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ÖNSÖZ 

 
1997 –  1999 yı l ları  arasında BT/HABER GAZETESİNDE, 

2000 yıl ından beri de GÜNIŞIĞI GAZETESİNDE köşe yazı lar ı  

yazmaktayım. Tam 23 yı ldır  köşe yazarl ığı yapmaktayım. Bu köşe 

yazılarımda mümkün olduğunca güncel konuları ele almaya gayret 

ett im. Yoğunluklu olarak Eğitim, İ let iş im, Doğu Anadolu Kalkınma 

Projesi (DAP) ve Teknoloj ik  Gelişmelere ait birçok farklı  konuyu 

iş ledim.  

BT/HABER GAZETESİ Bil işim alanında haftada bir 

Pazartesi günleri yayımlanan bir gazete idi.  Bu gazete halen 

yayınını devam ettirmektedir.  BT/HABER GAZETESİNDE toplam 

142 köşe yazım yayınlanmıştır  ve bu yazılarımın Gazetedeki  

baskı lar ına (https://arsiv.bthaber.com/)  l inkinden eriş ilebil ir.    

2 Mayıs 2000 tarihinden beri de GÜNIŞIĞI GAZETESİNDE köşe yazıları 

yazmaktayım. Bu önsözü yazdığım 20.05.2020 tarihi itibariyle GÜNIŞIĞI 

GAZETESİNDE (https://www.gunisigigazetesi.net/profil/11/prof-dr-asaf-

varol)  yazdığım yazıların toplamı 1026 adettir. 4 Eylül 2007 tarihinden beri 

GÜNIŞIĞI GAZETESİNDE yazdığım köşe yazılarına gazetenin kendisine ait web 

sayfasından (https://www.gunisigigazetesi.net/profil/11/prof-dr-asaf-varol)  

erişi lebilmektedir.  02 Mayıs 2000 i le 31 Ağustos 2007 tarihleri 

arasındaki yaz ılarım (aslında tüm köşe yazı l ar ım) kendime ait web 

sayfamdan da okunabil ir.        

(http://www.asafvarol.com/en/Sayfalar/basinda.php)   

Köşe yazısı yazmak, dünyaya bakış açınızı değiştirmektedir. Güncel 

konularla yakından ilgilenme imkânı ve araştırma yapma yeterliliğini 

kazandırmaktır. Aslında bu köşe yazılarım benim günlüğüm gibidir. Belgesel 

niteliği taşımaktadır. Zaman zaman yazdığım sert yazılar yüzünden eleştirildim, 

tehdit edildim, şikâyet edildim, ama çoğu kez de alkışlandım. Köşe yazılarım 

yüzünden bazı makamları da kaybettim. Eleştirel yazılarım yüzünden bazı 

kamu kurum ve kuruluşları, kendi icraatlarına çeki düzen vermek zorunda 

kaldılar. Bıkmadım, doğru ve hak bildiğim konuları yazmaya devam ettim ve 

edeceğim.  

Bolca yazı yazmak, Türkçe yazı yazma kabiliyetini geliştirmektedir. 

Size olayları daha iyi yorumlama becerisi kazandırmaktır. Sadece bu kadar mı? 

Ebetteki değil! Türkçe dil bilgisi kurallarını özümsüyorsunuz. Güzel Türkçemizin 

inceliklerine vakıf oluyorsunuz. Öyle ki kültür ve sanat alanında başkaları 

https://arsiv.bthaber.com/
https://www.gunisigigazetesi.net/profil/11/prof-dr-asaf-varol
https://www.gunisigigazetesi.net/profil/11/prof-dr-asaf-varol
https://www.gunisigigazetesi.net/profil/11/prof-dr-asaf-varol
http://www.asafvarol.com/en/Sayfalar/basinda.php


 
 

tarafından yazılan farklı konulardaki eserlerin editörlüğünü yapacak kadar 

kendinizi yetkin ve birikimli görüyorsunuz.  

İşte bu köşe yazıları sayesindedir ki 2003-2004 yıllarında “Birinci 

Elazığ Kültür Kurultayı” kapsamında yayımlanan “Elazığ’da Mutfak Kültürü”, 

“Elazığ İli Ağızları”,  “Elazığ Bibliyografyası”, “Elazığ halk Oyunları” kitaplarının 

editörlüğünü yaptım. 2008 Yılında da “Elazığ Buluşuyor Zirvesi” kapsamında 

“”Elazığ Buluşuyor 2008-2023 Stratejik Vizyonu”, “El Sanatları” ve “Elazığ’da 

Geçmişten Günümüze Spor” kitaplarının editörlüğünü yaptım.   

Olaylar yazılmadıkça, gelecek nesillere yazılı, görsel, işitsel kalıcı 

eserler bırakılmadıkça, sadece söz ile ifade edilen olaylar, sanki de su üzerine 

yazmışsınız gibi kaybolup gider. Oysa yazarak, sesli ve görüntülü çoklu 

ortamları gelecek nesillere aktararak, olayların tarihe mal olmasını sağlarsınız 

ve siz de böylece tarihteki yerinizi almış olursunuz.  

İşte eldeki bu kitap, 23 yıllık köşe yazarlığım esnasında sadece 

İLETİŞİM alanında yazmış olduğum yazıların bir araya getirildiği bir eserdir. 

İçindeki yazıları okudukça o günleri yaşayacaksınız. Olaylarla ilgili duygularımı 

ve düşüncelerimi göreceksiniz. 

Bu yazılarımı bir araya getirme görevini sevgili öğrencim Habib 

Sarıdağ üstlendi. Emek verdi ve bu eseri yayınlamama vesile oldu. Kendisine 

kalbi duygularla teşekkür ediyorum.  

Selam, Saygı, Sevgi ve muhabbetle… 

 

20 Mayıs 2020 

Prof. Dr. Asaf Varol   
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15-21 Eylül 1997.                                     Sayı:134 

 

 

BİLİŞİM’97 NİN ARDINDAN 

 

1-4 Eylül 1997’de Tüyap Beyl ikdüzü Fuar ve Kongre 

Merkezi’nde yapılan Bil iş im ’97 Bi lgi ve İ letişim Teknoloj iler i 

Fuarı i le 3-6 Eylül 1997 tarihleri arasında gerçekleşt ir i len TBD 14.  

Ulusal Bi l işim Kurultayı’nı ,  1996 Y ıl ı ’nda yapılan Bilişim ’96  

etkinlikleri i le kıyaslamak istiyorum.  

  Bil indiği  üzere TÜBİT ’96 TÜBİSAD Bi lgi ve İ let iş im 

Teknoloji leri Fuarı;  İstanbul Hilton Otel i Salonları,  Exhibit ion 

Center, Askeri Müze K ültür Sitesi Salonları ve Fuar Merkezi’nde 

sergilenmişti .  TBD 13. Ulusal  Bi l işim Kurultayı ise Lütfi  Kırdar 

Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenmişti.  Yani Fuar 

ve Kurultay aynı  bölgede idi.  Geçen yı l  bu durum; Kurultayda 

sunulan Bi ldir i,  Akademik Bildir i,  Çalışma Grupları,  Tanıtım ve 

Meslek Yenileme Seminerleri  etkinlik lerine katı l ımı kısmen de 

olsa olumsuz yönde etkilemişti.  Çünkü bildiri dinlemek yerine,  

fuarı dolaşmayı veya fuarı dolaşmanın yerine bi ldir iler i iz lemeyi  

terc ih edenler olmuştu.  Bu yıl  B il iş im ’97 Bi lgi ve İ letişim 

Teknoloji leri Fuarı’nın doğrudan Beyl ikdüzünde yapılmış olması  

ve Kurultay tarihleriyle çakıştırı lmaması ,  kanımca çok isabetl i  
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olmuştur. Böylece bu her iki ayrı etkinlikten faydalanma imkanı 

doğmuştur.  

 Bu yıl  kurultayda önceden programa yerleştiri lmiş bazı 

bi ldir iler,  sahipleri  gelmediği  iç in sunulamamıştır.  Bu durum 

katı l ımcılar arasında hoşnutsuzluk yaratmıştır.  Bu nedenle 

programa konulan bi ldir ilerin mümkün olduğunca yazarları  

taraf ından sunulmasının sağlanması ger ekir.  Tabi  kurultaya 

geleceğini bildirdiği halde,  gelmeyenler için yapı lacak bir  şey 

yoktur. Ancak bildiri sahiplerine tek tek telefon edip katıl ıp 

katı lmayacaklarının sorulması  ve katılmaları  yönünde talepte 

bulunulması hal inde, katılamayacakların sayısı  kısmen 

düşürülebil ir.  Tedbir  olarak ta daha sonraki y ıl larda Bi lişim 

Kurultaylarına katılmak iç in aynı kişi ler tarafından tekl i f  edilecek 

bi ldir iler,  sunum kapsamına alınmayabil ir .   

 Kurultayda sunulacak etkinlik lerin saatleri  de önem arz 

etmektedir.  Sunum lar mümkün olduğunca dengel i ve bir birini  

etkilemeyecek şeki lde dağıtı lmalıdır.  TBD 14.  Ulusal Bi l işim 

Kurultayında 5 Eylül 1997 günü saat 15 de “ Yarın, bugün burada” 

başlığı  i le düzenlenen Windows 98 ve Microsoft’un diğer bazı  

ürünlerinin tanıtı lması  toplantıs ı,  tüm katıl ımcı lar ın i lgi  noktası  

olmuştur.  Bu sunum esnasında bi lişimcilerin önemli bir bölümü 

bu toplantıya katı lmış ve diğer etkinler oldukça sönük geçmiştir.  

Bildir i sunulan bazı  salonlarda sadece birkaç kişinin bulunduğu 

durumlar ortaya çıkmışt ır.  Bu nedenle bundan sonra 

düzenlenecek Bil iş im etkinliklerinde, Windows ’98 in tanıt ımı gibi  

çok önemli sayı lacak sunum saatleri i le diğer sunumları  

çakıştırmamak daha isabetl i  olacaktır .  
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 Netice itibariyle geçen yı la oranla daha başarı l ı  ve etki l i  

bir Bilişim toplantıs ı olduğunu, katıl ımcı lar ın hepsi yaşadı.  

Gelecek yıl larda bil iş im toplantı lar ının daha organize bir yapıya 

sahip olacağı ş imdiden kendisini bell i  etmektedir.  Ayrıca, art ık  

TBD Ulusal Bil işim Kurultayı ifadesindeki “ Ulusal” kel imesini  

“Ulus lararası” olarak değişt irmenin zamanı,  acaba gelmedi mi?  

 

Kaynak : 
http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_301_356200_-

1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-

1532250373Default/ (Sayfa:14) 

 

  

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_301_356200_-1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/
http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_301_356200_-1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/
http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_301_356200_-1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/
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29 Eylül – 5 Ekim 1997.                        Sayı:136 

 

 

GÜNAHIYLA SEVABIYLA INTERNET ! 

 

Internet için farklı  birçok tanım yapı labi lir.  Örneğin, 

" Internet; dünyadaki ir i l i  ufaklı bi lgisayar ağlarının, ağ sistem 

teknoloji leri  i le b irbirine bağlanmaları  ve b ir IP  protokolü 

kullanarak anlaştıkları,  haberleştikler i bi lgi  aktarım ve 

paylaşımında bulundukları bir  i letiş im ağıdır " şeklindeki bir  

tanım, Internet kullanmanın amacını ortaya koymaya 

yetmektedir.  Kiş iler;  i lgi  alanları ve çalışma sahalarının değişik  

olması sebebiyle, Internet’in kendilerini i lg ilendiren kısmı 

çerçevesinde değişik tanımlar yapabilirler.  Internet;  

International Network kel imelerinin kısaltı l ıp bir leşt ir i lmesinden 

elde edi ldiğinden, kısaca "Uluslararası bi lgisayar ağı"  olarak da 

tanımlanabilir.  Küresel leşen dünya;  bilgi  çağı  ve/veya i letişim 

çağını  yaşamaya başlamışt ır.  Bi lgi i letişiminin yapılması  

bakımından,  bu çağa Bilgi  Çağı  demek, daha doğru olacaktır.   

 Bilgi,  insanl ığın 5000 yıl  kadar önce dil i le resimleri  

birleştirerek yazıy ı bulmasından, böylece bilginin aktarılması ve 

saklanmasının mümkün hale gelmesinden bu yana, her zaman bir  

i lerleme kaynağı  olmuştur.  Gu tenberg’in 15.  yüzyılda gelişt irdiği  

tipografi tekniği ya da 20. Yüzyı lda gerçekleştiri len radyo,  
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televizyon ve elektronik bi lgi  işlem teknoloji lerindeki  buluşlar,  

bi lgi a lışveriş inde ç ığır  açmış ve iletim hız ını  arttırmışt ır.  

Geldiğimiz  noktada bu i letim hızı dahi  yetersiz kalmıştır .  Bu 

sebeple Internet diğer tüm bi lgi i letim organlarından daha hızl ı  

bir gel işme göstermektedir.  Ayrıca Internet ortamında var olan 

bi lgi miktarı,  yaz ının icadından günümüze kadar var olan bi lginin 

şimdilik yarıs ıdır.  Bu durum bi le Internet’in eğitime katkısını  

irdelemek için, tek başına yeterl i  bir sebeptir.   

Bilgiy i herhangi  bir meta olarak görmek mümkündür.  

Hatta maddeci  bir  çağda belki de işimizi  kolaylaştıracaktır.  B ir  

meta olarak bilginin bir  noktadan bir  noktaya ulaştırı l ması  

(transferi)  ne derece hızl ı  gerçekleşirse, metanın değeri de o  

derece artmaktadır.  Bunu ilk olarak ispatlayanlardan biri bugün 

milyarlarca dolar c iroya ulaşan bir  ş irketin kurucusu olan Julius 

Reuter’dır.  Zira Reuter 28 Nisan 1950’de 45 posta güvercin i  i le 

Brüksel i le Aachen arasında olmayan telgraf bağlantıs ının açığını  

kapatıyordu. 200 Km’l ik bir uzakl ığı 2  saatten biraz uzun bir  

sürede kat eden güvercinleri i le bilginin t ıpkı başka bir meta gibi  

ticaretini yapıyor,  bilginin hızlı  ulaşımının o metaya  veri len değeri  

artt ırdığını  ortaya koyuyor ve bu noktadan günümüzdeki Reuter 

Ajansı’na uzanan yola çıkmış oluyordu.  

Günümüzün yaşayan Reuter’ı  ise, sadece bi lgi satarak 

bugün Dünyanın en zengin adamı o lma yolunda olan Bi ll  Gates’tir .  

Gates, bi lgiye eriş ime ve Internet’e verdiği önemi belirten şu 

cümleyi  tüm dünyaya canlı  olarak hitap ettiği  Windows 95 tanıtım 

açıl ış konuşmasında söylemiştir .  " Windows 95 ancak internete 

ulaşmanın en kolay ve hız lı  yolu olursa ayakta kalabilir ". Şu 

günlerde Memphis adıyla pi yasaya duyurulan Windows 98 
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incelendiğinde, Internet alanında birçok yeni liği içermesi,  Bi l l  

Gates' in Windows 95 tanıt ımında söylediklerini  gerçekleşt irme 

yolunda oldukça çaba harcadığını açıkça ortaya koymaktadır.  

Bilginin saklanması ve depolanması önemli dir.  Bugün 

geldiğimiz noktada; bi lgi depolanırken, transfer edi lirken veya 

paylaşıl ırken ortaya çıkan avantajları sebebiyle, bi lginin sayısal  

(dij ita l)  halde bulunması  istenmektedir.  Hem sayısal halde 

bulunma hem de aynı protokol’u kulanarak haberleşen ağl arda  

bilginin ortak formatlar i le saklanması,  gerçekten dünyamızı  

Dij ita l Dünya hal ine çevirmiş olacaktır.  

Günümüzde farkında olmadığımız bir çok olay dij i tal 

olarak elektronik c ihazlarla gerçekleşmektedir.  Meta olarak 

bahsett iğimiz bilgi;  bilgisayar ve In ternet ortamında bir yaz ının 

dışında bir  başka biç imde de bulunabilmektedir.  Örneğin bilgi;  

resim, ses, f i lm veya bi lgisayar ortamında dij ita l halde bulunan 

herhangi bir dosya şeklinde bulunabil ir.  Bu örnekler Internet’in 

bi lgi haberleşmesi a lanında yararl arını gözler önüne sermektedir.  

Zaten Internet sayesinde bilgisayar sadece hız lı  bir  hesaplayıc ı 

olmaktan kurtulmuş ve bir haberleşme c ihazı konumuna da gelmiş 

durumdadır.  

Internet'in Eğitime Faydaları 

Prof. Dr. M. Karlıdağ, " Genel Eğitimi" şu şekilde 

tanımlamaktadır.  "Her şeyden önce kişinin ,  en küçük bir birimden 

kainatı içine alacak kadar geniş bir dairede gelişen hadiseler  

hakkında sağlıkl ı  f ikir ler üretmesini,  bu f ikir leri etkil i  bir  şekilde 

savunabilmesini sağlayan ve ona her türlü ortam ve şartlarda 

inandırıc ı ve uzun vadel i i letiş im kurdurabilen eğitimdir . " 
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Internet’in eğit ime katkısını veya yerini  irdelerken 

aşağıda sayacağımız  hususların göz önünde bulundurulması  

gerekir.  Netice it ibarı i le Internet bir  bilgisayar ağıdır ve insanlar 

bilgisayar arac ı l ığ ı i le bu ağa bağlanırlar. Toplamda Internet bu 

bi lgisayarlar i le zaten beraber düşünülür. Dolayısıy la bu noktaları  

dikkate alarak bilgisayarın eğitime katkısını  incelemek 

gerekmektedir.  Bugün bilgisayarların geldiği  nokta çokluortam 

(multimedia)  dır.  Art ık standart  kabul  edi len minimum özel likl i  

bi lgisayar modellerinde bile bu özell ik lere rastlamak mümkün 

olmaktadır.   

Internet'e Bağlanabilen Bir Bilgisayarın Sağlayacağı 

Avantaj lar  

  Bilgisayarlar i le sanal gerçeklikte (Virtual Real ity) üç boyutlu 

ortam hissi oluşturan ve gerçekte yapılması zor veya yüksek 

maliyetli  o lan hadise ve deneylerin yapı lmasına olanak veren 

bir ortam vardır.  

  Bilgisayarın hızlı  iş lem yapma ve hesaplama kabiliyeti  

nedeniyle, bir test ve sınama makinesi özell iğine sahiptir.  

  Dünyanın en geniş bilgi deposu olan dev bir etki leşimli  

( interaktif)  Internet kütüphanesine sahiptir.  

  Mutimedia özelliğine sahip bir bilgisayar; eğitimin daha kal ıcı  

ve etkin olmasını sağlar. Çokluortamı daha eğlencel i hale  

getirmek için eğit im yazıl ımları bir nevi oyun biç iminde 

üreti lmektedir.  Bu nedenle Education (Eğitim) ve 

Entertainment (Eğlence) kel imelerinden türetilen 

Edutainment  kel imesi,  yeni bir  kavram olarak ortaya 
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çıkmaktadır.  Türkçe'de Eğit im ve Eğ lence  kelimeleri benzer 

yolla birleştiri l irse, Eğit lence  kelimesini türetilmiş olur.   

  Kullanıc ı,  Internet ortamındaki canlı  yapacağı sohbetler i le 

öğrenmek istediği konuları sorabi lir,  tartışma guruplarına 

katı l ıp bizzat gelişmeleri takip ederek katkıda bulunabilir,  

ayrıca konu ile i lgi l i  haber guruplarına üye olup en yeni  

gelişmeleri hızla takip edebilir.  

  Internet ortamında ortak dil  İngi lizce’dir,  ancak her ülke en az 

İngil izce’nin yanında kendi di l i  i le de web sayfaları  

hazırlamaktadır.  Zaten sohbet programları ortamlarında hangi 

di l in kullanı lacağı  sadece so hbete katı lan kişilere kalmıştır .  

Böylece Internet’in yabancı  dil  eğitimine de büyük miktarda 

katkısı olacaktır.  

  Internet ortamındaki  web siteleri hypertext  olarak 

oluşturulmuştur. Bir konuyu web’de incelerken konunun 

anahtar kelimeleri hypertext  halde olduğundan bu kelimelerin  

üzerlerine tıklanarak ayrınt ılarına gidilebi lir .  Bu da Internet 

üzerinde bir  konuyu araşt ıran ve öğrenen bir i  için detaylı,  

kaynağına inen eksiksiz bir öğrenim demektir .  

  Internet ortamında araşt ırma ve çalışma sonuçları ve/veya 

başkaları i le paylaşılmak istenen dij ita l bilgi ler,  dosyalar 

(Fi les) ve Programlar; FTP (File Transfer Protocol) diye 

kısalt ılmış bir yöntemle gönderi lip al ınabilecek biçimde büyük 

çoğunlukla s ık ıştırı larak arşivlenmişt ir.  Bunun dışında 

kul lanıc ılar e-mail  eki  veya sohbet esnasında dosya olarak 

metin, ses, resim, video (animasyon) ve bi lgisayar programı 

gibi  dosyaları  a lıp gönderebi lmektedir ler. Bu da bilginin 

iletişimi veya iş lenmiş bi lginin transferini süper derecede hızl ı  
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olarak dünyanın bir  ucundan diğer bir  ucuna 

gönderi lebi lmesini sağladığından,  bilginin paylaşımı aç ısından 

çok önemli  bir gelişme olduğu kesindir.  

  Internet ortamındaki her kul lanıcının bir elektronik 

haberleşme adresinin (e -mail)  olması ve kişisel  web 

sayfalarında kullanıcıların kendilerini v e çal ışmalarını  

tanıtabi lme olanakları ve bu ortak ilgi a lanlarının müşterek 

web sayfalarında sınıflandırılabilmesi,  dünyanın dört bir  

yanındaki insanların her zaman birbirlerine anında 

ulaşabi lmeleri anlamını taşır.  Internet ortamındaki hipermetin 

(Hypertext) web sayfaları  i le hadiselerin kaynağına inen 

sorgulamalı  ve araştırmacı bir yaklaşım olduğundan, 

ezberciliği  ortadan kaldıran bir etki yapar.  

 Internet’ in Olası  Zarar lar ı Neler Olabil ir?  

  Her araç faydalı kullanılabi leceği gibi kötü niyetl i  kişiler  

taraf ından zararlı  hale de getiri lebi lir.  Ancak bir aracın olası  

zararları sebebiyle çok ve genel faydalarını bir tarafa iterek 

kul lanı lmaması  uygun değildir.  Zaten tarihte bir çok örneği de 

vardır.  Buluşlar faydal ı  kullanı lacağı gibi zararlı  da 

kul lanı labilmişt ir.  Örneğin atom bombası canl ı ve cansız tüm 

varl ıklar için ne kadar tehl ikeli  görülse de,  elektrik  enerjisi  

üretiminde kullanı lmasıyla, toplumun refah içeris inde 

yaşaması için önemli potansiyel o luşturmaktadır.  Internet’in 

olası zararları sebebi i le ku l lanılmaması çözüm deği ldir,  ancak 

tabi k i bu zararları yok etmek veya en aza indirmek iç in gerekli  

olacak çabayı sarf etmek gerekmektedir.  Zaten bu konularda 

gerekli  çal ışmalar da yapı lmaktadır.  
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  Internet üzerindeki web sitelerinin bazıları ahlaki açıdan 

toplumlara zarar veren içeriklere sahip olabi lmektedir.  Bu 

konuda önlem olarak Browser programlarına anahtar 

kel imeler giri lerek kısmen sansür uygulanabilmektedir.  Ayrıca 

insanlar bu konudaki hassasiyetlerini ortaya koydukça, 

hükümetler bu tür s itelerin açı lmaması  yönünde kararlar a lıp 

yaptır ımlar uygulamaya başladılar.  

  Türkiye’de ahlaki  değerleri  sarsan Internet s itelerinin 

açılmamasıyla i lgi l i  katı  yasal düzenlemeler yapılsa bile,  bu tür 

problemleri ortadan kaldırmak oldukça zor görünmektedir.  

Çünkü Internet ağı  uluslararası küresel  bir  yapıya sahip o lup,  

ülkemizden bağlanan bir kul lanıcı başka bir ülkede açılmış 

olan bu tür bir siteye kolayca erişebi lir .  

 

  Internet' in; kullanıcısının sosyal  ve insani i l işkilerden 

kopmasına yardımcı olması; en büyük sorun 

sayı l(abi lir)malıdır.  Ancak çözümü kullanıcıya veya yakınlarına 

(ebeveynlerine) bağl ıdır.  Bu problem daha çok iç ine kapanık,  

psikoloj ik  veya kişi l ik  sorunları o lan insanları daha fazla 

olumsuz etki leyecektir.  Sorunsuz insanlarda ise bu gerçek 

kiş il ik lerinden uzaklaşma olarak kendini gösterebil ir .  Bunun 

önlenmesi için kul lanıc ının yakınları veya ebeveynler sosyal  

i l işkiler i gelişt ir ici  etkinlik lere katılmasını  sağlamalı ve asosyal  

olmasını önleyic i tedbirleri almalıdır .  

  Internet ortamında var olan dünya siberuzay (Cyberspace)  

dediğimiz hayali yani sanal bir dünya ve ortamdır. Bu sebeple  

sanal ortamda gerçekte olmayacak veya çok zor olacak 

hadiseleri kolayca gerçekleştirebilir veya gerçek hayatta çok  
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uzun süren işlemler çok kısa sürede yapabilir.  Siberuzay da bu 

ve benzeri hadiseler kul lanıcının olması gerektiğinden daha 

fazla hayalc i olmasına sebep olabi lir .  Bu pek problem olmaz 

hatta bazen bu hayalc il ik faydalı  bile o labil ir.  Çünkü 

gerçekleşmesi gereken bir  hadise önce hayal  edi lebi lmelidir.  

Dolayısıyla  iy i  şeyler de hayal edil ip üreti lebilir (Üretken 

hayalci l ik) .  

  Kullanıc ı bi lgisayar başında Internet kul lanırken,  

siberuzaydaki Internet topluluğu ile ferdi olarak tek başınadır.  

Bu sebeple özell ik le bastırı lmış duygular veya ik inci kişi l iği ön 

plana çıkabil i r.  Bu özellik Internet ortamındaki sohbet (chat -

IRC) ortamlarında daha fazla kendisini gösterir .  Bu genç 

bireyin bir geçiş  döneminde ortaya çıkan bir durumdur.  

  Internet ortamındaki (Siberuzay) okyanusta sörf yapma diye 

tabir  edi len bir  kavram ile HTML (Hyp er Text Markup 

Language) yazı lmış web sayfalarında Hypertext (Hipermetin)  

kel ime veya objelere tık layarak bir noktadan bir noktaya 

gitmeyi ( l ink) mümkün kılar. Bu durum, okyanusta sörf yapan 

birinin yönünün, dalgalar taraf ından belirlemesi olayına 

benzer ve bu l inkler birinden diğerine sonsuza kadar devam da 

edebil ir.  İşte bu durum kul lanıcının Internet’e bağl ı iken 

bi lgisayar başında vakitler in nasıl  geçtiğini anlamamalarına 

sebep olur. Böylece bazen saatler,  hatta günler geçebi lir .  Bu 

durum hem vakit harcanmasına hem de hayattan uzaklaşmaya 

sebep olabi lir.  Bu tür olumsuzluklar,  kul lanıcı lar ın yakınları  

veya ebeveynleri tarafından ortadan kaldır ılabi lir.  

  Sonuç olarak Internet' in o lumsuz taraf lar ı vardır,  ancak bu 

zararlar Internet’ten vazgeçilmesini hiç bir  zaman mümkün 
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kılmayacaktır.  Bu zararların en aza indiri lmesi  iç in yapılması  

gerekenleri tespit amacı i le gerekl i araşt ırmalar yapılmalı,  

sonuçlar tahli l  edi lmeli  ve çözüm öneriler i sunulup 

uygulamaya geçi lmesi  küçük ve genç yaştaki kul lanıcı lar iç in 

acil bir gereksinimdir.  

 İ let iş im Teknoloji leri  İçeris inde Internet  

Yazılı ,  Sesli  ve Sesl i -Görüntülü medya veya genel  

anlamıyla medya, temelde i let iş im konusu ile doğrudan i lgil idir,  

ancak farkl ı  kanalları  kul lanan enstrümanlardır.  20.  Yüzyı lın 

sonunda ortaya ç ıkan Internet te, artık  bu medya kavramı 

içeris inde yerini a lmışt ır.  Çünkü medya enstrümanları,  ayrı  

kümeler halinde i letişim kavramının ortak paydası etrafında ele 

alınırsa, ortak paydanın büyük kısmını internet kapsayacaktır.  Bu 

sebeple medya kavramı içerisinde Internet’ i  en başta saymak 

gerekecektir.   

 Internet diğer tüm medya organlarının temel özel liklerini  

kendi üzerinde bulundurması yanında, asıl  en önemli ve farklı  

taraf ı interaktif  (Etkileşimli)  olmasıdır.  Etkileşimli o lması; sesi  

görüntüyü ve yazıy ı bir arada bulundurması dış ında, gerçek 

zamanlı ik il i  i letişimlere imkan vermesidir.  Yani bir eğitim aracı  

olarak hem göze hem kulağa hitap etmesi yanında, bir  de 

etkileşimli olması; bilgisayar başındaki internet kul lanıc ıs ının 

kendi isteği doğrultusunda  yönlendirmesi ve karşı l ık l ı  internet 

kul lanım (Chat - IRC gibi)  ortamlarında,  gerçek zamanlı etkileşimli  

i letişime imkan sağlamaktadır.  İşte bu özel likleriyle geleceğin 

medyası Internet’t ir.   

İ letişim açısından Internet’e bağl ı bir bilgisayar,  

aşağıdaki imkanları doğurur.  
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  Hızlı  bir hesaplayıc ı ve yorumlayıc ıdır .  

  Faks-modem cihazı sayesinde bir  telefon ve faks cihazıdır.  

  Internet bağlantısı sayesinde dev bir bi lgi deposu ve 

kütüphanesidir .  

  Canlı ses yayını  yapı labildiği iç in bir radyodur, tels izdir.  

  Hem ses hem görüntü bulunan animasyonlar ve yeterl i  hız la 

canl ı TV yayını iz lenebil ir  olması ve hatta saati geçmiş 

programları bi le arşivden izlemenin mümkün olması  bir  

üstünlüğüdür.  

Çok miktardaki yazı l ı  medya zaten internet ortamında 

olduğundan,  aynı  zamanda yazı l ı  medya özel liği  de taşır.  Üstelik  

haberlerin kaynağına inmek mümkün olduğu gibi,  doğrudan 

yazarına da ulaşmak mümkündür.  

 Kısacası Internet’e bağlı  bir bi lgisayar, mutimedia 

(Çokluortam) eğit im aracı,  televizyon, radyo, gazete, kütüphane,  

. . . . .  ve telefo ndur.  Internet;  i letişim araçları  içeris inde ayrıcalık lı,  

ancak ülkemizde henüz layık olduğu anlamda 

kul lanı lamamaktadır.  

 Uzaktan Eğitimde Internet'ten Nasıl  Faydalanılabil ir?  

 Henüz plan ve programsız olsa bile Internet; en uygun 

uzaktan eğit im aracı say ı labilir.  Bazı içerik sağlayıcı durumundaki  

üniversiteler Internet üzerinden uzaktan eğitim yapmaktadır lar.  

Internet, TV ile uzaktan eğitimin en büyük dezavantajını ortadan 

kaldırmaktadır.  Yani,  zamandan bağımsız  eğitim söz konusudur.  

Uzaktan eğit imdeki öğrenci ler,  genelde çalışan öğrenci ler  

olduklarından; TV i le uzaktan eğit imde dersleri  zamanında 
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iz leyemedikleri için kaçırabi lmektedir ler. Internet i le uzaktan 

eğitim bu problemi ortadan kaldırmaktadır.  

  Birçok içerik sağlayıcı,  konu i le i lgi l i  yeni yaz ıl ı m ve 

paketler hazır lamaktadırlar. Yakın gelecekte bu yazıl ımlar 

sayesinde, Internet İ le Uzaktan Eğitim ;  daha çok verimli ve 

kul lanı labil ir olacaktır.  Internet ortamından uzaktan eğit im yapan 

bir üniversitenin konu i le i lgil i  Harvard’ı  internette okuyun  başlığı  

i le basında ç ıkan bir haberini burada vermek yararl ı  olacaktır.   

"Harvard Üniversitesi,  akşam okul programına kayıt lı  

olan öğrenci lerine Internet üzerinden sesl i  ve görüntülü olarak 

kurs alma imkanı sağl ıyor. Üniversite, pi lot  program olarak 

Communicat ion Protocols  and Internet Architecture (Haberleşme 

Protokol leri  ve Internet Mimarisi)  kursunu Internet üzerinden 

verecek. Kursa katı labilmek için  öğrenciler in evler inde ses ve 

video kabil iyeti  olan bir web browser’ i  ve bir  bilg isayar bulunması  

gerekiyor.  Eğer bu pilot  program başarı l ı  olursa diğer teknik 

kurslara da aynı yöntem uygulanacak. Kurs yönetic is i Len 

Evanchik,  Harvad’ın Internet üzerinden halihazırda bir çok kursu 

olduğunu, fakat bunların  ses ve video içermediğini  bi ldirdi.  Bu 

yeni teknoloj i i le  öğrenci ler ödevlerin i on - l ine olarak internet 

üzerinden tesl im edebilecekler. " 

 Bilgi Toplumu Olmada İnternetin Önemi 

 21.Yüzyıl  İ let iş im ve bi lgi  çağı o lacaktır.  B ilginin ve 

iletişiminin yapıldığı  çağ, dolayısıy la  2. Sanayi devrimi diye de 

adlandırı lan bu çağa ayak uydurabi lmek için bilgi  toplumu 

olmamız gerekmektedir.  
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 Bu noktaya dünya olarak nası l  geldik? Bilginin bir meta 

olduğu fikrinin tarihi,  bilgi  toplumunun ortaya çıkışından daha 

öncesine uzanmakta ise de yeni bi lgi ve ilet iş im teknoloj iler i  

bilg inin değerinin artmasını sağlamıştır.  Donanımın (Kişisel 

bi lgisayarlar,  modemler, telefonlar vs.)  ve yaz ıl ımın maliyetinin 

düşmesi teknolojinin yaygınlaşmasında ve kullanıcı  sayısının 

artmasında özell ik le önemli bir rol oynamıştır.  Aşağıdaki  

etmenler bilgi  çağı kavramının ortaya ç ıkmasında büyük önem 

taşımaktadır.  

