. TRT'nin, ĠletiĢim Fakülteleri Öğrencilerinin Radyo Ve     

    Televizyon Ġle Ġlgili ÇalıĢmalarına Destek Vermesi: 
 

TRT, ĠletiĢim Fakültesi öğrencilerinin eğitici, kültürel, haber, 

magazin türü uygulamalı çalıĢmalarını yapımı aĢamalarında 

destekleyecek ve bu çalıĢmaların TRT radyo ve televizyon 

kanallarında yayınlanmasına olanak tanıyacaktır. 

 

 

a. Senaryo Aşamasında İşbirliği: 
 

TRT, ĠletiĢim Fakülteleri öğrencilerinin dersleri kapsamında 

üretecekleri radyo ve televizyon ile ilgili projelerini, senaryo yada 

metin aĢamasından baĢlayarak destekleyecektir. Burada özellikle 

bitirme projeleri olarak ortaya çıkan çalıĢmalara öncelik verilecektir. 

Bu konudaki talep, öğrencinin bağlı bulunduğu Fakülte Dekanı yada 

Radyo Televizyon Bölümü BaĢkanı tarafından TRT'ye yapılacak; katkı 

istenen senaryo yada program metni, talep edilen TRT katkısı, ayrıntılı 

bir yazı ile yılda iki kez, Kasım ve Nisan aylarının ilk haftasında 

TRT'ye bildirilecektir. TRT kuracağı bir kurul ile bu konuda gelen 

talepleri değerlendirecek ve en geç bir ay içerisinde ilgili Fakülteye 

bildirecektir. Bu konuda TRT, gereksinimi olan konularda öncelik 

verilmesini istediği konular varsa, bu durumu fakültelere bir yazı ile 

bildirebilir. Bu konuda ilgili fakülteler, öğrencilerini yönlendirebilir. 

Böyle bir durumda TRT, akademik yılın açılmasından (Eylül) ve 

ikinci yarıyılın baĢlamasından (Mart) önce bu konudaki isteklerini 

ilgili fakültelere yazı ile bildirir. Fakülteler, öğrencilerinin istekli 

çıkmaları durumunda, o konularda TRT ile iĢbirliğini sürdürürler. 
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b. Öğrenci çalışmalarının TRT'de yayınlanması: 
 

TRT, ĠletiĢim Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı çalıĢmaları 

sonrasında ortaya çıkaracakları çalıĢmaları, belli bir program 

dahilinde yayınlar. ĠletiĢim Fakültesi öğrencilerinin gerek yıl 

içerisinde 2.,3., sınıflardaki uygulamalı çalıĢmalarını, gerekse son 

sınıflarda hazırlanan bitirme projelerini, kendi program planlaması 

çerçevesinde yayımlar. Fakülteler yayımlanabilecek çalıĢmaları kendi 

ön elemelerinden geçirerek TRT’ye gönderirler. TRT, bu konudaki 

çalıĢmalarını bitirdikten sonra yayınlanacak ürünlerin yer alacağı 

programın adını, yayınla ilgili ayrıntılı bilgileri (yayın kanalı, yayın 

tarihleri, günü ve saatini ve fakültelerden istenecek katta ile birlikte), 

fakültelere resmi bir yazı ile bildirir. 

 

c. İletişim Fakültesi öğrencilerine staj olanaklarının arttırılması: 
 

Özel radyo ve televizyon yayıncılığının oldukça yaygın 

olduğu günümüz Türkiye'sinde TRT yayıncılığının, TRT ekolünün 

önemi düne göre daha da artmıĢtır. Bu bakımdan TRT'nin iletiĢim 

fakültesi öğrencilerine sağladığı radyo ve televizyon staj olanaklarının, 

TRT'nin olanakları ölçüsünde arttırılarak sürdürülmesi gerekmekledir. 

 

II. TRT'nin Kamuoyu Yoklamaları ile ilgili Ġzleyici      

     AraĢtırmaları: 
 

TRT, belli aralıklarla yaptığı ya da yaptırdığı izleyici 

araĢtırmalarının, daha iĢlevsel olması, sonuçlarının kamuoyunda hemen 

kullanılmasını sağlamak amacı ile bundan böyle iletiĢim fakültelerinin 

daha geniĢ katkılarını isteyebilir. ĠletiĢim fakülteleri ise tek yada bir araya 

gelerek izleyici araĢtırması ile ilgili projelerini TRT'ye 

önerebileceklerdir. Bu amaçla yapılacak iĢbirliğinde Ģu ilkeler göz 

önünde bulundurulacaktır. 

 

1. TRT'nin belli periyodlarla yapacağı izleyici araĢtırmalarında iletiĢim 

fakülteleri, soru formunun hazırlanması, örneklemin seçilmesi, anket 

uygulamasında, anketlerin bilgisayara yüklenmesi, istatistiki sonuçların 

değerlendirilip raporlaĢtırılması  aĢamalarının hepsinde ya da belirli 

aĢamalarında yardımcı olacaktır. Bu konuda iletiĢim fakültelerinin, 

uzmanlık alanlarına göre katkıda bulunmaları esas alınır; uygulama 

aĢamalarında ise fakültelerin bulundukları alanlarda  anket  uygulamasına  
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yardımcı olmaları sağlanır. Gerekirse TRT, araĢtırmaların 

projelendirilmesi için, bu konuda olanakları bulunan iletiĢim fakülteleri 

öğretim elemanlarının yer alacağı sürekli yada geçici araĢtırma 

komiteleri kurulmasını sağlar. 

 

2.  TRT, kendi yayınları için yapacağı program ve izleyici araĢtırmaları 

yanında, iletiĢim fakültelerinden gelecek çeĢitli araĢtırma projelerini de 

değerlendirir, destek verir. Bu araĢtırma   önerileri,  iletiĢim   fakültelerinin  

öğretim elemanı ve öğrencilerinin önerecekleri bilimsel araĢtırma 

konularından oluĢabileceği gibi, TRT, gereksinim duyduğu bir alanda 

da iletiĢim fakültelerinden belirlediği, gereksinimi olduğu konularda 

da araĢtırma yapılmasını isteyebilir. Bu araĢtırma ile ilgili ayrıntılar,  

TRT ve iletiĢim fakültelerinin ortak toplantıları ile belirlenir. Ortak 

çalıĢmalarda TRT, iletiĢim fakültelerinden alacağı  hizmet karĢılığı,  

dıĢarıdan hizmet alınması ile ilgili hizmet sözleĢmesi ile mali hükümleri  

uygular. 

 

III. Yayıncılık ile ilgili Mesleki Konularda Sözlük 

      Hazırlanması: 

 

ĠletiĢim alanının hızla değiĢtiğini göz önüne alan TRT ve iletiĢim 

fakülteleri, gerek eğitim-öğretimde, gerekse uygulamada izlenecek 

kavramların sağlıklı olarak ortaya çıkması için bir ortak sözlük 

çalıĢmasını baĢlatmayı kabul etmiĢlerdir. Sözlük, bugün devlet ve özel 

kesim elektronik medyanın uygulamada, iletiĢim fakültelerinin ise eğitimde 

kullandığı kavramların yer alacağı açıklamalı terimler sözlüğü biçiminde 

hazırlanacaktır. Bu amaçla, konu ile ilgili donanımlı iletiĢim fakülteleri 

öğretim elemanlarından 53 kiĢilik bir "Medya Sözlük Komitesi" 

oluĢturulacaktır. Komitenin baĢında bir koordinatör bulunacak ve TRT'ye 

karĢı bu koordinatör sorumlu olacaktır. Komitenin çalıĢma koĢulları daha 

sonra saptanacaktır. ÇalıĢmanın bitiminde TRT bu çalıĢmayı kendi 

yayınları arasında yayımlama hakkına sahiptir. ÇalıĢmada görev alacaklarla 

ilgili sözleĢme TRT'nin istisna akti ile ilgili kurallarına dayandırılarak, özel 

hükümler konularak hazırlanır. 
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IV. TRT ile ĠletiĢim Fakültelerinin Program Materyali ve 

Basın Yayınlarının  KarĢılıklı olarak göndermeleri: 
 

TRT, ĠletiĢim Fakültelerinin, eğitim amaçlı olarak ihtiyaç 

duyduğu sözlü ve görsel materyali (ses ve görüntü bandları, CD'leri), 

istemeleri durumunda, olanakları ölçüsünde yerine getirir. Aynı Ģekilde, 

ĠletiĢim Fakülteleri, kendi arĢivlerinde bulunan ve TRT’nin ihtiyaç 

duyduğu yazılı, sözlü, görsel program malzemelerini TRT’nin 

kullanımına açar. Ayrıca her iki taraf, kitap, dergi gibi yayınlarını 

karĢılıklı olarak gönderirler. 

 

 

V. ĠĢbirliği Esaslarının Yürürlüğe Girmesi: 

 

Yukarıda öngörülen esaslar, TRT ile ĠletiĢim Fakültelerinin ortak 

onayı ile yürürlüğe girer. TRT, Genel Müdür ile ĠletiĢim Fakülteleri ise 

Dekanları aracılığı ile temsil edilir, ĠletiĢim Fakültelerine çağrı, kendi 

aralarında sürekli bir komite kuruluncaya kadar, TRT tarafından yapılır. 

 

 

VI.  ĠĢbirliğinin Sona Ermesi: 

 

TRT ve ĠletiĢim Fakülteleri arasındaki iĢbirliği, taraflardan birinin 

isteği ile sona erer. TRT'nin yayın kurumu olarak tek taraf olması, iletiĢim 

fakültelerinin sayıca giderek çoğalması durumunda, TRT, yukarıdaki iĢbirliği 

maddeleri içerisinde yer alan hususlarda iĢbirliğini sınırlandırabilir. Ancak 

bu gibi durumları taraflar birbirlerine açık olarak bildirirler. 19.11.2001 
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9. 10. 3. TRT Genel Müdür Yücel Yener Tarafından Prof. Dr. Asaf 
Varol’a “TRT ve ĠletiĢim Fakülteleri ĠĢbirliği Esasları” Hakkında  
Gönderilen Yazı  

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 

Genel Müdürlüğü 

Özel 

 31 Mart 2001  

 
Sayın Prof. Dr. Asaf VAROL, 
Fırat Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dekanı 

TRT kurumu, iletiĢim eğitimi veren öğrenim kurumları ile iĢbirliğini daha 

ileri düzeye çıkarmak için bir dizi çalıĢma yürütüyor. 

Bu çerçevede; 
- ĠletiĢim alanında eğitim gören gençleri özgün program 

projeleri üretmeye özendirmek, 

- Bu yolla elde edilecek programları TRT kanallarında 

yayınlayarak program yelpazesini çeĢitlendirerek 

enginleĢtirmek, 

- Amatör heyecanı profesyonel anlayıĢ ile buluĢturarak eğitim 

kurumları ile TRT arasındaki iĢbirliğine yeni boyutlar 

kazandırmak amacı ile yeni bir program projesi 

tasarlanmaktadır. 

7 Nisan 2001 Cumartesi günü TRT Oran sitesinde ĠletiĢim eğitimi 
veren fakülte dekanlarının katılacağı bir toplantıda bu proje ile birlikte TRT 

kurumu ile Eğitim kurumları arasında yeni iĢbirliği olanakları 

değerlendirilecektir. 

Eğitim kurumlarında var olan yaratıcı düĢünce potansiyelini TRT 

Kurumu olanakları ile yaĢama geçirme yolunda önemli bir adım olarak 

nitelediğimiz bu toplantıya katılmanızı diliyor, saygılar sunuyorum. 

 

Yücel YENER  

Genel Müdür 
Tarih : 7 Nisan 2001 Cumartesi, Saat: 11.00 
Yer : TRT Oran Sitesi 5. Kat Yönetim Kurulu Toplantı Salonu 

Ġrtibat için  : Hasan Çakır O 312 491 25 61 
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9. 11. ĠletiĢim Fakültelerine Radyo Televizyon Yayını Ġzni Verilmesi  

          Hakkında RTÜK Yasası'na Ek Madde Teklifi 

 

Gerekçe: Yükseköğretimde eğitimin uygulama ile desteklenmesinin önemi 

herkesçe bilinen bir gerçektir. Tıp fakültelerinin uygulama hastaneleri 

olmaksızın yeterli eğitim yapamayacakları gibi, iletiĢim fakültelerinin de 

uygulama sahaları olan gazete, radyo ve televizyon konularında sektörün 

taleplerini karĢılayacak nitelikte elemanların gerçek piyasa Ģartlarını 

yaĢayabilecekleri uygulama imkanları olmaksızın eğitimlerinin istenen 

düzeye ulaĢması imkansız olacaktır. Bu sebeple mevcut RTÜK Yasası'nda 

televizyon ve radyolara frekans tahsisi ve yayın lisansı verilmesi hakkındaki 

hükümlerde, iletiĢim fakültelerinin uygulama yapabilmelerine imkan 

sağlayacak bir düzenleme yapılması zaruri görülmektedir. 

 

Bu düzenlemede, tamamıyla ticari amaçlı olan özel televizyonlar 

hakkındaki hükümlerden farklı olarak, kar amacı gütmeyen eğitim 

kurumları olan iletiĢim fakültelerine, ücretsiz yayın lisansı verilmesi ve 

frekans tahsis edilmesi öngörülmektedir. Ancak bu tahsisin, Ġstanbul gibi 

mevcut frekans spektrumunun sadece ulusal televizyonlara yeterli olduğu 

Ģehirler hariç tutularak, yerel televizyon ve radyo frekansı verilmesi müsait 

olan Ģehirlerde yapılması uygun olacaktır. Tabii ki, digital yayına 

geçilerek frekans kapasitesinin büyütülmesi mümkün olduğunda bu gibi 

Ģehirlerde de yerel frekans tahsisi mümkün olacağından iletiĢim fakülteleri 

için de aynı hak sağlanmalıdır. 

 

Yukarıda anlatılan gerekçelerle RTÜK Yasası'na (ifadede gerekli 

düzenlemeler yapılmak kaydıyla) aĢağıdaki maddenin eklenmesi teklif 

edilmektedir. 

 

"MADDE: Yerel radyo ve televizyonlar için tahsis edilebilecek frekansın 

mevcut olduğu Ģehirlerde, iletiĢim fakülteleri bulunan üniversitelerin 

talepleri üzerine birer adet radyo ve televizyon frekansı ücretsiz olarak 

tahsis edilir." 
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9. 12. ĠletiĢim Fakülteleri Radyo ve Televizyon Yayınları Hakkında  

          Yönetmelik 

 

Dayanak 

 

1. Bu yönetmelik, 3984 sayılı Kanunun değiĢik 4756 sayılı “Radyo 

ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın 

Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunda 

DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun”un radyo ve televizyon bölümleri 

bulunan iletiĢim fakültelerine yerel bazda frekansların ve kanalların 

ücretsiz tahsis edileceğine iliĢkin 10. maddesi uyarınca yapılacak 

radyo ve televizyon yayınlarını düzenlemektedir. 

 

Amaç 

 

2. Yönetmeliğin amacı, 3984 sayılı kanunun değiĢik 24. maddesi 

çerçevesinde Üniversitelerin radyo ve televizyon bölümü bulunan 

iletiĢim fakültelerinde yapılacak eğitim amaçlı radyo ve televizyon 

yayınlarında uyacakları kuralları saptamayı amaçlamaktadır. 

 

Tanımlar 

 

3. Yönetmelikte geçen kavramlar Ģöyle tanımlanmaktadır:  

Bölüm: Radyo televizyon bölümü bulunan bölümleri ; 

Dekan: Radyo televizyon bölümü bulunan iletiĢim fakülteleri 

dekanını; 

Kanun: 3984 sayılı Radyo ve Televizyon KuruluĢları Hakkında 

Kanun ile 4756 sayılı kanunu; 

Rektör: ĠletiĢim fakülteleri bulunan üniversitelerin rektörünü;  

RTÜK: Radyo Televizyon Üst Kurulunu;  

Sorumlu Müdür: Radyo televizyon bölümü bulunan ĠletiĢim 

Fakültelerinde radyo ve televizyon yayınlarının  yürütülmesinde 

sorumlu müdürü; 

Yayın: ĠletiĢim fakülteleri radyo ve televizyon bölümlerinin 

yaptığı radyo ve televizyon yayınlarını; 

Yayın Kurulu: ĠletiĢim Fakülteleri radyo ve televizyon 

yayınlarının düzenlenmesinden ve denetiminden sorumlu kurulu 

ifade eder.  
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Kapsam  

 

4. Radyo ve televizyon bölümü bulunan iletiĢim fakülteleri, radyo 

ve televizyon yayın sistemleri ve yayın teknikleri i l e  ilgili olarak 

araĢtırma, geliĢtirme yapabilmek ve basın yayın kuruluĢlarına 

nitelikti eleman yetiĢtirirken öğrencilerinin radyo ve televizyon 

yayıncılığı hakkındaki öğrenim ve eğitimini desteklemek amacıyla 

yerel ölçekte radyo ve televizyon yayını yapabilir. 

 

5.    ĠletiĢim fakülteleri yayınlarında, yayın usul ve esasları ile teknik 

ve idari Ģartlar konuların da, 3984 ve 4756 sayılı yasa ile değiĢik 

hükümlerine ve bu yönetmelikte belirtilen hususlar dıĢındaki konularda 

ilgili yönetmelikleri uygularlar. 

 

6. ĠletiĢim fakülteleri radyo ve televizyon yayınlarında kendi 

bölüm,fakülte ve üniversitesinin etkinlikleri ile üniversitesinin 

öğrencileri ve çalıĢanlarını ilgilendiren akademik ve idâri duyuruları 

yapabilir. Ancak kendi bölüm, fakülte ve üniversitesinin, haksız 

rekabete yol açacak biçimde tanıtımını ve övgüsünü yapamaz,gerçeğe 

dayanmayan ifadeler kullanamaz. 

 

 

KuruluĢ 

 

7.  ĠletiĢim fakültelerindeki radyo ve televizyon kanallarının sahibi,  

bağlı bulunduğu üniversitenin rektörüdür. Rektör yayınla ilgili 

yetkisini, iletiĢim fakültesi dekanı aracılığı ile kullanır.  

 

 

Yayın Kurulu 

 

8.   Radyo ve televizyon yayınlarının iĢleyiĢi ile ilgili olarak beĢ kiĢiden 

oluĢan bir Yayın Kurulu oluĢturulur.  Kurul üyelerinden biri radyo 

televizyon bölüm baĢkanı olmak üzere, üçü radyo-televizyon bölüm 

kurulunca, diğer iki üye ise iletiĢim fakülteleri yönetim kurullarınca 

diğer bölüm öğretim üyeleri arasından seçilir. Yayın Kurulu 

çalıĢmalarında dekana karĢı sorumludur. Yayın Kurulu üyelerinin 

görev süresi, bölüm baĢkanı dıĢında, bir akademik yıl i le sınırlıdır. 

Yayın Kurulu, radyo ye televizyon yayınlarının planlamasından, yayın 

sürelerinin saptanmasından ve yayınların denetiminden sorumludur. 



 160 

Sorumlu Müdür 

 

9. Radyo ve televizyon yayınlarının ayrı ayrı yada tek bir sorumlu müdürü 

bulunur. Müdür, iletiĢim fakültesi dekanının, konusunda deneyim 

sahibi, bölüm öğretim elemanlarından, önereceği adaylar arasından 

rektör tarafından,  iki yıl için atanır. Süre bitiminde müdür, aynı göreve 

yeniden atanabilir. Müdür, radyo ve televizyon yayınlarının 

iĢleyiĢinden sorumludur.  

 

 

Genel Yayın Ġlkeleri ve Süre 

 

10. Radyo ve televizyon yayınlarında uygulanacak yayın ilkeleri, 

Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yayın ilkeleridir. 

 

11. Radyo ve televizyon yayınlarında süre, Yayın Kurullarınca saptanır. 

Bu sürenin saptanmasında fakültenin olanakları ve öğrencilere verilen 

eğitimin nitelikleri göz önünde bulundurularak Yayın Kurulu tarafından 

saptanır. 

 

 

Yayınların Saklanması 

 

12. Kanunda öngörüldüğü Ģekilde yayınların saklanmasından Müdür 

sorumludur. 

 

 

Yürütme 

 

13. Yayınların ağırlıklı olarak iletiĢim fakültesi radyo televizyon 

öğrencilerinin yapımları ile yürütülmesi asıldır. Ayrıca, ĠletiĢim 

Fakültesinin diğer bölümleri ile bağlı bulunduğu üniversitenin tüm 

bölümlerinden öğrenciler, öğretim elemanları ve çalıĢanlar da yayına 

katkıda bulunabilirler. 

 

 

ĠĢbirliği 
 

14. ĠletiĢim fakülteleri, radyo ve televizyon yayınlarında, kamu 

kurumlarının radyo ve televizyon yayınlarının teknik ve program 
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olanaklarından karĢılıklı iĢbirliği çerçevesinde yararlanırlar. Bu 

konudaki iĢbirliği esasları, ilgili kurumlarla iletiĢim fakülteleri arasında 

yapılacak iĢbirliği protokolleri ile yürütülür. 

 

 

Verici Tahsisi 

 

15.Yayınlarda  4756 sayılı Kanunda anılan TRT (Türkiye Radyo ve 

Televizyon Kurumu) nin kuracağı verici tesislerinden ücretsiz olarak 

yararlanma hakkı sağlanır. 

 

 

TeĢvikten Yararlanma 

 

16. Radyo ve televizyon yayınlarda kullanılan her türlü teknik donanımda 

teĢvik uygulamasından yararlanılır. 

 

 

Mali kaynaklar ve Bütçe 

 

17. ĠletiĢim fakülteleri radyo ve televizyon yayınlarının giderleri, her yıl 

ilgili üniversitenin rektörlük bütçesinden bu iĢ için ayrılacak paradan 

karĢılanır Ayrıca, iĢletme giderlerini karĢılamak ve yayıncılık alanındaki 

teknolojik geliĢmelerden öğrencilerin.yararlanma amacı ile yapılacak 

harcamaların karĢılanması için mali destekli (sponsorlu) programlar 

yayınlayabilir. Bu konudaki düzenlemeleri, Yayın Kurulları yapar, 

uygulamayı ise radyo ve televizyon müdürleri yürütür. 

 

 

Staj olanağı 

 

l8.Yayınlarda, radyo ve televizyon eğitimi veren fakültelerin, meslek 

yüksek okulları ile meslek liselerinin öğrencilerine kendi radyo ve 

televizyon yayınlarında staj olanağı sağlanır. 

 

 

Yükümlülük 

 

19. Bu yönetmelik hükümlerini Radyo Televizyon Üst Kurulu yürütür. 
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Geçici Madde 

 

1. ĠletiĢim Fakülteleri, radyo ve televizyon yayınlarında, 21.05. 

2002 tarihinde yapılan değiĢiklik uyarınca Telekomünikasyon 

Kurumunun yapacağı ulusal frekans ve ulusal kanal planı 

yürürlüğe girinceye kadar RTÜK'ün belirleyeceği frekans ve 

kanallardan, müktesep hak oluĢturmamak koĢulu ile yayınlarını 

sürdürürler.  

2. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte, daha önce çeĢitli 

adlar altında yayın yapan üniversitelerin kullandığı kanal ve 

frekanslar, müktesep hak teĢkil etmemek üzere, 

kullandırılmasına devam edilir. 

 

 

9. 13. Seçmen DavranıĢı Analizine Yönelik  Ulusal Kamuoyu AraĢtırma  

           Projesi 

 

Projenin Önemi 

 

 Fakültelerin eğitim-öğretimi yürütme ve nitelikli eleman 

yetiĢtirmeleri yanında, kamuoyunu kendi çalıĢma alanıyla ilgili konularda 

bilgilendirme ve sektöre öncelik etme gibi temel görevleri de 

bulunmaktadır. Ülkemizde sayıları 20'yi aĢan ĠletiĢim Fakültelerinin, 

bu doğrultuda kendi aralarında birliktelik göstererek bazı çalıĢmaları 

yürütmelerinin yararlı olabileceği düĢünülmektedir. ĠletiĢim Fakültelerinin 

temel çalıĢma alanlarından bir tanesi de kamuoyu araĢtırmalarını 

planlamak, yürütmek ve sonuçlarını ilgililere duyurmaktır. 

Kamuoyunun çeĢitli konulardaki eğilimlerini belirleme ve bunları hem 

ilgili kurumlara hem de kamuoyuna iletmede çok sık kullanılan 

yöntemlerden bir tanesi, günümüzde kamuoyu araĢtırmalarıdır. 3 Kasım 

2002 tarihinde gerçekleĢtirilecek milletvekili genel seçimleri için 

yapılacak bir kamuoyu araĢtırması, ĠletiĢim Fakültelerinin 

birlikteliklerinin baĢlangıcının önemli bir aĢaması olabilir. ĠletiĢim 

Fakültelerinin bulunduğu illerde ve komĢu illerdeki seçmenler üzerinde 

gerçekleĢtirilecek bir kamuoyu araĢtırması, fakültelerin toplumsal 

görevlerini yerine getirmesine ve öğrencilerinin daha iyi yetiĢmesine katkı 

sağlayacaktır. 
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Projenin Amacı     

 

Proje temelde, yukarıda değinildiği gibi ĠletiĢim Fakültelerinin toplumsal 

görevlerini yerine getirme ve imajına olumlu katkıda bulunmayı 

amaçlamaktadır. Diğer amaçlar ise Ģu Ģekilde belirtilebilir: 

• Kamuoyunun    gündemini    yoğunlukla    meĢgul    eden    seçimler   

konusunda, halkı bilgilendirmek, 

• Öğrencilerin anketörlük yaptırmak suretiyle deneyimlerini artırmak, 

• Öğretim elemanlarının araĢtırma yöntemleri konusundaki deneyimlerini  

      artırmak, 

• AraĢtırma  sonuçlarının  ilgili  kurumlara pazarlanması uygun  

bulunursa, fakültelerin bütçelerine küçük de olsa maddi katkı 

sağlamak, 

• ĠletiĢim Fakültelerinin birliktelik sağlayarak bir takım çalıĢmaları 

      yaptığını, kamuoyuna  somut olarak duyurmak 

 

 

Projenin Kapsamı 
 

Proje, en geç l aylık bir süre içerisinde sonuçlandırılmayı 

gerektirdiğinden çok detaylı ölçümleri ve analizleri kapsamamakta, 

seçmenlerin daha çok hangi partilere oy vermeyi düĢündüklerini ve oy 

kaymalarını belirlemeyi hedeflemektedir. Ayrıca yapılması önerilen 

kamuoyu araĢtırması tüm ülkede değil, ĠletiĢim Fakültesi bulunan iller ve 

komĢu illerle sınırlandırılmaktadır. 

 

Metodoloji 

 

Örneklem 

 

2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre ülkemiz nüfusu 

67.803.927'dir. 

 

Bunlardan 39.669.775'i ĠletiĢim Fakültelerinin bulunduğu iller 

ve komĢu illerde (Bursa, Sakarya, Manisa, Aydın, Afyon, Adana, Sivas, 

Malatya, Diyarbakır, Trabzon ve Ağrı) yaĢamaktadır. 

 

ĠletiĢim Fakültelerinin bulunduğu illerde ve kolaylıkla 

ulaĢabilecekleri komĢu illerde yaĢayan nüfus, toplam nüfusun % 58.5'ini 

oluĢturmaktadır. 
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Seçmen sayıları açısından konuya bakıldığında; 1999 milletvekili 

genel seçimlerin de oy kullanan toplam seçmen sayısı 37.566.093'tür. 

ĠletiĢim Fakültesi bulunan iller ve komĢu illerdeki seçmen sayısı ise 

22.250.599 olup, toplam seçmen sayısının %59.23'üne tekabül etmektedir. 

 

Buradan, proje gerçekleĢtirildiği takdirde toplam seçmen sayısının 

yarısından fazlasına ulaĢılabileceği ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde bu 

oranı kapsayarak yapılan kamuoyu araĢtırmaları çok ender 

gerçekleĢtirilmektedir. 

 

Projeyle, 10.000 denek üzerinde anket yapılması 

düĢünülmektedir. Anketler anılan il merkezlerin de tesadüfi örneklem 

yoluyla gerçekleĢtirilecektir. Hangi illerde ne kadar anket yapılacağıyla 

ilgili tablo aĢağıda verilmektedir. 
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Analiz Teknikleri 

 

 Anketler sahaya uygulandıktan sonra kodlanarak bilgisayar ortamına 

aktarılacak ve SPSS istatistik programıyla değerlendirilecektir. Analizler 

yapılırken frekans dağılımları ve çapraz tablolar dikkate alınacaktır. 

 

 

 

 

ĠLLER NÜFUS (2000 

YILI) 

SEÇMEN     SAYISI 

(1999genel seçimleri) 

Yapılacak        

anket sayısı 

Adana 1,849

,478 

1,056,150 500 

Afyon 812,

416 

404,132 250 

Ağrı 528,

744 

187,131 250 

Ankara 4,007

,860 

2,351,122 750 

Antalya 1,71

9,75

1 

917,784 500 

Aydın 950,7

57 

576,630 250 

Bursa 2,125

,140 

1,289,774 500 

Diyarbakır 1,362

,708 

546,722 500 

Elazığ 569,6

16 

311,507 500 

Erzurum 937,3

89 

442,654 500 

EskiĢehir 706,0

09 

445,415 500 

Ġçel 1,651

,400 

866,832 500 

Ġstanbul 10,018,735 6,134,811 1000 

Ġzmir 3,370

,866 

 2,150,970     750 

Kayseri 1,060

,432 

595,291 500 

Kocaeli 1,206

,085 

749,026 500 

Konya 2,192

,169 

1,018,792 500 

Malatya 853,6

58 

405,744 250 

Manisa 1,260

,169 

798,578 250 

Sakarya 756,1

68 

486,022 250 

Sivas 755,0

91 

388,045 250 

Trabzon 975,1

37 

476,708 250 

TOPLAM 67,803,927 37,566,093 10,000 
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Uygulama 

 

 Projenin uygulanmasına karar verildikten sonra, öncelikle 

organizasyondan sorumlu fakülte veya fakültelerle, sorumlu dekan ve 

personel belirlenecektir. Daha sonra hangi illerde hangi fakülte 

öğrencilerinin anket yapacakları kararlaĢtırılacaktır. Her bir fakültenin 

öncelikle kendi ilinde ve komĢu illerde anket yapması göz önünde 

tutulacaktır. Birden fazla iletiĢim fakültesi bulunan illerde anketin evrene 

uygulanmasını tek bir fakülte üstleneceği gibi, aralarında iĢbölümü de 

yapılabilir. KomĢu illerde anket yapılmasıyla ilgili olarak Ģöyle bir plan 

önerilmektedir. 

 

Kocaeli Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi : Bursa ve Sakarya Ġllerinde  

Ege Üniversite ĠletiĢim Fakültesi : Manisa ve Aydın Ġllerinde  

Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi : Afyon Ġlinde  

Mersin Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi : Adana Ġlinde  

Erciyes Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi : Sivas Ġlinde  

Fırat Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi : Malatya ve Diyarbakır Ġllerinde  

Atatürk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi : Trabzon ve Ağrı Ġllerinde 

 

 Fakülteler arasında görev dağılımı yapıldıktan sonra, 

soruların kimler tarafından hazırlanacağı, hangi fakültede çoğaltılacağı, 

değerlendirmenin nerede yapılacağı, maliyetin karĢılanması ve sonuçların 

nasıl duyurulacağı gibi konular açıklığa kavuĢturulacaktır. 

 

Süre 

 

Genel seçimlerin 3 Kasım 2002 tarihinde yapılacağı ve seçimlerden bir hafta 

öncesine kadar kamuoyu araĢtırmalarının yayınlanabileceği göz önünde 

tutulduğunda, son derece hızlı hareket etmenin gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle projenin en geç 20 Ekim 2002 tarihinde bitirilmesi 

gerekmektedir. Proje süresiyle ilgili detaylandırma aĢağıda sunulmaktadır. 

 

Eylül Ayının  Son  Haftası :   Soruların hazırlanması  ve  çoğaltılarak 

fakültelere gönderilmesi 

 

Ekim Ayının Ġlk Haftası : Anketlerin yapılarak değerlendirmenin 

gerçekleĢtirileceği fakülteye gönderilmesi 

 

Ekim Ayının Ġkinci Haftası : Verilerin girilmesi ve raporun yazılması. 



 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Resim 14.  Dokuzuncu Dekanlar Toplantısından Bir Görünüm 
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  Resim 15. Kıbrıs’tan Bir Görünüm 



 

 

 

 

 

ONUNCU 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

DEKANLARI TOPLANTISI 
 

 

 

 

 

20 – 22 EYLÜL 2002 

SAFRANBOLU 

 

 

 

 

 

 

 
“Dünyada Birçok Yetenekli Kişiler,  

Küçük Bir Cesaret Sahibi Olamadıkları 

İçin Silinip Gitmişlerdir.” 

Sydney Smith 
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10. 1. Onuncu İletişim Fakültesi Dekanları Toplantısı Gündemi  

 

 Kültürel Miras ve Korumacılık  

 Türkiye'de Belgesel Sinema Belgesel Film Gösterimi 

 Belgesel Fotoğrafçılık ve Kültür- Mirası 

 Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği Özel Film Gösterimi    

 TRT Kamu Yayıncılığı Ödülleri verilmesi ile ilgili gelişmelerin 

görüşülmesi   

 İletişim Fakültelerine radyo ve televizyon için frekans tahsisi 

yapılması ile ilgili gelişmelerin görüşülmesi 

 TRT ile İletişim Fakültelerinin ortak etkinlikler düzenlemesi 

 

 

 

 

ONUNCU İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI 

 

TARİH 20 – 22 Eylül 2002 

YER SAFRANBOLU 

KATILAN 

ÜNİVERSİTELER 

Üniversite 

Adı 

Katılan Üye 

Atatürk  Prof. Dr. Fahrettin KORKMAZ 

Akdeniz Prof. Dr. Hikmet SEÇİM 

Ankara Prof. Dr.  Asker KARTARI 

Başkent Prof. Dr.  M. Selçuk USLU 

Beykent  Prof. Dr. Ünsal OSKAY 

Bilgi Prof. Dr. Okan TANJU 

Ege Prof. Dr. Seyide PARSA 

Erciyes Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA 

Fırat Prof. Dr.  Asaf VAROL 

Gazi Prof. Dr.  Nurettin GÜZ 

İstanbul Prof. Dr. Suat GEZGİN 

Kocaeli Prof. Dr. Şermin TEKİNALP 

Maltepe Prof. Dr. Ersan İLAL 

Marmara Prof. Dr. Ahmet Şahin KAYA 

Selçuk Prof. Dr. Dursun Ali DİNÇ 
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10. 2. Toplantı Gündeminin Beşinci Maddesi İle İlgili Ek 

 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) 

“Kamu Yayıncılığı Kalite Ödülleri” 

 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), radyo ve televizyon 

yapım ve yayın alanında kamu yayıncılığının öncüsü olmuş; bu alanda 

geçerli etik değerlerin temel ölçüt, ölçek ve ilkelerini uygulamalarıyla 

sergilemiş; hizmet anlayışının temsilciliğini yapmış ve yapmakta olan 

saygın bir kurumdur. Bu kimliğiyle TRT, Türkiye 'de yerel, yöresel yada 

ulusal yayınlarda etik değer, hizmet anlayışı ve kamu duyarlılığı söz 

konusu olduğunda başvurulabilecek ilk ve tek kaynaktır. 

 

İletişimin yasama, yürütme ve yargı gücü karşısındaki konumunun 

ciddi biçimde sorgulandığı bir dönemde, bu konumu açısından TRT 

misyonunu sadece yapım ve yayınla sınırlı görmek hata olur. TRT, bir 

medya kuruluşunun toplumsal güç dengesi içinde, kamu duyarlılığı ile 

kendini doğru yerde konumlandırmasına da ideal bir örnek oluşturmaktadır. 

 

Bununla birlikte TRT'nin, 80'lerin başından bu yana kamuoyu ile 

yaşadığı sarsıntıları yaşama olasılığının da ortadan kalkması gerekmektedir. 

Bunun için belirtilen misyon ve konumunun, kamuoyu önünde netleşmesi, 

özel medya kuruluşları ile karşılaştırıldığında sahip olduğu ayrıcalıklı 

saygınlık ve otoritesinin pekiştirilmesi bir zorunluluk halini almaktadır. 

 

Yeniden yapılanma sürecinde Kurumun, iletişim bilim ve ilgili 

akademik çevreler ile yakın işbirliği kurularak yaygınlaşması ve pekişmesi 

bir zorunluluk olmaktadır. "TRT Kamu Yayıncılığı İçerik Ödülleri", kamu 

yayıncılığı ve hizmet anlayışının TRT tarafından temsil edilen etik 

değerlerin temel alındığı TRT misyonunun, iletişim bilimin saygınlığı ile 

bütünleşerek tescil edildiği bir organizasyon olacaktır. 

   

Giriş: 

 

1980'li yıllar özel radyo ve televizyon yayıncılığının başladığı ve 

yaygınlaştığı; TRT dışındaki yayın seçeneklerinin yeni ve bu nedenle de 

cazip görüldüğü bir süreç olmuştur. Bu sürecin başlangıcında özel radyo 

ve televizyon kuruluşları, yakaladıkları ilgi ve cazibe nedeniyle TRT' ye 

göre daha yüksek izlenme oranlarını yakalamışlar; bu nedenle TRT 

belirtilen dönemde önemli ölçüde izleyici kaybına uğramıştır. Bu kayıp 
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öncelikle TRT'nin reklam gelirlerinde ve dolayısıyla parasal 

kaynaklarında kayba neden olmuştur. Bu süreçte TRT, kendini özel radyo 

ve televizyon yayıncılarıyla rekabet etmek zorunda hissetmiştir. Ancak 

bu yaklaşım, 1990'ların ortalarından başlayarak, TRT'nin üstlendiği 

kamu yayıncılığı misyonu açısından kamuoyunun zihnini karıştırmış; 

TRT'nin sahip olduğu kurumsal kimliğin sorgulanmasına neden 

olmuştur. 

 

Bu arada kamuoyu, özel radyo ve televizyon yayıncılarının 

sunduğu seçeneklerde doyuma ulaşmış; elektronik yayıncılığın etik 

değerlerde yaşadığı çözülme ve kalite kaybı sorunlarıyla mücadele 

etmeye başlamış; tercihlerinde geri plana ittiği TRT'yi ve temsil ettiği 

kamu duyarlılığı ile hizmet anlayışını arar konuma gelmiştir. 

 

Bu durum kamuoyu araştırmalarıyla da saptanmıştır. 

Bulgular Özel radyo ve televizyon kuruluşlarının izlenme oranlarında 

(rating) düşüşe neden olan etmenin kamuoyu duyarlılığındaki etik 

sapma ve buna bağlı olarak kalite ve saygınlık kaybı olduğunu 

belgelemiştir. 

 

Bu bulgu özel yayıcıları TRT'nin temsil ettiği habercilik ve 

yayıncılık etiğine sıkı sıkıya sahip çıkmaya; TRT'den ayrılan kadroları 

istihdam ederek TRT'nin misyonunu üstlenmeye yöneltmiştir. Bugün 

Türkiye'deki özel yayıcılar arasında, TRT'nin sloganı olan doğru ve 

tarafsız habercilik iddiasıyla, salt haber verme misyonuyla izlenebilirlikte 

zirveyi yakalamış yayın kuruluşlarına rastlanabilmektedir. 

 

TRT ise bu bulgulardan kamu duyarlılığım yeniden özümseme ve 

temel görev olarak benimseme sonucunu çıkarmış görünmektedir. Bu 

doğrultuda TRT, yeniden yapılanma ve atılım sürecini başlatmıştır. 

 

TRT, yeniden yapılanma ve atılım sürecinde; 

 

i. Öncelikle    alanın   bilim   kurumları   olan   İletişim   (Bilimleri)    

Fakülteleri ile yakınlaşma, işbirliği ve eşgüdüm atağını başlatmıştır. 

Bu açılım TRT'ye; 

 İletişim bilim çevrelerinden bilimsel danışmanlık katkısı 

sağlayabilecektir. 

 Mezunların TRT'de istihdamını da kolaylaştırabilecektir. 

 Bilimin saygınlığı ile TRT Kurumu'nun misyonunu 
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bütünleştirilebilecektir. 

 Fakültelerle ortak yapım olanakları sağlayabilecektir. 

 

ii. Habercilik alanında kamu duyarlılığını bir varoluş nedeni olarak       

değerlendirmiştir. sahip olduğu ayrıcalık ve üstünlüklerine sahip 

çıkma kararlılığını bir kez daha sergilemiştir. 

iii. Yapım ve yayıncılık alanında kalite duyarlılığının ölçek ve 

ölçütlerini tanımlayan,belirleyen ve gözeten bir kurum 

niteliğini yeniden üstlenme yönünde tutarlı ve kararlı bir tutum 

sergilemiştir. 

iv. radyo ve televizyon yayıncılığında kamu hizmeti duyarlılığı ve 

kalite temsilciliği misyonunu özel yayıncılar adına da üstlenmek 

durumundadır. 

v. bu misyon ve sağladığı otorite TRT'nin istenci dışında üstlendiği  

            bir özelliğidir. 

vi. Bu misyonunu özel radyo ve televizyon kuruluşlarının 

profesyonelleri yanında fakültelerin yetiştirdiği genç iletişimciler 

için de üstlenmek durumundadır. 

 

TRT misyonunu, temsil ettiği kamu hizmeti anlayışını ve bu 

anlayış doğrultusunda geliştirdiği etik değerlerle bezenmiş kalite 

duyarlılığını pekiştirmenin ve Kurumun bu misyon açısından otoritesini 

yaygınlaştırmanın bilinen en etkili yolu ise; 

 

i. Kurumsal anlayış ve duyarlılıkların temel ölçüt olarak 

belirlendiği,  

ii. Ölçme ve değerlendirmede akademik nesnelik ve 

saygınlıkla bütünleşen,  

iii. Özel ve kamu yayıncılarının değerlendirilebildiği,  

iv. Profesyonel yapımlar yanında amatör çalışmaların da 

yarışabildiği,  

v. Yerel ve ulusal kanallarda yayınlanmış eserlerin 

katılabildiği,  yayınlanmış ürünleri içeren, 

vi. Kurum ve kişilerin değil ürünlerin boy ölçüştüğü,  

vii. Türkiye Cumhuriyeti yanında diğer Türk Toplum ve 

topluluklarından eserlere açık bir Kamu Yayıncılığı Kalite 

Ödülleri Yarışması düzenlemektir. 

 

İletişim alanında, ağırlıklı olarak ödülü veren akademik kurum ve 

kişilere tanınma olanağı sağlama beklentisi ile birden fazla iletişim 
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fakültesi tarafından iletişim ödülleri verilmektedir. Bununla birlikte bu 

ödül düzenlemeleri, ölçme ve değerlendirme ilkeleri kavranamadığı için 

saygınlığı yaygın ve yoğun olarak sorgulanan etkinlikler olmaktan öteye 

geçememektedir. Bu nedenle de değinilen ödüller, beklentinin aksine kişi 

ve kurumlar yanında iletişim bilim disiplinine saygınlık kaybettiren 

girişimler halini almaktadır. TRT'nin düzenleyeceği ve İletişim (Bilimleri) 

Fakülteleri tarafından değerlendirilecek Kamu Yayıncılığı Kalite Ödülleri 

Yarışması bilim çevrelerine de saygınlığın iadesi olanağını sağlaması 

açısından kayda değer görülmelidir. 

 

 
1
 Kamu yayıncılığı alanında kalite tanımı; kurumsal altyapının (teknik donanım, 

bilgi-birikim düzeyine dayalı uzmanlık ve insan kaynağı) sağladığı üretim 

olanaklarıyla ulaşılabilen en yüksek izleyici doyum düzeyi olarak belirlenebilir. 

Bu kamu yayıncılığı kalite tanımını üretim süreci ve ürün tanımını doğal olarak 

yayınlanmış program içeriği üzerinde odaklamaktadır. 

 

Amaç 
 

Bu ödül organizasyonunun amacı, Türkiye'de, Türk Toplum ve 

topluluklarında yayın yapan kuruluşlarda yayınlanan eserlerin, basın ve 

yayın hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu noktasından hareketle, 

değerlendirilerek ödüllendirilmesidir. 

 

Medya açısından en önemli unsurun ürün (program, yapım ve 

kampanya) olduğu artık tartışılmamaktadır. Yayın kuruluşları özel ya da 

kamu kurumu olarak farklılık gösterebilirler. Bununla birlikte, ürün bir 

hizmettir ve bir kamu hizmetidir. 

 

Akademi ve meslek çevrelerinde giderek daha büyük oranda 

benimsenen bu iki noktayı temel alan ödül organizasyonu, özel ya da kamu 

yayın kuruluşlarında kamusal hizmet ilkesini öne çıkaran ürünlerin 

değerlendirilmesini ve ödülle desteklenmesini amaçlamaktadır. Öte yandan 

çeşitli kurum ve kuruluşlarca çok çeşitli dallarda verilen medya ödülleri, 

ödüllerin etik olmayan amaçlarla kullanılması başta olmak üzere, birçok 

olumsuz sonuç doğurmaktadır ve anlamsız bir ödül enflasyonuna neden 

olmaktadır. 

 

Kamu Yayıncılığı Kalite Ödülleri Yarışması, ödüllendirilecek 

değerleri net bir şekilde tanımlayıp isminde taşıması ve iletişim sektöründe 

saygın yer edinmiş iki kurum olan İletişim (Bilimleri) Fakülteleri ile 
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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından organize edilmesi 

bakımlarından diğerlerinden farklı bir konum elde edecek ve medya 

pratiklerine yön verecektir. Bu ödül kısa süre içinde akademik ve mesleki 

bağlamlarıyla tüm medya çevrelerinde özenle izlenen bir olumlu açılıma 

neden olacaktır. 

 

Kapsam: 

Bu organizasyonda kişilerin ya da kuruluşların değil, ürünlerin 

ödüllendirilmesi temel ilkedir. Ancak ödülün maddi karşılığını söz 

konusu eseri üretenler alır. Ödül için değerlendirilecek ürünler TRT'nin 

yayıncılık kapsamında yer alan radyo, gazete, dergi, televizyon ve 

internet yayını türünde [haber, belgesel, aktualite, reklam (sosyal/ticari), 

uzun metrajlı (konulu) film, kısa (konulu) film, dizi film) yer alabilir. 

 

Ancak söz konusu ürünler canlı yayın kayıtları olamaz. Bu 

ürünlerin yayınlanmış olması ya da uluslararası yayın standartlarına 

uygun olarak kaydedilmiş olması bir zorunluluktur. 

 

Ödüller yılda bir kez verilir. 

 

Her yıl değerlendirmeye alınacak ürünlerin üretim tarihine 

bakılmaksızın ilk kez o yıl içerisinde izleyiciye/okuyucuya/dinleyiciye 

sunulmuş olması yeterlidir. 

 

Ödüller (beş) yayın türü olan radyo, gazete, dergi, televizyon ve 

internet için 7 (yedi) dalda ayrı ayrı verilir. Ancak bir medya türündeki 

değişik ürün türleri ve tarzları için ayrı ödül verilmez. Örneğin gazetede 

haber, köşe yazısı, araştırma-inceleme, röportaj ayrımı yapılmaksızın 

ödül verilir. 

 

Ayrıca değerlendirmeye alınacak ürünlerin üretildiği kuruluşların 

yerel, bölgesel ya da ulusal olarak ayrımı yapılmaz. Beş yayın türü için 

başvuran ürünler için sadece birincilik ödülü ve sponsor kuruluşların 

özel ödülleri olabilir. 
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Organizasyon: 

 

Ödülün Niteliği 

 

Ödüller kamuoyuna TRT Kamu Yayıncılığı Kalite Ödülleri 

olarak tanıtılacaktır. Bu nedenle ödüller kısaca TRT Ödülleridir. 

 

 Organizasyon Sorumluluğu 

 

TRT Kamu Yayıncılığı Kalite Ödülleri Yarışma 

Organizasyonu, içeriği ve kamu hizmeti anlayışını öne çıkarma 

konusunda hem yasal sorumluluğu olan hem de bu alanda başarılı bir 

deneyimi bulunan, TRT tarafından finanse edilir ve gerçekleştirilir. 

Hazırlık aşamasından kayıt kabul, tanıtım, değerlendirme, seçme/eleme, 

sonuçların kamuoyuna açıklanması ve tören organizasyonu, ödüllerin 

biçimsel ve içeriği TRT logosunu taşıyacaktır. 

 

Yarışma alanlarının belirlenmesi, değerlendirme ölçütlerinin 

saptanması, jürilerin oluşturulması, seçme ve değerlendirme işleri 

TRT'nin sağladığı dokunulmazlık güvencesinde İletişim (Bilimleri) 

Fakülteleri tarafından gerçekleştirilecektir. 

 

Hazırlık, uygulama süreci ve organizasyona ilişkin temel 

kararlar TRT Genel Müdürlüğü temsilcisinin de katılacağı İletişim 

(Bilimleri) Fakültesi Dekanlar Kurulu'nda alınacaktır. 

 

Aday gösterilen ürünlerin şekil bakımından ödül kurallarına uyup 

uymadığı İletişim Fakültesi Dekanlar Kurulu'nda değerlendirilerek en 

geç Nisan ayı sonuna kadar sonul aday listesi açıklanacak ve bu liste 

kamuoyuna TRT Kurumu tarafından duyurulacaktır. 

 

Bu aday listesi üzerinden yapılacak seçime, İletişim Fakülteleri 

Dekanlar Kurulu'nda temsil edilen İletişim (Bilimleri) Fakülteleri'nin 

öğretim üyeleri arasından Kurulca belirlenecek delegelerin oluşturacağı 

jürilerin oylarıyla katılırlar. 

 

Tüm öğretim üyeleri oylarını, her bir medya türü için bir aday 

yazarak İletişim Fakültesi Dekanları Toplantısı'nca oluşturulan TRT 

Kamu Yayıncılığı Kalite Ödülleri Yarışma Organizasyonu 

Sekreteryası'na gönderecekleri imzalı mektupla kullanırlar. İmzalı oy 
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mektupları İletişim Fakülteleri Dekanlıkları tarafından toplanarak en geç 

Mayıs ayının birinci hafta sonuna kadar Sekreterya'ya iletilir. Sekreterya 

sonuçları değerlendirir ve sonuçlar Fakülte Dekanları'nın en geç Mayıs 

ayının ikinci haftasına kadar yapacağı toplantısında açıklanır ve TRT 

Kurumu tarafından duyurulur. 

 

Ödüller Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından düzenlenen 

bir törenle verilir. Törenden sonra yapılacak ilk İletişim Fakültesi 

Dekanlar Toplantısında ödüllerin akademik ve mesleki açıdan bir 

değerlendirilmesini içeren bir rapor tartışılır ve son şekli verildikten sonra 

kamuoyuna açıklanır. 

 

Bu rapora temel olacak ön rapor, adayların saptamak üzere en geç 

Nisan ayı sonuna kadar gerçekleştirilen İletişim Fakültesi Dekanları 

Kurulu Toplantısı'nda belirlenen iki öğretim üyesi ile Türkiye Radyo 

Televizyon Kurumu temsilcisinden oluşan üç kişilik komisyonca 

hazırlanır. 

 

Nihai rapor Türkiye Radyo Televizyon Kurumu yayını olarak 

basılır. 
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Resim 16.  Amasra’dan Bir Görünüm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 17.  Dekanlar Amasra’da 
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Resim 18. Onuncu Dekanlar Toplantısı-1 

 

 

 
 

Resim 19. Onuncu Dekanlar Toplantısı-2 
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Resim 20. Onuncu Dekanlar Toplantısı-3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 21. Dekanlar Toplu Görünüm-Amasra 
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ONBİRİNCİ 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

DEKANLARI TOPLANTISI 
 

 

 

 

 

03 – 04 EKİM 2003 

SAFRANBOLU 

 

 

 

 

 

 

 
 

“En Sıradan İş Bile, Büyük Başarılar 

Getirme Potansiyeline Sahiptir.” 