  Büyük miktarlarda verinin (örneğin tarayıcı lar kullanarak) veri  

ortamlarına kaydedilmesinin ucuzlaması;  

  Bilginin toplu depolarda (örneğin sabit  disklerde)  saklanması;  

  Bilgi iş lenmesinde kul lanı lan  hızl ı  bi lgisayarlar;  

  Kullanıc ıların veriler i bulmasını ve aralarında çapraz 

referanslar oluşturmasını  mümkün kı lan kul lanıcı  dostu 

yazıl ımlar;  

  Veri lerin A noktasından B noktasına mümkün olan en kısa 

zamanda ileti lmesini mümkün kı lan i letim teknolojisi.  

 Dünyanın her hangi  bir yerinde depolanmış bi lgilere 

erişme ve hepsinden önemlisi,  büyük miktarda veriyi birleştirme 

ve çözümleme olanağı sayesinde başka insanların sahip olmadığı  

ve değer içeren yeni  bilgiler i üretmek artık mümkün hale 

gelmişt ir.  B ir  bilgi toplumunda,  bilgi en önemli metadır.  

  Avrupa Bilgi Toplumu Çalışma Grubu 

Komisyon’un Aral ık 1993’te yayımladığı Büyüme, Rekabet 

gücü ve İst ihdama İl işkin Beyaz Kitap’ta Avrupa bi lgi toplumunun 
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yaratılması  iç in hangi önlemlerin gerekli olduğu konusunda ön 

bi lgiler sunulmuştur.  

Aynı ay içinde Avrupa komisyonu, Komisyon Üyesi Martin 

Bangemann’ın başkanlığında, i lgil i  Avrupa Sanayi lerinin iler i  

gelen kişi lerinden oluşan bir uzmanlar grubu oluşturuldu. Grupta 

hem bilgi kullanıcı lar ı hem de bilgi üretici leri tem si l  edi liyordu.  

Bangemann grubu adıyla bi linen bu grup Mayıs 1994’te ‘Avrupa 

ve küresel bilgi  toplumu’  adını taşıyan raporunu yayımladı.  

Raporda ortaya konulan temel görüşlere ek olarak öncelikl i  10 

uygulama belirlendi.  

 Daha sonra, Temmuz 1994’te Komisyon  ‘Avrupa’nın bi lgi 

toplumuna geçişi :  b ir  eylem planı ’  adını  taşıyan çalışmalarını  

sundu. Bu çalışma, dört alan üzerinde yoğunlaşıyordu. Bunlar,  

mevzuat çerçevesi; bi lgi ağları,  hizmetleri,  uygulamaları ve 

içeriği;  sosyal ve kültürel  öğeler ve bi lgi toplumu nun 

geliştiri lmesi idi .  

 Aynı günlerde komisyon görsel iş itsel sektör pol itikasına 

il işkin olarak, Avrupa bi lgi  toplumunun tam potansiyel ini  

gerçekleşt irmesinin vazgeçilmez koşulu o lan Avrupa program 

sanayinin güçlendiri lmesine yönelik öneri ler içeren bir  yeşi l  

kitab ı  kabul etti.  

 Avrupa Topluluğu;  bilgi  toplumu olma yolunda eğitim v e 

öğretim i le i lgil i  o larak birçok çal ışma yürütmektedir.  1957’de ki 

Roma ve 1992’deki Mastricht Antlaşmalarında bu konu hep ön 

planda yer almışt ır.  Avrupa Komisyonu’nun 1993’te  yayımladığı  

büyüme, ist ihdam ve rekabet gücüne i l işkin beyaz kita pta, 21. 

Yüzyıla giril irken göğüslenmesi gereken sorunlar ve izlenecek 
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yollar özetlenmiş öğretim ve eğitimin ekonomik büyümeyi 

ist ihdama dönüştürme gereği vurgulanmıştır .   

 Komisyon bi lgi to plumu olma hedefine erişi lmesine daha 

fazla katkıda bulunabilmek için eğit im alanındaki programlarını  

bir süre önce yeniden düzenlemiştir.  Erasmus, Lingua ve diğer 

Comett programları yeniden biç imlendir ilmiş ve bunların yerine 

Sokrates ve Leonardo Da Vinci  programları uygulamaya 

konulmuştur.  

 Rakamlar i le eğitim programlarına bakı lacak olunursa;  

 1995-99 dönemi için;  

 Sokrates Programına   :  850 Milyon ECU 

 Leonardo Da Vinci Programına  :  620 Milyon ECU 

 Avrupa iç in gençlik programına :  126 Milyon ECU 

ayrı lmışt ır.  

 Avrupa, y ıl lar öncesinden Bilgi Toplumuna hazır lanırken,  

bizler halen hazır lanmaya başlayıp başlamama noktasını 

tart ış ıyoruz. Buna rağmen gene de geç kalmış sayılmayız.  

Bilgi toplumu olmayı değerlendirebil irsek, ülkemiz ve 

toplumumuzun kazanacağı  birçok avantaj  ortaya ç ıkacaktır.  

Coğraf i olarak bulunduğumuz nokta bir çok medeniyete beşiklik  

etmiş bir bölgedir.  Ayrıca mil let olarak tarihi  uzun ve şanlı  bir  

toplumuz. Bu altyapıyı  işleyecek dünyadaki en verimli genç 

nüfusa da bizler  sahibiz. İşsiz lik sorununu da çözecek 

uygulamalarla, bu altyapı  uygun yönlendiri l ip verimli  hale 

getir ilebil irse,  bilgi  toplumu olmamız ve 21.Yüzyıla yön verecek 

ülke ve toplumlar arasında bulunma mız mümkündür.  
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Bu durum kendisini ırk,  bi l im ve kültür alanında ispat 

etmiştir .  21.Yüzyılda bi lgi toplumu olma noktasında da gerekeni 

yapacak birikimimiz  bulunmaktadır.  Bu gerçekleşt ir ildiğinde son 

Yüzyılda kat edi len mesafeyi alabi lir ve gel işmiş ülkeler i le 

aramızdaki farkı kapatabil ir iz.   

Gelişmiş ülkelerin gittiği  yolun izlerini takip etmek 

yerine, bulunduğumuz noktadan bulundukları noktaya kestirme 

gitmenin yolu 21.Yüzyıla bi lgi  toplumu olarak girmektir.  Bunun 

yapılması  için gereken çalışma ve araştırm alara devlet olarak 

destek vermek ve bu yeni yüzyı lın başında bi lgi toplumu olmak 

için ne gerekiyorsa o yapılmalıdır.  

Bilgi olağanüstü bir hız la artmaktadır .  Bi lgiyi yayı ldığı 

hızla yakalayabilmek ve hayata geçirebi lmek için, i lmi gelişmeyi  

ve Üniversiteler başta olmak üzere, bu gel işmeye vasıta kıl ınan 

bütün kurum ve kuruluşları her türlü  polit ika entrika ve 

tartışmalar ın üzerinde tutmak gerekir (  Prof.Dr. M.Karlıdağ) .  

Yeni hükümetimiz in sözlü polit ikaları arasında her okula 

bi lgisayar ve Internet’ten bahsedilmektedir.  Bunların bir an önce 

hayata geçiri lmesi gerekmektedir.  Ayrıca bilgi toplumu olma 

yolunda yapı lması gerekenler arasında aşağıdaki hususların  

sayı lması gerekir.  

  Internet erişiminin ucuzlat ılması  

  Bilgisayarlaşmanın teşvik edi lmesi  

  Her öğretmenin bi lgisayara sahip olması  iç in uygun şartlarla  

bi lgisayar temin edilmesi veya en az ından vergisiz (KDV) 

edinme imkanı sağlanması.  
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  Internet kafelerin yaygınlaştır ılması ve teşvik edi lmesi.  

  Internet ve bi lgisayarın verimli kullanımına yönel ik  

araştırmalar yapılması.  

  Bilgisayar ve Internet’in ülkeye en homojen şekilde 

dağılmasının sağlanması.  

 Nasıl  bi lgiye artık bir meta gibi  bedel biç il ip kıymet 

veril iyorsa, bilgi l i  insanın da kıymeti anlaşı lmalı ve uygun bir  

ücreti  olmalıdır.  Hükümetler bunu devlet polit ik ası haline 

getirmelidirler k i fert lerin bilgiye verdikleri önem ve bi lgil i  insan 

olma yolundaki çabalarında art ış o lsun. Yapılması gerekenler 

arasında bu en önemli nokta sayılabil ir.   

 

Kaynak :  

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_303_372105_-

1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-

1532250373Default/ (Sayfa:14)  

 

  

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_303_372105_-1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/
http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_303_372105_-1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/
http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_303_372105_-1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/
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17-23 kasım 1997.                                  Sayı:143 

 

 

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARI 

YAPABİLMELİ 

 

İ letişim teknoloj is inde çok hız lı  bir değişim söz 

konusudur. Artık dünyanın bir nokta sındaki olayı; televizyon, 

radyo,  internet gibi modern ilet iş im araçları sayesinde çok kısa 

süre içeris inde öğrenmek mümkün olabil iyor.  İ let iş im 

teknoloj iler i içerisinde televizyonun önemi çok faz la. 1991 yı l ı  

öncesinde Türkiye'de televizyon denildiğinde s adece akla TRT 

geliyordu.  O dönemler TRT'nin zaman zaman sansür içeren 

programlarını iz lemek ve onunla yetinmek zorundaydık.  

 Aradan geçen 6 yıl  süresi içeris inde Türkiye'de özel radyo 

ve televizyon şirketlerinin sayılarının çok faz la artış göstermesi,  

görüntü dünyamıza yeni bir renk katmıştır.  Özel radyo ve 

televizyon şirketlerinin seyirci lerine daha kal itel i,  güncel,  i lgi  

çekic i programlar sunmak için kıyasıya mücadele vermeleri,  

olumlu bir gelişmedir.  Rekabetin olduğu yerde kalite  

kendil iğinden gelir.  Günümüz TRT'si bile eski y ıl lara oranla yayın 

çizgisini önemli bir derecede değiştirmek zorunda kalmadı mı?  
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 Özel televizyon şirketlerini  ele aldığımızda, başlangıçta 

oldukça sınırlı  ve muhafazakar çizgide programlar yapmaya özen 

gösteren bazı televizyon kanal lar ı,  bugün iç in çok değişik bir yapı  

sergileyebilmektedir.  Bu televizyon kanal lar ı başlangıçta 

sergiledikleri yayın pol it ikalarını devam ettirdikleri  takdirde,  

iz leyici sayılarının çok düşeceğini farketmiş ve gereken tedbirleri  

zamanında almışlardır.  

 Çok sesli l ik  genelde fayda sağlar. Özel televizyonların 

sayısının artmasıyla,  artık çok daha kal iteli  programları  seyretme 

imkanına kavuştuk.  Özel  radyo ve televizyon şirketlerine 3984 

sayı lı  kanun ile kısmen de olsa bir  düzen getiri lebi ldi.  Ancak 

kanunda birçok eksikl ik lerin bulunması,  bazı sıkınt ılara da neden 

olabilmektedir.  

 Görsel basındaki bu hızl ı  gelişme sayesinde, i letişim 

fakültesi mezunlarına önemli bir iş  alanı doğmuştur.  Birkaç yıl  

öncesine kadar bu fakülte mezunları ;  iş bulmakta oldukça zorl uk 

çekerken,  bu dönemde kısmen de olsa önemli  sayılabi lecek bir  

rahatlama içeris ine girdiler. Özel radyo ve televizyon şirketleri,  

bu fakültelerin ÖSYM terc ih sıralamasında üst  sıralara 

tırmanmasına neden olmuştur.  

 Bu olumlu gelişmelere destek sağlaması a macıyla 3984 

sayı lı  Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun 

çıkarıl ırken, kasti  mi yapı ldı bilemiyorum ama,  İ let iş im 

Fakülteleri'ne de büyük darbe vuruldu. Çünkü medyaya eleman 

yetiştiren ilet iş im fakültelerinin radyo ve televizyon yayını  

yapmaları,  3984 sayıl ı  yasa ile engellenmişti .  " Televizyon 

uygulaması yapacaklarsa, kapalı devre yapsınlar! " z ihniyetini  

anlamak mümkün deği ldir .  Bu fakülteler mahalli,  hatta ulusal 
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veya uluslararası düzeyde radyo ve televizyon yayını  

yapabiliyorlarsa,  bunu engellemenin anlamı var mı? Bi lakis  bu tür 

faaliyetlere yönelen eğit im kurumlarına destek çıkı larak,  

mezunlarının daha iy i eğiti lmeleri  sağlanmalıdır.  Öğrencilik  

sıralarında kapalı devre televizyon sistemi i le yetişen bir i letişim 

fakültesi mezunu, ulusal  düzeyde yayın yapan bir televizyon 

kurumunda çal ışmaya başladığında, bir bocalama devresi  

geçirmesi niç in ortaya çıksın!  

 Kısa bir süre önce bazı i let iş im fakülteleri dekanları i le 

görüşerek, bu fakültelerimizin radyo ve televizyon yayını  

yapmalarını  engel leyen 3984 sayıl ı  yasaya karşı  mücadele 

vermelerini anımsatmışt ım. İ letişim fakülteleri  dekanlarının bir  

araya gelerek ve kamuoyu oluşturarak, bu yasadaki çıkmazları  

ortadan kaldırmaları  gerekir.  Ama üzülerek belirtmek gerekir  k i,  

şu ana kadar İ let iş im Fa külteleri  bünyesinde sürdürülen radyo ve 

televizyon yayınları,  yasal o lmadıkları iç in bir bir kapatı l ırken, bu 

fakülte dekanları olaya sadece seyirci kalabi liyor!  

 Dünyanın gel işmiş ülkelerinde üniversiteler radyo ve 

televizyon yayınları yapabilmektedirle r.  Bazı lar ı bu yöntemlerle 

uzaktan eğit im dahi vermektedir ler. Ama bizdeki gibi özel kanun 

çıkarılarak bu faaliyet sadece bir tek üniversiteye (Anadolu 

Üniversitesi)  verildiği  görülmemiştir.  Anadolu Üniversitesi  de 

sadece TRT'nin yayın donanımını kullanabi lmektedir.  Yani 

kendine özgün özel televizyon şirketi,  aktarıcılar,  vericiler  vb. 

sistemler kurmaya yetkisi  bulunmamaktadır.  Kendi haklarını  

başkaları savunmayacaklarına göre, i letişim fakülteleri  dekanları  

en kısa süre içerisinde bir araya gelerek olayı  e nine boyuna 
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tart ışmalı ve i letişim sektörüne eleman yetiştiren bu kurumlar;  

önlerindeki engel leri ortadan kaldırmanın yol lar ını aramalıdırlar.  

 

Kaynak : 

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_311_385196_-

1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-

1532250373Default/ (Sayfa:10) 

  

http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_311_385196_-1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/
http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_311_385196_-1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/
http://dijitalarsiv.bthaber.com/DefaultContentViewer?relation_id=FTS_311_385196_-1999988_8&wsName=BT%20Haber&dfOpener=%5CTab%3DDLV&v=-1532250373Default/
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Yayınlandığı tar ih:  04 Mayıs 2000 (Perşembe)  

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANIYOR 

 

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan 

ondokuz üniversitenin İ let iş im Fakült eleri  Dekanları 6 Mayıs 2000 

tarihinde Ankara’da bir araya gelerek, görsel ve yaz ıl ı  basını  

yakından ilgi lendiri lecek önemli kararlar a lmayı planl ıyorlar.  

İ letişim Fakültelerinin Dekanları ve mensubu bulundukları  

üniversitelerin isimleri aşağıdaki tabloda veri lmişt ir .  

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  

Kocael i  Prof. Dr. Hamdi 
Yılmaz  

Bahçeşehir  Prof. Dr. Zafer 
Doğan  

Maltepe Prof. Dr. Ersan 
İ lal  
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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 ilet iş im eğitimi i le i lgi l i  gelişmeler gözden geçir ilecek 

ve ilet iş im eğitimi programlarının değerlendir ilmesi için 1.  

İ letişim Kongresi’nde kurulan komisyonun çalışmaları  

değerlendiri lecektir.  Ayrıca 1. İ letişim Kongresi’nin sonuç 

bi ldirgesinde yer alan “ İ letiş im Yüksek Konseyi ” iç in yapı lacak  

çalışmalarla “Türk Sinema Kurumu” kurulması konusu el e 

alınacaktır.  

Toplantıda ilet iş im konulu sempozyum ve kongrelerin 

düzenlenmesinde işbir liği konusu ele alınacak ve bölgesel ve 

mahall i  düzeyde yayın yapan özel  radyo ve televizyonlarının 

sık ıntı lar ı,  eğit im amaçlı  radyo ve televizyonların kurulmasını  

enge l leyen 3984 Sayılı  Radyo ve Televizyonların Kuruluşları  

Hakkındaki Kanun üzerinde tespitler yapılarak, i lgil i  makamlara 

teklif ler götürülecektir. Bu toplantıya Fırat Üniversitesi İ let işim 

Fakültesi  Dekanı  olarak, İ let iş im Fakültelerinin sık ıntı ları ve 

çözüm önerileri  konusunda bazı görüşlerimi di le getireceğim.  

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/ildek-konseyi-tirebolunda-toplaniyor-

makale,10609.html 

https://www.gunisigigazetesi.net/ildek-konseyi-tirebolunda-toplaniyor-makale,10609.html
https://www.gunisigigazetesi.net/ildek-konseyi-tirebolunda-toplaniyor-makale,10609.html
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Yayınlandığı tar ih:  10 Mayıs 2000 (Çarşamba)  

 

İLETİŞİM ETİĞİ 

 

Fırat Üniversitesi İ letişim Fakültesi i le Elaz ığ Fırat 

Gazeteciler Cemiyeti işbir liği yaparak 29 Mayıs'ta "İletişim 

Panelini" düzenl iyorlar.  İ letişim Fakültesi'nin eğitim -öğretime 

başlaması  çal ışmalarının sürdürüldüğü bu dönemde bu panel  

daha da anlam taşıyor.  

İ l imizde İ letişim Fakültesi'nin açı lması  i le bir likte,  yerel  

düzeyde faal iyetlerini sürdüren görsel ve yazı l ı  basında önemli bir 

hareketli l iğin yaşanacağı  düşüncesindeyim. İ letişim Fakültesi,  

düzenleyeceği eğit im ağır lık lı  etkinlikleri  i le yerel  medy ada 

lokomotif görevi üstlenmeli diye düşünüyorum. Çünkü özell ikle 

görsel  medyada bazen ilet iş im etiği açıs ından kabul edilemeyecek 

seviyelerde sözde televizyon programların yapı ldığına ve zaman 

zaman yerel televizyonlarda güzel  Türkçe'mizin katledildiğine 

şahit o labi liyoruz.  

Hazmedilmeden ulaşılan veya hak edi lmeden elde edi len 

görevleri yürüten bazı sözde basın mensupları,  el lerine aldıkları  

bir kamera veya fotoğraf makinesinin şişiri lmiş devasa 
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görüntüsüne sığınarak, insan hak ve özgürlüklerini ve basın 

ahlakını  çiğneyerek hakaretlere varan davranışlar  içerisine 

girebi liyorlar. Merak ett iğim, bu kişi ler bir an için rollerini  

değişt ir ip haklarına tecavüz ett ik leri kişi ler in yerlerini alsalardı,  

acaba acımasız ve de haksız  davranışları nası l  karşılarlardı?  

29 Mayıstaki İ letişim Paneline Hulki Cevizoğlu, Ertürk 

Yöndem, Tayfun Tal ipoğlu,  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 E lazığ 

Fırat Havzası Gazeteci ler  Cemiyeti ve Fırat  Üniversitesi 

Rektörlüğünün vereceği ödüller  dağıtı lacak. Bu panelin en önemli  

yönü Elazığ'daki  yazı l ı  ve görsel basının ve İ let iş im Fakültesi'nin 

birlikte hareket etm eleridir .  

Elazığ'da basın açısından yeni bir döneme gir ilmektedir.  

Eski  yı l larda basında yaşanan bazı  olumsuz direnişlere son 

vermenin zaman gelmiş bulunuyor. Elaz ığ'da faaliyetlerini  

sürdüren yazıl ı  ve görsel  basın ve İ let iş im Fakültesi  bir  araya 

gelerek,  çok güzel  faaliyetleri  sürekli  yaşatabi lirler.  29 Mayıs 

İstanbul'un fethi törenleriyle aynı  günde yapılması,  İ let iş im 

Paneline bir başka güzell ik katmıyor mu?  

 

Kaynak : http://ildek.org/2000/05/10/iletisim-etigi/ 

 

 

 

http://ildek.org/2000/05/10/iletisim-etigi/
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 Yayınlandığı tar ih: 11 Mayıs 2000 (Perşembe)  

 

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ YENİDEN YAPILANIYOR 

 

İ letişim Fakülteleri Dekanları 5 -6 Mayıs 2000 tarihleri 

arasında Ankara’da toplanarak önemli  bazı kararlar a ldılar.  

Toplam 19 İ letişim Fakültesinden Akdeniz,  Anadolu,  Ankara,  

Atatürk, Behçeşehir,  Ege,  Fırat,  Galatasaray, Gazi,  İstanbul,  

İstanbul Bi lgi,  Maltepe, Mersin (İ letişim Fakültesi  kurulma 

çalışmaları halen devam ediyor) ve Selçuk Üniversitelerinin dekan 

veya dekan yardımcılar ı  bir araya gelerek,  tek bir güç o larak 

ortaya ç ıkmak amacıyla aşağıdaki kararları a ldılar.  

  İ letişim Yüksek Konseyi kurularak,  i let iş im 

sorunlarının en üst düzeyde tartışı lması,  kararlar  

alınması ve öneri ler üretmesi sağlanacak.  

  Bilişim ve İ letişim Teknolojiler i Çal ışma Grubu 

oluşturularak,  yeni teknolojiler in i letişim topluluğu 

taraf ından yoğunluklu kullanı lması  sağlanacak. Bu 

çalışmalar Bi lgi,  Fırat  ve Selçuk Üniversitelerinin 

İ letişim Fakültelerinin dekanları taraf ından 

yürütülecek.  Bu balgamda ilk etapta İnternet Ağı  
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üzerinden dekanlar arasında bir tart ışma listesi  

oluşturulacak. İ letişim Fakültelerinin Web sayfaları  

hazırlanarak İnternet kullanıc ılarının hizmetine 

sunulacak.  

  Sinema ve Teli f  Eserler Çalışma grubunda ise 

Bahçeşehir,  İstanbul,  Maltepe ve Mersin 

Üniversiteleri  İ let iş im Fakülteleri Dekanları görev 

aldılar. Bu grup, tel if  eserlerin koruması konusunda 

çalışmalar yapacaklar.  

   Basınla i lgil i  kurulan çalışma grubunda ise Akdeniz,  

Anadolu, Ege,  Galatasaray, Gazi İ letişim 

Fakültelerinin dekanları görevlendiri ldiler.  

  Bilgi Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Uğur ile Fırat  

Üniversitesi Dekanı Prof.  Dr. Asaf  Varol,  hazırlanacak 

tüm çalışmalarda di l ve anlatım birl iğini sağlamak 

üzere eşgüdüm içinde sekreteryayı  yürütecekler.  

Fırat Üniversitesi İ letişim Fakültesi i le i lgi l i  hazırlanan 60 

sayfalık bir tanıtım kitapçığı,  diğer Dekanlar tarafından takdirle 

karşılanmış ve 1992 yı l ından beri FIRAT TV’nin çalışmaları 

konusunda yapılan bilgilendirme sunuşu büyük ilgi  toplamıştır.    

Dekanların oybirl iği i le almış olduğu diğer önemli bir  

konu ise Üniversitelerin radyo ve televizyon yayınları yapabilmesi  

için öncel ikle v e ivedi lik le yasal düzenlemelerin yapılması  

konusunda gerekl i gir iş imlerde bulunulması  kararlaştırı lmışt ır.  

Bundan böyle İ letişim alanında yapı lacak sempozyum ve 

kongreler için de bir düzenleme getirilmiştir.  İ letişim 2.  

kongresinin Ekim 2000’de veya 2001 yı l ının Şubat ayını  
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geçmeyecek şeki lde düzenlenmesi görevi ise İstanbul Üniversitesi 

Dekanı Prof.  Dr. Nükhet Güz’e veri ldi.  

 2001 Nisan Ayında Anadolu Üniversitesi İ letişim 

Fakültesi’nce düzenlenecek olan “Uluslararası  İ let iş im 

Sempozyumu” çalışmalarının desteklenmesi ve Akdeniz 

Üniversitesi İ letişim Fakültesi’nin 2002 Yı lındaki  İ letiş im 

Sempozyumunun ikincisini düzenleme talebi uygun görüldü.  

İ letişim alanında yapı lan yüksek l isans, l isans ve doktora 

tezlerinin listeleri Fırat  Üniversitesi İ letişim Fakülte sine 

ulaşt ır ılacak ve Üniversitemizde İnternet kullanıc ıların hizmetine 

sunulması  işlemi gerçekleştirilecektir.  

İ letişim Fakültesi dekanlarının bundan böyle ortak hareket 

etmeleri konusunda aldıkları karar,  kısa süre içeris inde 

meyvelerini vermeye başlayac aktır.   

 

Kaynak : http://ildek.org/2000/05/11/iletisim-fakulteleri-yeniden-yapilaniyor/ 

 

 

 

  

http://ildek.org/2000/05/11/iletisim-fakulteleri-yeniden-yapilaniyor/
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Yayınlandığı tar ih:  16 Mayıs 2000 (Salı)  

 

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU 

 

5.12.1951 tarihl i  ve 5846 sayı lı  Fik ir  ve Sanat Eserleri  

Kanunu, Türkiye’nin f ikrî haklar alanındaki  iht iyaçları  için uzun 

yıl lar kullanı lmıştır .  Ancak, el l i  y ıla yaklaşan bu süre iç inde 

dünyada ve Türkiye’de önemli  değişiklikler  meydana gelmiş ve söz  

konusu Kanun ihtiyaçlara cevap vermez duruma gelmişt ir.  

21 inci  yüzyıla girerken,  çağdaş teknolojideki  her 

gelişme, yaratıc ı ifade biçimi açısından yeni imkânlar sunmakta 

ve her gelişme beraberinde yeni hukukî dengelerin oluşturulması 

zorunluluğunu ortaya ç ıkartmaktadır.  Uluslararası  anlaşmalar 

nedeniyle, kanunlarımız ın yetersiz kaldığı durumlar 

yaşanabilmektedir.  Uluslararası anlaşmalara imza koyan ülkeler 

iç hukuklarını  bu değişim ve gelişmelere paralel o larak ve bu 

anlaşmalara uyum sağlayacak şeki lde düz enlemek zorunda 

kalmaktadırlar. Bu nedenle, i lk o larak 1983 yı l ında, 2936 sayıl ı  

Kanunla 5846 sayıl ı  Fik ir  ve Sanat Eserleri Kanununun bazı  

maddeleri değiştir i lmiştir.   
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Gümrük Birl iği çerçevesinde 1/95 sayıl ı  AT -Türkiye 

Ortaklık Konseyi Kararı Ek No. 8’de yer alan sorumluluklarımız  

doğrultusunda,  Konsey Direktif ler ine uyum sağlamak amacıyla 

12.6.1995 tarihinde yürürlüğe giren 4110 sayıl ı  Kanunda bazı  

değişikl ikler  yapı lmışt ır.   

4110 sayı lı  Kanunun kabulünden sonra, “ İcracı 

Sanatçılar,  Fonogram Yapımcıları  ve Yayın Kuruluşların ın 

Korunmasına Dair Roma Sözleşmesine ” ve “Edebiyat ve Sanat 

Eserlerin in Korunmasına İ l işkin Bern Sözleşmesinde Değişikl ik  

Yapan ve 1979’da Tadil Edilen Paris Metnine ” Katılmamızın 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkındaki  Kanunlar 12.7.1995 

tarihli  ve 22341 sayıl ı  Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir.   

Ancak 4110 sayı lı  Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 

yeniden teknik düzeyde yapı lan çal ışmalar sonucunda, Kanunun 

bazı maddelerinin yukarıda sözü edilen uluslararası sözl eşmelerle  

uyumsuz olduğu tespit  edi lmiştir .  Bil iş im ve İ letişim alanındaki  

hızl ı  teknoloj ik gelişmeler yüzünden kısa sürede iht iyaçlara cevap 

vermeyen kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle karşılaşmak 

mümkündür. Örneğin İnternet’in yaygın kullanı lması s onucunda,  

İnternet üzerinden kul lanıma sunulacak bilgi ler  i le i lgi l i  

Türkiye’de henüz yasal bir düzenleme ortada bulunmamaktadır.  

Web ortamında sunulan bir  eseri,  bir iler i iz insiz  kul lansa ne ceza 

verileceği  henüz bil inmiyor. O nedenle yeni teknoloj ilere u ygun 

yasal düzenlemeleri zaman geçirmeden devreye sokmak gerekir.  

 

Kaynak : http://ildek.org/2000/05/16/fikir-ve-sanat-eserleri-kanunu/ 

http://ildek.org/2000/05/16/fikir-ve-sanat-eserleri-kanunu/
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 Yayınlandığı tar ih: 31 Mayıs 2000 (Çarşamba) 

 

YENİ ÇAĞ GAZETESİNE TEŞEKKÜR(!) 

 

Fırat Üniversitesi İ let iş im Fakültesine Mart 2000’de 

dekan olarak atanmamın akabinde Üniversite Rektörümüz Prof.  

Dr. Eyüp G. İsbir’ in  destekleri ve Elazığ Fırat Havzası Gazeteciler  

Cemiyeti i le İ let iş im Fakültesi olarak 29 Mayıs’ta Elazığ’ ın 

gündemini değiştiren “ Anadolu’da Medya Paneli ” ve “Görüntülü 

Kit le İ let iş im Araçlar ının Sorumluluğu ve Di li ” başlık lı  iki panel  

gerçekleşt irdik. Show TV’den Hulki Cevizoğlu’nun, TRT’den Ertürk 

Yöndem’in, NTV’den Tayfun Tal ipoğlu’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 İ letişim Fakültesi  

Dekanı Prof. Dr. Alemdar Yalçın’ın, Başbakanlık  Danışmanı Kamil  

Yüceoral’ ın, STV’den Yavuz Bülent Bakiler’ in ve yazar Recep 

Bi lginer’in panellerde söz alarak konuşmuş olması,  düzenlenen 

etkinliğin seviyesini ortaya koymay a yetiyor.  

Bugüne kadar bu kadar önemli isimleri E lazığ’da 

göremeyen,  hele bu tür etkinlik leri  organize etmeye ise taşıdığı 

potansiyel açısından cesaret edemeyecek olan Yeni Çağ Gazetesi,  
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üzülerek bel irtmek gerekir  ki 30 Mayıs Tarihli  Gazetesi’nde bu 

büyük  etkinl iğe kendi akl ınca gölge düşürmek istiyor. Şahsım ile 

i lgil i  kullandığı  “Kalitesiz” ve “ İt ic i” kel imelerini  ise kendi görgü 

ve terbiyelerini ve nasıl  bir basın o lduklarını ortaya koymaya 

yettiğini  ve bu konudaki takdiri  değerli  okuyucularıma 

bırakıyorum.  

İ letişim paneli aç ıl ış  konuşmalarını yaparken karalayıc ı ve 

sorumsuz basın üzerinde de bazı  konuşmalar yaptım. Yazılı  olarak 

hazırladığım konuşma metni  herkesin elinde. O konuşmayı 

yaparken hiçbir  yerel gazetemiz in adını z ikretmedim. Türkiye’nin 

genel inin bir  sorununu dile getirdim. Yeni  Çağ Gazetesi acaba  

neden bu kadar al ınganl ık  gösterdi? Kendileri haricindeki yerel  ve 

ulusal  basınımız  bu panelin güzel liklerini anlat ırken, 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 panel i 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 yazı l ı  

basınımızın beyazı nası l  s iyah göstermeye çal ıştığını bir kez daha 

ortaya koymaya yetmiştir.  İşte bu yüzdendir k i  İ let iş im 

Fakültelerine büyük sorumluluk düşüyor. Elaz ığ’da da artık bir 

İ letişim Fakültesi  var ve bu Fakülte;  doğru haber yazan,  

dürüstlüğü elden bırakmayan ve kaliteli  yayıncı lık i lkelerinden 

şaşmayan elemanlar yetişt irmek için canla başla çalışacak.  

Ertürk Yöndem’in doğum tarihini sehven 1944 yerine 

1994 diye telaffuz  etmiş o lmamdan da Yeni  Ç ağ Gazetesi epeyce 



37 
 

keyif almışa benziyor. 30 Mayıs tarihl i  gazetesinde ismimi birkaç 

kez yazarak tanımayanlara tanıtmış oluyor. Kendi akıl larınca da 

yıpratmaya çal ış ıyorlar. Ben bu meşaleyi el ime aldım ve başta 

Elazığ halkına hizmet olmak üzere tüm Türkiye ’me hizmet iç in 

yola çıkt ım. Mücadeleme yı lmadan devam edeceğim. Amaç Fırat  

Üniversitemiz in gelişmesi,  amaç Elaz ığ kamuoyuna hizmet.  

“Güneş balçıkla sıvanmaz” atasözü,  bu alandaki  çal ışmalarımı 

daha da kamçıl ıyor.  Yeni  Çağ Gazetesine de önerim,  aynı  

toprak ların çocukları  olarak biri birimizi  yıpratmak iç in çaba sarf 

etmeyelim. Çünkü iki karpuzu biri birine çarparsanız bir tümden 

çatlarken,  diğeri  de yara al ır.  “ Geliniz  s izinle  e l e le  verip güzel  

işler i b irlikte başaralım. S izin de bu çorbada tuzunuz olsun ” 

derim.  

Eğer geçmiş y ıl larda kendilerine açmış olduğum bir  

tazimat davasını  kazanmış olmam münasebetiyle öç almanın 

peşinde iseler,  o  olayda maddi ve manevi  haksızl ığa 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 

güzel lik lerinizden söz edeceğim ve sürekli zeytin dalı uzatmaya 

devam edeceğim.  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi14.htm 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi14.htm
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 Yayınlandığı tar ih: 29 Haziran 2000 (Perşembe)  

 

İLETİŞİM FAKÜLTELERİNİN DEKANLARI İZMİR’DE TOPLANIYOR 

 

İ letişim Fakültelerinin Dekanları 6 Mayıs’ta Ankara 

Karagöl’de toplantı  yapmış ve müteakip toplantının 30 Haziranda 

Ege Üniversitesinde yapı lmasını kararlaşt ırmıştı.  İ letişim 

Fakültelerinde yeniden yapılanmayı ve birl ikteliği sağlamak iç in 

seri toplantılar yapı lıyor. Bu toplantıya çalışma grupları yaptıkları 

ön hazır lıkları getirecek ve tart ışmaya sunacaklar.  

İ letişim Fakülteleri  sosyal  ağır lıklı  puan i le öğrenci 

almaktadır.  Nitekim bu yıl  sözel puan türü ile i letişim 

fakültelerine gir ilebilecek. Oysa 1991’l i  yı l larla birl ikte özel radyo 

ve televizyon yayınlarının Türkiye’de çoğalması i le  i letişim 

fakültelerinin önceki imajında önemli değişiklik ler olmuştur. Yeni  

teknoloj iler in devreye girmesi i le  radyo ve televizyon yayın 

teknikleri çok büyük değişimler göstermişt ir.  Bunun sonucu 

olarak da iletişim fakülte mezunlarında aranan özell ik ler değişime 

uğramışt ır.  

Özel radyo ve televizyon şirketlerinin ulusal ve mahalli  

düzeyde çoğalmış olması,  i let iş im fakültesi  mezunlarına olan 
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talepte önemli  artış göstermiştir .  İ letişim fakülteleri  mezunları  da 

artık kul lanı lan teknolojinin özell ikleri hakkında da bilgi sahibi  

olmas ı  gerekir.  Örneğin bi lişim ve i letişim alanındaki yeni  

teknoloj iler alanında bi lgi sahibi olan bir  yönetmenin bir  

senaryoyu uygulamaya almasıyla, bu bilgi lerden yoksun bir 

yönetmenin aynı  işi  yapması  elbette ki farklı  düzeylerde olacaktır.  

Bugün Avrupa ülkelerinin üniversitelerinde yetiştir i len insan 

tipinde önemli  değişiklikler uygulanıyor.  Örneğin tamamen sosyal  

bir bölümde okuyan bir öğrencinin yeni teknoloji leri  öğrenmeleri  

için, teknoloj i dersleri okutuluyor veya tam tersi mühendisl ik  

eğitimi yapan bir  öğrencinin sosyal bazı dersleri okuması zorunlu 

kıl ınıyor.  

İ letişim Fakültelerine öğrenci a lımında sözel puan türü 

yerine eşit  ağırlık türü puanla öğrenci  alması gerekir.  Çünkü eşit  

ağırl ık; sözel ve sayısal puan türlerinin aritmetik ortalaması o lup,  

teknoloj ik  gel işmelere uyum sağlamada sayısal  puan türünün öne 

çıkt ığı göz ardı  edi lemez.  O nedenle gelecek yıldan itibaren 

İletişim Fakültelerinin art ık eşit ağırl ık puan türü ile öğrenci  

alması gerekir.  

Diğer bir konu ise İ letiş im Fakültelerinde okutulan 

dersler ve içerikleridir.  Bir  i let iş im Fakültesi  mezunu İnternet 

üzerinden yapılan radyo ve televizyon yayınlarından bihaber 

olmamalıdır .  Özel  radyo ve televizyonlarının çoğalması i le 

birlikte, görüntü ve ses kir l i l iği kavramları önem kazanır oldu. O 

halde iletişimin bir de ortaya ç ıkardığı çevre sorunları söz 

konusudur. Seçim sonuçlarının bi lgisayar ekranından aktarılması  

veya reklamlar için kul lanı lacak programlar, animasyon ve 

iletişim istatist iği türünden derslere ihtiyaç doğuruyor.  
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O halde İ let işim Fakültelerinde köklü bir yeniden 

yapılanma söz konusu olmalıdır.  Fırat  Üniversitesi  yeni  kurulan 

bir fakülte olarak tüm bu durumları nazara alarak,  ders ve 

içeriklerini hazırlamışt ır.  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi27.htm 

 

 

 

 

 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi27.htm
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Yayınlandığı tar ih:  13 Temmuz 2000 (Perşembe)  

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİNE MAALESEF BU YIL ÖĞRENCİ 

ALINAMIYOR 

 

Fırat Üniversitesi İ letişim Fakültesi hazır lık lar ını yaparak 

2000-2001 eğitim -öğretim yı lında 25 öğrenci  almak üzere 

hazırl ıklarını  tamamlamışt ı .  Öğrenci  al ımı için Üniversitemiz 

Senatosunun aldığı karar Yükseköğretim Kurulu’na sunulmuş,  

ancak Yükseköğretim Yürütme Kurulu İ let iş im Fakültesi mezunu 

en az üç öğretim üyesi bulunması şart ını göz önüne ala rak öğrenci 

alım talebini  uygun görmemiştir.  

Konu hakkında YÖK Yürütme Kurulu’nun bazı üyeleri i le 

görüşüldüğünde, üç öğretim üyesi  şart ının tüm yeni  açı lacak 

bölümler için alınmış kesin ortak bir  karar o lduğu bel irti lmişt ir.  

Fırat Üniversitesi İ letiş im Fa kültesi’nin mevcut fiz iki  imkanları  

önceden açı lmış birçok i letiş im fakültesinde bulunmamaktadır.  

Ancak Fırat Üniversitesi’nde ilet iş im alanında yeterli  sayıda 

öğretim üyesi bulunmadığı da bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.  

İ letişim fakültesi mezunu olup  öğretim görevlisi düzeyinde birkaç 

elemana sahip o lan Fırat  Üniversitesi  İ let iş im Fakültesi  iç in 
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süratle öğretim üyesi sağlanması iç in çaba sarf  edi lmesi  

gerekecek.  

 

Üniversitemize bu günlerde atanacak yeni rektörün, 

i letişim fakültesine eleman temini iç i n büyük gayret sarf edeceği  

bekleniyor.  Elaz ığ’da yerel  medya bel ir l i  bir düzeye ulaşmış 

durumda. İ letişim Fakültesi’ne öğrenci a lınması durumunda, yerel  

medyada gel işme daha da hızlı  sağlanabilecek.  

İ letişim Fakültesi öğretim üyesi temini oldukça zor.  

Yıl lardır hizmet veren i letişim fakültelerinin hemen hemen tümü 

batı i l ler imizde yer al ıyor. Bu i letişim fakültelerinde çalışan  

öğretim üyelerinin önemli bir bölümü düzenlerini kurmuş ve diğer 

bir i le gitmeyi  de macera olarak nitel iyorlar.  Çünkü öğretim 

üyelerinin maaşları tatmin edici düzeyden oldukça uzak.   

Birkaç yardımcı doçent i le görüşmeler yaparak, Elaz ığ’a 

gelip gelemeyecekleri  konusunda görüşlerini öğrenmek istedim. 

Tümünün görüşü olumsuzdu. Çünkü doğuyu çok farkl ı  algıl ıyorlar.  

Ayrıca en az ından kendilerine lojman veri l ip verilemeyeceğini  

sorduklarında,  garanti o lamayacağını söylediğimde “ Buradaki  

yaşamdan daha cazip olacak nesi var? ” dediklerinde suskun 

kalmak zorunda kal ıyordum.  

İ letişim Fakültesine öğretim üyesi temini iç in öncelik le 

kendi yöremizden olan ancak batıda çal ışan öğretim üyeleri i le işe 

başlamak gerekir .  Çünkü bu gruba giren öğretim elemanları,  

Elazığ’da yaşamın ne olduğunu bilmeleri  bir  avantaj olarak 

karşımıza çıkabil ir.  
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İ letişim Fakültemize en az yardımcı  doçent seviyesinde 

öğretim üyesi  bulmak iç in yoğun bir  çalışma içerisine girmek 

zorundayız. Aksi  takdirde yı l lar çok çabuk geçer ve arkaya dönüp 

baktığımızda hiçbir gelişmenin yapı lmadığını görür üz.  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi33.htm 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi33.htm
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Yayınlandığı tar ih:  30 Ağustos 2000 (Çarşamba)  

 

İNTERAKTİF BANKACILIK VE BANKAMATİKLER 

 

İnsanoğlunun dünyadaki mücadelesinin başında geçim 

derdi gel ir .  Bunun sonucu olarak da para iş lemleri,  uğraşlarına 

bağlı  olarak  her insanın yaşamında değ işik  sık lıklarda ortaya 

çıkar.  

Babamın esnaf olması münasebetiyle 1970’l i  yı l larda bankadaki 

çek, senet, hesaba para yatırma iş lemlerini  genelde ben takip 

ederdim. Bir senedi ödemek için kuyruklara girer saatlerce sıra 

beklediğimiz  günler olurdu.  Kuyrukta beklemek ise millet  olarak 

kaderimiz gibi.  Bahsettiğim yıllarda bankalarda ne bilgisayar ne 

de bankamatik alet leri vardı.  Daktilo  i le doldurulan kart lı  

sistemler kul lanı lırdı.  Son yı l larda ise bankamatik adı verilen akı ll ı  

cihazları karşımızda gördük. Başlangıçta halkın bankamatikleri 

kul lanamayacakları endişesi vardı.  Zaman geçtikçe ve insanlar 

kendilerini zorladıkça, iyi  kötü bankamatiği  kul lanır  oldu. Ama 

buna rağmen hala hiç bankamatiği kullanamayanlar da mevcut.  

Önceleri  banka içinde gişeler önünde kuyruk varken şimdi de 

bankamatikler önünde kuyruk olmaya başladık. Bilgisayar 
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sistemlerinin kullanıldığı,  i letişim teknolojisinin büyük yararlar  

sağladığı bir dönemde,  niye hala kuyruklar oluştuğuna anlam 

vermek mümkün gö rünmüyorsa da, problemin bazen de bilgi ve 

organizasyon eksiklik lerinden kaynaklandığına şahit  olabi liyoruz.  

Hesabına para yatıp yatmadığını,  hesabında para olup olmadığını  

öğrenmek, borsa yatır ım iş lemleri  vb işlemleri yapmak için 

bankamatik kuyruklarında  bekleyenlerin sayısı oldukça fazla.  

Oysa bu kiş iler evlerindeki telefonları kullanarak ve şehir içi  

ödeme ücreti üzerinden 444’lü hatları çevirerek birçok bankacı lık 

iş lemini evinden çok rahatl ıkla  yapabilmektedir.  Bankalarımız ın 

büyük bir bölümü İnterakt if  Bankacı lık,  Teletel vb isimler altında 

bu tür hizmetleri verebi lmektedir.  

Elinde bi lgisayarı ve Internet bağlantısı  olan kişi lerin ise,  i lgil i  

bankaların web sitelerine girerek bankacıl ık iş lemlerini  yapmaları 

artık mümkün.  Bu yı l  içerisinde bir de WAP’ l ı  cep telefonları  

ortaya çıkt ı.  Art ık WAP’ lı  cep telefonları i le de sınırlı  bazı  

bankacı lık işlemler ini yürütmek mümkün olabil iyor.  

Teknolojiye sahip olsak bi le toplum olarak yeterince 

kul landığımız söylemek çok güç. Herkesin evinde iyi  kötü bir  

telefonu olduğuna göre, bazı bankacıl ık iş lemleri niye hala i l la da 

bankamatik önünde veya banka gişesinde yapılmaya çalışt ığının  

tek cevabı,  bilgi yetersizliğidir.  

Özel bankalar müşteriler ine iyi  hizmet vermek iç in son teknolojik 

ürünleri  devreye süratle alıyor ve  reklam yolu ile kul lanımını  

öğretmeye çalışıyor. Televizyonlardaki reklamların ücretlerinin 

çok yüksek oluşu dikkate alındığında, bazı bankaların bu alandaki  

hizmetleri küçümsenemez. Ancak bu bankalarımız ın  

televizyonlardan telefonu göstererek “ What is this?  This is  a  
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bank” türü reklamlar (ki bu reklam çok tutmuştu) vermek yerine,  

her i lde halk günleri yapmalı ve örneğin telefonla bankacı lık  

iş lemleri nasıl  yapıl ır konusunu müşteriler ine anlatmalıdır .  

Kuyruklarda beklemeden bankacı lık işlemleri yapacak gün leri  

daha çok bekleyeceğiz gibime geliyor!  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi53.htm 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi53.htm
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Yayınlandığı tar ih:  31 Ağustos 2000 (Perşembe)  

 

ÜNİVERSİTELERİMİZDE ÇAĞDAŞ DERSLERİN AÇILMASI 

 

Üniversitelerimizin bazı  bölümleri o ldukça dinamik bir 

yapıya sahiptir.  Bi lgisayar, elektronik, i letişim alanlarında eğit im 

sürdüren bölümlerimiz in teknoloj inin ortaya koyduğu yenil ik leri  

takip edebilmeleri için s ık sık ders programlarını değiştirmele ri  

gerekir.  

Fırat Üniversitesi Teknik Eğit im Fakültesi E lektronik ve 

Bilgisayar Eğitimi Bölümü olarak yeni teknoloj ilere uygun birçok 

yeni dersin programlarımıza süratle girmesini sağladık. Lisans ve 

yüksek lisans programları seviyesinde Uzman Sistemler,  

B i lgisayar Destekli Eğitim, Bilgisayar Destekli Tasarım,  Robotik,  

Bilgisayar Ağları,  Uzaktan Eğit im Teknoloj iler i vb .  birçok yen i  

dersler programlarımıza dahi l edi lmiştir .  

Uzaktan Eğitim Teknoloj ileri yüksek lisans dersimizde, 

Araşt ırma Görevl ilerimize Web ortamında sunulabi len ders 

projeleri hazırlatt ırdık. Robotik,  Kontrol Sistemleri I ,  Kontrol  

Sistemleri I I  ve Bilgisayar Destekl i Tasarım konularında hazırlamış 

olduğumuz Web tabanlı ders materyal leri  YÖK Enformatik Mil l i  
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Komitesi taraf ından ODTÜ ve Bi lkent  Üniversitelerinin öğretim 

üyelerinden oluşturulan komisyon taraf ından 3 Ağustos 2000 

tarihinde incelenmiş ve hazırlanan Web tabanlı ders materyal inin  

uzaktan eğit im şeklinde diğer üniversitelerce okutulabi leceğinin 

bir üst kurul o lan Enformatik Mill i  Komi tesine önerilmesine karar 

verilmiştir .  

Türkiye’den sadece ODTÜ, İTÜ, Fırat Üniversitesi,  

İstanbul Üniversitesi,  Hacettepe Üniversitesi,  Anadolu 

Üniversitesi,  İstanbul Kültür Üniversitesi ve Atatürk 

Üniversitesi’nden proje öneri lerinin geldiği ve tamamen bi tmiş 

projeler içerisinde sayı  olarak ODTÜ’den sonra Fırat  

Üniversitemiz in ik inci sırada yer almış olması önemli  bir  

gelişmedir.Bölümde okuttuğumuz derslerimizle i lgil i  

hazırladığımız Web tabanlı yazıl ımların Internet ortamında 

sunulması  sayesinde, öğrencil erimiz in not tutmasına gerek 

kalmayacak ve istedikleri  anda o dersle i lgi l i  tüm bi lgilere 

Internet üzerinden ulaşmaları sağlanacaktır.  

Son sınıf  öğrencilerimize hazırlattırdığımız çok değişik  

alanlardan seçilen konuları kapsayan, elektronik ortamdaki ders 

materyallerimizi de Internet üzerinden tüm kul lanıc ıların 

hizmetine sunmak iç in çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam 

etmektedir.Bi lindiği üzere FIRAT RTV’de de Robotik dersinde 

öğrenci lerimiz tarafından hazır lanan projeler,  gene 

öğrenci lerimiz taraf ından  sunulan bir programla televizyondan 

yayımlanarak, çağdaş eğit imin nasıl  o labileceği konusunda güzel  

örnekler sergilenmektedir.  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi54.htm 

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi54.htm
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Yayınlandığı tar ih:  26 Eylül 2001 (Çarşamba)  

 

2. ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ 

 

20-23 Eylül 2001 tarihleri arasında Karabük İ l i  Safranbolu 

İ lçesinde önemli  kültürel  etkinlikler yapıldı .  İ let iş im Fakültelerini  

doğrudan ilgi lendiren bu festivale devle t bakanları,  

mil letvekil leri,  i letişim fakülteleri  dekanları,  bürokrasinin değişik  

kesimlerinden birçok temsilci ve eserleri  i le i let iş im fakültelerinin 

bazı öğrencileri katı ldılar.  

Sanat dünyasında bu tür festivallerde ödül almak çok 

önemli bir faaliyet o larak kabul edilmektedir.  İ letişim fakülteleri  

öğrenci lerinin eserlerini  pazarladıkları yerlerin başında bu tür 

festivaller  gelmektedir.  Fırat Üniversitesi İ letişim Fakültesi  Ekim 

2001 sonunda öğrencileri  i le 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 i le yürüteceğimize inanıyorum. Çünkü 

FIRAT Televizyonu imkanlarını  küçümsememek gerekir.  Mevcut 

19 İ letişim Fakültesi’nde Radyo Televizyon ve Sinema Bölümleri 

içeris inde alt yapısı  tamam olan üniversiteler iç inde Fırat  
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Üniversitesi i lk 6 içerisinde yer almaktadır.  Yı l lardır mezun veren 

bazı İ letişim Fakültelerinde imkanlar bizden çok daha sınırlıdır.  

1991 yıl ından beri FIRAT Televizyonu i le sürdürülen 

yayıncı lık  çabalarının meyvesini,  İ letişim Fakültemize öğrenci 

alınması şeklinde almış o lduk. Şimdi hedefi daha da büyük 

belirlemeliy iz.  Artık  bundan böyle festival lerde Fırat Üniversitesi  

İ letişim Fakülteleri  öğrenc ilerinin de ismi geçmesi için tüm 

gücümüzü harcayacağız.   

Safranbolu’da İ let iş im Fakülteleri dekanları toplantısı  

yapılarak önemli kararlar alındı.  En önemli kararlar  arasında 

İ letişim Fakültelerinin her türlü faaliyetlerini birl ikte yapması,  

öneriler i önce kendi aralarında oluşturması ve güçlenerek 

yaptır ım inisiyatif i  kazanması hedeflenecektir.  

İ letişim Fakültelerinin kalitesinin art ırı lması için 

yapılacak ortak çal ışmaların başında, ÖSS’de Sözel puanı yerine 

Eşit  Ağırl ık  puan türünün aranması  kararlaştır ı ldı.  Çünkü İ letişim 

Fakültelerinin gel işen teknolojik  gel işmelere ayak uydurmaları 

için eşit ağırl ık puan türünün öne ç ıktığı görüşü oybirliği  i le 

benimsendi.  

Diğer önemli  bir  gel işme ise,  teknolojik değişikl ik lere 

uygun yeni derslerin okutulabi lmesi iç in  ders müfredatlarının  

yeniden düzenlenmesi  ve bir  sonraki  toplantıda gündeme 

alınmasıdır.  Fırat  Üniversitesi İ letişim Fakültesi Radyo Televizyon 

ve Sinema Bölümü dersleri içinde yer alan bi lişim alanındaki  

derslerin yer alması,  diğer İ let iş im Fakültesi Dek anlarınca da 

olumlu bir gelişme olarak değerlendir ildi .  
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İ letişim Fakültelerinin yerel bağlamda radyo ve 

televizyon yayınları yapmalarının da zorunlu olduğu ve durumun 

ilgil i  makamlara ilet ilmesi  kararlaştırı ldı.  İ letişim Fakülteleri  

arasındaki işbirliği,  günden güne daha da kuvvetlenmekte ve bu 

fakültelerin birbir lerinin haklarını savunma olgusunu öne plana 

çıkartmaktadır.  Bu tür işbirliğinin diğer fakültelerce de 

yapılmasını  arzularım.  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi209.htm 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi209.htm
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Yayınlandığı tar ih:  11 Ekim 2001 (Perşembe)  

 

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULLARI BELLİ OLDU 

 

Polis Akademisi’ne bağlı olarak Polis Meslek Yüksek 

Okullar ı açılması hakkındaki Bakanlar Kurulu’nun 2001/2999 

sayı lı  kararı 06.10.2001 tarihli  ve 24545 sayı lı  Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Bakanlar Kurulunun bu kararı i le 

Elazığ’ ımızdaki  pol is  okulunun adı  Zülfü Ağar Pol is  Meslek  

Yüksekokulu olarak değişmiş oldu.  

Polis lerimizin yetişt iri ldiği  okulların eği tim sürelerinin 

artırı lması,  o lumlu bir  gelişmedir. Pol is okullar ının ik i yı l l ık  

meslek yüksek okullarına dönüştürülmesi  işleminin bir  süre sonra 

da yeterli  görülmeyeceği ve en azından dört  yı l l ık  bir süreye 

yükselt ileceğini,  yani büyük bir bölümünün akade miye 

dönüştürüleceğini tahmin ediyorum.  

Polis lik mesleğini seçen bireylere meslek yüksek 

okul lar ında veri lecek derslerin içeriklerinin de çok profesyonelce 

hazırlanması  zorunludur.  Özel likle bi lişim ve ilet iş im 

alanlarındaki  yeni gel işmeleri  kapsayan dersl erin okutulması  



58 
 

halinde, yeni teknoloj i cihazlar üzerinden işlenebilecek suçların 

çözümü açısından önemli  bir mesafe alınabi lecektir.    

Polis Meslek Yüksekokullar ının bulundukları i l ler ve okul  

adları  aşağıda veri lmişt ir.  

 

S.NO   POLİS MESLEK YÜKSEK OKULUNUN ADI  

1.  Niğde Pol is  Meslek Yüksek Okulu  

2.  A.S.Mermerci Pol is Meslek Yüksek Okulu  

3.  A.Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu  

4.  Aksaray Polis Meslek Yüksek Okulu  

5.  Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulu  

6.  Samsun 19 Mayıs Pol is Meslek Yüksek Okulu 

7.  Rüştü Ünsal Pol is Meslek Yüksek Okulu  

8.  Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu  

9.  Nazi ll i  Pol is Meslek Yüksek Okulu  

10.  Trabzon Polis Meslek Yüksek Okulu  

11.  Yozgat Pol is Meslek Yüksek Okulu  

12.  Kemal Serhadlı Pol is  Meslek Yüksek Okulu  

13.  Gaziantep Polis Meslek Yüksek Okulu  

14.  Kayseri Pol is Meslek Yüksek Okulu  

15.  Erzurum Polis Meslek Yüksek Okulu  

16.  Aydın Pol is Meslek Yüksek Okulu  
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17.  Malatya Pol is  Meslek Yüksek Okulu  

18.  Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Yüksek Okulu  

19.  Erzincan Polis  Meslek Yüksek Okulu  

20.  Kastamonu Pol is  Meslek Yüksek Okulu  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi215.htm 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi215.htm
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Yayınlandığı tar ih:  01 Kasım 2001 (Perşembe)  

 

İMPARATORLUK ÇAĞINA DÖNÜŞ 

 

Bir önceki yazımda Prof. Dr. Alpaslan Iş ık lı’nın 

küreselleşme üzerine görüşlerini kendi yorumlarımla size 

aktarmışt ım. Bugünkü yazımda ise Sayın Iş ık lı’nın “ Küresel 

Saldırı , Ulusal Devlet ve Sendikalar ” isimli k itabını  referans 

alarak hocamızın “ İmparatorluk Çağına Dönüş ” başl ığı  altında 

savunduğu görüşleri,  kendi penceremden yorumlamak istiyorum.  

Prof. Dr. Alpaslan verdiği konferansta ve kitabında 

küreselleşme eği limleri sonrasında, yeni dünya düzeni içeris inde 

yeni  bir  iktidar yapılanması  ve bu ikt idarın belir lediği bir  

egemenlik kavramına göre biçimlenmiş bir  dünyanın 

amaçlandığını yazmakta, ancak ne tür bir iktidarın egemenliği  

altında küresel leşmeden yana oldukları her zaman açıkça ortaya 

konulmadığını ve küresel leşmek iç in uluslararası pazara  açılmak 

ve bu pazarın yasalarına kayıtsız şartsız teslim olmak gerektiğini 

ve Adam Smith’in 19 yüzyıl başlarında söylediği gibi,  uluslararası  

pazarın da bireysel kararların bi leşkesinden ibaret olan ünlü 

“görünmeyen el”  den başka yöneticisi o lmadığını bel i rtmektedir.  
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Sayın Iş ık lı,  “Şeytanın en büyük kurnazlığı , kendisinin 

olmadığına bizi  inandırmasıdır ” benzetmesini  yabana atmamak 

gerekir.  Yeni  dünya düzenini kurmak isteyenler,  eğer bu tezlerini  

sahiplenmeden yürütebi lir lerse, hedeflerine çok daha çabuk 

ulaşacaklarını b i lme,k kehanet gerektirmez.   

İ letişim alanındaki  teknoloj ik gelişmeler,  küresel leşmeyi 

tahminlerimizin çok üzerindeki bir hız la gerçekleşt irmektedir.  

Günlük yaşantımızın birer parçası  haline gelen uydu üzerinde 

yapılan radyo ve televizyon yay ınları yanında İnternet gibi  

olanakların sağladığı  imkanlar,  küresel leşme hareketlerini  daha 

da kolaylaştırmaktadır.  

Ülkenizin yasaları ne olursa olsun gizlice İnternet 

üzerinden f ik irler inizi  başkaları  i le paylaşabilir,  dış  borsalar 

üzerinde yatır ımlar ya pabilir,  terör örgütlerini harekete 

geçirebil irsiniz.  Tal iban yönetiminin müslüman ülkeleri yanlarına 

almak iç in Katar’dan yayın yapan “El Cezire” televizyonunda sık 

sık  demeçler vermesi,  bir küresel leşme hareketi  değil  midir?  

Diğer taraftan ABD’nin kendis ini daha da haklı ç ıkarmak, 

dünya ülkelerinin ABD’nin yanında yer almasını  sağlamak için 

bana göre çok abartıl ı  bir biçimde yaymaya çalışt ık lar ı “ Şarbon” 

tehl ikesi,  belki  de Afganistan’da mağaralarda sakl ı  Taliban 

yönetic ilerini ve Usame Bin Ladin’i  öldüre bi lmek için nükleer s ilah 

kul lanmak istemeleri  halinde, kendilerini haklı  çıkarmak 

açısından küreselleşmenin nimetlerinden faydalanma hareketi  

olamaz mı?  

İstesek de istemesek de küresel leşme gemisine binmiş 

durumdayız.  Art ık bu gemiden hiçbir  dünya ülkesin in kendi başına 

ayrı lmasına müsaade edilmeyecektir.  Önemli olan, ülke  



63 
 

çıkarlarımız ı en iyi  biçimde koruyacak,  gel işmiş ülkelerin 

seviyesine çıkabilecek endüstriyel gelişmeleri sağlayacak 

hamleler atmaktır.  Bunu sağlamak iç in de her birey kendi üzerine 

düşen görevi  hakkıyla yerine getirmeli ve endüstriyel üretimi 

artırıc ı tedbir ler  almalıdır.  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi220.htm 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi220.htm
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Yayınlandığı tar ih:  29 Kasım 2001 (Perşembe)  

 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ’NDE SEMPOZYUM 

 

Sakarya Üniversitesi,  Mil l i  Eğitim Bakanlığı Eğitim 

Teknoloji leri Genel Müdürlüğü, Amerika Bir leşik Devletlerinden 

IOWA ve OHIO Üniversitelerin işbirl iği i le 28 -30 Kasım 2001 

tarihleri  arasında Sakarya’da “Uluslararası  Eğit im Teknoloj iler i 

Sempozyumu ve Fuarı”  adı altında büyük bir  etkinl ik  

düzenlemektedir.  Hız la gelişen bilgi  ve iletişim teknolojilerinin 

çeşitl i  uygulamalarını sergi lemek ve yeni teknoloj iler in eğit im 

öğretim alanlarını nası l  daha etkil i  hale  getirebi leceğinin 

tart ış ılacağı bu sempozyumun en önemli bir yönü uydu sayesinde 

İnternet üzerinden önemli etkinl ik lerin canl ı yayınlanmasıdır.  

Sakarya Üniversitesi son bir iki y ıl  içeris inde Uzaktan 

Eğit im alanında önemli hamleler yapmış ve Meslek Yüksek okulu  

bünyesinde 500 kontenjanlı “Bilgisayar Programcılığı  ve Bi lgi  

Yönetimi” önl isans programını açmışt ır.  Türkiye’de uzaktan 

eğitim konusunda son yı l larda hızlı  bir gel işmenin yaşandığına  

hepimiz şahit oluyoruz. Fırat Üniversitesi  ise Fırat Televizyonunu  

kurarak, 1993’ lü y ıl lardan beri televizyonla uzaktan eğit im 
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çalışmalarını başarı i le sürdürmüştür. Ancak Mayıs 2001 Ayından 

beri Fırat Televizyon yayınlarına ara verilemesi nedeniyle,  

uzaktan eğit im çalışmalarına sadece İnternet üzerinden devam 

edilebilmektedir.  

 

Sakarya’da yapı lacak sempozyuma üniversitemizden de 

öğretim elemanları bi ldir i  sunacaklarıdır.  Ayrıca sempozyum  

süresince her gün çağrı l ı  konuşmacı lar görüşlerini sempozyuma 

katı lanlara ve aynı zamanda İnternet üzerinden tüm dünyaya 

yaymış olacaklar. Çağrı l ı  konuşmacı o larak Prof.  Dr. Uğur  

Demiray,  Prof.  Dr.  Ülkü Köymen, Prof. Dr.  Asaf  Varol,  Prof.  Dr.  

Jerry W. Wil l is,  Prof.  Dr. Al i  Ekrem Özkul,  Dr. Udin Victor ve Ruhi  

Esirgen söz alacaklar.   

Bendeniz Türkiye’de uzaktan eğitimin durumunu ve bu 

çalışmaları koordine eden Yükseköğretim Kurulu bünyesinde 

kurulan Enformatik Mill i  Komitesinin ik i y ıl l ık  faaliyetleri  

sonucunda neleri gerçekleşt irebildiği konularını  ele alacağım.  

Fırat Üniversitesi ülkemizdeki uzaktan eğitim 

çalışmalarına erken başlayan bir üniversite konumundadır.  

Uzaktan eğitimin önemli  bir  parçası  olan Fırat  Televizyonu sadece 

yerel  bir  görsel  yayında bulunması  gereken programlar sunmamış,  

eğitim alanında da birçok değişik programları hazırlayarak Elazığ 

halkına aktarmışt ır.  

1993’lü y ıl larda bi lişim alanında televizyondan bilgisayar 

kursları  düzenlemiş ve kursa katılanlara kiralık bilgisayarlar  

vererek,  kursiyerlerin evlerinden programları iz lemelerine ve 

sonuçta sert if ika almalarına vesile olmuştur.  
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Türkiye’de uzaktan eğit im konusunda hızl ı  bir gelişme 

yaşanıyor ve tren epeyce yol almış durumda. Üniversitemiz in bu 

treni  kaçırmaması  ve layık olduğu konuma g elebi lmesi için 

üniversitemizin tüm elemanların el birl iği i le çalışması  

arzumuzdur.  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi227.htm 

 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi227.htm
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Yayınlandığı tar ih:  07 Aralık 2001 (Cuma)  

 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İZLENİMLERİM 

 

Bir önceki yaz ımda Sakarya Üniversitesi i le bir likte 

yürüttüğümüz uzaktan öğretim konusunda bi lgiler  vermiştim.  Bu 

yazımda ise Rektör Prof. Dr.  İsmail  Çal lı  ve elemanlarının deprem 

sonrasında ortaya koydukları başarıl ı  çal ışmalarını ele almak 

ist iyorum.  

Prof. Dr. İsmail Çal lı ,  tahminen bir yıl  sonra rektörlükteki  

ikinci dönemini tamamlamış olacak. Deprem nedeniyle birçok 

imkanını kaybeden Sayın Rektör, adeta seferberlik i lan ederek 

gelen yardımların en iy i biçimde kullanı lmasını sağlamış. Dinamik 

ekibi i le birl ikte gece gündüz demeden çalışt ığının ürünlerini,  

yaptıklarında görmek mümkün.  

Kampusu dolaştığımda yapılanları gördükçe Almanların 

ya da Japonların ikinci dünya savaşından çıktıktan sonra kısa 

sürede sanayileşmede gösterdikleri başarıları akl ıma geld i .  

Deprem sonrasında yardımda bulunmak isteyen kuruluşlar 

genelde alt yapı projeleri istediklerinde, Sayın Rektör ve 

arkadaşları çok kısa sürelerde projeler hazır layarak, yardım 
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kuruluşlarına sunmakta, böylece başka yerlere yapılması  

düşünülen yardımları da kendi Üniversitelerine çekmeyi 

başarmışlardır.  

Rektör Prof. Dr. İsmail  Çall ı  Makine Mühendisi.  