H.Jackson Brown 
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11. 1. Onbirinci ĠletiĢim Fakültesi Dekanları Toplantısı Gündemi  

 

 Kültür Bakanlığı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına, radyo-

televizyon yayınları ile ilgili madde konulması,  

 RTÜK'ün ĠletiĢim Fakülteleri radyo ve televizyon yayınları 

yönetmeliğinin çıkarılması, 

 ĠletiĢim Fakültelerine radyo-televizyon yayını için frekans ve 

kanal tahsisinin yapılması, 

ONBĠRĠNCĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ DEKANLARI TOPLANTISI 

 

TARĠH 3 –  5 EKĠM 2003 

YER Safranbolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KATILAN 

ÜNĠVERSĠTELER 

Üniversite Adı Katılan Üye 

Ankara Prof. Dr. Ahmet TOLUNGÜÇ 

Atatürk Prof. Dr. Sevim AKTEN 

BahçeĢehir Yrd.Doç.Dr. Aysel AK 

BaĢkent Prof. Dr. Selçuk USLU 

D.Akdeniz Doç. Dr. ġahin KARASAR 

D.Akdeniz Doç. Dr. Peyami ÇELĠKCAN 

Ege Prof. Dr. Konca YUMLU 

Erciyes Doç. Dr. Hazma ÇAKIR 

Fırat Prof. Dr. Asaf VAROL 

Galatasaray Yrd.Doç.Dr. Hülya UĞUR 

TANRIÖVER 

Gazi Doç. Dr. Hale KÜNÜCEN 

Gazi Prof. Dr. Seçil BÜKER 

Ġstanbul Prof. Dr. Suat SEZGĠN 

Ġstanbul  Yrd.Doç.Dr. Ergün YOLCU 

Ġst. Bilgi Prof. Dr. Aydın UĞUR 

Kocaeli Doç. Dr. Hülya YENGĠN 

Kocaeli Yrd.Doç.Dr. Kerim KARAGÖZ 

Lefke Avrupa Doç. Dr. F.Seçim 

TĠRYAKĠOĞLU 

Marmara Prof. Dr. Alaaddin ASNA 

Yeditepe Prof. Dr. Aysel AZĠZ 

Yeditepe Prof. Dr. Suat ANAR 
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 ĠletiĢim Fakülteleri ile TRT Kurumunun iĢbirliği, 

 ĠletiĢim Fakültelerine alınan öğrenci sayılarının azaltılması, 

 ĠletiĢim Fakülteleri Ders Programları 

 ĠletiĢim Fakülteleri Eğitim-Öğretim Sorunları  

 

 

11. 2. Onbirinci ĠletiĢim Fakültesi Dekanları Toplantısı Sonuç 

Bildirgesi 

 

 

XI. ĠletiĢim Fakültesi Dekanları Toplantısı 3-4 Ekim 2003 

tarihlerinde Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi'nin ev sahipliğinde 

Safranbolu'da 16 iletiĢim fakültesinden 19 fakülte temsilcisinin 

katılımıyla gerçekleĢtirildi. 

 

Toplantıda ; 

 Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na, görsel ve iĢitsel Radyo-TV 

yayınları ile ilgili olarak 5846 Sayılı kanuna aĢağıdaki maddenin 

önerilmesine, 

 80. maddeye ek; 

 ĠletiĢim Fakültesi bulunan üniversiteler, eğitim amaçlı radyo, 

televizyon ve benzeri yayınlarda her türlü müzik, görüntülü eser 

ve sinema filmi gibi fikir ve sanat eserlerini, eser sahibine veya 

bağlı olduğu meslek kuruluĢlarına haber vermek kaydıyla 

herhangi bir ücret ödemeksizin kullanabilir ve yayınlayabilirler. 

 "ĠletiĢim Fakülteleri Radyo - TV Yayınları Yönetmeliği" 

çıkarılması, frekans ve kanal tahsisi konularının hızlandırılması 

hususlarında RTÜK'le temasların sürdürülmesine, 

 ĠletiĢim fakültelerine sözel puanla alınmakta olan öğrencilerin 

yanı sıra eĢit ağırlıklı puan alan öğrencilerin de aynı katsayıyla 

seçim yapabilmelerinin sağlanmasının önerilmesine; 

 Kamu     üniversitelerinin   iletiĢim   fakültelerine   alınacak   öğrenci    

sayılarına   iliĢkin   öğrenci kontenjanlarının azaltılmasıyla ilgili 

olarak gerekli giriĢimlerde bulunulmasına, 

 ĠletiĢim Fakülteleri mezunlarının istihdam olanaklarını 

geniĢletmek amacıyla, iletiĢim fakültesi mezunlarının aldıkları 

bilimsel eğitimle: RTÜK'ün tüm gereksinimlerini 

karĢılayabilecek iĢ gücünü oluĢturacaklarından adı geçen 

kurumun merkez ve bölge teĢkilatlarında çalıĢtırılmalarının 

önerilmesine, 
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 Devlet Bakanlığı ve Basın Yayın  Enformasyon Genel Müdürlüğü 

nezdinde giriĢimlerde bulunularak, yerel basın-yayın 

kuruluĢlarının (görsel-iĢitsel,yazılı), iletiĢim fakültesi mezunlarına 

mesleki kadrolarda görevlendirilmek üzere (genel yayın 

yönetmeni, sorumlu yaz; iĢleri müdürü, haber müdürü vb.) en az 

iki kiĢilik kontenjan açılmasının önerilmesine, 

 Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ile ilgi 

değerlendirme yapıldı ve aĢağıdaki konuların önerilmesine, 

a) Safranbolu'nun "Korumanın BaĢkenti" olmasını da göz 

önünde bulundurarak kültür ve mimari özelliklerine ağırlık 

verecek bir yapıya dönüĢtürülmesi ve "Altın Safran Kültür ve 

Sanat Festivali" adıyla yeni bir içeriğe / yapıya 

kavuĢturulmasına,  

b) Bu bağlamda festival kapsamında "Uluslararası Mimari 

Kongresi ve Kurultayı’nın yapılmasına, ayrıca mimari konulu 

belgesellere ağırlık verilmesine, 

c) Benzer festivallerle zamanlama açısından çakıĢmaması için 

özen gösterilmesine (özellikle Eylül ayının ikinci yarısının 

geçirilmemesi), gibi hususların festival komitesine 

önerilmesine, 

d) Bu yıl dördüncüsü gerçekleĢtirilen festivalin bugüne kadar 

organizasyon ve koordinasyonuna   katkıda   bulunan Gazi 

Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi'ne  diğer üniversitelerin 

ĠletiĢim, Mimarlık, Güzel Sanatlar vb. fakültelerinin de 

gönüllü olarak katkıda bulunmaları konusunun festival 

komitesine önerilmesine, 

 Bir sonraki ĠletiĢim Fakültesi Dekanları toplantısının Nisan 

2004’te Fırat Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi’nin ev sahipliğiyle 

Elazığ’da yapılmasına, oy birliği ile karar verildi. 

 

 

Prof. Dr. Aysel AZĠZ  Prof. Dr. Ahmet TOLUNGÜÇ  

Yeditepe Üniversitesi  Ankara Üniversitesi      

 

Prof. Dr. Sevim AKTEN  Prof. Dr. Selçuk USLU 

Atatürk Üniversitesi  BaĢkent Üniversitesi 

 

Prof. Dr. Aydın UĞUR Prof. Dr. Asaf VAROL 

 Ġst. Bilgi Üniversitesi Fırat Üniversitesi 
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Prof. Dr. Suat SEZGĠN Prof. Dr. Suat ANAR  

Ġstanbul Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi 

 

Prof. Dr. Alaaddin ASNA Prof. Dr. Konca YUMLU  

Marmara Üniversitesi Ege Üniversitesi      

 

Prof. Dr. Seçil BÜKER  Doç. Dr. Hale KÜNÜCEN 

Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi  

   

Doç. Dr. Peyami ÇELĠKCAN Doç. Dr. Filiz SEÇĠM  

D. Akdeniz Üniversitesi  L. Avrupa Üniversitesi  

 

Doç. Dr. Hazma ÇAKIR Yrd. Doç. Dr. Kerim KARAGÖZ   

Erciyes Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi  

 

Doç. Dr. Hülya YENGĠN Yrd.Doç. Dr.Hülya UĞUR TANRIÖVER 

Kocaeli Üniversitesi Galatasaray Üniversitesi 

 

Yrd.Doç. Dr. Aysel AK  

BahçeĢehir Üniversitesi  

 

 

11. 3. Toplantı Gündeminin Birinci Maddesi Ġle Ġlgili Ek 

 

T.C. KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI  

Fikir ve Sanat Eserleri Genel Müdürlüğüne,  04.10.2003 

 

 3-4 Ekim 2003 tarihlerinde Safranbolu'da gerçekleĢtirilen 11. 

ĠletiĢim Fakültesi Dekanları Toplantısına katılan fakülte temsilcileri 

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 80. maddesine, iliĢikte 

gerekçesiyle birlikte yer alan, bir ek önerisinde bulunmuĢlardır. 

ĠletiĢim fakültelerinin eğitim uygulamaları bakımından hayati nitelikteki 

bu değiĢiklik önerisini dikkatinize saygılarımızla sunarız. 

 

 
Prof. Dr. Aysel AZĠZ Prof. Dr. Ahmet TOLUNGÜÇ  

Yeditepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi     

 

Prof. Dr. Sevim AKTEN Prof. Dr. Selçuk USLU  

Atatürk Üniversitesi     BaĢkent Üniversitesi 
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Prof. Dr. Aydın UĞUR Prof. Dr. Asaf VAROL  

Ġst. Bilgi Üniversitesi  Fırat Üniversitesi 

 

Prof. Dr. Suat SEZGĠN Prof. Dr. Suat ANAR 

Ġstanbul Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi 

 

Prof. Dr. Alaaddin ASNA Prof. Dr. Konca YUMLU  

Marmara Üniversitesi     Ege Üniversitesi   

 

Prof. Dr. Seçil BÜKER Doç. Dr. Hale KÜNÜCEN 

Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi    

 

Doç. Dr. Peyami ÇELĠKCAN Doç. Dr. Filiz SEÇĠM      

D. Akdeniz Üniversitesi  L. Avrupa Üniversitesi  

 

Doç. Dr. Hazma ÇAKIR Doç. Dr. Hülya YENGĠN   

Erciyes Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi 

 

Yrd.Doç. Dr. Aysel AK Yrd.Doç. Dr. Kerim KARAGÖZ   

BahçeĢehir Üniversitesi  Kocaeli Üniversitesi 

 

Yrd.Doç. Dr. Ergün YOLCU Doç. Dr. ġahin KARASAR   

Ġstanbul Üniversitesi D. Akdeniz Üniversitesi  

 

Yrd.Doç. Dr. Hülya UĞUR TANRIÖVER 

Galatasaray Üniversitesi 

 

EK- 5846 Sayılı Fikir ve Sanata Eserleri Kanuna eklenmesi önerilen 

madde  

 

 

11. 3. 1. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Eklenmesi Önerilen 

Madde 

 

 

80. Maddeye Ek 

 

ĠletiĢim Fakültesi bulunan üniversiteler, eğitim amaçlı radyo, 

televizyon ve benzeri yayınlarda her türlü müzik, görüntülü eser ve sinema 

filmi gibi fikir ve sanat eserlerini, eser sahibine veya bağlı olduğu meslek 
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kuruluĢlarına haber vermek kaydıyla herhangi bir ücret ödemeksizin 

kullanabilir ve yayınlayabilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 22. Dekanlar  Toplu Görünüm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 23. Onbirinci Dekanlar Toplantısından Bir Görünüm 



 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI 

ARA TOPLANTISI 

 

 

 

 

 

 
28 Ocak 2004 

İSTANBUL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yeni şeyler denemediğiniz sürece  

yeni şeyler öğrenemezsiniz.”  

 H.Jackson Brown 
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ARA  DEKANLAR TOPLANTISI 

 

TARİH 28 Ocak 2004 

YER Yeditepe Üniversitesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATILAN 

ÜNİVERSİTELER 

Üniversite 

Adı 

Katılan Üye 

Akdeniz Prof. Dr. Ümit ATABEK 

Anadolu Prof. Dr. Ali Atıf BĠR 

Bahçeşehir Prof. Dr. Deniz 

BAYRAKTAR 

Başkent Prof. Dr. Selçuk USLU 

Beykent Prof. Dr. Ersan ĠLAL 

Bilgi Prof. Dr. Aydın UĞUR 

D.Akdeniz Prof. Dr. Peyami 

ÇELĠKCAN 

Ege Prof. Dr. Seyide PARSA 

Ġstanbul Prof. Dr. Ateş VURAN 

Ġstanbul Prof. Dr. Suat GEZGĠN 

Kadir Has Prof. Dr. Nilüfer KARLI 

Kırgızistan-

Türkiye 

Manas 

Prof. Dr. Işık ÖZKAN 

Kocaeli Prof. Dr.  Hasret ÇOMAK 

Mersin Prof. Dr. Selim 

AKSÖYEK 

Selçuk Prof. Dr. Abdullah 

TOPÇUOĞLU 

Yeditepe Prof. Dr. 

Prof. Dr. 

Yrd.Doç.Dr. 

Yrd.Doç.Dr. 

 

Suat ANAR  

Aysel AZĠZ (eski 

dekan) Yusuf 

DEVRAN 

 Erkan BÜKER 
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12. 1. Gündem 

 

1. 11. Ġletişim Fakültesi Dekanlar Toplantısı kararlarının gözden 

geçirilmesi 

2. RTÜK’ ün iletişim fakülteleri radyo ve televizyon yayınları ile ilgili 

kararları 

3. Ġletişim fakülteleri ödülleri 

4. Radyo ve televizyon yayınlarında yer alacak programların telif 

hakları ile ilgili çalışmalar 

5. Ġletişim fakültelerine öğrencilerin EA puanı ile  de alınması ile ilgili 

çalışmalar 

6. Ġletişim fakültelerinin ortak web oluşturmaları 

7. Ġletişim fakülteleri arasında öğrenci ürünleri değişimi ve sergilenmesi  

8. Dilek ve temenniler 

 

 

12. 2. Kararlar 

 

 Safranbolu Festivaline katılanların organizasyonda yükü taşıyan Gazi 

Üniversitesi Ġletişim Fakültesi’ne destek vermeleri konusunun bir 

sonraki toplantıda görüşülmesine, 

 Dekanlar toplantılarının festival gibi büyük organizasyonlarla 

çakışmamasına, 

 Radyo ve televizyon yayınları hakkındaki 4756 sayılı kanunla, 

iletişim fakültesi bulunan üniversitelere, öğrencilerin uygulama 

yapmalarına olanak tanıyacak biçimde radyo ve televizyon frekansı 

tahsis etmek yükümlülüğünü taşıyan RTÜK’e bütün iletişim 

fakülteleri dekanları olarak, gecikmelerinden ötürü duyduğumuz 

sıkıntıları ifade etmek üzere 28 Ocak 2004 günkü RTÜK 

toplantısından çıkacak kararlara bağlı olarak Ġstanbul, Ankara ve 

Ġzmir gibi yoğun enterferans sorunu yaşayan metropolitan bölgelerde 

yer alan fakültelerin birlikte davranmalarına; 

 Ġletişim fakülteleri ödüllerinin uzun süreçli ve akademik nitelikli 

olması gerektiği görüşünde birleşildi ve Fırat Üniversitesi Ġletişim 

Fakültesi tarafından yürütülen çalışmanın, onların önderliğinde 

yapıldığı ancak katılmak isteyen fakültelerinin de buna katkıda 

bulunduğu şeklinde duyurulmasının uygun olacağına; 
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 Telif eserlerden ücretsiz olarak yararlanılması konusunda, Kültür 

Bakanlığından alınan bilgiler ışığında, konuda henüz bir ilerleme 

kaydedilmediği ve girişimlerde bulunmasının sürdürülmesine; 

 Yeditepe Üniversitesi Ġletişim Fakültesi’nin, EA ile de öğrenci alma 

konusunda Üniversite Senatosundan geçirdiği metnin örnek olarak 

diğer fakültelere gönderilmesine ve kendi Senatolarından karar 

almalarına, ayrıca bu konuda Anadolu Üniversitesi Ġletişim Bilimleri 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Atıf Bir tarafından durum tespitinin 

yapılmasına; 

 Ġletişim fakültelerinin ortak web sayfası oluşturmaları konusunda 

Kocaeli Üniversitesi Ġletişim Fakültesinin bir çalışma yaparak 

sunmasına ve bu konuda her fakülteden bir araştırma görevlisinin 

görevlendirilmesine; 

 Ġletişim fakülteleri arasında öğrenci ürünleri değişimi konusunda 

herkesin kendi çalışmalarının CD formatında çoğaltılıp diğer 

fakültelere gönderilmesine ve bu konuda her fakülteden bir araştırma 

görevlisinin görevlendirilmesine; 

 Öğrenci ürünlerinin toplu olarak sergilenmesi konusunda mekan 

araştırmasının Anadolu Üniversitesi Ġletişim Bilimleri Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Ali Atıf Bir tarafından yapılmasına; 

 Manas Üniversitesi Ġletişim Fakültesinin bundan sonraki toplantılara 

çağırılmasına ve öğretim elemanı değişimi konusunda destek 

olunmasına karar verildi. 
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  Resim 24. Ġstanbul’dan Bir Görünüm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Resim 25. Ġstanbul Boğaziçi Köprüsü 
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Prof. Dr. Asaf Varol 

F.Ü. İletişim Fakültesi Dekanı 

 

 

 

 

 

 
“Bir Ülkede Demokratik Olgular ile Kuralların 

Yerleşmesinde ve Uygulanmasında, 

İletişimcilere Önemli Sorumluluklar Düşer” 

 Asaf Varol 
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Sayfa:10 

 

ÖYS'DE MESLEK LĠSELERĠ MEZUNLARINA EK PUAN 

VERĠLMESĠ VE ÇELĠġKĠLER 

Prof. Dr. Asaf Varol 

  

  Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise ve dengi 

meslek okulları ile aynı alanda öğretim yaptığı yükseköğretim 

kurulunca belirlenen yükseköğretim programlarını tercih eden 

üniversite adaylarının puanları artırılmaktadır.  

 

 Üniversitelerin Teknik Eğitim Fakültelerinin Bölümlerine 

her türlü liseden öğrenci alındığı için, ÖSYM kılavuzunda Tablo-6 

da bir mesleğe yönelik program uygulayan lise ve dengi meslek 

okulları ile aynı alanda öğretim yaptığı yükseköğretim kurulunca 

belirlenen yükseköğretim programları baĢlığını taĢıyan kısımdaki 

alan veya kollardan gelen öğrencilerin puanları belirli bir miktar 

arttırılmaktadır. Bu nedenle burada Teknik Eğitim Fakültelerinin 

Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümünü tercih edenlerin geldikleri 

alan veya kolların belirlenmesindeki eksiklikler üzerinde durmak 

istiyorum. 

 

 GeliĢen teknolojiye uygun olarak bazı yeni alanlar ve kollar, 

Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri programlarına konulmuĢtur. 

Bunlara örnek olarak Telekomünikasyon ve Radyo Televizyon 

alanları verilebilir. Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim 

Genel Müdürlüğü bu alanlardaki teknisyen açığını kapatmak için 

Endüstriyel Teknik Öğretim Okulları içerisinde Telekomünikasyon 

ve Radyo Televizyon bölümlerini açmıĢtır. Gene Kontrol ve 

Enstrümantasyon Teknolojisi ve Otomatik Kumanda Bölümleri son 

18-24 Ağustos 1997.                               Sayı:130
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yıllarda bu alanda ortaya çıkan teknisyen gereksinimini karĢılamak 

için kurulmuĢtur. 

 

 Otomatik Kumanda ile Kontrol ve Enstrümantasyon 

Teknolojisi Öğretmenleri, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi 

Bölümlerinin Kontrol Öğretmenliği; Telekomünikasyon 

Öğretmenleri, bu bölümün Telekomünikasyon Öğretmenliği; 

Radyo-TV Öğretmenleri ise Elektronik ve Telekomünikasyon 

Öğretmenliği programlarında uygulanacak ortak bir programla 

yetiĢtirilebilir.  

 

 1997 Yılı Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sınavı Ġkinci 

Basamak Kılavuzunda yer alan Tablo-6 da Anadolu Teknik Lisesi 

Radyo Televizyon bölümü mezunları, Meslek Yüksek Okulları 

Radyo ve TV Yayımcılığı programını; keza Teknik veya Endüstri 

Meslek Lisesi Tıp Elektroniği bölümünden mezun olan bir öğrenci, 

Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programını 

kazandıklarında puanları artırılmakta, ancak Teknik Eğitim 

Fakültesi Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümünü tercih 

ettiklerinde puanları arttırılmamaktadır. Bu iki örnek önemli bir 

çeliĢkiyi ortaya koymaktadır. 

 

 Bu nedenle Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi mezunlarının 

kendi branĢlarında bir yükseköğretim programını tercih ettiklerinde 

puanlarının artırılması iĢlemine devam edilmeli, ancak mevcut olan 

bazı çeliĢkiler dikkatlice incelenerek yeniden düzenlenmelidir. 
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Sayfa:10 

ĠLETĠġĠM FAKÜLTELERĠ RADYO VE TELEVĠZYON 

YAYINLARI YAPABĠLMELĠ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

 ĠletiĢim teknolojisinde çok hızlı bir değiĢim söz konusudur. 

Artık dünyanın bir noktasındaki olayı; televizyon, radyo, internet 

gibi modern iletiĢim araçları sayesinde çok kısa süre içerisinde 

öğrenmek mümkün olabiliyor. ĠletiĢim teknolojileri içerisinde 

televizyonun önemi çok fazla. 1991 yılı öncesinde Türkiye'de 

televizyon denildiğinde sadece akla TRT geliyordu. O dönemler 

TRT'nin zaman zaman sansür içeren programlarını izlemek ve 

onunla yetinmek zorundaydık. 

 

 Aradan geçen 6 yıl süresi içerisinde Türkiye'de özel radyo 

ve televizyon Ģirketlerinin sayılarının çok fazla artıĢ göstermesi, 

görüntü dünyamıza yeni bir renk katmıĢtır. Özel radyo ve 

televizyon Ģirketlerinin seyircilerine daha kaliteli, güncel, ilgi çekici 

programlar sunmak için kıyasıya mücadele vermeleri, olumlu bir 

geliĢmedir. Rekabetin olduğu yerde kalite kendiliğinden gelir. 

Günümüz TRT'si bile eski yıllara oranla yayın çizgisini önemli bir 

derecede değiĢtirmek zorunda kalmadı mı? 

 

 Özel televizyon Ģirketlerini ele aldığımızda, baĢlangıçta 

oldukça sınırlı ve muhafazakar çizgide programlar yapmaya özen 

gösteren bazı televizyon kanalları, bugün için çok değiĢik bir yapı 

sergileyebilmektedir. Bu televizyon kanalları baĢlangıçta 

sergiledikleri yayın politikalarını devam ettirdikleri takdirde, 

izleyici sayılarının çok düĢeceğini farketmiĢ ve gereken tedbirleri 

zamanında almıĢlardır. 

 

17-23 kasım 1997.                                  Sayı:143
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 Çok seslilik genelde fayda sağlar. Özel televizyonların 

sayısının artmasıyla, artık çok daha kaliteli programları seyretme 

imkanına kavuĢtuk. Özel radyo ve televizyon Ģirketlerine 3984 

sayılı kanun ile kısmen de olsa bir düzen getirilebildi. Ancak 

kanunda birçok eksikliklerin bulunması, bazı sıkıntılara da neden 

olabilmektedir. 

 

 Görsel basındaki bu hızlı geliĢme sayesinde, iletiĢim 

fakültesi mezunlarına önemli bir iĢ alanı doğmuĢtur. Birkaç yıl 

öncesine kadar bu fakülte mezunları; iĢ bulmakta oldukça zorluk 

çekerken, bu dönemde kısmen de olsa önemli sayılabilecek bir 

rahatlama içerisine girdiler. Özel radyo ve televizyon Ģirketleri, bu 

fakültelerin ÖSYM tercih sıralamasında üst sıralara tırmanmasına 

neden olmuĢtur. 

 

 Bu olumlu geliĢmelere destek sağlaması amacıyla 3984 

sayılı Radyo ve Televizyon KuruluĢ ve Yayınları Hakkında Kanun 

çıkarılırken, kasti mi yapıldı bilemiyorum ama, ĠletiĢim 

Fakülteleri'ne de büyük darbe vuruldu. Çünkü medyaya eleman 

yetiĢtiren iletiĢim fakültelerinin radyo ve televizyon yayını 

yapmaları, 3984 sayılı yasa ile engellenmiĢti. "Televizyon 

uygulaması yapacaklarsa, kapalı devre yapsınlar!" zihniyetini 

anlamak mümkün değildir. Bu fakülteler mahalli, hatta ulusal veya 

uluslararası düzeyde radyo ve televizyon yayını yapabiliyorlarsa, 

bunu engellemenin anlamı var mı? Bilakis bu tür faaliyetlere 

yönelen eğitim kurumlarına destek çıkılarak, mezunlarının daha iyi 

eğitilmeleri sağlanmalıdır. Öğrencilik sıralarında kapalı devre 

televizyon sistemi ile yetiĢen bir iletiĢim fakültesi mezunu, ulusal 

düzeyde yayın yapan bir televizyon kurumunda çalıĢmaya 

baĢladığında, bir bocalama devresi geçirmesi niçin ortaya çıksın! 

 

 Kısa bir süre önce bazı iletiĢim fakülteleri dekanları ile 

görüĢerek, bu fakültelerimizin radyo ve televizyon yayını 

yapmalarını engelleyen 3984 sayılı yasaya karĢı mücadele 

vermelerini anımsatmıĢtım. ĠletiĢim fakülteleri dekanlarının bir 

araya gelerek ve kamuoyu oluĢturarak, bu yasadaki çıkmazları 

ortadan kaldırmaları gerekir. Ama üzülerek belirtmek gerekir ki, Ģu 

ana kadar ĠletiĢim Fakülteleri bünyesinde sürdürülen radyo ve 
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televizyon yayınları, yasal olmadıkları için bir bir kapatılırken, bu 

fakülte dekanları olaya sadece seyirci kalabiliyor!  

 

 Dünyanın geliĢmiĢ ülkelerinde üniversiteler radyo ve 

televizyon yayınları yapabilmektedirler. Bazıları bu yöntemlerle 

uzaktan eğitim dahi vermektedirler. Ama bizdeki gibi özel kanun 

çıkarılarak bu faaliyet sadece bir tek üniversiteye (Anadolu 

Üniversitesi) verildiği görülmemiĢtir. Anadolu Üniversitesi de 

sadece TRT'nin yayın donanımını kullanabilmektedir. Yani kendine 

özgün özel televizyon Ģirketi, aktarıcılar, vericiler vb. sistemler  

kurmaya yetkisi bulunmamaktadır. Kendi haklarını baĢkaları 

savunmayacaklarına göre, iletiĢim fakülteleri dekanları en kısa süre 

içerisinde bir araya gelerek olayı enine boyuna tartıĢmalı ve iletiĢim 

sektörüne eleman yetiĢtiren bu kurumlar; önlerindeki engelleri 

ortadan kaldırmanın yollarını aramalıdırlar. 
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Resim 26. Dekanlar RTÜK’de Toplantıda 
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Sayfa:9 

ANADOLU MEDYASINDA GELĠġĠM ÇĠZGĠSĠ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

 24 Nisan 1998 günü Fırat Havzası Gazetecileri Cemiyeti 

BaĢkanlığı ile Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi 

Dekanlığı’nın ortak organizasyonu sonucunda, Elazığ’da “Anadolu 

Medyasında GeliĢim Çizgisi” baĢlığını taĢıyan bir panel yapıldı. Bu 

panelin amacı; Anadolu’da bulunan görsel ve yazılı basının 

sorunlarının tartıĢılması ve çözüm önerilerinin üretilmesi idi. 

 

 Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertan 

Oktay, öğretim üyeleri Prof. Dr. Eyüp Sanay, Prof. Dr. Naci 

Bostancı ve Basın-Yayın Genel Müdür Yardımcısı Nuray Altan’ın 

katılımıyla bu panel gerçekleĢti. Anadolu basınının baĢlıca 

sorunlarının ele alındığı bu panelde, özellikle radyo, televizyon ve 

yazılı basında çalıĢanların bir bölümünün hizmet içi eğitim 

görmelerine ihtiyaç olduğu vurgulandı. Türkiye’de 1991 Yılı ile 

birlikte özel radyo ve televizyon Ģirketlerinin çoğalması sonucunda, 

bu alanda eğitim görmemiĢ birçok elemanın bu sektörde çalıĢmaya 

baĢladığı, insan hak ve hürriyetine olan saygının ortadan kalktığı, 

verilen haberin doğruluğu onaylanmadan, kiĢilerin aleyhine yazılar 

yazılabildiği konuları üzerinde duruldu.  

 

 Kuruculuğunu yaptığım ve 1992’den beri aralıksız her gün 

yayın yapan tek üniversite televizyonu kimliğine sahip Fırat 

Televizyonu’nun Genel Koordinatörü olarak bu konuda siz değerli 

okuyucularıma bazı görüĢlerimi sunmak istiyorum.  

 

11-17 Mayıs 1998.                                  Sayı:166
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 Özel radyo ve televizyon Ģirketlerinin çoğalması, 

Türkiye’de görsel ve yazılı basın anlayıĢında önemli bir değiĢime 

neden olmuĢtur. Mahalli televizyonlar, bulundukları kentin gözü-

kulağı durumuna gelmiĢtir. Bunlar güzel geliĢmeler. Ancak 

sorumsuz bazı kiĢilerin, haber yapıyorum diye ve de Türkiye’de 

örneğin Uğur Dündar’ı, SavaĢ Ay’ı taklit etme sevdaları yüzünden 

sorumsuzca görsel basında haber programlar yaptıkları 

görülmektedir. Tabi bunun sonucunda da son yıllarda 

mahkemelerde birçok tekzip ve tazminat davaları açılmaktadır.  

 

 Eline bir fotoğraf makinesi veya kamera alan ”Ben basınım” 

deyip sorumsuzca davranabiliyor. Bir çoğunun zaten basın kartı 

yok. Mahalli bir televizyonda adam yokluğundan bir köĢe kapıp, 

program yapanların bir kısmının hali periĢan. Doğru dürüst Türkçe 

konuĢamayan, iki kelimeyi bir araya getiremeyen, bozuk ve argo 

Türkçe’si ile ahkam kesen birçok programcıya rastlamak mümkün. 

Mahalli televizyonların özellikle de spor programlarını sunan bazı 

program yapımcıları ise daha da ilginç davranıĢlar içerisine 

girebiliyorlar. Ulusal büyük televizyonların spor programlarının 

yorumcularını taklit etmeye çalıĢıyorlar. O esnada o kiĢi, hem 

antrenör, hem teknik menajer, hem klüp baĢkanı, hem yönetim 

kurulu baĢkanı gibi kendini görebiliyor. Canlı yayın bağlantısıyla 

programa aldıkları konuklarıyla sert ve seviyesiz tartıĢmalara 

girebiliyorlar. Tabi yaptıkları programları yüzlerine gözlerine 

bulaĢtırıyorlar. Bir de Gazeteciler Cemiyetini ele geçirmiĢlerse, 

“BaĢarılı Gazeteci Ödül Törenleri” yaparak, bol bol plaket 

dağıtıyorlar. Kendilerine de plaket almayı ihmal etmiyorlar. 

 

 Kanımca özel radyo, televizyon gibi görsel basın yanında, 

yazılı basında çalıĢan ve adam yokluğundan kendini “Basın 

mensubuyum” sanan birçok personeli hizmetiçi eğitimlerden 

geçirerek, belirli bir basın kültürü seviyesine çıkartmak zorundayız. 

Basın yasamız ise, günün ihtiyacına cevap veremez durumda. 

Mahkeme ile tekzip kararı alınıyor, ancak ilgili gazete tekzibi 

yayınlamayıp, çok düĢük seviyelerde kalan cezasını ödemeye razı 

oluyor. Haksız yere aleyhine yazı çıkan vatandaĢımız ise, tekzip 

yayınlansa bile kimilerinin kafalarında soru iĢareti bırakmaya 

devam ediyor. Kaldı ki eğer sade vatandaĢ, bu tür bir muameleye 

önceden maruz kalmamıĢsa, tekzip nasıl olur, usulü nedir 
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bilmiyorsa, tekzibi yayınlatmak istediğinde, dava açma süresinin 

geçtiğini fark edince de iĢ iĢten geçmiĢ oluyor. Enformasyon 

teknolojisindeki modern ve hızlı geliĢmeye ayak uydurmak için, 

kendini basın mensubu zanneden bazı elemanlarının da iyi bir 

hizmetiçi eğitimden geçirilmesi gerekir düĢüncesindeyim. Bu iĢin 

sorumluluğunu da ĠletiĢim Fakülteleri ile diğer ilgili kuruluĢlar 

üstlenmelidir. 
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Resim 27. Dekanlar Safranbolu’da 
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Sayfa:10 

 

ANKARA RADYO TELEVĠZYON TEKNĠK LĠSESĠ 

MÜDÜRÜ'NÜN ÇABALARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

  

 Dünya standartlarına uygun görsel ve iĢitsel nitelikli 

ürünlerin iyi bir teknik alt yapı yanında, bilgi ve beceri yönü ile 

yetiĢmiĢ teknik kadro ile gerçekleĢeceği bilinmektedir. Milli Eğitim 

Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü; bu alanda 

teknisyen açığını kapatmak için Endüstriyel Teknik Öğretim 

okulları içerisinde radyo televizyon haberleĢmesi ile ilgili olarak 

ülkemiz basının ihtiyaç duyduğu elektronik haberleĢme yöntem ve 

tekniklerini bilen, cihaz ve aletlerini kullanan, radyo ve televizyon 

programlarının yapım ve yönetiminde gerekli temel yeterliğe sahip 

becerikli teknik insan gücünü yetiĢtirmeyi amaçlamıĢtır. 

 

Ortaokuldan sonra ilk yılı hazırlık sınıfı (Japonca-Ġngilizce) 

olmak üzere toplam 5 yıllık lise dengi bir okul, Türkiye'de ilk defa 

medyaya yönelik olarak Ankara Yenimahalle'de açılmıĢtır. 

Ankara'da öğretmenevi bitiĢiğinde adı Radyo Televizyon Anadolu 

Teknik Lisesi olan bu okulumuzun Müdürü Mustafa Kökçü bir 

süreden beri okuldaki imkanlarını bana göstermek için beni 

arıyordu. Kendi öğrencilerinin geleceğini ilgilendiren bir konuda 

benimle görüĢme arzusunu yerine getirmek için, Haziran 98 

Ayı'nda bu okulu ziyaret ettim. 

 

 Okulun vermiĢ olduğu eğitimin konusu, okulun adından 

hemen anlaĢılıyor. Bu lisemizden mezun olan bir öğrenci, radyo ve 

televizyon yayıncılığı konusunda teknisyen olabilmektedir. 1991 

Yılı'nda özel radyo ve televizyon Ģirketlerinin devreye girmesi ile 

bu okula gösterilen ilgi daha da artmıĢ görünüyor. 

22-28 Haziran 1998.                                 Sayı:172
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 Radyo ve televizyon yayın tekniklerinin öğretildiği stüdyo 

ve laboratuarların bulunduğu bu okulun öğrenci sayısı 650 

civarında. Stüdyo denilince, tam teĢekküllü bir mekan düĢünmek Ģu 

haliyle elbette ki mümkün değil! Ama hazır büyük yeni bir bina, 

Radyo Televizyon Anadolu Teknik Lisesi'ne tahsis edilmiĢ 

durumda. Gelecek yıl yeni binada eğitim verilmesi 

planlanmaktadır. Öğrenciler, öğretmenlerinin denetiminde radyo ve 

televizyon programları hazırlıyorlar. FM 101,2 frekansından zaman 

zaman radyo yayınları da yapmaktadırlar. Okulun faaliyetleri ile 

ilgili broĢürler, hatta okulu tanıtıcı güzel bir video kaset dahi 

hazırlamıĢlar. 

 

 Bu okul ilk mezunlarını 1996-1997 öğretim yılında vermiĢ 

ve üniversiteyi kazanan öğrencilerin baĢarısı %60'ın üzerinde 

olmuĢtur. Ancak bu okuldan mezun olan öğrencilerin alanlarının 

devamı Teknik Eğitim Fakültelerinde olmadığı için, diğer mesleki 

okul öğrencilerinin yararlandığı haklardan yararlanamadıklarını 

belirten okul müdürü, Teknik Eğitim Fakültelerinin bünyesinde 

Radyo ve Televizyon Öğretmenliği bölümünün açılmasını 

arzuluyor. 

 

 Teknik Eğitim Fakülteleri, Teknik ve Endüstri Meslek 

Liselerine öğretmen yetiĢtiren kurumlarımız. Bu kurumlar içerinde 

doğrudan Radyo ve Televizyon Öğretmenliği Bölümü 

bulunmamaktadır. Oysa bu alanda eğitim veren lise olduğu gibi, 

bundan böyle daha fazla sayıda bu tür liselerin açılacağını 

düĢünüyorum. Çünkü bu alanda bir potansiyel mevcut durumda. 

Özel radyo ve televizyon Ģirketlerinin sayıları ve bunların 

oluĢturdukları yeni iĢ alanları göz önüne alındığında, bu alanda 

eleman ihtiyacının fazla olacağı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

 

 Gelelim bu okul mezunlarının durumuna. Bilindiği üzere 

teknik ve endüstri meslek lisesi mezunları, kendi alanlarında eğitim 

veren bir yüksek öğretim kurumunu tercih ettiklerinde, puanları 

arttırılarak hesaplanmaktadır. Ġki yıllık Meslek Yüksek Okullarının 

ilgili programlarını tercih ettiklerinde, bu okulun mezunlarının da 

puanlarının arttırıldığı ÖSYM kılavuzunda yer almaktadır. Ancak 

bu okulun mezunlarının arzuları arasında,  bu alanda öğretmen 
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olma istekleri bulunmaktadır. Bu istekleri kanımca yerindedir. 

Çünkü diğer teknik ve endüstri meslek lisesi mezunlarının puanları 

arttırılarak gidebilecekleri yüksek öğretim kurumları zaten mevcut 

tur. 

 

 Radyo Televizyon Anadolu Teknik Lisesi mezunları, bu 

alanda öğretmenlik yapmak istiyorlarsa, kendileriyle ilgili en uygun 

öğretmenlik bölümü, Teknik Eğitim Fakülteleri içerisinde yer alan 

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi bölümleridir. Çünkü bu 

programlar içerinde Telekomünikasyon anabilim dalı yer almakta 

ve bu bölümün dersleri arasında radyo, televizyon, uzaktan eğitim 

vb. dersler verilmektedir. Bu teknik liseden mezun olan 

öğrencilerin sıkıntıları, Teknik Eğitim Fakülteleri bünyesindeki 

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümünü tercih ettiklerinde 

puanlarının arttırılmamasıdır. ÖSYM bu haksız konuda bir çalıĢma 

yapmak durumundadır. Bu konuda Bt/Haber Gazetesi'nin 130 sayılı 

nüshasında ""ÖYS'de meslek liseleri mezunlarına ek puan 

verilmesi ve çeliĢkiler" baĢlığını taĢıyan bir yazıyı "HEDEF" isimli 

köĢede yayınlamıĢtım.   

 

 Radyo Televizyon Anadolu Teknik Lisesi'nin ders 

müfredatlarını inceledim. Teknik dersler yanında doğrudan ĠletiĢim 

Fakültelerini ilgilendiren dersler de verilmektedir. Yani bu okuldan 

mezun bir öğrenci, hem sosyal hem de teknik dersler almaktadır. 

Ders müfredatlarında geliĢen teknolojiye paralel olarak 

değiĢiklikler yapılması da gerekmektedir. 

 

 Sözü geçen teknik liseler için öğretmen yetiĢtirilmesi Ģarttır. 

Radyo ve Televizyon Öğretmenliği bölümlerinin açılabileceği 

Fakülteler de Teknik Eğitim Fakülteleridir. Teknik Eğitim 

Fakülteleri içerisinde özellikle Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim 

Fakültesi bünyesinde kurulmuĢ olan ve 1992'den beri televizyon 

yayınlarını sürdüren FIRAT TV; birçok mahalli televizyonda 

bulunmayan stüdyo, teknik donanım ve elemana sahiptir. Kanımca 

Radyo Televizyon Öğretmenliği Bölümü'nün en rahat 

kurulabileceği Üniversite Fırat'tır. 

 

 Radyo Televizyon Anadolu Teknik Lisesi Müdürünün bu 

çabalarını yerinde buluyor ve kendisini, bu azimli mücadeleyi 
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sürdürdüğü için kutluyorum. Öğrencilerinin geleceğini düĢünerek, 

faydalı ve doğru iĢler yapmak istiyor. Bu Müdürümüzü 

desteklememiz gerekir diye düĢünüyorum. O nedenle Teknik 

Eğitim Fakülteleri bünyesinde Radyo Televizyon Öğretmenliği 

Bölümlerinin açılabilmesi, ayrıca mevcut durum içerisinde Radyo 

Televizyon Anadolu Teknik Lisesi mezunları, Teknik Eğitim 

Fakülteleri Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümünü tercih 

ettiklerinde; puanlarının arttırılması gerektiğine inanıyor ve ilgili 

tüm birimleri yardımcı olmaya davet ediyorum. 
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Sayfa:14 

FIRAT TELEVĠZYONU'NUN KURULUġUNUN KISA 

ÖYKÜSÜ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

FIRAT Televizyonu'nun kurulma çalıĢmaları, Fırat 

Üniversitesi AraĢtırma Fonu'na 25.03.1991 tarihinde sunduğum ve 

"Uydu Anteninin Mikrobilgisayarla Yönlendirilmesi ve Yayın 

Aktarımı" baĢlığını taĢıyan proje ile baĢlatılmıĢtır. Bu proje 

çalıĢmasını amacı, uydu yayınlarını alabilmek için kullanacağımız 

çanağın hareketlerinin bilgisayarla kontrolünü yapmak ve aldığımız 

yayınları bir verici üzerinden Elazığ halkına aktarmaktı. Bu amaçla 

1 W gücünde kendimiz bir verici imal ettik. Kendi imalatımız 

verici için kullandığımız anten; televizyonlarda VHF yayınlarını 

almaya elveriĢli kullanılmıĢ bir antendi. Vericimiz, VHF 11 

kanalına ayarlanmıĢtı. Küçük kapasitedeki bir verici ile ancak 

Elazığ Ģehrinin bir bölümüne yayın yapabilmekteydik. O zamanlar 

henüz FIRAT TV yayınlarını baĢlatmadığımız için, mevcut bir 

uydu yayını Elazığ halkına aktarmak fikrini benimsedik. Tabi 

vereceğimiz bu yayının ses getirmesini de istiyorduk. Sonuçta CNN 

yayınlarını Elazığ halkına seyrettirmeyi uygun gördük. 

 

 O dönemlerde Elazığ'da sadece TRT’nin yayınları 

izlenebilmekteydi. Ayrıca hiç kimsede çanak-receiver (alıcı) -LNB 

de yoktu. Ancak Elazığ Belediyesi, Star 1 yayınlarını Elazığ'a 

seyrettirebilmek amacıyla çalıĢmalarını yeni baĢlatmıĢtı ki, 

Üniversite olarak bizlerin CNN yayınlarını seyrettirmemiz, büyük 

olay yaratmıĢtı. Özellikle Üniversite çevresinden çok olumlu destek 

aldık. Çünkü dünyanın en büyük haber kanalı Elazığ'da da 

17-23 Ağustos 1998.                               Sayı:180
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seyrediliyordu. Hocalarımız, televizyondan Ġngilizce haber dinleme 

lüksüne kavuĢmuĢlardı. 

 

 Bu olumlu geliĢmeyi görünce, Elazığ halkına diğer yayınları 

seyrettirmeyi de planladık. Bu amaçla güçleri 5 W civarında olan 

birkaç verici satın aldık ve Haziran 1992 Ayı'nda Elazığ halkına 

Deutsche Welle, TV5, RAIUNO, RAIDUE yayınlarını da 

seyrettirdik. 

 

 Bu yayınların tahminimizden çok fazla ilgi görmesi üzerine, 

Üniversite olarak da kendi yayınlarımızı vermeyi düĢündük. Ancak 

elimizde hiç bir aletimiz yoktu. Çünkü en azından bir-iki kamera, 

video, radyo vb. aletlere ihtiyacımız olacaktı. Çözüm olarak 

evlerimizdeki aletleri (kamera, video, radyo vs.) okula getirerek, 

deneme yayınlarını Temmuz 92'de baĢlattık. 

 

  Ġlk yayınlarımızda hazır kasetleri kullanıyorduk. Bu arada 

FIRAT TV'nin alt yapısını oluĢturacak cihazların alımını da iki 

kanaldan sağlamaya çalıĢıyorduk. Fırat Üniversitesi AraĢtırma 

Fonu'na sunduğum proje ile bazı temel cihazları alabilmiĢtik. 

Ancak asıl kaynak, Teknik Eğitim Fakültesi Döner Sermayesi'nden 

sağlanan maddi destek idi. Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü 

olarak Elazığ halkına bilgisayar kursları, bilgisayar montajı, bakımı 

ve program yazma Ģeklinde yaptığımız hizmetlerden sağlanan 

gelirlerin önemli bir bölümünü, FIRAT TV'nin geliĢmesine 

harcadık. 

 

 FIRAT Televizyon yayınlarını resmi olarak baĢlattığımız 

tarih, 2 Ekim 1992'dir. Yani 1992/93 Eğitim-Öğretimin açılıĢının 

yapıldığı gün, FIRAT TV; mesai günlerinde her gün 1 saat yayın 

yapmak üzere baĢlatılmıĢtır. Çok iptidai Ģartlar altında, ancak 

özverili çalıĢan birkaç elemanla yayınları baĢarı ile sürdürüyorduk. 

 

 Rektörümüz Prof. Dr. Eyüp G. ĠSBĠR; FIRAT TV'nin 

geliĢmesi için her türlü desteğini bizlere vermiĢtir. Ġstediğimiz 

malzemeleri almak için azami gayret göstermiĢtir. Bu vesile ile 

benim için çok büyük bir anlam taĢıyan bir olayı burada aktarmak 

istiyorum. Yayınlarımız aksatılmaksızın süründürülüyordu. Ancak 

cihaz imkanlarımız çok kısıtlı idi. Rektörümüz Prof. Dr. Eyüp G. 
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Ġsbir'e  çok acil olarak 1 video oynatıcı ve 37 ekran bir televizyona 

acil ihtiyacımız olduğunu belirttim. Ancak ilgili ödeme fasılları 

araĢtırdığımı ve hiç paranın kalmadığını söyledim. "Bana bir iki 

gün müsaade et, inĢallah bir çözüm bulurum" dedi. Üç gün sonra 

Rektörümüz; istediğim bu cihazları bana gönderdiğinde 

ĢaĢırmıĢtım, bu alımları hangi kaynaktan yaptı diye? 

AraĢtırdığımda, Rektörümüzün bu cihazları bizzat kendi imkanları 

ile satın aldığını ve bize hibe ettiğini duyduğumda, geliĢmeye 

inanmıĢlığın ne fadekarlıkları beraberinde getirdiğini çok daha iyi 

anlamıĢtım. O dönemler bu durumu duyurmak istediğimde, bana 

izin vermemiĢti. Ancak aradan tam 6 yıl geçtiği için, artık bu olayı 

açıklamanın zamanı gelmiĢtir diye düĢünüyorum. 

 

 FIRAT TV her geçen gün daha da geliĢmektedir. Bu amaçla 

televizyon kulesi inĢaatı ile çok modern bir stüdyo binası 

yapılmıĢtır. Dünya Bankası'ndan Teknik Eğitim Fakültesi'ne gelen 

ve televizyon yayıncılığında kullanılabilecek tüm cihazlar, FIRAT 

TV'ye aktarılmıĢtır. Bugün mahalli düzeyde yayın yapan 

televizyonlar içerisinde, en mükemmel donanımlara sahip 

televizyonlar arasında, FIRAT TV'de yer almaktadır. 

  

         Günümüz fiyatlarıyla Fırat Televizyonu'nun sahip olduğu 

stüdyo, verici kulesi, vericiler, yayın aktarımında kullanılan tüm 

donanım maliyetleri, yaklaĢık 800 milyar civarındadır. Fırat 

Televizyonu akĢamları her gün 7 saat süre ile eğitim, kültür, spor, 

güncel konular, bölge haberleri ve benzeri programları halka 

ulaĢtıran ve Elazığ'ın ilk mahalli televizyonu kimliğini taĢıyan bir 

birimdir.  

 

         Milli Eğitim Bakanlığı'nın 22.08.1997 tarihli ve 22354 

sayılı yazısı üzerine, 28.03.1997 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 

30'uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 09.09.1997 tarihinde 

Fırat Üniversitesi bünyesinde ĠletiĢim Fakültesi kurulmasına karar 

verilmiĢtir. Bu karar 11.09.1997 gün ve 23115 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Fırat Üniversitesi'nde 

ĠletiĢim Fakültesi'nin kurulmasının sebebi, Fırat Televizyonu'dur.  

 

Fırat Üniversitesi; 24-26 Eylül 1997 tarihleri arasında Fırat 

Televizyonu Stüdyosunda "Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve Asya 
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Pasifik Ülkeleri, Uluslararası Eğitim Sempozyumunu" 

gerçekleĢtirerek; uydu aracılığı ile Türkiye, Avrupa, Türk 

Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik ülkelerine uzaktan eğitim vermek 

üzere çalıĢmalarını baĢlatmıĢtır. Ġlk uzaktan eğitim çalıĢmalarını 

1992'de Fırat TV ile baĢlatan Üniversitemiz, yakın gelecekte 

uzaktan eğitimin tüm imkanlarını kullanarak diplomaya yönelik 

eğitim vermeyi hedeflemektedir. 

 

ĠletiĢim Fakültesi öğrenci alımına baĢladığında, Fırat 

Televizyonu; ĠletiĢim Fakültesi ve Teknik Eğitim Fakültesi 

Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü bünyesinde çalıĢmalarını 

yeni ufuklara yönlendirecektir. Yeni ufukların ayak sesleri 

Ģimdiden duyuluyor gibi... Özbekistan ile uzaktan eğitim için ön 

hazırlık çalıĢmaları baĢlatıldı bile... Fırat Üniversitesi yeni ufuklara 

hızla ilerlerken, üniversitelerimizin kitlelere televizyon yayının 

yapmasını, (dolayısıyla uzaktan eğitim verilmesini engelleyen), 

mevcut yasadaki (3984) çeliĢkilerin kısa sürede değiĢtirileceği 

ümidiyle... 
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Sayfa:10 

 

YEREL BASIN ĠÇĠN MESLEK ĠÇĠ EĞĠTĠM SEMĠNERĠ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 
8-9 Ekim 1998 tarihleri arasında;  Elazığ Valiliği, Türkiye 

Gazeteciler Cemiyeti, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti ve 

Konrad Adenauer Vakfı iĢbirliği ile yerel basınımızı yakından 

ilgilendiren önemli bir toplantı; Fırat Üniversitesi’ne ait Fırat 

Televizyonu stüdyolarında gerçekleĢtirildi. Bu toplantı canlı olarak 

Elazığ halkına da seyrettirildi. Türkiye basınının önemli simaları, 

örneğin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti BaĢkanı Nail Güreli; Ġhlas 

Haber Ajansı Genel Müdürü Fevzi Kahraman; Anadolu Ajansı 

Yurt Haberler Müdürü Tuncay Yıldırım, Dünya Gazetesi Sahibi 

Nezih Demirkent, Cumhuriyet Gazetesi Hukuk MüĢaviri Fikret 

Ġlkiz; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 

ġakir Süter; Kanal D Haber Koordinatörü Haluk ġahin; Türkiye 

Gazeteciler Sendikası Genel BaĢkanı Ziya Sonay, değiĢik illerden 

Gazeteciler Cemiyet BaĢkanları; Fırat Üniversitesi yöneticileri ve 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yerel basının temsilcileri bu 

toplantıya katılmıĢlardı. Ġki gün süren bu toplantıda, yerel 

basınımızda yaĢanan birçok konu etraflıca tartıĢıldı. Üzülerek 

belirtmek gerekir ki, yerel basından katılan muhabirlerin bir 

kısmının, yürüttükleri meslek ile ilgili yasaları hiç bilmedikleri, 

kendi kafalarında tahayyül ettikleri biçimiyle olayları algıladıkları 

ortaya çıktı. Bu seminerden önemli gördüğüm bazı kesitleri 

aktarmak istiyorum. 