Üniversiteye kazandırdığı  hidrolik ve pnömatik deneylerin 

otomasyonunun yapılabildiği laboratuardaki imkanlarını  görünce,  

hayretimi giz leyemedim. Bilgisayar ko ntrol lü sistemlerin tümü 

başarı  i le eğitim ve öğretime kazandırı lmış. Keza bi lgisayar 

Destekl i Üretim Laboratuarı da benzer şekilde modern 

donanımlara sahip diğer bir mekanı. Zaman darl ığı nedeniyle 

diğer laboratuarları  gezme f ırsatını yakalayamadım. Muhte melen 

daha birçok modern laboratuarları,  öğrenci lerinin hizmetine 

sunmuşlardır.  

Rektör Sayın Çal lı’nın bence yaptığı en önemli hamleler 

arasında bil iş im ve i letişim teknoloji leri a lanlarında yaptığı  

çalışmalardır.  Daha birkaç yıl  öncesine kadar kısıtl ı  imk anlarla 

bilişim sektörü  alanındaki çalışmaları,  bugün tek başına uzaktan 

eğitim yapabilecek boyutlara gelmiş. Kendi sloganı i le “Dij ita l  

teknoloj i i le başarıy ı yakalayın” ifadesi gazetelere başlık olmuş.  

Bu yıl  “Bilg isayar Programcılığ ı ve Bilg i Yönetimi ”  is imli  

ön lisans programını uzaktan eğitim biç iminde açmayı  başarmış 

ve birçok öğrenci bu programdan dersler almaktadırlar.    

Öğrencilerine İnternet hizmeti verebilmek için hazırlattığı  yeni  

salonları gezdiğimizde,  i leride bu üniversitenin;  kurulması  

düşünülen Sanal Üniversitenin önemli bir  parçası  olacağı  

iz lenimini bende yaratt ı.  

Projelerini ve yaptıklarını  burada yazmakla bitirmek 

mümkün deği l.  Ancak şurası  gerçek ki  Sayın Rektör Sakarya 
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Üniversitesi’nin Bi lişim ve İ let iş im alanlarında atağa geçmesinin 

lokomotif i  görevini  bizzat üstlenmiş. Kendisinden sonra görevi  

devir  alacak rektöre büyük sorumluluklar düştüğünü şimdiden 

görmek mümkün.  Bir sonraki rektör aynı  azimle bil işime önem 

vermezse, korkarım ki büyük çizi len hedef yakalanamayabilir.  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi229.htm 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi229.htm
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Yayınlandığı tar ih:  15 Şubat 2002 (Cuma)  

 

İLETİŞİM FAKÜLTE DEKANLARININ BİRLİKTELİĞİ 

 

İ letişim Fakülteleri dekanları,  Türkiye’deki  İ let iş im 

Fakülteleri  arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla ik i y ıl ı  

aşkın bir süredir  bir likte çalışmaktadırlar. İşbirl iği  amacıyla 

zaman zaman yapılan toplantılarda,  i letişim fakültelerinin 

geleceği i le i lgil i  önemli bir dizi  kararlar al ınmaktadır.  

Alınan bazı önemli kararlar  şöyle sıralanabil ir:  

1. İ letişim Fakülteleri ders programlarını,  sektör 

iht iyaçlarını saptayıp anal iz ederek gel iştirmelidir.  

2. Kuramsal temeller bütün fakültelerde standart ve ortak 

olmalıdır.  

3. Fakülteler,  üçüncü,  dördüncü yıl  derslerinde bilgi,  t eknik-

teknoloj ik ve kadro alt  yapı lar ı dikkate alınarak 

uzmanlaşmış programlara yönelmelidir.  

4. İ letişim fakültelerinde yan dal ve ç ift ana dal  

programlarını gerçekleştirmek üzere fakülte programları  

bu yönde düzenlenmelidir.  
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5. Daha önce TRT i le başlayan işbir liği kapsamında, i let iş im 

fakülteleri arasında öğrenci stajları  yeniden 

değerlendiri lmeli ve i letişim alanında sözlük çal ışmaları  

başlat ılmalıdır.  

6. İ letişim Fakülteleri Eğit im Konseyi kurulmalıdır.  

7. Fakülteler arası  kısa ve uzun süreli  öğrenci  ve öğretim 

elemanları değişimi yapılmalıdır .  

8. Bilimsel çalışmaların ve öğrenci yapıt lar ının fakülteler 

arasında dolaşımı sağlanmalıdır .  

9. İ letişim fakülteleri harçları ,  i letişim eğit iminin maliyeti  

düşünülerek, yeniden düzenlenmelidir.  

10.  İ letişim fakülteleri mezunlarının ist ihdam olanaklarını  

artırmak için, i let iş im eğit imi veren orta öğretim 

kurumlarının öğretmen iht iyacını karşı lamak amacıyla, 

mezunlarına pedagoj ik eğit im verilmelidir.  

Yukarıdaki  ortak kararların yürürlüğe sokulabilmesi için 

her i letişim fakültesinin ken di üniversitesi içerisinde bazı 

çalışmalar başlatması kaçını lmazdır.  Bu işbirliği sayesinde iletiş im 

fakülteleri birbirinden haberdar olmakta ve ortak çalışmalar 

yapabilmektedir ler.  

Ortak al ınan kararlardan en önemlisi ise i let iş im 

fakülteleri kendi  aralar ında konsorsiyum oluşturarak, ortak 

kamuoyu araştırmaları başlatmaları kararıdır.  İ let iş im Fakültesi,  

“Bir  el in nesi var,  ik i e lin sesi var ” misali  elbir liği  içerinde yoğun 

çalışmaktadır lar. Hedefleri  ise,  daha kaliteli  eğitim -öğretim 

sunmak ve mezunlarına  yeni iş sahaları açmaktır .  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi250.htm 

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi250.htm
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Yayınlandığı tar ih:  06 Haziran 2002 (Perşembe )  

 

YÖNETİMDE BAŞARI STRATEJİLERİ 

 

“Elazığ 2. Sanayi ve Ticaret Fuarı” etkinl ik leri  

çerçevesinde “Yönetimde Başarı Stratej iler i” konulu bir konferans 

verildi.  Konferansı Türkiye Gazetesi ve TGRT’den tanıdığımız Doç.  

Dr. Resul  İzmirl i  sundu.  

 

Kendisine has üslubu i le “Merhaba” sözcüğü i le 

konuşmaya başlayan İzmirl i ,  akademisyen oluşunun verdiği gücü 

de arkasına alarak, Yönetimde Başarı Stratej iler i konusunda ilginç 

konular anlatt ı.  “Benden sana zarar gelmez ” anlamında kul landığı  

“Merhaba” kel imesini,  sonuçta Toplam Kalite Çemberi kapsamına 

kadar genişletti.  

 

Toplantı  İ l  Özel İdare Konferans Salonunda yapıldı.  

Konferans 14.00 de başlayacaktı.  Ancak aynı  gün Mill i  

Takımımızın Brezi lya ile saat 12.00 de maçı vardı.  Maç nedeniyle 

konferansa katı l ımın az olabi leceği gerçeğinden hareketle, güzel  

bir çözüm bulunmuştu .  Konferansın verileceği  salona 

projeksiyonla maçın seyredi lebi lmesi sağlanmış ve bu durum 
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Elazığ T icaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Adnan Bozat 

taraf ından ilgi l i  o labilecek kiş ilere duyurulmuştu. Bu ön tedbir  

sayesinde salonda kalabalık  yeterl iydi ve  gerçekten de 

“Yönetimde Başar ı Strateji leri ” yöntemleri  kul lanılarak,  

konferansa katı l ım art ır ı lmıştı .  

Resul  İzmirl inin verdiği  konferanstan ilginç bazı  cümleleri 

size aktarmak ist iyorum. Avcıl ık -Balıkçı l ık,  Sanayi  ve Bi lgi  

Çağından sonraki  gelen çağın “Adanma Çağı” o lacağı f ikrini ortaya 

atan Gary Hamel’ in ne kadar haklı  olduğu, 11 Eylül’de ABD’de 

Ticaret Merkezlerine yapılan uçaklı  saldırı  i le örneklendiril iyor ve 

söz konusu olayın “kötü bir adanma” olduğu bel irt il iyordu.  

İnsanları robot gören yönetim a nlayışı yüzünden başarı  

graf iğinin düşüş gösterdiğini,  insan kaynaklarının çok iy i  

değerlendiri lmesi gerektiği vurgulanıyor ve Claus Moller’ in “ Önce 

İnsan” kavramını dikkate alan şirketlerin başarıya ulaşt ık ları  

anlatı l ıyordu.  

 

Prof. Lynda Gratton’un “Şimdi beyinler ve kalpler 

rekabete başladı” cümlesi  ise, insanların beyin ve kalplerini  

kul lanmaları halinde daha da başarıl ı  olacakları bel irt ildi.  B ir  

buzdağını  ele alarak konuşmasına devam eden İzmirl i,  bu dağın 

üstünde verimlil ik,  kal ite, satış ve k ar kavramlarının bulunduğunu 

oysa buz dağının görünmeyen ve su alt ında bulunan kısmında ise 

Yetki Devri,  Müşteri Odaklı l ık,  Takım Çalışması,  Stratej i ,  İ letişim,  

Liderl ik,  Motivasyon, Vizyon, Yeni Yönetim, Misyon, Öğrenme,  

Temel Değerler ve Şirket Kültürü gibi  kavramların bulunduğunu 

bir bir açıkladı.  
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İzmirlinin anlattığı  her konu, başarıya ulaşmanın başlıca 

öğeleri idi.  Ancak başarıyı yakalamak iç in yöneticileri bu 

kavramlara nasıl  inandırabi leceğiz? Özel lik le kamu kurumlarında 

politik baskıların gölgesinde k alan yönetic iler i le başarıy ı 

yakalamak mümkün olabil ir  mi? Yönetimde Başarı  Stratej iler ini  

uygulamaya çal ışan yönetic i ler in önünü açmak kolay mı?  

 

Rekabetçi ve küresel leşen dünyada değişim rüzgarlarına 

her yöneticinin katı lması gerektiğine inanıyoruz. Anc ak 

dinazorlaşan beyinler acaba buna imkan tanır lar  mı? Başarı l ı  

olabilmek için insan kaynaklarımızı çok iy i değerlendirmeli  ve her  

alanda top yekün bir seferberl ik başlatmalıy ız.  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi281.htm 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi281.htm
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Yayınlandığı tar ih:  25 EYLÜL 2002 (Çarşamba)  

 

SAFRANBOLU’DA FİLM FESTİVALİ 

 

3. Altın Safran Belgesel  Film Festival i  19 -22 Eylül  2002 

tarihleri arasında Safranbolu’da yapıldı .  Bir incis i 2000 yıl ı  içinde 

yapılan bu fest ival,  her sene büyük gelişme gösteriyor. Bizdeki  

Hazar Şiir Akşamları,  nası l  her yı l  daha görkemli hale geliyorsa,  

benzer bir gel işmeyi  Safranbolu’daki f i lm fest ivallerinde yaşamak 

mümkün.  

Bu fest ivalin en büyük özell ik lerinden bir i de ileti ş im 

fakülteleri öğrenci lerinin eserleri i le çeşit li  ödüllere aday 

olmalarıdır.  Fırat Üniversitesi İ let iş im Fakültesi geçen yıl  öğrenci  

almaya başladığı  iç in henüz biz im öğrencilerden bu fest ivale 

katı lan olmadı. Ancak bu yıl  ikinci sınıf  öğrencilerinden bi rkaçını,  

hazırl ık  yapmaları  için teşvik edeceğim ve gerekl i desteği  vermeye 

çalışacağız.  

Festival  yanında i letişim fakülteleri  dekanları  olarak, 

i letişim fakültelerinde yapı lan eğitimin aksayan yönlerini  

karşıl ık lı  tartıştık ve çeşitl i  komisyonlar kurduk.  Bu komisyonlar 

içeris inde Fırat  İ let iş im Fakültesi o larak görev almamız  yönünde 
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diğer i let iş im fakültesi  dekanlarının teklif lerini  memnuniyetler  

karşılamaktayım. Çünkü yeni eğitime başlayan bir fakültenin 

komisyonlara girmesinin istenmesi,  bugüne kadar yap ılan 

çalışmaların o lumlu yönde geliş imine işaret etmektedir.  

Tören sırasında Bi lkent Senfoni Orkestrası eşl iğinde 

soprano Yelda Kodal lı’nın konseri büyük alkış  a ldı.  Doğrusunu 

söylemek gerekirse, Safranbolu halkının kültüre ve bu tür 

festivallere olan i lgi sini k ıskanır oldum. Safranbolu evlerine 

verilen ehemmiyet, halkın atalarımızın mirasına olan saygısını  

tescil  etmeye yetiyor.  

Safranbolu Film Festival inde slogan olarak “ Koruyarak 

Yaşamak, Yaşayarak Korumak ” ve tarih bi linc i içeris inde sahip 

olunan değerleri gelecek kuşaklara gel işen “Korumacılık  

anlayış ıyla” taşımak az im ve kararl ı l ığ ını gördüm Safranbolu 

yönetic ilerinde.  

Safranbolu Film Festival ini  gördükten sonra, Elazığ’da 

Kültür Kurultayını” yapmanın ne kadar ulv i bir görev olacağını,  

her Elaz ığ’ l ının  çok iyi  bi lmesi gerekir.  Hazar Şiir Akşamları  

münasebetiy le düzenlenecek etkinliklerin başlangıcında, yani  27 

Eylül 2002 Cuma günü öğle sonu saat 14.00 de Fırat Üniversitesi  

Atatürk Konferans salonunda “Kültür Kurultayı” i le i lgil i  yapı lan 

çalışmaların genel bir raporunu sunmaya çalışacağım.  

Kültür Kurultayının f inal ine doğru bir  küçük f ilm 

festivalinin de beraberinde düşünülmesi  ve ilet iş im fakültesi  

öğrenci lerinin bu festivale katılmasının sağlanması,  i l imizdeki  

kültür değerlerinin tanıtı lması açısından büyük önem 

taşıyacaktır.  Kültür değerlerimiz i ön plana ç ıkartmak ve kültür 



81 
 

mirasımıza sahip ç ıkt ığımız ı  belgelemenin etkil i  yol lar ından bir is i 

de düzenlenen festivaller  olacaktır.  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi300.htm 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi300.htm
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Yayınlandığı tar ih:   20 OCAK 2003 (Pazartesi)  

 

EMNİYET MENSUPLARINA INTERNET SEMİNERİ 

 

16 Ocak tarihinde Fırat Üniversitesi İ letişim Fakültesi  

Dekanlığı tarafından Elaz ığ Emniyet Müdürlüğünde görev yapa n 

kırk emniyet mensubuna “ Internet Üzer inden İş lenen Suçlar ” 

konulu bir seminer düzenlendi. İ let işim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.  

Asaf Varol tarafından verilen seminere E lazığ Emniyet Müdürü 

Sayın Mehmet Tekin,  Müdür Yardımcılar ı,  değişik  birimlerde 

görevli  polis memurları ve basın mensupları katı ldı.   

Teknolojinin harika ilet iş im aracı  olan Internet’in 

faydaları yanında, maalesef günden  güne çoğalan biç imde suç 

iş lenen ortamlardan bir i hal ine geldiği  de bil inen diğer bir  gerçek.  

Internet üzerinden kredi  kart lar ı i le yapı lan yolsuzluklar,  

bankalarda içi  boşalt ılan hesaplar,  dolandırıc ı e -ticaret s iteleri,  

pornografik siteler,  sanal ortamda yayımlanan yanl ış  bi lgiler,  

Internet kafelerin durumu, bölücü örgütlerin propagandaya  

yönelik web siteleri ve daha bir çok konuda Internet’ in olumsuz 

yönlerinin bulunduğu bir ortamdayız.  
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Seminerin başlangıcında Emniyet Müdürü Sayın Mehmet 

Tekin, konu ile  i lg il i  Emniyetin yaptığı çal ışmalara örnekler verdi.  

Bu tür çal ışmaları kolaylaşt ırmak iç in birimler oluşturduklarını ve 

yoğun biç imde sanal  ortamlarda iş lenen suçlarla  mücadele 

ett iklerini bel irtti.  

Bendeniz önce Internet üzerinden günlük hayatımız ı 

kolaylaştıran ne tür hizmetlerin olabi leceğini açıkladıktan sonra,  

uygulamalı  video konferans yaparak bu teknolojinin iy i ve kötü 

amaçlı  kul lanış biçimlerini  açıkladım.  

 

Emniyet mensuplarımızın özell ikle benden öğrenmek 

istedikleri,  sanal ortamları  kötü amaçla  kul lanmak isteyenlerin 

nasıl  tespit edilebileceği,  yasalarımızın ve teknolojinin bu takibi  

yapabilecek düzeyde olup olmadığı konuları idi.    

Sanal  ortamda yapı lan her türlü haberleşmenin loglarının 

belirl i  güzergahlarda kaydedildiğini,  ancak örneğin bir k iş i uygun 

bir yazı l ım kullanarak gönderilen IP’nin numarasını değişik  

gösterebileceğini,  başkaları adına kötü amaçlı e -postalar  

gönderebi leceğini,  bi lgisayarınızdaki tüm bi lgilerin farkl ı  virüs 

programları kul lanı larak alınabileceğini kendilerine anlattım.   

Kriminal bazı sitelerin adlarını ve sohbet odalarını  

uygulamalı kendilerine göstererek, diğer ülkelerde bu tür  

mücadelelerin neler olduğunu, ne tür yasalar çıkartt ıklarını  ve 

bizdeki çok başl ıl ığ ın olumsuzluklarını kendilerine sundum.  

Maalesef  üzülerek b elirtmek gerekir ki  Internet 

üzerinden işlenen suçların sayısında günden güne art ış  

gözlenmektedir.  E ldeki mevcut yasalar ve çok başlı l ık,  sanal  
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ortamdaki suçların hem takibini  güçleştirmekte hem de yetkisizl ik  

yüzünden olayların üzerine gitmeyi engel lemek tedir.  Sanal  

ortamdaki suçları azaltmanın çözüm yolu yeni bir organizasyon 

(Örneğin Bi lişim Bakanlığı gibi)  ve yeni yasaların ç ıkarılmasıyla 

mümkün olabi lir.  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi313.htm 

 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi313.htm
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Yayınlandığı tar ih:   20 OCAK 2003 (Pazartesi)  

 

ETSO’NUN YENİ BİNASINI GÖRDÜNÜZ MÜ? 

 

Geçen hafta içeris inde Vali  Yardımcıları  Neşet Akkoç ve 

Osman Sarı i le bir likte E lazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) 

yeni binasına giderek, başkan Suat Öztürk’e bir nezaket ve hayırl ı  

olsun ziyaretine gittik.  Çarşı  mahallesindeki  yeni binaya 

ulaşabi lmek için dar sokaklarda arabamızla bir hayli  manevra 

yapmak zorunda kaldık.  

Kapalı  Çarşı  ve çevresindeki sokakların dar oluşu 

yetmiyormuş  gibi bir de seyyar satıc ılar rasgele sokakları işgal  

etmektedir ler. Çarşı mahallesinde bırakın araba i le geçmeyi,  

yayaların dahi zorlukla yürüdüğünü bir çoğunuz görmüşsünüzdür.   

Seyyar sat ıcı lar ın ve tablacıların çocuklarına ekmek 

parası  kazanmak ve geçim lerini sağlamak için bu mücadeleyi 

yaptıklarının bi lincindeyiz.  Hele geçim derdinin maksimum 

düzeylerde seyrett iği bir  dönemde bu vatandaşlarımıza sitem 

etmek, çal ışmalarını engellemek asla söz konusu olmamalı.  Ama 

yolun ortasında otomobillerin geçişini en gel leyecek bir biçimde 

tablalarını  bırakan,  arabanın geldiğini gördüğü halde yerinden 

kıpırdamayan, korna çaldığınızda bin bir  çal ımla lütuf  o lsun diye 
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tablasını birazcık öteye iten ve adeta “ Buradan araba geçer mi? ” 

mesajını sert bakışlar ıyla  hissett iren tablacıların umursamaz 

tavırlarını kabullenmek de asla mümkün olamaz.  

ETSO Başkanı Suat Öztürk binayı adım adım biz lere 

gezdirdi.  Doğrusunu söylemek gerekirse içeri girmeden önce iç i o 

kadar iyi  döşenmiş,  bil iş im v e i letişim teknoloji lerinin son 

ürünleri i le donatı lmış,  odalarda en son teknoloji ürünü 

bi lgisayarların koyulduğu,  her odada Internet bağlantılarının 

bulunduğu, koridor ve salonların kameralarla  iz lendiği  mekanlarla  

karşılaşacağımı tahmin edememiştim. Bu başarıs ı nedeniyle 

Başkanı  canı gönülden tebrik ettim.  

300 kiş il ik modern bir konferans salonu oluşturma 

çalışmaları i le küçük toplantı odalarını  devreye sokmak için 

kaynak aradığını belirten Suat Öztürk, maddi destek temin 

ett ik leri  anda söz konusu konfer ans salonunu Val il iğin,  

Belediyenin,  Üniversitenin ve halkın hizmetine açacaklarını  

belirtt i.  8 Mart tarihinde açıl ış ı  yapı lacak bu binanın içini  

görmenizi tavsiye ederim.  

ETSO’nun yılan hikayesine dönen otel projesinin inşasına 

başlanması  iç in de Başkan S uat Öztürk,  yakında temel atılacağını  

belirtt i.  Temel atı lması,  acaba kendilerine tahsis  edi len arsa  

üzerindeki yaz ıl ı  taahhütlerini yerine getirmek ve zaman 

kazanmak için mi yapıl ıyor biç imindeki  düşüncemize ise, “ hayır  

oteli  b ir  an önce bitirmeyi p lanlıy oruz” cevabını aldık.  

ETSO binası  çevresindeki  manzara hiç  hoş değil.  Yol lar ın 

çok dar oluşu ve üstel ik bu yolların seyyar satıcı lar  ve tablacı lar  

taraf ından işgal edi lmesine mutlaka çözüm bulunmalı.  Bu 

vatandaşlarımız iç in kal ıcı ve sabit yeni a lanlar olu şturulmalı .  Bir  

an iç in 300 kiş il ik konferans salonunda bir etkinlik  düzenlediğimiz  
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düşünüyorum. O etkinlik için dışarıdan gelecek misafirler imizi  

binaya sokmak için veri lecek mücadeleyi göz önüne getirdiğimde 

ise, “keşke de bina biraz daha küçük yapılsayd ı  ama çevresindeki  

yollar geniş tutulsaydı” demekten kendimi al ıkoyamıyorum.  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi320.htm 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi320.htm
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Yayınlandığı tar ih:   15 Mayıs 2003 (Perşembe)  

 

FIRAT TELEVİZYONUNDAN İLETİŞİM FAKÜLTESİNE 

 

Fırat Üniversitesinin E lazığ halkına açılan penceresi olan 

ve 1991 yı l ında temeli atılan Fırat  Televizyonu, Türkiye’de ilk  

yerel  üniversite televizyonu kimliğini  taşımanın haklı  gururunu 

yaşamaktadır.  Fırat Televizyonu,  kuruluşunu müteakiben 1992’li  

yıl larda yayın hayatına başlamış ve büyük mücadeleler vererek 

programlarını 2000 yıl lar ına kadar aral ıksız sürdürmüştür.  

Fırat Televizyonu kurulduğunda özel  radyo ve televizyon 

yayınlarını  kapsayan bir  kanun maalesef  bulunm amaktaydı.  1994 

Nisan’ına kadar bu alanda yasa yokluğundan isti fade ederek 

ülkemizde yerel bağlamda çok sayıda radyo ve televizyon 

şirketleri kurulmuş ve aralarındaki  k ıyasıya mücadele nedeniyle 

birçok olumsuz olaylar yaşanmışt ı.  O dönemlerde birbirinin 

yayınlarını  engel lemek iç in yayınları  enterfere eden şirketlerin 

varl ığını çok iyi  hatırl ıyorum. Maalesef  Fırat Televizyonu da bu 

olumsuz gelişmeler yüzünden defalarca sabotaj  olaylarına maruz 

kalmıştı.  

O dönemlerde bu alanda bir yasanın olmayışı,  bazı i l ler de 

yerel bağlamda çok sayıda radyo ve televizyon şirketlerinin 
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iş let ilmeye başlat ılması,  ses ve görüntü kir li l iğini de beraberinde 

getirmişti .  Frekans tahsisi olmadığı için her dileyen istediği  bir  

kanalı işgal ederek görsel ve işitsel alanlarda yayıncı lık  yapmaya 

çalışıyordu.  

1994 Nisan’ında 3984 Sayı lı  Radyo ve Televizyonların 

Kuruluş ve Yayınları  Hakkındaki  Kanunun yürürlüğe girmesi i le 

birlikte, Üniversitelerimize büyük bir darbe vuruluyordu. Çünkü 

yasada üniversitelerin eğit im amaçlı dahi olsa yerel b ağlamda 

radyo ve televizyon bir imleri kurmaları engellenmişt i.   

Fırat  Televizyonu için 1991 -1994 yıl ları  arasında büyük 

yatırımlar yapılmış ve bu televizyonun eğit im amaçl ı kullanı lması  

düşünülmüşken,  yasadaki bu engel  Berl in duvarı  misali  karşımıza 

dikilm işti .  İki ihtimal vardı,  ya yasa gereğini yerine getirip o güne 

kadar yapılan tüm yatırımların üzerine bir çizgi çekerek Fırat  

Televizyonu yayınlarını durduracaktık yada hakl ıl ığımızı ortaya  

koyarak yasanın değişmesini sağlamanın yol lar ını arayacaktık.  

Biz ler ikinci yolu tercih ettik ve Fırat Televizyon yayınlarını  

aral ıksız sürdürdük.  

Yasa desteği  olmadığı  iç in o  dönemlerde defalarca sanık 

koltuğuna oturarak ifadeler verdik.  Yaptığımız yayınlar yüzünden 

bir k ıs ım kötü amaçl ı mihrakların tehdit lerine maruz kaldık. 

Bıkmadık ve bölgenin kültürel  yapısına hizmet etmek amacıyla 

yayınlarımızı  ısrarla  sürdürdük. Ama hiçbir  zaman ası l  kuruluş 

amacımız olan eğitim olgusunu göz ardı etmedik. Bu alanda 

düzenlediğimiz programlarla Elazığ’ın eğitim düzeyinin daha da 

yükselmesine katkı sağlamaya çal ıştık.  

Fırat Televizyonu günden güne büyümesine devam ediyor 

ve art ık Üniversitemiz bünyesinde bir  İ let iş im Fakültesinin 

kurulmasının zamanının geldiğine inanıyorduk. 1997’de Fırat  
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Televizyon alt yapısını ön plana ç ıkararak hazır ladığımız  raporlar 

sayesinde, Bakanlar Kurulundan Fırat Üniversitesi bünyesinde bir  

İ letişim Fakültesi kurulması kararını a ldırmanın mutluluğunu 

yaşıyorduk.  

2000 yıl ında İ letişim Fakültesine Dekan olarak atanmam 

ile birl ikte Fakültemize öğrenci alabi l mek için yoğun bir  çal ışma 

başlattık. Yükseköğretim Kurulu taraf ından Fakültemizin öğrenci  

alabilmesine izin alabi lmenin yolu, f iz ik i mekanımızın varlığına ve 

yeterince öğretim elemanı sağlamamıza bağlı idi.  Rektörümüz 

Sayın Prof. Dr. A.  Feyzi  Bingöl  büyük  bir atı l ım yaparak, başka 

amaçla yapımı tamamlanan bir binayı İ letiş im Fakültemize tahsis  

ett i ve diğer üniversitelerden eleman temini iç in tüm imkanlarını  

seferber ett i.  Bu dönüm noktasının meyvesini,  2001 -2002 eğit im 

ve öğretim döneminde ek kontenjanla Kasım ayında öğrenci  

alımını gerçekleşt irerek almış o lduk.  

Fırat Üniversitesi İ let iş im Fakültesi öğrenci a lımını daha 

2001 yı l ı  kasımında gerçekleşt irmesine rağmen,  Fırat  

Televizyonunun varlığı,  kendine ait müstaki l binasının bulunması  

ve yeterli  öğretim elemanını  k ısa sürede tamamlaması  gibi  

unsurlarla Türkiye’deki İ let iş im Fakülteleri  içeris inde saygın bir 

konuma gelmeyi çok kısa sürede başarmıştır.  Çok genç bir fakülte 

olmamıza rağmen, öğrencilerimiz ürettikleri yapıt larla farkl ı  

üniversiteler tarafından  düzenlenen ödül törenlerine 

çağrılmaktadırlar.  

2002 yı l ında Yükseköğretim Kurulu Enformatik Mil l i  

Komitesi üyelerinin Elazığ’a gelerek yerinde yaptıkları  

incelemeler sonrasında, diğer üniversiteleri ziyaretleri sırasında 

örnek veri lmemiz, farklı  üniversi telerdeki öğretim elemanlarının 

uzaktan eğitim konusunda yayınladıkları  makalelerde,  Fırat  
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Televizyonunun ve İ letişim Fakültemiz in adından sıkça söz  

edilmesi,  başarılarımızın tescil  edi lmesinin kanıtıdır.  

Yılmadan yıl lardır sürdürdüğümüz televizyon yayınla rı  

modelini diğer üniversitelerimiz de benimsediler. 1998’de Selçuk 

Üniversitesi de Fırat  Televizyonu benzeri bir yerel televizyon 

birimini kurdu ve yayınlarını başlattı.  Bu durum hakl ıl ığımızın 

daha da güçlenmesine vesile oldu.  

 

3984 sayı lı  yasadaki enge l leri ortadan kaldırmak iç in 

önemli unsurlar devreye girmeye başlamıştı.  Bunlardan biri  

benim de üye olarak seçi ldiğim Yükseköğretim Kurulu Enformatik 

Mil l i  Komitesinin varl ığı idi.  Diğer ise s ık sık toplanan İ letişim 

Fakültesi  Dekanlarının,  üniversiteleri n yerel  radyo ve televizyon 

birimleri  kurabi lmeleri  i le i lgi l i  bir liktelikleriydi.  İ let iş im 

Fakülteleri dekanları  söz birliği  yaparak, eğit im amaçlı yerel  

televizyonların üniversite bünyelerinde kurulmalarını  sağlamak 

için birl ikte mücadele veriyorlardı.  S onuç olarak 2002 yıl ında 

3984 Sayı lı  Radyo ve Televizyonların Kuruluşları ve Yayınları  

Hakkındaki Kanun değişmiş ve üniversitelerinin iletişim 

fakültelerinin Radyo -Televizyon ve Sinema bölümlerinin yerel  

bağlamda Radyo ve Televizyon yayınları yapması önünd eki tüm 

engeller tarihe karışmış oluyordu. Kanunun tarif ine tıpatıp uyan 

Fırat ve Selçuk Üniversitesi  televizyonları böylece hürriyetlerine 

kavuşuyorlardı.  Art ık  diğer bazı üniversitelerimiz  de yerel 

bağlamda radyo ve televizyon bir imleri kurmak iç in humma lı  bir  

mücadele içerisine girdi ler.  

Bugün bir  mutluluğu daha yaşıyoruz.  Elinizde 

okuduğunuz bu gazete, Fırat İ letiş im Fakültesinin bir  yayınıdır.  

Böylece yayıncı lık konusunda yeni bir güzergaha gir iyoruz. Bu 
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güzergah hem Elazığ basınına taze kan anlamını t aşıyacak, hem 

de İ letişim Fakültesi bünyesinde Gazetecil ik Bölümümüzün 

öğrenci alımına vesile olacaktır.  Hedeflerimizi daha da 

büyüteceğiz ve Halkla İ l işkiler ve Tanıt ım Bölümümüzü de kısa 

sürede devreye alacağız.  

Amacımız, bir ülkede demokratik olgular i le kurallar ın 

yerleşmesi ve uygulanmasında ilet iş imci lere önemli  

sorumlulukların düştüğünü,  bölgemizde kanıt lamaktır.  

Küresel leşen dünyamızda medyanın dördüncü kuvvet olma 

misyonunu, Fırat  Üniversitesi  İ let iş im Fakü ltesi olarak 

sürdürmektir.  Bu bağlamda bil iş im ve iletişim araçlarını etkin 

kul lanabi len ilet iş imci ler yetiştirmek, hedeflerimizin başında yer  

alacaktır.  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi331.htm 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi331.htm
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Yayınlandığı tar ih:  9 Haziran 2003 (Çarşamba)  

 

ABD’DE OTOMASYON 

 

Bu yazılarımı s ize ABD’den gönderiyorum. Mesafe göz 

önüne alındığında çok uzak ve zahmetli  bir  iş yapıyorum gibi  

algılanabi lir.  Oysa Elazığ’da iken yaptığım işten pek farkı yok.  

Önemli  olan yazıyı  yazmak. Daha sonra e -posta yolu i le yazıyı  i lg il i  

yere ulaşt ırmak an meselesi.  İ let iş im teknoloj iler i sayesinde 

uzaklık  kavramı ortadan kalkt ı.  Internet yardımıyla Türkiye’deki  

haberleri ve gelişmeleri s iz  sayın okuyucularımla  aynı  zamanda 

elde etmem mümkün.  Bazı  yazılarımı buradaki  olaylara ayırmayı  

düşünüyorum ve bu yazımda ABD’de halkın kullanımına açık 

otomasyon işlerinden bahsetmek ist iyorum.  

Otomasyon denil ince, işlemlerin insan aracı olmadan kişi  

taraf ından kendi kendin e yapılması  anlaşı lmaktadır.  Internet 

bankacı lığı  otomasyona güzel bir örnek teşkil  etmektedir.  Art ık  

halkımızın az da olsa bir bölümü bankaya gitmeden bankacı lık 

iş lemleri i  Internet üzerinden rahatl ık la yapabilmektedir.  Bazı  

alanlardaki  otomasyon işlemler i  haricinde, genel olarak 

otomasyonda gelişmiş ülkelerle yarışır bir konumda olduğumuzu 

söylememiz güçtür.  
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Daha birkaç yıl  öncesine kadar ABD’de öğrenim görmek 

isteyen öğrenci lerimiz, boş zamanlarını ya pizzacıda çalışarak 

veya benzin istasyonlarında araba lara benzin doldurarak para 

kazanabileceğini düşünürlerdi ve genelde de bu tür işleri  

rahatl ık la bulabil ir lerdi.  Art ık bu tür işler i bulmak çok zor. Benzin 

istasyonları tamamen otomasyona geçmiş. Eğer burada yaşamayı  

düşünüyorsanız,  teknolojinin sunduğu bu  imkanların nası l  

kul lanı ldığını bi lmek zorundasınız.  

Benzin istasyonunda bizde olduğu gibi biriler i gel ip 

aracınıza benzin doldurmuyor. Kendiniz pompaya 

yanaşıyorsunuz, kredi kartını pompa üzerindeki  yuvaya 

takıyorsunuz, pompa tabancasını a lıp depo ağzına koyuyorsunuz 

ve sonra doldurma işlemine başl ıyorsunuz . Depo dolduğunda 

aldığınız benzin miktarının karşı l ığı,  önceden tanıttığınız kredi  

kart ından otomatik çeki liyor. İstiyorsanız hemen f iş inizi de 

alıyorsunuz ve benzin istasyonundan ayrı l ıyorsunuz.  İşte s ize 

güzel bir otomasyon örneği.   

Ancak bir an iç in ülkemizdeki tüm benzin istasyonlarının 

otomasyona geçtiğini düşündüğümde,  bu tür otomasyona hayır  

diyorum. Çünkü on binlerce çal ışan birden işsiz kalacak. Aldıkları  

aylıklar asgari ücret seviyesinde de olsa,  hiç olmazsa çalıştıkları  

bir işler i ve bir  gel irl eri var.  

İşte durum bu! Otomasyon konularında ders veren bir  

kimliğim olmasına karşın, Türkiye gerçeklerini gördüğümde,  bazı  

otomasyon sistemlerine hayır diyebil iyorum. Burada konuştuğum 

bazı  Amerikal ılar benzin istasyonlarındaki  otomasyondan çok 

memnun görünüyorlar. Neden diye sorduğumda, “ Benzinlikteki  

görevli gelip depoyu doldurduğunda, depo başına 2,5 dolar bahşiş  

vermek zorundayım. Zaten bu tür yerlerde de çal ışanlar genelde 
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yabancılar. Bu nedenle otomasyonu benimsiyorum ” diyorlar. İşte  

otomasyonun ortaya ç ıkardığı gerçekler!  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi336.htm 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi336.htm
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Yayınlandığı tar ih:  03 Aralık 2003 (Çarşamba)  

 

KAFALAR KARIŞIYOR 

 

Yaz aylarında Amerika Bir leşik Devletlerinde kaldığım 

süre içerisinde dünyanın en büyük i letişim ağına sahip CNN, en 

çok izlediğim televizyon yayını idi.  O süre zarfında Türkiye i le i lgil i  

verilen haberlerin sayısı çok azdı.  Dışiş leri  Bakanı  Sayın Abdullah 

Gül’ün Amerika Birleşik Devlet lerini ziyareti dahi,  k ısa bir haber 

olarak veri l iyordu.  Ancak İstanbul’da 5 gün ara ile 3 büyük 

patlama sonrasında gündeme El -Kaide örgütünün oturması  

sonrasında, batı medyası aniden aşırı bir biç imde Türkiye’ye 

odaklandı.  

Oysa 1985 -2000 yı l ları arasında  Türkiye PKK terörü 

yüzünden çok büyük acı lar  çekiyordu ve bu olaylara batı basını  

çoğu kez i lgis iz kal ıyordu. Söz konusu olaylarda 30 binin üzerinde 

vatandaşımız şehit o lmuş ve Türkiye açısından çok önemli  maddi 

ve manevi kayıplar meydana gelmişti.   

ABD’de 11 Eylül terör olayları bir dönüm noktası  oldu ve 

terörün gerçek yüzü ikiz kulelerin çökmesi i le Amerika medyasının 

gündemine oturmuştu.  Bu olaylar sonrasında El -Kaide ismi adeta 

Amerikal ıların ve batı l ı ların kafasına kazınmışt ı.  11 Eylül 
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sonrasında Amerika’ya giden Müslümanların hemen hemen 

tümüne, art ık şüpheli gözle bakı lıyor. Bunun sıkıntısını ben de 

çektim. Hangi dine mensup olduğum sorulduğunda ve İs lam 

cevabını a ldıklarında, suratlarındaki geri lmeyi rahatl ık la  

hissedebiliyordum.  

El-Kaideyi  CIA’nın yarattığı gerçeği,  aç ık bir  biçimde 

medyada iş leniyor. Giz li  teşkilatlar,  planlarını  gerçekleşt irmek 

için kendi yarattıkları  örgütlerin kontrolünü el lerinde 

bulundurmada, sonradan çok zorluk çekebil iyorlar.   

Bu gel işmeler karşısında akla gelen bir soru, dı ş gizli  

servislerin desteği o lmadan bu denli büyük patlamaların 

İstanbul’da nasıl  gerçekleştiri lebi leceğidir.  İstanbul’daki  

saldırı lar ı El -Kaideyi  marka hal ine getirmek isteyen gel işmiş ülke 

ist ihbaratlarının Müslüman tetikçi ler i kullanı larak 

gerçekleşt ir i ldiği  söylemleridir.  El -Kaide kozu kullanılarak,  bazı  

ülkelere istenilen doğrultuda yön verilmeye çalışı ldığı konusu,  

Internet sitelerinde sıkça işleniyor.  

Batı basını  da tarihinde herhalde i lk defa bu kadar geniş 

bir biçimde Türkiye’deki patlamalarını iş l iyor. Diğer önemli bir  

ayrınt ı,  CNN 11 Eylül olaylarını  yayımladığında kan revan 

içeris inde bulunan Amerikalı lar ın görüntülerini  vermezken, 

Türkiye’deki  görüntülere sansür getirmemesi  dikkatimi çekti.   

Şimdi Türk kamuoyu ikiye bölünmüş durumda.  Bir  kısım 

halk, İstanbul’daki saldırı ları gelişmiş ülkelerin gizl i  servislerinin 

desteği i le gerçekleşt ir ildiği  inancındadır.  Karşısındaki görüş ise,  

El-Kaidenin veya benzeri diğer Müslüman bir örgütün Türk 

vatandaşlarını kullanarak bu olayları yaptığıdır.  Toplumları  

yönlendirmede medyanın etkisi çok yüksek. Ortalıkta dolaşan 

iddialar ise kafalarımız ı yeterince karıştırdı.  Sade vatandaşlar 
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olarak gerçekleri  öğrenmek iç in daha uzun süre beklememiz 

gerektiği  kanısındayım.  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi354.htm 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi354.htm
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Yayınlandığ ı tar ih:  31Mart 2004 (Çarşamba)  

 

SEÇİM YORUMLARI 

 

28 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını  medya sayesinde 

oldukça hızl ı  bir  biçimde öğrendik.  Bi lgisayarlar yardımıyla 

sonuçların pasta di limleri halinde gösteri lmesi,  seyirc inin 

sonuçlar hakkında daha hızlı  bilgi edinmesine vesile olmuştur.  

Nitekim bazı televizyon kanalları ise elde edi len i lk sonuçlardan 

yola çıkarak ve bi limsel hesaplamalar yaparak,  part iler in Türkiye 

genelinde alabilecekleri nihai oy miktarları hakkında da çok iy i  

tahminler elde edebildi ler.  

 

İ letişim alanındaki hız lı  gelişmeler sayesinde il ler in 

birçoğunda nihai seçim sonuçlarını gece yarısına doğru 

öğrenebildik. Özel  televizyonlar arasındaki  güzel ve seviyel i 

rekabetler sayesinde, oldukça tutarl ı  yorumlarla karşılaşt ık.  

Seçim öncesi yapılan bazı  anketlerin, eskiden olduğu gibi amaçlı  

yapıldığı da bir kez daha ortaya çıktı .  Çok abart ıl ı  tahmin 

yapanların yanılma paylarının yüksekl iği,  bu anket ş irketlerinin 

tarafsız lığına gene gölge düşürdü. Tarafl ı  sonuç yayımlayan 

kamuoyu şirketleri,  acaba saptırdıkları  anket sonuçları yüzünden 
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neler kaybettiklerinin farkında mıdır lar? Şayet bilerek veya bir 

menfaat karşı l ığında seçim tahminlerinde yanı lt ıcı  bi lgiler  

verdi lerse, art ık  bundan böyle kendi şirketlerinin yapacakları 

anketlerde, sürekli  sabıkalı an ı lacaklarını asla unutmamalıdırlar.  

 

Elazığ’da seçim sürecinin vakur bir atmosfer içinde 

geçtiğini görmek, biz seçmenleri memnun etmişt ir .  Adaylarımız ın 

seçim tart ışmalarını  olgun bir  seviyede yürütmeye gayret 

etmelerini,  takdir etmek gerekir.  Demokrasi i l e yönetilen ülkelere 

de,  bu tür davranışlar  yakışır.  Seçimlerin o lduğu her yerde bir iler i  

kazanır biri leri de kaybeder. Düzen ve sistem bunu gerektir ir.   

 

2002 yıl ında yapı lan genel  seçimler öncesinde seçmen 

listelerinin hazırlanması konusunu işlemiş ve tü m kayıtların 

bi lgisayara geçilmesi gerektiği yönünde yorumlar yapmışt ım. 

Otomasyon sistemlerinin bu kadar etkin kul lanılabildiği bir  

dönemde Elaz ığ’da hala seçmen listelerinin dakti lo i le yazı lmış 

olmasına anlam vermek mümkün değildir.  Oysa bütün seçmenler  

bilgisayar ortamına geçir ilmiş olsaydı,  farklı  mahal lelerde 

mükerrer yazı lanlar varsa,   kendilerini anında tespit etmek 

mümkün olabil irdi .  Anlaşı lan şu ki,  Elaz ığ’da hala seçim listelerini  

hazırlayan büro otomasyona geçememiş! Oysa bir  program 

yazdırı larak, tüm seçmenleri bilgisayar ortamına taşımak, art ık  

çok kolay. 2002 yıl ında kaleme aldığım yazımda da belirttiğim 

gibi,  Elazığ’daki seçmenlerinin tümünün bilgisayar ortamına 

geçiri lmesi bir  ayl ık  bir  süreyi kapsar. E lazığ’daki seçmen 

l istelerinin bi lgisayar ortamında bir veri tabanında tutulması  

konusunda yetki li lerin harekete geçmesini ve seçmen 

listelerindeki kargaşal ıklara art ık son verilmesini  arzu ediyoruz.  
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İ letişim fakülteleri  olarak önemli  bir  uğraş alanımızın da 

kamuoyu yoklamaları  olduğunu bi liyo ruz ve ortak çalışmalar 

yapmamız konusunda da anlaşt ık. Bu alanda çalışmalarımız  

sürmekte ve bir sonraki seçimde çeşit li  kamuoyu şirketleri gibi,  

bizler  de anketlerle seçim sonuçlarını  Türkiye bağlamında 

önceden tespit  edeceğiz.  Noter kanalı  i le de seçim ö ncesi  

sonuçlarımızı  onaylatacağız . Ancak yasal  k ıs ıt lamalar nedeniyle,  

Fakülteler olarak elde ett iğimiz sonuçları,  seçim sonrasında 

açıklayabi leceğiz. Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı  olması 

di leğimle…  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi371.htm 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi371.htm
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Yayınlandığı tar ih:   06 Mayıs 2004 (Perşembe)  

 

İLİMİZE HOŞ GELDİNİZ! 

 

6 Mayıs 2004 tarihi,  i letiş imciler bağlamında çok önemli  

bir gün. Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs  

Türk Cumhuriyetinde bulunan ilet iş im fakülteleri dahi l olmak 

üzere, Türkiye’deki i let iş im fakültelerinin kalbi E lazığ’da atacak.  

Çünkü 12.  İ let iş im Fakülteleri  Dekanları Toplantısı,  Fırat  

Üniversitesi İ let iş im Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşiyor.  

Elazığ’daki  toplantıda 24 ayrı  üniversitenin i letişim 

fakültelerinden40 kiş i bu toplantıda temsil  edi lecek.   

Bu toplantının gündeminde ileti şim fakülteleri  

öğrenci lerini  yakından ilgi lendiren konular görüşülecek. İ let iş im 

fakültelerine bundan böyle Eşit Ağır lık Puan türü i le de öğrenci 

alınması  meselesi konuşulacak. Anadolu İ let işim Liselerinde 

meslek derslerini verecek öğretmenlerin, i let iş im  fakültesi  

mezunu olmaları  şartının getiri lmesi  tart ış ılacak. Ders 

müfredatlarında yeni bazı değişikl ik lerin yapılmasının stratej ileri  

ele al ınacak.  
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6 Mayıs 2004 akşamı KANAL 23’de bazı i let işim fakültesi  

dekanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenece k. Açık 

oturum canlı yayınla Elaz ığ halkına ulaşt ır ılacak.  

 

Anadolu Üniversitesi  İ let iş im Fakültesi Dekanı Sayın Prof. 

Dr. Al i  Atıf  BİR hocamız, bi l indiği üzere CNN Türk televizyonunda  

Pazartesi günleri yayımlanan “Atıf Hoca İ le Reklam ve Rekabet ” 

is imli bir programı sunuyor. Hocamızın programı, FIRAT RTV 

Stüdyosunda çekilecek. 07 Mayıs 2004 Cuma günü FIRAT RTV 

stüdyosunda gerçekleştirilecek çekimlere sınır lı  sayıda seyirc i de 

alınacak.  

7 Mayıs 2004 akşamı FIRAT RTV’de saat 21.00’de ilet iş im 

fakültesi mezunlarının durumunu ele alan bir panel yapılacak. Bu 

panelin de konukları i letişim fakültelerinin dekanları o lacak.  

 

Diğer önemli bir etkinl ik 8 Mayıs 2004 Cumartesi günü 

saat 14.00 de F.Ü.  Bahaeddin Öğel Konferans salonunda 

gerçekleşecek. “Ceviz Kabuğu” programı yapımcısı Sayın Hulki  

Cevizoğlu ile “Kim 500 Milyar İster” program sunucusu Sayın 

Kenan Iş ık “ İmza günü” düzenleyecek.  

 

8 Mayıs 2004 Cumartesi akşamı, törenlerin doruk noktası  

olacak.  Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak tören FIRAT RTV ve 

KANAL 23’den canl ı yayınlanacak ve 2003 Y ıl ı  Başarıl ı  İ letiş imci ler  

Ödüllerinin dağıtım işlemi gerçekleştiri lecek.  

 

Kısacası 6 -9 Mayıs 2004 tarihleri  arası,  E lazığ için tam 

anlamıyla “ İ letiş imciler şöleni” hal ine dönüşecek.  Bu şölen 

sayesinde hem i limiz hem de Ü niversitemiz Türkiye’nin 
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gündemine taşınacak. Davetimiz i kabul edip gelen tüm 

dekanlarımıza, ödül almak için gelecek tüm misafirlerimize ve 

özell ikle de bu etkinl iklerin başarı l ı  geçmesini destekleyen tüm 

dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.    

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi375.htm 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi375.htm
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Yayınlandığı tar ih:  09 Mayıs 2004 (Cuma)  

 

POLİS TEŞKİLATININ 159. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 

 

Coğraf ik konumu it ibariyle Ülkemiz, tarih boyunc a sürekli  

dış mihrakların destekleriyle birçok terörist grubun kötü 

emellerinin hareket alanı olmuştur. Faaliyete başlama tarihleri  

yıl lar  öncesine dayanan,  ancak baskın eylemlerine 1984’lü 

yıl larda başlayan PKK (KADEK) örgütü de, dış güçlerin kötü 

emeller ini gerçekleştirmek için kullanmaya çalışt ık lar ı gruplardan 

sadece bir is idir.  Çanakkale ve diğer savaşlarda ülkenin bütünlüğü 

için canlarını veren biz Türkler ve Kürt halkı,  maalesef  bugün biri  

birine düşman unsurlar hal ine getiri lmişt ir.  Üzülerek belirtme k 

gerekir  ki,  PKK örgütü içeris inde yer alan birçok vatandaşımız,  

istemedikleri halde çeşit li  faktörler yüzünden kendilerini bu 

örgüt içeris inde bulmuşlardır.  Diğer taraftan Polis teşki latımız da 

söz konusu bu tür terörist eylemler sonucunda, birçok şehit  

vermiş ve binlerce pol is  ai lesi çocukları yetim kalmışt ır.   

Ülkemiz üzerinde kötü emelleri olan dış güçlerin, terörist  

eylemlerle ulaşamadıkları hedeflerini gerçekleşt irmek için daha 

farklı  yöntemlere başvurduklarını  görmekteyiz.  Avrupa Birliğine 
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girebi lmemiz için önümüze sürülen gerekçelerin büyük bir  

bölümünde de aslında ülkemizi bölme niyetlerinin yattığı  

kuşkusunu taşımaktayım.  

Keza Kıbrıs’ta önümüze sürülen Annan Planının son hali 

için de birçok yorumlar yapı lmaktadır.  Kıbrıs,  Irak, Gürcistan  

hattındaki gelişmeler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini de 

içine alacak şekilde Irak’ın kuzeyinde bir Kürt devletinin 

kurulması çabalarının olduğu yönündeki  görüşleri  destekler 

niteliktedir.  Kıbrıs sorununu çözmek iç in ortaya konulan planın 

dokuz bin sayfal ık eklerini  okumadığım iç in şu aşamada bir yorum 

yapmak kolay deği ldir .  Ancak umarım görüşmeler neticesinde 

Türk halkı leyine olacak sonuçları elde edi lir.   

Asayişi sağlamakla görevl i polis teşkilat ımızda, 

kuruluşundan günümüze kadar önemli gelişmel er yaşanmıştır.  

1970’l i  ve 80’l i  y ıl larda pol is deni ldiğinde, hemen kaba kuvvete 

sarılabi len ve halka eziyet edebilen bir imaj akla gel irken,  

bugünkü polis mensuplarında (bazı münferit  olaylar hariç  

tutulduğunda);  iy i eğit ilmiş,  modern teknoloji leri  kul lan abilen,  

insancıl  davranışlar  sergi leyen vb. yönlerinin daha da güçlendiğini 

görmek, biz vatandaşları oldukça memnun etmektedir.  

Polis  mensuplarımız ın halkla iy i bir  i letişim kurma 

yönünde daha çok çaba göstermesi gerekir .  Sadece bazı  

standart ları (TS-N-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi)  

sağlamış olmak, gerçek bağlamda kal iteyi sergilemeye maalesef  

yetmemektedir.  

Nisan ayının ik inci haftası,  Polis  teşkilatının 159. kuruluş 

yıldönümü. Maalesef emniyet mensuplarımız düşük maaşlarla  

canlarını ortaya koyarak asayişi sağlamaya çalışıyorlar. Kaliteli  bir 
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hizmet almanın en etkin yolu, çal ışanlarının maddi problemlerini  

öncel ik li  çözmekten geçer. Maddi problemler hal ledi ldikten sonra 

da manevi  desteğe sıra gel ir.  Şu anda emniyet mensuplarımızın 

sadece 159.  kuruluş y ıldönümü kutlamaktan başka da bir şey 

yapamıyoruz. Daha nice mutlu ve huzurlu kuruluş y ıl lar ına. ..  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi372.htm 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi372.htm
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Yayınlandığı tar ih:  11  Mayıs 2004 (Salı)  

 

ÜNİVERSİTE VE ELAZIĞ MEDYA GÜNDEMİNDE 

 

Geçen hafta sonu ilet iş im fakülteleri  dekanları  toplantıs ı  

ve 2003 yıl ı  Başarı l ı  İ letiş imci ler Ödülü töreni etkinl ik leri  

nedeniyle üniversitemiz ve Elazığ ulusal ve yerel medya da 

yeterince işlendi .  İ lk defa en çok katı l ımlı  i let iş im dekanları  

toplantısı  yapı ldı.  İ lk defa 13 ayrı  i letişim fakültesi  öğrenci lerin 

oyu i le 2003 yı l ı  başarıl ı  i letiş imci ler ödülleri dağıtı ldı.  Gene ilk  

defa 13 i letişim fakültesi dekanlarının organize ettiği “ Dekan Özel  

Ödülü” verildi.  

İ lkler  bitmiyor devam edecek olursak, CNN Türk ilk defa 

FIRAT RTV stüdyolarında çekim yaptı ve Elazığ’l ı  başarıl ı  iş 

adamımız Sayın Süleyman Orakçıoğlu’nu konuk ett i.  

Düşünebil iyor musunuz ulusal bir televizyon (CNN Türk),  

televizyonda yayımlanma süresi açısından çok uzun sayılabi lecek  

bir programı, Elazığ için ayırabil iyor. Al i  Atıf  Hoca, 9 Mayıs 2004 

tarihli  Hürriyet Gazetesinde yayımlanan “ Atıf  Hoca’nın Not 

Defteri” isimli  köşesinde Üniversiteye ve Kolordu Komutanlığına 
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teşekkürlerini sunuyor ve toplantılar için “Rüya gibi geçen Elazığ  

toplantıs ı”   tabir ini kul lanıyor.  

Maraton programı sunucusu Şansal Büyüka,  kendi  

programlarına verilen ödülün büyüklüğünden ve öneminden söz 

ediyor.  Fenerbahçe futbol  takımının şampiyonluğunun 

konuşulduğu bir  programda, Elazığ ve Üniversitemizden söz 

ett irmek, her halde çok büyük başarı olsa gerek.  

Bu yazıy ı kaleme aldığımda “Ali Atıf  Hoca İ le Reklam ve 

Rekabet” isimli  program henüz yayımlanmamıştı.  Bu program 

Pazartesi günleri saat 23.05 de CNN Türk’te yayım lanmakta.  

Eminim ki o programda da Elazığ ve Fırat Üniversitesi,  Türkiye 

çapında duyurulmuş olacak.  

Hulki Cevizoğlu ve Kenan Işık  da kendi programlarında 

mutlaka bu etkinlik lerden bahsedeceklerdir.  Keza diğerleri de...  

Milyarlarca ödeme yapı lsaydı bu kadar  başarı l ı  bir tanıt ım 

gerçekleşt ir ilemezdi. Ama planl ı ve programlı bir etkinl ik  

sayesinde,  tüm ülkeye kendiniz i duyurabil iyorsanız,  bu toplantı  

ve etkinliklerin hedefine ulaşt ığının göstergesidir.  

Bu tür etkinl ik lerin başarı l ı  geçmesinde elbette ki ekip 

çalışmasının çok önemli katkıları  vardır.  İ letiş im fakültemiz henüz 

çok yeni bir fakülte. Buna rağmen çok büyük bir  organizasyona 

girebi lmesi,  azimle çalışan ve sayı lar ı bir  elin parmakları kadar 

olan bir  ekibin mücadele gücünden kaynaklanmışt ır.  Bu 

etkinlikleri gerçekleştirmek de ancak alınabilecek desteklerle 

sağlanabil ir.   

Bu etkinl iklerin başarı l ı  geçmesi için Rektörümüz Sayın 

Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl biz lere her konuda tam destek 
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sağlamıştır .  8. Kolordu Komutanımız  Sayın Ethem Erdağı ,  

Orduevinin tüm imkânlarını  bize tahsis etmişt ir.  Keza 

sponsorlarımızın her biri işin bir ucundan tutarak,  başarıl ı  bir  

etkinlik yapmamıza vesi le olmuşlardır.  Kanal 23, FIRAT RTV 

programı canl ı yayımlamışlardır.  Tek cümle i le her şey mükemmel 

cereyan etmiş ve başarıl ı  bir etkinlik yapılmıştır.  Katkısı  olan 

herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum.  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi376.htm 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi376.htm
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Yayınlandığı tar ih:  9 Haziran 2004 (Ça rşamba)  

 

YEREL YAZILI BASIN VE BEKLENTİLER 

 

Yerel basın, bulunduğu i l in en önemli haber i letim 

kaynağıdır.  1991 sonrasında yazı lı  basına ilave olarak,  iş itsel ve 

görsel  medya unsurlarının da eklenmesi  i le i let iş im araçları,  

halkımızın i lgi  odağı  olmuştur. Ancak görsel ve iş itsel basının 

il lerde devreye girmesi,  yazıl ı  yerel  basını (gazeteleri)  olumsuz 

etkilediği de bir gerçek.  

Yerel yazıl ı  basın açıs ından Elazığ şanlı  bir  i ldir.  Turan 

Gazetesi  75,  Uluova Gazetesi ise tam 52 yı ldır  yayın hayatını 

günlük olarak sürdürmektedir.  Şu anda günlük ve haftalık  

yayımlanan gazete ve dergi sayısı  oldukça artt ı.  Ancak bu gazete 

ve dergi ler imizin baskı sayıları  çok düşük seviyelerdedir.  Elaz ığ’da 

on- l ine denilen ve bilgisayar ağı  i le web tabanlı  yayın yapan 

gazetelerimiz de var. Örneğin www.elaziz.net  bunlardan i lk i.  

Şu anda hem gazete hem de on - l ine yayın yapan günlük 

gazetemiz henüz yok. Yaz ıl ı  basına 75 yı l  önce geçmiş olmak,  

gurur veric i bir durum. Ancak yazı lı  basında teknoloj iye uyum 

http://www.elaziz.net/
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açısından Elazığ’daki  gazeteler (on - l ine olanlar hariç)  bana göre 

sınıfta kalmıştır.   

Mayıs ayında Batman’da meydana gelen benzin sızınt ısı  

olayı  i le i lgil i  incelemeler yaptığımda, yerel  basın mensupları  

benimle röportaj yapmışlardı.  Kendilerine kartı mı vererek,  

verdiğim demeç konusunu gazetelerinde nasıl  işlediklerini  

görmek istediğimi kendilerine söyleyerek, bana birer örnek 

göndermelerini  istedim. “Hocam, yerel gazetelerimiz Internet’te 

de var.” dediklerinde aldığım cevap karşısında şaşırdım. 

Düşünebil iyor musunuz? Batman’da yayımlanan yerel gazetelerin 

aynı zamanda web sürümleri de yayında.  

Elazığ’a geldiğimde i lk  işim Batman’da yayın hayatını  

sürdüren gazetelerin web sayfalarını  ziyaret etmek oldu.  

Gerçekten de gazeteleri  aynı zamanda web üzerinde n de 

yayımlanıyor. İşte teknoloj ik gel işmelere ayak uydurmak buna 

derler. Kendilerini kutluyorum.  

Elazığ yazı l ı  basınında maalesef aynı gelişmeleri görmek 

henüz daha kısmet o lmadı. Yıl lardır Günışığı gazetesinde köşe 

yazarl ığı yapıyorum. Yazılarımı bilgisa yarda yazdıktan sonra 

gazeteye fakslamak zorunda kalıyorum. Fakslanan yazı  ikinci kez  

yeniden yazılıyor. Tabi yeniden yazılma esnasında da kel ime ve 

harf düşmeleri olabiliyor.  Oysa Günışığı Gazetesinin Internet 

bağlantıs ı olsaydı,  yaz ılarımı word dokümanı olarak al ıp doğrudan 

yayına sokabileceklerdi.  Ayrıca niç in Batman yerel gazeteleri  gibi  

bizim yerel gazetelerimiz  de aynı zamanda web ortamında 

yayınlanarak tüm dünyaya açılmasınlar ki?  

Bu tekl if ime karşı baz ı yerel  basınımız ın gazete sahipleri,  

imkânlarının olmadığını  bahane edebilir.  Ancak Internet 
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bağlantıs ı ve web üzerinden yayın yapmak,  küçük meblağlarla  

gerçekleşt ir ilecek bir durum. Bence eksiklik,  teknolojiyi takip 

etmemekten kaynaklanıyor.  Lütfen biri leri artık bu iş i Elazığ’daki  

yerel yazı l ı  medyada da başlatsın. O zaman rekabet nedeniyle 

hepsi,  on- l ine ve internet ortamına kendiliğinden geçeceklerdir.  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi382.htm 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi382.htm
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 Yayınlandığı tar ih:  21 Haziran 2004 (Pazartesi)  

 

BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI 

 

Belediye başkanları seçim öncesinde birçok vaatlerde 

bulunurlar.  Seçildikten sonra da seçim meydanlarında attık lar ı  

nutukları çabuk unutuverirler.  Ancak bir  sonraki  seçimler 

yaklaşt ığında, tekrar halkın  gözüne girmek için yoğun 

faaliyetlerine başlarlar.  Çok fanatik part izancı lık yapmayan halk 

ise, önceki başkanın tekrar seçil ip seçi lmemesine oyları  i le karar 

verirler.  

Belediyecil ik bir ekip iş idir.  Sadece başkanla başarı l ı  

sonuçlar elde etmek mümkün deği ldir.  Belediye başkanı  

koordinatör görevi üst lenmelidir.  İş in takipçil iğini ise ekibe 

mensup yönetici ler yapmalıdır .  Bugün Türkiye’de çok başarı l ı  

iş ler  yapan belediye başkanlarının arkasında vizyonu olan 

dinamik danışmanların ve yönetici lerinin olduğu bir  gerçek.  

Elazığ Belediyesinden halkın beklenti leri çok fazla. Şehrin 

gelişmesine lokomotif görevi yapacak büyük projelerin, Elazığ’da 

da başlatı lması  gerekir.  Diğer başarıl ı  belediyeler bu işleri  nasıl  
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yapıyorlarsa, onlar çok yakından takip edilmeli  ve ben zeri  

projeler üretilmelidir .  

Hangi part i mensubu olursa olsun Belediye Başkanı  

atandıktan sonra,  o kişi  i lg il i  i l in tüm halkının belediye başkanıdır.  

Hizmet anlayışında, şayet vatandaşlar olarak bizlerin de katkı  

sağlayabi leceği konular varsa, i l imiz in gel işmesi iç in ayır ım 

yapmadan yardımcı olmalıy ız.  Çünkü bir i lde faydal ı gelişmeler,  

netice itibariyle tüm toplumu i lgilendirmektedir.  

Bir  şehrin çehresinin değişmesinde bence en önemli  

unsur, yeşil l ik (ağaçlandırma -çimlendirme) ve temizliktir .  O 

nedenle belediyelerin i lk  hedefi  yeşil  ve temiz bir kent yaratma 

olmalıdır.  Hizmetler sektöründe ulaşım, diğer önemli  bir  

belediyecil ik anlayışı olmalıdır.  Bunun iç in de yeni ve kal iteli  

yolların devreye alınması gerekir.  Belediye Başkanı,  i ldeki tüm 

kamu kurum ve özel  sektör kuruluşları,  siv il  toplum örgütleri  i le 

çok iy i diyaloglar kurabilmelidir.  Kurum ve kuruluşlarla  i let iş imde 

problem yaratıl ırsa, o  kentte ulaşı lması düşünülen hedeflere 

varmak mümkün olamaz.  

Bir E lazığl ı  vatandaş olarak bundan böyle Belediyeci lik  

açısından Elazığ’da gördüğüm eksiklikleri,  di l imin döndüğünce 

yazmaya çal ışacağım. Bunu yaparken de olaylara olumlu 

yaklaşmayı ve de hatta çözüm öneriler imi de bi ldirmeyi  

düşünüyorum. Çünkü Elazığ bizlerin ve bir başka Elazığ’ımız yok.  

Elazığ’da Doğukent Mahallesi i le Sal ıbaba (Mornik) 

arasında açılmış stabi lize eski bir yol bulunmaktadır.  Ancak bu 

yol,  sanki de adeta çöplük ve moloz dökülme alanı olarak 

belirlenmiştir.  Yol asfalt lanıp açılmadığı iç in,  kolay çöp dökme 

alanı olarak kullanı lmaktadır.  Doğuken t Mahallesi sakinleri bu 
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çöplerden büyük rahatsız lık duymaktadır.  Bu yolun açılması,  

Diyarbakır yolundan gelen araçların şehir merkezine ve Harput’a 

doğrudan geçmesinde de bir alternatif  geçit sağlayacaktır.   

Çözüm, çöplerin kaldır ılması ve yolun asfaltlan arak traf iğe 

açılması  i le sağlanabilir.  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi384.htm 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi384.htm
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 Yayınlandığı tar ih:  21 Haziran 2004 (Pazartesi)  

 

ÖSS VE GÜVENLİK 

 

20 Haziran’da gerçekleşen ÖSS sınavı,  girenler için bir 

dönüm noktasıdır.  Büyük emekler vererek sınava hazır lananların 

çok az bir k ısmıi istediği  üniversite eğitimine girebi lecektir.  

Çünkü kontenjanlar çok sınırlıdır ve birçok gencimiz üniversiteye 

giremeyecek veya istediği bölümde okuyamayacaktır.  

Çok uzun yı l lardan beri ÖSS sınavlarında sürekli  görev 

alırım. Gözetmen, Salon Başkanl ığı,  Bina Sınav Sorumlusu, kente 

ulaşan sınav sorularının teslim al ınması ve ilden tekrar ayrılması  

içi oluşturulan komisyonlarda üye vb. görevleri y ürüttüm. Bu 

nedenle sınavın uygulama safhaları hakkında yeterli  bilgiye 

sahibim.  

ÖSS Sınavlarının güvenliği  konusunda sık  s ık sorulara 

muhatap olurum. Bu sınavlarda soruların dışarı sızdır ılması  

olabilir mi? diye! Unutulmamalıdır ki  güvenlik konusu tamame n 

her kademedeki  görevli lerin konuya ne kadar ciddi yaklaşması i le 

i lgil idir .  Yani insan faktörü çok önemli .  
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Türkiye’de ÖSS sınavlarının çalındığı,  soruların dışarı  

sızdır ıldığı dönemleri yaşadı.  Ancak Türkiye genel inde yapı lan 

iş ler  açısından ele al ındığında, hem çok büyük bir  organizasyon 

hem de en c iddi yapı lan sınavlardan biri.    