 

Kanal D Haber Koordinatörü Haluk ġahin; “Televizyon 

Haberciliğinde Etik” isimli konuĢmasında, Ģu anda özel görsel 

19-25 Ekim  1998.                                  Sayı:189
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medyada reyting uğruna yapılan yanlıĢlıkları tüm açıklığı ile ortaya 

koydu. ġahin, haberlerde kan-revan içerinde bulunan insan, 

dağılmıĢ organ parçaları ve toplumda infial yaratabilecek her türlü 

Ģiddet görüntülerine haberlerinde yer vermediklerini, 1997 

sonbaharında tüm görsel basına çağrıda bulunarak bu konuda 

birlikte hareket etmek istediklerini bildirdiklerini, ancak 

birçoğundan olumlu cevap alamadıklarını belirtti. Bazı ulusal 

televizyon kanallarımızın, ölümle pençeleĢen veya boğaz 

köprüsünde intihar eden bir kiĢiyi döne döne tüm olumsuz 

görüntülerini topluma seyrettirmekteki amaçları, herhalde reyting 

kaygısından kaynaklanmaktadır. Eğer olaya habercilik yönü ile 

yaklaĢılıyorsa, kan ve parçalanmıĢ organ parçalarını göstererek 

haber vermenin haberciliğin bir parçası olduğu asla söylenemez. 

Haberleri izleyen çocuklarımın Ģiddet görüntülerinden 

etkilendiklerine ve salondan kaçtıklarına çok Ģahit olmuĢumdur.  

 

Bazı konuĢmacılar, Türkiye basının en sıkıntılı yönünün 

”doğru haber” verememe olduğunu belirtmiĢlerdir. Yerel ve ulusal 

basında kulaktan duyma haberlere dahi yer verilebildiği, hiç 

araĢtırılmadan haber yayınlandığı ve bu yüzden de birçok basın 

mensubunun sıkıntılara girdiği üzerinde örnekler verilerek 

açıklamalar yapılmıĢtır. Cumhuriyet Gazetesi Hukuk MüĢaviri 

Fikret Ġlkiz’in sunduğu “Medya ve KiĢilik Hakları” konulu sunusu, 

muhabirlerin ne kadar yanlıĢ iĢler yaptığını ortaya koymuĢtur. 

Örneğin bir muhabir, diğer bir gazetede bir kiĢi aleyhine yazılan bir 

yazıyı alıp hiç değiĢtirilmeden kendi gazetelerinde yayınladıklarını, 

aleyhine haber yazan kiĢinin ise kendi haklarında manevi tazminat 

açtığını, oysa bu olayda kendilerinin suçu olmadığını ısrarla 

savununca, Fikret Ġlkiz ilgili yasalardan ve Yargıtay kararlarından 

örnekler vererek konuya açıklık getirmiĢ ve yanlıĢ bir haberi alıntı 

yaparak yayınlamanın da suç teĢkil ettiğini açıkça belirtmiĢtir. 

 

Bu toplantıda en bariz bir Ģekilde dikkatimi çeken bir konu, 

yerel basında çalıĢan birçok muhabirin, yapmıĢ oldukları görev ile 

ilgili sorumluluklarını bilmediği, yeterince okumadıkları veya 

bilgilendirilmedikleridir. Kendisini yerel basın organının haber 

spikeri olarak tanıtan bazı katılımcıların Türkçe’yi doğru dürüst 

kullanamadığını, seminere katılanlar bizzat görmüĢlerdir. Yazık-

günah oluyor bu topluma... Yerel basın organlarının sahipleri, 
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yayıncılık yaparak nasıl bir sorumluluk taĢıdıklarını iyice 

düĢünmeleri gerekir. Doğru Türkçe konuĢamayan elemanlarını, ille 

de haber spikeri yapma sevdasından vazgeçmelidirler. 

Elemanlarını, yaptıkları görevlerle ilgili yeterince bilgilendirmek 

zorundadırlar. Bu iĢlemin gerçekleĢtirilmesinde Türkiye 

Gazeteciler Cemiyeti, illerdeki Gazeteciler Cemiyetleri, ĠletiĢim 

Fakülteleri ve diğer konu ile ilgili tüm kurumlara büyük 

sorumluluklar düĢmektedir.   

 

Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin Konrad Adenauer 

Vakfı’ndan aldıkları destek ile Türkiye’deki birçok ilde yerel 

basınımızın sorunlarını ilgilendiren konularda seminerler 

düzenlemesi, elbette ki alkıĢlanacak bir davranıĢ, ancak bana göre 

yeterli değil. Çünkü bu tür seminerlere katılan yerel basın 

temsilcilerinin sadece bir iki gün süren bir seminerle yetiĢtirilmeleri 

beklenilemez. Bu nedenle özellikle iletiĢim fakültelerinin 

bulunduğu üniversitelerimizle iĢbirliğine gidilerek, o bölgede 

bulunan yerel basın çalıĢanlarının, uzun süreli hizmet içi eğitimlere 

alınmaları sağlanmalıdır. Mümkün olduğunca uygulamalı dersler 

verilmeli ve sonunda da bir sınava tabi tutulmalıdırlar. Belirli bir 

düzeyde eğitim almamıĢ veya kendisini güncelleĢtiremeyen yerel 

basın temsilcilerinin, meslek edebi açısından birçok aksaklıklar 

vererek yürüttükleri problemli görevlerini sürdürmelerine müsaade 

edilmemelidir.  
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Resim 28. Bilkent Üniversitesi Senfoni Orkestrası 
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Sayfa:10 

ÜNĠVERSĠTELER ĠÇĠN UZAKTAN EĞĠTĠM 

ALTERNATĠFLERĠ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

 KüreselleĢen dünyamızda örgün eğitim sayesinde kitlesel 

eğitim yapmak, geliĢen teknolojiye bağlı olarak hızla geliĢmektedir. 

Modern teknolojileri kullanarak 1968 de kurulan ve uzaktan eğitim 

yapan Ġngiltere’deki Open Üniversitesi’nin radyo-televizyon-uydu 

sistemleri kullanarak yaptığı eğitimi, bugün dünyada birçok ülkeye 

ait üniversiteler; telekonferans, video konferans, internet, uydu, 

televizyon, radyo vb. sistemleri kullanarak etkin bir Ģekilde 

yürütmektedir. Benzer eğitim modelleri ülkemizdeki bazı 

üniversiteler ve kamu kurumları tarafından yıllardır 

sürdürülmektedir. 

 

 Uzaktan eğitim için ister 1973-74’lü yıllarda Eğitim 

Enstitülerinde uygulanmıĢ Mektupla Öğretim, isterse günümüzdeki 

biliĢim teknolojileri yöntemleri kullanılsın, amaç; sınırlı sayıdaki 

öğretim elemanları ile daha çok sayıdaki kitlelerin eğitimidir. 

Uzaktan eğitim yöntemleri sayesinde, örgün eğitimde karĢılaĢılan 

mekansal sıkıntılar da genelde yaĢanmamaktadır. 

 

 Bireylerin evlerinde değiĢik iletiĢim (internet, telefon, video 

konferans, radyo, televizyon gibi) araçlarını kullanarak 

eğitilebilmeleri ve bu yolla bir meslek sahibi olmaları mümkündür. 

Ancak uzaktan eğitimin sürdürüldüğü alanların, ülke ekonomisi ve 

talepleri göz önünde bulundurularak yapılması, uzaktan eğitim 

yöntemi ile mezun olan bireylerin iĢ bulma olanağını arttıracaktır.  

12-18 Nisan   1999.                                 Sayı:212
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 Mart ayında ODTÜ’de düzenlenen Akademik BiliĢim 99 

Konferansında uzaktan eğitim çalıĢma grubunda, üniversiteler için 

uzaktan eğitim alternatifleri tartıĢıldı. Doç. Dr. M. YaĢar Özden 

(ODTÜ), Prof. Dr. Erol Arkun (Bilkent Ü.), Yrd. Doç. Dr. Veysi 

ĠĢler (ODTÜ), Yrd. Doç. Dr. Zeynep Onay (ODTÜ), Prof. Dr. Asaf 

Varol (Fırat Ü.) ve Dr. Ahmet ġimĢek (Koç Ü.), uzaktan eğitimle 

nelerin yapılabileceğini ve kendi üniversitelerindeki mevcut 

sistemleri anlattılar. 

 

 Prof. Dr. Erol Arkun, ABD ile Bilkent Üniversitesi arasında 

dört yıldır kullanımda olan EtkileĢimli Videokonferans sistemini 

tanıttı. Bir video konferans sistemli odanın kullanılan donanıma 

bağlı olarak 30 ile 60 bin dolar, ders materyalleri için de takriben 

20-25 bin dolar maliyetin düĢünülmesinin gerektiğini belirten 

Arkun; NewYork ile 1 saatlik dersin maliyetinin 400-500 dolar 

civarında olduğunu vurguladı. 

 

 ODTÜ’den Yrd. Doç. Dr. Veysi ĠĢler ile Yrd. Doç. Dr. 

Zeynep Onay ise Enformatik Enstitüsü olarak biliĢim alanında 

internet üzerinden verdikleri dersler hakkında bilgi verdiler. ġubat 

99 ayı içerinde EĞĠTEN projesi ile üniversitelerden gelen 50 kiĢiye 

12 gün süre ile yüz yüze bir eğitim yaptıktan sonra, internet 

üzerinden uzaktan öğretim yöntemi ile biliĢim alanındaki eğitimi 

sürdürdüklerini belirttiler. Dr. Ahmet ġimĢek ise, iĢin pedagojik 

yönünü ele alarak, uzaktan eğitim modelleri konusunu iĢledi. 

 

 Prof. Dr. Asaf Varol, Fırat Üniversitesi’nin 1992 Yılı’nda 

faaliyete geçirdiği ve mahalli düzeyde yayın yapan FIRAT 

Televizyonu sayesinde biliĢim teknolojileri alanında uyguladıkları 

sertifikaya yönelik çalıĢmalarını anlatmıĢtır.  Bu sertifika 

programlarına katılan lise mezunlarının bir bölümünün, Ģu anda 

Elazığ’da faaliyetlerini sürdüren bazı biliĢim dershaneleri ve 

Ģirketlerinin yöneticileri olduklarını belirten Varol, hedeflerinin 

Türk Cumhuriyetleri ile uzaktan eğitim olduğunu belirtmiĢtir.   

 

 Uzaktan öğretimin önemini belirten Doç. Dr. M. YaĢar 

Özden ise, Eğitim Fakülteleri için ġubat 1999 ayı içerisinde 
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uyguladıkları yüz yüze eğitim ve halen internet üzerinden devam 

eden uzaktan eğitimin nasıl yürüttükleri konusunda bilgi vermiĢtir. 

 

 Uzaktan eğitimin, modern eğitimin vazgeçilmez bir unsuru 

haline geleceği ve üniversitelerin bu yöntem ile daha az öğretim 

elemanı ile daha büyük kitlelere eğitim verebileceği konularının 

iĢlendiği bu konferansta, üniversitelerimizin uzaktan eğitim 

yöntemlerini benimsemeleri ve artık 2000’li yıllarda bu yöntemin 

desteğini alarak eğitimlerini sürdürmeleri gerektiği gerçeği 

vurgulanmıĢtır. 
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Resim 29. Dekanlar Safranbolu’da Çay Ġçerken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 217 

                                     GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

    

 

 
 

                       

 
                               03 MAYIS 2000 ÇARŞAMBA 
 

 

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ’NDE ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ  KURULDU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Fırat Üniversitesi kuruluşundan günümüze kadar hizmetlerine yenilerini 

eklemeye devam ediyor. Doğu’da Malazgirt, batıda Keban, kuzeyde 

Kemaliye güneyde Maden ilçelerimizin oluşturduğu mekansal sınırlar 

içerisinde birçok il ve ilçede Meslek Yüksekokulları ile Fırat 

Üniversitesi, Bölge Üniversitesi kimliğine ulaşmış bulunuyor. Muş, 

Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Erzincan illeri Fırat Üniversitesi’nin eğitim ve 

öğretimini sürdürdüğü hinterland içerisinde yer alıyor. Bu iller içerisinde 

fakülteler, meslek yüksek okulları ve üniversitenin değişik amaçlı 

kurulmuş birimleri hizmetlerini başarı ile sürdürüyor. 

 

2000 yılı ile birlikte Üniversite Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Eyüp G. 

İsbir,  İletişim Fakültesi’ne devreye alarak önemli bir gelişmeye daha 

imzasını atmış oldu. Çünkü bu fakülte, faaliyetleri gereği Elazığ halkı ile 

bütünleşmek zorunda. İletişim Fakültesi taşıdığı misyon gereği, 

Elazığ’daki sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi, yürütülmesi ve 

bu alanda sorumluluk taşıyan oluşumlar içerisinde yer almak zorundadır. 

Bir taraftan ileride açacağı “Radyo Televizyon ve Sinema”, “Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım” ve “Gazetecilik” alanlarında ülkemize eleman 

yetiştirirken, diğer taraftan Elazığ’daki Fırat Havzası Gazeteciler 

Cemiyeti, diğer sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile 

birlikte el ele vererek düzenleyeceği etkinlikler ile de hizmetlerini 

sürdürmek durumundadır. 

 

1992’li yıllarda FIRAT RTV’nin yayına geçmesi ile Fırat Üniversitesi 

görsel medyanın Elazığ’a taşınmasının öncülüğünü yapmıştı. Kısıtlı 

imkanlarla başlattığı televizyon yayıncılığı günden güne gelişme 

göstermiş ve bugün günde yedi saat yayın yapan bir eğitim televizyonu 

konumuna gelmiştir. 1997’de Fırat Üniversitesi Senatosu, FIRAT 

RTV’nin sahip olduğu alt yapı imkanlarını göz önüne alarak İletişim 
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Fakültesi’nin kurulmasını kararlaştırmış ve bu karar aynı yıl 

Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmıştı. Fırat Üniversitesi İletişim 

Fakültesi 19.09.1997 tarih ve 23115 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Bakanlar Kurulu’nun 97/9930 sayılı kararı ile de kuruluşunun ilk 

basamağını tamamlamıştı. 

 

24 Mart 2000 tarihinde Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Eyüp G. İsbir’in 

teklifleri ve Yükseköğretim Kurulu’nun ataması sonucunda bendeniz 

İletişim Fakültesi Dekanı olarak göreve başlamış bulunuyorum. 

Fakültenin bir an önce layık olduğu konuma gelmesi için yapacağım 

çalışmalarda, Elazığ’daki tüm sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve 

kuruluşlarının desteğine ihtiyacım olacaktır. Adı geçen oluşumların 

İletişim Fakültemizi destekleyeceklerine olan inancımı belirtir, bu 

konuda her türlü görüş ve önerilerinizi memnuniyetle karşılayacağımı 

bildirmek istiyorum. 
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                               04 MAYIS 2000 PERŞEMBE 

 

 

ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ DEKANLARI TOPLANIYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan ondokuz 

üniversitenin İletişim Fakülteleri Dekanları 6 Mayıs 2000 tarihinde 

Ankara’da bir araya gelerek, görsel ve yazılı basını yakından 

ilgilendirilecek önemli kararlar  almayı planlıyorlar. İletişim 

Fakültelerinin Dekanları ve mensubu bulundukları üniversitelerin 

isimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 
Üniversitesi Dekanı Üniversitesi Dekanı 

Akdeniz Prof. Dr. Hikmet Seçim Galatasaray Prof. Dr. Süheyl Batum 

Anadolu Prof. Dr. Sezen Ünlü Gazi Prof. Dr. Alemdar Yalçın 

Ankara Prof. Dr. Oğuz Onaran İstanbul  Prof. Dr. Nükhet Güz 

Atatürk Prof. Dr. Abdülkuddüs 

Bingöl 

Kocaeli Prof. Dr. Hamdi Yılmaz 

Bahçeşehir Prof. Dr. Zafer Doğan Maltepe Prof. Dr. Ersan İlal 

Başkent Prof. Dr. Belma Akşit Marmara Prof. Dr. Ünsal Oskay 

Bilgi Prof. Dr. Aydın Uğur Mersin Prof. Dr. Dursun Gökdağ 

Doğu 

Akdeniz 

Prof. Dr. Aysel Aziz Selçuk Prof. Dr. Dursun Ali 

Dinç 

Ege Prof. Dr. Işık Özkan Yeditepe Prof. Dr. Haluk Ülman 

Fırat Prof. Dr. Asaf Varol   

 

Toplantıda iletişim eğitimi ile ilgili gelişmeler gözden geçirilecek ve 

iletişim eğitimi programlarının değerlendirilmesi için 1. İletişim 

Kongresi’nde kurulan komisyonun çalışmaları değerlendirilecektir. 

Ayrıca 1. İletişim Kongresi’nin sonuç bildirgesinde yer alan “İletişim 

Yüksek Konseyi” için yapılacak çalışmalarla “Türk Sinema Kurumu” 

kurulması konusu ele alınacaktır. 
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Toplantıda iletişim konulu sempozyum ve kongrelerin düzenlenmesinde 

işbirliği konusu ele alınacak ve bölgesel ve mahalli düzeyde yayın yapan 

özel radyo ve televizyonlarının sıkıntıları, eğitim amaçlı radyo ve 

televizyonların kurulmasını engelleyen 3984 Sayılı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluşları Hakkındaki Kanun üzerinde tespitler 

yapılarak, ilgili makamlara teklifler götürülecektir. 

 

Bu toplantıya Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı olarak, İletişim 

Fakültelerinin sıkıntıları ve çözüm önerileri konusunda bazı görüşlerimi 

dile getireceğim. 
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                               10 MAYIS 2000 ÇARŞAMBA 

 

 

ĠLETĠġĠM ETĠĞĠ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Elazığ Fırat Gazeteciler Cemiyeti 

işbirliği yaparak 29 Mayıs'ta "İletişim Panelini" düzenliyorlar. İletişim 

Fakültesi'nin eğitim-öğretime başlaması çalışmalarının sürdürüldüğü bu 

dönemde bu panel daha da anlam taşıyor.  

 

İlimizde İletişim Fakültesi'nin açılması ile birlikte, yerel düzeyde 

faaliyetlerini sürdüren görsel ve yazılı basında önemli bir hareketliliğin 

yaşanacağı düşüncesindeyim. İletişim Fakültesi, düzenleyeceği eğitim 

ağırlıklı etkinlikleri ile yerel medyada lokomotif görevi üstlenmeli diye  

düşünüyorum. Çünkü özellikle görsel medyada bazen iletişim etiği 

açısından kabul edilemeyecek seviyelerde sözde televizyon programların 

yapıldığına ve zaman zaman yerel televizyonlarda güzel Türkçe'mizin 

katledildiğine şahit olabiliyoruz. 

 

Hazmedilmeden ulaşılan veya hak edilmeden elde edilen görevleri 

yürüten bazı sözde basın mensupları, ellerine aldıkları bir kamera veya 

fotoğraf makinesinin şişirilmiş devasa görüntüsüne sığınarak, insan hak 

ve özgürlüklerini ve basın ahlakını çiğneyerek hakaretlere varan 

davranışlar içerisine girebiliyorlar. Merak ettiğim, bu kişiler bir an için 

rollerini değiştirip haklarına tecavüz ettikleri kişilerin yerlerini alsalardı, 

acaba acımasız ve de haksız davranışları nasıl karşılarlardı? 

 

29 Mayıstaki İletişim Paneline Hulki Cevizoğlu, Ertürk Yöndem, Tayfun 

Talipoğlu, Mehmet Soysal, Selim Budak, Engin Noyan, Sadık Kemal 

Tural, Namık Kemal Zeybek, Recep Bilginer, Yavuz Bülent Bakiler, 

Alemdar Yalçın yanında, görsel medyanın bazı sürpriz isimleri de 

katılacaklar. Aynı günün akşamı Elazığ Fırat Havzası Gazeteciler 

Cemiyeti ve Fırat Üniversitesi Rektörlüğünün vereceği ödüller 
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dağıtılacak. Bu panelin en önemli yönü Elazığ'daki yazılı ve görsel 

basının ve İletişim Fakültesi'nin birlikte hareket etmeleridir. 

 

Elazığ'da basın açısından yeni bir döneme girilmektedir. Eski yıllarda 

basında yaşanan bazı olumsuz direnişlere son vermenin zaman gelmiş 

bulunuyor. Elazığ'da faaliyetlerini sürdüren yazılı ve görsel basın ve 

İletişim Fakültesi bir araya gelerek, çok güzel faaliyetleri sürekli 

yaşatabilirler. 29 Mayıs İstanbul'un fethi törenleriyle aynı günde 

yapılması, İletişim Paneline bir başka güzellik katmıyor mu? 
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                               11 MAYIS 2000 PERŞEMBE 

 

 

ĠLETĠġĠM FAKÜLTELERĠ YENĠDEN YAPILANIYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

  

İletişim Fakülteleri Dekanları 5-6 Mayıs 2000 tarihleri arasında 

Ankara’da toplanarak önemli bazı kararlar aldılar. Toplam 19 İletişim 

Fakültesinden Akdeniz, Anadolu, Ankara, Atatürk, Behçeşehir, Ege, 

Fırat, Galatasaray, Gazi, İstanbul, İstanbul Bilgi, Maltepe, Mersin 

(İletişim Fakültesi kurulma çalışmaları halen devam ediyor) ve Selçuk 

Üniversitelerinin dekan veya dekan yardımcıları bir araya gelerek, tek bir 

güç olarak ortaya çıkmak amacıyla aşağıdaki kararları aldılar.  

 
 İletişim Yüksek Konseyi kurularak, iletişim sorunlarının en üst düzeyde 

tartışılması, kararlar alınması ve öneriler üretmesi sağlanacak. 

 Bilişim ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu oluşturularak, yeni 

teknolojilerin iletişim topluluğu tarafından yoğunluklu kullanılması 

sağlanacak. Bu çalışmalar Bilgi, Fırat ve Selçuk Üniversitelerinin İletişim 

Fakültelerinin dekanları tarafından yürütülecek. Bu balgamda ilk etapta 

İnternet Ağı üzerinden dekanlar arasında bir tartışma listesi oluşturulacak. 

İletişim Fakültelerinin Web sayfaları hazırlanarak İnternet kullanıcılarının 

hizmetine sunulacak. 

 Sinema ve Telif Eserler Çalışma grubunda ise Bahçeşehir, İstanbul, Maltepe ve 

Mersin Üniversiteleri İletişim Fakülteleri Dekanları görev aldılar. Bu grup, 

telif eserlerin koruması konusunda çalışmalar yapacaklar. 

  Basınla ilgili kurulan çalışma grubunda ise Akdeniz, Anadolu, Ege, 

Galatasaray, Gazi İletişim Fakültelerinin dekanları görevlendirildiler. 

 Bilgi Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Uğur ile Fırat Üniversitesi Dekanı 

Prof. Dr. Asaf Varol, hazırlanacak tüm çalışmalarda dil ve anlatım birliğini 

sağlamak üzere eşgüdüm içinde sekreteryayı yürütecekler. 

 

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi ile ilgili hazırlanan 60 sayfalık bir 

tanıtım kitapçığı, diğer Dekanlar tarafından takdirle karşılanmış ve 1992 

yılından beri FIRAT TV’nin çalışmaları konusunda yapılan bilgilendirme 

sunuşu büyük ilgi toplamıştır.   
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Dekanların oybirliği ile almış olduğu diğer önemli bir konu ise 

Üniversitelerin radyo ve televizyon yayınları yapabilmesi için öncelikle 

ve ivedilikle yasal düzenlemelerin yapılması konusunda gerekli 

girişimlerde bulunulması kararlaştırılmıştır. 

 

Bundan böyle İletişim alanında yapılacak sempozyum ve kongreler için 

de bir düzenleme getirilmiştir. İletişim 2. kongresinin Ekim 2000’de veya 

2001 yılının Şubat ayını geçmeyecek şekilde düzenlenmesi görevi ise 

İstanbul Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Nükhet Güz’e verildi. 

  

2001 Nisan Ayında Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nce 

düzenlenecek olan “Uluslararası İletişim Sempozyumu” çalışmalarının 

desteklenmesi ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 2002 

Yılındaki İletişim Sempozyumunun ikincisini düzenleme talebi uygun 

görüldü. 

 

İletişim alanında yapılan yüksek lisans, lisans ve doktora tezlerinin 

listeleri Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesine ulaştırılacak ve 

Üniversitemizde İnternet kullanıcıların hizmetine sunulması işlemi 

gerçekleştirilecektir. 

 

İletişim Fakültesi dekanlarının bundan böyle ortak hareket etmeleri 

konusunda aldıkları karar, kısa süre içerisinde meyvelerini vermeye 

başlayacaktır. 
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                                     GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

    

 

 
 

                       

 
                               16 MAYIS 2000 SALI 

 

 

FĠKĠR VE SANAT ESERLERĠ KANUNU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 

Türkiye’nin fikrî haklar alanındaki ihtiyaçları için uzun yıllar 

kullanılmıştır. Ancak, elli yıla yaklaşan bu süre içinde dünyada ve 

Türkiye’de önemli değişiklikler meydana gelmiş ve söz konusu Kanun 

ihtiyaçlara cevap vermez duruma gelmiştir. 

21 inci yüzyıla girerken, çağdaş teknolojideki her gelişme, yaratıcı ifade 

biçimi açısından yeni imkânlar sunmakta ve her gelişme beraberinde yeni 

hukukî dengelerin oluşturulması zorunluluğunu ortaya çıkartmaktadır. 

Uluslararası anlaşmalar nedeniyle, kanunlarımızın yetersiz kaldığı 

durumlar yaşanabilmektedir. Uluslararası anlaşmalara imza koyan ülkeler 

iç hukuklarını bu değişim ve gelişmelere paralel olarak ve bu anlaşmalara 

uyum sağlayacak şekilde düzenlemek zorunda kalmaktadırlar. Bu 

nedenle, ilk olarak 1983 yılında, 2936 sayılı Kanunla 5846 sayılı Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanununun bazı maddeleri değiştirilmiştir.  

Gümrük Birliği çerçevesinde 1/95 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi 

Kararı Ek No. 8’de yer alan sorumluluklarımız doğrultusunda, Konsey 

Direktiflerine uyum sağlamak amacıyla 12.6.1995 tarihinde yürürlüğe 

giren 4110 sayılı Kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır.  

4110 sayılı Kanunun kabulünden sonra, “İcracı Sanatçılar, Fonogram 

Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma 

Sözleşmesine” ve “Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin 

Bern Sözleşmesinde Değişiklik Yapan ve 1979’da Tadil Edilen Paris 

Metnine” Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkındaki 

Kanunlar 12.7.1995 tarihli ve 22341 sayılı Resmî Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  



 226 

Ancak 4110 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yeniden teknik 

düzeyde yapılan çalışmalar sonucunda, Kanunun bazı maddelerinin 

yukarıda sözü edilen uluslararası sözleşmelerle uyumsuz olduğu tespit 

edilmiştir.  

 Bilişim ve İletişim alanındaki hızlı teknolojik gelişmeler yüzünden kısa 

sürede ihtiyaçlara cevap vermeyen kanun, tüzük, yönetmelik ve 

yönergelerle karşılaşmak mümkündür. Örneğin İnternet’in yaygın 

kullanılması sonucunda, İnternet üzerinden kullanıma sunulacak bilgiler 

ile ilgili Türkiye’de henüz yasal bir düzenleme ortada bulunmamaktadır. 

Web ortamında sunulan bir eseri, birileri izinsiz kullansa ne ceza 

verileceği henüz bilinmiyor. O nedenle yeni teknolojilere uygun yasal 

düzenlemeleri zaman geçirmeden devreye sokmak gerekir. 
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                               31 MAYIS 2000 ÇARŞAMBA 

 

 

YENĠ ÇAĞ GAZETESĠNE TEġEKKÜR (!) 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesine Mart 2000’de dekan olarak 

atanmamın akabinde Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Eyüp G. İsbir’in 

destekleri ve Elazığ Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti ile İletişim 

Fakültesi olarak 29 Mayıs’ta Elazığ’ın gündemini değiştiren “Anadolu’da 

Medya Paneli” ve “Görüntülü Kitle İletişim Araçlarının Sorumluluğu ve 

Dili” başlıklı iki panel gerçekleştirdik. Show TV’den Hulki 

Cevizoğlu’nun, TRT’den Ertürk Yöndem’in, NTV’den Tayfun 

Talipoğlu’nun, TGRT’den Mehmet Soysal’ın, CHA’dan Selim Budak’ın, 

TGRT’den Babacan Programı Yapımcısı Yüksel Evsen’in, Atatürk 

Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Sadık Kemal Tural’ın, Gazi 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alemdar Yalçın’ın, 

Başbakanlık Danışmanı Kamil Yüceoral’ın, STV’den Yavuz Bülent 

Bakiler’in ve yazar Recep Bilginer’in panellerde söz alarak konuşmuş 

olması, düzenlenen etkinliğin seviyesini ortaya koymaya yetiyor. 

 

Bugüne kadar bu kadar  önemli isimleri Elazığ’da göremeyen, hele bu tür 

etkinlikleri organize etmeye ise taşıdığı potansiyel açısından cesaret 

edemeyecek olan Yeni Çağ Gazetesi, üzülerek belirtmek gerekir ki 30 

Mayıs Tarihli Gazetesi’nde bu büyük etkinliğe kendi aklınca gölge 

düşürmek istiyor. Şahsım ile ilgili kullandığı “Kalitesiz” ve “İtici” 

kelimelerini ise kendi görgü ve terbiyelerini ve nasıl bir basın olduklarını 

ortaya koymaya yettiğini ve bu konudaki takdiri değerli okuyucularıma 

bırakıyorum. 

 

İletişim paneli açılış konuşmalarını yaparken karalayıcı ve sorumsuz 

basın üzerinde de bazı konuşmalar yaptım. Yazılı olarak hazırladığım 

konuşma metni herkesin elinde. O konuşmayı yaparken hiçbir yerel 

gazetemizin adını zikretmedim. Türkiye’nin genelinin bir sorununu dile 

getirdim. Yeni Çağ Gazetesi acaba neden bu kadar alınganlık gösterdi? 
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Kendileri haricindeki yerel ve ulusal basınımız bu panelin güzelliklerini 

anlatırken, acaba sadece Yeni Çağ Gazetesi neden bu paneli küçük 

düşürmek için çaba içerisinde?  

 

Panele katılan Hulki Cevizoğlu, Ertürk Yöndem, Tayfun Talipoğlu, 

Mehmet Soysal defalarca bu paneli ve güzellikleri överken ve ayrıca 

kendi programlarında bu panelden söz edeceklerini ifade ederken, Yeni 

Çağ Gazetesi’nin tüm bunların aksine yorum ve yazılar yazması, 

maalesef bazı görüntülü ve yazılı basınımızın beyazı nasıl siyah 

göstermeye çalıştığını bir kez daha ortaya koymaya yetmiştir. İşte bu 

yüzdendir ki İletişim Fakültelerine büyük sorumluluk düşüyor. Elazığ’da 

da artık bir İletişim Fakültesi var ve bu Fakülte; doğru haber yazan, 

dürüstlüğü elden bırakmayan ve kaliteli yayıncılık ilkelerinden şaşmayan 

elemanlar yetiştirmek için canla başla çalışacak. 

 

Ertürk Yöndem’in doğum tarihini sehven 1944 yerine 1994 diye telaffuz 

etmiş olmamdan da Yeni Çağ Gazetesi epeyce keyif almışa benziyor. 30 

Mayıs tarihli gazetesinde ismimi birkaç kez yazarak tanımayanlara 

tanıtmış oluyor. Kendi akıllarınca da yıpratmaya çalışıyorlar. Ben bu 

meşaleyi elime aldım ve başta Elazığ halkına hizmet olmak üzere tüm 

Türkiye’me hizmet için yola çıktım. Mücadeleme yılmadan devam 

edeceğim. Amaç Fırat Üniversitemizin gelişmesi, amaç Elazığ 

kamuoyuna hizmet. “Güneş balçıkla sıvanmaz” atasözü, bu alandaki 

çalışmalarımı daha da kamçılıyor. Yeni Çağ Gazetesine de önerim, aynı 

toprakların çocukları olarak biri birimizi yıpratmak için çaba sarf 

etmeyelim. Çünkü iki karpuzu biri birine çarparsanız bir tümden 

çatlarken, diğeri de yara alır. “Geliniz sizinle el ele verip güzel işleri 

birlikte başaralım. Sizin de bu çorbada tuzunuz olsun” derim.  

 

Eğer geçmiş yıllarda kendilerine açmış olduğum bir tazimat davasını 

kazanmış olmam münasebetiyle öç almanın peşinde iseler, o olayda 

maddi ve manevi haksızlığa uğrayan bendim ve tekzibi yayınlatamayınca 

mağduriyetimi önlemek için bağımsız Türk yargısına müracaat edip 

haklarımı korudum.  Siz beni ne kadar yıpratmaya çalışsanız da ben gene 

sizin güzelliklerinizden söz edeceğim ve sürekli zeytin dalı uzatmaya 

devam edeceğim.  
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                               29 HAZİRAN 2000 PERŞEMBE 

 

 

ĠLETĠġĠM FAKÜLTELERĠNĠN DEKANLARI ĠZMĠR’DE 

TOPLANIYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

İletişim Fakültelerinin Dekanları 6 Mayıs’ta Ankara Karagöl’de toplantı 

yapmış ve müteakip toplantının 30 Haziranda Ege Üniversitesinde 

yapılmasını kararlaştırmıştı. İletişim Fakültelerinde yeniden yapılanmayı 

ve birlikteliği sağlamak için seri toplantılar yapılıyor. Bu toplantıya 

çalışma grupları yaptıkları ön hazırlıkları getirecek ve tartışmaya 

sunacaklar. 

 

İletişim Fakülteleri sosyal ağırlıklı puan ile öğrenci almaktadır. Nitekim 

bu yıl sözel puan türü ile iletişim fakültelerine girilebilecek. Oysa 1991’li 

yıllarla birlikte özel radyo ve televizyon yayınlarının Türkiye’de 

çoğalması ile, iletişim fakültelerinin önceki imajında önemli değişiklikler 

olmuştur. Yeni teknolojilerin devreye girmesi ile, radyo ve televizyon 

yayın teknikleri çok büyük değişimler göstermiştir. Bunun sonucu olarak 

da iletişim fakülte mezunlarında aranan özellikler değişime uğramıştır. 

 

Özel radyo ve televizyon şirketlerinin ulusal ve mahalli düzeyde 

çoğalmış olması, iletişim fakültesi mezunlarına olan talepte önemli artış 

göstermiştir. İletişim fakülteleri mezunları da artık kullanılan 

teknolojinin özellikleri hakkında da bilgi sahibi olması gerekir. Örneğin 

bilişim ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler alanında bilgi sahibi olan 

bir yönetmenin bir senaryoyu uygulamaya almasıyla, bu bilgilerden 

yoksun bir yönetmenin aynı işi yapması elbette ki farklı düzeylerde 

olacaktır. Bugün Avrupa ülkelerinin üniversitelerinde yetiştirilen insan 

tipinde önemli değişiklikler uygulanıyor. Örneğin tamamen sosyal bir 

bölümde okuyan bir öğrencinin yeni teknolojileri öğrenmeleri için, 

teknoloji dersleri okutuluyor veya tam tersi mühendislik eğitimi yapan 

bir öğrencinin sosyal bazı dersleri okuması zorunlu kılınıyor. 
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İletişim Fakültelerine öğrenci alımında sözel puan türü yerine eşit ağırlık 

türü puanla öğrenci alması gerekir. Çünkü eşit ağırlık; sözel ve sayısal 

puan türlerinin aritmetik ortalaması olup, teknolojik gelişmelere uyum 

sağlamada sayısal puan türünün öne çıktığı göz ardı edilemez. O nedenle 

gelecek yıldan itibaren İletişim Fakültelerinin artık eşit ağırlık puan türü 

ile öğrenci alması gerekir. 

 

Diğer bir konu ise İletişim Fakültelerinde okutulan dersler ve 

içerikleridir. Bir iletişim Fakültesi mezunu İnternet üzerinden yapılan 

radyo ve televizyon yayınlarından bihaber olmamalıdır. Özel radyo ve 

televizyonlarının çoğalması ile birlikte, görüntü ve ses kirliliği 

kavramları önem kazanır oldu. O halde iletişimin bir de ortaya çıkardığı 

çevre sorunları söz konusudur. Seçim sonuçlarının bilgisayar ekranından 

aktarılması veya reklamlar için kullanılacak programlar, animasyon ve 

iletişim istatistiği türünden derslere ihtiyaç doğuruyor. 

 

O halde İletişim Fakültelerinde köklü bir yeniden yapılanma söz konusu 

olmalıdır. Fırat Üniversitesi yeni kurulan bir fakülte olarak tüm bu 

durumları nazara alarak, ders ve içeriklerini hazırlamıştır. 
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                               05 HAZİRAN 2000 ÇARŞAMBA 

 

 

ELAZIĞ’DAKĠ GÖRSEL MEDYA ÜZERĠNE BĠR YORUM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Elazığ’da yerel düzeyde yayın yapan üç televizyon bulunmaktadır. 

Bunlar Kanal E, Kanal 23 ve Fırat RTV’dir. Yerel görsel medya deyip 

geçmemek lazım. Görsel yerel medya sayesinde Elazığ’da olayları 

zamanında öğrenme, kültürel programlarla geçmişimizi yeni kuşaklara 

aktarma, spor programlarıyla ilimizdeki spor faaliyetler hakkında bilgi 

sahibi olabiliyor ve açık oturumlarıyla gündemi evlere taşıyabiliyoruz. 

 

Televizyon yayıncılığı başlı başına bir olay. Radyo yayınları ile 

kıyaslandığında aralarında çok büyük farklılıkların olduğunu herkes 

hemen fark eder. Televizyonun görsellik boyutu, çok dikkatli çalışmayı 

gerektirir. 

 

Yerel görsel medyamızın yıllar itibariyle gelişim çizgisini 

irdelediğimizde çok güzel resimler ortaya çıkıyor. İlk yayın 

dönemlerinde bazı önemli hususlara dikkat etmediğimiz oluyordu. 

Örneğin haber okutturduğumuz spikerler çok sık yanlışlıklar yaparken 

veya Türkçe’yi tam anlamıyla yerli yerinde kullanamazken, bugün çok 

farklı bir tablo ortaya çıkıyor. 

 

Kanal E, Kanal 23 ve FIRAT RTV’de haberleri okuyan arkadaşlarımızın 

konuşmaları ve diksiyonları takdire şayan. Büyük ulusal medyada 

spikerlik yapanlarla yarışabilecek durumda olanlar var. Diğer taraftan 

açık oturum düzenleyen program yapımcılarımızın önemli bir bölümü 

kendilerini çok geliştirdiler. Konuklarına yönelttikleri sorular ile can alıcı 

noktaları açıklığa kavuşturabiliyorlar. 

 

Bu televizyon kanallarımız eğitim ve öğretime katkı sağlama açısından 

kendi kendilerine bir okul oldular. Yerel görsel medyada çalışanlar ise 



 232 

tüm güçlerini seferber ederek daha kaliteli bir program yapma için çaba 

gösteriyorlar.  

 

23 Haziran 2000 tarihinde FIRAT RTV’de Özcan Karakaya’nın yaptığı 

“Panorama” programının konukları FIRAT RTV’de çalışan Serpil, 

Erkan, Vedat, Zeki ve Gürkan olunca, çok yoğun işim olmasına rağmen 

oturup neler dediklerini dinledim. Kendilerini FIRAT RTV’ye 

adadıklarını görmem, beni çok duygulandırdı. Gerçekten tümü büyük 

özveri ile çalışıyordu. Diğer kanallarda çalışanlar da benzer 

durumdadırlar. Bu çocukların daha gelişmesini sağlamak için ele ele 

vermemiz gerekir. O nedenle İletişim Fakültesi Dekanı olarak üzerime ne 

düşüyorsa, yasal sınırların dışına çıkmamak kaydı ile hizmete hazırım. 

 

Kanal E, Kanal 23 ve FIRAT RTV birlikte Elazığ halkına hizmeti amaç 

edinmelidir. Daha başarılı hizmetler vermek üzere biri biri ile 

yarışmalıdır. Ancak sağdan soldan aldıkları duyumlarla birbirlerini 

yıpratma yolunu hiçbir zaman gündeme getirmemelidirler. O nedenle ilk 

fırsatta bir araya gelip yeni bir strateji belirleyerek, yayın hayatımızı daha 

da güzelleştirme yoluna girmeliyiz. 
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                               13 TEMMUZ 2000 PERŞEMBE 

 

 

ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠNE MAALESEF BU YIL ÖĞRENCĠ 

ALINAMIYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi hazırlıklarını yaparak 2000-2001 

eğitim-öğretim yılında 25 öğrenci almak üzere hazırlıklarını 

tamamlamıştı. Öğrenci alımı için Üniversitemiz Senatosunun aldığı karar 

Yükseköğretim Kurulu’na sunulmuş, ancak Yükseköğretim Yürütme 

Kurulu İletişim Fakültesi mezunu en az üç öğretim üyesi bulunması 

şartını göz önüne alarak öğrenci alım talebini uygun görmemiştir. 

 

Konu hakkında YÖK Yürütme Kurulu’nun bazı üyeleri ile 

görüşüldüğünde, üç öğretim üyesi şartının tüm yeni açılacak bölümler 

için alınmış kesin ortak bir karar olduğu belirtilmiştir. Fırat Üniversitesi 

İletişim Fakültesi’nin mevcut fiziki imkanları önceden açılmış birçok 

iletişim fakültesinde bulunmamaktadır. Ancak Fırat Üniversitesi’nde 

iletişim alanında yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmadığı da bir gerçek 

olarak karşımıza çıkıyor. İletişim fakültesi mezunu olup öğretim görevlisi 

düzeyinde birkaç elemana sahip olan Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 

için süratle öğretim üyesi sağlanması için çaba sarf edilmesi gerekecek. 

 

Üniversitemize bu günlerde atanacak yeni rektörün, iletişim fakültesine 

eleman temini için büyük gayret sarf edeceği bekleniyor. Elazığ’da yerel 

medya belirli bir düzeye ulaşmış durumda. İletişim Fakültesi’ne öğrenci 

alınması durumunda, yerel medyada gelişme daha da hızlı 

sağlanabilecek.  

 

İletişim Fakültesi öğretim üyesi temini oldukça zor. Yıllardır hizmet 

veren iletişim fakültelerinin hemen hemen tümü batı illerimizde yer 

alıyor. Bu iletişim fakültelerinde çalışan  öğretim üyelerinin önemli bir 

bölümü düzenlerini kurmuş ve diğer bir ile gitmeyi de macera olarak 
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niteliyorlar. Çünkü öğretim üyelerinin maaşları tatmin edici düzeyden 

oldukça uzak.   

 

Birkaç yardımcı doçent ile görüşmeler yaparak, Elazığ’a gelip 

gelemeyecekleri konusunda görüşlerini öğrenmek istedim. Tümünün 

görüşü olumsuzdu. Çünkü doğuyu çok farklı algılıyorlar. Ayrıca en 

azından kendilerine lojman verilip verilemeyeceğini sorduklarında, 

garanti olamayacağını söylediğimde “Buradaki yaşamdan daha cazip 

olacak nesi var?” dediklerinde  suskun kalmak zorunda kalıyordum. 

 

İletişim Fakültesine öğretim üyesi temini için öncelikle kendi 

yöremizden olan ancak batıda çalışan öğretim üyeleri ile işe başlamak 

gerekir. Çünkü bu gruba giren öğretim elemanları, Elazığ’da yaşamın ne 

olduğunu bilmeleri bir avantaj olarak karşımıza çıkabilir. 

 

İletişim Fakültemize en az yardımcı doçent seviyesinde öğretim üyesi 

bulmak için yoğun bir çalışma içerisine girmek zorundayız. Aksi takdirde 

yıllar çok çabuk geçer ve arkaya dönüp baktığımızda hiçbir gelişmenin 

yapılmadığını görürüz. 
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                               20 EYLÜL 2000 ÇARŞAMBA 

 

 

SAFRANBOLU 1. ALTIN SAFRAN BELGESEL FĠLM 

FESTĠVALĠ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Bugün Safranbolu’da 1. Altın Safran Belgesel Film festivali başlıyor. 

1000 yıllık bir tarih ve onlarca medeniyete ev sahipliği yapan 

Anadolu’nun zengin kültürel varlıklarını açığa çıkarmak, belgelemek, 

tarihi korumacılık bilincini geniş kitlelere yaymak ve aynı zamanda 

bütün bunları gelecek kuşakların bilgisine ve yararına sunmak, bu 

festivalin temel amacını oluşturmaktadır. 

 

Kültürel Miras ve Korumacılığın ana tema olarak belirlendiği bu 

festivalde, belgesel film yarışması, senaryo yarışması, kültürel miras ve 

tarihi korumacılık konulu çeşitli film gösterimleri, fotoğraf sergileri, 

söyleşiler, paneller, toplantılar ve benzeri değişik etkinler ön plana 

çıkacaktır.   

 

Türkiye’deki Üniversitelerin Sinema Televizyon eğitimi veren 

okullarındaki öğrencileri, film yapımı ve senaryo yazımı konusunda 

teşvik etmek ve geleceğin sinema ve televizyoncularını bir araya 

getirerek kültürel mirası korumacılık konularında duyarlığın artırılmasını 

sağlamak, konuyu kamuoyunun dikkatine sunmak; profesyonelinden 

amatörüne, öğrencisinden hocasına, konu uzmanlarından izleyicisine 

kadar festivale katılanlar arasında mesleki, kültürel, eğitsel her türlü 

alışverişi sağlamak, profesyonel ve amatör sinemacıları yeni projeler için 

teşvik etmek gibi hedefleri olan bu festivalin diğer çok önemli bir yanı da 

iletişim fakültelerinin geleceği ile ilgili bazı önemli konuların masaya 

yatırılmasıdır.  

 

3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki 

Kanun’un, üniversitelerimizin radyo ve televizyonla yayın yapmalarını 

engelleyen maddeleri, RTÜK’ten gelecek bazı üyelere brifing şeklinde 
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sunulacak. Bu amaçla Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Ersan İlal, Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi eski 

Dekanı Prof. Dr. Aysel Aziz, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Nükhet Güz, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Ünsal Oskay ve Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Asaf Varol’dan oluşan bir komisyon kuruldu. 

 

1995 yılından beri 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 

Yayınları Hakkındaki Kanun’un, üniversitelerimizin radyo ve 

televizyonla yayın yapmalarını engelleyen maddelerini değiştirebilmek 

için sürekli mücadele veren ve her platformda tartışmaya açan 

kimliğimle, kanunun değişeceği günü sabırsızlıkla bekliyorum. Kanunun 

değişimini müteakiben Türkiye’deki İletişim Fakültelerinin bazıları, yeni 

projelerini devreye sokacak. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi de bu 

değişim süreci içerisinde yeni projelerini öncelikle Elazığ Halkına, daha 

sonra da bölgeye ve Türkiye’ye sunmak için gereken her türlü çabayı 

gösterecek. 
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                               26 EYLÜL 2000 SALI 

 

 

5. ĠLETĠġĠM FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

İletişim Fakülteleri Dekanları; İletişim Fakültelerinin yeniden 

yapılandırılması, aralarındaki ilişkilerin kuvvetlendirilmesi, İletişim 

Fakültelerinin radyo ve televizyon birimleri kurarak özel radyo ve 

televizyonlara benzer yayınlar yapmasını engelleyen 3984 Sayılı Radyo 

ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanunun 

değiştirilmesi, İletişim Fakülteleri arasında Uzaktan Eğitim yöntemleri 

ile karşılıklı olarak derslerin verilmesinin sağlanması, sinema ve telif 

haklarının gözden geçirilmesi, basının sorunlarının ele alınması vb 

konularda görüşmelerde bulunulmak üzere, 21 Eylül 2000 tarihinde 

Safranbolu’da toplandı. 

  

Toplantıya Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aysel Aziz, Bilgi 

Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aydın Uğur, Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. 

Işık Özkan, Selçuk Üniversitesi’nden Dursun Ali Dinç, Fırat 

Üniversitesi’nden Prof. Dr. Asaf Varol, Mersin Üniversitesi’nden Dursun 

Gökdağ, Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alemdar Yalçın, Ankara 

Üniversitesi’nden Oğuz Onaran, Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. 

Merih Zırhlıoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Dilruba Çatalbaş, Başkent 

Üniversitesi’nden Prof. Dr. Belma Akşit, Bahçeşehir Üniversitesi’nden 

Prof. Dr. Zafer Doğan, Maltepe Üniversitesi’nden Ersan İlal ve Anadolu 

Üniversitesi’nden de Yrd. Doç. Dr. Nejdet Atabey katıldılar. 

 

Toplantıya katılanların mensup oldukları üniversitelere dikkat edilecek 

olursa, vakıf üniversitelerinin önemli bir bölümünün öncelikle İletişim 

Fakültelerini kurarak eğitim verdikleri görülür. İletişim Fakültelerinin 

“Radyo, Televizyon ve Sinema”, “Gazetecilik” ve “Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım” bölümlerinden mezun olan öğrencilerin son yıllarda çoğalan 

özel radyo ve televizyon şirketleri sayesinde iş bulmalarının kolaylaştığı 

belirtiliyor. Ancak özel radyo ve televizyon şirketlerinde çalışan birçok 
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elemanın İletişim Fakültesi mezunu olmadıkları da bilinen bir gerçek 

olarak karşımıza çıkıyor. 

 

Yerel yayın yapan radyo ve televizyon şirketlerinde program sunucusu, 

spiker olarak çalıştırılacak elemanların Türkçe’yi çok iyi kullananlar 

arasından seçilmesi zorunluluğunun getirilmesi gerekir. Çünkü bu 

konumda olan kişilerin kullandıkları Türkçe, toplum bireylerinin 

kullandıkları Türkçe üzerinde etkili olabilmektedir. Çocuklarımız radyo 

veya televizyondan işittikleri bir argo sözcüğü önce taklit amacıyla 

kullanmaya başladıkları, ancak bilahare o sözcüğün kalıcı olarak 

çocuklarımızın diline yerleştiği durumlar ortaya çıkabilmektedir. 

 

İletişim Fakültesi Dekanları toplantılarında önemli kararlar alınarak ilgili 

yerlere sunuluyor. Çözüm olarak gösterilen önerilerin bazılarının 

yetkililerce kabul görmesi sevindiricidir. Bazı önerilerin kanun 

değişikliği gerektirmesi ise ancak Türkiye Büyük Millet Meclisimizdeki 

milletvekillerimizin konuya gösterdiği ilgi kapsamında ilerleyebiliyor. O 

nedenle milletvekili de olsalar, vizyon değişikliği için bazılarına hizmet 

içi eğitimler verilmeli diye düşünüyorum. 
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                               27 EYLÜL 2000 ÇARŞAMBA 

 

 

RTÜK BAġKANI ARAMIZDAYDI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Sedat Nuri Kayış ve 

Daire Başkanı Yusuf Turan, İletişim Fakültesi Dekanlarının 

Safranbolu’da yaptıkları toplantıya katıldılar. RTÜK Başkanının aramıza 

katılması, sorunlarımızı dinlemesi ve kendi görüşlerini dile getirmesi, 

İletişim Fakültesi Dekanlarınca çok olumlu bir gelişme olarak karşılandı. 

 

RTÜK Başkanı toplantının başında bir açıklama yaptı. “Gazeteciliğin en 

temel kurallarından biri suçlu olduğu yargı kararıyla kesinleşmedikçe, 

kimsenin suçlu ilan edilemeyeceğidir. Ama bu kural televizyon 

haberlerinde sık sık çiğnenmekte, sadece bir iddia ile karşı karşıya olan 

kişiler azılı suçlular olarak tanıtılabilmektedir. Gazeteciliğin önemli 

kuralarından biri de kişilerin özel yaşamının kamu çıkarlarının 

gerektirdiği durumlar dışında yayın konusu yapılmayacağı şeklindedir. 

Ne var ki bu kurallar hiçe sayılmakta, ünlü kişilerin yaşamları adete didik 

edilmekte, en mahrem sırları açıklanmaktadır. Bazı şarkıcı ve 

mankenlerin sevgililerinin çetelesini tutan ve onlardan kimilerinin özel 

yaşantılarını sık sık ekranlara taşıyan televizyonların bu tutumlarıyla 

nasıl bir kamu çıkarı gözettiklerinin merak konusu olduğunu” belirten 

Nuri Kayış; “Televizyonlardaki abartılmış şiddet görüntülerinin de 

izleyicileri ciddi şekilde rahatsız ettiklerini yaptıkları araştırmalarla tespit 

ettiklerini” belirtmiştir. 

 

 “Meclis gündeminde bulunan 3984 Sayılı kanunda değişiklik öngören 

tasarıya, İletişim sektöründe İletişim Fakültesi mezunlarının çoğunlukla 

istihdamını öngören bir maddenin de eklenmesinde hayati önem vardır. 

Bu tasarıya İletişim Fakültelerinin eğitim amaçlı radyo ve televizyon 

istasyonu kurmalarını sağlayıcı bir madde konulmasını da gerekli 

buluyorum” diyen Sedat Nuri Kayış’ın bu görüşü, İletişim Fakültesi 

Dekanları tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Türkiye’de İletişim 
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sektörünün düzene girmesi için İletişim Fakültelerinin çok önemli bir 

fonksiyon üstlendiğine inandığını bu nedenle RTÜK olarak 

üniversitelerle her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi. 

 

Prof. Dr. Asaf Varol, Fırat Üniversitesi’nin 1992 yılından beri yerel 

anlamda sürekli yayın yapan bir televizyon biriminin olduğunu, “3984 

sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluşları Hakkındaki Kanunun” ise 

1994’de yayımlandığını ve bu kanunun Üniversitelerimizin radyo ve 

televizyon yayınları yapmasını engellediğini, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı’nın 1999 Aralık ayında yayımlandığı “Üniversitelerarası 

İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Yükseköğretim Yönetmeliği” ile 

Türkiye’de Uzaktan Eğitimi teşvik ettiğini ve gelişmiş ülkelerde birçok 

üniversitenin radyo, televizyon, İnternet vb yöntemler kullanarak uzaktan 

eğitim yaptığı bir dönemde, 3984 sayılı Kanunun çağ dışı kaldığı 

ifadeleri, toplantıya katılan diğer Dekanlar tarafından da tamamen 

desteklenmiştir. Dekanlar yasanın değiştirilerek üniversitelerin radyo ve 

televizyon birimleri kurarak uzaktan eğitim yapmalarını engelleyen 

maddelerinin kaldırılmasını istemişleridir. 
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                               28 EYLÜL 2000 PERŞEMBE 

 

 
ANADOLU GAZETE, RADYO VE TELEVĠZYON YAYINCILARI 

BĠRLĠĞĠNĠN ĠSTEKLERĠ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Anadolu Gazete Radyo ve Televizyon Yayıncıları Birliği (AGRT) 1994 

Yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütü. Anadolu’da yerel yayın yapan 

800 gazete, 1162 radyo ve 228 televizyon yayıncısının bazıları bu 

örgütün üyesidir. AGRT, Konrad Adenauer Vakfına bir teklif götürerek, 

yerel yayın kuruluşları tarafından üretilen haberlerin elektronik posta ile 

toplanarak, İnternet’te oluşturulacak bir site üzerinden yayımlanarak, 

karşılıklı haber alış verişi yapılmasını istemiştir.  

 

25-26 Kasım 1996 tarihleri arasında Ankara’da yapılan 1.Anadolu Basın-

Yayın Kurultayında, “Yerel Radyo ve Televizyonların Sorunları 

Komisyonunda” çalışmalar yapmıştım. AGRT’nin yayın organı olan 

Anadolu isimli derginin 1996 yılında yayımlanan Ekim sayısının 22-25 

sayfalarında “Gazete, Radyo ve Televizyon Yayıncıları Birliği'nin 

Üstlenebileceği Görevler” hakkında görüşlerimi belirtmiştim. 1997 

yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinin VI numaralı Dergisinin 

145-147. sayfalarında ise “Televizyonla Uzaktan Eğitim ve Mahalli 

Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Sıkıntıları” konularını işlemiştim.  

 

24 Nisan 1998 günü Fırat Havzası Gazetecileri Cemiyeti Başkanlığı ile 

Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın ortak 

organizasyonu sonucunda, Elazığ’da “Anadolu Medyasında Gelişim 

Çizgisi” başlığını taşıyan panele ve 8-9 Ekim 1998 tarihleri arasında Fırat 

Üniversitesi FIRAT RTV’de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Konrad 

Adenauer Vakfı tarafından basına yönelik olarak düzenlenen “Yerel 

Gazetecilik, Televizyonculuk ve Radyoculuk Meslek İçi Eğitimleri” 

çalışmalarına katılarak, yerel medya konuları üzerinde görüşlerimi 

uygulamadan gelen kimliğimle açıklamıştım. Çünkü 1991’de Fırat 

Üniversitesi Araştırma Fonuna sunduğumuz bir projenin ürünü olarak 
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1992’de FIRAT Televizyonu ortaya çıkmıştı. O zamanlar Elazığ’da diğer 

bir yerel televizyon yoktu. Türkiye üniversiteleri arasında kesintisiz 8 yıl 

yayın yapan ilk yerel televizyonu olmanın haklı gururu FIRAT 

Televizyonuna aittir. Defalarca sanık sandalyelerinde ifade vermemiz 

bizi bıktırmadı. Bu mücadele kapsamında Yerel televizyon yayıncılığının 

sıkıntılarını da bizzat yaşamış olduk. 

 

AGRT’nin yerel medya konusunda ileri sürdüğü aşağıdaki görüşleri 

bizler de yıllarca savunduk.  

 İletişim Fakülteleri bulundukları bölgelerde yayım yapan yerel 

medya kuruluşları ile ortak çalışmalar yaparak yerel medyanın 

gelişmesi için görüş ve önerilerde bulunmalı, 

 İletişim Fakültesi mezunlarının yerel medya kuruluşlarında 

istihdam edilmelerinin sağlanması, 

 Yerel medyada çalışan sarı basın kartı sahibi gazeteciler veya 

diğer çalışanlar için İletişim Fakültelerinin hızlandırılmış hizmet 

içi eğitim seminerleri düzenlemeleri, 

 İletişim Fakültesi öğrencilerinin yerel medyada stajyer olarak 

çalışmalarının sağlanması, 

Görüşlerimizden sadece bazılarıdır. Yerel medyanın gelişebilmesi için 

yapılacak birçok yenilik mevcuttur. Bunun için de önce yasal 

düzenlemeler gerekir. Bu konuda Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Dekanı kimliğimle, öncelikle yerel medyanın ve yerel gazeteciler 

cemiyetlerinin desteklerine talibim. 
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                               25 EKİM 2000 ÇARŞAMBA 

 

 

ÇAĞDIġI YASALARLA MÜCADELE DÖNEMĠ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

27-28 Ekim 2000 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin 

Bostancıoğlu, Aydın Doğan Vakfı Genel Müdürü Sayın Orhan Birgit, 

RTÜK Başkanı Sayın Nuri Kayış ve İletişim Fakülteleri dekanlarının 

katılımıyla Ankara’da önemli bir toplantı yapılacak. Konu, “Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, 

Gelir Vergisi Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” maddelerinin ayrıntılı biçimde ele 

alınarak tartışılması ve öneri metninin oluşturulmasıdır.  

 

İletişim alanında yaşanan hızlı gelişim sonrasında bazı yasalarımız 

maalesef çağdışı kalabilmektedir. Yasaların güncelleştirilmesi ve 

değiştirilmesi de kolay gerçekleşemiyor. Buna örnek olarak 3984 Sayılı 

Radyo ve Televizyonların Kuruluşları Hakkındaki Kanun örnek 

gösterilebilir.  

 

Bilindiği üzere mevcut 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluşları 

Hakkındaki Kanun; üniversitelerin eğitim amacıyla televizyon birimleri 

kurarak yayın yapmasını, ancak anonim şirket kurulması halinde 

müsaade ediyor. Üniversitelerin anonim şirket kurmalarında ise bazı 

riskler söz konusu olduğu için, üniversite rektörleri bu tür sorumluluk 

altına girmek istemiyorlar. Diğer taraftan şu anda sayıları 20 civarında 

olan İletişim Fakülteleri ise, uygulamalı bir eğitim yaptırarak 

öğrencilerini eğitmeyi arzuladıklarından, kendilerinin radyo ve 

televizyon yayınlarını yasal olarak sürdürmelerini amaçlıyorlar.  

 

Gelişmiş ülkelerde üniversiteler, radyo ve televizyon araçları üzerinden 

eğitim amacıyla yayınlar yapabilmektedirler. Bu ülkelerde eğitim amaçlı 

yayınlar teşvik edilirken, ülkemizde yasak kapsamına alınması, ilkel bir 

düşünce olarak karşımıza çıkıyor. 
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Yerel radyo ve televizyon şirketlerinin bir çoğunda programcılar, 

sunucular vb görevi üstlenenler İletişim Fakültesi mezunu değildir. 

Yayıncılığın sosyal boyutu açısından da uygun bir eğitim görmeyenlerin 

sayısı çok fazladır. Oysa bu gruba giren elemanlar, İletişim Fakülteleri 

bünyesinde açılacak hizmet içi eğitim programları sayesinde 

yetiştirilebilirler. Böylece kendileri bir sertifika sahibi olabilecek ve 

yaptıkları işleri daha profesyonelce sürdürme imkanı bulabilecekler. 

 

Anadolu İletişim Meslek Liseleri ders programlarının gözden geçirilmesi 

konusu da bu toplantıda ele alınacak. Anadolu Meslek Liseleri 

mezunlarının Teknik Eğitim Fakülteleri bünyesinde yer alan 

Telekomünikasyon Anabilim Dalında yüksek öğretim görmek istemeleri 

halinde, kendilerine ek puan verilmemektedir ve alan dışı guruba dahil 

edilmektedirler. Oysa bu liselerin müfredatlarına iletişim alanında birkaç 

teknik alan dersi konulabilirse, bu öğrencilerin ek puan almaları mümkün 

olabilecek. 

 

İletişim Fakültesi mezunlarının Anadolu İletişim Meslek Liselerinde 

meslek öğretmeni olarak istihdamlarının sağlanması, Anadolu İletişim 

Meslek Lisesi mezunlarının İletişim Fakültelerine girmelerinin 

kolaylaştırılması vb diğer sorunların tartışılacağı bu toplantı sonucunda, 

bu alanda önemli değişimlerin başlayabileceği ümit ediliyor. 
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                               31 EKİM 2000 SALI 

 

 

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANI SAYIN BOSTANCIOĞLU 

ARAMIZDAYDI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

İletişim fakültesi dekanları altıncı kez Ankara’da toplanırken, önemli 

konukları da kendileriyle birlikte idi. 27-28 Ekim 2000 tarihleri arasında 

yapılan toplantıya birinci günü RTÜK Başkanı Nuri Kayış, RTÜK Yayın 

İzleme Dairesi Başkanı Yusuf Turan, RTÜK Uluslararası İlişkiler Dairesi 

Başkanlığından Uzman Belma Örs, Bora Sönmez ve Cengiz Karakaşoğlu 

yanında Aydın Doğan Vakfı Başkanı Orhan Birgit, Erdoğan Gönüllü gibi 

şahsiyetler katılırken; ikinci gün Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin 

Bostancıoğlu, MEB Müsteşarı Sayın Bener Cordan, Müsteşar Yardımcısı 

Sayın Mehmet Temel, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürü 

Aydın Özyar ile iletişim meslek liselerinin müdürleri ve diğer bazı 

ilgililer katıldılar. 

 

RTÜK Başkanı Nuri Kayış, iletişim fakültelerinin radyo ve televizyon 

yayınları yapabilmelerinin sağlanması gerektiğini açık bir biçimde ifade 

etmiştir. İletişim fakülteleri dekanları, “Radyo ve Televizyonların 

Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi 

Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı” üzerinde yapılmasını önerdikleri değişiklikleri tüm 

katılımcılara gerekçeleri ile anlattılar.   

 

Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu iletişim meslek liseleri ile 

ilgili görüşlerini dile getirdi. İletişim fakülteleri dekanlarının bazıları 

konu hakkındaki görüşlerini belirtiler.  Bendeniz de söz alarak, radyo ve 

televizyon, gazetecilik ve iletişim meslek lisesi mezunlarının iletişim 

fakültelerini tercih etmeleri halinde nasıl mağdur edildiklerini, örneklerle 

açıkladım. Bu konuşma, sayıları 10 civarında olan Anadolu İletişim 

Meslek Lisesi müdürlerinin yüreklerine su serpti. Okul müdürlerini 

temsilen söz alan Anadolu İletişim Meslek Lisesi Müdürü Çetin Erturan, 
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mezunlarının iletişim fakültesi bölümlerini seçmeleri halinde orta 

öğretim başarı puanlarının 0,2 yerine hiç olmazsa 0,5 ile çarpılarak 

öğrencilerin mağduriyetlerinin bir nebze giderilmesini istemiştir. Oysa 

ben, orta öğretim başarı puanının 0,5 katsayısına ilaveten 0,15’lik katsayı 

ile de çarpılması gerektiğini savunuyorum. Bu konu hakkında yarın 

sizlere daha ayrıntılı bilgi vereceğim. 

 

Müsteşar Sayın Bener Cordan’a ise “25-26 Kasım 1996 tarihleri arasında 

Ankara’da yapılan “1.Anadolu Basın-Yayın Kurultayında, 3984 Sayılı 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanunun 

üniversitelerimizin radyo ve televizyon yayınları yapmasını engelleyen 

maddelerinin kaldırılması gerektiğini size hatırlattığımda bu değişiklik 

için destek sağlayacağınızı belirtmiştiniz ve ifadeleriniz video kaseti 

olarak elimde mevcuttur” dediğimde, sözünü tutan birisi olduğunu ve 

destek sağlayacağı  sözünü yineledi. Bir akademisyen olarak söz konusu 

yasanın değişeceği günü sabırsızlıkla bekliyorum. 
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                                     GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

    

 

 
 

                       

 
                               01 KASIM 2000 ÇARŞAMBA 

 

 

EK PUAN UYGULAMASINDA YAġANAN BAZI ÇELĠġKĠLER 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarının bilgisayar bölümlerinden 

mezun olan bir öğrenci, Teknik Eğitim Fakülteleri bünyesinde yer alan 

Bilgisayar Öğretmenliği bölümünü tercih ettiğinde, orta öğretim başarı 

puanı 0,5 ile çarpılmakta ve ayrıca Y-ÖSS puanına, ilgili ağırlıklı 

ortaöğretim başarı puanının 0,15 ile çarpılmasından elde edilen ek puan 

da ilave edilmektedir.   

 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarının örneğin 1615 kodlu 

Gazetecilik bölümünden mezun olan bir öğrenci, iki yıllık “Radyo ve 

Televizyon Programcılığı” veya “Radyo ve TV Yayımcılığı” programını 

tercih ettiğinde 0,5 ve 0,15’lik ek puanlardan yararlanabilirken, dört 

yıllık İletişim Fakültesinin Gazetecilik Bölümünü tercih edecek olursa, 

orta öğretim başarı puanı sadece 0,2 ile çarpılmaktadır. Yani meslek 

lisesi gazetecilik bölümü mezunu, iletişim fakültesinin gazetecilik 

bölümünü tercih etmesi aleyhine kullanılmaktadır. İletişim fakültelerinin 

ilgili bölümlerine mesleki ve teknik liselerinin gazetecilik, iletişim, radyo 

ve televizyon bölümlerinden gelen öğrencilerin aşağıda tabloda gözüken 

yükseköğretim programlarını tercih etmeleri halinde ortaöğretim başarı 

puanları mutlaka 0,5 ve 0,15’lik katsayılarla çarpılması gerekir. 

Yükseköğretim Kurumunun yürüttüğü yanlış uygulamayı kaldıracağını 

ve iletişim meslek liseleri öğrencilerinin mağduriyetlerini önleyeceğini 

ümitle bekliyorum.  
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Alan/Kol/Bölüm Yükseköğretim Programları Öğretim 

Süresi 

ÖSS 

Puan 

Türü 
Kodu Adı 

1615 Gazetecilik Radyo Televizyon Programcılığı 

Radyo ve TV Yayımcılığı 

Gazetecilik 

Basım ve Yayıncılık 

Televizyon Gazeteciliği 

2 

2 

4 

4 

4 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

3277 Radyo Televizyon Radyo Televizyon Programcılığı 

Radyo ve TV Yayımcılığı 

Radyo, Televizyon ve Sinema 

Sinema ve Televizyon 

Sinema-TV 

Televizyon ve Radyo 

Elektronik Öğretmenliği 

Elektronik ve HaberleĢme 

Öğretmenliği 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SAY 

SAY 

3497 İletişim Radyo Televizyon Programcılığı 

Halkla İlişkiler 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

Otomotiv Satış Sonrası Hizmet 

Piyasa Araştırmaları ve 

Reklamcılık 

Radyo ve TV Yayımcılığı 

Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım 

Radyo, Televizyon ve Sinema 

Eğitim ĠletiĢimi ve Planlaması 

ĠletiĢim Sanatları 

Reklamcılık 

ĠletiĢim Fakültesi 

Halkla ĠliĢkiler 

Medya ve ĠletiĢim Sistemleri 

Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık 

Reklamcılık ve Halkla ĠliĢkiler 

ĠletiĢim Bölümü 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

EA 

EA 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

SÖZ 

EA 
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                                     GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

    

 

 
 

                       

 
                               02 KASIM 2000 PERŞEMBE 

 

 

ĠLETĠġĠM FAKÜLTELERĠNE ÖĞRENCĠ ALIMI, 

MÜFREDATLARININ YENĠLENMESĠ VE MEZUNLARININ 

ÖĞRETMEN OLARAK ĠSTĠHDAMI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

İletişim fakültelerine öğrenci seçimi sözel puan ile yapılmaktadır. Oysa 

yeni teknolojilerin keşfi ile iletişim alanı çok farklı bir boyuta ulaşmıştır. 

Telekonferans, video konferans, uydu üzerinden yayıncılık, İnternet ve 

yakın gelecekte görüntülü cep telefonları üzerinden televizyon 

yayınlarının yapılabileceği durumlar düşünüldüğünde, iletişimin sosyal 

boyutu yanında teknik boyutunun da devreye girdiğini gösterir. Bu 

nedenle iletişim fakültelerine öğrenci alımı EA puanı ile 

gerçekleşmelidir.   

 

İletişim Fakülteleri; gelişen teknolojiye paralel olarak ders programlarını 

değiştirmesi gerekir. Bundan daha birkaç yıl öncesine kadar İnternet’ten 

habersiz sayılırdık. Oysa günümüzde ülkemizde de artık İnternet ortamı 

kullanılarak uzaktan eğitim programları uygulanmaya başlamıştır. 

Örneğin ODTÜ Enformatik Enstitüsü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi 

lisansüstü programlarını devreye almış durumdadırlar. Fırat 

Üniversitesi’nde ise ders bazında uzaktan eğitim yöntemleri ile ders 

verilebilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. 

 

İnternet üzerinden radyo ve televizyon yayınlarının yapıldığı bir 

dönemde, İletişim fakülteleri öğrencilerinin bu gelişmeden habersiz 

eğitim yapmaları kabul edilemez. Bu nedenle İnternet üzerinden radyo ve 

televizyon teknolojilerini işleyen bir ders, müfredatlara ilave edilmelidir. 

 

Görsel ortamlarda animasyonların etkin kullanımı gerekir. Bu nedenle 

bilgisayarda animasyon tekniklerini öğreten bir dersin de iletişim 

fakülteleri öğrencileri için elzem olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. 
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Bilgisayarla ses türetilmesi de başlı başına bir ders niteliğindedir. 

Bilgisayarla ses işleme konusunda bir dersin verilmesi yanında 

matbaacılık alanında da masa üstü yayıncılık, büyük bir önem arz 

etmektedir. 

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2000 yılı verilerine göre halen 10 adet 

Anadolu İletişim ve Basın Yayın Meslek Lisesi’nde 1742 öğrenci 

okumaktadır. Bu okullara doğrudan öğretmen yetiştiren yüksekokul 

programları bulunmamaktadır. Teknik eğitim fakülteleri veya diğer yan 

dalardan öğretmenler sağlanmaktadır.  

 

Söz konusu bu bölümlerin öğretmen ihtiyacını karşılamak için İletişim 

Fakültesi mezunlarından yaralanılabilir. İletişim Fakültesi mezunlarına, 

öğretmen atanabilmek için zorunlu olan eğitim (pedagoji) dersleri 

yoğunlaştırılmış programlarla verildiği takdirde, Anadolu İletişim ve 

Basın Yayın Meslek Liselerine öğretmen olarak atamaları yapılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 251 

                                     GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

    

 

 
 

                       

 
                               09 KASIM 2000 PERŞEMBE 

 

 

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 35 YAġINDA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

3 Kasım 2000 tarihinde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin 35. 

kuruluş yıldönümü kutlandı. 35 yıl önce Siyasal Bilimler Fakültesi 

bünyesinde Basın Yayın Yüksekokulu olarak eğitim ve öğretime 

başlayan bu okul, 1982 yılında İletişim Fakültesine dönüşmüş. Bu süreç 

içinde 20 si asaleten ve 6 sı ise vekaleten olmak üzere toplam 26 müdür 

veya dekan görev almış. Bu yöneticilerin 12 si hakkın rahmetine 

kavuşmuş. Diğerleri ise yaşıyor ve bir kısmı kutlama törenine katılmıştı. 

 

Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu ve bilahare iletişim 

fakültesine dönüştürülen bu eğitim ve öğretim kurumunda idareci olarak 

hizmet verenlere plaket verildi. Her kürsüye çıkan kendi dönemi ile ilgili 

kısa açıklayıcı bilgiler verdi. Basın Yayın Yüksekokulu adı ile 1980-82 

yılları arasında müdürlük yapan Prof. Dr. Özdemir Akbulut, kendisinin 

mülkiyeli olduğunu, ancak tekrar dünyaya gelecek olsaydı Basın Yayın 

Yüksekokulunda okumak isteyeceğini belirtti.  

 

A. Ü. İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı Başkanı Süleyman Coşkun 

yaptığı konuşmada, bugüne kadar bu okuldan toplan 3443 öğrencinin 

mezun olduğunu ve bu süreç içinde 291 öğretim elemanının görev 

aldığını söyledi. 1968’de okulda yapılan boykotun lideri olduğunu, 

boykot nedenleri arasında okulun 5 yıla çıkarılması ve ilk yılının 

İngilizce hazırlık sınıfı olması için mücadele ettiklerini belirtti. Geçen yıl 

A.Ü. İletişim Fakültesinden mezun olan 5-6 kişinin İngilizce öğrenmek 

için İngiltere’de çocuk bakıcılığı yaptıklarını, bu durumun da 1968’li 

yıllarda yaptıkları boykotun haklılığını ortaya koyduğunu söyleyerek, 

yabancı dilin iletişimciler için çok önemli olduğunu belirtti. 

 

Bir dönem Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesine derse gelen Prof. Dr. 

Ferruh Dinçer de, Basın Yayın Yüksekokulu müdürlüğü görevini 
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yürüttüğünü ve 39 yıl süre ile akademik hizmet vermenin mutluğunu 

yaşadığını dile getirdi. 

 

1963-64’lü yıllarda Ankara Gazeteciler Cemiyeti idare heyeti içinde yer 

alan Metin Toker ise, Basın Yayın Yüksekokulu’nu kurmak için 

UNESCO’dan yardım talep edildiğini, ancak beklenen paranın bir türlü 

gelmemesi üzerine yoğun bir çalışmaya girdiklerini anlattı.   

 

UNESCO Genel Müdürü bazı bakanları ve Başbakan İsmet İnönü’yü 

ziyareti esnasında bile Basın Yayın Yüksekokulu’na yapılacak yardım 

konusunun gündeme gelmesine çok şaşırmış ve Türkiye’nin en büyük 

meselesinin Basın Yayın Yüksekokulu’nun kurulması için gerekli olan 

yardım mı? diye de olayı başlangıçta garipsemiş. Ama daha sonra Metin 

Toker’in İsmet İnönü’nün damadı olduğunu duyunca da, Türkiye’de üst 

düzey yöneticilerinin tümünün neden gelecek yardım konusunu dile 

getirdiklerine o zaman bir anlam verebilmiş. Netice olarak yardım gelmiş 

ve Basın Yayın Yüksekokulu kurulmuş. 

 

Her kuruluşun başlangıcında birçok ilginç anı yaşanır ve bu anılar iyi ve 

kötü yönleri ile yad edilir.  Gün gelir inşallah bizler de Fırat Üniversitesi 

İletişim Fakültesini nasıl kurulduğunu anlatacak günleri yaşayabiliriz. 
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                                     GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

    

 

 
 

                       

 
                               16 KASIM 2000 PERŞEMBE 

 

 

MEDYA’DA ĠNTERNET 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

VI. “Türkiye’de İnternet Konferansı” kapsamında 9 Kasım 2000 

tarihinde medyada İnternet kullanımı hakkında bir panel yapıldı. 

Boğaziçi Üniversitesi’nden Emir Turam Başkanlığında yürütülen panele, 

ProConGK’dan Elçin Üner, Yıldız Üniversitesi’nden Oğuzhan Özcan, 

NTV’den Tolga Korkut, İletişimci-Yazar Prof. Dr. Haluk Şahin,  Radikal 

Gazetesi’nden M. Serdar Kuzuluoğlu panelist olarak katıldılar. 

 

Panelistler, mensubu bulundukları yazılı ve görsel medyada İnternet’in 

nasıl kullanıldığını ele aldılar ve bazı somut örnekler üzerinde durarak, 

On-line gazeteciliğin zorlukları ve avantajlarının neler olduğunu 

açıkladılar. 

 

Radikal Gazetesi Köşe yazarı olan Prof. Dr. Haluk Şahin, İnternet 

üzerinden gazetelerin yayımlanmasının dünyayı daha da 

globalleştirdiğini ve örneğin zaman farkı nedeniyle ABD’deki bir 

okuyucusunun on-line sayesinde köşe yazısını Türkiye’de gazete 

üzerinden yayımlanmadan önce okuyabildiğini söyledi. 

 

Gazetelerin teknolojik gelişmelere ayak uydurmak zorunda kaldıklarını, 

bu yarışa ayak uyduramayanların bir gün yok olacakları görüşü ortaya 

çıktı. Gazetelerin on-line olarak yayımlanmasının tirajlarını daha da 

artırdığı paradoksu, önemli bir sonuç olarak ortaya çıkıyordu. 

 

Bendeniz de panelde söz olarak iletişimci-yazar Prof. Dr. Haluk Şahin’e 

aşağıdaki soruyu yönelttim. “On-line gazetecilik ile klasik gazetecilik 

arasında çarpıcı örnekler verdiğiniz ve bazı gazetelerin on-line 

tasarımının gerçekten de iyi olmaması nedeniyle İnternet kullanıcısı 

tarafından okunmak istenmediği gerçeği bulunmaktadır. Gazetelerin on-

line yayınlanmasının gazete şirketlerini mali açıdan etkiledi mi? Çünkü 
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örneğin ben önceleri birkaç gazete satın alırken, şimdi İnternet üzerinden 

daha fazlasını takip edebiliyorum ve üstelik ücret de ödemiyorum. Acaba 

ileride gazetelerin tamamen on-line yayımlanması durumunda, toplum 

üzerinde nasıl bir etkisi olabilir? Özellikle haberin güvenirliği açısından 

olayı irdelemenizi istiyorum.” 

 

Prof. Dr. Şahin, bunun gerçekten de önemli bir soru olduğunu ve iletişim 

tarihi çerçevesinde konuyu ele almak istediğini, doktora yaptığı yıllarda 

Televizyonun egemen olduğunu ve yazılı medyanın sonunun geldiği, 

güle güle Gutenberg diyerek belirtildiği günlerdi. Yazı ekranla gitmişti 

ancak 80’li yıllarda yazı ekranda geri geldi. Yazılı basının son 50 yıldır 

ciddi sorunlarının olduğunu, bunlardan birisinin de gençleri sürekli 

gazete okumaya teşvik edemediklerinden dinazorlaşmaya gidileceği 

zannedilirken, on-line gazetecilik sayesinde genç okuyucular tekrar 

gazete okumaya başladıklarını ve sonuçta on-line gazeteciliğin gazete 

okumayı çoğalttığına inandığını dile getirdi. Haberin güvenirliğinin de 

rekabetçi ortamda kendi kendini kontrol edeceğini ve dolayısıyla şu anda 

mevcut olan bazı tereddütlerin de ortadan kalkacağına inandığını söyledi. 
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                                     GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

    

 

 
 

                       

 
                               08 ARALIK 2000 CUMA 

 

 

ELAZIĞ’DAKĠ SĠNEMALARIN DURUMU 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

1970’li yıllarda Elazığ’da Gölcük ve Saray sinemaları genelde saygın 

sinemalar arasında yer alırdı. Yeni vizyona girmiş filmleri kısa sürede 

Elazığ’da seyretmek mümkün olabiliyordu. Koloğlu pasajının bulunduğu 

alanda Saray sinemasının yazlığı yer alıyordu. Gölcük sinemasının 

yazlığı ise, kışlık sinemasının üstündeydi.  

 

Kapalı çarşıda şimdiki PTT santralinin bulunduğu binanın yerinde ise 

Aile sineması vardı. Evimiz aile sinemasının karşısındaydı. Aile 

sinemasında oynayan filmlerin sesini çok rahat dinleyebiliyor, hatta 

mercek yansıması balkonumuzun duvarına vurduğu için bazen balkonda 

ailece toplanır, çok bozuk görüntülü yansımayı büyük bir zevkle 

seyrederdik. 

 

Aile sinemasının diğer bir ismi de sepetçiler sinemasıydı. Kapalı çarşıda 

yük taşıyan sepetçiler, sinemaya sepetleriyle girdikleri ve çıkışta 

birbirleriyle kıyasıya dövüştükleri olurdu. Daha sonra Renk ve Mert (eski 

adı Köşk sinemaları) sinemaları açıldı. 

 

Lise yıllarında sinemada film seyretme hastasıydım. 10.00, 14.00, 18.30 

ve 21.00 saatlerindeki matinelerin hepsini ziyaret ettiğim olurdu. Örneğin 

saat 10.00 da Aile, 14.00’de Saray, 18.30 da Köşk ve 21.00 de ise Renk 

sinemasına gittiğim olurdu. Alkolik için içki, sigara müptelası için sigara 

neyi ifade ediyorduysa, benim için de sinema aynı konumdaydı. 

Sinemaya gitme hastasıydım ve bu yüzden ailemden sık sık azar 

işitirdim. 

 

Saray sineması getirdiği yabancı filmleri ve Gölcük ise oynattığı Türk 

filmleri ile ünlüydü. Televizyonların çoğalması ile sinemalar krize girdi 

ve matinelerin bir çoğunda salonlarda sadece birkaç kişinin bulunduğu 
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durumlar olabiliyordu. Bunun üzerine bazı sinemalar müstehcen filmler 

getirmeye başlamışlardı.    

 

Lise yılları boyunca süren bu sinemaya gitme hastalığım, 1973’te 

üniversite öğrenimine başlamamla son bulmuştu. Sinemaya gitme 

hastalığından kurtulmuş ve kendimi derslerime vermiştim. Yıllardır 

sinemalara gitmiyorum. Ama bazen şu anda belediye kültür merkezi 

olarak hizmet veren Saray sinemasında yabancı filmleri locasından 

seyrettiğimiz günleri arar oluyorum. 

 

Aile fertleriyle, arkadaşlarla birlikte sinemaya gitme kültürü artık 

Elazığ’da kaybolmuş durumda. Çok kaliteli bir film gelse bile eski 

zamanlardaki kalabalığı salonlarda artık herhalde görmek mümkün 

olamıyor.   

 

 Büyük şehirlerdeki sinemalara ilgi hala devam ediyor ve kapalı gişe 

filmler oynatılabiliyor. Elazığ’daki sinemaların bakımsızlığı, getirdiği 

filmlerin vasatlığı da sinemalara olan rağbeti düşürdüğü kanısındayım.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 257 

                                     GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

    

 

 
 

                       

 
                               19 ARALIK 2000 SALI 

 

 

TÜRKĠYE’DE ÖZEL TELEVĠZYONLARIN GÜNDEME GELĠġĠ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

32 yıl önce Ankara’nın Mithatpaşa Caddesi’nde bir binanın küçük 

bodrum katında başlayan deneme yayınları, Türkiye’nin televizyonla ilk 

tanışmasıdır. 1970 yılında İzmir Televizyonu ve 1971 yılında ise İstanbul 

televizyonu faaliyete geçmişti.  

 

2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 11.11.1983 tarihinde 

kabul edilerek tarafsız bir kamu tüzel kişiliğine sahip Türkiye Radyo-

Televizyon Kurumu kurulmuş ve TRT yayınları bu kurum tarafından 

yürütülmeye başlanmıştı. 

 

 Televizyonun ikinci kanalı TV-2 1986 yılında, TV-3 ve GAP-TV ise 

1989 yılında devreye girmişti. Görüldüğü gibi 1990 öncesinde 

Türkiye’de görsel medyanın tek hakimi ve tekeli TRT’dir. 

 

1991 yılında Star1 televizyonunun yurtdışından başlattığı televizyon 

yayınları ile Türkiye’nin gündemine özel radyo ve televizyonlar 

girmiştir. Değişik illerimizde ardı ardına özel radyo ve televizyonların 

açılması ve o dönemlerde henüz ilgili yasal bir düzenleme olmadığı için 

kontrol altında olmayan bir yayıncılık anlayışı söz konusu idi. 

 

“Ben yaptım, oldu bitti” mantığı ile görsel ve işitsel medyada sınır 

tanımayan bir düşünce ile yerel özel radyo ve televizyonların dönemi 

başlamıştı. Bazı yerel radyo ve televizyon şirketleri, rakiplerinin 

yayınlarını susturmak için biri birlerinin yayınlarını enterfere ettikleri 

dönem başlamıştı. Yasal bir düzenlemeden yoksun bu dönemde 

“Yayıncılık yapıyorum adına” çok çirkin olaylarla karşılaşabilen yargı 

organlarımız da bir bakıma çaresizlik içindeydi.  
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1994 yılında 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 

Hakkındaki Kanunun yayımlanması ile özel radyo ve televizyonlar o 

dönemlerde kısmen denetim altına alınabildi. Ancak kanunun 

hazırlanması sırasında gözden kaçan bazı durumlar ve eksiklikler 

yüzünden bazı sıkıntılar yaşanmaya devam edildi ve RTÜK denilen 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyonlara verdiği 

kapatma cezası nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi. 

 

3984 Sayılı kanundaki çelişkiler ve eksiklikler, bu kanun üzerinde 

değişikliklerin yapılması yönünde çalışmalara neden oldu. 3984 Sayılı 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanunda 

değişiklik yapmak için birkaç kez mecliste alt komisyonlarda çalışmalar 

yapıldı. Ancak bugüne kadar bu kanunda herhangi bir değişiklik 

yapılamadı. Son bir öneri mecliste hala görüşülmeyi bekliyor. Kanundaki 

eksiklikleri ve çelişkileri ortadan kaldırmak için, 3984 Sayılı Kanunda 

mutlaka yeni düzenlemelere gidilmelidir. 
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                               21 ARALIK 2000 PERŞEMBE 

 

 

FIRAT TELEVĠZYONU’NUN GEÇMĠġĠ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu’na 25.03.1991 tarihinde “Uydu 

Antenin Mikrobilgisayarla Yönlendirilmesi ve Yayın Aktarımı” başlıklı 

bir proje sunmuştuk. Bu projenin amacı, ileride üniversite bünyesinde 

yayın yapacak yerel bir televizyon biriminin kurulmasıydı. 

 

Bu proje kapsamında 1 watt gücünde bir vericiyi kendimiz imal ederek, 

ilk uygulamayı uydudan CNN yayınlarını alarak üniversite kampusu 

içerisinde yayınları aktarmayla başladık. Vericisinin düşük gücüne 

rağmen Elazığ’ın bazı bölgeleri de CNN yayınlarını izleme fırsatını 

yakalamıştı. Yabancı dille bir yayının Elazığ’a verilmesi, genelde olumlu 

bir tepki almıştı.  

 

Bu proje kapsamında birkaç yeni verici satın alarak başta üniversite 

kampusu olmak üzere 10 Haziran 1992 tarihinde Elazığ’ı kapsayacak 

şekilde Show TV, Tele On, Super Channel, TV5, Deutsche Welle 

programlarını da yayınlamaya başlamıştık. 

 

Vericiler, öğrenci yurdu üzerindeki (YURTKUR) çatı üzerine inşa 

ettirdiğimiz balkon üzerinden yapılıyordu. FIRAT TV için hazırlanan 

bantlar, bu çatı üzerinde bulunan videodan oynatılarak verici üzerinden 

Elazığ’a seyrettiriliyordu.  Vericilerimizi bilahare üniversite alanında bir 

tepede inşa ettiğimiz modern bir kuleye taşındı. Yabancı yayınların 

Elazığ halkına seyrettirilmesi bazı çevrelerce eleştiriliyor ve hatta bu 

yüzden sık sık tehditler alıyordum. 

 

2 Ekim 1992 tarihi Fırat televizyonu için bir dönüm noktası idi. Çünkü 

vericilerimiz üzerinden o ana kadar başka televizyon şirketlerinin 

yayınlarını aktarma işlemini yapıyorduk. Oysa bu tarihte üniversitemizin 

açılış törenini banda kaydedip, akşamleyin Elazığ halkına seyrettirmeye 
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başlamıştık. Banttan yayıncılık şeklinde artık her gün günde 1 saat Fırat 

Televizyon yayınları yapıyorduk. Diğer saatlerde ise özel ulusal bir 

televizyon yayınına bağlanıyor ve yayını aktarma şeklinde 

sürdürüyorduk. Böylece kanalımızda 24 saat sürekli yayın 

neşrediliyordu. Ancak bu durum bazen eleştirilere de neden 

olabilmekteydi. Çünkü günde sadece 1 saat Fırat Televizyonu yayını, 

diğer saatlerde ise ulusal bir televizyon yayınını vermiş olmamız, bazı 

çevrelerce ulusal televizyon yayınlarını keserek kendi yayınlarımızı 

verdiğimiz şeklinde yorumlanabiliyordu. Oysa o dönemde Show TV, 

Tele On ve yabancı yayınları bile kendi vericilerimiz üzerinden 

yapıyorduk. 

 

Başlangıçta küçük bir odadan ve çatı üzerine kurulan verici anteni 

üzerinden çok kısıtlı imkanlarla başlattığımız Fırat Televizyonu 

yayınları; bugün 120 koltuk kapasiteli stüdyosu, Haber ve Araştırma 

Merkezi, Film Kurgu Montaj Odası, Ana Kumanda Odası ve sahip 

olduğu tüm donanımlarla büyük bir yerel televizyon birimi haline 

gelmiştir. Projemizin bu hale gelmesine katkı sağlayan her kademedeki 

kişilere ne kadar teşekkür etsek azdır. 
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                               22 ARALIK 2000 CUMA 

 

 

FIRAT TELEVĠZYON YAYINCILIĞINDA KARġILAġILAN 

BAZI ÜZÜCÜ OLAYLAR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Fırat Televizyonu Elazığ’da yayın yapan ilk yerel televizyon idi. 

Televizyon yayınlarımızın ilgi görmesi üzerine, yerel yayın yapan EL-

TV ve TEL-TV adları ile iki ayrı televizyon şirketi daha kurulmuştu. 

 

 Elazığ’da vericileri bulunmayan bazı ulusal özel televizyonların 

yayınlarını da kendimize ait vericiler üzerinden veriyorduk. Vericileri 

bize ait diğer özel televizyonların yayınlarını aktarmamız, bazen 

başımıza büyük olaylar açabiliyordu. 20.12.1992 akşamı Kanal 6’da 

Ahmet Altan ve Neşe Düzel’in sunduğu “Bizim Konuk” programının 

konuğu Emine Şenliklioğlu idi. Kanal 6’nın Londra’daki merkezinde 

meydana gelen bir arıza nedeniyle yayında kısa süreli bir kesilme 

meydana gelmiş ve yerel EL-TV televizyonu bu kesintinin tarafımdan 

kasten yapıldığını duyurmuştu. Gerçek dışı bu duyuru yüzünden birçok 

tehditler almıştım. Milliyet Gazetesi 21.12.1992 günü kesintinin 

Londra’dan kaynaklandığını “Programa Tepki” başlığı ile vermişti. 

Ancak devlet memuru olduğumdan kendimi savunma müsaadesini ancak 

12.01.1993 tarihine alabilmiştim. Üç hafta sonra basına açıklama yapmış 

olmam da sonucu pek değiştirmemişti. 

  

Elazığ’da FIRAT TV, EL-TV ve TEL-TV’nin yerel yayın yaptığı 

dönemlerde en çok izlenen yerel kanal FIRAT TV idi. Bu durum diğer 

iki yerel kanalı fazlasıyla rahatsız ediyordu. Yayınlarımızı engellemek 

için kanalımız üzerine boş görüntü bindiriliyor ve yayınlarımızın net 

izlenmesi engelleniyordu. Şikayetleri sonucu, FIRAT TV Genel 

Koordinatörü olarak 02.04.1993 tarihinde Sanık sıfatı ile ilk defa ifade 

vermem gerekti. Artık her şikayet vaki olduğunda Emniyete çağrılıyor ve 

ifadem alınıyordu. Her defasında ısrarla eğitim yapmak, Elazığ halkının 

eğitim ve öğretimine, kültürel değerlerine katkı sağlamak için yayın 
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yaptığımızı savunuyordum. Emniyete o kadar sık çağrılıyordum ki 

“Emniyet koridorlarında beni gören polisler “Hocam yine mi ifade 

vermeye geldiniz?” demeye başlamışlardı.   

 

1995’li yılların başlarında Elazığ’da  yerel televizyon şirketleri birden 

fazla değişik kanal üzerinden filtresiz vericilerle yayın yapıyorlardı. 

Bunun sonucu olarak da ulusal televizyon yayınları enterfere ediliyor ve 

görüntü kirliliğinin FIRAT TV’den kaynaklandığı belirtiliyordu. Ancak 

ölçümler sonucunda kirliğinin sebebinin biz olmadığı anlaşıldı. O 

dönemlerde Elazığ halkı net görüntü elde edebilmek için antenlerini 

değiştiriyor, bu durum ise anten satan esnafı fazlasıyla memnun 

ediyordu. 

 

 23.02.1995 tarihinde saat 19.30 da Harput’taki vericimize sabotaj 

yapılmıştı. Daha önceki yıllarda da eski kulede (Polis lojmanları yanı) 

bulunan vericimizin anten kabloları kesilmiş ve cihazımızın 

arızalanmasına sebep olunmuştu. Bu defa link çanağı tahrip edilmiş ve 

linkin parçası (LNB) çalınmıştı. Bu olay 24 Şubat 1995 tarihli yerel 

gazetelerde yer alıyordu. 

 

Fırat Televizyonu mücadelesi bir roman olacak nitelikte. Fırat 

Televizyonu ile ilgili ilginç anılarımı, ileride yazacağım “Anılarım” 

kitabımda yer vererek tarihselleşmesini ve gelecek nesiller tarafından 

belgesel olarak kullanılabilmesini arzuluyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 263 

                                     GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

    

 

 
 

                       

 
                               13 ŞUBAT 2001 SALI 

 

 

ĠLETĠġĠM FAKÜLTEMĠZĠN ĠLK RESMĠ KONUKLARI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

9 Şubat 2001 günü Valimiz Sayın Osman Aydın, Rektörümüz Sayın 

Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl, Emniyet Müdürümüz Sayın Feyzullah Arslan 

ve Zülfü Ağar Polis Okulu müdürümüz Sayın Adem Kızılkaya 

üniversitemizde dekanlıklarımızı ziyarete gelmişlerdi. Bu ziyaret 

fakültemiz açısından çok önemliydi, çünkü kendi binasına taşındıktan 

sonra ilk defa resmi konuklarımızı ağırlıyorduk. 

 

İletişim Fakültesine dekan olarak atanmış olmamın üzerinden yaklaşık 10 

aylık bir zaman geçti. Hedefimiz bir an önce bu fakülteye öğrenci 

almaktı. İletişim Fakültemizin “Radyo Televizyon ve Sinema” bölümünü 

açması için fiziki imkanlarımız hazırdı. Yerel yayın yapan Fırat 

Televizyonu imkanları, bu bölümün öğrencileri için büyük bir potansiyel 

arz etmektedir. Öğrencilerimiz uygulamalı bütün derslerini rahatlıkla 

Fırat Televizyonuna ait mekanlarda yürütebilecektir. 

 

Sayın Rektörümüz İletişim Fakültesi için yeni bir bina tahsis ederek 

öğretim elemanları ve öğrencileri için mekan sorununu çözmüştür. Ancak 

mefruşat açısından henüz çok fakiriz. Rektörümüzün, bu yıla ait 

üniversite bütçesinden sağlayacağı destek ile fakültemizin mefruşat 

probleminin önemli bir bölümünü çözeceğine inanıyorum. 

 

Fakültemize öğrenci alabilmek için Yükseköğretim Kurulu nezdinde 

girişimler sürdürülmektedir. YÖK, Üniversite Senatomuzun İletişim 

Fakültesi’nde açılacak bölüm ve anabilim dalları konusunda aldığı kararı 

onaylamıştır. Ancak bölüm ve anabilim dallarının açılmasının 

Yükseköğretim Kurulu’ndan onaylanması, öğrenci almamız için yeterli 

olmamaktadır. Bir bölüme öğrenci alabilmek için Senatonun öğrenci 

alımı ile ilgili kararının da Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun 
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görülmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Çalışmalarımızı bu son aşamaya 

yönlendirmiş bulunuyoruz. 

 

Öğrenci alımının gerçekleştirmesi halinde, Fakültemiz çok hızlı bir 

gelişme gösterebilir. Çünkü öğrencilerin öğretime başlamalarıyla birlikte 

eksiklikler çok daha belirgin fark edilecek ve eksikliklerin giderilmesi 

için daha planlı bir çaba sarf edilecektir. Üniversitelerin kısıtlı bütçeleri 

ile yeni bölüm ve fakülte ihtiyaçlarını karşılamak çok uzun süreler 

alacaktır. O nedenle sivil toplum örgütlerinden de destek sağlanmalıdır. 

 

Bazı sivil toplum örgütlerinin ortaya çıkıp, “Sayın Rektörüm yeni 

açtığınız filan fakültenin mefruşatını biz döşeyelim” tekliflerini beklemek 

çok mu yanlış olur? Rektörümüz Sayın Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl bir gün, 

“İletişim Fakültesi’nin mefruşatını filanca kuruluş sağlayacak” türünden 

vereceği bir haber sonrasında, mutluluktan uçarız ve söz konusu 

kuruluşun yaptığı yardımları ömür boyu takdirle anarak öğrencilerimize 

ve çevremize aktarırız.     
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MEDYANIN POLĠTĠK AMAÇLI KULLANILMASI 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

1990 öncesinde işitsel ve görsel medya denildiğinde sadece TRT’ye ait 

radyo ve televizyonlar akla gelirdi. 1991 Yılında Star1 adıyla özel bir 

televizyon kuruluşunun yurtdışından yaptığı televizyon yayınları, ülkede 

iletişim alanında şok gelişmeler yaratmıştı. Ardı ardına radyo ve 

televizyon şirketleri ortaya çıkmıştı. Özgürlük ve demokrasi adına 

yapıldığı söylenen yayınların bazılarında, ülkenin birlik ve bütünlüğünü 

yok etmek, ülkeyi parçalamak gibi emellerin yattığı gözden kaçmıyordu. 

 

Bu olağanüstü gelişme karşısında elde bir yasanın olmayışı, yasa dışı 

yapılan yayın odaklarını daha da güçlendirmiş, özgürlük ve demokrasi 

adına kişilik ve toplum haklarına saldırılar başlamıştı. Nihayet 1994’de 

3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 

Kanun devreye girmiş ve kısa adıyla RTÜK denilen Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu ortaya çıkmıştır. RTÜK, yasadışı emeller için 

kurulan radyo ve televizyonların yayınlarını engellemede başarı sağladığı 

söylenebilir. Ancak RTÜK, olur olmaz gerekçelerle uyguladığı sansürler 

yüzünden de eleştiri odağı olmaya devam etmektedir.   

 

Gerilla savaşı sürdüren bir çok örgütün İnternet’te Web sayfaları 

üzerinden yazılı, görsel ve işitsel yayınlar yaptığını biliyoruz ve 

görüyoruz. Bir telefon hattı, bir bilgisayarı ve modemi olan her birey bu 

tür yayınlara rahatlıkla ulaşabilmekte, elektronik posta gönderebilmekte, 

forumlara katılabilmektedir. 

 

1989’da Çin’deki öğrenci hareketlerinin dış dünya ile bağlantısı telefon 

ve faks hareketleri ile yapılmıştı. O dönemlerde henüz İnternet bugünkü 

özelliklere sahip değildi. Çin’in Kuzey batısında yüzyıllardır toprakları 

işgal altında tutulan sayıları yirmi milyon civarında olan Uygur Türkleri 

(Doğu Türkistan) jeopolitik açıdan son derece önemli bir yer olan Sincan 
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Eyaleti’ne sahiptirler. Sincan Eyaleti 21. Yüzyılda Orta Asya’dan Çin’in 

doğusuna ve Japonya’ya ulaşacak olan doğal gaz ve petrol boru 

hatlarının geçeceği yerde bulunmaktadır. Bu nedenle de Sincan Eyaleti, 

Çin Hükümeti açısından ayrılıkçı hareketlerin son elli yıldır yoğun bir 

baskı ile yok edilmeye çalışıldığı ve Çin tarafından 1996 yılına kadar 

nükleer denemelerin yapıldığı bir bölge konumundadır. 

 

Uygur Türkleri seslerini İnternet üzerinden duyurmaya çalışıyorlar. Çin 

Hükümeti ne kadar engellemeye çalışsa da İnternet üzerinden mekanı 

belirsiz bir noktadan yapılan yayınları durdurmasına gücü yetmeyecektir. 

O halde İnternet, devletlerin egemenliğini azaltabilecek hareketlerin gizli 

bir silahı olarak kullanılması söz konusudur.   
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ERTÜRK YÖNDEM DOBRA DOBRA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

14 Nisan 2001 tarihinde Öğretmenevinde “Kurultaya Doğru Paneli 

yapıldı. Paneli Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bedrettin 

Keleştimur yönetti. Panelistler ise Vali Yardımcısı Erdoğan Bektaş ve 

TRT’den Ertürk Yöndem idi.  

 

Bedrettin Keleştimur bugüne kadar yapılan çalışmaları özetledi. 8 Kasım 

2000 de Kurultay Çalışmalarının start aldığını, Ankara’da bir toplantı 

yaptıklarını ve çalışmaların geldiği noktayı anlattı. 

 

Vali Yardımcısı Erdoğan Bektaş ise 1970’li yılların Elazığ’ından kesitler 

verdiği konuşmasını, 1974 yılında elektrik üretimine geçilen Keban 

Barajına getirdi ve o dönemlerdeki ekonomik potansiyeli vurguladı. Urfa 

ve Malatya illeri gelişirken, aynı gelişmeyi Elazığ’da göremediğini 

belirtti. Kurultay çalışmalarında Bedrettin Keleştimur ile M. Şener 

Bulut’un katkılarından övgüyle söz eden Sayın Erdoğan, 1 Haziranda 

yapılacak Kurultay’ın önemine değindi. 

 

Panelin diğer konuşmacısı ise TRT’de yaptığı “Perde Arkası” 

Programının yapımcısı Ertürk Yöndem idi. Kendisinin 31 yıldan beri 

zaman zaman bu ile geldiğini, Elazığ’da bu kurultay sayesinde güneşin 

bir başka şekilde doğacağını şimdiden görür olduğunu, bu kurultaya 

destek vermek amacıyla ekibiyle geldiğini ve diğer ulusal basın 

mensuplarının nerede olduğunu yargıladı. 