Kanımca ÖSS sınavlarında en büyük sorumluk, sınavı  

uygulatan en son bölümde görev yürütenlerindir.  Yani salon 

başkanları ve gözetmenler en krit ik noktada. Çünkü adayın kopya 

çekmesi,  yerine bir başkasını sınava sokması,  i let iş im araçları  i le 

soru elde etmesi,  tuvalete ç ıkıp orada bir  başka kişiden bir gruba  

ait cevapları alması,  salonda kendi gurubundan bir başka adayın 

kağıdına bakması,  hep bu son noktada olabilecek olaylardır.  

Dolayısıyla eğer salon başkanları ve gözetmenler görev ve 

sorumluluklarını yerine getir ip iş i ciddi tutmazlarsa,  sık ıntı lar  

oluşabil ir.  

Bina sınav sorumlularının da çok dikkatl i  olması  

zorunludur. Binaya dışarıdan kişi lerin girmesine asla göz 

yumulmamalıdır.  Bazen bina sınav sorumluları,  salon başkanları,  

gözetmenler ve hatta hizmetl i ler,  organize işbir liği yapıp sayıları  

çok az  olsa da bazı  adaylara dışarıdan cevapların ulaşt ır ılmasında 

kuryelik  yaptıklarını,  bu ülke insanları yaşamıştır.   

Ancak şu kadarını söylemek gerekir  ki,  bu kadar büyük bir 

organizasyonda elbette münferit o layl ar yaşanacaktır.  Önemli  

olan bu tür olayların yüzdesidir.  Bu yüzde ne kadar düşük olursa,  

güvenlik o  denli  artmış olacaktır.  Dolayısıyla  s ınavın farkl ı  

kademelerindeki her görevl inin iş ini ciddiye alması zorunludur.  

Sınav yapı ldı ve öğrenci lerimiz cevaplarını  basın yolu i le 

öğrendiler. Bir k ısmı tahmin ettiği sonuçları elde edeceği için 

sevinçli,  bir k ısmı ise sınav heyecanı i le yanl ış verdiği  yanıtlara 
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hayıflanıyordur. Öğrencilerin ailelerine düşen en büyük görev ise  

başarıs ız olacak çocuklarını  yermek ve azarlamak yerine, özel lik le 

şu günlerde kendilerine tesell i  ve destek vermeleridir.  Çünkü 

hiçbir s ınav, evlatlarımız ın sağl ıklarını bozmalarına, ruhi  

dengelerinin olumsuz değişmelerine asla neden olamamalıdır.  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi385.htm 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi385.htm
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Yayınlandığı tar ih:  24 Mart 2005 (Çarşamba)  

 

INTERNET HAFTASI VE E-TİCARET 

 

Bu yı l  11-24 Nisan tarihleri  arasında Türkiye’de Internet 

haftası adı altında birçok etkinliğin yapı lması bekleniyor. Bil indiği 

üzere Internet Haftası  münasebetiy le Türkiye’deki  birçok ilde 

Valil ik ler,  İ l  Telekom Müdürlükleri,  l iseler,  kamu kurum ve 

kuruluşları  tarafından çeşitl i  faaliyetler düzenlenerek,  Internet’ in 

ülkemizde yaygınlaştırı lması amaçlanıyor.  

Geçen yıl  Tuncel i ve Erzurum’da Internet haftası  

münasebetiy le konferanslar vermiştim.  Özellikle Tuncel i’de 

konferansa halkın gösterdiği i lgi  oldukça büyük olmuştu.  

Konferansa katılanların büyük bir bölümünün or ta yaşın 

üzerindeki k iş ilerden olmasının ayrı bir önemi vardı.  Çünkü orta 

yaşın üzerindeki k iş iler,  başlangıçta bu teknoloji  i le tanışmaları  

kolay olmamışt ı.  Ama zamanla Internet’ in önemi bu kuşak 

taraf ından da benimsenmeye başladı.  

Türkiye’de Internet’in kul lanımı gene maalesef  düşük 

seviyelerde seyretmektedir.  Özell ik le Amerika Bir leşik 
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Devletlerinde Internet’in ne kadar yoğun kul lanıldığını gördükten 

sonra, bu fark ı  k ıyaslamak daha kolay o luyor.  

Amerika Birleşik Devletlerinde Internet her yaştan 

vatandaşın i letişim araçlarından en önemlisi olma yolunda hız la 

i lerl iyor. Birçok evde hız lı  Internet bağlantısı bulunuyor. Zaten 

kamu kurum ve kuruluşları  i le özel şirketler,  işler inin önemli  bir  

bölümünü Internet üzerinden yürütmektedir.   

 

ABD’de Internet üzerin den e-ticaret de çok hızlı  bir  

gelişme göstermektedir.  Her gün yeni s itelerin açıldığına şahit  

oluyorum. Bu şirketler üzerinden alış -veriş de inanı lmayacak bir  

hızda ilerl iyor.  Art ık bir eşya almak isteyen bir kişi,  Internet’ten 

gerekli araşt ırmayı yapmada n alış-verişe çıkmıyor. Hatta 

vatandaşın önemli  bir  bölümü Internet üzerinden alış veriş  

yapmayı daha terc ih edebiliyor. Çünkü aradığı  birçok ürünü 

Internet üzerinden inceleyebi liyor. Fiyat kıyaslaması yapabil iyor 

üstelik  bazen Internet üzerinden aldığı bi r  eşyaya vergi dahi  

ödemiyor. Bu nası l  oluyor derseniz,  Amerika Birleşik 

Devletlerinde bulunan eyaletlerde çok farkl ı  vergilendirme 

sistemleri uygulanabilmektedir.  Örneğin Virginia eyaletinde gıda 

maddelerinden vergi a lınmıyor.  

Bu nedenle gıda maddesini  I nternet üzerinden satmayı 

düşünen şirketlerin bu eyalette daha fazla açıldığı görülüyor.  

Delaware’de ise elektronik eşyadan dahi vergi al ınmıyor. O 

nedenle Internet üzerinden elektronik cihaz satıc ılarının ise 

Delaware’de toplandığını  görüyoruz.  
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Vergi ödenmediğinde de Internet üzerinden mal almak 

daha ucuza gel iyor.  Üstelik Internet üzerinden satış yapıldığında,  

daha az elemanla ve işyeri k irası ödemeden iş lemler yürütülüyor.  

Bu durum fiyatlarda önemli bir düşüşe neden oluyor  

Bazı ş irketler Internet üzerinden belir l i  bir meblağın 

üzerinde alış veriş  yapanlardan kargo ücreti de almıyor. Üstel ik  

sat ış lar garanti l i  ve beğenmediğiniz malı tekrar iade 

edebil iyorsunuz.  

Sonuç olarak Türkiye’ye girişi  henüz 12 yıl  olmasına 

karşın, Internet birçok alanda kullanı lmaya başlandı.  Ama tüm 

ülke geneli düşünüldüğünde kul lanma oranı hala düşük 

seviyelerde. Internet kul lanımının yaygınlaşt ır ılması,  Internet 

haftası gibi etkinlikler le daha çabuk yaygınlaştırı labil ir .   

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi407.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi407.htm
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Yayınlandığı tar ih:  03 Nisan 2006 (Pazartesi)  

 

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI MERSİN’DE 

 

2000 yı l ından beri her y ıl  en az bir defa olmak üzere 

iletişim fakülteleri dekanları,  bir  i letişim fakültesinin ev 

sahipliğinde toplanmaktadır.  Hatır lanacağı  üzere 2004 yıl ı  Mayıs 

ayında Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde ilet iş im fakülteleri  

dekanlarını ve medyanın bazı tanınmış is imlerini  Elazığ’da 

toplamışt ık. Dekanlar toplantıs ına paralel olarak aynı  zamanda 

görkemli bir ödül törenini  de o yı l  gerçekleşt irmiştik. İ letişim 

fakülteleri dekanları  toplantıs ı bu yıl  06 -08 Nisan 2006 tarihleri 

arasında Mersin Üniversitesi İ letişim Fakültesi  Dekanlığı ev 

sahipliğinde yapı lıyor.  

ABD’de iken,  çal ışmalar yaptığım üniversitenin i letişim 

fakültesi i le s ık ı i l işki ler içeris inde bulunuyordum. Müfredatlarını  

ve öğrencilerine nasıl  bir çal ışma ortamı hazır l adıklarını  

incelemek amacıyla,  zaman zaman fakültede araştırmalar 

yapıyordum. Oradaki  incelemelerim ış ığında,  Fırat Üniversitesi  

İ letişim Fakültesi’nin geleceğini yakından ilgi lendiren bir proje 

hazırladım. Bu projeyi  Fırat Üniversitesi yönetimine brif ing 
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biç iminde sunmayı çok arzulardım. Bu sunuyu yapabilmem, şu ana 

kadar çeşitl i  nedenlerle mümkün olamadı.  Benden 

kaynaklanmayan sebeplerle anlatamadığım projeyi,  inşal lah bir  

gün dinleyenler çıkabi lir ümidiyle beklerken, Mersin Üniversitesi 

İ letişim Fakültes i Dekanından özel bir  davet yaz ıs ı aldım.    

 

 

Birçok ilet iş im fakültesi dekanı,  yurda döndükten sonra 

telefonla “Hoş geldin” demek iç in beni aramışlardı.  Bu aramalar 

esnasında da ABD’de ilet iş im fakültelerini i lgi lendiren bir proje 

hazırladığımı, bazı  dek an arkadaşlarıma bahsetmişt im.  Dekanlar 

aralarında yaptıkları görüşmelerde, Mersin’de yapılacak 

toplantıya mutlaka katılmamı ve bu projeyi kendilerine 

anlatmamı kararlaştırmışlar. Bunun sonucu olarak da Dekanlar 

toplantısına katıl ıp “ İ let iş im Fakülteleri  Akademik 

Değerlendirme ve Kalite  Geliştirme Projesi ” isimli projemi 

sunabileceğim.  

 İ letişim fakültelerinin eğitim, öğretim ve araştırma 

faaliyetlerini değerlendir ilmek, i letişim eğit iminin sorunları  

üzerinde görüş al ışverişinde bulunmak, i letiş im eğitimini n etkin 

ve verimli bir  biçimde yürütülmesini  sağlamak üzere öneri ler  

geliştirmek, bu öneriler in gerçekleşt ir ilmesi yönünde çaba sarf 

etmek, i let iş im fakültelerinin kal itelerini  gel iştiri lmek, kal ite 

düzeylerinin onaylanması ve tanınmasını sağlamak ve belir ti len 

alanlarda gerekli  gir işimlerde bulunmak, bu projenin öncel ikl i  

amacını o luşturmaktadır.   
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Projenin ikinci amacı ise, ulusal ve yerel medyanın ihtiyaç 

duyacağı alanlarda hizmet içi eğitimler sunmak,  i letişim meslek 

liselerinin müfredatları  i le uyuşacak  biçimde i letişim fakülteleri  

müfredatlarını iy ileştirici çalışmalarda bulunmak, ulusal ve yerel  

medya sorunlarına çözüm öneri leri  gel iştirmek ve RTÜK i le ortak 

projelerin yürütülebi lmesi için alt  yapı oluşturmaktır.  

 

 

Modern i let işim araçları kullanı larak , i letişim 

fakültelerindeki eğit im -öğretim standardının Avrupa ve 

Amerika’daki gelişmiş i letişim fakülteleri  seviyesine 

çıkartı lmasını  hedefleyen bu proje, Mersin’de oluşturulacak bir  

konsorsiyum aracı lığı  i le nihai biç imine kavuşturulacak.  Tamamen 

İngil izce o larak hazırlanacak proje, netice itibari i le maddi kaynak 

temini iç in Avrupa Birl iği taraf ından desteklenen bir  kuruluşa 

sunulacak.  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi451.htm 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi451.htm
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Yayınlandığı tar ih:  11 Nisan 2006 (Salı)  

 

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARININ TEVECCÜHÜNE LAYIK 

OLABİLMEK! 

 

Mersin’de yapı lan İ letişim Fakültesi  Dekanları  

toplantısının benim açımdan ayrı  bir  önemi vardı.  Çünkü Dekan 

kimliğim olmamasına karşın, bu top lantıya katı lmam istenmiştir.  

Toplantı süresince ilet iş im fakültesi dekanlarından görmüş 

olduğum yakın i lgi ve özellikle de yeni oluşturulan Yürütme 

Kurulu üyeliğine oybir liği  i le seçi lmiş o lmamın bende yaratt ığı  

memnuniyeti i fade edebilecek cümleler bulma kta güçlük 

çekiyorum. Bana karşı duyulan sevgi ve güvene layık olmak,  

gerçekten büyük emek gerektirecek.  

8 Nisan 2006 Cumartesi günü Yönetim Kurulu üyeleri  

olarak ilk toplantımız ı gerçekleştirdik. Bu toplantıda Yürütme 

Kurulu üyeleri olarak kendi aramızda iş bölümü yaptık. Yürütme 

Kurulu Başkanlığına Gazi Üniversitesi Dekanı Sayın Prof. Dr. 

Alemdar Korkmaz, Başkan Veki ll iğine Mersin Üniversitesi İ let işim 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Aksöyek, Genel Sekreterlik 

görevine bendeniz,  oybir liği  i le seçilmişler dir .  Yönetim Kurulu ilk  
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toplantısında bir stratej i belirlemiş ve Dekanlar Toplantıs ında 

alınan kararların hayatiyete geçiri lmesi amacıyla, yoğun çal ışma 

kararı a lmışt ır.   

Akreditasyon ve Kalite Gel işt irme konusunda Prof.  Dr.  

Hülya Yengin, Prof. Dr. Belma A kşit ve Prof. Dr. Asaf  Varol’dan 

oluşan bir komisyon kurulmuştur. Dekanlar toplantıs ında alınan 

diğer kararlardan bazı lar ı aşağıda veri lmişt ir.   

 

1.  İ letişim fakültelerinin sayısının dondurulması ve 

tüm bölümlerinin kontenjanlarının azalt ılarak 

belirlenmesi,   

2. Ö.S.S. sınavına eşit  ağıt lık  alanından giren adaylar 

0.8 katsayı i le ‘Halkla İ l işkiler ve Reklamcıl ık ’  ve 

‘Reklamcılık  ve Halkla  İ l işkiler’  bölümlerini tercih 

edebil irken, bölüm içerikleri benzer olmasına 

rağmen ‘Halkla İ l işki ler ve Tanıtım ,  ‘Halkla İ l işki ler’ ,  

‘Reklamcılık’  ve ‘Reklam Tasarımı ve İ letişimi’   

bölümlerini 0.3 katsayısı  i le terc ih etmelerinden 

dolayı,   adayların seçenek olanakl arını  daraltan bu 

sorunu çözmek iç in diğer tanımlamaların da ilave 

edilerek eşit ağırl ık öğrenci lerinin de 0.8 katsayısı i le 

terc ih yapabilmelerine olanak veri lmesi konusunda 

çalışma yapılmasına, yürütme kurulunun bu konuda 

görevlendiri lmesi,   

3. İ letişim Eğitimi Konseyi kurulması konusunda i let iş im 

fakülteleri yürütme kuruluna yetki  veri lmesi,   
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4. İ letişim fakültelerinin ortak olarak öğrenci  

çalışmalarını ödüllendirecekleri  genel bir  yarışma 

düzenlemesi önerisinin o lgunlaşt ır ılması,   

5. Mesleki örgütlerin kurulması  konusunda destek 

olunması,  meslek örgütlerinin i letişim fakültelerinin 

dekanlar toplantılarının ardından konularıyla i lgil i  

sunuşlar yapabileceği,   

alınan bazı önemli kararlardır.  Dekanların oluşturdukları bu güç 

birliği sayesinde, i letişim fakültelerinin  sorunlarının çözümünün 

kolaylaşacağı inancındayım.  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi452.htm 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi452.htm
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Yayınlandığı tar ih:  23 Kasım 2006 (Perşembe)  

 

ELAZIĞ BULUŞUYOR VE MEDYA 

 

Elazığ Buluşuyor 2007 Zirvesi  i le i lgil i  çalışmalar çok hız lı  

bir şekilde sürdürülüyor. 23 Kasım günü ETSO toplantı  salonunda 

İletişim ve Medya sektör i le i lgil i  toplantı  yapı ldı.  Bu toplantıdaki  

atmosfer biz leri umutlandırdı ve bu çalışmadan amaçlanan 

hedeflere ulaşı lacağı  s inyalini verdi.  Toplantıya E lazığ’ın yerel  

medya temsilci ler i i le ulusal  medya muhabir leri katıldı .  

Medya çalışanları i le yapı lan bu toplantının amacı,  Elaz ığ 

Buluşuyor 2007 Zirvesine kadar i lk aşamada medya konusunda ne 

tür çalışmaların yap ılacağını bel irlemekti.  Bu sektörümüz 2023’ü 

hedef alarak, Elaz ığ medyasını nereye götürüleceği konusunda 

çalışmalar yapacak. Elaz ığ’da medya hizmeti veren DHA, Yeni  

Ufuk, Ortadoğu, Birl ik  Medya, TRT, Günışığı,  Kanal  23, Kanal  E,  

Zaman Gazetesi,  Başkan Dergisi,  İhlas Haber Ajansı  ve diğer i lgi l i  

medya kuruluşların temsilci ler i katı ldı.  

Medyaya hizmet eden kesimden bu çal ışmalara tam 

destek veri leceğinin ifade edi lmesi,  büyük bir memnuniyet 

uyandırmıştır.  Elaz ığ Buluşuyor 2007 Zirvesi i le i lgil i  aç ıl ış  
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konuşmasını yapan İ l  Özel  İdare Genel Sekreteri  Sayın Enver 

Erdem’den sonra Porf.  Dr. Asaf Varol,  bu çalışmalarla i lgil i  teknik 

bi lgiler sunmuştur.  Önümüzdeki günlerde Medya sektörü kendi 

aralarında bir  toplantı yaparak iş bölümü yapacak ve yoğun bir 

biç imde ça lışmalara başlayacaklardır.  

Medya sektörüne iki önemli görev düşmektedir.  

Bunlardan bir i sektör o larak kendileri için bir  çalışma 

yapmalarıdır .   Diğeri ise Elazığ Buluşuyor 2007 Zirvesi i le i lgi l i  

çalışmaları sürekl i yayın organlarında işleyerek,  kamuoyu 

o luşturmada aktif  görev almalarını arzuluyor uz. Çünkü mesele 

Elazığ’ ımız la i lgil idir  ve gönüllülük esasına göre özveri l i  

çalışmaları gerektirmektedir.   

Sektörlerde görev almak isteyen her kişi  ve kuruluşun 

katkılarını  bekliyoruz. Şu anda bu çal ışmalarda görev alanlar,  bir 

süre sonra bayrak yarış ını başkalarına devredecektir.  Elaz ığ  

Buluşuyor 2007 Projesi tüm Elazığl ı larındır  ve asla herhangi  bir  

kiş inin tekel inde deği ldir.  Bu gerçeğin alt ını özell ik le ç izmek 

ist iyorum.  

Elazığ Buluşuyor Projesinin meşalesini yakan Valimiz  

Sayın Muammer Muşmal ve Belediye Başkanımız  Sayın Süleyman 

Selmanoğlu çalışmalara tam destek sağlamaktadır.  Keza Fırat  

Üniversitesi Rektörü Sayın Mehmet Hamdi Muz da bu projeye 

sahip çıkarak üniversitede n eleman görevlendirmeleri  yapmıştır .  

Üniversitemiz, projede çok önemli görevleri yerine getirebi lecek 

büyük bir potansiyele sahiptir.  Elaz ığ Ticaret ve Sanayi Odası  

Başkanı  Sayın Suat Öztürk de, başından beri bu projeye her türlü 

desteği vermektedir.  Lokomotif görevi üstlenen bu kurumlarımız  

haricindeki tüm diğer kuruluşlardan ve sivi l  toplum örgütlerinden 
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bu projeyi desteklemelerini dil iyoruz. Bu meşale E laz ığ içindir.  

Gönül birl iği ve işbirl iği yaparak çok güzel projeler üretme zamanı 

çoktan gelmiştir.  Geliniz bu çorbada siz in de bir kaşık tuzunuz 

olsun.  

 

Kaynak : http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi482.htm 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi482.htm
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Yayınlandığı  tar ih:  09 Ocak 2007 (Salı)  

 

ELAZIĞ BULUŞUYOR ÇALIŞMALARI HIZLANDI 

 

Elazığ Buluşuyor 2007 Zirve çal ışmaları  kapsamında 

oluşturulan sektörler,  mevcut durum tespit i iç in yoğun bir çaba 

sarf etmektedir.  İ let iş im, Medya, Sağlık,  Tarım (Hayvancı lık,  Su 

Ürünleri,  Ormancılık,  Bitkisel Üretim) ve Eğitim sektörlerinin 

çalışmaları  2006 yı l ı  içeris inde başlat ılmıştı .  Bu sektörlerimiz  

kendi çalışmalarını  bir  takvime bağlayarak sürdürmektedirler.  

Ekonomi (Sanayi -Ticaret-Yer Altı kaynakları -Enerj i) ,  Kentleşme -

Çevre ve Hizmetler (Karayolları)  sektörleri ise, 11 Ocak 2007’de 

ilk toplantı lar ını yaparak çalışmalara başlamaktadır lar. Diğer bir  

sektörümüz olan Kültür ve El Sanatları ise, muhtemelen Ocak 

ayının 3 ncü haftası  içinde i lk toplantılarını yapmış o lacaklar.  

Zirve art ık tüm Elaz ığlı lar ın ortak desteklediği bir proje 

haline gelme yolunda hızla i lerl iyor.  Val imiz  Sayın Muammer 

Muşmal’ ın büyük önem verdiği ve arkasında olduğu bu projeyi;  

Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Selmanoğlu’nun, Fırat  

Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Hamdi Muz’un ve 

keza ETSO Başkanı Sayın Suat Öztürk ’ün tümüyle desteklemiş 
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olduklarını görmüş olmak, biz  sektör üyelerini memnun etmekte 

ve çalışmaları  canla başla yürütmemize vesile olmaktadır.  

En sevindir ici nokta, bu projeye katkı sağlamak amacıyla 

Elazığlı  veya Elaz ığ Sevdalısı  bireylerin,  kuruluşların  ve s ivi l  

toplum örgütlerinin bir bölümünün seferber olmasıdır.  Üstelik  

söz konusu bu gruplar neler yapabilecekleri konusunda proje 

teklif leri i le gelmiş olmaları,  bu çal ışmalara vermiş oldukları  

önemin göstergesidir.  

ANAR Araştırma Şirketinin Elaz ığlı  Gen el Müdürü 

hemşerimiz Sayın Dr. İbrahim Ulus, 29 Aralık 2006 günü Yönetim 

Kurulu üyeleri i le yaptığı  toplantıda, bu çal ışmalara ne tür 

destekler verebi leceğini anlatmışt ır.  Hacettepe Üniversitesi  

Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Sayın Prof. Zafer  

Gençaydın, Ağın İ lçemizde yetişt irdiği  bağ ve nar bahçelerini  

yerinde göstererek, Elazığ Buluşuyor çalışmalarını  

desteklediklerini,  yaptıkları tar ımsal faal iyetlerle Elaz ığ 

ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtmişt ir.  

Ankara’da faaliyetlerin i sürdüren Gökteknik Şirketi Genel  

Müdürü Sayın Bünyamin Özer ve AB Jeotermal Şirket Müdürü 

Sayın Al i Hıdır Ertem i le yapı lan görüşmelerde, Elazığ Buluşuyor 

Zirvesi çalışmaları için kendilerinden destek istenmiş ve olumlu 

cevap alınmıştır.  Türk Amerikan İş adamları Derneği Genel Başkan 

Yardımcısı Sayın Muzaffer Arslan,  bizleri  z iyaret ederek, bu 

çalışmaları desteklediğini,  çalışmalar iç inde aktif  görev almayı  

istediğini bildirmiş ve bazı projelerini anlatmışt ır.  

Çağ Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Pro f .  Dr.  

Kadirhan Sunguroğlu   bu çalışmaları desteklediğini ve üzerlerine 
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düşen görevi  yapmaya hazır olduklarını  her f ırsatta di le getiren 

Elazığlı  bir hemşerimizdir.   

Antalya Bölgesi  organizasyonlarını  üst lenen ve aynı  

zamanda Yürütme Kurulu Üyemiz Sayın P rof. Dr. Ramazan Demir 

ise, Elaz ığ’ ın yetiştirdiği bi l im adamları  i le i lgi l i  bir bilgi bankası  

çalışması yapma talebi hazır durmaktadır.  Ancak hocamızın bu 

teklif ine verilen cevaplar,  arzu edilen düzeyde olmamıştır.  

Hocamız bu çal ışmasına destek verecek gö nüllü ler beklemeye 

devam etmektedir.  

Yürütme Kurulu üyemiz Sayın Mehmet Topal’ ın, “Başkan” 

is imli dergisine ait web sayfasında E lazığ Buluşuyor 2007 

Zirvesi’nin E lazığ’a yararl ı  olacağına inanıyor musunuz?  Anket 

sorusuna 765 kişinin “Evet”,  sadece 18 kiş i nin “Hayır” ve 13 

kiş inin ise “İ lgilenmiyorum” cevabını vermiş o lması,  bu 

çalışmalara verilen desteğin açık ifadesidir.  

Sonuç olarak, Elazığ Buluşuyor Zirvesi  çal ışmaları  

tahminlerin üzerinde bir  i lgi i le karşı karşıyadır.  Yapı lan 

teklif lerin çokluğu, ümit  vericidir ve 2023 yı l ı  hedeflerinin 

belirleneceği  bu çal ışmalardan güzel  eserlerin ortaya çıkacağı 

anlaşılmaktadır.  Bu nedenle E lazığ’ın geleceğini  i lgilendiren 

konularda görüşlerinizi biz lerle paylaşmanızı dil iyorum.  

 

Kaynak :  http://www.asafvarol.com//gunisigi/yazi488.htm 

  

http://www.asafvarol.com/gunisigi/yazi488.htm
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Yayınlandığı tar ih:  21 Ekim 2007 (Pazar)  

 

YAZIKLAR OLSUN ! 

 

İ letişim ve haberleşme, hayatımızın önemli  bir  parçasıdır.  

Art ık  öyle bir  yaşantı  sürdürüyoruz ki,  cep telefonumuzda hat 

kesildiğinde kendimizi yalnız hissediyoruz. Hatta paniğe 

kapıldığımız dahi olabi liyor.  Benzer şekilde Internet’e de o kadar 

alışt ık ki,  Internet’imiz kesi ldiğinde huzursuz oluyoruz ve önemli  

bir eksikl ik hissediyoruz. Bu günlerde hem cep telefonları hem de 

Internet üzerinden i letişimde önemli sıkıntı lar yaşıyoruz.  

Bilindiği  üzere Türk Telekom’da grev var. Bu grev 

yüzünden Internet üzerin den ilet iş im yavaşlatı lmış yada tümden 

devre dışı  kalmışt ır .  Televizyonlara da yansıdığı  üzere Türk 

Telekom fiber optik kablolarının kesi ldiğini iddia edilmektedir.  Bu 

iddiaya cevap veren sendika sorumluları,  bindikleri dal ı asla  

kesmeyecekleri yönündedir.  Ancak üzülerek belirtmek gerekir k i,  

Si irt’ te kablo kesenler görülmüş ve hatta kesenelerin yakalandığı  

dahi söyleniyor.  

Türk Telekom’un fiber optik kablolarını kestirenler,  

elbette çalışan personelin kendisi deği ldir .  Duyumlarımıza göre 
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bazı kişi ler çocuklara para vererek kabloları  kest irdiği  

söylenmektedir.  Bu eylemi yaptıranlar belki de Türk Telekom’la 

hiç i lgi l i  olmayanlardır.  Bu grevi f ırsat bilerek ülkemize zarar 

vermek isteyen birçok şer odaklarının mevcut olduğunu bi liyoruz.  

Birkaç gündür Siirt’te hem cep telefonları çalışmıyor hem 

de Internet bağlantıs ı mevcut deği l.  Bu nedenle Si irt Üniversitesi  

olarak Internet üzerinden öğrenci lerimizle i lgi l i  yapmamız 

gereken bazı iş lemleri  yapamadık ve bu öğrencilerin bir  k ısmı 

mağdur olacaklar. Tüm toplumu i lgi lendiren sistemlerin tahrip 

edilmesi,  netice it ibariyle tüm kamuoyunu olumsuz etkilemekte 

ve mill i  servetimiz heba olmaktadır.  

Şayet grevde olan Türk Telekom çalışanları,  maksadını  

aşan grev eylemlerinde bulunuyorlarsa, ne kadar hakl ı  olurlarsa 

olsunlar,  kamuoyu karşıs ında hakl ıl ık lar ını  ispatta 

zorlanacaklardır.  Çünkü hiçbir  grev, örneğin kablo kesilerek 

sisteme zarar vermemelidir.  Uzlaşmak iç in birçok yöntem 

mevcuttur ve bu tür çağdışı eylemler yapılmadan da anlaşmalar 

sağlanabil ir.  Şayet ortaya atılan ka blo kesme iddiaları doğru ise,  

1980 öncesi sendikalarımız ın bazıları taraf ından est ir ilen terörü 

çağrıştır ıyor.  Ülkemiz  o dönemlerde çok sıkınt ılar yaşadı.  Art ık  o 

günlerin geri  gelmesini,  sağduyulu hiçbir insan arzu etmemelidir.  

Sonuç olarak;  Türk Telekom’un kablolarının kesi ldiğini  

basında görüntülü yayınlandı.  Bu kesme işlemini  Telekom 

çalışanları yapmamış veya yaptırmamış o lsalar bile,  kesme 

iş leminin tam grev dönemine denk gelmiş olması  

düşündürücüdür. Türk Telekom art ık özel bir şirkettir.  Bir grevin 

iletişim sistemlerimizi nasıl  alt üst ettiğini hep birl ikte yaşadık.  

Şayet bu tür durumlar devam ederse, hayatımızın önemli  bir  
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parçası  haline gelen onl ine iş lemler çökebil ir ve telafisi  mümkün 

olmayan zararlar doğabilir .  Dolayısıy la bu tür ani  gelişmeler 

karşısında ulusal ağ sistemlerimizin hemen devreye girebileceği  

yeni ağ sistemleri oluşturulmalıdır.   

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/yaziklar-olsun-25102007-makale,194.html 

  

https://www.gunisigigazetesi.net/yaziklar-olsun-25102007-makale,194.html
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Yayınlandığı tar ih:  19 Aralık 2007 (Çarşamba)  

 

GENÇ İLETİŞİMCİLER ÖDÜL TÖRENİ 

 

12 Aral ık 2007 günü İstanbul’da Hi lton Otelinde Aydın 

Doğan Vakfı Genç İ letişimci ler Ödül törenine katılmıştım. Her y ıl  

Aydın Doğan Vakfı (ADV) taraf ınd an genç i letişimciler iç in  

yarışmalar düzenlenmekte ve layık görülen eser sahiplerine 

çeşitl i  ödül ler veri lmektedir.  Ödül alan i letişim fakültelerinin 

dekanları da bu toplantıya davet edilerek,  kendilerine teşekkür 

plaketleri  verilmektedir.  İ let iş im ödülle ri a lanında en kapsamlı bir 

etkinlik olup, bu ödülü alabilmek, ayrıcal ıkl ı  durum olarak 

değerlendiri lebilmektedir.  

Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Val i Muammer Güler, 

Doğan Medya Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı  Aydın Doğan,  

Doğan Medya grubunda çal ışanların  önde gelen bazı spikerleri,  

program yapımcılar ı (Uğur Dündar, Mehmet Al i Birand vb),  

rektörler,  baz ı i letişim fakültesi  dekanları,  kalabalık bir  bürokrat 

grubu ve öğrenci ler,  ödül töreninde hazır bulunuyorlardı.  

Bazı i letişim fakülteleri  öğrenci leri farkl ı  kategori lerde 

ödüller a lırken, birkaç i letiş im fakültemizin yarışmaya katılmamış 
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olmaları ya da gönderdikleri eserlerin ödüle layık görülmemesi,  

içimin burkulmasına neden oldu.  Asl ında bu durum kanımca 

yarışmaya katılmayan fakültelerin yöneticiler inden 

kaynaklanmıştır.  Çünkü öğrenci lerini bu tür yarışmalara 

yönlendirmeyen ve ısrarla teşvik yapmayan yönetici ler,  elbetteki 

ödül alamayacak ve dolayısıyla kamuoyu varl ıklarından bi le 

haberdar olmayacaklardır.  Kuruluşları çok yeni olmasına karşın 

bazı i letişim fakültelerinin birden faz la ödül a lmaları dikkatimi  

çekti.  Demek ki bu fakültelerin yönetic ileri  işi  bil iyor ve 

yönlendirme yapmada başarıl ı lar.   

Fırat Üniversitesi bünyesinde 1991’l i  yı l larda FIRAT TV’yi 

kurmak bana nasip olmuştu. Bu televizyon birimi,  i l k yerel  

üniversite televizyonu idi.  Bu payenin mensubu bulunduğum 

üniversiteye ait olmasının hakl ı gururunu yaşıyorum. 

Üniversitelerin i letişim fakültelerinin radyo ve televizyon 

bölümlerinin yayın yapabilmeleri iç in dönemin iletişim fakülteleri 

dekanları olarak çok büyük mücadeleler vermiştik. 7 y ıl  süre i le 

verdiğimiz çabalar sonrasında 3984 sayı lı  kanunu değiştirebilmiş 

ve ilet iş im fakültelerinin yerel radyo ve televizyon bir imleri  

kurmalarını  sağlamışt ık.  