 

Türk basınının ulusal kimliğini kaybettiğini, eğer öyle olmasaydı bu 

kurultayı desteklemek için burada olmaları gerektiğini belirten Yöndem, 

basının desteği sonrasında bu kurultayın daha da güçleneceğini söyledi.  
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Fransa’da yapılan Paris Saint Germain ile Galatasaray maçında Türklerin 

dövüldüğünü, ancak Fransız televizyonunun bu görüntüleri 

yayınlamayarak Fransız milliyetçiliğini nasıl koruduğunu, oysa bizlerin 

Galatasaray ile Leeds United taraftarlarının İstanbul’da kavgasını 

defalarca vererek halkımızı Avrupa karşısında nasıl jurnallediğimizin ve 

itibarlarını düşürdüğümüzün örneklerini verdi. Geçen yıllarda 

turizmimizi baltalamak için de gene ayaklı bombalardan bahsedenin 

kendi basınımız olduğunu ve dolayısıyla gelmek isteyen turistleri 

caydırdığımızı söyledi. Kurultayın başarılı olabilmesi için basın 

ağalarının Elazığ’a çağrılmasının şart olduğunu, kamuoyu yayıncılığı, bu 

bölgenin insanı ve özellikle de Türk kimliği için destek vereceklerini 

belirtti.  

 

Ancak maalesef  Elazığ’da Kurultayın yapılacağı tarihin hemen akabinde 

(5-8 Haziran 2001), Ġzmir’de “2001 Türkiye Ġktisat Kongresi” 

düzenleniyor. Bakanları ve DPT’si orada olacağı muhakkak. O kongrenin 

hemen öncesinde ilgilileri Elazığ’a getirmek zor olabilir. Ama Elazığlılar 

olarak bizler mutlaka İzmir’e gidip, çalışmalarımızı tanıtmalıyız diye 

düşünüyorum.  
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                                     GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

    

 

 
 

                       

 
                               31 MAYIS 2001 PERŞEMBE 

 

 

FIRAT HAVZASI GAZETECĠLER CEMĠYETĠ ÖDÜL TÖRENĠ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

1 Haziran 2001 günü Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti, başarılı bazı 

medya çalışanlarına ödül verecek. Her yıl bu tür faaliyetler sürdürülüyor. 

Geçen yıl bu ödül törenini Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Fırat 

Havzası Gazeteciler Cemiyeti birlikte düzenlemiş ve tören büyük  yankı 

uyandırmıştı.  

 

Üzülerek belirtmek gerekir ki Elazığ gibi küçük bir ilde iki ayrı 

gazeteciler cemiyetinin olması, Elazığlılar olarak bir araya gelme ve 

birlikte çalışmada kendimizi aşamamamızdan kaynaklanıyor. Elazığ 

dışındaki Elazığlılar bir araya gelip iyi kötü birlikte hareket edebilirken, 

aynı manzarayı Elazığ’da gösteremiyoruz. Nedeni açık, her kes en büyük 

benim sevdasında. Oysa birlikten güç doğduğunu, nedense tünden 

unutuyoruz. 

 

Elazığ’da medyamız ikiye bölünmüş durumda. Bölünmenin temeline 

baktığımızda ceviz kabuğunu doldurmayan nedenlerin yattığı görülür. 

İnsanlar biri birini sevmek zorunda değildirler. Ancak toplum hak ve 

menfaatleri söz konusu olduğunda bir araya gelmeyi bilmeli ve birlikte 

hareket edebilmelidirler. 

 

Bu tür faaliyetlerde bir konsensüs sağlanmalı ve müşterek çalışmalar 

yapılabilmelidir. Benim gönlümde yatan ikinci bir cemiyet kurmak 

yerine demokratik kuralların işlerlik kazandığı, fikirlerin serbestçe 

tartışılabildiği, gerektiğinde münakaşa dahi edilebildiği ama o ortamdan 

çıkıldığında ise kol kola girilebildiği bir ortamdır. Bu durum 

sağlanabildiği takdirde çok güzel faaliyetler sürdürülebilir. 

 

Bu ödül törenine İletişim Fakültesi olarak herhangi bir katkımız 

bulunmamaktadır. Ancak davetlerine katılacağım. Elazığ Gazeteciler 
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Cemiyeti bir faaliyet düzenlese ve davet ederlerse oraya da katılırım. 

Çünkü kişisel sürtüşmelerin ön plana çıkartılması ve ona göre 

davranılmasını yanlış buluyorum.  

 

Ödül töreninde Elazığ Gazeteciler Cemiyeti bir sürpriz yapıp ödül 

törenine katılması, büyük olay ve yeni bir sürecin başlangıcı olur. Bu 

güzelliği yaşamak için birilerinin önderlik etmesi ve özverili 

davranmasını bekliyorum. Çünkü yarın bir grup daha cemiyetlerden bir 

vesile ile ayrılıp yeni bir cemiyet kurmaya kalkarsa, bu iş nereye varır? 

 

Ulusal düzeyde yapılan ödül törenlerinde Türkiye’de politik olguların 

göz önüne alındığını hep birlikte yaşıyoruz. Bakıyorsunuz Türk 

medyasında bir sanatçı ödül alabilirken, çok daha başarılı diğer bir 

sanatçının yüzüne dahi bakılmıyor. Temelinde politik tasarrufların yattığı 

durumlar olabiliyor. Oysa verilen ödüller sanatçının politik görüşüne 

değil, yaptığı esere verilmeli? Bu yanlışlığı düzeltmek, mevcut yapı 

içerisinde imkansız gibi görülüyor. 

 

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetinin ödülüne layık görülenleri kutlar, 

bundan sonraki yıllarda ödül törenlerinin daha seçici olacağını ümit 

ederim. 
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                                     GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

    

 

 
 

                       

 
                               06 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMBA 

 

 

3984 SAYILI KANUN DEĞĠġĠKLĠĞĠ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluşları ve Yayınları 

Hakkındaki Kanun geçenlerde mecliste görüşülmeye başladı. Bu yazıyı 

kaleme aldığımda görüşmeler bir hafta sonraya ertelenmişti. Ancak 

kanun görüşüldüğünde, birçok yerden tepkiler de yükselmeye başladı. 

 

Yerel radyo ve televizyon şirket sahipleri tasarıdan memnun 

kalmadıklarını yaptıkları açık oturum ve toplantılarla dile getiriyorlardı. 

İletişim Fakülteleri de tasarıdan memnun olmadıklarını belirtiyorlardı. 

Çünkü tasarıda üniversitelere gene yayın hakkı verilmek istenmiyordu. 

Oysa İletişim Fakülteleri bu sahada eleman yetiştiren fakültelerdir. 

Uygulama yapmadan bu sahada başarılı insan yetiştirmek mümkün 

olabilir mi?  

 

“Bazı kesimlerin fakülteler kapalı devre yayın yaparak uygulama 

yapsınlar” biçimindeki sözleri de ciddiyetsizlik örneğidir. Bu teklif bir 

odada ev halkına karşı bir konferans provası yapmak isteyeni bana 

hatırlatıyor. Bu provayı ev halkı önünde yapan kişi, karşısında yüzlerce 

katılımcıyı gördüğünde aynı rahatlığı ve başarıyı sergilemesi beklenebilir 

mi? 

 

İletişim Fakülteleri gerçek anlamda yayın yapmak zorundadırlar. Halen 

Türkiye’de mevcut toplam 18 İletişim Fakültesinin tüm öğretim 

elemanları bu gerçeği vurguluyor ve ısrarla savunuyorlarsa, kanun 

değişikliği teklifini hazırlayanlar bu uzmanların önerilerini dikkate 

almalıdırlar diye düşünüyorum. 

 

Bu konuda bir yıldan daha uzun bir süredir tüm iletişim fakülteleri belirli 

aralıklarla toplantılar yaparak teklifler hazırladılar ve ilgili değişiklik 

önerilerini mecliste bu tasarıyı hazırlayanlara dahi gönderdiler. Her 
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platformda kendilerine yayın hakkı verilmesinin yararlarını anlatan 

İletişim Fakültelerinin öğretim elemanları, politikacılar tarafından kendi 

görüşlerine hiç değer verilmemesini de, bazı politikacılarımızın 

eğitimdeki devrim nitelikli değişiklikleri anlayamadıkları yorumuna 

neden oluyor. 

 

Hazırladıkları 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve 

Yayınları hakkındaki kanunun, yeni tekeleşmelere neden olabileceğini 

görmezlikten gelmek mümkün mü? Mevcut tasarısı yasallaşırsa, Türk 

medyası birkaç kişinin avucunda biçimlenecek ve bazı medya 

patronlarının daha da güçlenmesini ve adeta rakipsizleşmelerini 

sağlayacak. 

 

RTÜK’de bu yasadan memnun değiller ve endişeliler. O halde bu yasa 

değişikliği ulusal yayın yapan sadece birkaç yayın organı için mi 

değiştirilmek isteniyor? Üniversitelerimizin uzaktan eğitim yapmalarının 

önemli bir parçası olan televizyon ve radyo üzerinden eğitim 

yapabilmeleri için tüm yollar açılmalıdır. Matbaanın ülkemize 300 yıl 

sonra girmesinin faturasını bu ülke çok pahalı ödemiştir. Aynı hatayı 

üniversitelerin radyo ve televizyon kurmalarını engelleyerek 

tekrarlamamalıyız. 
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 GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

   

 

 
 

                       

 
                                   08 HAZĠRAN 2001 CUMA 

 
 

YIL 4 SAYI: 1110 FĠYATI: 75.000 TL 

 

ĠKĠNCĠ ĠLETĠġĠM KONGRESĠ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

23-25 Mayıs 2001 tarihleri arasında İstanbul’da İkinci İletişim Kongresi 

yapıldı. Bu kongre Aria sponsorluğunda gerçekleştirildi ve Türkiye’de 

İletişim Fakültesi bulunan üniversitelerden öğretim elemanlarının 

katılması yanında, medyadan tanınmış kişilerle daha da renklendi. 

 

Bir tarafta bilim adamları diğer tarafta ise örneğin sinema ve 

televizyonlardan tanınmış isimlerin konuşmacı olarak toplantılara 

katılmaları ve görüşlerini tüm çıplaklıkları ile ortaya koymaları, bu 

kongreyi daha da ilginç kıldı. İletişim teknolojilerindeki yeni gelişmeler 

ile ilgili üç ayrı oturum düzenlenirken, sinema, diziler, iletişim etiği, 

iletişim hukuku alanlarında da uzmanlar görüşlerini açıkladılar. Üç gün 

süren toplantıda birinci gün tüm oturumlar tek salonda yapılırken, ikinci 

ve üçüncü günlerde oturumların ayrı salonlarda yapılması, katılımcıların 

tüm konuşmaları dinlemelerine engel teşkil ediyordu. 

 

Paralel oturumların diğer bir dezavantajı ise bazı salonlarda sinema, 

görsel ve işitsel medyanın  şöhretlerinin yer almış olması, diğer salonlara 

olan ilgiyi azaltıyordu. Reha Muhtar, Savaş Ay, Nilüfer Koçyiğit, Cem 

Davran, Berna Laçin, Gülgün Feyman, Sulhi Dölek gibi şöhretlerin 

bulunduğu salonlarda seyirci rekorları kırdı. Diğer bir salonda İletişim 

etiği konusunda konuşma yapan bilim adamına kim rağbet eder ki! 

 

Televolleşen medyayı seyretme rekorları kırarak kendimiz yarattık. O 

nedenle de yakınmamıza hakkımız yok. Ünlenen sanatçılar, sunucular ve 

oyuncular da reyting ve işlerini koruma uğuruna, bu akıntıya kapılıp 

gittiklerini itiraf ettiler.  
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Konuşmalarda ortaya çıkan bir gerçek, eğitim ile uygulamanın 

uyuşmadığı birçok durumun ortaya çıkabildiğidir. İletişim Fakültelerinde 

okurken, nasıl yorum yapılacağı, yayıncılıkta nelere dikkat edileceği, 

mahremiyet kavramının ne olduğu öğretilmesinin yeterli olmadığı ve 

daha fazla kazanç sağlamak ve ünlenmek için her yolun mübah 

olabileceği, bu amaçla da kişinin hak ve özgürlüklerine dahi hakaret 

edilebileceği gibi bir deformasyon içine girilebilmektedir. 

 

Toplantılarda iki ayrı iletişim elemanı görüşü ortaya çıktı. Eski kuşak 

yeni teknolojilere ürkek ve belki de korkak yaklaşan bir durum 

sergilerken, diğer yeni kuşak ise sosyal ve teknolojinin bir arakesitinin 

olması gerekliliğini dile getirdi. Örneğin CNN Türk, bir haberi merkeze 

ileten eleman profilini çizerken, teknolojiyi kullanabilen, hızlı 

kurgulanmış haber gönderebilen ve bu gelişmeleri artık birkaç işi aynı 

anda yapabilen elemanlara iş alanlarının açıldığını belirtti. 

 

İletişim kongresinde yeni teknolojiler konusunda verdiğim bildiri ve Fırat 

Üniversitesi’ndeki çalışmalar ilgiyle izlendi ve oturum sonrasında birçok 

genç iletişimci üniversitemiz hakkında bilgi edinmek için benimle 

görüşmeler yaptılar. Sonuçta henüz öğrencisi olmamasına karşın, İletişim 

Fakültemiz bu kongrede kendinden çok söz ettirdi ve yeterli tanıtımı 

yapıldı. 
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 GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

   

 

 
 

                       

 
                                  14 HAZĠRAN 2001 PERġEMBE 

 
 

YIL 4 SAYI: 1115 FĠYATI: 75.000 TL 

 

FIRAT HAVZASI GAZETECĠLER CEMĠYETĠNĠN GÖVDE GÖSTERĠSĠ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

1 Haziran 2001 günü Halk Eğitim Salonunda önemli bir etkinlik 

yaşanıyordu. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti 2000 yılı medyanın 

başarılı bazı temsilcilerine ödül veriyordu. Ulusal düzeydeki yazılı ve 

görsel medyadan Jülide Ateş, Yavuz Donat, Osman Arolat, Mehmet 

Soysal, Zülfikar Doğan, Haluk Örgün, Tuncay Yıldırım, Nuriye 

Kahyaoğlu, Rahim Er, Mevlüt Germiyanoğlu ve Fatih Kısaparmak ödüle 

layık görülmüştü. 

 

Törenin yapıldığı ortam bu törene uygun değildi. Protokolle gelen 

milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Gül, Mehmet Ağar, Ahmet Cemil Tunç 

ve diğerleri için yer rezervasyonu dahi yapılmamıştı. Hatta Prof. Dr. 

Mustafa Gül bir ara kendisine yer ayrılmadığını fark ettiğinde, tören 

öncesi ayrılmayı dahi düşündü. 

 

Salonun sahnesindeki siyah perdeler tozdan beyazlaşmış bir halde idi. 

Herhalde perdeleri yıkayacak adam yok! Ayrıca muşamba koltuklar, 

terlemeye sebebiyet verdiği için pantolonların altlarının ıslanmış 

görüntüsü vermesine dahi neden oluyordu. Elazığ ne zaman doğru dürüst 

bir kültür merkezine sahip olacak diye merak ediyorum. Fırat 

Üniversitesinin bir iki salonu dışında, Elazığ’da bu tür toplantılara mekan 

bulmak mümkün olamıyor. 

 

Yerel ve bölgesel medyaya da ödüller verildi. Haber alanında Günışığı 

Gazetesi’nden Mehtap Şamat ve TRT GAP Günışığı Programı ödül 

alıyordu. Görüntü ve resim alanında ise Salim Kurtoğlu, Mustafa 

Balaban ve Vedat Varol ödüle layık görülüyordu. Diğer ödül alan bazı 

yerel medya mensupları arasında Murat Kuşçubaşı, Yücel Çakmak, 

Mehmet Faik Güngör, H. Gazi Orhan, Vehbi Çoşkun, Serpil Arslan, 



 276 

Ahmet Taşel, Fikriye Susam, Metehan Adıgüzel ödül alanlardı. Hizmet 

ödülleri de Elazığ ilini yöneticilerine veriliyordu. 

 

Bu tür etkinliklerin ilimize bir canlılık getirdiği muhakkak. Ulusal basın 

kendi mensuplarına verilen ödülleri görüntülemek için ister istemez ödül 

törenine katılıyorlar. Ulusal medya bu yöntemle Elazığ’ımızı epeyce 

tanıtmış oldular. 

 

Elazığ’ın medyada tanıtılması güzel bir olay. Ancak bu tanıtımların 

mükafatlarını da almak gerekir. Yani bu tür tanıtımlar yatırıma 

dönüşmeli, ileride gelir sağlayacak imkanları yaratmalıdır. Eğer bu 

gerçekleşmiyorsa, ilin tanıtılması sadece bilmeyenler için bilgiden ileriye 

geçemeyebilir. 

 

Elazığ’da ekonomik kurultayın yapıldığı hafta içerisinde İzmir’de DPT 

tarafından İktisat Kongresi yapılacaktı. Bu kongrenin ertelenmesi, Elazığ 

Birinci Ekonomik Kurultayını daha da cazip hale getirdi. Ulusal basın 

olayı televizyonlardan verince, Elazığ dikkatlerini üzerine çekti. Ancak 

bu kurultayda ele alınan konulara işlerlik kazandırmak için her Elazığ’da 

yaşayan ve Elazığ’ın nimetlerinden faydalanan bireylerin birlikte 

kalkınma mücadelesi vermesini beklemekteyiz. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 277 

 GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

   

 

 
 

                       

 
                                  06 TEMMUZ 2001 CUMA 

 
 

YIL 4 SAYI: 1134 FĠYATI: 75.000 TL 

 

TEġEKKÜRLER SAYIN SENATO ÜYELERĠ! 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Fırat Universitesi İletişim Fakültesi 19.09.1997 tarih ve 23115 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 97/9930 sayılı kararı 

ile kurulmuştu. Yükseköğretim Kurulu’nun 11.10.2000 tarih, 

B.30.0.EÖB.0.00.00.03-04.01-2085-23227 sayılı ve Bölüm açılması 

konulu yazısı ile Fırat Universitesi İletişim Fakültesi bünyesinde “Radyo 

Televizyon ve Sinema”, “Gazetecilik” ve “Halkla ĠliĢkiler ve 

Tanıtım” bölümleri açılmıştı. Bölümlerin açılmasının kabul edilmesinin 

akabinde üçüncü aşamada da öğrenci alımına gitmek gerekiyordu. 

Öğrenci alımının da YÖK tarafından onayı zorunluydu. 

 

Geçen dönem zarfında Fırat Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. A. 

Feyzi Bingöl, İletişim Fakültesine öğrenci alımını gerçekleştirmek için 

yoğun bir çaba içerisine girdi. Öncelikle eleman eksikliğini gidermek 

gerekiyordu. Görevlendirmeler yolu ile bir öğretim üyesinin gelmesi 

kesinleşti. Ayrıca, üniversite içinden sağlanan elemanlarla ders 

verebilecek eleman sayısı iyileştirildi. 

 

Geçen hafta içinde yapılan senato toplantısında Sayın Rektör Prof. Dr. A. 

Feyzi Bingöl İletişim Fakültesinin durumunu belirten bir tablo çizdi. 

Binası, Stüdyosu ve yeterli elemanı sağlanan bu Fakülteye artık öğrenci 

alımı zamanının geldiğini belirten Sayın Bingöl ve Senato üyelerinin 

almış olduğu karar sonrasında, İletişim Fakültesine bu yıl ek kontenjan 

yolu ile öğrenci alımının gerçekleşmesi için Yükseköğretim Kurulu’na 

yazı yazılması kararlaştırıldı. Aynı Senatoda Eğitim Fakültesi ile bazı 

Meslek Yüksekokullarına da ek kontenjanla öğrenci alımına karar verildi. 

 

Bu teklifler Yükseköğretim Kurulu’nda görüşülüp uygun görülmesinin 

akabinde öğrenci alımı gerçekleşebilecek. Sayın Rektörümüzün ve 

değerli Senato üyelerinin İletişim Fakültesine öğrenci alınması 
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konusunda gösterdikleri hassasiyete sonsuz teşekkürler. Çünkü eğer 

gerçekleşebilirse, İletişim Fakültesine ek kontenjanla öğrenci alınması, 

en çok bölgemizdeki gençlere yarayacak. 

 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yayın hayatını sürdüren yerel 

televizyon ve radyolarının eleman eksikliklerinin bir bölümü, Fırat 

Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunları tarafından ileriki yıllarda 

karşılanabilecek. Sosyal puan türü ile öğrenci alınacağından, Fırat 

Üniversitesi de sosyal branşlarda bir fakülteyi daha devreye almış 

olmanın haklı gururunu yaşayacak. 

 

Fırat Üniversitesi, bölge üniversitesi kimliğini günden güne 

güçlendirmektedir. Fakültelerinin ve Meslek Yüksekokulların coğrafi 

dağılımı, bu kimliği güçlendiren en önemli delildir. Bu arada komşu 

illerdeki üniversitelerimiz de hızla gelişme göstermektedirler. İnönü 

Üniversitesi bünyesinde de İletişim Fakültesi kurulmuş. 29.06.2001 

tarihli Resmi Gazetede ise Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 

İletişim Fakültesi kurulması gerçekleştirildi. Bu gelişmelerin ülkemize 

hayırlı olmasını diliyorum. 
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 GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

   

 

 
 

                       

 
                                   13 EYLÜL 2001 PERġEMBE 

 
 

YIL 4 SAYI: 1194 FĠYATI: 75.000 TL 

 

MEDYA TERÖRÜ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Üzeyir Garih cinayeti ile ilgili gelişmeleri basından izledik. Basınımız bu 

cinayetle ilgili yayınlarında maalesef sınıfta kalmıştır. Karakollara 

sorgulanmak için götürülen bireyleri, yaptıkları ön yargılı yayınlar 

yüzünden katil olarak nitelendirdiler. Aceleci, haberin doğru kaynağına 

inmeden verilmesi, medya mağdurları yarattı. 

 

Hatırlanacağı üzere polisin de iyice araştırmadan katil zanlısı olarak göz 

altına aldığı Fuat isimli genç, bilahare suçsuz bulundu. Genç çocuğun 

psikolojik dengesi bozulmuş mu bilemiyorum ama, herhalde 

sorgulanması, patlayan flaşlar ve çalışan kameralar karşısında, herhalde 

morali epeyce bozulmuştur. 

 

TGRT ise Ahmet isimli park bekçisini ekranlara çıkartarak adeta kendi 

reklamlarını yapmıştır. Ahmet’in karakolda sorgulanmasında kendisine 

sorulan yanlış sorular yüzünden Fuat isimli genci anlattığını, oysa asıl 

katil ile ilgili sorular sorulsaydı, vereceği bilgilerle katilin (Yener) 

yakalanmasının daha kolay olabileceğini savunuyordu. Peki soruşturma 

sırasında madem ki Ahmet daha fazla ve gerçek bilgilere sahipti, neden 

kendiliğinden Polise açıklama yapmadı ki? 

 

Cinayetle ilgili sorgulanan Pınar isimli kızın salıverilmesindeki sahneler 

ise utanç vericiydi. Haber muhabirleri adeta Pınar’ı kendi 

televizyonlarında ekrana çıkartmak için kıyasıya bir itiş kakış 

sergilediler. Çarpışan arabalar, kolundan çekilip götürülen Pınar ve 

Pınar’ın “Ben Pınar değilim, ne olur yapmayın” haykırışları ve yere 

yıkılışını izlediğimizde, herhalde birçoğumuzun içi sızlamıştır. Neticede 
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Show TV zaferi kazandı. Ardından Reha Muhtar kınandı ve Reha Muhtar 

da medyanın gücünü kullanarak kendisini haklı çıkarmaya çalıştı. 

 

Her ne gerekçe altında olursa olsun Pınar diye ekranlarda gözüken 

kadının apar topar ve karga tulumba alınıp götürülmesi tasvip edilemez. 

Kadının kişilik hakları hiçe sayılmış ve reyting uğruna her türlü olumsuz 

tavır sergilenmiştir. 

 

Türkiye’de medyada yaşanan en büyük yanlışlık ise, çığırtkan spikerlerin 

programlarının (yani basın etiği ile bağdaşmayan yayımcılık 

örneklerinin) daha prim yapmasıdır. Bunun en güzel örneğini, 

televizyonlardaki magazin programlarından görüyoruz. Sanatçıların aşk 

yaşantıları sergilenerek, gençlerimizi bu tür yaşama özendirmiş olmuyor 

muyuz?   

 

Ekran önünde hatalı sunulan programlar da bir bakıma terör estiriyor.  

Medyada yayınladığımız kalitesiz programlarla gençlerimize en büyük   

kötülüğü yapmış olduğumuz endişesini taşıyorum. 
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                                   18 EYLÜL 2001 SALI 

 
 

YIL 4 SAYI: 1198 FĠYATI: 75.000 TL 

 

ĠLETĠġĠM FAÜLTESĠ EK KONTENJAN ĠLE ÖĞRENCĠ ALIYOR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 19.09.1997 tarih ve 23115 Sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 97/9930 sayılı kararı 

ile kurulmuştu. 24 Mart 2000 tarihinde ise bendeniz Dekan olarak 

atanmıştım. İletişim Fakültemize öğrenci alabilmek için Rektörümüz 

Sayın Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl başta olmak üzere yoğun bir çalışma 

sürecine girdik. Fırat Televizyonumuzun 1992’den beri yerel düzeyde 

sürekli televizyon yayınları yapması, İletişim Fakültesi’nin kurulma 

işlemini oldukça hızlandırmıştır. Çünkü İletişim Fakülteleri bünyesinde 

yer alan “Radyo Televizyon ve Sinema”, “Gazetecilik” ve “Halkla 

ĠliĢkiler ve Tanıtım” bölümleri içerisinde alt yapı gereksinimi en fazla 

olan bölüm olan “Radyo Televizyon ve Sinema” bölümü için alt yapı 

sorunu, FIRAT Televizyonu sayesinde bertaraf edilmişti. 

 

Rektörümüz Sayın Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl, bu fakültenin bir an önce 

eğitim ve öğretime başlayabilmesi için şart olan yer gereksinimi isteğime 

karşılık, inşaatı yeni biten bir bina tahsis ederek, işlemlerimizin daha da 

hızlanmasını sağladı. Üniversite senatomuzun olumlu kararı sonrasında, 

YÖK Yürütme Kurulu 12 Eylül 2001 tarihli toplantısında senato kararını 

yerinde bularak, 2001-2002 eğitim-öğretim yılında ek kontenjanla 30 

öğrenci alınmasını uygun görmüştür. 

 

Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ülkemizin gelişmesi ve 

dünyada layık olduğu seviyelere çıkabilmesi amacıyla mücadele edecek, 

pozitif bilime inanan, hoşgörülü, halkını seven ve laik düşüncelere sahip 

gençler yetiştirmek için yola çıkmış bulunuyoruz. Bu yolda ilerlerken, 

Elazığ halkından, yöneticilerinden, tüm kamu kurum ve kuruluşları 



 282 

yanında diğer sivil toplum örgütlerinin desteğine büyük ihtiyacımız 

olacaktır. 

 

Fakültemizin hızla gelişmesinde yerel medyamıza da büyük görev 

düşmektedir. Çünkü fakültemiz netice itibariyle medya için eleman 

yetiştirecektir. Diğer taraftan yerel medya potansiyeli sayesinde, 

öğrencilerimiz kolayca staj yapacak imkanlar elde edeceklerdir. 

 

Elazığ’ımızda Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti ve Elazığ Gazeteciler 

Cemiyeti gibi önemli iki sivil toplum örgütü bulunmaktadır. Bu 

örgütlerle Elazığ’ımızın gelişmesine ve aydınlıklara götürülmesine vesile 

olacak etkinlikleri başlatacağımız ümidiyle, İletişim Fakültemizin 

Üniversitemize, halkımıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni 

ederken, büyük bir sorumluluk aldığımızın bilincinde olduğumuzu, siz 

saygıdeğer Elazığ halkına duyurmak istiyorum. 
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 GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

   

 

 
 

                       

 
                                   26 EYLÜL 2001 ÇARġAMBA 

 
 

YIL 4 SAYI: 1205 FĠYATI: 75.000 TL 

 

2. ALTIN SAFRAN BELGESEL FĠLM FESTĠVALĠ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

20-23 Eylül 2001 tarihleri arasında Karabük İli Safranbolu İlçesinde 

önemli kültürel etkinlikler yapıldı. İletişim Fakültelerini doğrudan 

ilgilendiren bu festivale devlet bakanları, milletvekilleri, iletişim 

fakülteleri dekanları, bürokrasinin değişik kesimlerinden birçok temsilci 

ve eserleri ile iletişim fakültelerinin bazı öğrencileri katıldılar. 

 

Sanat dünyasında bu tür festivallerde ödül almak çok önemli bir faaliyet 

olarak kabul edilmektedir. İletişim fakülteleri öğrencilerinin eserlerini 

pazarladıkları yerlerin başında bu tür festivaller gelmektedir. Fırat 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Ekim 2001 sonunda öğrencileri ile 

buluşmuş olacak. Dolayısıyla gelecek yıl yapılacak olan 3. Altın Safran 

Belgesel Film Festivaline, Üniversite olarak bizler de katılmış olacağız. 

Üniversite olarak bu çalışmaları daha da başarı ile yürüteceğimize 

inanıyorum. Çünkü FIRAT Televizyonu imkanlarını küçümsememek 

gerekir. Mevcut 19 İletişim Fakültesi’nde Radyo Televizyon ve Sinema 

Bölümleri içerisinde alt yapısı tamam olan üniversiteler içinde Fırat 

Üniversitesi ilk 6 içerisinde yer almaktadır. Yıllardır mezun veren bazı 

İletişim Fakültelerinde imkanlar bizden çok daha sınırlıdır. 

 

1991 yılından beri FIRAT Televizyonu ile sürdürülen yayıncılık 

çabalarının meyvesini, İletişim Fakültemize öğrenci alınması şeklinde 

almış olduk. Şimdi hedefi daha da büyük belirlemeliyiz. Artık bundan 

böyle festivallerde Fırat Üniversitesi İletişim Fakülteleri öğrencilerinin 

de ismi geçmesi için tüm gücümüzü harcayacağız.  

 

Safranbolu’da İletişim Fakülteleri dekanları toplantısı yapılarak önemli 

kararlar alındı. En önemli kararlar arasında İletişim Fakültelerinin her 
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türlü faaliyetlerini birlikte yapması, önerileri önce kendi aralarında 

oluşturması ve güçlenerek yaptırım inisiyatifi kazanması hedeflenecektir. 

 

İletişim Fakültelerinin kalitesinin artırılması için yapılacak ortak 

çalışmaların başında, ÖSS’de Sözel puanı yerine Eşit Ağırlık puan 

türünün aranması kararlaştırıldı. Çünkü İletişim Fakültelerinin gelişen 

teknolojik gelişmelere ayak uydurmaları için eşit ağırlık puan türünün 

öne çıktığı görüşü oybirliği ile benimsendi. 

 

Diğer önemli bir gelişme ise, teknolojik değişikliklere uygun yeni 

derslerin okutulabilmesi için ders müfredatlarının yeniden düzenlenmesi 

ve bir sonraki toplantıda gündeme alınmasıdır. Fırat Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü dersleri içinde yer alan 

bilişim alanındaki derslerin yer alması, diğer İletişim Fakültesi 

Dekanlarınca da olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. 

 

İletişim Fakültelerinin yerel bağlamda radyo ve televizyon yayınları 

yapmalarının da zorunlu olduğu ve durumun ilgili makamlara iletilmesi 

kararlaştırıldı. İletişim Fakülteleri arasındaki işbirliği, günden güne daha 

da kuvvetlenmekte ve bu fakültelerin birbirlerinin haklarını savunma 

olgusunu öne plana çıkartmaktadır. Bu tür işbirliğinin diğer fakültelerce 

de yapılmasını arzularım. 
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 GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

   

 

 
 

                       

 
                                   14 KASIM 2001 ÇARġAMBA 

 
 

YIL 5 SAYI: 1247 FĠYATI: 75.000 TL 

 

ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ AÇILIġ TÖRENĠ 15 KASIMDA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

İletişim Fakültesi açılış töreni 15 Kasım’da (Perşembe günü) Rektörlük 

kampusunda  bulunan İletişim Fakültesi binasında yapılıyor.  

 

7-8 Kasım tarihlerinde İletişim Fakültesinde açılan hizmetiçi eğitime 

katılan medya mensuplarına bu törende “BaĢarı Belgeleri” dağıtılacak. 

Hizmetiçi Eğitim süresince katılımcıların sponsorluğunu üstlenen 

VAROL COLOR’a da Teşekkür Belgesi takdim edilecek. 

 

Açılış törenin asıl amacı tamamen Elazığ ili dışından gelen öğrencilere 

hem üniversitemizi tanıtmak hem de Rektörümüz Sayın Prof. Dr. A. 

Feyzi Bingöl ile öğrencileri bir arada buluşturmak. Türkiye’nin değişik 

şehirlerinden gelen İletişim Fakültesi öğrencilerinin kendilerini bir aile 

ortamında imiş gibi hissedebilmeleri için gereken tüm çabalar 

gösterilecek. Öğrencilerin sadece eğitim sorunları ile değil, aynı zamanda 

sosyal ve kişisel problemlerine de destek sağlamak açısından bu toplantı 

büyük önem taşıyor. 

 

Törende ilk defa Elazığ’a ve Üniversitemize gelen öğrencilerimize 

Üniversitemizi tanıtıcı bir konuşma ve tanıtım sunusu yapılacak. Öğrenci 

etkinliklerini artırmak amacıyla Rektörlük müsaadesi sonrasında klüp 

kurmaları teşvik edilecek. İletişim kavramı içerisinde yer alan olgu, 

uygulamalı olarak gerçekleştirilmeye çalışılacak. 

 

İletişim Fakültesi olarak yerel medyamızla iç içe olmayı arzuluyoruz. Bu 

amaçla Fırat havzası ve Elazığ Gazeteciler Cemiyetleri ile diyalogumuzu 

daha da güçlendirmek istiyoruz. Çünkü netice itibariyle bu kurumlar 

karşılıklı olarak biri birine muhtaçtır. 
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Kişilerarası iletişimde gelişme sağlamak için daha önceden vukuu bulan 

bazı olumsuz tavırları görmemezlikten gelmek gerekir. Kurumların 

selameti açısından, kişilerarası iletişimsizlik bertaraf edilmeli ve uzlaşma 

sağlamak için karşılıklı çaba sarf edilmelidir.  

 

İletişim Fakültesi Dekanı sıfatı ile Elazığ’daki her türlü medya 

organizasyonu ile diyalog kurmaya hazırım. Kendilerinden gelecek her 

türlü öneri, talep ve görüşleri elemanlarımızla dikkatlice 

değerlendireceğimizi ve kurumların karşılıklı avantaj sağlamaları 

açısından sonuçlandırmaya hazır olduğumuzu bildirmek isterim. 

 

El ele vererek Elazığ’daki medya çalışanlarının her türlü sorunlarını 

dinlemeye hazırız. Özellikle yerel medya mensupları ile birlikte çözümler 

üreterek, ilgili üst makamlara sunmak için, bu çağrı sonrasında birlikte 

harikalar yaratmaya ne dersiniz! 
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 GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

   

 

 
 

                       

 
                                   17 KASIM 2001 CUMARTESĠ 

 
 

YIL 5 SAYI: 1250 FĠYATI: 75.000 TL 

 

ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ AÇILIġ TÖRENĠ VE 

UNUTTUKLARIMIZ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

15 Kasım günü Fakültemizin açılışı üniversitemiz akademik ve idari 

personeli, öğrencilerimizin katılımı ve Elazığ medyasından gelenlerle 

gerçekleştirilmiş oldu. Açılışta Fırat Televizyonundan başlayarak İletişim 

Fakütesinin öğrenci alımına kadarki süreci özetleyen bir sinevizyon 

sunumu yapıldı. Toplam 7 dakika süren VTR sunusunda 10 yıllık bir 

Fırat TV geçmişini ortaya koymak kolay değil.  

 

Zaten tören yapmayı 12 Kasımda kararlaştırdık, 3 gün sonra da töreni 

gerçekleştirdik. Yani tüm hazırlıklar üç gün içinde yapıldı. Yazılan 

senaryoya uygun görüntülerin yerleştirilmesinin kolay olmadığı, bu 

alanda çalışanlar tarafından çok iyi bilinir. Bu nedenle her zaman 

unutulanlar olabilir.  

 

Fırat TV’de çeşitli yıllarda televizyon programı yapan birçok değerli 

üniversite mensuplarımız ve bireylerin tümünün görüntülerini vermek, 

VTR’nin hazırlanma sürecinin kısalığı ve her görüntüye ulaşmadaki 

arşivleme problemleri yüzünden mümkün olamıyabiliyor. Ama Fırat 

TV’deki arkadaşlarımız söz konusu VTR’yi hazırlarken kasıtlı 

davranmadıklarına inanıyorum. 

 

Gene teşekkür belgesi hazırlarken de acelecilik yüzünden gözden 

kaçırdıklarımız olabiliyor. Açılış töreninde karşılaştığınız bir kişinin 

katkısı aklınıza geldiğinde, teşekkür belgesi düzenlemediğiniz için 

mahcup olabiliyorsunuz. 

 

Törenlerde mümkün olduğunca katılımcıları sıkmamak için konuşma 

metinlerinin kısa tutulması taraftarıyım. Bu nedenle de konuşma metnini 



 288 

bitirdikten sonra nerelerden kısaltma yapabilirim diye çabalayıp 

duruyorum. Köşe yazılarımda da vermek istediğim mesajı bir sayfaya 

sığdırmak bazen çok zor olabiliyor. 

 

Örneğin açılış konuşmamda, “24 Nisan 1998 günü Elazığ’da “Anadolu 

Medyasında Gelişim Çizgisi” paneli; 8-9 Ekim 1998 tarihleri arasında 

basına yönelik olarak düzenlenen “Yerel Gazetecilik, Televizyonculuk ve 

Radyoculuk Meslek İçi Eğitimleri” ve 29 Mayıs 2000 tarihinde 

Üniversitede “İletişim Panelinde”Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti 

adı yerine “Siz medya mensupları” ifadesini kullanmıştım. Çünkü 

Cemiyet Başkanı Sayın Bedrettin Keleştimur da oradaydı ve üstelik 

tanıtım VTR’sinde kendi görüntüsüne yer verilmişti. Oysa konuşmamda 

kapalı ifade yerine açık ifade kullanmam dah uygun düşerdi. 

 

Sonuçta hiçbir ard niyet taşımadan, birlikte bir açılış töreni yapmak için 

yola çıktığımıza herkesin inanmasını istiyorum. İsmini zikretmeyi ve 

VTR’de görüntüsünü vermeyi unuttuğumuz dostlarımızdan özür diliyor, 

İletişim Fakültemizin açılışının ülkemiz ve milletimize hayırlı ve uğurlu 

olmasını diliyorum. 
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                                     GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

    

 

 
 

                       

 
                               29 Ocak 2002 Salı 
 

 

FIRAT HAVZASI GAZETECĠLER CEMĠYETĠNDE GÖREV 

DEĞĠġĠKLĠĞĠ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Toplam 45 üyesi bulunan Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Olağan 

Genel Kurulu 26 Ocak 2002 günü 31 üyenin katılımı ile yapıldı. Divan 

Başkanlığı görevi tarafımdan yürütülen bu toplantı, demokrasi 

kurallarının azami düzeyde uygulandığı bir atmosferde gerçekleştirildi. 

 

Önceki Cemiyet Başkanı Bedrettin Keleştimur’un, ısrarlara rağmen 

seçilecek yeni yönetim kurulunda görev almak istemediğini belirtmesi 

üzerine, üyeler tarafından 14 farklı aday ismi önerildi. Her aday bu 14 

adaydan istediği 7 kişiyi listesine yazdı. Gizli oylama sonucunda Ahmet 

Teyfik Ozan, Recep Bağcı, Yücel Çakmak, Şükrü Kacar, Yusuf Boydak, 

Şerif Kaya ve Celal Şener yeni yönetim kurulu üyeleri olarak seçildiler. 

 

Denetleme Kurulu üyeliklerine Muammer Aksoy, Lütfü Parlak ve 

Hüseyin Göçeri ve Üst Kurul Üyeliklerine ise Bedrettin Keleştimur, Asaf 

Varol ve Celal Şener seçildiler. 

 

Yeni seçilen Yönetim Kurulu kendi aralarında yaptıkları seçim 

sonrasında Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Şükrü Kacar 

hocamızı getirdiler. Bu olağan kongre sonrasında Fırat Havzası 

Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi el değiştirmiş oldu. Seçimlere hazır liste 

olarak girilmemesi, her önerilen ismin yönetim ve denetleme kurulu 

üyeliklerine yazılması ve gizli oylama sonucunda sıralamanın belirlenmiş 

olması, gerçek anlamda bir demokrasi örneğinin yaşanmasına vesile 

olmuştur. 

 

Yeniden görev almak istemeyen Bedrettin Keleştimur ve arkadaşları, 

yönetimleri döneminde başarılı çalışmalara imza attıklarına şahit 
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olmuştuk. Yaptıkları bazı etkinlikler sayesinde, Elazığ İlimizin ulusal 

medyada tanıtılması sağlanmıştır. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile 

ortak düzenlenen etkinlikler sayesinde birleştirici ve kaynaştırıcı rolü 

oynayan Sayın Keleştimur’un herhalde en üzüldüğü konu, kendi 

dönemlerinde Elazığ’da ikinci bir Gazeteciler Cemiyetinin (Elazığ 

Gazeteciler Cemiyetinin) kurulması olsa gerek.  

 

Elazığ’da iki ayrı Gazeteciler Cemiyetinin varlığı bana göre gereksizdir. 

Çünkü ikinci cemiyetin kurulmasının nedeni, Fırat Havzası Gazeteciler 

Cemiyetinden bir grup basın çalışanlarının ayrılması sonucu 

gerçekleşmiştir. Ümit ediyorum ki, yeni yönetim birleştirici bir misyon 

üstlenerek Elazığ Gazeteciler Cemiyeti ile Fırat Havzası Gazeteciler 

Cemiyetinin bir araya gelmesini sağlayabilir. 

 

Genel Kurulda yaşanan en önemli unsur isteyen üyenin görüşlerini 

rahatlıkla beyan edebilmesi idi. Yapıcı eleştiri olarak algılanabilecek 

konular arasında ödüller ve basın mensuplarına yapılan saldırıların 

Cemiyet tarafından yeterince desteklenmediği hususları idi. 

 

Geçen dönemlerde adeta ödül enflasyonu yaşanıyordu. Kanımca ödül 

sayısının çok fazla oluşu, gerçek anlamda ödüle layık olanları üzüyordu. 

Ödül verilirken hatır ve gönül işi yapılmamalıdır. Herkesin kendisini 

ödüle layık görerek müracaat etmesi doğaldır. Ancak, seçici jüri, 

değerlendirmeleri yaparken çok titiz davranmalı ve gerçek ödül 

sahiplerini bulmalıdır. Hocamız Sayın Şükrü Kacar ve ekibini kutlar, her 

türlü olumlu faaliyetlerinde kendilerini destekleyeceğimizi belirtir, 

kendilerine başarılar dilerim. 
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                                     GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

    

 

 
 

                       

 
                               14 Şubat 2002 Perşembe 
 

 

ĠLETĠġĠM FAKÜLTE DEKANLARININ BĠRLĠKTELĠĞĠ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

İletişim Fakülteleri dekanları, Türkiye’deki İletişim Fakülteleri arasında 

koordinasyonu sağlamak amacıyla iki yılı aşkın bir süredir birlikte 

çalışmaktadırlar. İşbirliği amacıyla zaman zaman yapılan toplantılarda, 

iletişim fakültelerinin geleceği ile ilgili önemli bir dizi kararlar 

alınmaktadır. 

 

Alınan bazı önemli kararlar şöyle sıralanabilir: 

1. İletişim Fakülteleri ders programlarını, sektör ihtiyaçlarını 

saptayıp analiz ederek geliştirmelidir. 

2. Kuramsal temeller bütün fakültelerde standart ve ortak olmalıdır. 

3. Fakülteler, üçüncü, dördüncü yıl derslerinde bilgi, teknik-

teknolojik ve kadro alt yapıları dikkate alınarak uzmanlaşmış 

programlara yönelmelidir. 

4. İletişim fakültelerinde yan dal ve çift ana dal programlarını 

gerçekleştirmek üzere fakülte programları bu yönde 

düzenlenmelidir. 

5. Daha önce TRT ile başlayan işbirliği kapsamında, iletişim 

fakülteleri arasında öğrenci stajları yeniden değerlendirilmeli ve 

iletişim alanında sözlük çalışmaları başlatılmalıdır. 

6. İletişim Fakülteleri Eğitim Konseyi kurulmalıdır. 

7. Fakülteler arası kısa ve uzun süreli öğrenci ve öğretim elemanları 

değişimi yapılmalıdır. 

8. Bilimsel çalışmaların ve öğrenci yapıtlarının fakülteler arasında 

dolaşımı sağlanmalıdır. 

9. İletişim fakülteleri harçları, iletişim eğitiminin maliyeti 

düşünülerek, yeniden düzenlenmelidir. 

10. İletişim fakülteleri mezunlarının istihdam olanaklarını artırmak 

için, iletişim eğitimi veren orta öğretim kurumlarının öğretmen 
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ihtiyacını karşılamak amacıyla, mezunlarına pedagojik eğitim 

verilmelidir. 

 

Yukarıdaki ortak kararların yürürlüğe sokulabilmesi için her iletişim 

fakültesinin kendi üniversitesi içerisinde bazı çalışmalar başlatması 

kaçınılmazdır. Bu işbirliği sayesinde iletişim fakülteleri birbirinden 

haberdar olmakta ve ortak çalışmalar yapabilmektedirler. 

 

Ortak alınan kararlardan en önemlisi ise iletişim fakülteleri kendi 

aralarında konsorsiyum oluşturarak, ortak kamuoyu araştırmaları 

başlatmaları kararıdır. İletişim Fakültesi, “Bir elin nesi var, iki elin sesi 

var” misali elbirliği içerinde yoğun çalışmaktadırlar. Hedefleri ise, daha 

kaliteli eğitim-öğretim sunmak ve mezunlarına yeni iş sahaları açmaktır.   
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                                     GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

    

 

 
 

                       

 
                               02 Nisan 2002 Salı 
 

 

YARINLAR UMUT OLSUN 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Doğrusunu söylemek gerekirse, yerel ve ulusal haberleri izlemek için 

azami gayret gösterirken, diğer programları pek seyretmeye vakit 

bulamıyorum. Çünkü bilgisayar esiri olarak gece geç saatlere kadar sanal 

dünyadan bilgi toplarım. Ama iki haftadır ATV’de Perşembe akşamı 

Sanatçı Metin Akpınar’ın sunduğu “Yarınlar Umut Olsun” programını 

seyretmek için, çok sevdiğim bilgisayar ekranından fedakarlık edip 

televizyon önüne dikiliyorum. Tabi program süresince de aile boyu göz 

yaşlarımızı döküp duruyoruz. İşte televizyonlarımızdan bu tür 

programlarını çoğaltmalarını bekliyoruz.  

 

Kanal 7’de “Deniz Feneri”, ATV’de “Yarınlar Umut Olsun” türü 

programların, toplumsal yaralarımızın sarılması için önemli bir eğitim 

faaliyeti sürdürdükleri düşüncesindeyim. “Deniz Feneri” Programını 

seyrettikçe Türkiye’de toplumumuzun büyük bir bölümünün içinde 

yaşadığı sefalet içerisindeki  yaşantılarının gerçek yüzünü görüyoruz. 

Oysa Televole türü magazin programları ise gençlerimizi, kimin eli 

kimin cebinde olduğu belli olmayan yozlaşmış bir yaşantıya 

özendirmekte ve sonu olmayan bir yola sürüklemektedir.   

 

Sinema-Tiyatro Sanatçısı Metin Akpınar, “Yarınlar Umut Olsun” isimli  

programında, özürlü ve hasta kişilerin dramını ekrana getirip, tanınmış 

sanatçıları da konuk ederek oluşturduğu duygu dolu atmosferin 

nimetlerini çok iyi değerlendirerek, toplumsal yarayı sarmaya çalışıyor. 

İşte medyadan beklenilen, bu tür programları çoğaltmalarıdır. 

 

Fakat üzülerek belirtmek gerekir ki bu tür programları yapmak, büyük 

cesaret ister. Maalesef bu guruba giren programların reytingi genelde 

düşük olduğundan, televizyon patronları bu tür programlara pek yer 



 294 

vermek istemezler. Ama Metin Akpınar, çok değişik bir yöntemle 

ünlüleri programına konuk ederek, programının reytingini de 

düşürmediği kanısındayım. 

 

“Yarınlar Umut Olsun” programına çıkanlar çok şanslı kişiler. Acaba 

müracaat edenlerin toplam sayısı ne civarda? Özürlü veya hasta olanların 

yüzde kaçı televizyona çıkabiliyor? Gerçekten çok fakir ve hasta 

olanlardan büyük bir bölümünün gururları nedeniyle dertlerini 

çevrelerine dahi açamadıkları bilinmektedir. Peki bu sessiz ve hasta 

fakirlere kimler yardım edecek? 

 

Yerel medyadan beklentimiz, hasta ve özürlü kişilere yardım 

sağlanabilmesi için bu konuları sık sık gündeme getirmeleridir. Köşe 

yazarlarımız, bıkmadan bu kapsamdaki konuları işleyerek gündemi sıcak 

tutmalıdır. Özürlü, hasta ve fakir kavramları bermuda üçgeni misali, 

gencecik insanlarımızı alıp götürüyor bu dünyadan. Bunların bir bölümü 

ise fakirlikleri yüzünden sağlıklarına ulaşamıyor. Oysa maddi açıdan 

toplumsal dayanışma sayesinde bu insanlarımızın bir bölümünü 

kurtarmış olmanın sağlayacağı manevi duyguyu hissetmek, mutlulukların 

en büyüğü değil midir?  
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                                     GÜNLÜK  BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

    

 

 
 

                       

 
                               11 Nisan 2002 Perşembe 
 

 

KIBRIS ÜNĠVERSĠTELERĠ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

İletişim Fakülteleri Dekanları toplantısı münasebetiyle Kıbrıs’ta Doğu 

Akdeniz ve Lefke Avrupa Üniversitelerini ziyaret ettik. Kıbrıs’a ilk 

gidişimdi. Kıbrıs’taki Üniversitelerin durumunu yakından bizzat görme 

ve inceleme fırsatlarını elde ettik.  

 

Kıbrıs Üniversitelerinin çok düşük puanlarla öğrenci aldıkları ve eğitimin 

yeterli olmadığı yönünde eskiden kalma bir söylenti vardı. Dolayısıyla 

Kıbrıs Üniversiteleri denildiğinde de hala mezunlarına ön yargılı 

davranılabiliyor. 

 

Doğu Akdeniz ve Lefke Avrupa Üniversitelerinin öğretim kadrosunu 

oluşturan öğretim üyelerinin önemli bir bölümü Türkiye’de tanınmış 

üniversitelerden giden meslektaşlarımız. Bu meslektaşlarımızın bazıları 

belirli bir süre için o üniversitelerde geçici görev ile bulunmaktadırlar. 

Türkiye ile öğretim elemanı sirkülasyonu yoğun bir biçimde sürüyor. 

 

Kampusları oldukça gelişmiş. Dağu Akdeniz Üniversitesi’nin takriben 15 

bin, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin ise 1100 civarında öğrencisi var. Bu 

iki üniversite dışında da Üniversiteler bulunuyor. Ancak ziyaret 

etmediğimiz için fikir yürütmek istemiyorum. 

 

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Ayan, Fırat 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Dekanlık yapmış bir hocamız. O 

dönemlerde birlikte çalışma fırsatı yakalamıştım. Dekanlığı döneminde 

Mühendislik Fakültesine büyük katkıları olan Prof. Dr. Mesut Ayan’ın 

mesleğinin mimar olması da, bir ayrıcalık olarak karşımıza çıkıyor. Lefke 

Avrupa Üniversitesi binalarında mimar bir rektörün farklılığını hemen 

fark edebilirsiniz. 
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Doğu Akdeniz ve Lefke Avrupa Üniversitelerinin her ikisinde de İletişim 

Fakülteleri var. Özellikle bu fakültelerin durumları ile yakından 

ilgilendim. Fırat İletişim Fakültesi ile kıyaslamak, daha iyi bir eğitim 

sunmak, rekabet ortamı yaratabilmek amaçlarıyla, bu fakültelerin 

durumlarını videoya kaydettim. 

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesine, Tıp Fakültesi kurulması 

amacıyla tamamlanan bir bina verilmiş. Yeni binaya taşınmaları çok 

yeni. Bunun haricinde süratle cihaz alımı gerçekleştirilmiş. Dijital 

sisteme geçme çalışmaları hızlandırılmış. Yakında televizyon ve radyo 

yayınları yapacaklar. Üstelik bizdeki gibi eğitim amaçlı yayınları 

engelleyen yasaları da yok. Hatta Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Dekanı arkadaşım Prof. Dr. Murat Barkan, “Asaf Hocam, gelin 

Kıbrıs’tan uydu üzerinden yayınlar yapalım” esprisinin altında yatan, 

Türkiye’deki yasal engellerin mevcudiyetidir. 

 

Sonuç olarak Kıbrıs tamamen üniversite adası olma yolunda hızla 

ilerliyor. Zaten KKTC’nin gelir kaynaklarının başında da öğrenciler 

gelmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi de, Güzelyurt bölgesinde bir 

kampus kurmak için inşaatlarını süratle sürdürüyor. Kıbrıs’ın adı da bu 

gidişle Üniversite adası olacak. 
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                                     GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

    

 

 
 

                       

 
                               31 MAYIS 2002 CUMA 
 

 

             YIL: 5         SAYI: 1412          FĠYATI:100.000 TL 

 

FIRAT HAVZASI GAZETECĠLER CEMĠYETĠ ÖDÜL TÖRENĠ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti 2001 Yılı Başarılı Gazeteciler Ödül 

Töreni 31 Mayıs’da yapılıyor. Ancak törenler aslında 27 Mayıs’ta 

başlatıldı. 27 Mayıs akşamı Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetinde ETSO 

Başkanı Suat Öztürk, “Elazığ 2. Sanayi ve Ticaret Fuarına Doğru” 

konulu bir konuşma yaptı. 

  

Suat Öztürk, geçen yıl yapılan fuardaki aksaklıkların dikkate alınarak, bu 

yıl mükemmel bir fuar düzenlemek amacıyla Makro Fuarcılık adı ile bir 

şirket kurduklarını ve bu şirkette profesyonel elemanların görev 

aldıklarını belirtti. 

 

Fuar süresince her iki günde bir halk konserlerinin olacağını belirten 

Sayın Öztürk, İbrahim Tatlıses’in de katılımcı sanatçılar arasında yer 

alacağını ve fuar alanının 50-60 bin kişiyi alacak şekilde 

yapılandırıldığını belirtti. 

 

28 Mayıs akşamı ise Karakoçan Kaymakamı Süleyman Elban, 

“Karakoçan’daki Ekonomik Gelişmeler” konulu konuşmasını yaptı. 

Sayın Elban, Karakoçan’da kurdukları yem fabrikası için verdikleri 

mücadeleleri anlattı. Verdiği mücadeleler dinlendikçe, hedeflerin iyi 

belirlenmesi ve azimle çalışılması durumunda, yapılması zor işlerin dahi 

başarı ile sonuçlanabileceği konusunu, kendisi açıkça ortaya konmuş 

oldu. 

 

Devekuşları ile ilgili Sayın Kaymakamın anlattıkları çok ilginçti. Çünkü 

önceden hiç bilgi sahibi olmadan başlanılan işlerde verilen zayiatın fazla 

olabileceğini vurgulanıyordu. Elazığ ve yöresinde devekuşu beslemek 
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isteyenlerin, bu tür bir faaliyete başlamadan önce mutlaka Kaymakam 

Elban’a danışmalarını öneririm. 

 

Mevzuatlar yüzünden çektikleri sıkıntıları da dile getiren Sayın Elban, 

mera kanunu, orman kanunu, Kültür ve Tabiatı Koruma Kanunu vb 

mevzuatlar yüzünden yem fabrikasını tarım arazisi üzerine kurmak 

durumunda kaldıklarını anlattı. Çünkü diğer kanun ve yönetmelikler 

karşısında en rahat arsa alınabilecek alanların tarım arazileri olduğunu 

belirtti. Bu ifadesi ile bir devlet yöneticisi bile karmaşık mevzuatlar 

yüzünden çekilen sıkıntıları itiraf etmekten çekinmiyordu. 

 

Cemiyet Başkanı Eğitimci Yazar Şükrü Kaçar ise büyük bir vefa örneği 

sergileyerek, Elazığ’a hizmet ettikleri halde unutulan kişileri hatırlamak 

için birer plaket hazırlattırdıklarını söylemesi, bana göre çok anlamlıydı. 

Çünkü maalesef bizler hizmet edenleri çok çabuk unutabiliyoruz. Sayın 

Kaçar’ın dediği gibi “Bizler büyüklerimizi, hizmet edenleri 

hatırlamalıyız ki, bizden sonra gelecekler de bizleri hatırlasınlar”. 

 

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti ödülleri bu yıl da biraz fazla sayıda 

oldu. Ancak kategoriler çoğaldıkça mecburen ödül sayısı da artmaktadır. 

Bu arada mutlaka ödüle layık oldukları halde gözden kaçmış veya 

değerlendirmeye alınmamış kişiler de olabilir. Bu durumda olanların da 

hoşgörülü davranacaklarını umuyorum. 
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                                     GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

    

  

 
 

                       

 
                               25 EYLÜL 2002 ÇARŞAMBA  
 

 

                     YIL: 5             SAYI: 1512                 FĠYATI:100.000 TL 

 

SAFRANBOLU’DA FĠLM FESTĠVALĠ 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

3. Altın Safran Belgesel Film Festivali 19-22 Eylül 2002 tarihleri 

arasında Safranbolu’da yapıldı. Birincisi 2000 yılı içinde yapılan bu 

festival, her sene büyük gelişme gösteriyor. Bizdeki Hazar Şiir 

Akşamları, nasıl her yıl daha görkemli hale geliyorsa, benzer bir 

gelişmeyi Safranbolu’daki film festivallerinde yaşamak mümkün. 

 

Bu festivalin en büyük özelliklerinden biri de iletişim fakülteleri 

öğrencilerinin eserleri ile çeşitli ödüllere aday olmalarıdır. Fırat 

Üniversitesi İletişim Fakültesi geçen yıl öğrenci almaya başladığı için 

henüz bizim öğrencilerden bu festivale katılan olmadı. Ancak bu yıl 

ikinci sınıf öğrencilerinden birkaçını, hazırlık yapmaları için teşvik 

edeceğim ve gerekli desteği vermeye çalışacağız. 

 

Festival yanında iletişim fakülteleri dekanları olarak, iletişim 

fakültelerinde yapılan eğitimin aksayan yönlerini karşılıklı tartıştık ve 

çeşitli komisyonlar kurduk. Bu komisyonlar içerisinde Fırat İletişim 

Fakültesi olarak görev almamız yönünde diğer iletişim fakültesi 

dekanlarının tekliflerini memnuniyetler karşılamaktayım. Çünkü yeni 

eğitime başlayan bir fakültenin komisyonlara girmesinin istenmesi, 

bugüne kadar yapılan çalışmaların olumlu yönde gelişimine işaret 

etmektedir. 

 

Tören sırasında Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde soprano Yelda 

Kodallı’nın konseri büyük alkış aldı. Doğrusunu söylemek gerekirse, 

Safranbolu halkının kültüre ve bu tür festivallere olan ilgisini kıskanır 

oldum. Safranbolu evlerine verilen ehemmiyet, halkın atalarımızın 

mirasına olan saygısını tescil etmeye yetiyor. 
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Safranbolu Film Festivalinde slogan olarak “Koruyarak YaĢamak, 

YaĢayarak Korumak” ve tarih bilinci içerisinde sahip olunan değerleri 

gelecek kuşaklara gelişen “Korumacılık anlayıĢıyla” taşımak azim ve 

kararlılığını gördüm Safranbolu yöneticilerinde. 

 

Safranbolu Film Festivalini gördükten sonra, Elazığ’da Kültür 

Kurultayını” yapmanın ne kadar ulvi bir görev olacağını, her Elazığ’lının 

çok iyi bilmesi gerekir. Hazar Şiir Akşamları münasebetiyle 

düzenlenecek etkinliklerin başlangıcında, yani 27 Eylül 2002 Cuma günü 

öğle sonu saat 14.00 de Fırat Üniversitesi Atatürk Konferans salonunda 

“Kültür Kurultayı” ile ilgili yapılan çalışmaların genel bir raporunu 

sunmaya çalışacağım. 

 

Kültür Kurultayının finaline doğru bir küçük film festivalinin de 

beraberinde düşünülmesi ve iletişim fakültesi öğrencilerinin bu festivale 

katılmasının sağlanması, ilimizdeki kültür değerlerinin tanıtılması 

açısından büyük önem taşıyacaktır. Kültür değerlerimizi ön plana 

çıkartmak ve kültür mirasımıza sahip çıktığımızı belgelemenin etkili 

yollarından birisi de düzenlenen festivaller olacaktır. 
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                                     GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

    

 

 
 

                       

 
                                20 ŞUBAT 2003 PERŞEMBE 
 
 

       YIL: 6  SAYI: 1632                FĠYATI: 100.000 TL 

 

TRT NE ZAMAN UYANACAK? 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

1991 öncesinde ülkemizde görsel ve işitsel medya denildiğinde akla 

sadece Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) gelirdi. Bu güzide 

kuruluşumuz hazırladığı programlarıyla Türkiye gündemine damgasını 

vururdu. Ancak 1991 yılında özel radyo ve televizyonların ortaya 

çıkmasıyla, görsel ve işitsel medyada TRT tekeli son buldu.  

 

Rekabetçi medya ortamı biri birinden ilginç programların yapılmasını ve 

seyredilmesini sağlarken, bazı sorumsuz yayın kuruluşlarının yasa 

tanımaz ve sorumsuz yayıncılık anlayışları yüzünden, Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından televizyon ekranlarının sık sık 

karardığına şahit olduk ve hala oluyoruz. 

 

1991 sonrasında TRT’nin reklam gelirlerindeki müthiş düşüş nedeniyle, 

maddi anlamda darboğaza giren TRT kurumu, elektrik faturalarından 

elde edilen gelirin %5’lik gibi büyük bir diliminin kasalarına aktarılması 

sonucu rahat nefes aldı ve önceden alışagelen kaliteli programlarının 

devam ettirilmesine vesile oldu. 

 

Özel televizyon şirketlerinin bazıları reklam pastasından maksimum 

fayda sağlama ve reyting uğruna hazırladıkları seviyesiz programlarla 

gençlerimizi olumsuz etkilemişlerdi. Üzücü olan bir husus, bu tür 

seviyesiz programların günden güne çoğalması ve toplumun bazı 

kesimlerince hala kabul görmesidir. 

 

Yukarıda belirtilen olumsuzlukların karşısında TRT bir denge unsurudur. 

Seviyeli programlarla halkı aydınlatma açısından önemli bir güçtür. 

Ancak ilginç olan bir husus, TRT’nin bazı illerde yeterince seyredilmesi, 

Elazığ örneğinde olduğu gibi mümkün değildir. TRT’nin Elazığ’da 
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bulunan vericileri batı istikametindedir. Polis lojmanlarının biraz 

üzerinde yer alan TRT kulesinden neşredilen yayınları seyretmek 

istiyorsanız, bir anteninizin de Harput’a yaklaşık 90 derece batıda yer 

alan polis lojmanları istikametine doğru antenlerinizi çevirmeniz gerekir. 

 

Önceleri özel televizyonların vericileri de TRT’nin polis lojmanları 

yakınında yer alan ve Üniversitemize ait bir kule içerisinde bulunuyordu. 

Hatta bu vericiler bir dönem benim sorumluluğumda idi. Daha sonra özel 

televizyonlar vericilerini birer birer Harput’a yerleştirmeye başlayınca, 

Elazığ’da vericilerin merkezi Harput oldu ve tüm özel radyo ve 

televizyonların vericileri Harput’a taşındı. TRT bu değişime ayak 

uyduramadı ve eski yerinde kalmaya hala devam ediyor. 

 

Şimdi TRT vericileri sorumlularına sormak istiyorum. Bile bile hala TRT 

vericilerini batı yönden yayın yapmalarına niçin devam ediliyor? Oysa 

Harput’a diğer vericilerin bulunduğu istikamete bir kule yapılarak TRT 

vericileri de o yöreye taşınmış olsa, tek antenle hem özel hem de TRT 

yayınları net bir biçimde seyredilmiş olacak. Böylece TRT yayınlarının 

daha fazla izlenmesi sağlanacak. Vericilerin istikametinde yaşanan bu 

problemin sorumluları daha ne kadar uyumaya devam edecek, merak 

ediyorum. 
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                                     GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

    

 

 
 

                       

 
                                28 ŞUBAT 2003 CUMA 
 
 

       YIL: 6  SAYI: 1639                FĠYATI: 100.000 TL 

 

ĠLETĠġĠMCĠLERDEN KISA METRAJLI FĠLM 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri ilk kez bir film festivaline 

katılıyor. İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden 

dört öğrenci, Bilkent Üniversitesi tarafından 27 Şubat-02, Mart 2003 

tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen “3. Paso Öğrenci Filmleri 

Festivali’ne” katışıyor. 

 

Olayı memnuniyetle verici karşılayan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. 

Asaf Varol, “Araştırma Görevlisi Feridun Nizam koordinatörlüğünde, 

öğrencilerimiz Ahmet Köseoğlu, Sinan Bilgili, Sergül Korkmaz ve İlteriş 

Ünsaldı tarafından hazırlanan “Ocakbaşında Pilavüstüne” adlı kısa film, 

Festival Komitesi tarafından uygun bulunarak, 02 Mart 2003 Pazar günü 

saat 12.00-14.00 gösteriminde yer almaya hak kazandığını söyledi. 2001-

2002 Akademik yılında ilk öğrencilerini alarak, eğitim-öğretime başlayan 

İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerimizi 

bu başarılarından dolayı kutluyorum. Amacımız bu ve benzeri 

etkinliklerde hem üniversitemizin adını duyurmak, hem de 

öğrencilerimizin sektör temsilcileri ile bir araya gelmesini ve diğer 

İletişim Fakülteli arkadaşlarıyla kaynaşmasını sağlamaktır.” dedi.  

 

Elazığ’ın meşhur Köfteciler Sokağı’nda çekimi yapılan “Ocakbaşında 

Pilavüstüne” filminde, yıllardır köfte ile uğraşmaktan dolayı artık köfte 

yiyemez hale gelmiş bir köftecinin hikayesi anlatılıyor. 
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                                     GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

    

 

 
 

                       

 
                                20 KASIM 2003 PERŞEMBE 

 

 

ĠLETĠġĠM ÖDÜLLERĠ NĠSAN 2004’TE 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

İletişim Fakülteleri Dekanlarının 12. toplantısı 29-30 Nisan -1 Mayıs 

2004 tarihleri arasında Fırat Üniversitesinde gerçekleştirilecek. İletişim 

Fakülteleri Dekanları 2000 yılı başından beri belirli aralıklarla farklı 

İletişim Fakülteleri ev sahipliğinde bugüne kadar 11 toplantı 

gerçekleştirdiler. Bu toplantılarda iletişim fakültelerinin genel sorunları 

ve çözüm için öngörülen öneriler, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmekte 

ve konu takip edilerek kararların gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. 

 

İletişim Fakülteleri dekanlarının ortak çalışmaları sonrasında en önemli 

gelişme 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluşları ve Yayınları 

Hakkındaki Yasada yapılan değişikliktir. Değişiklik sonrasında, 

Üniversitelerin İletişim Fakültelerinin Radyo-Televizyon ve Sinema 

Bölümlerine bağlı olarak yerel bağlamda radyo ve televizyon yayınları 

yapmalarına müsaade edilmiş ve kendilerine ücretsiz frekans tahsisi 

yapılması yasallaşmıştır. 

 

Üniversitemiz bünyesinde 1991 yılından beri televizyon yayınlarını 

sürdüren FIRAT RTV için bu kanun değişikliği çok önemli bir gelişmeyi 

sağlamıştır. 2000 yılı öncesinde yasal bir kimliği olmayan FIRAT RTV, 

bu kanun sayesinde artık yasal yayın yapan bir kuruluş haline 

dönüşmüştür. 

 

İletişim Fakültesi Dekanları toplantısının diğer önemli bir çalışması ise, 

bu fakültelere girişte Sözel puan türünde (SÖZ) ortaöğretim puanına 

uygulanan 0.5 çarpanının benzer olarak Eşit Ağırlık (EA) puanına da 

uygulanmasıdır. Oysa mevcut durumda bu çarpan 0.2’dir. Bu alandaki 

çalışma devam etmekte olup eğer bu değişiklik sağlanabilirse, bundan 

böyle Eşit Ağırlık (EA) puanı da Sözel (SÖZ) puan gibi aynı katsayıyla 
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çarpılacak ve Eşit Ağırlık puan gurubuna giren orta öğretim kurumu 

mezunlarının da iletişim fakültelerine girişleri kolaylaşacaktır.  

 

Nisan 2004 sonunda Elazığ’da yapılacak İletişim Fakülteleri Dekanları 

toplantısının önemli bir yönü, görsel ve işitsel medya ödüllerinin 

Üniversitemiz organizasyonunda sahiplerine verileceği konusudur. 

Türkiye’de ilk defa bu kapsamda değişik bir ödül töreni düzenlenecektir. 

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan tüm iletişim 

fakülteleri öğrencilerinin oyları ile medya ödülleri dağıtılacaktır. Yani 

yaygın medya ödüllerinin seçimini tüm iletişim fakülteleri kendi 

bünyesinde aynı kategorilerde öğrencilerine uygulayacaklardır.  

 

Her fakültede belirlenen yaygın medya ödülleri adaylarının ilk üç ismi, 

Fırat Üniversitesi Dekanlığına bildirilecektir. Fırat Üniversitesi Dekanlığı 

ise her fakülteden gelen listeleri inceleyerek her kategorideki ödüllerin 

birinci, ikinci ve üçüncülerini saptayacaktır. Böylece örneğin “En İyi 

Yerli Dizi” kategorisinde dereceye girenlerin tespitinde tüm iletişim 

fakültelerinin öğrencilerinin katkısı bulunacaktır. Fakülteler, öğrenci 

sayıları ne olursa olsun medya kategorilerinde öğrencilerinin oylarıyla ilk 

üç dereceye giren adayları ve eserleri Fırat Üniversitesi Dekanlığına 

bildirecektir. Böylece Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin 

sayısının az olması, bir dezavantaj olarak ortaya çıkmamış olacak ve 

fakültelerin aday belirlemedeki payı eşit olacaktır. “En İyi Tartışma 

Programı” kategorisindeki ödül ise tüm iletişim fakülteleri dekanlarının 

oylarıyla belirlenecektir. 
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Resim 30. Dekanlar Kıbrıs’ta 
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                                     GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE  

    

 

 
 

                       

 
                                24 MART 2004 ÇARŞAMBA 

 

 

YEREL SEÇĠMLER VE MEDYA 

Prof. Dr. Asaf Varol 

 

28 Mart 2004 tarihi, ülkemiz açısından önemli bir gün. Çünkü yerel 

yönetimlerin başkanlarını seçmiş olacağız. Televizyon, radyo, gazete gibi 

medya unsurları, seçimlerde çok etkili olmaktadır. Bizleri yönetmeye 

talip adaylar görücüye çıkmakta ve yarış içerisine girmektedir. Bilinçli 

halkımız da bu adayları dinleyerek, iş yapacak adayları belirlemeye 

çalışmaktadır. 

 

“Bilinçli halkımız” ifadesini özellikle kullandım. Çünkü maalesef 

özellikle bölgemizde seçmenlerin önemli bir bölümü, hala aday 

belirlemede öz iradelerini kullanmaktan yoksundur. Eşinin, akrabalarının 

veya kendisinin saygı duyduğu tanıdıklarının etkisinde kalarak oyunu 

belirlemeye çalışmaktadır. En kötüsü ise, toplumun önemli bir bölümünü 

oluşturan fertlerinin; bölgemizde aslında toplumu kendi menfaatleri 

doğrultusunda sömürmeyi amaçlayan bazı sözde din adamlarının yanlış 

ve aldatıcı telkinlerinin etkisinde kalarak oylarını kullanmalarıdır. 

 

Bireylerin hür iradelerini kullanarak seçimlerde oy kullanmaları için daha 

uzun yıllara ihtiyacımız olacak. Toplumun eğitim düzeyinin yükselmesi, 

doğru ve yanlışları ayırt edebilmeleri sonucunda, ancak gerçek anlamda 

bir demokratik seçimden bahsedilebilir. 

 

Yıllar öncesi ile kıyasladığımızda, halkımızın artık yavaş yavaş 

gerçekleri görerek oy verdiklerine şahit olabilmekteyiz. Nitekim bu 

yüzdendir ki son yıllarda hükümet olan partiler ile yerel yönetimleri 

kazanan partiler arasında çok farklı tablolar yaşanabilmektedir. 

 

İllerde yerel televizyonların seçimlerdeki etkisi, çok etkili olmaya 

başladı. Adaylar yapacaklarını anlattıkları televizyon programlarında 
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konuya ne kadar hakim olduklarını, söylediklerinin ne kadar gerçeklere 

dayandığını görmek artık çok kolay. Yeter ki konuşulanlar biraz dikkatli 

izlenebilsin. Yerel medya çalışanlarında bu tür programları yöneten 

program yapımcıları da tuzak sorularla adayı hırpalayabilmekte ve 

adayların gerçek durumlarını ortaya koyabilmektedirler. 

 

Adaylar televizyona çıkmadıklarında gizemli bir görüntü verebilirken, 

televizyona çıktıktan sonra yöneltilen sorular karşısında bocalamaları 

veya kelimeleri yuvarlamaları yüzünden, çok oy kaybedebilirler. Çünkü 

bilinçli seçmen önceden sempati duyduğu bir adayın, sorular karşısındaki 

tutarsız savunmaların fark ettiğinde, körü körüne söz konusu adaya oy 

vermenin yanlış olacağını görebilmektedir. 

 

Elazığ’da da yerel seçim atmosferi çok heyecanlı bir duruma büründü. 

Adaylar televizyonlara çıkarak projelerini anlatmaya çalışmaktadırlar. 

Bir seçmen olarak tek arzum, kazanacak adayın dürüst bir biçimde 

Elazığ’ın daha da ileriye gitmesine canla başla çalışmasıdır. Proje 

üretmek, ekip çalışmaları ve de beyin fırtınası denilen olguların harekete 

geçirilmesi ile sağlanabilir. Tüm adaylara başarılar dilerken, 29 Mart 

sabahını da büyük bir heyecanla beklediğimi ifade etmek istiyorum. 

Elazığ’a kim daha iyi hizmet verecekse, seçimi o adayın kazanması, tek 

arzumuzdur. 
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PROF. DR. SELĠM AKSÖYEK’ĠN ÖZGEÇMĠġĠ 

 

 

Prof. Dr. Selim AKSÖYEK 1958 yılında Çankırı‟da doğdu. 

Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesinden 1981 yılında mezun 

oldu. Aynı fakültenin Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı‟nda 1991 yılında 

Çocuk Cerrahisi Uzmanı, 1996 yılında Çocuk Cerrahisi Doçenti oldu. 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Sağlık-Kültür ve Spor Kolları BaĢkanlığı ve 

Tiyatro Topluluğu Sorumlu Öğretim Üyeliği görevlerinde bulundu. 1999 

yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı 

BaĢkanlığı‟na atandı. 2001 yılında Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı‟nda 

“Profesör” unvanını aldı. 2001-2002 yıllarında Mersin Üniversitesi Tıp 

Fakültesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Hastane Yönetim Kurulu 

Üyeliği görevlerinde bulundu. 2003 yılında ise Mersin Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi Dekanlığı‟na atandı.  

 

Halen Dekanlık görevinin yanı sıra Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi 

Anabilim Dalı BaĢkanlığı ve Tıp Fakültesi Etik Kurul BaĢkanlığı 

görevlerini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Ġngilizce 

bilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Selim AKSÖYEK‟in ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-324-3610223 

Faks 0-324-3610493 

E-posta saksoyek@mersin.edu.tr 

Cep 0-533-7423242 

YazıĢma adresi Mersin Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 

Mezitli - MERSĠN 
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Resim 31. Ġkinci Ulusal ĠletiĢim Kongresinden Görünüm (2001) 
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PROF. DR. BELMA AKġĠT’ĠN ÖZGEÇMĠġĠ 

 

 

Prof. Dr. Belma AKġĠT‟in ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-312-2265322 

Faks 0-312-2341151 

E-posta belmataksit@hotmail.com 

Cep  

YazıĢma adresi  

 

 Eğitim Durumu: 1973 BA Sosyoloji Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Bölümü, An; 1978 MS Demografi 

Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara; 1983 Ph.D Aile 

Sağlığı Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara; 1986 

Course Demography University Of London, Cente For Population 

Studies, Londra; 1986 Course Family University Of London, Cente For 

Population Studies, Londra Planing Impact Evaluation; 

 

 ĠĢ Deneyimi:  1974 (Mar – Kas ) Sosyolog, Ġller Bankası, 

GeliĢtirme ve Planlama Dairesi, Ankara; 1974 -1979 AraĢtırma Asistanı, 

Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara; 1979 – 1989 

Akademik Uzman, Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 

Ankara; 1997 – 1998 Doçent, BaĢkent Üniversitesi, Halk Sağlığı 

Anabilim Dalı, Ankara; 1997 – BaĢkent Üniversitesi, Eğitimde Kalite 

Koordinatörlüğü, Koordinatör; 1998 - Profesör, 
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Resim 32. Ġkinci Ulusal ĠletiĢim Kongresi (2001) 
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PROF. DR. SEVĠM AKTEN’ĠN ÖZGEÇMĠġĠ 

 

 

Prof. Dr. Sevim Akten 1968 yılında Atatürk Üniversitesi Fen - 

Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyat Bölümü'nü bitirdi ve aynı yıl 

bu bölümde asistan olarak göreve baĢladı. 1970 yılında Fransız 

Hükümeti'nin burslusu olarak Aix-en Provence Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesinde doktora çalıĢmalarına baĢladı. Doktorasını 1974 yılında, 

Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 

BaĢkanı Prof. Dr. Bedrettin TUNCEL yönetiminde tamamladı. 

 

1980 yılında bir yıl süreyle Clermont - Ferrand Üniversitesi'nde 

akademik çalıĢmalarını sürdürdü. 1984 yılından itibaren ÇağdaĢ EleĢtiri, 

Argos, Frakofoni, Varlık, Tömer gibi dergilerde sürekli yazıları ve 

çevirileri yayınlanmaya baĢladı. 

 

1986 yılında yine Fransız Hükümeti'nin bursuyla gittiği Paris'te 

özellikle Marguerite Duras'ın yapıtları üzerinde incelemelerde bulundu 

ve bu çalıĢmalarını 1996 yılında Doruk Yayınevi'nde çıkan "Romancı 

yönüyle Marguerite Duras1' konulu kitapta topladı. 

 

1991 yılında Doçentlik unvanını aldıktan sonra, 1992 yılında 

profesyonel anlamda ilk çeviri kitabı Afa Yayınevinde çıktı, daha sonra 

bu etkinliğini Doruk, Telos ve Can Yayıncılık‟la sürdürmeye baĢladı. 

 

19 Kasım 1993 tarihinde Provence Üniversitesinin davetiyle bir 

doktora tez savunmasında Yabancı Jüri Üyesi olarak görev aldı. 1994 

yılında Fransız Hükümetinin öğretim üyeleri için Paris'te, Sorbonne'da 

düzenlediği bilimsel konferanslara davetli olarak katıldı. Aynı yıl 

Tunus'ta Monastere Üniversitesi‟nin düzenlediği Tiyatro Festivaline 

Konuk Öğretim Üyesi olarak davet edildi. 

 

 

Prof. Dr. Sevim Akten‟in ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-442-236-09-63 

Faks 0-442-236-09-64 

E-posta sevim@atauni.edu.tr 

Cep 0-532-442-09-02 

YazıĢma adresi  
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Akademik çalıĢmalarının yanı sıra çeĢitli eğitsel ve yönetsel 

etkinliklerini sürdürmektedir. 1985 yılında Fransız Dili ve Edebiyatı 

Bölüm BaĢkanı, 1990 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür 

Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 

 

1996 yılında Profesörlüğe yükseltildi, Nisan 2001 tarihinden beri 

Atatürk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir. 

Evli ve iki çocuk annesidir. 
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PROF. DR. SUAT ANAR’ĠN ÖZGEÇMĠġĠ 

 

 

Prof. Dr. Suat ANAR, 1947'de Çankırı'da doğdu. Ġlk ve orta 

öğrenimini, Ankara Etimesgut da tamamladı. I965  de Ankara Gazi 

Lisesi'ni ve 1970'de Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesini 

bitirdi. Mezuniyetini takiben, M.E.B. AraĢtırma, Planlama ve 

Koordinasyon Dairesinde Uzman Yardımcısı oldu. Aynı yıl açılan 

doktora bursunu kazanarak, 1416 sayılı yasaya göre M.E.B. tarafından 

A.B.D.'ye gönderildi. 

 

 Prof. Dr. Suat ANAR, 1971'de George Town Üniversitesi'nde 

dil öğrenimini tamamladı. Maryland Üniversitesi'nden "Eğitim 

Sosyolojisi" alanında 1973'de Bilim Uzmanlığı ve 1976'da Doktora 

(Ph.D) derecesi aldı. 1973-76 yılları arasında aynı bolümde 

"Kültür, iletiĢim ve Eğitim Analizleri Üzerine Kuramsal ve  

uygulamalı dersler verdi, aynı bölümde "instructor" olarak  çalıĢtı. 

 

Prof. Anar, 1977'de Yurda dönüĢünde; önce kısa bir süre 

Boğaziçi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi ve Yardımcı Doçent olarak 

görev yaptı. 1982'de Doçent oldu ve Ġnönü Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Bölüm BaĢkanlığı görevine getirildi. 1984'de Uludağ 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görev aldı. Burada, Eğitim-Öğretim 

faaliyetlerinin yanı sıra, Bölüm BaĢkanlığı, Fakülte Senatörlüğü ve 

diğer idari görevleri de yürüttü. Ayrıca Açıköğretim Fakültesi'nde, 

davranıĢ bilimleri üzerine televizyon ve radyo programlarında dersler 

verdi, yayınlar yaptı. 

 

1990 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Yüksekokulu'na geçen 

Prof. Dr. Suat ANAR, iki yıl süreyle okulun müdürlüğünü yaptı ve bu 

okulların organizasyonunda çalıĢtı. M.E.B. adına, Türkiye'ye gelen 

 

Prof. Dr.  Suat ANAR‟ın ‟in ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-216-5780822 

Faks 0-216-5780823 

E-posta sanar@yeditepe.edu.tr 

Cep 0532 6520676 

YazıĢma adresi Yeditepe Üniversitesi ĠletiĢim Fak. 

ĠSTANBUL 
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yabancı heyetlere, Türkiye'de sosyal ve kültürel hayat ve sosyal değiĢme 

alanlarında konferanslar verdi ve seminerler düzenledi. 

 

1992'de Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'ne 

geçti ve Eğitim Bilimleri Bölümü'nü kurdu. Aynı zamanda, bir dönem 

Dekan Yardımcılığı görevini de sürdüren Prof. Dr. Suat ANAR, 

Ağustos 1996'da aynı üniversitenin Rektör Yardımcılığı görevine 

atandı. 

 

Prof.Dr.Suat ANAR, Ġstanbul'daki birçok üniversitenin lisans ve 

lisansüstü programlarında "Eğitim. Kalkınma, AraĢtırma, Ġstatistik, 

Ölçme ve Değerlendirme, Sosyolojisi, Sosyolojide AraĢtırma 

Metodları, Kamuoyu AraĢtırmaları, vb. " konularında dersler verdi. 

Tez danıĢmanlıkları yaptı ve araĢtırma projeleri yürüttü. Kamu-özel 

kuruluĢlarında danıĢmanlık hizmeti verdi. 

 

1999'da emekli olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi ĠletiĢim 

Fakültesi'nde Gazetecilik Bölüm baĢkanlığı, Dekan Yardımcılığı ve 

Fakülte Senatörü olarak çalıĢtı. Temmuz- 2003'de ĠletiĢim Fakültesi 

Dekanlığı'na atanan Prof. Dr. Suat Anar, halen aynı fakültede görevini 

sürdürmektedir. 

 

 Prof.Dr.Suat ANAR, evli ve biri iĢ hayatına atılmıĢ iki çocuğu 

vardır. 
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PROF. DR. ALAEDDĠN ASNA’NIN ÖZGEÇMĠġĠ 

 

 

Prof. Dr. Alaeddin ASNA‟nın ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-212-296-15-16 

Faks 0-212-246-74-28 

E-posta alaeddinasna@marmara.edu.tr 

Cep  

YazıĢma adresi Marmara Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 

ĠSTANBUL 

 

Alaeddin Asna, Lisans Eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi‟nde yaptıktan sonra A.B.D. Michigan Devlet 

Üniversitesi‟nden Genel ĠletiĢim dalında master, Ġstanbul 

Üniversitesi‟nden Halkla ĠliĢkiler dalında doktora derecelerini almıĢtır. 

1966‟dan itibaren Ankara, Ġstanbul ve Marmara Üniversiteleri Basın -

Yayın Yüksek Okullarında öğretim görevlisi olarak Halkla ĠliĢkiler 

dersleri veren Alaeddin Asna, bu okulların ĠletiĢim Fakültesi haline 

dönüĢtüğü 1992 yılında Marmara Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 

kadrosuna girerek burada Doçent ve Profesör olmuĢ, 2002 yılında bu 

Fakültenin Dekanlığına getirilmiĢtir. Dr. Asna, Ege, Anadolu, Mimar 

Sinan, Akdeniz ve Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitelerinde ve çeĢitli 

Dernek ve KuruluĢlarda da, Gazetecilik, Reklamcılık, Halkla ĠliĢkiler 

konularında konferanslar vermiĢtir. 

 

1961-1975 yılları arasında Devlet Planlama TeĢkilatı, Nüfus 

Planlaması Genel Müdürlüğü ve Koç Holding A.ġ.‟de Halkla ĠliĢkiler 

Müdürü olarak görev yapan A.Asna bu tarihte kurduğu danıĢmanlık 

firması ile 200‟e yakın ulusal ve uluslararası  özel ve resmi kuruluĢa 

iletiĢim danıĢmanlığı yapmıĢtır.  

 

Halkla ĠliĢkiler, KiĢisel ĠliĢkiler ve ĠletiĢim konularında 

yayınlanmıĢ ve toplam 18 baskı yapan 8 kitabı ve çok sayıda makalesi 

bulunan Alaeddin ASNA, 1972 yılında Türkiye Halkla ĠliĢkiler 

Derneği‟ni kurarak ilk baĢkanı olmuĢtur. 

 

 

mailto:alaeddinasna@marmara.edu.tr
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Resim 33. Ġkinci Ulusal ĠletiĢim Kongresi (2001) 
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PROF. DR. AYSEL AZĠZ’ĠN ÖZGEÇMĠġĠ 

 

 

 

Prof. Dr. Aysel AZĠZ, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi, Diplomasi ve DıĢ Münasebetler ġubesi mezunudur. Akademik 

kariyeri Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Radyo ve 

Televizyon Bölümüne asistan olarak girmesi ile baĢladı ve 1969-2000 

yılları arasında A.Ü. S.B.F. Basın Yayın Yüksekokulu ve sonradan 

değiĢen adı ile ĠletiĢim Fakültesi‟ndeki akademik yaĢamıyla sürdü. 1974 

yılında A.Ü. S.B.F.‟de Ġdari ve Siyasal Bilimler Doktoru unvanı, 1980 

yılında Sosyoloji  Anabilim Dalı‟nda Doçent unvanı, 1988 yılında Kitle 

ĠletiĢim (Radyo-Televizyon) Anabilim Dalı‟nda Profesör unvanı aldı.  

 

1981-1983 yıllarında A.Ü. Basın Yayın Yüksekokulu Müdür 

Yardımcısı görevini, 1975-1992 yılları arasında Basın Yayın 

Yüksekokulu‟nun Radyo ve Televizyon Bölüm BaĢkanlığı görevini, 

1992-1995 yılları arasında A.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Kurucu Dekanlığı 

görevini, 1996- 1997 yılları arasında K.K.T.C. Doğu Akdeniz 

Üniversitesi (D.A.Ü.) Fen Edebiyat Fakültesi ĠletiĢim BaĢkanı görevini, 

1997-2000 yılları arasında ĠletiĢim Fakültesi Kurucu Dekanı görevini 

yapmıĢtır. 2000 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 

Radyo Televizyon Sinema Bölüm BaĢkanlığı ve Rektör Yardımcılığı 

(Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtımdan sorumlu) görevini sürdürmektedir. 

 

Prof. Dr. Aziz‟in akademik, yönetsel görevleri dıĢında aĢağıdaki 

alanlarda katkıları olmuĢtur: 

 

1998-2000 Trafik AraĢtırmaları ve Merkezi kurucusu ve Müdürü 

1997-2000 K.K.T.C. D.A.Ü.‟de Kadın ÇalıĢmaları Merkezi (D.A.Ü. 

K.A.U.M.) Kurucu Müdürü 

 

Prof. Dr. Aysel AZĠZ‟in ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-216-5780205 

Faks 0-216-5780249 

E-posta aaziz@yeditepe.edu.tr 

Cep 0-533-4627979 

YazıĢma adresi Yeditepe Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 

KayıĢdağı Caddesi KayıĢdağı- 

ĠSTANBUL 

mailto:aaziz@yeditepe.edu.tr
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1996-1998 ĠletiĢim AraĢtırmaları Derneği (Ġ.L.A.D.) kurucusu ve 

BaĢkanı 

1994-1997 Devlet Bakanlığı Ġnsan Hakları Yüksek Kurulu Üyesi 

1993-1997 Basın Ġlan Kurumu Genel Kurul Üyesi 

1993-1997 Ankara Üniversitesi Kadın AraĢtırmaları ve Uygulamaları 

Merkezi (KASAUM) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi 

 

Prof. Dr. Aziz, Bankacı Ergün Aziz ile evlidir. Ġdil ve Elvan 

adında iki kızı vardır. 
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PROF. DR. MURAT BARKAN’IN ÖZGEÇMĠġĠ 

 
 
 Prof. Dr. Murat BARKAN 1958‟de Manisa‟da doğdu. 1981 
yılında Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim Bilimleri Fakültesi‟nden mezun 
oldu. 1981 yılında Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim Bilimleri Fakültesi‟nde 
AraĢtırma Görevlisi olarak göreve baĢladı. 1987 yılında aynı yerde 
doktorasını tamamlayarak Anadolu Üniversitesi-Açık Öğretim Fakültesi 
Eğitim ĠletiĢimi ve Planlaması Bölümü‟nde Yardımcı Doçent, 1988 
yılında ise Doçent oldu. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim 
Bilimleri Fakültesi, Eğitim ĠletiĢimi ve Planlaması Bölümü‟nde Profesör 
oldu ve Bölüm BaĢkanlığı yaptı. 2000-2003 yılları arasında Doğu 
Akdeniz Üniversitesi, ĠletiĢim Fakültesi Dekanı oldu ve Uzaktan Eğitim 
Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.  
 
 2003-2004 yıllarında Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sanatlar 
Fakültesi KuruluĢ Projesi, Kurul BaĢkanlığı ve Akademik Değerlendirme 
Komitesi, Komite Üyeliği görevlerinde bulundu. Akademik kariyerindeki 
baĢarılarına ek olarak 1995-1998 yılları arasında Türkiye Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Açık Lise Kitapları Tasarım ve Uygulama 
Projesi‟nde Öğretim Tasarımcılığı ve Editörlük; 1996-2000 yıllarında 
Ford-OTOSAN Ġnönü Fabrikaları Ġnsan Kaynakları GeliĢtirme 
Projesi‟nde Proje Koordinatörlüğü ve DanıĢmanlık; 1998-2000 yıllarında 
da Dünya Bankası-Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ġlköğretim Okulları 
Projesi‟nde Proje Koordinatörlüğü ve DanıĢmanlık gibi görevleri mesleki 
alandaki deneyimlerinden bazılarıdır. Bunların yanı sıra 1996-1998 
yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı 1. ve 2. Uluslararası Uzaktan Eğitim 
Sempozyumu‟nda Bilim Kurulu Üyeliği, 1998-2000 yıllarında Anadolu 
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yeniden Yapılandırma Kurulu 
Üyeliği gibi teknik deneyimleri olmuĢtur.  
 
 
 

 

Prof. Dr. Murat BARKAN‟ın ĠletiĢim Bilgileri 

Tel - 

Faks - 

E-posta mbarkan@anadolu.edu.tr 

Cep (0533) 866 26 36 

YazıĢma adresi Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim Bilimleri 

Fakültesi ESKĠġEHĠR 
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Resim 34. RTÜK‟de Toplantı 
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PROF. DR. DENĠZ BAYRAKDAR’IN ÖZGEÇMĠġĠ 

 

 

Prof. Dr. Deniz BAYRAKDAR‟ın ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-212-669-65-23 

Faks 0-212-669-43-98 

E-posta dbayrakdar@bahcesehir.edu.tr 

Cep 0-532-344-06-50 

YazıĢma adresi BahçeĢehir Üniversitesi ĠletiĢim 

Fakültesi Dekanı ĠSTANBUL 

 

Prof. Dr. Deniz Bayrakdar 1981 yılında Anadolu Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi Sinema-TV Bölümü‟nde lisans derecesini aldı ve aynı 

fakültede asistan olarak göreve baĢladı. 1986‟da Ġsviçre Hükümetinin 

bursiyeri olarak Universitaet Freiburg, Institut für Journalistik‟te , Audio-

Visuelle Medien alanında “Sartre‟s Existentialismus und die Nouvelle 

Vague” baĢlıklı teziyle yüksek lisans derecesi aldı. 

 

1989 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

ĠletiĢim Bilimleri Programında “Jean-Luc Godard‟ın Sinemasında 

Kadının Yeniden Sunumu” baĢlıklı teziyle doktora derecesi aldı. 1992‟de 

O.D.T.Ü. Görsel-ĠĢitsel Sistemler AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 

(G.Ġ.S.A.M.) baĢkanlığına atandı, Sinema-TV dalında doçentlik ünvanını 

aldı. 1992-1996 yılları arasında Avrupa Topluluğu Med-Campus Projesi 

„Communication Studies‟ Projesi‟nin koordinatörlüğünü yürüttü. Med-

Campus A 126 Yayınlarını kurdu. 1994-1995 döneminde, „Women 

Producers and Managers in Media‟ Projesinin Akdeniz Ülkeleri 

Temsilciliği‟ni üstlendi.  

 

1997‟de Ġstanbul Bilgi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Sinema-TV 

Bölümü baĢkanlığına atandı. 1998 yılında aynı üniversitede profesörlük 

unvanını aldı, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-TV Yüksek Lisans 

Programı‟nın (M.A.) koordinatörlüğünü üstlendi.  

 

2001‟de  BahçeĢehir Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dekanlığı 

görevini üstlendi. 2004 yılından bu yana BahçeĢehir Üniversitesi ĠletiĢim 

Fakültesi Sinema-TV Bölüm BaĢkanlığı ve Dekanlık görevlerini 

yürütüyor. 
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1993-2003 döneminde Sinema‟da Kadının Temsili, Medya ve 

Toplumsal Cinsiyet, Medya ve Kimlikler, ĠletiĢim Devrimi üzerine 

kitap/derleme ve makale yayınlamıĢtır. 1999 yılından bu yana „Türk Film 

AraĢtırmalarında Yeni Yönelimler‟ konferansını düzenlemektedir. Ġlk üç 

konferansın derlemeleri yayınlanmıĢtır. Alman Hükümeti, Salzburg 

Semineri ve  21
st
 Century Trust ve S.C.O.U.T.T. (Standing Committee of 

Turkish Teachers of Turkish Studies, Ġngiltere) bursları almıĢtır.  
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PROF. DR. ABDÜLKUDDÜS BĠNGÖL’ÜN ÖZGEÇMĠġĠ 
 

 

Prof. Dr. Abdülkuddüs BĠNGÖL‟ün ĠletiĢim Bilgileri 
Tel 0-442-234-18-93 
Faks  
E-posta abingol@atauni.edu.tr 
Cep 0-542-311-31-39 
YazıĢma adresi Atatürk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi  

25240 ERZURUM 

 

Prof. Dr. Abdulkuddüs BĠNGÖL, 28 Mart 1952 tarihinde 

Erzurum‟da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra 

1972-1973 eğitim-öğretim yılı Haziran döneminde Ankara Üniversitesi 

Ġlahiyat Fakültesi Sistematik Felsefe ve Mantık Kürsüsü‟nden pekiyi 

derece ve birincilikle mezun oldu. 1973-1975 yılları arasında MEB 

Erzurum Endüstri Meslek Lisesinde öğretmen ve müdür yardımcısı 

olarak görev yaptı. Aynı yıllarda Ankara Üniversitesi‟nde Sistematik 

Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı‟nda Prof. Dr. Necati Öner‟in ilmi 

idaresinde doktora çalıĢmalarına baĢladı. 30 Mart 1978 Tarihinde 

“Gelenbevi‟nin Mantık AnlayıĢı” konulu doktora tezi ile kendisine pekiyi 

dereceyle söz konusu Anabilim Dalında doktor unvanı verildi. 

07.06.1978 tarihinde Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe 

Bölümü‟ne doktor asistan olarak atandı. 06.10.1982 tarihinde yardımcı 

doçent, 14.04.1983 tarihinde de doçent oldu. 1984 yılında Atatürk 

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü BaĢkanlığı‟na 

getirildi. 13.01.1989 tarihinde Y.Ö.K. tarafından aynı bölümde açık 

bulunan profesörlük kadrosuna atandı. 1995-1997 yılları arasında aynı 

fakültenin dekan yardımcılığı görevini de yürüten Prof. Dr. Bingöl 

25.08.1997 tarihinde Atatürk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi‟ne kurucu 

dekan olarak atandı. 02.02.1999 tarihinde ĠletiĢim Fakültesi Radyo 

Televizyon ve Sinema Bölümü ĠletiĢim Bilimleri Anabilim Dalında açık 

bulunan profesörlük kadrosuna atanan Bingöl, halen bu Fakültenin 

Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm BaĢkanlığını yürütmektedir.  

 

AraĢtırma, inceleme ve yöneticilik faaliyetlerin yanında bilim 

adamı yetiĢtirme yolunda da önemli gayretleri olan Prof. Dr. Bingöl, 

Fransızca ve Arapça bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

 



 

 

326 

Prof. Dr. Bingöl‟ün genelde “Sistematik Felsefe ve Mantık” 

özelde Mantık Tarihi ve Mantık-Dil ĠliĢkisi ve Dil Felsefesi, Mantık ve 

ĠletiĢim konularında basılmıĢ kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Yayın 

listesine Atatürk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Web sayfalarından 

ulaĢılabilir.  
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PROF. DR. CEMAL BIYIK’IN ÖZGEÇMĠġĠ 

 

 Prof Dr. Cemal Bıyık 1950 yılında Trabzon‟da doğdu. Trabzon 

Lisesi‟ni bitirdikten sonra KTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi 

ve Fotogrametri Bölümü‟nde lisans öğrenimini tamamladı. Aynı 

bölümde 1976 yılında Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı ve AraĢtırma 

Görevlisi olarak göreve baĢladı. 1987 yılında Doktor unvanını aldı. 1988 

yılında Yardımcı Doçent, 1995 yılında Doçent ve 2001 yılında Profesör 

oldu.  

 

 Jeodezi‟nin Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı‟nda Kadastro ve 

Mülkiyet Uygulamaları, Proje Planlaması, Ölçme Bilgisi konularında 

dersler verdi ve 11 Yüksek Lisans ile 5 Doktora tezi yönetti. 

 

 Üniversite‟de Bölüm BaĢkan Yardımcılığı, Dekan Yardımcılığı, 

Yüksekokul Müdürlüğü, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği ve Rektör 

DanıĢmanlığı gibi idari görevlerde bulunan Cemal Bıyık, 2003 yılında 

yeni kurulan ĠletiĢim Fakültesi‟ne Dekan olarak atanmıĢtır.  

 

 Ġngilizce bilen Cemal Bıyık, evli ve iki çocuk babasıdır.    

 

Prof. Dr.  Cemal BIYIK‟ın ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-462-325-32-41 

Faks 0-462-325-32-05 

E-posta biyik@jbsd.ktu.edu.tr 

Cep 0- 535- 741-90-68 

YazıĢma adresi Karadeniz Teknik Üniversitesi  

ĠletiĢim Fakültesi Trabzon 
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Resim 35. RTÜK BaĢkanı Fatih Karaca ve Doç. Dr. Zakir AvĢar 
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PROF. DR. ALĠ ATIF BĠR’ĠN ÖZGEÇMĠġĠ 

 

 

Prof. Dr. Ali Atıf 1962 yılında Samsun‟da doğdu. 1984 yılında 

Anadolu Üniversitesi Reklam ve Halkla ĠliĢkiler Bölümü‟ne AraĢtırma 

Görevlisi olarak atandı. 1987 yılında aynı bölümde yüksek lisans yaptı. 

1989 yılında Marquette University‟den (Wisconsin-ABD) Kitle ĠletiĢimi 

ve Reklamcılık dalında M.A. derecesi aldı. 

 

1992 yılında, Reklam ve Halkla ĠliĢkiler dalında doktor, 1993 

yılında doçent oldu. 1998 yılında ise profesörlüğe atandı. 1994 yılında 

Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 

1995-2002 yıllarında Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcılığı 

görevlerini yürüttü. Ocak 2004‟te hala yürütmekte olduğu, Anadolu 

Üniversitesi ĠletiĢim Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak atandı. 

 

1994-2003 yılları arasında Televizyon Ġzleyici AraĢtırmaları 

Komitesi‟nin Teknik DanıĢmanlığını, A.G.B. Anadolu A.ġ. denetim 

projesi baĢkanlığını ve TNS PIAR tarafından yürütülen “basın okur” 

araĢtırmasının denetçiliğini yaptı. 

 

Aktüel Para dergisinde yazılar yazdı. Halen Hürriyet gazetesinde 

ve Tempo dergisinde haftalık yazılar yazmakta, ġubat 2003‟ten bu yana 

CNN TURK „de “Atıf Hoca ile Reklam ve Rekabet” adlı programı 

hazırlayıp sunmaktadır. 

 

 

Prof. Dr. Ali Atıf BĠR‟ in ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-222-320-45-20 

Faks 0-222-320-45-20 

E-posta aabir@anadolu.edu.tr 

Cep 0-532-228-00-80 

YazıĢma adresi Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim Bilimleri 

Fakültesi ESKĠġEHĠR 

mailto:aabir@anadolu.edu.tr


 

 

330 

ĠletiĢim Bilimleri Fakültesi‟nde : Reklamcılığa GiriĢ, ĠletiĢim 

AraĢtırmaları, Kamuoyu AraĢtırmaları, Reklam Kampanyaları, Halkla 

ĠliĢkiler Kampanyaları, ĠletiĢim Ahlakı, Sayısal Olmayan AraĢtırma 

Teknikleri,Lisansüstü düzeyinde : Pazarlama ĠletiĢimi Stratejileri, Ġleri 

AraĢtırma Teknikleri, Kitle ĠletiĢim Kuramları derslerini vermektedir. 
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PROF. DR. ÖZDEN ÇANKAYA’NIN ÖZGEÇMĠġĠ 

 

 

Prof. Dr. Özden ÇANKAYA 1968 yılında Ġstanbul Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi‟nden, 1981 yılında  Türkiye ve Ortadoğu Amme Ġdaresi 

Enstitüsü Kamu  Yönetimi Yüksek Lisans Programı‟ndan mezun oldu. 

1969-1970 yılları arasında Ġstanbul Barosu‟na kayıtlı olarak avukatlık 

yaptı. 1970-1979 yılları arasında TRT Ġstanbul Radyosu Eğitim-Kültür 

Yayınları Prodüktörü, 1979-1981 yılları arasında TRT Genel Müdürlüğü 

Televizyon Yayınları Denetçisi olarak görev yaptı. 1982 yılında Marmara 

Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu ve ĠletiĢim Fakültesi‟nde Öğretim 

Görevlisi oldu. 1987 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Radyo-Televizyon Anabilim Dalı‟nda doktorasını tamamladı. 