Bu günlerde üniversitelerin i letişim fakülteleri nin radyo 

ve televizyon yayını  yapabilmelerini  engellemek için biri leri  

kanunu yeniden değişt irmeye çalışıyor! Bunun mücadelesini  

verenlerin neden rahatsız olduklarına anlam vermek mümkün 

deği l.  Bi ldiğim kadarıyla şu anda yayın yapan hiçbir üniversite 

televizyonu ya da radyosu para karşıl ığı reklam almamaktadır,  

sadece çarkın döndürülebilmesi için zaman zaman sponsor 

bulmaya çalışmaktadır.  Bu kanunu değişt irmek isteyenler eğer 
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sağduyulu davranıp da gerçekleri araştırmış olsalar,  rant 

hesaplarının döndüğünü çok kolay bir biçimde anlayabi lir ler.  

Ünivesitelerin  i letişim fakültelerinin radyo -televizyon 

bölümlerinin yayın yapmaları kadar doğal bir o lay olamaz. Bu 

üniversitelerimiz in bazı lar ı,  sistemlerini kullanarak uzaktan 

eğitim çalışmalarını sürdürmektedir.  Uzaktan öğretim,  çağımızın 

modern bir eğitim aracıdır ve kullanılmaladır.  İ leriy i görmeyen ya 

da bilerek üniversitelerin yayın organlarını susturmak isteyenler 

ise bu mücadelelerinin bazı rant çevrelerine hizmet etmekten 

başka bir fayda sağlamayacağını  ve dolaylı da o lsa eğit imi 

engellediklerinin bi lincinde o lmalarını dilerim.  

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/genc-iletisimciler-27122007-

makale,443.html 

 

  

https://www.gunisigigazetesi.net/genc-iletisimciler-27122007-makale,443.html
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Yayınlandığı tar ih:  07 Şubat 2008 (Perşembe)  

 

İLETİŞİM FAKÜLTELELERİ DEKANLARI ANKARA’DA TOPLANDI 

 

Bilindiği üzere İ let iş im Fakülteleri Dekanları uzun yı l lar  

mücadele vererek radyo -televizyon bölümleri bulunan i letişim 

fakültelerinin yerel yayın yapma hakkını elde etmişti.  Bu hakkın 

geri alınmak istenmesi,  i let iş im fakültelerinin eğitim ve 

öğretimini olumsuz etki leyeceği açıkt ır.   

3984 sayıl ı  Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları  

Hakkındaki Kanunun 24.  maddesinde “ …radyo-televizyon 

bölümleri bulunan i letişim fakültelerine yerel bazda frekansla r 

ve kanallar ücretsiz olarak tahsis edilir.  ….” hükmü, yeni  

hazırlanan kanun taslağından kaldır ılmıştır.  Yapı lacak değişikl ik le 

i letişim fakültelerine sadece kapal ı devre yayın izni  verileceği  

duyumunu al ınca, İ letiş im Fakülteleri  Dekanları Yürürtme Kurul u 

olarak, i let iş im fakültelerinin aleyhine olan bu durumu 

durdurmak amacıyla gir iş imlerde bulunduk.  Bu kapsamda aralık 

2007 ayında İstanbul’da Aydın Doğan Vakf ı Genç İ letiş imci ler  

Ödül töreninde RTÜK Başkanı Dr. A. Zahid Akman ile birkaç 
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dekanımız görüşerek, doğacak muhtemel s ık ıntılar ı kendilerine 

aktarmışlardı.  

İ letişim fakültelerinin yerel  bazda radyo -televizyon 

yayınları yapmalarının avantaj lar ını RTÜK’ten sorumlu Devlet  

Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Aydın ’a ve RTÜK Üst Kurul Üyesi  

Sayın Taha Yücel ’e anlatmak ve bu kanun maddesinde yapılmak 

istenen değişikliği  engel lemek için;  31 Ocak 2008 Perşembe günü 

Ankara’da bir toplantı yapıldı.  Bu toplantıya İ letişim Fakülteleri  

Dekanları Yürütme Kurulu Başkanı  Prof. Dr.  Haluk Geray (Ankara 

Üniversitesi),  Genel Sekreter Prof. Dr.  Asaf Varol (Si irt  

Üniversitesi)  ,  Üye Prof. Dr. Peyami Çel ikcan (Maltepe 

Üniversitesi),  Prof. Dr.  Korkmaz Alemdar (Gazi  Üniversitesi),  Prof.  

Dr. Ahmet Tolungüç (Başkent Üniversitesi)  Prof.  Dr. Hülya Yengin 

ve Yrd.  Doç.  Dr.  Kerim Karagöz (K ocael i Üniversitesi),  Prof. Dr.  

Suat Anar (Yeditepe Üniversitesi),  Prof. Dr. Sevim Akten (Atatürk 

Üniversitesi),  Prof. Dr. Ünsal Yetim (Mersin Üniversitesi),  Prof.  

Dr.  Hasan Kürüm (Fırat  Üniversitesi)  ve Doç.  Dr.  Neşe Kas 

(İstanbul Üniversitesi)  katı ldı lar .   

Katı lımcılar s ırası i le söz alarak kanunda yapılmak istenen 

değişikl iğin sebebiyet verebileceği aksakl ık lar ı anlattı lar.  Gel işen 

ve modernleşen i letişim teknoloji leri  yüzünden,  i let iş im 

fakülteleri mezunlarının sahip olaması gereken koşulların 

değişt iği,  birçok i letişim fakültelerinde uygulamalı eğit ime 

geçildi,  bazı üniversitelerimizin televizyon ve radyo yayınları  

yapabilmek iç in büyük yatırımlar yaptıkları,  uygulamalı eğitim 

yapan mezunların özel sektörde iş bulmalarının kolaylaştığı  ve en 

önemlisi  eğitimin önemli bir padaşı olan “uzaktan eğit imin” tüm 



163 
 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de bazı üniversitelerimizde 

kul lanı ldığı ve yaygınlaştığı  di le getiri lmişt ir.  

Uzaktan eğitim vermenin alt yapısının oluşturulmasında 

televizyon ve radyo yayınlarının büyük ö nem arz ettiği anlatı lmış,  

dünyada bazı üniversitelerin yaptıkları televizyon ve radyo 

yayınları  örnek gösterilmiştir.  Televizyon ve radyo yayınlarının 

dij ita l  yayın sitemine  geçtiklerinde, bazı i l lerimizde hüküm süren 

frekans paylaşım probleminin gideril ebileceği,  şu anda analog 

yayında mevcut olan sıkınt ıların bertaraf  edileceği  

vurgulanmışt ır.  

Devlet Bakanı Prof.  Dr. Mehmet Aydın, art ık  yerel  

yayınların bir  kısmının ulusal yayın gibi uydudan yayın yaptığını,  

yerel medyanın ciddi sorunlarının olduğunu, y erel  medyada 

kul lanı lan di lin yaratt ığı s ıkıntı lar ın bulunduğunu, bu salonda 

yerel medya mensupları i le görüştüğünü, medyadan sorumlu 

olmadığı zamanlarda dahi yerel medya mensupları i le toplantılar  

yaptığını,  “Bir  dokun bin ah iş it ” misali birçok sorunları nın 

varl ığını bildiğini  belirtmiştir.  Yeditepe Üniversitesinin 

yayınlarının kesi lmesi di le getir ildiğinde,  Bakan Aydın bazı 

yerlerde ciddi sorunların olduğunu söylerken, bu durumu da 

kastettiğini vurguladı.  Problemlerin TBMM Genel Kurulu’na kadar 

gittiğini,  i let iş im fakültelerinin bu sorununun da kurulda ele 

alınacağını ve imkanlar dahilinde çözüm bulmaya çal ışacaklarını  

söyledi.  

RTÜK üyesi Sayın Taha Yücel ise en temel sorunun özel  

yayıncı lığın başladığı yı l larda bir kanunun olmamasından 

kaynaklandığını  be lirterek, 1994’de 3984 sayıl ı  yasa i le RTÜK’ün 

kurulduğunu ve o dönemlerde kendisinin teknik bir eleman olarak 



164 
 

RTÜK’e girdini,  1995 yı l ında analog radyo ve televizyonların 

frekans planlamalarını bit irdiklerini,  daha sonra yerel  

televizyonlarla i lgi l i  ihale ler in başladığını  ve TRT’nin canlı  

yayınında ihalelerin yapıldığını,  tüm yerel televizyonlara frekans 

tahsisi yapılacak duruma gelindiğini,  ancak 28 Şubat döneminin 

gelmesiyle Başbakanı  Sayın Mesut Yı lmaz’ ın imzasıyla ihalelerin 

durdurulması yönünde bir  ya zı aldıklarını,  i lk yapı lan Mil l i  

Güvenlik Kuruluna RTÜK’ün katı lmasının istendiğini  ve ulusal  

televizyonlar dışında hiçbir tahsisin yapı lmamasının bi ldirildiğini 

belirtt i.  1996 yıl ında ihalelerin iptal  kararı  çıktığını  ve 2000 yı l ına 

kadar Ulusal Güvenlik  belgelerinin hiçbir  kuruluşa verilmediğini  

söyledi.  Neden verilmediğini kendisinin de bi lmediğini,  ancak 

daha sonra sakıncalı  olduğu düşünülen yayın kuruluşlarının 

tümüne Ulusal Güvenlik Belgelerinin verildiğini,  bu nedenle de 

önceki ihalelerin neden ipta l edi ldiği anlaşı lamadığını  

söylemişt ir.  

2002 yıl ındaki kanun değişikliğinden itibaren frekans 

planlaması RTÜK’ten al ınarak bu yetkinin Telekomünikasyon Üst 

Kuruluna veri ldiğini,  Telekominikasyon Üst Kurulu frekans 

tahsislerini yapıp RTÜK’ün onayına sunaca ğı bir süreçte, bu defa 

sayısal yayına geçi ldiğini,  sayısal yayına geçi ldiği iç in analog 

yayıncı lıkta frekans tahsisinin yapılmasının anlamının kalmadığını  

vurgulayan Yücel; mevcut yasada “ilet iş im fakültelerine frekans 

tahsis edi lir” ifadesinin yer aldığı nı,  ancak örneğin İstanbul’da 

boş frekans yoksa tahsisin mümkün olamayacağının açık olduğunu 

vurgulamıştır .  Sayısal  yayına geçi ldiğinde dahi  frekans tahsisinde 

zorluklarla  karşılaşı lacağını  bel irtmişt ir.  Yayıncı lıkta büyük 

şehirlerde farkl ı  s ık ıntılar ın ol duğunu, büyük i l lerde analog -

sayısal yayınlara bir süre devam edinilmesinin zorunluluğunun 
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bulunduğunu, pek çok devlet kurumunun “ Ben de yayın 

yapmalıyım” iht iyacı  ve talebinin olduğunu bel irten Taha Yücel;  

ünivesitelerin yayınları i le i lgi l i  gözlemlerinin  çok olumlu 

olduğunu,  Kayseri’ye gittiğini  oradaki  yerel televizyonlar içinde 

en beğendiği yerel  yayının Erciyes Üniversitesi televizyonu 

olduğunu söylemiştir .   

Yerel televizyonların birçoğu i le i lgi l i  şikayetlerin 

bulunmadığını,  denetlemelere başladıktan sonra durumun çok 

daha iy i anlaşılacağının görüleceğini,  yeni yasa ile bir likte kamuya 

ait TRT’in dahi  denetim altına al ınacağını belirtmiştir.  Özel  

yayıncı lara gelir getiric i yayın yasağı konulduğunu, i letişim 

fakülteleri yayınlarının denetleme sürecinde bir ihlal o lduğunda,  

bu tür sorunları nasıl  çözüleceğinin iletiş im fakülteleri  dekanları  

i le birl ikte değerlendir ilmesi gerektiği üzerinde duran Yücel;  

“Örneğin bir öğrenci  canl ı  yayında suç unsuru bir söylemde 

bulunursa, müeyyidesi ne olacak?, adil  ve düz enli  bir yapının 

düşünülmesi gerektiği üzerinde durmuştur.  

Yeni yasada ilet iş im fakültelerinin sadece kapal ı devre 

deği l,  kablolu yayın yapabilme durumunun da düşünüldüğünü,  

ancak belki bu düşüncenin de yeterl i  olmayabileceğini,  ara bir  

çözümün gelişt ir i lmesi gerektiğini,  frekans sık ıntıs ı  olmayan 

yerlerdeki i letişim fakültesi  yayınlarının sürdürülmesinde fayda 

olacağını bel irtmişt ir.  Taslak üzerinde çalışıldığını ve kaybedilmiş 

bir vaktin olmadığını,  ama iş in denetim boyutunun da çok dikkatl i  

irdelenmesi  gerektiğini  söylemiştir .   

Yasa üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sonuç olarak 

şayet i let iş im fakülteleri dekanları fakülteleri i le i lgi l i  yasa 
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değişikl iğinin üzerine gitmezlerse, kazandıkları  hakkı  

kaybedecekleri endişemi kamuoyu i le paylaşmak istiyoru m. 

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/iletisim-fakulteleleri-07022008-

makale,597.html 
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Yayınlandığı tar ih:  01 Mayıs 2008 (Perşembe)  

 

İLDEK’E YENİ YÖNETİM 

 

İ letişim fakülteleri  dekanları ( İLDEK) 2000 yıl ından beri 

her y ıl  en az bir kez bir  araya gelerek iletiş im fakültelerinin 

sorunlarına çözüm aramaktadır.  Bu yı l  Maltepe Üniversitesinin ev 

sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı,  Türkiye, Kuzey Kıbrı s Türk 

Cumhuriyeti ve Kırgızistan’da Kırgız istan -Türkiye Manas 

Üniversitesi i let iş im fakültelerinin dekan ve temsilciler inin 

katı l ımı i le geçen hafta İstanbul’da gerçekleştiri ldi.  

RTÜK Başkanı  Dr.  A. Zahid Akman, TRT Genel  Müdürü 

İbrahim Şahin, Anadolu Aja nsı Genel Müdürü Dr. Süleyman Hilmi 

Bengi,  RATEM Yönetim Kurulu Başkanı  Yusuf Gürsoy, ÇGD Başkanı  

Ahmet Abakay, İLAD Başkanı Hıfzı  Topuz, TGC Başkanı Orhan 

Erinç, TÜHİD Başkanı Fügen Toksü, YÖK Genel Kurul Üyesi Prof.  

Dr. İsa Eşme’nin katıl ımları,  toplantı ya ayrı bir boyut kazandırdı .  

İ letişim fakültelerinin sorunlarını çözme bağlamında 

dekanlar platformuna ve yürütme kuruluna büyük görev ve 

sorumluluklar düşmektedir.  İ letişim Fakülteleri Dekanları Konseyi  
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ya da derneği adı a lt ında bir  birl iktel ik o luşturma k için çalışmalar 

yapacağız.   

Her yı l  İ let iş im Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu 

Üyeleri  değiştiri l irken,  üç  yıldır değişmeyen üye olarak 5 kişi l ik  

guruba sürekl i dahil edilmiş olmamın ağır sorumluluğu altında 

çalışmaları sürdüreceğimi belirt ir,  bu yıl  alınan kararları kamuoyu 

ile paylaşırım.  

1 :  Gazetecilerin mesleki  çal ışma şart lar ı i le i lgi l i  İ let iş im 
Fakülteleri  Dekanları arasında bir çalışma grubu 
oluşturulmasına; bu çalışma gurubunun 5953 Sayı lı  
Basın İş Yasası kapsamında basın çalışanlarının 
hak lar ının korunması bağlamında bir rapor 
hazırlayarak İ letişim Fakülteleri Dekanları Yürütme 
Kuruluna sunmasına; rapor doğrultusunda gerekl i  
gir iş imlerin yapılmasına,  bu komisyonun Prof.  Dr.  
Korkmaz Alemdar, Prof. Dr. Asker Kartarı,  Prof. Dr.  
Özden Çankaya, Prof. Dr. Jale Sarmaşık ve Prof. Dr.  
Suat Gezgin’den oluşması,  

2 :  İ letişim Fakültelerinin kontenjanlarının gerçekçi  
düzeylere çekilmesi  konusunda bir rapor hazır lanarak 
Yükseköğretim Kuruluna sunmak üzere İ letişim 
Fakülteleri Dekanları Yürütme Kuruluna yetki  
verilmesine, yeni i letişim fakültelerinin açılması  
konusunda minimum koşul ların belir lenmesine,  

3 :  İ letişim alanında çalışanların dayanışmalarını 
artırmaya yönelik,  var olan derslere ilave olarak 
zorunlu ya da seçmeli  ders nitel iğinde “İlet iş imde 
Mesleki Örgütler” adı i le bir dersin konulabilmesi  
amacıyla gir iş imlerde bulunulmasına,   

4 :  İ lköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında okutulan 
“Medya Okur Yazarlığı” dersinin i letişim fakültesi  
mezunu olan ve eğit im formasyonu almış mezunlar 
taraf ından verilmesinin sağlanması  iç in Mill i  Eğit im 
Bakanlığı ve RTÜK nezdinde girişimlerde 
bulunulmasına,   

5 :  Medya kuruluşlarında daha kal itel i  yayınlar 
yapılmasının sağlanması amacıyla;  i letiş im fakültesi 
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mezunlarının bel irl i  oranlarda istihdamını sağlamak 
amacıyla  RTÜK taraf ından hazırlanan yeni  kanun 
taslağı içerine uygun maddelerin eklenmesini temin 
amacıyla, gerekli  giriş imlerin İ letişim Fakülteleri  
Dekanları Yürütme Kurulunca yapılmasına,  

6 :  İ letişim fakülteleri arasında işbirl iğini artırmak, 
fakülteler arasında koordinasyonu ve programların 
akreditasyonunu sağlamak, mesleki bazı  standart ları  
belirlemek, İLDEK adı a lt ında bir dernek ya da konsey 
kurulması,  bu bağlamda Prof. Dr. Haluk Gürgen 
(Bahçeşehir Üniv),  Prof. Dr. Belma Akşit (Maltepe 
Üniv),  Prof. Dr.  Asaf  Varol  (Si irt  Üniv),    Prof. Dr.  Nazlı  
Bayram (Anadolu),  Prof. Dr. Jale Sarmaşık (İstanbul 
Ticaret),  Prof. Dr. Haluk Geray (Ankara Üniv),  Prof. Dr.  
Hülya Yengin (Kocaeli  Üniv),  Prof.  Dr. Ahmet Tolungüç 
(Başkent Üniv) ve Prof. Dr.  Ünsal  Yetim’den (Mersin 
Üniv) oluşan bir  komisyon kurulmasına ve komisyon 
üyelerinin İLDEK çalışmalarını hemen başlatmasına,  

7 :  RTÜK tarafından ısmarlama yöntemi ile i letişim 
alanında yazdır ılması düşünülen bil imsel ve mesleki  
kitapların i le yazı lmış yüksek l isans ve doktora 
tezlerinin basımı organizasyonunun İ letişim 
Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu bir likte 
yapılmasına,  bu konuda gerektiğinde uzman 
üyelerden oluşan alt komisyonlar kurulmasına;  
İ letişim Fakülteleri tarafından üreti len görsel  
içeriklerin ikame programları ya da diğer programlar 
çerçevesinde değerlendiri lerek ulusal kanallarda 
yayınlanmasının temini  iç in RTÜK i le i lgil i  g ir iş imlerde 
bulunmasına,  

8 :  İ letişim fakültesi öğrencilerinin staj çal ışmalarına 
yeni a lanlar katmak ve daha dinamik bir hale getirmek 
amacıyla, TRT ile işbirl iğine girmek; sadece yaz  
aylarında değil,  yarıyı l  içeris inde de staj  olanakları  
yaratılması konusunda YÖK nedzinde girişimde 
bulunulması için İ letişim Fakülteleri Dekanları  
Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine,   

9 :  RTÜK yetkil i ler in  i letişim fakültelerinin radyo ve 
televizyon yayınlarını IPTV, uydu ve kablo üzerinden 
yayınlarının sürdürülmesi  kapsamında kanunda 
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yapılacak düzenlemelerin desteklenmesine; ancak 
İLDEK’in önceden sunduğu öneriler in savunulmasına,  

10 : İ letişim fakültelerine ÖSS sınavı  i le girişte uygulanan 
puan türleri hakkında geçen yıl  B işkek -Kırgızistan’da 
alınan kararın kısmen yerine getir ildiği,  puan türü 
bağlamında birliktel iğin sağlandığı,  gerek SÖZ -2 ve 
gerekse EA-2 puan türü ile gelen öğrenci lerin 
AOBP’larının 0.8 i le çarpılmış olmasının olumlu bir  
gelişme olduğu, ancak puan türünün Sözel o lmasının 
yanında Eşit Ağır lık  puan türü için de tercih imkanı 
verilmesi yönündeki talebimiz in Yükseköğretim 
Kurulu nezdinde gir iş imleri sürdürmek için İ let iş im 
Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu’na yetki  
verilmesine,  

11 : Hacettepe Üniversitesi L isansüstü İ letişim Eğitimi 
Projesine, İ letişim Fakülteleri Dekanları platformu 
olarak destek veri lmesine, henüz yeterli  öğretim üyesi  
bulunmayan i letişim fakültelerinin Hacettepe 
Üniversitesi İ let iş im Fakültesi Öğretim Elemanı 
Yetişt irme Programına dahil  olmak üzere girişimlerde 
bulunmasına,  

12 : Üniversitelerin i let iş im fakülteleri arasında öğretim 
elemanları ve öğrencilerin değişimi konusunda 
işbirliğine gidilmesine ve YÖK’e öneride bulunmasına,    

13 : Öğrenci ürünlerinde bütün i letişim fakülteleri 
öğrenci lerine MÜYAP ve MESAM’ın telif  hakları 
konusunda tanıdığı ayrıcalık lar ın genişleti lmesi  
amacıyla yürütme kuruluna yetki verilmesi,  

14 : 17. İ letişim Fakülteleri Dekanlar Toplantıs ının Nisan -
Mayıs 2009 ayları içerisinde Başkent Ü niversitesi  
İ letişim Fakültesi Dekanlığı ev sahipl iğinde Ankara’da 
yapılmasına,  

15 : Yürütme Kurulunun Prof. Dr. Peyami Çel ikcan, Prof.  
Dr.  Ahmet Tolungüç,  Prof.  Dr.  Haluk Geray, Prof. Dr.  
Asaf Varol ve Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel’den 
oluşmasına,  karar veri ldi.  

   

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/ildek8217e-yeni-yonetim-01052008-

makale,927.html 

https://www.gunisigigazetesi.net/ildek8217e-yeni-yonetim-01052008-makale,927.html
https://www.gunisigigazetesi.net/ildek8217e-yeni-yonetim-01052008-makale,927.html
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Yayınlandığ ı Tar ih: 04 Mart 2010  (Perşembe)  

 

TURAN GAZETESİNDEN KANAL 9’A 

 

Yasama,  yargı  ve yürütme olarak adlandırılan kuvvetler 

ayrı l ığına, dördüncü kuvvet olarak medya da katılmış oldu. Son 

günlerde silahlı kuvvetlerin komuta kademesindeki bazı  

subaylarının 2003’lü yı l larda darbe hazırl ıkları yaptığı i ddia 

edilmektedir.  Taraf lı  medyaya paralel olarak vatandaşlar da 

bölünmüş durumda.  Hangi  guruba ait  medyanın doğru söylediği  

konusunda vatandaş tereddütler yaşıyor. Bir  döneme damgasını  

vurmuş paşalar,  şu günlerde çok ağır suçlamalarla yargı önüne 

çıkarıl ıyor.  Toplum ise bu gelişmeleri  hayretle takip ediyor ve 

sonucunun nereye varacağını merakla bekliyor.  

26 Şubat günü Kanal  E Televizyonunda Zakir  Özbey 

taraf ından sunulan “Nereden Başlasak” programına,  Anadolu 

İ letişim Meslek Lisesi Müdürü Ali Canpolat; esk iden Kanal E’de 

spor programları i le tanıdığımız ve iki aydan beri de Kanal 23’de 

programlar yapan İbrahim Menegiç ve bendeniz konuk olarak 

katı lmışt ık.  “Kitlesel  İ letişimi” ele aldığımız programda dünden 

bugüne Elaz ığ’da medyanın gelişimini,  sorunlarını,  geleceğini ve 

Türkiye’de son aylarda medya gündemine oturan konuları  

tart ıştık.  

Tarih 1 Mayıs 1930. E lazığ’da İmtiyaz sahipliğini  rahmetli  

İhsan’ ın yaptığı  “TURAN” adı  i le bir gazete yayın hayatına 

başlıyor.  Gazetenin ilk  sayfasında bir  teşekkür yazıs ı  dik katimi 

çekti.  “Gazetemiz in intişarına ait müsaadeyi almak üz ere 



172 
 

vukubulan müracaatımıza ciddi alaka delaletler ini esirgemeyen 

Valimiz Nizamettin Beyefendiye alenen teşekkür ederiz ” ifadeleri  

yer alıyor. Aradan 79 yı l  geçmiş. Elaz ığ bugün yazıl ı  ve görsel  

medyada bel ir l i  bir seviyeye gelmişse, bu gelişmelerin 

meşalesinin 1931 yı l ında at ıldığını söyleyebi liriz.   

Bugün Elazığ’da görsel  ve yaz ıl ı  medya bağlamında önemli  

kuruluşlar bulunuyor. İ lk yerel  üniversite televizyonu Fırat TV i le 

yerel görsel medyaya geç iş 1991’ li  y ıl lara dayanmaktadır.  

Akabinde Kanal  E ve Kanal 23 yayın hayatlarına başladı.  Onu aşkın 

radyo 24 saat yayın yapıyor. Yazı l ı  basın alanında da çok önemli  

gelişmeler oldu. Art ık yerel olmalarına karşın, İnternet üzerinden 

yayınlandıkları iç in de yaygın yazı l ı  basın bağlamında Günışığı,  

Ayışığı,  Elaz ığ Birl ik,  Fırat,  Günebakış,  Nurhak, Turan, Uluova,  

Yeni Ufuk, Yeniçağ, el -aziz,  Elazığ Net Haber adı i le yerel  

gazetelerimiz bulunuyor. Yayın hayatına başlayıp da bir süre 

sonra kapanan gazetelerimiz o lsun istemiyoruz. Bu gazetelerin 

sürekli l ik arz etmesini  arzu ediyoruz.  

Geçen Pazar günü Kanal 9 televizyonu sayesinde Van 

Belediyespor ile Elaz ığspor futbol karşı laşmasını canl ı seyrett ik.  

Daha öncede Diskispor E lazığspor  maçını  canlı  vermişlerdi.  

Elazığ’dan yayın yapan ulusal  bir  televizyon şirketinin olması,  

Elazığ’ ın medya konusundaki gelişmişliğini ortaya koyuyor. Kanal  

9, Kanal  23 ve Kanal E  televizyonlarımızda görev alan elemanların 

bazı lar ının, bir dönemler Fırat TV ’de çal ışmış olmaları da eleman 

yetiştirme bağlamında Türkiye’de TRT’nin yaptığını,  Elazığ’da 

Fırat Üniversitesi Televizyonunun yerine getirdiğinin kanıtıdır.  

Ama şu günlerde RTÜK tarafından hazır lanan taslak bir  

kanun i le üniversite radyo ve televizyonlar ının kapatılması 

amaçlanıyor. Üniversite televizyonlarının kapatılması  

konusundaki  RTÜK’ÜN gerekçeleri çok anlamsız geliyor ve 

gerçekleri  yansıtmıyor. Gerekçeler arasında reklam alma,  

denetlenememe ve karasal yayında frekans yetmezliği i ler i 

sürülüyor. Fırat TV reklam almıyor, Elazığ’da frekans problemi 

bulunmuyor. Denetleme konusunda gel ince de Türkiye’de 1087 

radyo kanalı  yayında. 27 ulusal,  16 bölgesel  ve 215 yerel  olmak 

üzere toplam 258 televizyon kanal ı bulunuyor. Acaba RTÜK kaç 

yerel televizyonu ve yerel radyoyu bu güne kadar denetleyebi ldi?  

Bu yıl  içerisinde yerel televizyonları denetlemek iç in cihazlar 

gönderi liyor. Bir  cihaz  da Fırat  TV ye gönderi lerek denetleme 
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yapılamaz mı? Frekans problemi i leride hiç yaşanmayacaktır.  

Dij ita l yayın, frekans bol luğu sunuyor. Nası l  Kanal  9 uydu 

üzerinden yayın yapıyorsa, benzer şekilde diğer yerel  

televizyonlarımız  da bir gün uyduya ç ıkabilir  ve evlere dağıt ımı 

çanak ve al ıcılar üzerinden yapılabi lir.  

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/turan-gazetesinden-04032010-

makale,3096.html 

  

https://www.gunisigigazetesi.net/turan-gazetesinden-04032010-makale,3096.html
https://www.gunisigigazetesi.net/turan-gazetesinden-04032010-makale,3096.html
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Yayınlandığı Tar ih: 12 Mayıs 2010 (Perşembe)  

 

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI ÜZGÜN 

 

6-8 Mayıs 2010 tarihleri  arasında Kıbrıs  Yakındoğu 

Üniversitesi İ letişim Fakültesi,  18 inci  İ let iş im Fakültesi Dekanları  

toplantısına ev sahipliği  yaptı .  Bu toplantıya Kırgız istan -Türkiye 

Manas Üniversitesi,  Türkiye’deki birçok İ letişim Fakültesi  

dekanları i le Kuzey Kıbrıs  Türk Cumhuriyetindeki Ü niversitelerin 

İ letişim Fakülteleri  dekanları katıldı.  Gündemin en önemli  

konusu;  halen yürürlükte olan 3984 sayı lı  Radyo ve 

Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları  Hakkındaki  Kanun i le 

bünyesinde Radyo ve Televizyon bir imleri bulunan İletişim 

Fakültelerin radyo ve televizyonlarının yerel  bağlamda karasal  

yayın yapma haklarının, yeni bir kanun tasarısı i le ortadan 

kaldırılmasının amaçlanmasıydı.  

İ letişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulunun geçen 

dönem Başkanl ığını bendeniz yürüttüğüm için bir y ıl l ık faali yetler 

hakkında bi lgiler verdim. Yasanın değişt ir i lmek istenmesine tepki  

gösterdim ve dekanlarımızın bu konu üzerinde hassasiyetle 

durmaları gerektiğini vurguladım. Şu anda ülkemizde televizyon 

yayını yapan dört üniversitemiz var. En eskisi ve ilk yerel  

üniversite televizyonu Fırat Üniversitesi  televizyonudur.  1991 

den beri  yayınlarını  sürdürmektedir.  Diğer taraftan halen Selçuk,  

Erciyes ve Atatürk üniversiteleri de televizyon yayınları  

yapmaktadırlar.  
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Nasıl ki Tıp Fakültesi öğrencilerinin yetiştiği a lan 

hastaneler ise, i letiş im fakülteleri  öğrenci lerinin yetiştiği alan da 

stüdyolardır.  Yayın yaptıkları için büyük bir heyecan duyan 

iletişim fakülteleri öğrencileri,  kamuoyu önüne ç ıkabi lmek iç in de 

büyük bir  gayret içerisindedir ler. Şimdi bu televizyonlar 

kapatı lmak isteniyor ve öğrenci lerin deneyimsiz  yetiştir i lmeleri  

hedefleniyor.  

İ letişim alanında yapılan ödüllü yarışmaların çoğunda 

halen radyo ve televizyon yayını yapan ilet iş im fakültelerimizin 

daha başarı l ı  o lduklarına şahit oluyoruz. Çünkü bu fakülteler ,  

öğrenci lerini uygulamalı bir  eğitime tabi tutuyor ve öğrenci lerin 

belgesel,  güncel  ve kültürel bağlamda programlar hazır lamalarını  

ist iyor.  Bu farkı  en i leri  seviyede götüren üniversitemiz Erc iyes 

Üniversitesidir.  2003 yıl ında televizyon yayınlarına başl amalarına 

karşın, öğrencilerinin hazırladıkları  belgesel  ve diğer nitel ik li  

f i lmlerle yarışmalara katıl ıyorlar ve ödüllerin önemli bir  

bölümünü kazanma başarısını gösteriyorlar.  

Kıbrıs’ta yapılan toplantıda bu yeni yasa tasarıs ı,  tüm 

dekanları derinden üzm üştür.  RTÜK tarafından hazırlanan 

taslağın üniversiteler aleyhine kaleme alınmasına hiçbir anlam 

verilememektedir.  Üstelik yeni yasa taslağının üniversitelerin 

yayın yapmasını,  TRT üzerinden hizmet alımı şeklinde düzenliyor.  

Dönüşümlü bir yayın sistemi ve TRT’ye yüksek tutarlarda 

ödemeler yapı labilecek, üniversiteler sadece ilan, duyuru ya da 

eğitim amacıyla yayın yapabilecek! Taslağın yasallaşması halinde,  

örneğin Fırat  Televizyonunun şu anki  yayın formatının tamamen 

değişmesi ve eğitim dışında hiçbir prog ram yapmaması 

gerekecek. TRT’ye yayın aktardığı iç in de üniversitenin ödemede 

zorlanacağı miktarlarda bir bedel  istenebilecek.  Herhalde bu 

kapsamda veri lecek yayın süresi de haftada 1 -2 saati  

geçemeyebilecek!  

Kıbrıs toplantısında Yürütme Kurulu üyeliklerin e 

Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Asker KARTARI, İzmir  

Ekonomi Üniversitesinden Prof.  Dr.  Sevda ALANKUŞ, Erc iyes 

Üniversitesinden Prof.  Dr. Hamza ÇAKIR,  İstanbul Bilgi  

Üniversitesinden Prof. Dr. Nezih ERDOĞAN ve Yeditepe 

Üniversitesinden Prof. Dr. Sua t ANAR seçildi .  İ letişim 

dekanlarının oyları i le Yürütme Kurulu Koordinatörlüğüne de ben 
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seçildim. Bu seçim bana verilmiş en büyük ödüldür.  Çünkü 2006 

yıl ından beri Yürütme Kurulunun değişmeyen üyesi olarak hizmet 

ediyorum. Al ınan karar gereğince Koordinat örlük görevim de 

süresiz o lacak.  RTÜK tarafından hazırlanan yeni  taslak yasadaki  

i letişim fakültelerinin karasal radyo ve televizyon yayınları  

yapmalarını engelleyen hüküm (37/4m), umarım Meclis 

komisyonunda değiştiri l ir .  İ letişim fakültelerinin yayın yapm a 

hakları el lerinden geri  a lınmamalıdır.  Şayet yasa tasarıs ı  aynen 

bu şekl i i le kanunlaşırsa, bunun tarihi vebalini RTÜK çekecektir.  