1991 yılında Televizyon Yapım Yönetim Anabilim Dalı‟nda Doçent, 

1997 yılında Radyo-Televizyon Dalında Profesör oldu.  

 

1999 yılından beri Galatasaray Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi‟nde 

Dekanlık yapmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Özden ÇANKAYA‟nın ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-212-227-51-47 

Faks 0-212-227-51-48 

E-posta ocankaya@gsu.edu.tr 

Cep 0-533-642-25-90 

YazıĢma adresi Galatasaray Üniversitesi  ĠletiĢim 

Fakültesi  ĠSTANBUL 

mailto:ocankaya@gsu.edu.tr
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Resim 36. Ġkinci Ulusal ĠletiĢim Kongresi (2001) 
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DOÇ. DR. PEYAMĠ ÇELĠKCAN’IN ÖZGEÇMĠġĠ 

 

 

Doç. Dr. Peyami Çelikcan 1986 yılında Ankara Üniversitesi 

Basın Yayın Yüksekokulu Radyo Televizyon Sinema Bölümü‟nden 

mezun oldu. 1990 yılında The University of West Florida‟da, 

Communication Arts Department‟da Yüksek Lisans öğrenimini 

tamamladı. 1992-1993 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü‟nde, 1993-1995 yılları arasında Gazi Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü‟nde AraĢtırma 

Görevlisi olarak görev yaptı. 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü‟nde 

doktora öğrenimini tamamladı.  

 

1995 yılında Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Radyo 

Televizyon Sinema Bölümü‟nde Yardımcı Doçent, 1997 yılında ise 

Doçent oldu. 1996 yılında Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Radyo 

Televizyon Sinema Bölümü‟nde Eğitim Koordinatörlüğü görevini yaptı. 

1998 yılında Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dekan Yardımcılığı 

görevini yerine getirdi.  

 

ġu an Doğu Akdeniz Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dekanlığı‟nı 

yapmaktadır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Peyami ÇELĠKCAN‟ın ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-312- 212- 64-95  

Faks 0-312- 212- 18- 32 

E-posta peyamicelikcan@medu.edu.tr 

Cep  

YazıĢma adresi Doğu Akdeniz Üniversitesi ĠletiĢim 

Fakültesi  KIBRIS 
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PROF. DR. HASRET ÇOMAK’IN ÖZGEÇMĠġĠ  

 

 

 Prof. Dr. Hasret ÇOMAK'ın 1956 yılında Bartın'da doğmuĢtur. 

Deniz Kuvvetleri namına eğitim gördüğü Kara Harp Okulu'ndan 1976'da 

mezun olmuĢtur. Daha sonra 1982'de Ġstanbul Üniversitesi Ġktisat 

Fakültesi'ni ve 1988'de Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 

bitirmiĢtir. 

 

  Aynı Üniversitede; 1984 yılında Uluslararası ĠliĢkiler Anabilim 

Dalı‟nda Yüksek Lisans eğitimini bitirmiĢ, 1987'de "Ġktisat Doktoru" 

ve 1990'da da "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktoru" olmuĢtur. 

 

 "Uluslararası ĠliĢkiler" Anabilim Dalı'nda 1996'da "Doçent" unvanını 

almıĢ ve 1997 yılında Albay rütbesine terfi etmiĢtir. Deniz Harp 

Okulu'ndaki görevinden 2001'de istekle emekli olmuĢtur. 

 

 2002 yılında Kocaeli Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler Anabilim 

Dalı'nda profesörlüğe yükseltilmiĢ, müteakiben Uluslararası ĠliĢkiler 

Anabilim Dalı ve Uluslararası ĠliĢkiler Bölüm BaĢkanlığı'na getirilmiĢtir. 

Bu görevlerle birlikte yürütmek üzere Yükseköğretim Kurulu'nun 11 

Temmuz 2003 tarihli kararı ile Kocaeli Üniversitesi iletiĢim Fakültesi 

Dekanlığı'na atandırılmıĢtır. 

 

Lisans ve Lisansüstü düzeyde; Jeopolitik, KüreselleĢme, 

Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütlenme, Avrupa Birliği Hukuku, 

Uluslararası Ġnsan Hakları Sorunları, Türk DıĢ Politikası, Dünya Güç 

Dengeleri, Dünya Güç Merkezleri ve Stratejileri, KüreselleĢme ve 

Uluslararası Güvenlik, Uluslararası Güvenlik ve Yeni Güvenlik AnlayıĢları 

derslerini vermektedir. 

 

 

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK'ın ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-262-5115790 

Faks 0-262-5115790 

E-posta hasretcomak@superonline.com 

Cep 0-532-5447206 

YazıĢma adresi Kocaeli Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 

Hereke YerleĢkesi 41800 KOCAELĠ 
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17 ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluĢ, vakıf ve derneğin 

üyesidir. EĢi, Galatasaray Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesî'nde Yardımcı 

Doçenttir. 
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PROF. DR. DURSUN ALĠ DĠNÇ'ĠN ÖZGEÇMĠġĠ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Dursun Ali DĠNÇ'in ĠletiĢim Bilgileri 

Tel  

Faks 0-332-2410063 

E-posta dadinc@selçuk.edu.tr 

Cep 0 542 6801415 

YazıĢma adresi Selçuk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 

KONYA 



 

 

338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resim 38. 2
nd

 International Symposium Communication in the 

Millennium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

339 

PROF. DR. ZAFER DOĞAN’IN ÖZGEÇMĠġĠ 

 

  

 

Prof. Dr. Zafer DOĞAN 1951 yılında Bandırma‟da doğdu. 1973 

yılında Ġstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Grafik 

Sanatlar Bölümü‟nde Lisans eğitimini tamamladı.  

 

1974 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim 

Sinema-TV Bursunu kazanarak Amerika BirleĢik Devletleri'ne gitti. 

1975 yılında, Washington D.C. Georgetown University'de Ġngilizce 

öğrenimi yaptı.  

 

1975-1978 yılları arasında, California San Francisco State 

University'de Sinema-Televizyon Yüksek Lisans öğrenimini 

tamamlayarak Master of Arts ( M.A.) derecesini aldı. 1978 yılında 

Türkiye'ye dönerek Ġstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek 

Okulu'nda Grafik Bölümü Film ve Animasyon Dalı Asistanı olarak 

göreve baĢladı.  

 

1982 yılında Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi 

bünyesinde açılan Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü ve Sinema -

Televizyon Anasanat Dalı'nın Kurucu Öğretim Üyesi olup, günümüzdeki 

adıyla Sinema- Televizyon Bölümünde 1982-1999 yılları arasında Bölüm 

BaĢkanlığı yaptı. 

 

1983 yılında, M.Ü.‟nde Doktora eĢdeğeri Sinema-Televizyon 

Sanat Yeterliliği unvanını aldı. 1986 yılında Yardımcı Doçentliğe atandı. 

1987 yılında Sinema-Televizyon – Fotoğraf Anasanat sınavına girerek 

Doçentliğe atandı. 1993 yılında Marmara Üniversitesi GSF Sinema-TV-

Fotoğraf Anasanat Dalı‟nda Profesör unvanını aldı. 1984 yılından beri 

GSF Fakülte Kurulu Üyeliği, 1986 yılından beri Marmara Üniversitesi 

 

Prof. Dr. Zafer Doğan‟ın ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-212-669-65-23/141-146 

Faks 0-212-669-43-98 

E-posta zdogan@bahcesehir.edu.tr 

Cep 0-532-257-40-10 

YazıĢma adresi MarmaraÜniversitesi 

G.S.Fakültesi ĠSTANBUL 
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Televizyon-Film Stüdyoları Kurucu Üyesi olarak, TV Stüdyoları Yürütme 

Kurulu Üyeliğini sürdürmüĢtür. 1986 yılından beri ve halen Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinema-TV Anasanat Dalı 

BaĢkanlığı ve Program DanıĢmanlığı görevini yapmıĢtır. 1993 yılından beri 

ve halen M.Ü. GS Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi olup, bu Enstitüde 

Sinema-TV Anasanat Dalı BaĢkanlığı görevini yürütmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

341 

PROF. DR. SUAT GEZGĠN’ĠN ÖZGEÇMĠġĠ 

 

 

 

1952 yılında Erzurum‟da doğan Prof. Dr. Suat Gezgin,  orta ve 

lise öğrenimini Muğla Turgut Reis Lisesi‟nde, Lisans, Yüksek Lisans ve 

Doktora eğitimlerini Aix-Marseille Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Sosyoloji-Etnoloji ve Pierre et Marie Curie Paris VI. Üniversitesi 

Antropoloji ve Prehistorya Anabilim dallarında tamamlanmıĢtır. 1983-

1993 yıllarında Aix-Marseille Üniversitesi Antropoloji Laboratuarında 

Asistan, BaĢ Asistan, Doçentlik kadrolarında görev almıĢtır. Paris 

Müzeler Genel Müdürlüğü‟nde Antropoloji Anabilim Dalı Müdür 

Yardımcılığı görevlerini üstlenmiĢtir. Fransa‟da bulunduğu yıllarda  

Hürriyet Gazetesi DıĢ Haberler Temsilciliği görevini yürütmüĢ, 

Türkiye‟deyken, aynı gazetenin Haber Merkezi‟nde görev yapmıĢtır. 

 

YaklaĢık 20 yıllık Fransa deneyiminden sonra Türkiye‟ye dönen 

Gezgin, halen Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi‟nde Gazetecilik 

Bölüm BaĢkanı, Dekan ve Ġstanbul Üniversitesi Senato Üyesi unvanlarını 

taĢımaktadır. Ayrıca Basın Konseyi, Gazeteciler Cemiyeti Üyeliği ve 

Basın Ġlan Kurumu Yönetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. Görevli 

bulunduğu Fakülte içerisinde ve dıĢarıda yayınlanan birçok derginin 

Genel Yayın Yönetmenliği‟ni üstlenmiĢtir. Fakültede yayınlanan dergi ve 

gazetelerin yanı sıra Cumhuriyet Gazetesi, Radikal Gazetesi, Finansal 

Forum gibi gazetelerde yazıları ve incelemeleri yayınlanmaktadır. Gerek 

yurtiçinde gerekse yurtdıĢında gerçekleĢtirilen birçok konferansa 

bildirileriyle katkıda bulunmuĢtur. ÇeĢitli kurum ve kuruluĢlar tarafından 

gazetecilik ve iletiĢim alanında düzenlenen birçok yarıĢmada Seçici 

Kurul Üyeliği bulunmaktadır. 

 

 

Prof. Dr. Suat Gezgin‟in ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-212-440-03-01 

Faks 0-212-511-35-02 

E-posta gezgin@istanbul.edu.tr 

Cep 0-505-212-59-09 

YazıĢma adresi Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 

ĠSTANBUL 

mailto:gezgin@istanbul.edu.tr
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Suat Gezgin‟in turizme verilen destek ve kamuoyunun 

bilinçlendirilmesine sağlanan katkılardan ötürü, Turizm Bakanlığı 

tarafından verilen TeĢekkür Belgesi bulunmaktadır. Aralık 2002‟de 

MOTĠF Halk Oyunları Eğitim Derneği Gençlik Kulübü‟nün düzenlemiĢ 

olduğu VIII. Geleneksel Halkbilim Ödülleri, „Halkbilim AraĢtırma 

Ödülü‟ne layık görülmüĢtür. Ayrıca Ġnsanlık Tarihi Enstitüsü ve I. Albert 

Vakfı tarafından, Antropoloji alanında bilim dünyasına önemli katkılarda 

bulunulduğu gerekçesiyle verilen ödülü bulunmaktadır. Monaco Prensi 

Albert, Fransız Tarih Öncesi Ġnsanlık Vakfı‟nda düzenlenen törenle, 

Türkiye‟den ilk defa bu ödüle layık görülen Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Gezgin‟i bilimsel çalıĢmalarından dolayı 

ödüllendirmiĢtir. Fransızca bilen Prof. Dr. Suat Gezgin evli ve bir çocuk 

babasıdır.  
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PROF. DR. ABDUL GHAFOOR’UN ÖZGEÇMĠġĠ 

 

 

Prof. Dr. Abdul GHAFOOR‟un ĠletiĢim Bilgileri 
Tel +90-392-671 11 11 (Ext. 2300) 

Faks  

E-posta ghafoor_abdul@hotmail.com 

Cep  

YazıĢma adresi Cyprus International University, 

Haspolat, Mersin 10 Turkey.  

 

Prof. Dr. Abdul Ghafoor 1958 yılında Pakistan‟da doğdu. GeliĢim 

Ekonomisi Doçenti olup, halen Sosyal Bilimler Enstitüsü Direktörü ve 

ĠletiĢim Fakültesi Dekanı olarak Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi‟nde 

çalıĢmaktadır. Eğitim yaĢamının ilk bölümünde Pakistan‟da bulunan 

Quid-e-Azam Tarım Üniversitesinde Doğal Bilimlerde Yüksek Lisans ve 

Doktora çalıĢması; ikinci bölümünde ise Ġngiltere Bradford 

Üniversitesi‟ne bağlı Proje Planlama Merkezinde Yüksek Lisans ve 

Doktora çalıĢması, bunlara ek olarak, aynı Üniversitede AraĢtırma 

Yöntemleri konusunda Lisans Üstü diploma çalıĢması yapmıĢtır. 

Öğretim kariyerinde, mikro ve makro ekonomi, kamu ekonomisi, 

kamu maliyesi, maliyet-kar analizi, yönetim ekonomisi, matematiksel 

ekonomi, geliĢim ekonomisi ve benzer dersler vermiĢtir. Ayrıca, temel 

istatistik, hesaplama ve kantitatif teknikler, kantitatif ve kalitatif veri 

analizi gibi çeĢitli istatistik ve ekonometri derslerini de SPSS, MFIT, E-

Views ve  NUD.IST gibi yazılımlar kullanarak vermiĢtir. 

Gerek mikro gerekse makro düzeyde olmak üzere 

telekomünikasyon ve elektrik endüstrilerinin performansının 

değerlendirilmesine yönelik doktora düzeyinde araĢtırma çalıĢması 

yürütmektedir. Londra‟daki Ashgate Publishing Company bu çalıĢmayı 

kitap haline getirmiĢtir. Halen ilgilenmekte olduğu diğer çalıĢmaları ise 

çeĢitli uluslararası dergilerde yayınlanmıĢtır. Yine araĢtırmaya yönelik 

ilgi alanları ise, gerek mikro gerekse makro düzeydeki verimlilik analizi 

ve özellikle geliĢmekte olan ülkelere yönelik olarak stabilizasyon 

politikalarının kamu sektörü harcamaları üzerindeki etkisinin analizidir. 

 

Ġdari yönetim açısından ise, ders koordinatörü, seminer 

koordinatörü, kayıt ve personel iliĢkileri danıĢmanı, araĢtırma çalıĢmaları 

komite üyeliği, kısa ve uzun vadeli eğitim kurslarının planlanması ve 

uygulanması gibi görevler yürütmüĢtür. Çok çeĢitli idari yönetim 
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becerileri düĢünüldüğünde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ekim 2000 

tarihinden itibaren kendisine Ekonomi Bölüm BaĢkanlığı görevi vermiĢ 

olup, daha sonra da aynı Üniversitede ĠletiĢim Fakültesi Dekanlığı ve 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Direktörlüğüne getirilmiĢtir. 
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PROF. DR. DURSUN GÖKDAĞ’IN ÖZGEÇMİŞİ 

 

 

Prof. Dr. Dursun GÖKDAĞ‟ın ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-222-335-05-80/2531 

Faks 0-222-320-45-20 

E-posta dgokdag@anadolu.edu.tr 

Cep  

YazıĢma adresi Mersin Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi  

Ġçel -  MERSĠN 

 

Prof. Dr. Dursun GÖKDAĞ 1969 yılında Ankara Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Fakültesi‟nden mezun oldu. 1986 yılında Anadolu 

Üniversitesi ĠletiĢim Eğitimi ve Planlaması Bölümü‟nde yardımcı doçent, 

1989 yılında Doçent, 1994 yılında Profesör oldu. Eğitim Televizyonu, 

Uzaktan Öğretim, Öğretim Materyali Tasarımı, Öğretim Tasarımı Ve 

Eğitim Ġhtiyacı Analizi gibi konularda çalıĢmalar yaptı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resim 39. 2
nd

 International Symposium Communication in the 

Millenium 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

347 

PROF. DR. NURETTİN GÜZ’ÜN ÖZGEÇMİŞİ 

 

 

 Prof. Dr. Nurettin GÜZ 1961 yılında Konya, AkĢehir‟de doğdu. 

1981 yılında AĠTĠA Gazetecilik ve Halkla ĠliĢkiler Yüksek Okulunu 

(Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi) bitirdi. Gazi Üniversitesi‟nde 

Yüksek Lisans öğrenimini, Ankara Üniversitesi‟nde Doktora öğrenimini, 

tamamladı. 

 Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliği‟nde 

ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT)‟nda görev yaptı. 1987 

yılında Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi‟ne geçti.  

 1989 yılında Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Gazetecilik 

Bölümü‟nde Yardımcı Doçent, 1995 yılında ĠletiĢim Bilimleri Anabilim 

Dalında Doçent, 2001 yılında Profesör oldu. 

 Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölüm BaĢkanlığı (1991-1992), 

Selçuk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dekanlığı (1996-1999) görevlerini 

yürüttü. Halen Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dekanı olarak görev 

yapmaktadır.  

 ĠletiĢim alanında yayınlanmıĢ dört kitabı yanında ulusal ve uluslar 

arası dergilerde yayınlanmıĢ çok sayıda makalesi, bir kısmı yayınlanmıĢ 

olan çok sayıda tebliği ve iletiĢim alanındaki birçok projede aldığı 

görevler vardır.  

 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programında dersler verdi, 

Yüksek Lisans ve Doktora programlarında çok sayıda tez yönetti.  

 Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Güz Ġngilizce bilmektedir. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Nurettin GÜZ‟ün ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-312-223-32-54 

Faks 0-312-212-18-32 

E-posta nurguz@gazi.edu.tr 

Cep 0-542-435-87-20 

YazıĢma adresi Gazi Üniversitesi  ĠletiĢim Fakültesi 

ANKARA 
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PROF. DR. NÜKHET GÜZ’ÜN ÖZGEÇMİŞİ 

 

 

Ankara‟da doğan GÜZ , Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Fransız ve Roman Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde sırasıyla Lisans, 

Yüksek Lisans ve Doktorasını  yapmıĢtır.  

 

1985 yılında “Yardımcı Doçent, 1987 yılında “Doçent” ve 

1991‟de “Profesör” olmuĢtur. 1994-2000 yılları arasında Ġstanbul 

Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesinde “Dekanlık yapan Nükhet GÜZ Ģu anda 

Ġstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı‟nı 

yürütmektedir.  

 

Uluslararası Göstergebilim Derneği (Association Internationala 

de Sémiotique), Fransız Göstergebilim Derneği (Association Française 

de Sémiotique), Québec Göstergebilim Derneği (Societe de Sémiotique 

de Québec), Basın Konseyi üyesidir.  

 

GÜZ, Fransızca, Ġtalyanca, Ġngilizce, Latince, Almanca olmak 

üzere 5 tane yabancı dil bilmektedir. 

 

Uzmanlık Alanları: 

Dilbilim – Göstergebilim – KiĢilerarası ĠletiĢim – Halkla ĠliĢkiler -  

Reklamcılık – Kitle  ĠletiĢimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr.  Nükhet GÜZ‟ÜN ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-212-6393024 

Faks 0-212-5511189 

E-posta n.guz@iku.edu.tr 

Cep 0 532 2739833 

YazıĢma adresi Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım 

Fakültesi  ĠSTANBUL 
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PROF. DR. ERSAN İLAL’IN ÖZGEÇMİŞİ 

 

 

  

 Prof. Dr. Ersan ĠLAL 1937 yılında doğdu. 1964 yılında Ġstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi‟nde lisansını yaptı. 1969 yılında Ġstanbul 

Üniversitesi‟nde Kamu Hukuku alanında yaptığı çalıĢmalarla Kamu 

Hukuku Doktoru oldu. 1975 yılında Master of  Comparative 

Jurisprudence, New York Universty‟de yüksek lisansını yaptı. 1978 

yılında Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi‟nde Kamu Hukuku 

Doçenti oldu.  1987 – 1997 yılları arasında Ġstanbul Üniversitesi‟nde 

S.B.F. Kurucu Öğretim Üyesi, 1994 – 1996 yılları arasında KKTC 

Uluslararası Amerikan Üniversitesi‟nde, Fen – Edebiyat Fakültesi 

Kurucu Dekanı ve ĠletiĢim Bölümü BaĢkanı, 1997 – 2003 yılları arasında 

da Maltepe Üniversitesi‟nde ĠletiĢim Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.  

 

 2003 yılından bu yana Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Dekan Yardımcısı, Radyo – TV Bölüm BaĢkanı olarak görev 

yapmakta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr.  Ersan ĠLAL‟ın ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-212-2430271-73-77 

Faks 0-212-2430278 

E-posta eilal@beykent.edu.tr 

Cep  

YazıĢma adresi Beykent Üniversitesi ĠSTANBUL 
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PROF. DR. FARUK KALKAN’IN ÖZGEÇMİŞİ 

 

 

 1946 yılında GümüĢhane‟de doğdu. 1969 yılında Ankara 

Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nu 

bitirdi. Ekim 1969 - Haziran 1970 yılları arasında TRT Ankara TV‟de 

sözleĢmeli yapımcı olarak çalıĢtı. 1970 Temmuz ayında Milli Eğitim 

Bakanlığı bursu kazanarak 1416 Sayılı Yasa uyarınca Ġngiltere'ye 

lisansüstü yapmaya gönderildi. 1974 yılında Ġngiltere'de Keele 

Üniversitesi'nde öğrenimini tamamlayarak Ekim 1974‟te Türkiye'ye 

döndü. Ekim 1974 - Nisan 1977 tarihleri arasında TRT Ankara TV‟de 

programcı olarak çalıĢtı. Ekim 1977‟de Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi, Sinema-TV Bölümü'nde Asistan olarak göreve baĢladı. 1980 

yılı yaz aylarında üç ay süre ile ABD'de çeĢitli üniversitelerde konusuyla 

ilgili araĢtırmalar yaptı. 1982 yılında yeni YÖK yasası ile birlikte Ege 

Üniversitesi bünyesinden ayrılarak yeni kurulan Dokuz Eylül 

Üniversitesi'ne bağlanan GSF'de Sinema-TV Bölümü‟nde öğretim 

görevlisi olarak çalıĢmaya devam etti.  

 

1986 yılında DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Sinema 

Anasanat Dalı'nda "Sanatta Yeterlik" diploması aldı. Aynı Fakülte'de 

1987 yılında yardımcı Doçent ve 1988 yılında doçent oldu. 1991 yılında 

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden ikinci doktorasını yaparak Sinema-

TV doktoru unvanını da aldı.  

 

1994 yılında DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'ne Sinema-TV 

Profesörü olarak atandı. 1996 yılında aynı fakültede Dekan olarak göreve 

atandı. 2000 yılı ġubat ayında bu görevinden emekli olarak, Kıbrıs'ta 

Lefke Avrupa Üniversitesi ĠletiĢim Bilimleri Fakültesi'ne Dekan oldu ve 

halen bu görevini sürdürmekte.  

 

 

Prof. Dr. Faruk KALKAN‟IN ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-392-6602000-3050 

Faks 0-392-7277370 

E-posta fkalkan@lefke.edu.tr 

Cep  

YazıĢma adresi L.Avrupa Üniversitesi KIBRIS 
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YayınlanmıĢ üç kitabı ve pek çok makalesi bulunmaktadır. Ayrıca 

tüm öğretim hayatı boyunca TRT, T.C Kültür Bakanlığı ve çeĢitli özel 

kuruluĢlara Fakülte Döner Sermayesi kapsamında, dizi film, belgesel 

film, tanıtım ve reklam filmleri yaptı. Ġki filmi yurt içinde ve dıĢında ödül 

kazanmıĢtır. 
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PROF. DR. NİLÜFER KARLI’NIN ÖZGEÇMİŞİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Nilüfer KARLI‟nın ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-212-5335765-606 

Faks 0-212-5340965 

E-posta narli@khas.edu.tr 

Cep  

YazıĢma adresi Kadir Has Üniversitesi ĠletiĢim 

Fakültesi ĠSTANBUL 
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YRD. DOÇ. DR. İSMAİL KIZILBAY’IN ÖZGEÇMİŞİ 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Ġsmail KIZILBAY 23.11.1969 yılında Adana‟da 

doğdu. Adana Cebesoy Ġlkokulu‟ndan sonra ortaokulu Federal 

Almanya‟da, liseyi ise Adana Ayas Koleji‟nde tamamladı. 1987 yılında 

Ege Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu, Gazetecilik ve Halkla 

ĠliĢkiler Bölümü‟ne kaydını yaptırdı. Üniversite öğrenimi boyunca 

Hürriyet Gazetesi‟nde gece muhabirliğinden baĢlayarak, polis-adliye, 

kent ve politika alanlarında muhabir olarak görev yaptı. Aynı dönemde 

birçok dergi ve gazetede içerik üretimi ve yönetim aĢamalarında görev 

aldı. Gazetecilik alanında Yüksek Lisans eğitimine baĢlamasının 

ardından 1993 yılında Ege Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Gazetecilik 

Bölümü‟nde AraĢtırma Görevlisi olarak göreve baĢladı. 1998 yılında Ege 

Üniversitesi‟nden ayrılan Kızılbay, Ġzmir Kanal 1 Televizyonu‟nda 

Genel Müdür olarak görev aldı. 1999 yılında ise Star Gazetesi Ege Bölge 

Temsilci Yardımcısı olarak çalıĢma hayatına devam eden Kızılbay 2000-

2003 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi‟nde 

Öğretim Elemanı olarak görev yaptı. 

  

2003/2004 öğretim yılından itibaren Ġzmir Ekonomi Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi‟nde göreve baĢlayan Kızılbay, 2004 yılı itibariyle 

ĠletiĢim Fakültesi Dekan Vekili olarak atandı. Kızılbay aynı zamanda 

Ġzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci Dekan Yardımcılığı görevini de 

sürdürmektedir. 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Ġsmail KIZILBAY‟ın ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-232-488-81-27 

Faks 0-232-488-82-45 

E-posta ismail.kizilbay@ieu.edu.tr 

Cep 0-532-405-90-17 

YazıĢma adresi Ġzmir Ekonomi Üniversitesi ĠletiĢim 

Fakültesi 35330 ĠZMĠR 

mailto:ismail.kizilbay@ieu.edu.tr
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 Hürriyet Vakfı, Foto Muhabirleri Derneği, Atatürkçü DüĢünce 

Derneği ve Ege Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi‟nin düzenlediği çeĢitli 

yarıĢmalardan dereceleri bulunan Kızılbay iyi derecede Almanca ve 

Ġngilizce biliyor. Evli ve bir çocuk babasıdır. 
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DOÇ. DR. FAHRETTİN KORKMAZ’IN ÖZGEÇMİŞİ 

 

 

 Doç. Dr. Fahrettin KORKMAZ 08.09.1955  yılında Erzurum Ġli 

Ġspir Ġlçesi Cibali Köyü‟nde doğmuĢtur. Ġlkokulu Cibali köyünde, orta 

öğrenimini Erzurum‟da, Lise öğrenimini Samsun Devrim Lisesinde 

yapmıĢtır. Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi‟nden 1981 yılında 

mezun olmuĢtur. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Erzurum 

Barosuna bağlı olarak yedi yıl süre ile serbest avukatlık yapmıĢtır. 

1992 yılında “Hukuk Tarihi”inde doktora tezini tamamladıktan sonra 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi T.Ekonomisi Bölümü‟nde 

Yardımcı Doçent olarak çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Üniversiteye bağlı 

Hukuk, Ziraat, Ġktisadi Ġdari Bilimler, Mühendislik ve ĠletiĢim 

Fakültelerinde Anayasa Hukuku, ĠĢ Hukuku, Temel Hukuk ve ĠletiĢim 

Hukuku  derslerini vermektedir. 2000 yılında Doçent olmuĢtur. 1998  

yılından beri ĠletiĢim Fakültesi‟nde çalıĢmaktadır. 

 

 Alman Federal Meclisi‟nin davetlisi olarak 1999, 2001 ve 2003 

yıllarında birer aylık sürelerle Almanya, Ġsviçre, Fransa, Belçika, 

Hollanda‟da çalıĢan Türk ĠĢçilerine seminer vermek üzere yurtdıĢında 

bulunmuĢtur. Yabancılar Meclisi tarafında “Onur Belgesi”yle 

ödüllendirilmiĢtir. 

 

 T.C. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına Karadeniz 

Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesinde meydana gelen Toplu ĠĢ 

UyuĢmazlıklarında Resmi Arabulucu olarak görevli bulunmaktadır. 

1987 yılından beri sürdürdüğü bu görevinden dolayı 2003 yılında 

Türkiye genelinde Bakanlık tarafından “Yılın En BaĢarılı Resmi 

Arabulucusu” seçilmiĢtir.  

  

 

Doç. Dr. Fahrettin KORKMAZ‟ın ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-442--2312404 

Faks 0-442-2360964 

E-posta  

Cep 0 532 2918695 

YazıĢma adresi Atatürk Üniversitesi  
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 YurtdıĢı ve yurtiçinde yayınlanmıĢ kırkın üzerinde makalesi ve 

dört kitabı bulunmaktadır. On aya yakın bir süre Atatürk Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi Dekan Vekilliği, üç yıldan beri Üniversite 

Senatörlüğü yapmaktadır.  

 

 Adalet Bakanlığı Erzurum Cezaevleri Ġzleme Kurulu BaĢkanlığı 

görevini dört yıldan beri yürütmektedir. 
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PROF. DR. OĞUZ ONARAN’NIN ÖZGEÇMİŞİ 

 

 

 Oğuz Onaran, l935 yılında Ġzmir'de doğdu. Orta öğrenimini 

Ġzmir'de yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini l958 

yılında bitirdi. 1962 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesinde Yönetim Bilimi 

Asistanı olarak akademik yaĢama baĢladı. Aynı fakültede Doktora 

çalıĢmasını bitirdikten sonra 1970'de Doçent, 1981'de de Profesör 

unvanını aldı. Bu arada Fulbright bursuyla University of Southern 

California'da "kararverme" üstünde çalıĢtı (1967-1968). 

 

 1978-1979 'da iki yıl Kültür Bakanlığında sinema dairesini 

kurarak bu dairenin baĢkanlığını, 1992-1994 arasında da gene Kültür 

Bakanlığında bakan danıĢmanlığı yaptı. 1988'den beri Ankara Film 

Festivali yöneticileri arasında çalıĢmaktadır. 2002 yılında emekliye 

ayrıldı. 1989'dan emekli oluncaya kadar Ankara Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Bölümü baĢkanıydı. 1999'dan emekli oluncaya kadar da Ankara 

Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi dekanıydı.  

 

Yayınlarından bazıları şunlardır: 

 

Yönetici Sınıfın Eğitimi, 1967, Örgütlerde Karar Verme, 1971, ÇalıĢma 

YaĢamında Güdülenme Kuramları, 1981, Sinema Kuramları (S.Büker ile, 

der.,1985), Türk Sinemasında Demokrasi Kavramının GeliĢmesi 

(N.Abisel,L. Köker. E. Kökerile, 1994), Sinema Akımları (D.Derman, S. 

Günaydın,A.Ġnamile.der.,1997). 

 

Evli, iki çocukludur. Piyano çalar, oda müziği alanında konserler 

vermiĢtir. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Oğuz ONARAN‟nın ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-312-4277276 

Faks 0-312-3622717 

E-posta  

Cep  

YazıĢma adresi Ankara Üniversitesi ANKARA 



 

 

362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resim 44. 2
nd

 International Symposium Communication in the 

Millenium 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

363 

PROF. DR. ÜNSAL OSKAY’IN ÖZGEÇMİŞİ 

 

 

Ünsal Oskay 1939‟da ġanlıurfa‟da doğdu. Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi‟ni bitirdi. 

  

Ġlk yazısı 1959-1960 yılında “Pazar Postası”nda yayımlandı. 

Sonraki yıllarda Son Baskı, Yeni Tanin, AKĠS ve Milliyet gazetelerinde 

çalıĢtı. 1966/1967‟de ABD‟de Standford Üniversitesi ĠletiĢim 

AraĢtırmaları Merkezi‟nde “Special Student” olarak 37 kredilik bir 

eğitim gördü. Ankara Üniversitesi SBF‟nin Basın ve Yayın Yüksek 

Okulu‟nda asistan görevliliğine baĢladı. 1972‟de TRT Toplumsal 

AraĢtırma Büyük Ödülü‟nü kazandı. Aynı yıl Kültür Değişimi Modelleri 

teziyle doktorasını tamamladı, Siyasal Bilim Doktoru oldu. 1982‟de 19. 

Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri tez çalıĢmasıyla 

doçent; 1989‟da “eski yasaya göre” Siyasal DavranıĢ Profesörü oldu. 

Ankara SBF‟deki Basın ve Yayın Yüksek Okulu‟nda, Bursa 

Akademisi‟nde, Anadolu Üniversitesi‟nde, Marmara Üniversitesi‟nde, 

Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi‟nde 

hocalık yaptı ve yapmakta. OluĢum, Forum, Akis, 7 Gün, Devrim, Yeni 

Gündem, Somut, Birikim, Argos, Varlık, Hürriyet Gösteri gibi dergilerde 

yazdı, yazıyor.  

 

ġimdi Beykent Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dekanıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Prof. Dr. Ünsal Oskay‟ın ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-212-872-64-34 

Faks  

E-posta  

Cep 0-532-559-87-41 

YazıĢma adresi Beykent Üniversitesi ĠletiĢim 

Fakültesi ĠSTANBUL 
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PROF. DR. SABRİ ÖZAYDIN’IN ÖZGEÇMİŞİ 

 

 

Prof. Dr. SABRĠ ÖZAYDIN 1950 yılında Gemlik‟te doğdu. 

1969-1972 yılları arasında Ġstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro 

Bölümü‟nde öğrenim görmesinin ardından, 1969-1973 yılları arasında 

Ġstanbul Üniversitesi Ġktisat Fakültesi‟nde öğrenimine devam etti. 1970-

1973 yılları arasında çeĢitli film ve tiyatrolarda dekoratör olarak görev 

aldı. 1974-1980  yılları arasında Münih‟teki Hochschule für Fernsehen 

und Film Kurumunda sinema eğitimi aldı. 1976 yılında "Yörük, Die 

Nomaden Anatoliens" filminde yönetmen, görüntü yönetmeni ve kurgucu 

olarak bulundu. "Die Rückkehr Der Familie Bulut" filminin 

yönetmenliğini, görüntü yönetmenliğini ve kurgusunu yaptı. 1979 yılında 

"Endstation Freiheit" Reinhard Hauff‟un yönetmen asistanı, "Von der 

Türkei nach Deutschland" filminin yönetmeni, görüntü yönetmeni, 

senaristi, kurgucu ve yapımcılığını yaptı. "DüĢler Ülkesi" adlı tiyatro 

oyununda 2. Yönetmen ve oyuncu olarak bulundu. 1983 yılında "Ein 

Tag im Leben der Familie Aydın" filminde yönetmen, görüntü 

yönetmeni, kurgucu ve yapımcı, 1984 yılında ise "Almanyalı" filminde 

yönetmen, görüntü yönetmeni, kurgucu ve yapımcı olarak bulundu.  

 

 1985 Marmara Üniversitesi, GSF, Sinema-TV Anasanat Dalı‟nda 

Öğretim Görevliliğine atandı. Ardından Marmara Üniversitesi, GSF, 

Sinema-TV Anasanat Dalı‟nda Sanatta Yeterlik Diploması aldı. 1987 

EBU-Avrupa Yayın Birliği için TRT tarafından gerçekleĢtirilen "Yat" 

filminde yönetmen olarak bulundu.  M.Ü. GSF, Sinema-TV Anasanat 

Dalı BaĢkanlığı‟na atandı. 1989 yılında M.Ü. GSF Sinema-TV Anasanat 

Dalı‟na Doçent olarak atandı. 1993 yılında Türkiye Sinema ve 

Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 

Berlin‟deki Deutsche Film und Fernsehakademie kurumunda Konuk 

Doçent olarak bir dönem „IĢık ve Görüntü Yaratımı‟ üzerine dersler 

verdi. "Xample" Disiplinlerarası Sanat Etkinliği‟ne katılarak çeĢitli 

 

Prof. Dr.  Sabri ÖZAYDIN‟IN ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-216-6261118 0-216-6261070 

Faks 0-216-6261129 

E-posta sozaydin@maltepe.edu.tr 

Cep  

YazıĢma adresi Maltepe Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 

ĠSTANBUL 
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uluslardan sanatçılarla birlikte projeler üretti ve 20 Nisan‟da "Tutsaklık, 

Umut, Özgürlük" baĢlığıyla bir doğaçlama müzik ve görüntü gösterisi 

tasarladı ve yönetti. Marmara Üniversitesi, GSF Sinema-TV Anasanat 

Dalı‟na Profesör olarak atandı. 1996 yılında Eva Siao ile tasarladıkları 

"Yol" adlı film Ģiirinde yönetmen, görüntü yönetmeni, yapımcı ve müzik 

tasarımcısı, 1997 “Bizden Sonra Doğacaklara – Büyük Hazine Sandığı” 

adlı 13 ulusun yeraldığı bir araĢtırma ve film projesini Belgesel 

Sinemacılar Birliği toplu üretimine sundu. DanıĢman ve koordinatör 

olarak Türkiye‟yi temsilen Münih‟te yapılan uluslararası koordinasyon 

toplantısına katıldı. 

 1997 Beykent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı ve 

Sinema Televizyon Bölüm BaĢkanlığına atanma, Rhode Island, 

Providence Türk Filmleri Festivali‟ne, “Yol” filmi ile katıldı,Münih Türk 

Filmleri Festivali‟ne “Yol” filmi ile katıldı,Viyana Türk Filmleri 

Haftası‟nda “Günümüz Türk Sineması” baĢlıklı bir konferans verdi, 

Münih Türk Filmi Festivali‟nde “Türkiye‟de Sinema ve Sanat Eğitimi” 

konusunda bir konferans verdi, 2001 Eva Siao ile birinci bölümünü 

Türkiye‟de gerçekleĢtirdikleri "Yol" adlı filmin ikinci bölüm çekimlerini 

Pekin‟de gerçekleĢtirdi.  

2003 yılında Maltepe Üniversitesi, ĠletiĢim Fakültesi Dekanlığı ve 

Radyo, Televizyon Sinema Bölüm BaĢkanlığına atandı. On beĢ yıldır 

yaklaĢık 700 sanatçı ve sanat öğrencisinin katıldığı, Lee Strasberg‟in 

„The Method‟ türevi ÖzyaĢam Deneyimi - ArayıĢ ve Ortaya Çıkartma 

workshopları düzenliyor ve yönetiyor. On iki yıldır her katılımcıya açık, 

zaman zaman çeĢitli etkinliklerde de yeraldıkları özgür müzik 

workshopları düzenliyor ve yönetiyor. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Prof.Dr. Sabri Özaydın‟ın iletiĢim bilgileri: 

Tel: 0216 626 10 50 Fax: 0216 626 10 70 

YazıĢma Adresi: Maltepe Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Marmara Eğitim 

Köyü Büyükbakkalköy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

367 

PROF. DR. IŞIK ÖZKAN’IN ÖZGEÇMİŞİ 

 

 

Prof. Dr. IĢık Özkan 1956 yılında Ġzmir‟de doğdu.1977 yılında 

Ege Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi‟ni, 1980 yılında aynı Anabilim 

Dalı‟nın yüksek lisans programını bitirdi. 1983 yılında Ege Üniversitesi 

Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü‟nde AraĢtırma 

Görevliliğine baĢladı. 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Bölümü‟nde doktorasını tamamladı. 1987-

1988 yılları arasında doktora sonrası araĢtırma çalıĢmaları yapmak üzere 

London College of Printing ve North  East  London  Polytechnic‟te 

bulundu. 1989 yılında Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu 

Gazetecilik Bölümü‟nde Yardımcı Doçent oldu.  

 

1992 yılına kadar E.Ü. Basın Yayın Yüksekokulu Müdür 

Yardımcılığı ve E.Ü Basın Yayın Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği 

yaptı. 1989 yılında Basım Yayıncılık Anabilim Dalı‟nda Doçent oldu ve 

Ege Üniversitesi  Basın Yayın Yüksek Okulu‟nda  öğretim üyeliğine 

baĢladı. 1992– 1998 yılları arasında; E.Ü. Dekan Yardımcılığı, E.Ü. 

ĠletiĢim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve E.Ü. ĠletiĢim Fakültesi 

Fakülte Kurulu Üyeliği, Kalem Gazetesi Ege Üniversitesi ĠletiĢim 

Fakültesi Uygulama Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği, Ege Ajans-Ege 

Üniversitesi Haber Ajansı Sorumlu Müdürlüğü yaptı. 1992 yılında Ege 

Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyeliği‟ne, 

1993 yılında E.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Basın Ekonomisi ve ĠĢletmeciliği 

Ana Bilim Dalı BaĢkanlığı‟na atandı. 1993-1994 yılları arasında Devlet 

Planlama TeĢkilatı 7. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Bilgisayar Enformasyon 

ve HaberleĢme Politikaları Özel Ġhtisas Komisyonu, Kitle ĠletiĢim Alt 

Komisyonu Üyeliği yaptı. 1995 yılında  Basın Ekonomisi  ve 

ĠĢletmeciliği  Ana Bilim Dalı‟nda Profesör oldu.  

 

Prof. Dr. IĢık ÖZKAN‟ın ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 00996 312 54 19 42-46   dahili 1305 – 

1306 

Faks 00996 312 54 19 35 

E-posta iozkan@manas.kg  

isik_ozkan@hotmail.com 

Cep  

YazıĢma adresi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 

ĠletiĢim Fak.BiĢkek -  KIRGIZĠSTAN 

mailto:iozkan@manas.kg
mailto:isik_ozkan@hotmail.com
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1998- 2002 yılları arasında  E.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Gazetecilik 

Bölümü Bölüm BaĢkanlığı, 1998-2001 yılları arasında E.Ü. ĠletiĢim 

Fakültesi Dekanlığı yaptı. 1998-2001 yıllarında Ege Ajans- Ege 

Üniversitesi Haber Ajansı  Ġmtiyaz Sahipliği, E.Ü. Güçlendirme Vakfı 

Genel Kurul Üyeliği, 2001- 2002 yılları arasında E.Ü. ĠletiĢim Fakültesi 

Fakülte Kurulu Üyeliği, Basın Ġlan Kurumu  Genel Kurul Üyeliği, E.Ü. 

Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2002 yılında 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Gazetecilik 

Bölümü Öğretim Üyeliğine baĢladı.  

 

2002 yılından bu yana Kırgızistan-Türkiye  Manas Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi Gazetecilik Bölüm BaĢkanlığı ve  ĠletiĢim Fakültesi 

Dekanlığı yapmaktadır. 
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PROF. DR. SEYİDE PARSA’NIN ÖZGEÇMİŞİ 

 

 

Prof. Dr. Seyide PARSA 1980 yılında Ege Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü‟nden mezun oldu. 1983 yılında 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü‟nde Yüksek 

Lisansını, 1986 yılında ise aynı yerde Doktora öğrenimini tamamladı. 

1987 yılında Ģimdiki adıyla Ege Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi‟nde  

Yardımcı Doçent oldu. 1988 yılında Radyo Televizyon Anabilim Dalı 

BaĢkan Yardımcılığı yaptı. 1989 yılında Ege Üniversitesi ĠletiĢim 

Fakültesi Sinemada Yapım Yönetim Alanında Doçent oldu. Aynı yıl Ege 

Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliğine baĢladı. 1993 yılında Radyo 

Televizyon Anabilim Dalı BaĢkanı oldu. 1995 yılında Ege Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi Televizyonda Yapım ve Yönetim alanında Profesör 

unvanını aldı.  

 

2001 yılında Ege Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dekanı oldu. Ege 

Üniversitesi Senato Üyeliği, Yönetim Kurulu üyeliği, Radyo Televizyon 

Sinema Bölümü baĢkanlığı ve ĠletiĢim Fakültesi Dekanlığı hala devam 

etmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Seyide Parsa‟nın ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-232-388-48-37/123 

Faks 0-232-388-67-58 

E-posta parsa@iletisim.ege.edu.tr 

Cep 0-532-673-86-47 

0-533-252-06-49 

YazıĢma adresi Ege Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 

ĠZMĠR 
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Resim 46. DAÜ Radyo-TV Bölüm Laboratuarı 
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PROF. DR. HİKMET SEÇİM’İN ÖZGEÇMİŞİ 

 

 

Prof. Dr. Hikmet Seçim 1955 yılında doğdu. 1978 yılında Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ġktisat-Maliye Bölümü‟nde 

lisansını tamamladı. Doktorasını, 1985 yılında, Anadolu Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Bölümü Yönetim- Organizasyon 

Anabilim Dalı‟nda yaptı. 1987 yılında Doçentlik unvanı aldı. 1988-1994 

yılları arasında Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu‟nda 

Doçent olarak görev yaptı. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi 

Açıköğretim Fakültesi‟nde Profesör oldu.  

 

 1986 yılında Sağlık Bakanlığı‟nda Bakanlık MüĢavirliği, 1987-

1989 yıllarında Anadolu Üniversitesi Basın ve Halkla ĠliĢkiler 

Müdürlüğü, 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 

HemĢirelik-Ebelik-Sağlık Teknikerliği Programlarının Kuruculuğu ve 

Koordinatörlüğü, 1995-1998 yıllarında Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 

görevlerinde bulundu.  

 

1999 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 

Dekanı olarak görev yapmaktadır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Hikmet SEÇĠM‟in ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-242-227-59-87 

Faks 0-242-227-59-87 

E-posta hsecim@akdeniz.edu.tr 

Cep 0-532-552-75-76 

YazıĢma adresi ĠletiĢim  Fakültesi Akdeniz Üniversitesi 

ANTALYA 
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Resim 47. DAÜ Dekanlar Toplantısı 
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PROF. DR. AHMET ŞAHİNKAYA’NIN ÖZGEÇMİŞİ 

 

 

1950 yılında Samsun‟da doğdu. Ġstanbul KabataĢ Erkek Lisesini 

bitirdi. ABD‟de City University of New York‟ da ön mühendislik 

eğitiminden sonra, 1974‟de Michigan Technological University‟den 

Elektronik Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Ġstanbul Üniversitesi 

ĠĢletme Fakültesinde Ġngilizce ĠĢletme Ġhtisası, Ġ.Ü. Siyasal Bilgiler 

Fakültesinde Yüksek Lisans ve yine aynı fakültede 1992‟de Avrupa 

Topluluğunun Görsel ĠĢitsel ĠletiĢim Politikası üzerine Doktora yaptı. 

Elektronik ĠletiĢim sanayinde mühendis ve yönetici olarak çalıĢtıktan 

sonra 1992‟de Marmara Üniversitesi Televizyon ve Radyo Stüdyolarını 

kurdu ve teknik yöneticiliğini yaptı. 1955‟te Radyo Televizyon Anabilim 

Dalında Doçent ve 2001‟de de aynı anabilim dalında Profesör oldu. 

Halen Marmara Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesinde Dekan Yardımcısı ve 

Radyo-Televizyon Anabilim Dalı BaĢkanı olarak görevine devam ediyor. 

Evli ve iki çocuk babasıdır. 

 

Prof. Dr. Ahmet ġAHĠNKAYA‟nın ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-212-2961516/ 0-212-2316310 

Faks 0-212-2467428 

E-posta  

Cep  

YazıĢma adresi Marmara Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 

ĠSTANBUL 
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Resim 48. DAÜ Sınıf Ortamı 
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PROF. DR. ŞERMİN TEKİNALP’İN ÖZGEÇMİŞİ 

 

      

 Prof. Dr. ġermin TEKĠNALP 1972 yılında Ġstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. 1975-1980 

yılları arasında Atatürk Eğitim Enstitüsü Ġngiliz Dili ve Edebiyatı 

Bölümü‟nde, 1980-1986 yılları arasında Yıldız Üniversitesi Yabancı 

Diller Bölümü‟nde Öğretim Elemanlığı görevini sürdürdü. 1986 yılında 

Ġstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla ĠliĢkiler Bölümünde Doktora 

öğrenimini tamamladı. 1986-1991 yılları arasında Ġstanbul Üniversitesi 

Ġngilizce Ġktisat Bölümü‟nde çalıĢmalarını sürdürdü. 1991 yılında aynı 

üniversitenin ĠletiĢim Sistemleri Bölümü‟nde Doçent oldu. 1991-1998 

yılları arasında Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü‟nde 

çalıĢmalarını sürdürdü.  

 

 1993-1998 yılları arasında Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsünde Avrupa Topluluğu‟nun Sosyo-Kültürel Yapısı Anabilim 

Dalı BaĢkanlığı ve Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

ĠletiĢim Bilimleri Anabilim Dalı BaĢkanlığı yaptı. 1993-1997 yılları 

arasında Duke Üniversitesi‟nde IAMCR Siyasal ĠletiĢim Bölüm BaĢkan 

Yardımcılığı yaptı.  

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. ġermin TEKĠNALP‟in ĠletiĢim Bilgileri 

Tel  

Faks  

E-posta tekinalp@mail.koc.net 

Cep 0-542-243-23-90 

YazıĢma adresi Kültür Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 

ĠSTANBUL 

mailto:tekinalp@mail.koc.net
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 1998 yılında Kocaeli Üniversitesi‟nde ĠletiĢim Bilimleri alanında 

Profesör oldu ve hala orada ĠletiĢim Bilimleri Anabilim Dalı BaĢkanlığı, 

Radyo-Televizyon Sinema Bölüm BaĢkanlığı ve ĠletiĢim Fakültesi 

Dekanlığı yapmaktadır.    
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PROF. DR. AHMET NEDİM TOLUNGÜÇ’ÜN ÖZGEÇMİŞİ 

 

 

Prof. Dr. Ahmet Nedim TOLUNGÜÇ‟ün ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-312-319-13-58 

Faks 0-312-362-27-17 

E-posta tolunguc@media.ankara.edu.tr 

Cep 0-532-471-95-74 

YazıĢma adresi Ankara Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 

Cebeci Ankara 

 

Prof. Dr. Ahmet Nedim Tolungüç 1955 yılında Ġskenderun‟da 

doğdu. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji‟nde, Lisans öğrenimini 

(1977) Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Basın ve Yayın 

Yüksek Okulu, Radyo - Televizyon Bölümü‟nde tamamladı.     

 

ÇalıĢma YaĢamına Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü‟nde 

mütercim/tercüman olarak 1975 yılında baĢladı. 1978-1979 yılları 

arasında Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu‟nda çeĢitli belgesel 

filmlerin yapım aĢamasında bulundu. 1979 yılında mezun olduğu Basın 

Yayın Yüksek Okulu‟na fotoğraf uzmanı olarak atandı. Daha sonra 

1982 yılında aynı okulda AraĢtırma Görevlisi oldu. Yüksek Lisansını 

1984, Doktorasını 1989 yılında A.Ü.‟de, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı‟nda aldı. 1994 yılında 

Doçent, 2001 yılında ise Profesörlüğe yükseltildi. Bu süre içinde iki 

dönem Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. 

1997 yılında bir yıl DAÜ ĠletiĢim Fakültesi‟nde konuk öğretim 

üyesi olarak çalıĢtı. 1993 yılından bu yana Reklam ve Tanıtım Anabilim 

Dalı BaĢkanlığını yürütmektedir. 2000 yılından bu yana 4077 sayılı 

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunu uyarınca Yükseköğretim 

Kurulu‟nu temsilen Reklam Kurulu Üyeliği‟ne seçildi. 

2000 yılında Ankara Üniversitesi Basın Halkla ĠliĢkiler ve DıĢ 

ĠliĢkiler Koordinatörlüğü‟ne atandı. 2002 Ekim‟inden bu yana Ankara 

Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. 

Akademik yaĢamı boyunca birçok araĢtırmada ve belgesel 

projesinde görev yaptı. Lisans, Lisansüstü ve doktora düzeyinde dersler 

verdi. Çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetti. ÇeĢitli 

akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği ve hakemlik yapmaktadır. 

mailto:tolunguc@media.ankara.edu.tr
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Resim 49. DAÜ Dekanlar Toplantısı 
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DOÇ. DR. ABDULLAH TOPÇUOĞLU’NUN ÖZGEÇMİŞİ 

 

 

Doç. Dr. Abdullah TOPÇUOĞLU‟nun ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-332-241-01-01 
Faks 0-332-241-01-87 
E-posta atopcuoglu@selcuk.edu.tr 
Cep  
YazıĢma adresi Selçuk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi   

KONYA 

 

Abdullah Topçuoğlu 20 Temmuz 1955 yılında Konya‟da doğdu. 

Ġlk, orta, lise eğitimini Konya‟da tamamladıktan sonra 1980 yılında 

ODTÜ Sosyoloji Bölümü‟nde lisans eğitimini tamamladı. 1981 yılında 

Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü‟nde asistan olarak akademik 

hayatına baĢlayan Topçuoğlu, 1990 yılında doktora eğitimini 

tamamlayarak aynı yıl Yardımcı Doçentliğe atandı. 1996 yılında ise 

Genel Sosyoloji ve Metodoloji alanında Doçent oldu. 
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Resim 50. Dekanlar Kıbrıs‟ta 
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PROF. DR. AYDIN UĞUR’UN ÖZGEÇMİŞİ 

 

 

Prof. Dr. Aydın UĞUR‟un ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-212-216-22-22 

Faks 0-212-216-84-45 

E-posta augur@bilgi.edu.tr 

Cep 0-532-395-67-07 

0-555-877-19-07 

YazıĢma adresi Bilgi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi   

ĠSTANBUL 

 

Prof. Dr. Aydın UĞUR Ortaöğrenimini Saint-Joseph Fransız 

Lisesi‟nde, lisans eğitimini O.D.T.Ü Ekonomi ve Ġstatistik Bölümü‟nde 

tamamladı. 1981 – 1989 yılları arasında Ankara Üniversitesi ĠletiĢim 

Fakültesi‟nde; 1989 –1997 yılları arasında Marmara Üniversitesi 

Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü‟nde Öğretim Üyesi olarak görev 

yaptı. 1997‟den bu yana Ġstanbul Bilgi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 

Dekanlığı görevini sürdürüyor ve aynı fakültede ders veriyor. 
  

 “Yeni ĠletiĢim Teknolojilerinin Toplumsal ve Siyasal Etkileri” 

konulu tez çalıĢmasıyla 1986‟da A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi‟nden 

doktorasını aldı. 1992‟de doçent, 1999 yılında profesör oldu. 

Keşfedilmemiş Kıta: Günlük Yaşam ve Zihniyet Kalıplarımız (Ġstanbul: 

ĠletiĢim Yayınları,1991); Kültür Kıtası Atlası: Kültür, İletişim, 

Demokrasi (Ġstanbul: YKY, 2002)  adlı kitaplarının yanı sıra, yerli ve 

yabancı sosyal bilim dergilerinde ÇağdaĢ Siyaset Kuramı, Sivil Toplum, 

ĠletiĢim konuları ile ilgili çok sayıda makalesi yayınlanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:augur@bilgi.edu.tr
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Resim 51. Dekanlar Kıbrıs‟ta 
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PROF. DR. MEHMET SELÇUK USLU’NUN ÖZGEÇMİŞİ 

 

 

Prof. Dr. Mehmet Selçuk USLU 1967 yılında Ankara Ġktisadi ve 

Ticari Ġlimler Akademisi Sanayi ĠĢletmesi Bölümü‟nden mezun oldu. 

1970 yılında Michigan State University‟de Muhasebe Alanında Yüksek 

Lisans yaptı. 1973 yılında Ankara Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Akademisi 

ĠĢletme Bölümü‟nde Muhasebe alanında doktorasını tamamladı. 1976 

yılında Kara Harp Okulu‟nda Doktor Asistan, 1977 yılında Doçent oldu. 

1977-1982 yıllarında Ankara Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Akademisi, 

ĠĢletme Bölümü‟nde, 1982-1985 yıllarında Gazi Üniversitesi Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü‟nde ve Ortadoğu Teknik 

Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü‟nde  

Doçent olarak görev yaptı. 1988-1993 yıllarında Gazi Üniversitesi 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü‟nde, Ortadoğu 

Teknik Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü 

ve Bilkent Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi‟nde Profesör olarak görev yaptı. 

1994-1996 yıllarında Amerika‟da Queens College of City Universty of 

New York‟ta misafir öğretim üyesi olarak bulundu, ardından 1997 yılı 

Nisan ayına dek Gazi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi‟nde 

profesör olarak bulundu. 1997‟den bu yana BaĢkent Üniversitesi Ġktisadi 

ve Ġdari Bilimler Fakültesi‟nde Profesör olarak eğitim ve öğretim 

faaliyetlerine devam etmektedir. 

  

Mehmet Selçuk USLU‟nun bulunduğu yönetsel görevlerden 

bazıları Ģunlardır; 1978-1981 yılları arasında Ankara Ġktisadi ve Ticari 

Ġlimler Akademisi‟nde Yönetim Muhasebesi Grup BaĢkanlığı, 1980-1981 

yılları arasında aynı kurumun ĠĢletme Fakültesi‟nde Dekan Yardımcılığı, 

1981-1982 yılları arasında Muhasebe Yüksekokulu Bölüm BaĢkanlığı, 

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Muhasebe Bölüm BaĢkanlığı, 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü, 1988-1990 yılları arasında Gazi 

Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 

 

Prof. Dr. Mehmet Selçuk USLU‟nun ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-312-234-10-48 

Faks 0-312-234-11-51 

E-posta msu@baskent.edu.tr 

Cep 0-532 325-19-54  

YazıĢma adresi BaĢkent Üniversitesi ĠletiĢim 

Fakültesi Bağlıca Kampusu   ANKARA 

mailto:msu@baskent.edu.tr
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1990-1992 yılları arasında Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Yayın 

Komisyonu BaĢkanlığı ve AraĢtırma Fonu Yönetim Kurulu BaĢkanlığı.  

 

Akademik komitelerdeki üyeliklerinden bazıları ise Ģunlardır; 

1977-1982 yıllarında Ankara Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Akademisi, 

Profesörler Kurulu Üyeliği; 1980-1982 yıllarında Ankara Ġktisadi ve 

Ticari Ġlimler Akademisi, Muhasebe Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyeliği; 

1990-1992 yıllarında Gazi Üniversitesi Senatosu Senatörlüğü ve BaĢkent 

Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dekanlığı. 1997 yılından bugüne kadar da 

BaĢkent Üniversitesi Senatörlüğü, Yönetim Kurulu ve Akademik Kurul 

Üyeliği devam etmektedir. 
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PROF. DR. F. SEZEN ÜNLÜ’NÜN ÖZGEÇMİŞİ 

 

 

Prof. Dr. F.Sezen ÜNLÜ 1953 yılında EskiĢehir‟de doğdu. 

Ġlköğrenimini Ankara‟da, orta öğrenimini ise Amerika‟da tamamladı.  

  

 1971 yılında Ohio State Üniversitesi Psikoloji Bölümü‟ne girdi. 

1975 yılında mezun oldu. 1975-1976 yılları arasında Ohio Mental State 

Hastanesinde Psikolog olarak çalıĢtı. 

 

 1977 yılında EskiĢehir Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Akademisi‟ne 

bağlı Televizyon Enstitüsü‟ne girdi. Aynı zamanda EskiĢehir Ġktisadi ve 

Ticari Ġlimler Akademisi (E.I.T.Ġ.A.)‟ne bağlı Çocuk Yuvası ve Engelli 

Çocuklar Merkezinin kuruluĢunda bulundu ve orada Müdür olarak çalıĢtı. 

 

 1986 yılında Yardımcı Doçent, 1989 yılında Doçent, 1995 yılında 

da Profesör unvanlarını aldı. 

 

 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 

BaĢkanlığı‟na bağlı Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Merkezine Müdür 

olarak atandı. 

 

 1998 yılında Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim Bilimleri Fakültesi‟ne 

Dekan ve Bölüm BaĢkanı olarak atandı. 

 

 Halen Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim Bilimleri Fakültesi, ĠletiĢim 

bölümü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü‟nde ders vermektedir. 

 

 Evli ve bir çocuk annesidir. 

 

 

 

Prof. Dr. F.Sezen ÜNLÜ‟nün ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-222- 335 05 80 (2531-2532) 

Faks 0-222- 249 04 05 

            249 02 01  

E-posta sunlu@anadolu.edu.tr 

Cep 0-532- 563 37 58 

YazıĢma adresi Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim 

Bilimleri Fakültesi   ESKĠġEHĠR 

mailto:sunlu@anadolu.edu.tr
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Resim 52. Dekanlar Mağusa‟da 
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PROF. DR. ASAF VAROL’UN ÖZGEÇMİŞİ 

 

 

Prof. Dr. Asaf VAROL‟un ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-424-2362660 

Faks 0-424-2388387 

E-posta avarol@firat.edu.tr 

Cep 0-533-4105927 

YazıĢma adresi Fırat Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 23119  

ELAZIĞ 

 

Prof. Dr. Asaf VAROL 1954 Yılında Elazığ‟da doğdu. 1972-73 

yıllarında 11 ay süreyle Federal Almanya‟da Almanca dil eğitimine 

katıldı. 1976 yılında IAESTE bursiyeri olarak Federal Almanya‟da üç ay 

süreyle staj yaptı. 1977‟de Fırat Üniversitesi‟nde lisans ve 1979‟da 

Ġstanbul Teknik Üniversitesi‟nde yüksek lisans çalıĢmalarını tamamladı.   

 

1981-82 yılları arasında iki yıl süre ile Federal Almanya‟da 

DAAD bursiyeri olarak doktora çalıĢmalarının deneylerini tamamladı ve 

1983 te Karadeniz Teknik Üniversitesi‟nden “Doktor” unvanı aldı. 1990 

Yılı‟nda YÖK/Dünya Bankası Projesi Kapsamında dokuz ay süre ile 

Amerika BirleĢik Devletleri‟nde (Indiana ve Purdue Üniversitelerinde) 

Bilgisayar ve iletiĢim konularında akademik çalıĢmalara katıldı. 1991 

yılında Enerji Eğitimi dalında “Doçent” unvanını aldı.     

 

1992 de dört ay süre ile Ġngiltere‟de Salford ve Bradford 

Üniversitelerinde Bilgisayar Destekli Eğitim ve Tasarım, ĠletiĢim ve 

Uzaktan Eğitim alanlarında akademik çalıĢmalar yaptı. 1995 Yılında 

Mesleki ve Teknik Eğitim ve BiliĢim-ĠletiĢim konularında çalıĢmalar 

yapmak üzere ABD‟de Oklahama State Üniversitesi‟ne davet edildi.     

 

1997‟de Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim Dalı‟nda 

“Profesör" unvanını aldı. 1998 yılında iki ay süre ile Bremen 

Üniversitesi‟nde Robotik ve Uzaktan Eğitim alanlarında bir proje 

üzerinde çalıĢmalar yapmak üzere Almanya‟ya davet edildi.     

 

27.08.1998 – 31.12.2000 tarihleri arasında DPT MüsteĢarlığı 

tarafından desteklenen Doğu Anadolu Projesinde (DAP) Fırat 

Üniversitesi Koordinatörü olarak görev yaptı. 1999 Yılında YÖK 

Enformatik Milli Komitesi üyeliğine, 2000 yılında ise YÖK Doçentlik 
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Sınavı Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alan DanıĢma Komisyonu 

Üyeliği‟ne seçildi.  

 

13.06.2003 – 13.09.2003 tarihleri arasında Amerika BirleĢik 

Devletlerinde West Virgina Üniversitesinde ĠletiĢim ve BiliĢim 

alanlarında akademik çalıĢmalara katıldı.  

 

Halen Fırat Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dekanı olarak görev 

yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Ġngilizce ve Almanca 

bilmektedir. 
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PROF. DR. ALEMDAR YALÇIN’IN ÖZGEÇMİŞİ 

  

 

Prof. Dr. Alemdar YALÇIN‟ın ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-312 222 70 16 

Faks 0-312 222 70 16 

E-posta mayalcin@gazi.edu.tr 

Cep 0- 532 351 49 89 

YazıĢma adresi Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 

ANKARA 

 

Prof. Dr. Alemdar YALÇIN 1950 yılında Kayseri'de doğdu. Ġlk 

ve orta öğrenimini bu ilde tamamladıktan sonra Ġstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Edirne 

Erkek Öğretmen Okulu ve Kırıkkale Lisesi‟nde öğretmenlik yaptıktan 

sonra 1979 yılında Gazi Yüksek Öğretmen Okulu'na atandı. 1977'de 

"1920/1928 Yılları Arasında Yazılan Romanlarda Batılı Ġtikatlar ve BoĢ 

Taassup" isimli yüksek lisans tezini, 1982 yılında "Ġkinci MeĢrutiyet 

Tiyatrosu'nda Ġçtimai Meseleler" isimli doktora tezini tamamladı.  

 

1984 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Eğitimi Bölümü'ne Yardımcı Doçent olarak atandı. 1986 

yılında Rotterdam Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalıĢtı. 1987 

yılında Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı 

ve Radyo Televizyon Bölüm BaĢkanı olarak görev yaptı. Aynı yıl içinde 

UNESCO Milli Komitesi üyeliğinde bulundu. 

 

1989'da Bağdat Üniversitesi Diller Fakültesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü'nde misafir öğretim üyesi olarak çalıĢtı. Bu sırada 

Ġngiltere‟de Eastbourne‟de dil ve eğitim çalıĢmalarına katıldı 

(Haziran/Eylül 1990). 

 

Birinci Körfez Harekatı öncesi 1991'de geri dönerek Basın Yayın 

Yüksek Okulu'ndaki Müdür yardımcılığı görevine devam etti. 1991'de bu 

görevinden ayrılıp Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Eğitimi Bölümü'ndeki görevine döndü ve aynı yıl doçent oldu. 

 

Gazi Eğitim Fakültesi'nde Dekan Yardımcısı, Gazi Üniversitesi 

bünyesinde yeni kurulan Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde Müdür 

Yardımcısı olarak görev yaptı. 1993'te Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve 

mailto:mayalcin@gazi.edu.tr
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Hacı BektaĢ Veli AraĢtırma Merkezi'nde Müdür Yardımcısı ve müdür 

vekili olarak çalıĢtı. 1994 yılında aynı kuruma Müdür olarak atandı. 

Giessen Üniversitesi Germanistik Bölümü ile  Gazi Eğitim Fakültesi 

arasında yürütülen “Ġki Dilli Öğretmen Projesi”nin yöneticisi ve yeni 

yapılanmadan sonra Türkçe Öğretmenliği Bölümü‟nün Kurucu Bölüm 

BaĢkanlığı görevlerinde bulundu. 1997 yılında profesör unvanını 

almasının ardından, 1998-2001 yılları arasında G.Ü. ĠletiĢim Fakültesi 

Dekanı olarak görev yaptı. Görev süresinin dolmasının ardından, Türk 

Kültürü ve Hacı BektaĢ Veli AraĢtırma Merkezi'nde yöneticilik görevini 

sürdürmektedir. 
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PROF. DR. İLHAN YERLİKAYA’NIN ÖZGEÇMİŞİ 

 

 

Prof. Dr. Ġlhan YERLĠKAYA 1960 yılında doğdu. 1985 yılında 

Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü‟nden mezun oldu. 1987 yılında aynı 

Anabilim Dalı‟ndan Yüksek Lisans derecesi aldı. 1991 yılında Ġstanbul 

Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalı‟nda doktorasını tamamladı. 

1992-1994 yılları arasında 100. Yıl Üniversitesi Tarih Bölümü‟nde 

Yardımcı Doçent oldu. 1993-1994 yıllarında aynı üniversitede bölüm 

baĢkanlığı yaptı. 1994-1996 yıllarında Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası 

ĠliĢkiler Bölümü‟nde Yardımcı Doçentliğe devam etti, 1996-2002 yılları 

arasında aynı üniversitenin Genel Gazetecilik Bölümü‟nde Doçent oldu. 

1998 yılında Dekan Yardımcılığı, 1997-2000 yılları arasında Senato 

Üyeliği, 1997-2001 yılları arasında da Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 

yaptı. 2002 yılında Erciyes Üniversitesi Genel Gazetecilik alanında 

Profesör oldu. 2002 yılından bu yana Erciyes Üniversitesi Yönetim 

Kurulu Üyeliği ve Dekanlığı yapmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Ġlhan YERLĠKAYA‟nın ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-352-437-52-61 

Faks 0-352-437-52-61 

E-posta yerlikaya@erciyes.edu.tr 

Cep 0-532-042-88-95 

0-535-968-89-20 

YazıĢma adresi Erciyes Üniversitesi  ĠletiĢim 

Fakültesi   KAYSERĠ 

mailto:yerlikaya@erciyes.edu.tr
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Resim 53. Kıbrıs‟ta Merit Oteli Önü  
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PROF. DR. MERİH ZILLIOĞLU’NUN ÖZGEÇMİŞİ 

 

 

Prof. Dr. Merih Zıllıoğlu lisans öğrenimini 1976 yılında Ġstanbul 

Üniversitesi‟nde tamamladı. 1985 yılında Anadolu Üniversitesinde 

doktorasını tamamladıktan sonra, 1992 yılında aynı üniversitede Doçent 

oldu. 1998 yılında Galatasaray Üniversitesi‟nde Profesör unvanını aldı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Merih ZILLIOĞLU‟nun ĠletiĢim Bilgileri 

Tel 0-212-227-51-47 

Faks 0-212-227-51-48 

E-posta mzillioglu@gsu.edu.tr 

Cep  

YazıĢma 

adresi 

Galatasaray Üniversitesi ĠletiĢim 

Fakültesi ĠSTANBUL 
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Resim 54. Dekanlar DAÜ 

 

 



 

 

 

 

ONİKİNCİ 

 İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

DEKANLARI  

TOPLANTISI TASLAĞI 
 

 

 

 

 

06 - 08 MAYIS 2004 

ELAZIĞ 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Kişinin Aynası Yaptığı İştir” 

Anonim 
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ONĠKĠNCĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ DEKANLAR 

TOPLANTISI TASLAĞI 

TARĠH 06-08 Mayıs 2004 

YER Elazığ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KATILACAK 

ÜNĠVERSĠTELER 

Üniversite 

Adı 

Katılan Üye 

Akdeniz. Prof. Dr Hikmet Seçim  

Anadolu Prof. Dr Ali Atıf Bir 

Anadolu Prof. Dr Dursun Gökdağ 

Ankara Prof. Dr Ahmet Tolungüç 

Ankara Prof. Dr Bülent Çaplı 

Atatürk Prof. Dr Sevim Atken 

Atatürk Prof. Dr Okt. Rasime 

YeĢilyurt 

Atatürk Prof. Dr Abdulkuddüs 

Bingöl 

Atatürk Doç. Dr.  Fahrettin Korkmaz 

BahçeĢehir  Miyase Christensen 

BaĢkent Prof. Dr Selçuk Uslu 

Bilgi  Prof. Dr. Aydın Uğur 

D.Akdeniz  Doç. Dr. Peyami Çelikcan 

D.Akdeniz Prof. Dr. Murat Barkan 

Ege 

 

Prof. Dr. Seyide Parsa 



 396 

Erciyes 

 

Prof. Dr. Ġlhan Yerlikaya 

Erciyes Doç. Dr. Hamza Çakır 

Fırat  Prof. Dr. Asaf Varol 

Galatasaray Prof. Dr. Özden Çankaya 

Galatasaray Yrd. 

Doç. Dr. 

Halime Yücel 

Altınel 

Gazi Prof. Dr. Alemdar Yalçın 

Gazi  Prof. Dr. Nurettin Güz                 

Gazi  Yrd. 

Doç. Dr. 

Cengiz Anık                 

Gazi  Yrd. 

Doç. Dr. 

Murat Sadullah 

Cebi 

Ġstanbul  Prof. Dr. Suat Gezgin  

Ġstanbul 

Ticaret  

Prof. Dr. AteĢ Vuran 

Kırgızistan-

Türkiye 

Manas 

Üniversitesi 

Prof. Dr. IĢık Özkan 

Karadeniz 

Teknik 

Prof. Dr. Cemal Bıyık 

Kocaeli  

 

Prof. Dr. Hasret Çomak  

Kocaeli  Yrd. 

Doç. Dr. 

Kerim Karagöz  

Kültür Prof. Dr.  Nükhet Güz 



 397 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.Avrupa 

 

 

Prof. Dr. Faruk Kalkan 

Marmara Prof. Dr. Alaeddin Asna 

Marmara Prof. Dr. Ahmet ġahinkaya 

Mersin Yrd. 

Doç. Dr. 

Faik Kanatlı 

Selçuk  Prof. Dr. Dursun Ali Dinç 

Selçuk  Doç. Dr. Abdullah Topçuoğlu  

Uluslararası 

Kıbrıs  

Doç. Dr. Abdul Ghafoor 

Yeditepe Prof. Dr. Aysel Aziz  

Yeditepe Prof. Dr. Suat Anar  
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15. 1. ĠletiĢim Fakültesi Dekanları Elazığ Toplantısı Gündem Maddeleri   

 (09.04. 2004)  Taslak 
 

 Gündem Maddesi Öneren ĠletiĢim 

Fakültesi 

1 ĠletiĢim Fakülteleri ders müfredat programlarına 

“Uluslararası Ġnsan Hakları Hukuku” dersinin 

konulması 

Kocaeli Üniversitesi  

2 Kocaeli Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 

Organizasyonunda 2005 Mayıs ayında “ĠletiĢim 

Sempozyumunun” yapılması 

Kocaeli Üniversitesi  

3 ĠletiĢim Fakültelerine EA Puan türü ile de öğrenci 

alınması konusunda YÖK’ten gelen yazı 

(YÖK, 30.04.2004 tarih, 

B.30.0.EÖB.0.00.00.03.01.01-441-005937 sayılı 

puan türü konulu yazı) 

Fırat Üniversitesi  

4 ĠletiĢim Fakülteleri ortak web sayfası (Kocaeli 

Üniversitesi örneği) konusunda ortak bir stratejinin 

belirlenmesi 

Ankara Üniversitesi  

5 Güzel Sanatlar Fakültelerinin iletiĢim fakülteleri 

toplantılarına dahil edilip edilmeyeceği konusu 

Ankara Üniversitesi  

6 ĠletiĢim Fakülteleri Konseyinin kurulması Ankara Üniversitesi  

7 ĠletiĢim Fakülteleri mezunlarının pedagoji sertifika 

programlarına katılıp Ortaöğretim Alan Öğretmen 

olarak atanabilmeleri 

Fırat Üniversitesi  

8 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları ve 

Sinema Genel Müdürlüğünün 7 Nisan 2004 tarih, 

B.16.0.THS.0.SĠN.00.02/680-1937 sayılı 

“Geleceğin Sineması Projesi kapsamında film 

baĢına 2,5 milyar destek sağlanması, kamera ve 

bilgisayar verilmesi 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Telif Hakları 

ve Sinema Genel 

Müdürü Sayın Yrd. 

Doç. Dr. Abdurrahman 

Çelik 

8 ĠletiĢim Fakülteleri kontenjanlarının düĢürülmesi Marmara Üniversitesi  

9 ĠletiĢim Fakülteleri ders programına finansal 

nitelikli bir dersin konulması 

BaĢkent Üniversitesi  
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15. 2. Toplantı Gündemi Ġle Ġlgili Ekler 

 

15. 2. 1. Ek-1 
 

T. C. 
FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ 

ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI 
ELAZIĞ 

 

SAYI : B.30.2.FIR.0.92.00.00-510/88                   09.03.2004                         

KONU: ĠletiĢim Fakültelerine (EA) Puan  

             Türü ile de öğrenci alınması  

 

REKTÖRLÜK MAKAMINA 

 

  ĠletiĢim ve BiliĢim teknolojilerindeki geliĢmelere paralel olarak 

iletiĢim fakülteleri ders müfredatlarında da önemli değiĢmeler olmuĢtur. 

Artık, iletiĢim mezunlarının sadece kuramsal alanda yetiĢtirilmelerinin 

yeterli olmadığı, geliĢen teknolojiye bağlı olarak iletiĢim alanında 

gerekli olacak cihaz ve donanımları da kullanabilen iletiĢimcilere 

gereksinim olduğu bilinmektedir. TRT ve özel radyo-televizyon 

Ģirketlerinde ıĢık-ses ayarları ve kurgu yapabilen, kamera kullanabilen 

ve bilgisayarda animasyon ve benzetim tekniklerine hakim elemanların 

daha rahat iĢ buldukları gerçeğini göz önüne alan iletiĢim fakültesi 

dekanları; fakültelerine öğrenci alımında Sözel Puan (SÖZ) türünün 

yanında aynı koĢullarda EA (EĢit Ağırlık) puanı i le  de öğrenci 

alınımın Ģart olduğu konusunda ortak görüĢ bildirmiĢlerdir. Bu amaçla; 

3-4 Ekim 2003 tarihleri arasında ĠletiĢim Fakültesi Dekanlarının 

Safranbolu’da yaptıkları toplantıda, 

 

  “ĠletiĢim Fakültelerine Sözel Puan ile alınmakta olan 

öğrencilerin yanı sıra eĢit ağırlıklı puan alan öğrencilerin de aynı 

katsayı ile seçim yapabilmelerinin sağlanmasının önerilmesine” 
kararını almıĢlardır (3 numaralı karar). 

 

  Söz konusu değiĢikliğin gerçekleĢebilmesi amacıyla, iletiĢim 

fakülteleri dekanları ĠletiĢim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Asaf Varol’ u 

görevlendirmiĢlerdir. Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Daire 

BaĢkanlığından edinilen bilgiler ıĢığında; iletiĢim fakülteleri dekanlarının 

almıĢ oldukları eĢit ağırlık puan türü ile i l g i l i  kararın iĢleme 

alınabilmesi için, söz konusu kararın Rektörlük aracılığı i le   
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Yükseköğretim Kurulu’na iletilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, ekte 

sunulan 3-4 Ekim 2003 tarihinde Safranbolu’da gerçekleĢen toplantı 

sonrasında alınan “ĠletiĢim Fakültesi Dekanları Toplantısı Sonuç 

Bildirgesinin” ve bu yazının Yükseköğretim Kurulu’na gönderilmesi 

hususunu tensiplerinize arz ederim. Saygılarımla. 

 

 Prof. Dr. Asaf VAROL 

                                                                  Dekan 
Eki: Sonuç bildirgesi (2 sayfa) 
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Ek-a) 

 

XI. ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ DEKANLARI TOPLANTISI SONUÇ 

BĠLDĠRGESĠ 

 

XI. ĠletiĢim Fakültesi Dekanları Toplantısı 3-4 Ekim 2003 tarihlerinde 

Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi'nin ev sahipliğinde Safranbolu'da 16 

iletiĢim fakültesinden 19 fakülte temsilcisinin katılımıyla gerçekleĢtirildi. 

 

Toplantıda ; 

 

1. Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na, görsel ve iĢitsel radyo-TV yayınlan 

ile ilgili olarak 5846 Sayılı kanuna aĢağıdaki maddenin önerilmesine, 

 

80. maddeye ek; 

 

ĠletiĢim Fakültesi bulunan üniversiteler, eğitim amaçlı radyo, televizyon 

ve benzeri yayınlarda her türlü müzik, görüntülü eser ve sinema filmi 

gibi fikir ve sanat eserlerini, eser sahibine veya bağlı olduğu meslek 

kuruluĢlarına haber vermek kaydıyla herhangi bir ücret ödemeksizin 

kullanabilir ve yayınlayabilirler. 

 

2. "ĠletiĢim Fakülteleri Radyo - TV Yayınları Yönetmeliği" çıkarılması, 

frekans ve kanal tahsisi konularının hızlandırılması hususlarında 

RTÜK'le temasların sürdürülmesine, 

 

3. ĠletiĢim fakültelerine sözel puanla alınmakta olan öğrencilerin yanı 

sıra eĢit ağırlıklı puan alan öğrencilerin de aynı katsayıyla seçim 

yapabilmelerinin sağlanmasının önerilmesine; 

 

4. Kamu   üniversitelerinin   iletiĢim   fakültelerine   alınacak   öğrenci    

sayılarına  iliĢkin   öğrenci kontenjanlarının azaltılmasıyla ilgili olarak 

gerekli giriĢimlerde bulunulmasına,        

 

5. iletiĢim Fakülteleri mezunlarının istihdam olanaklarını geniĢletmek 

amacıyla, iletiĢim fakültesi mezunlarının aldıkları bilimsel eğitimle: 

RTÜK'nun tüm gereksinimlerini karĢılayabilecek iĢ gücünü 
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oluĢturacaklarından adı geçen kurumun merkez ve bölge teĢkilatlarında 

çalıĢtırılmalarının önerilmesine, 

 

6. Devlet   Bakanlığı   ve   Basın  Yayın  Enformasyon   Genel   

Müdürlüğü   nezdinde  giriĢimlerde bulunularak,   yerel    basın-yayın   

kuruluĢlarının    (görsel-    iĢitsel,    yazılı),iletiĢim fakültesi mezunlarına 

mesleki kadrolarda görevlendirilmek üzere (genel yayın yönetmeni, 

sorumlu yazı iĢleri müdürü, haber müdürü vb.) en az iki kiĢilik kontenjan 

açılmasının önerilmesine, 

 

7. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ile ilgi 

değerlendirme yapıldı ve aĢağıdaki konuların önerilmesine, 

 

a)   Safranbolu'nun "Korumanın BaĢkenti" olmasını da göz 

önünde bulundurarak kültür ve mimari özelliklerine ağırlık 

verecek bir yapıya dönüĢtürülmesi ve "Altın Safran Kültür ve 

Sanat Festivali" adıyla yeni bir içeriğe / yapıya kavuĢturulmasına, 

b) Bu bağlamda festival kapsamında "Uluslar arası Mimari 

kongresi ve kurultayı"nın yapılmasına, ayrıca mimari konulu 

belgesellere ağırlık verilmesine,  

c) Benzer festivallerle zamanlama açısından çakıĢmaması için özen 

gösterilmesine (özellikle Eylül   ayının   ikinci   yansının   

geçirilmemesi),gibi hususların festival komitesine önerilmesine, 

d) Bu    yıl    dördüncüsü    gerçekleĢtirilen    festivalin    bugüne    

kadar organizasyon ve koordinasyonuna   katkıda   bulunan   

Gazi   Üniversitesi    ĠletiĢim   Fakültesi'ne  diğer 

üniversitelerin ĠletiĢim, Mimarlık, Güzel Sanatlar vb. 

fakültelerinin de gönüllü olarak katkıda bulunmaları 

konusunun festival komitesine önerilmesine, 

 

8. Bir sonraki iletiĢim fakültesi dekardan toplantısının Nisan 2004'te 

Fırat Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi'nin ev sahipliğiyle Elazığ'da 

yapılmasına oy birliğiyle karar verildi. 
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Prof. Dr. Aysel AZĠZ 
Yeditepe Üniversitesi 

Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Ahmet 

TOLUNGÜÇ 
Ankara Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi 

Dekanı 

Prof. Dr. Sevim 

AKTEN 
Atatürk Üniversitesi 

ĠletiĢim Fak. Dekanı 

 

Prof. Dr. Selçuk 

USLU  
BaĢkent Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi 

Dekanı 

 

 

Prof. Dr.Aydın UĞUR 
Ġst. Bilgi Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi 

Dekanı 

 

Prof. Dr. Asaf 

VAROL  
Fırat Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi 

Dekanı 

Prof. Dr. Suat 

GEZGĠN  
Ġstanbul Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi 

Dekanı 

Prof. Dr. Suat ANAR 
Yeditepe Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi 

Dekanı 

Prof. Dr. Alaaddin 

ASNA 
Marmara Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi 

Dekanı 
 

Prof. Dr. Konca 

YUMLU 
Ege Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi Dekan 

Yrd. 

 

Prof. Dr. Seçil 

BÜKER 
Gazi Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi Öğr. 

Üyesi 

 

Doç. Dr. Hale 

KÜNÜCEN 
Gazi Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi Dekan 

V. 
 

Doç. Dr.  Peyami 

ÇELĠKCAN 
D.Akdeniz Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi 

Dekanı 

 

Doç. Dr. Filiz SEÇĠM 
Lefke Avrupa 

Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi Dekan 

Yrd. 

 

Doç. Dr. Hazma 

ÇAKIR 
Erciyes Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi Dekan 

Yrd. 
 

Doç. Dr. Hülya 

YENGĠN 
Kocaeli Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi Dekan 

Yrd. 

 

Yrd. Doç. Dr. Kerim 

KARAGÖZ 
Kocaeli Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi Dekan 

Yrd. 

 

Yrd. Doç. Dr. Aysel 

AK 
BahçeĢehir Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi Dekan 

Yrd. 
 

Yrd. Doç. Dr. H. Uğur TANRIÖVER  

Galatasaray Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi DekanYrd. 
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15. 2. 2. Ek-2 

 

 

T.C. 

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ 

REKTÖRLÜĞÜ 

E L A Z I Ğ  

 

SAYI       : B.30.2.FIR.0.70.00.00/330.1-237-  16.03.2004 

KONU    : ĠletiĢim Fakültelerine (EA) Puan Türü    

 Ġle de Öğrenci Alınması 

 

YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU BAġKANLIĞINA 

                                                                          ANKARA 

 

  ĠletiĢim Fakültelerine (EA) puan türü   ile öğrenci alınmasına 

iliĢkin Üniversitemiz ĠletiĢim Fakültesi Dekanlığı'nın 09.03.2004 tarih 

ve 510-88 sayılı yazısı ile eki iliĢikte sunulmuĢtur. 

 

 Gereğini müsaadelerinize arz ederim. Saygılarımla. 

 

                Prof. Dr. A. Feyzi BĠNGÖL 

                      Rektör 

 

EKLER : 

 

Ek-1 Yazı (l Sayfa)  

Ek-2 XI. ĠletiĢim Fakültesi Dekanları  

 Toplantısı Sonuç Bildirgesi (2 Sayfa) 

 

 

 

 

 

Yazı ĠĢl. Mem.      : S.TEMĠZ  

Yazı ĠĢl. Müd.       : G. ÖZEL  

Genel Sekreter       :   G.ÖZCAN 
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15. 2. 3. Ek-3 

 

 

Asaf Varol 

Kimden: Kime: 

Gönderme tarihi:  

Konu: 

 

"Asaf Varol" <avarol@firat.edu.tr> 

"Faruk Kalkan" <tirakya@yahoo.com>; "Alaaddin AĢna" 

<aasna@marun.edu.tr>; "Sabri Uzaydın" <sozaydin@maltepe.edu.tr>; 

"Ahmet Tolungüç" <tolunguc@media.ankara.edu.tr>; "Sevim Akten" 

<sevim@atauni.edu.tr>; "Deniz Bayraktar" <aysela@bahcesehir.edu.tr>; 

"Selçuk Uslu" <msu@baskent.edu.tr>; "Aydın Uğur" 

<augur@bilgi.edu.tr>; "Konca Yumlu" <yumlu@iletisim.ege.edu.tr>; 

"Hamza Çakır" <hcakir@erciyes.edu.tr>; "Halime Yücel" 

<hyucel@gsu.edu.tr>; "Seçil Büker" <secil_b@hotmail.com>; "Suat 

Gezgin" <gezgin@istanbul.edu.tr>; "Aysel Aziz" 

<aaziz@yeditepe.edu.tr>; "Filiz Seçim" <filiz@lefke.edu.tr>; "Suat Anar" 

<sanar@yeditepe.edu.tr>; "ġahin Karasar" <sahin.karasar@emu.edu.tr>; 

"Ersan Ġlal" <eilal@beykent.edu.tr>; "Seyide Parsa" 

<parsa@iletisim.ege.edu.tr>; "Kerim Karagöz" <kkaragoz@kou.edu.tr>; 

"Hasret Çomak" <hyengin@kou.edu.tr>; "Ahmet ġahinkaya" 

<asahinkaya@marun.edu.tr>; "Abdullah Topçuoğlu" 

<atopcuoglu@selcuk.edu.tr>; "Hikmet Seçim" 

<hsecim@akdeniz.edu.tr>; "Sezer Ünlü" <sunlu@anadolu.edu.tr>; 

"Özden Çankaya" <ocankaya@gsu.edu.tr>; "Ġlhan Yerlikaya" 

<yerlikaya@erciyes.edu.tr>; "Peyami Çelikcan" 

<peyami.celikcan@emu.edu.tr>; "Asaf Varol" <avarol@firat.edu.tr>; 

"Nurettin Güz" <nurguz@gazi.edu.tr>; "Cengiz Anık" 

<cengiza@gazi.edu.tr>  

Gönderme Tarihi : PerĢembe, ġubat 26, 2004  04:27  

Konu : EĢit Ağırlık 

 

Sayın Dekanlarım, 

EĢit ağırlık ile ilgili almıĢ olduğumuz Fakülte Yönetim Kurulu kararı 

örneğini aĢağıda gönderiyorum. 

saygılarımla 

Asaf Varol 
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EġĠT AĞIRLIK TÜRÜ ĠLE ÖĞRENCĠ ALINMASI 

 

ĠletiĢim Fakültesi Dekanlarının 3-5 Ekim 2003 tarihleri arasında 

Safranbolu'da yaptıkları toplantı neticesinde, iletiĢim ve biliĢim 

alanındaki teknolojik ilerlemelerin ıĢığında ĠletiĢim Fakültelerinde 

büyük değiĢikliklerin meydana geldiği, bundan böyle ĠletiĢim 

Fakültelerinin sosyal boyutu yanında teknik yönünün de büyük önem 

kazandığı; artık radyo, televizyon, sinema ve gazetecilik alanlarındaki 

alet ve cihazlardan anlayabilen ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının arandığı 

göz önüne alındığında; ĠletiĢim Fakültelerine sadece Sözel puan (SÖZ) 

türü ile öğrenci alınmasının yeterli olamayacağı, yukarıda belirtilen 

özelliklere sahip öğrenci yetiĢtirebilmek için Sözel Puan (SÖZ) 

yanında, aynı koĢullarda ve aynı katsayılarda iĢlem görecek Ģekilde EĢit 

Ağırlık (EA) puan türü ile de öğrenci alınmasının uygun olduğu 

konusunda görüĢ birliğine varılmıĢtır. Bu nedenle 2004-2005 öğretim 

yılından itibaren ĠletiĢim Fakültesine aynı katsayılarla çarpılmak üzere 

Sözel (SÖZ) ve EĢit Ağırlık (EA) puan türleri ile öğrenci alımını 

sağlamak amacıyla, konunun Üniversitemiz Senatosunda görüĢülerek 

alınacak kararın Yükseköğretim Kurulu'na bildirilmesinin uygun 

olacağı, oybirliği ile kararlaĢtırıldı. 
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15. 2. 4. Ek -4 

 

 

 
 

 

T. C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU BAġKANLIĞI 
 

Sayı   : B.30.0.EOB.0.00.00.03.01.01 –           Bilkent / ANKARA  

Konu : Puan Türü 

          30.03.04*005937 

 

 

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNE 

 

 

 

ĠLGĠ : Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'nün 16-03-2004 tarih ve          

B.30.2. FIR.0.70.00.00/330.1-237-2351 sayılı yazısı. 

 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'nün, ĠletiĢim Fakültesine EA 

puanı  ile öğrenci alınması konusundaki ilgi yazısı 2005 ÖSS 

çalıĢmalarında değerlendirilmek üzere ekte gönderilmektedir. 

 

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla rica ederim. 

 

 

Prof. Dr. Aybar ERTEPINAR  

                                                                               BaĢkan Vekili 

 

EKLER 

Ek-1: Yazı örneği (4 sayfa) 

 

DAĞITIM  

Gereği  Bilgi 

- ÖSYM BaĢk.na - Fırat Univ. Rek.ne 

 

 

 



 408 

15. 2. 5. Ek-5 

ELAZIĞ 
 

 

SAYI  : B.30.2.FIR.0.92.00.00-571/130                     31.03.2004 

KONU: Ortaöğretim Alan Öğretmenliği 

   tezsiz yüksek lisans programları 

 

 

 

 

 

REKTÖRLÜK MAKAMINA 

 

Ġlgi:  

 

a) MEB, Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı’nın (31.03.2003 gün ve 4 

Sayılı Kararla DeğiĢik 01.06.2000 gün ve 340 sayılı Karar) “Milli Eğitim 

Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların 

Atamalarına Esas Olan Alanlar Ġle Mezun Oldukları Yüksek Öğretim 

Programları ve Aylık KarĢılığı Okutacakları Derslere ĠliĢkin Esaslar Ġle 

DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Esaslar” 

 

b) Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının 11 Haziran 2001 tarih, 

B.30.0.EÖB.0.00.00.03-02.03-1187-12945 sayılı ve Ortaöğretim Alan 

Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programları konulu yazısı 

 

 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak eğitim veren Anadolu 

ĠletiĢim Meslek Liseleri bulunmaktadır. Anadolu ĠletiĢim Meslek Liseleri 

iletiĢimciler yetiĢtirmelerine rağmen, yaptığımız araĢtırmalara göre bu 

okullarda iletiĢim kökenli öğretmenler henüz bulunmamaktadır. Ġlgi a) 

yazı ve ekleri incelendiğinde, ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının 

Ortaöğretim Alan Öğretmenliklerine; “Tezsiz Yüksek Lisans Programını” 

bitirmeleri halinde Ortaöğretim kurumlarındaki “Gazetecilik ve Halkla 

İlişkiler” ve “Radyo – Televizyon” bölümlerine öğretmen olarak 

atanabilecekleri görülecektir. 

 

T.C. 

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ  

ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI 
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 ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının tezsiz yüksek lisans yaparak 

pedagojik formasyon eğitim almaları, önemli bir geliĢmedir. Çünkü 

böylece iletiĢim fakültesi mezunlarına yeni istihdam sahaları açılmıĢ 

olacaktır. 

 

 Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak halen 14 tane iletiĢim lisesi 

bulunmakta ve yakın gelecekte bu sayının hızla artacağı tahmin 

edilmektedir. Bu geliĢmeler dikkate alınarak iletiĢim fakültesi 

mezunlarına yönelik, Sosyal Bilimler veya Eğitim Bilimleri Enstitülerine 

bağlı olarak “Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Öğretmenliği” ve “Radyo – 

Televizyon Öğretmenliği” tezsiz yüksek lisans programlarının açılması 

gerekmektedir. Ancak Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığının ilgi b)’deki 

yazısında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan ortaöğretim alan 

öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programları arasında “Gazetecilik ve 

Halkla İlişkiler Öğretmenliği” ve “Radyo – Televizyon Öğretmenliği” 

isimlerinin yer almadığı görülmektedir. 

 

 ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının mağduriyetlerinin önlenebilmesi 

ve Anadolu ĠletiĢim Meslek Liselerine “Gazetecilik ve Halkla İlişkiler 

Öğretmeni” ve “Radyo – Televizyon Öğretmeni“ olarak atanabilmelerini 

sağlayabilmek için durumun Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığına 

bildirilmesini tensiplerinize arz ederim. Saygılarımla. 

 

 

 

   Prof. Dr. Asaf VAROL 

                                                                        Dekan 

 

Ekler: 

1. MEB, Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı’nın  

(31.03.2003 gün ve 4 Sayılı Kararla DeğiĢik 01.06.2000  

gün ve 340 sayılı Karar) 

2.Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının 11 Haziran 2001 tarih,  

B.30.0.EÖB.0.00.00.03-02.03-1187-12945 sayılı ve Ortaöğretim  

Alan Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programları konulu yazısı 
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15. 2. 6. Ek-6 

T.C. 

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ 

REKTÖRLÜĞÜ 

E L A Z I Ğ  

 

 

SAYI        :B.30.2,HR.0.70.00.00/330.1-308-3115      07.04.2004 

KONU      : Ortaöğretim Alan Öğretmenliği                                      

 Telsiz Yüksek Lisans Programları 

 

 

YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU BAġKANLIĞINA 

                                                                      ANKARA 

 

 

       ĠLGĠ:   a)l 1.06.2001 tarih ve B.30.O.EÖB.0.00.00.03-02.03-1187-

12945 sayılı yazılarına. 

 b)MEB, Talim ve Terbiye Kumlu BaĢkanlığı'nın 

(31.03.2003 tarih ve 4 sayılı Kararla DeğiĢik 01.06.2000 

tarih ve 340 Sayılı Karar) "Milli Eğitim Bakanlığı'na 

Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak 

Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar Ġle Mezun 

Oldukları Yüksek Öğretim Programlan ve Aylık KarĢılığı 

Okutacakları Derslere ĠliĢkin Esaslar ile DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Esaslar" 

 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak eğitim veren Anadolu 

ĠletiĢim Meslek Liseleri bulunmakladır. Anadolu ĠletiĢim Meslek 

Liseleri iletiĢimciler yetiĢtirmelerine rağmen, yaptığımız araĢtırmalara 

göre bu okullarda iletiĢim kökenli öğretmenler henüz bulunmamaktadır. 

Ġlgi (b) yazı ve ekleri incelendiğinde ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının 

Ortaöğretim Alan Öğretmenliklerine; "Tezsiz Yüksek Lisans 

Programını" bitirmeleri halinde ortaöğretim kurumlarındaki "Gazetecilik 

ve Halkla iliĢkiler" ve "Radyo-Televizyon" bölümlerine öğretmen olarak 

atanabilecekleri görülecektir. 

 

ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının tezsiz yüksek lisans yaparak 

pedagojik formasyon eğitim almaları, önemli bir geliĢmedir. Çünkü 
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böylece ĠletiĢim Fakültesi mezunlarına yeni istihdam saaları açılmıĢ 

olacaktır. 

 

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak halen 14 tane iletiĢim lisesi 

bulunmakta ve yakın gelecekte hu sayının hızla artacağı tahmin 

edilmektedir. Bu geliĢmeler dikkate alınarak iletiĢim fakültesi 

mezunlarına yönelik. Sosyal Bilimler veya Eğitim Bilimleri Enstitülerine 

bağlı olarak "Gazetecilik ve Halkla ĠliĢkiler Öğretmenliği" ve "Radyo-

Televizyon Öğretmenliği" tezsiz yüksek lisans, programlarının açılması 

gerekmektedir. Ancak ilgi (a) yazıda Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 

yer, alan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programları 

arasında "Gazetecilik ve Halkla ĠliĢkiler Öğretmenliği" ve "Radyo-

Televizyon Öğretmenliği" isimlerinin yer almadığı görülmektedir. 

 

ĠletiĢim Fakültesi mezunlarının mağduriyetlerinin önlenebilmesi 

ve Anadolu ĠletiĢim Meslek Liselerine "Gazetecilik ve Halkla ĠliĢkiler 

Öğretmeni" ve "Radyo-Televizyon Öğretmeni" olarak atanabilmelerini 

sağlayabilmek için gereğini müsaadelerinize arz ederim. 

 

Prof. Dr. Nazir DUMANLI  

                                                                        Rektör V. 

 

 

 

EKLER: 

 

Ek-1 MEB, Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı'nın (31.03.2003 tarih ve 4 

sayılı kararla değiĢik 01.06.2000 tarih ve 340 sayılı karar) 
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SPONSORLARIMIZA SONSUZ TEŞEKKÜR 

Prof. Dr. Asaf Varol 

İletişim Fakültesi Dekanı 

 

 Üniversitelerin İletişim Fakülteleri, ilgili üniversitelerinin halka 

açılan vitrinleridir. Üstlendikleri sorumluluk çok büyüktür ve bu 

sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek de büyük beceri ve koordinasyon 

gerektirir. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı olarak bu 

olgunun bilincindeyiz ve üzerimizde düşen görevleri en iyi biçimde 

yapabilmek için tüm elemanlarımız, büyük çaba göstermektedirler. 

 

 12. İletişim Fakülteleri Dekanları Toplantısının ve 2003 Yılı 

Başarılı İletişimciler Ödülü Töreninin Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde 

Elazığ’da yapılması, Bölgemiz için oldukça önemli bir etkinliktir. Bu tür 

etkinlikleri yapmak için gerçekten özverili çalışmak gerekmektedir. 

Ancak sadece üniversite bütçeleri ile de bu tür organizasyonları 

gerçekleştirmek imkânsızdır. Bu yüzden etkinliklerin başarılı bir biçimde 

tamamlanması için sponsorlar bulmak, bizim için büyük anlam 

taşımaktadır. 

 

 12. İletişim Fakülteleri Dekanları Toplantısı ve 2003 Yılı Başarılı 

İletişimciler Ödül Töreninin yürütülmesinde sponsorlarımızın 

desteklerinden bahsetmeden geçemeyeceğim. Çünkü sponsorlarımızdan 

destek almamış olsaydık, etkinliğimiz çok sönük bir biçimde geçebilirdi. 

Bu yüzdendir ki müsaadenizle sponsorlarımızın adlarını tek tek burada 

açıklamak istiyorum. 

  

 Elazığ 8. Kolordu Komutanı Sayın Ethem Erdağı, Elazığ 

Orduevinin tüm olanaklarını bu etkinliğin mükemmel yapılabilmesi için 

tahsis etmesi, bizler için çok büyük bir katkı olmuştur. Kendilerine en 

içten duygularımla huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

 

 Fırat Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl, 12. 

İletişim Fakültesi Dekanları Toplantısının Elazığ’da yapılması ve 2003 

Yılı Başarılı İletişimciler Ödül Töreni teklifimi çok olumlu karşılamış ve 

her türlü desteği sınırsız bir biçimde sağlamıştır. Kendilerine 

huzurunuzda teşekkürlerimi arz ediyorum. 

 

 Elazığ’ın bağrından çıkmış ve çok küçük bir sermaye ile “Büyük 

Çarşı’da” küçücük bir dükkanda başladığı iş hayatını süratle geliştiren, 
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bıkmadan her zaman kendi alanında lider olmayı hedefleyen ve toplam 

kalite çemberi kurallarını ısrarla uygulayan, günümüzde ise tekstil 

dünyasında sunduğu ürünleri olan “Damat&Tween” adı ile dünya 

markası olmayı başaran Değerli Hemşerimiz Sayın Süleyman 

Orakçıoğlu’na İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 

adına, bize sağladığı destek için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

Kendileri halen Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 

Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 

 

 Diğer bir sponsorumuz, Türkiye’deki insan kaynağını özellikle 

sosyal ve kültürel açıdan geliştirmeye yönelik faaliyetleriyle 

Üniversitemizdeki öğrencilerin yetişmesine katkı sağlayan, “Türkiye 

İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV)” Başkanı Sayın Şafak 

Akın’ın değerli eşleri olan ve halen AKFEN Holding A.Ş. Yönetim 

Kurulu Başkanı Sayın Hamdi Akın, bu etkinlikler için sponsor olmuştur. 

Kendilerine sağladığı destek için teşekkürler. 

 

 Elazığ’da geçen yıl faaliyete giren The Marathon Hotel’i de bazı 

konuklarımızı otellerinde ağırlama desteğini vermiştir. Otelin Yönetim 

Kurulu Başkanı Sayın Kenan Özdemir’e ve Genel Müdürü Sayın Sadık 

Çetin’e teşekkürler. 

 

 Denizbank Elazığ Şubesi Müdürü Sayın Hakan Şükrü Ayhan’ın 

girişimleri sonucu etkinliğimize destek sağlanmıştır. Diğer 

sponsorlarımız arasında DİL-MER, TUR-POL Turizm A.Ş., Fırat 

Üniversitesi Süleyman Demirel MYO yer almıştır. 

 

 Keza televizyonlarda ve basında bu toplantıları gündeme taşıyan 

özellikle Kanal 23, Kanal E, FIRAT RTV’ye ve yerel yazılı basına 

teşekkürler. 

 

 Son olarak da işin mutfağında canla başla çalışan ve sahnede 

görünmeyen kahramanlarımız olan İletişim Fakültesi akademik ve idari 

personeline ve ayrıca öğrencilerimize içten sevgilerimle. 

 

  



SPONSORLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEŞEKKÜRLER 

 

ELAZIĞ 8. KOLORDU KOMTANLIĞI 

SÜLEYMAN DEMİREL KEBAN M.Y.O 

TUR-POL TESİSLERİ 