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/iletisim-fakulteleri-13052010-

makale,3309.html 

 

  

https://www.gunisigigazetesi.net/iletisim-fakulteleri-13052010-makale,3309.html
https://www.gunisigigazetesi.net/iletisim-fakulteleri-13052010-makale,3309.html
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Yayınlandığı Tar ih: 18 Nisan 2012 (Perşembe)  

 

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI 

 

2000 yıl ında Fırat Üniversitesi İ letişim Fakültesi  

Dekanlığına atanmışt ım. O dönemde İlet iş im Fakültelerinin 

sayı lar ı çok azdı.  2000’l i  yı l larla  bir likte Gazi  Üniversitesi  İ let iş im 

Fakültesi Dekanı olan Prof.  Dr. Alemdar Yalç ın’ ın giriş imleri ve 

bizlerin destekleri i le İ let iş im Fakülteleri Dekanları toplantıları  

yapılmaya başlandı.  İ lk  yı l larda baz en yı lda üç -dört toplantı  

yapıyorduk. Toplantı lar ımızın ası l  amacı,  İ letişim Fakülteleri  

arasında işbir liği çalışmaları başlatmak,  i letişim eğit iminin 

standartlarını artırmak, ortak projeler sürdürmek ve bu 

fakültelerin ülkede medya hizmetlerini veren sekt ör üzerinde 

iyi leşt irme ve gelişt irme bağlamında l iderlik pozisyonunu 

üstlenmesini sağlamaktı.  

Dönüp arkama baktığımda aradan koskoca bir on iki  y ıl  

geçmiş ve biz bu on iki y ıl  içerisinde toplam 18 toplantı yapmışız.  

Bu toplantı lar ın 19. ise 27 -29 Nisan 2012 tarihleri  arasında 

Anadolu Üniversitesi İ let iş im Bil imleri Fakültesi ev sahipl iğinde 

Eskişehir’de yapılacak.  

İ letişim Fakülteleri  Dekanları  toplantılarına bir  kimlik 

kazandırmak amacıyla yürüttüğümüz faal iyetler sonucu İLDEK 

(İ letişim Fakültesi  Dekanlar ı)  Yürütme kurulu oluşturduk ve 

yıl lardır bu Yürütme Kurulu iletişim fakülteleri  bağlamında ulusal  

düzeyde birçok faaliyeti başarı  i le sürdürdü. Kendimi şanl ı  

hissediyorum, çünkü İ letişim Fakülteleri Dekanlarının yaptıkları  



180 
 

bu toplantı lara en çok katılan b ir üyesi konumundayım. Aslında 

bu bir liktel iğin yürütülmesi  konusunda da bazı dekanlarımız ve 

ben çok büyük emekler sarf ettik dersek, gerçeği deklere etmiş 

oluruz.  

İLDEK Yürütmek Kurulunda Yürütme Kurulu Başkanl ığı ve 

Koordinatörü görevlerini  yürütme f ırs atını  buldum ve halen de 

Kurulun Sekreterlik görevini sürdürmekteyim. Bugüne kadar 

İLDEK oluşumu içerisinde daimi görev alan tek kişiy im dersem 

abartmamış olurum. İ leriki dönemlere kalıc ı bi lgiler bırakmak iç in 

büyük bir çaba gösterdim. Yapı lan tüm toplant ıların tümünün 

arşivini  oluşturdum. Konuşma metinlerini k itap hal ine getirdim 

(Bir k itabı da şu anda İ let işim Fakültesinde görev yapan Derya 

Çetin i le birl ikte hazırlamıştık) ve bunları web sayfamda tümünü 

yayımladım.  

http://www.asafvarol.com  web adresimde -sağ sütunda 

“Bilimsel Çalışmalar ” l inkinin altında “Basılan Kitaplar ” 

nesnesinde bu arşive ulaşmak mümkündür. Belgesel nitelikteki  

toplantı konuşmalarını yayımlayarak, gelecek n esil lere çok 

önemli eserler bıraktığımızı düşünüyorum. Bu tür çalışmaları  

yürütmek, gerçekten çok emek ve zaman ist iyor. Tüm 

konuşulanları belgeleri  i le kitap haline getirmek ve bu işe 

sürekli l ik kazandırmak kolay iş deği l! Bu tür arşivlemeleri severek 

yap ıyorum, Al lah kısmet ett iği  sürece de İLDEK ile i lgi l i  faaliyetleri  

yayınlamaya devam edeceğim. Toplantılarda birçok mevzu 

konuşuluyor.  Ama aradan zaman geçince söylenen sözler çabuk 

unutulabil iyor.  O nedenle yazıl ı  belgeler çok önemli  kanıt  nitel iği  

kazan ıyor.  

İLDEK toplantıları sayesinde özell ik le de Fırat 

Televizyonunu da yakından i lgilendiren olumlu gel işmelerin 

yaşanması sağlanmışt ır.  İLDEK toplantı lar ı ülkemizde farklı  

dekanlıklar içerisinde en düzenli yapılan ve etki  yaratan diye bir  

nitelendirme yap ı labi lir.  Bu oluşum sayesinde ilet iş im eğitiminin 

güncellenmesi  ve müfredatlarının teknolojiye uyarlanması  

bağlamında da önemli gel işmelerin sağlandığı bir gerçektir.  

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/iletisim-fakulteleri-dekanlari-

makale,5121.html 

http://www.asafvarol.com/
https://www.gunisigigazetesi.net/iletisim-fakulteleri-dekanlari-makale,5121.html
https://www.gunisigigazetesi.net/iletisim-fakulteleri-dekanlari-makale,5121.html
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Yayınlandığı Tar ih: 03 Mayıs 2012 (Perşembe)  

 

İLDEK ve ESKİŞEHİR TOPLANTISI 

 

27-29 Nisan 2012 tarihleri  arasında İ letiş im Fakülteleri 

Dekanları Eskişehir’deki Anadolu Üniversitesi  İ let iş im Bi limleri  

Fakültesi  ev sahipl iğinde 20. Toplantılarını  gerçekleştirdi.  Her yı l  

mutlaka en az bir defa İ let iş im Fakülteleri Dekanları toplanmakta 

ve İ letişim Fakültelerini i lgilendiren konularda görüş 

bildirmektedir.  Bu top lantı sonucunda yayımlanan Sonuç 

Bildirgesi aşağıda veri lmişt ir .   

“2000 yı l ından beri her yıl  düzenli o larak yapı lan İ letişim 

Fakülteleri Dekanları Toplantısının y irmincisi  Anadolu 

Üniversitesi İ letişim Bil imleri  Fakültesi  Dekanlığı ev sahipl iğinde 

27-29 N isan 2012 tarihleri  arasında Eskişehir’de yapıldı.  Ekte 

listesi sunulan dekanların veya temsilci lerinin katıl ımıyla yapılan 

toplantı sonucunda aşağıdaki kararların alınmasına ve al ınan 

kararlara iş lerl ik kazandır ılması  amacıyla İLDEK Yürütme Kuruluna 

yetki verilmesine oybirl iği i le karar veri ldi.  

1. Bir önceki  İLDEK toplantıs ında oluşturulan İ let iş im 

Fakülteleri  Akreditasyon Hazırl ık  Komitesinin raporu Prof.  Dr.  

Süleyman İRVAN taraf ından sunuldu. Rapor üzerinde yapı lan 

tart ışmalardan sonra İ letiş im Fakültel erinin Akreditasyon 

çalışmalarını yürütmek üzere tüzel  bir  k imlik kazanı lması  

gerektiğinden hareket edilerek İLDEK adı  i le bir  dernek 

kurulmasının uygun olacağına ve çalışmaların hemen başlat ıl ıp 

tamamlanması için İLDEK Yürütme Kuruluna yetki veri lmesine 

oybirliği  i le karar verildi.  
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2. İ let işim Fakültelerinin Öğretim Üyesi iht iyacının 

karşılanması ve ÖYP’nin durumu konusunda, ÖYP yöntemi ile 

eleman yetiştirmede mevcut uygulamada çeşit li  s ıkınt ıların 

yaşandığını,  konunun sadece ÖYP ile sınırl ı  olmadığı,  2547  Sayı lı  

Yükseköğretim Kanunun 35. Maddesi ve 50/d maddesi  

kapsamında görev yapan öğretim elemanlarının da benzer 

sorunlarla karşı laşt ığı,  bu sorunlar karşıs ında YÖK nezdinde 

gir iş imlerde bulunmak üzere İLDEK Yürütme kuruluna yetki 

verilmesine oybirl iği i le  karar veri ldi.  

3. İ let işim eğitimi konularının masaya yatırı lması  ve çok 

boyutlu tart ış ılması iç in Anadolu Üniversitesi İ letişim Bil imleri  

Fakültesi ev sahipliğinde Nisan 2013 ayı iç inde Uluslararası  

katı l ımlı  ve içerisinde çeşitl i  çal ıştayların yer alaca ğı  bir  

sempozyumun düzenlenmesine,  bu sempozyumun kapsam ve 

katı l ımcılarının kimlerden oluşacağının Anadolu Üniversitesi  

İ letişim Bi limleri Fakültesi  tarafından bel irlenecek Düzenleme 

Komitesince saptanmasının uygun olacağına karar verildi.  

4. ILDEK genel kurulu toplantıs ının Mayıs 2013 ayı  

içeris inde Erzurum Atatürk İ letiş im Fakültesi ev sahipl iğinde 

yapılmasında oybirl iği i le karar verildi .  

5. ILDEK ile i lgi l i  her türlü içeriğinin saklanıp 

sürdürülebi lmesi  iç in Prof. Dr. Asaf Varol’un görevlendiri lmesine 

ve i ldek.org uzantıl ı  bir  web sitesi kurmasına oybirliği  i le karar  

verildi.  

6. Yeni  yürütme kurulunun aşağıdaki üyelerden 

oluşmasına oybir liği  i le karar veri lmişt ir.  

 

Prof. Dr. Suavi Aydın (Hacettepe Üniversitesi)   

Prof. Dr. Önder Barl ı  (Atatürk Üniversite si)   

Prof. Dr. Nezih Orhon (Anadolu Üniversitesi)   

Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş (Galatasaray Üniversitesi)   

Prof. Dr. Yusuf Devran (Marmara Üniversitesi)   

Prof. Dr. Asaf  Varol  (Yürütme Kurulu Sekretaryası)   
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İLDEK adıyla yapılan bu toplantılar sayesinde geçmişte 

önemli  gel işmeler yaşandı.  Dekanlar ş imdi de dernek kurarak 

faaliyetlerini daha da yoğunlaştırmaya çalışmaktadırlar.  

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/ildek-ve-eskisehir-toplantisi-

makale,5164.html 

 

  

https://www.gunisigigazetesi.net/ildek-ve-eskisehir-toplantisi-makale,5164.html
https://www.gunisigigazetesi.net/ildek-ve-eskisehir-toplantisi-makale,5164.html
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Yayınlandığı Tar ih: 25 Temmuz 2012 (Perşembe)  

 

BİRLİKTE ÇALIŞALIM 

 

Sayın Siirt Üniversitesi Personel i,  Sayın Si irt  Kamuoyu, 

Değerli  Basın mensupları!  

Si irt  Üniversitesi rektör adayı olarak siz lerle daha iyi  bir 

i letişim kurabilmek,  görüş ve öneriler iniz doğrultusunda düşünce 

ve projelerimde i laveler ve gerektiğinde yeni lemeleri yapabilmek 

amacıyla web sayfamda (http:/www.asafvarol.com)  değişiklikler  

yaptım. Lütfen eleştiriler inizi yapınız  ki  yol güzergâhımda gerekl i 

düzenlemeleri  yapabileyim. Her türlü düşünce ve tekl if ler inize 

açık olduğumu özell ikle belirtmek ist iyorum.  

"Biz" mantığı i le Si irt  Üniversitesini yön etmeye talibim. 

Proje öneri lerimi hazırlarken çok kapsamlı düşündüğümü ve 

gerçekleşebilecek projeler üzerinde yoğunlaşmaya gayret 

gösterdiğimi tüm samimiyetimle ifade edebil irim. Özel lik le yeni  

açmayı düşündüğüm fakülte, bölüm ve merkezler i le i lgil i  

planlama yaparken, bu birimlerin karşılarında bel irti len yı l larda 

faaliyete geçecek şeki lde bir hedef bel ir ledim. Bölüm açabi lmek 

için kadrolu 3 öğretim üyesi  gerçeğinden hareket ederek,  

Türkiye'deki Üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinin 

bazı lar ından Si irt Üniversitesine katkı amacıyla gelmeleri  

bağlamında şimdiden söz almış bulunuyorum.  

Rektör olmam halinde daha i lk  yı ldan başlamak üzere 

Üniversitede nasıl  bir değişim rüzgârının eseceğini inşallah hep 

birlikte yaşayacağız. Bu değişim süreci siz değerl i  S iirt  

http://www.asafvarol.com/
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Üniversitesi personelinin, Siirt Halkının, Siirt vekil lerinin, mülki  

amirinin,  s iv il  toplum kuruluşlarının, STSO’nun,  bürokratlarının 

ve Si irt  basınının katkı lar ı i le ivmelenecektir .  

 

Geliniz el ele vererek çok farklı  bir Üniversite  

oluşturalım. Bu  değişim asla zor deği ldir.  Yeter ki hedefi iyi  

belirleyelim ve takım olarak çal ışmaya yatkın o lal ım.  Ekip olarak 

nasıl  çalışı labileceğini,  geçmişten edindiğim deneyimlerim bana 

öğretmişt ir.  “Bir elin nesi var,  ik i elin sesi var” i lkesini 

benimseyen ve uygulayan bir k iş i olarak, çok başarıl ı  işlere 

birlikte imza atacağımıza kalpten inanıyorum.  

 

Her görüşü ve düşünceyi  kucaklayan, karşısındakine 

değer veren, çal ışanların düşünce ve fik ir lerine saygı gösteren, 

eleştir iler i sabır la dinleyerek pozit if  anlamda s trateji ler 

geliştirebilen bir yönetim anlayışı i le yola çıktım.  

 

Si irt  Üniversitesini ve Si irt’ i  çok iy i tanıyorum. Halkının 

sıcaklığını,  mütevazıl ığını,  hoşgörülüğünü, misafirperverliğini,  

Si irt  Üniversitesi Rektör Veki ll iğim esnasında bizzat yaşadım.  

Taşıdığım kimlik,  geçmişim,  aile yaşantım, doğduğum köy, Siirt l i  

birçok vatandaşın yaşam kesit inden asla farkl ı  deği ldir.  Ben 

yörenin çocuğuyum, iç inizden biriy im, köyde doğdum, önümde 

yol gösteren yoktu.  Tırnaklarımla kazıyarak bir  yerlere yükseldim. 

Çocukluğumda fakir liği i l iklerime kadar yaşadım. Bıkmadım, 

mücadele ettim. Haksızl ık lara karşı direndim. Bugüne kadar hangi  

projeye el att ıysam, Al lah’ın yar ve yardımıyla başarıyla 

tamamladım.  

 

Çıkt ığım bu yolda sizlerin benim yol arkadaşım olmasını  

diliyorum. Farkl ı  ve rekabetçi bir Siirt Üniversitesinin temel 

taşlarını 2007 -2008 yıl lar ında atmayı  Allah bana nasip etmişt i.  

Şimdi kaldığımız  yerden devam etmek iç in tekrar yola koyuldum. 

Yola çıkarken de Siirt Üniversitesinin bazı personelinin,  bazı Siirt  

Sivil  Toplum Kuruluşlarının, Si irt  kamuoyunun rektör adayı o lmam 
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yönündeki talepleri  etkil i  o ldu. Hep bir likte Beyaz Kent Siirt’te 

yepyeni  bir Si irt Üniversitesi oluşturmak hedefimizdir.  Bunu 

yaparken Siirt’te yaşayan ve ülkemizin rengârenk kültürlerinin 

oluşturduğu halk, kardeşçe ve paylaşımlı  bir  anlayışla  bir arada 

yaşamaya devam ederken, Siirt Üniversitesi de bu bir likte yaşama 

ve paylaşma felsefesinin önderl iğini yapabilir.   

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/birlikte-calisalim-makale,5372.html   

  

https://www.gunisigigazetesi.net/birlikte-calisalim-makale,5372.html
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Yayınlandığı Tar ih: 21 Kasım 2012 (Perşembe)  

 

YENİ YÖK YASASINDAKİ BAZI ÇELİŞKİLER  

 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bir süreden beri  yeni bir 

Yükseköğretim Kanunu Taslağı üzerinde çalışmalarını 

sürdürmektedir.  Ülkemizde taslak üzerinde çok farkı bir  tart ışma 

ortamı yaratmak için de teknolojik imkanlardan azami şeki lde 

yararlanı lıyor. İ lk defa böyle kapsamlı bir kanun tasarıs ı üzerinde 

bugüne kadar yapılan toplantı lar ın videoları  kesintiye 

uğratılmadan YÖK sayfasında isteyenlere sunuluyor. Rektörler 

çalıştayları,  üniversitelerin çalıştayları,  Arş. Gör. ve yrd. Doç. Dr.  

çalıştayları,  üniversite mensupları çal ıştayı,  kamu -STK-Medya 

çalıştayları ve üniversiteler bölge toplantı lar ı düzenlenerek konu 

mümkün olduğunca geniş bir tabana dağıt ılmıştır.  Oluşturulan 

demokratik ortamlarda konuya i lgi duyanlar görüşlerini  

di l lendiriyorlar ancak, özell ik le kiş isel görüşlerin büyük bir  

bölümünün şahsi  menfaatlere dayandırı ldığı  da gözden kaçmıyor.  

Oysa bence kişisel  ç ıkarları  korumak yerine, ülke 

yükseköğretimini her yönü i le kurumsal laştıracak, şeffaf ,  tarafsız,  

her türlü politik kaygılardan uzak bir yönetim an layışını etkin 

kılacak ve uzun yıl lar sürdürülebi lir bir mevzuat oluşturmak, bu 

çalışmaların temel felsefesini o luşturmalıdır.  

Bu köşe yazımda tasarıda saptadığım bazı eksiklikleri  

veya çelişki leri  dile getirmeyi  daha uygun buluyorum. Tasarının 

incelediğim  i lk kısımlarında dahi aşağıda bel irttiğim çelişkiler in 

olduğu görüşündeyim. Bu çelişkiler düzelti lmezse, bu mevzuat 

i leride bazı sıkınt ılara neden olabi lir.  
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"Tanımlar"  

MADDE 3 (1)-  

cc) "Uzaktan öğretim: Eğitim -öğretim faal iyetlerinin bilgi  ve 

iletişim teknoloji lerinden yararlanı larak öğretim elemanı ve 

öğrenci lerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eş 

zamanlı olarak yürütüldüğü önl isans, l isans ve l isansüstü 

düzeydeki eğit im -öğretim türünü",  

Yukarıdaki  cc) f ıkrasında uzaktan öğretim tanımındaki " eş zamanlı  

olarak...  ifadesi yanl ış kullanı lmışt ır.  Şöyle ki,  uzaktan eğitimin 

sadece eş zamanlı yürütülmesi (senkron) söz konusu değildir .  

Uzaktan eğitim web tabanlı olarak eş zamanlı olmayan (asenkron)  

öğretimi de kapsamaktadır.  Bu nedenle eş zamanlı ola rak ifadesi 

kaldırılmalıdır.  

MADDE 3 (1)-  

m fıkrasında "İkinci öğretim: Bir inci öğretim programlarındaki  

öğretim müfredatının mesai  saatleri dışında öğretildiği  ve  

öğrenci lerin öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme 

zorunluluğu olan öğretimi" şe klinde ifade edilmiştir.  Bu ifadedeki  

"mesai saatleri dış ında" deni ldiğinde genelde 17.00'den sonraki  

zaman di limleri  kastedilmektedir.  Mevcut uygulamada örneğin 

ikinci  öğretimin uygulamaları  13.00'ten sonra da 

başlat ılabilmektedir.  Yasa öneri len şekl i i le  kabul edil irse, ik inci  

öğretimin tüm derslerini mesai saatleri  dış ına sığdırmak çok zor  

olacak ya da gece yarısından sonra ya da hafta sonları da derslerin 

yapılmasını  gerektirecektir ki  bu da pratikte çok zor 

gerçekleşt irebilecek bir  eğitim türü oluşturu r. Öğretim 

elemanlarının hafta sonları ÖSYM ve Açık Öğretim Fakültesi  

sınavlarında görevleri  nedeniyle derslik lerin doluluğu ve öğretim 

elemanlarının bu sınavlarda görevlendirilmeleri  de göz önüne 

alınmalıdır.    

"Genel Kurul"  

MADDE 6 (5)-  

"Genel Kurul üyelerinin emeklil ik  yaşı öğretim üyelerininki i le 

aynıdır.  Ancak  
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üyelerin görev süreleri bitinceye kadar yaş haddi aranmaz."  

Bu f ıkrada bel irt ilen emekli l ik yaşı  67 mi? yoksa 72 midir? Çünkü 

öğretim üyelerinin emekli l ik yaşı yeni aç ılan (2006 -2007 yı l ları)  

üniversitelerde 72'dir.  Eskiden kurulan üniversitelerde ise 67'dir.  

Taslak bu duruma açıklık  getirmelidir .  

Enstitü, araştırma enstitüsü, araştırma ve uygulama merkezleri  

MADDE 16 (1)-  

"Bir üniversitede l isansüstü eğitim vermek üzere, sosyal ve beşeri  

bilim ler,  sağlık bil imleri  i le fen ve mühendislik  bil imleri 

enstitüleri olmak üzere en fazla üç enstitü bulunabil ir."  

Lisansüstü eğitimde enstitü sayısının sınırlandırı lmasının yanl ış  

bir tasarruf olduğu kanısındayım. Çünkü gelişen teknolojiye bağl ı 

olarak fark l ı  enst itülere gereksinim duyulabilir.  Zaten şu anda 

bi le Bi lişim Enstitüsü,  Eğit im Bi limleri  Enstitüsü,  Nükleer Enerji  

Enstitüsü, Enformatik Enstitüsü türü yapı lanmalar 

üniversitelerimizde mevcuttur.  Sınır lama gereksizdir.  Yurt 

dışlarında gelişmiş ülkeler de böyle bir sınırlama yoktur.  

Bölüm ve bölüm kurulu  

MADDE 18 (1)-  

"Bölüm başkanı,  bölümün kadrolu profesörleri,  bulunmadığı  

takdirde doçentleri,  doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı  

doçentleri arasından bölümün kadrolu öğretim üyelerince seçi lir  

ve dekan taraf ından üç yı l  için atanır.  Bölümün öğretim üyesi 

sayısının üçten az o lması durumunda bölüm başkanı  doğrudan 

dekan tarafından atanır.  Bölüm başkanları üst üste en çok ik i kere 

seçilebil ir ve atanabil ir ler."  

Maddenin başında bölüm başkanl ığı iç in hiye rarşik yapıda unvan 

sıralaması yapılmıştır.  Eğer bölümde tek profesör varsa,  otomatik 

bölüm başkanı  olacaktır.  Aradan 6 yı l  geçmesine karşın o bölümde 

gene tek profesör varsa,  bölüm başkanl ığı  için bu profesör yerine 

doçent olanlara mı s ıra gelecektir? Mad de kendisi i le 

çelişmektedir.  Bu nedenle "Bölüm başkanları üst üste en çok ik i  

kere seçi lebilir ve atanabilir ler" i fadesi uygulanamayacak bir  

tasarruf olarak kalacak ve sistemi ki l it leyecektir .     
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Not: Belir lediğim diğer çelişki lere sonraki yazı lar ımda dev am 

edeceğim.  

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/yeni-yok-yasasindaki-bazi-celiskiler-

makale,5645.html 

  

https://www.gunisigigazetesi.net/yeni-yok-yasasindaki-bazi-celiskiler-makale,5645.html
https://www.gunisigigazetesi.net/yeni-yok-yasasindaki-bazi-celiskiler-makale,5645.html
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Yayınlandığı Tar ih: 12 Aralık 2012 (Çar şamba)  

 

FIRAT'TA YENİ BÖLÜMLER AÇMAK  

 

Fırat Üniversitesinde bazı birimler vardır  ki  yı l lar önce 

kurulması YÖK tarafından onaylanmış ancak,  hala faal iyete  

geçiri lememiştir.  Bu tasarrufta geçmişten günümüze kadar 

Üniversitemiz in yönetimde görev almış idarec i ler in bazen 

meseleyi yeterince takip etmemeleri,  bazen bir önceki yönetimin 

önerisi olması münasebetiy le o bölümün açılmasına sıcak 

bakmamaları,  bazen bölümün kurma çalışmalarını  sürdüren veya 

raporunu hazırlayan kiş ilerin Üniversiteden ayrılmış olmaları  

sonucu meseleyi takip edenlerin bulunmamaları rol  

oynayabilmektedir.  

Fırat  Üniversitesi  Mühendislik  Fakültesinde Endüstri,  

Gıda, Jeodezi  ve Fotogrametri  (Geomatik)  Mühendisl iği 

Bölümleri¸  İ let iş im Fakültesinde Gazetecil ik ve Görsel İ let iş im 

Tasarımı Bölümlerini  henüz öğrenci  alamayan bölümlere örnek  

verebil ir im.  

Peki,  geleceği olmayan bölümlere öğrenci almak doğru 

mudur? Bu soruya verilecek cevap olaya bakış aç ınıza göre 

değişebilir.  Şöyle ki geleceği olmayan bir  bölüm açıp mezunlarını  

işsizler  ordusuna kat ılmasını uygun görmeyebil irsiniz.  Ama diğer 

taraftan bir X üniversitesi  yeterl i  öğretim üyesi ve alt yapısı  

olmadan,  öğrenci  sayısını  artırmak pahasına sürekli  yeni  bölümler 

açıyorsa, sizden daha hız l ı  büyüyor demektir .  Öğrenci sayısı  

artıkça genel  bütçe payınız  da artmış oluyor. Diğer taraftan eğitim 
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düzeyi  açıs ından ele alındığında işsiz l ise mezunları yerine,  işsiz 

üniversite mezunlarının bulunması terc ih sebebi o labil ir.  

Yeni bir bölüm açarken çok ideal ist davranmak doğru 

mudur? Örneğin önce binasını kurayım, laboratuarını  

oluşturayım, akabinde o bölümde çalışacak alanla i lgil i  öğretim 

üyesi yetişt ireyim, sonra öğrenci a layım derseniz en az on yı l ınız  

geçecek demektir .  Siz bu süreci  beklerken,  diğer üniversiteler bu 

bölümü kurup öğrenci a larak "atı a lan Üsküdar' ı  geçti" misali hız lı  

yol almış olmuyor mu?  

Bir de bazı bölümler vardır k i teknolojik gelişmelere bağl ı  

olarak hiç örneği o lmadan i lk defa kurulmaları  gerekebil ir.  İşte bu 

bölümleri kurmak gerçekten çok zor. Örneğin 25 -30 yıl  önce 

bi lgisayar bölümleri mi var mıydı?  Bi lgisayar bölümlerinin ilk  

dönemdeki  öğretim elemanlarının hepsi farkı  branşlardan 

gelmiyor muydu? Bugün bi lgisayar mühendisl iği  bölümlerinin bazı  

öğretim üyelerinin lisans eğit imlerinin bilgisayar olmadığı  

bi l inmektedir.  Keza İ let iş im F akültelerinin o lmadığı  dönemlerde 

de bu fakülteler kurulduktan sonra öğretim elemanlarını  

ikt isatçı lar,  siyasal bil imci ler hatta veterinerler oluşturmuştur.  

Ama gelişme sürecinde bu bölümler art ık kendi  öğretim 

elemanlarını bizzat yetiştirmişlerdir.  

Adli B i l işim Mühendisliği bölümünü Türkiye'de ilk  defa 

Fırat  Üniversitesi  kurdu. Başka bir  üniversitede bir örneği henüz 

yok. Ama bu bölümleri kurmak iç in hazır lık lar ını sürdüren birkaç 

üniversitenin var olduğunu bi liyorum. Şimdi eğer Fırat  

Üniversitesi adli bi l işim alanında önce öğretim üyesi bulmak 

isterse bir on yı l  beklemesi lazım. Çünkü önce başka üniversiteler 

Adli B il iş im Mühendisl iği kuracaklar. Ardından mezun verecekler,  

sonra bu mezunlar adli  bi l iş im alanında doktora yapacaklar ve 

Fırat Üniversitesi bu doktoral ı öğretim elemanları  istihdam 

ett ikten sonra öğrenci alacak! Şu anda Türkiye'de Adl i Bi l işim 

Mühendisi yoktur ve bu eğitimi veren bir üniversite de 

bulunmamaktadır.  

Adli Bil im Mühendisliğinin ne olduğunu da iy i bilmek 

gerekir.  Fırat Üniversitesi Ad l i Bi l işim Mühendisl iği bölümünün ilk  

iki y ıl ı  Yazıl ım Mühendisl iği  i le aynı programa sahip. 3 üncü ve 4 

üncü yıl larda branş dersleri yoğunlaşıyor. Yani  Yazıl ım 

Mühendisl iği ya da Bi lgisayar Mühendisliği  mezunu olup da 
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biyometrik s istemler, ağ güvenliği,  a dli bil işim araçları,  bi lgi  

güvenliği,  s iber hukuk, s iber savaş, kötü amaçl ı yazıl ım ve 

donanım suçları  gibi alanlarda çal ışanlar Adl i Bi l işim 

Mühendisl iğinin temelini  oluşturacaklar. Adl i  Bil iş im 

Mühendisl iği mezunları  veri ldikten sonra da doğrudan bu ala nda 

eğitim görmüş öğretim elemanları yetişmiş o lacak.  

Fırat Üniversitesi,  Adl i Bi l iş im Mühendisliğini çok yoğun 

bir mücadele vermesi  sonrasında elde etmişt ir.  Adl i Bi l işim 

Mühendisl iği i le i lgil i  YÖK'e müracaat 2011 yı l ı  içerisinde idi .  

Üniversitelerarası Kurul bu konuyu aylarca tart ışmış ve sonuçta 

kabul etmiştir .  Şimdi diğer üniversiteler hiç çaba sarf etmeden bu 

bölümleri kuracak ve bu bölümlere bi lgisayar mühendisliği ya da 

yazıl ım mühendisliği alanlarından mezun olan öğretim üyelerini  

ist ihdam ederek faal iyete geçirecekler. Nitekim Yaşar 

Üniversitesi Fen Bi limleri Enstitüsü bünyesinde Bilgisayar 

Mühendisl iği Anabil im Dalı  altında Siber Güvenlik Bil im Dal ını  

(Fen Bi limleri Enstitüsünün 24 Mayıs 2012, 8/1 nolu kararı  

sonrasında)  2012 yıl ı  Mayıs ayında kurmuştur. Bu alanda çok kısa 

sürede peş peşe lisans ve l isansüstü düzeylerde eğitim ve öğretim 

veren üniversiteleri  birl ikte göreceğiz.  

Benzer bir durumu Fırat Üniversitesinde uzaktan eğitim 

çalışmalarında bizzat yaşadım. Fırat Üniversitesi 2000' li  y ıl lar ın  

başında Uzaktan Eğit im Merkezini  kuran ilk üniversiteler arasında 

yer alıyordu. Biz bir arpa boyu yol alamadık. Ancak diğer 

üniversiteler bizden çok daha sonra kurdukları Uzaktan Eğitim 

Merkezleri i le binlerce öğrenciye eğitim ve öğretim verebildi ler.  

Umarım Adli Bil işim Mühendisl iği bölümüne öğrenci 

alınmasında aynı rehavet gösteri lmez. Bu bölüme Bilgisayar ya da 

Yazılım Mühendisliği mezunu doktoralı  öğretim üyeleri  ist ihdamı 

kısa sürede sağlanır,  2013 -2014 akademik yı l ında öğrenci a lımını  

gerçekleşt ir ir ve Fırat  Üniversitesi i lk lere imza atan üniversite 

unvanını yaygınlaştırır.  

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/firatta-yeni-bolumler-acmak-

makale,5698.html 

 

https://www.gunisigigazetesi.net/firatta-yeni-bolumler-acmak-makale,5698.html
https://www.gunisigigazetesi.net/firatta-yeni-bolumler-acmak-makale,5698.html
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Yayınlandığı Tar ih: 16 Ocak 2013 (Çarşamba)  

 

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU TASLAĞI MEB'DE      

 

Yükseköğretim Kanunu taslağı i le i lgil i  kurumlar arasında 

birçok yazışmalar yapı ldı.  Y ÖK sayfasında forum sayfaları  açı ldı.  

Öğretim üyelerinin konu hakkındaki görüşleri sayfalar dolusu 

yayımlandı. Tartışmaların v ideo görüntüleri İnternet üzerinden 

ulaşt ır ıldı.  Nihayet  üzerinde uzun süredir çalışı lan yasa tasarıs ı 

14 Ocak 2013 tarihi it ibar iy le Mil l i  Eğitim Bakanlığına sevk edildi.  

Bu yasa taslağı i le i lgi l i  görüşlerimi köşemde "YÖK 

Yasasındaki Bazı Çel işki ler" başlığı alt ında 21 Kasım 2012 

Tarihinde yayınlamışt ım ( http://gunisigigazetesi .net/y -5645-b-

YENI-YOK-YASASINDAKI-BAZI-CELISKILER.html ).  Olur ya belki  

YÖK'teki  i lgil i ler bu yazımı görmeyebil ir ler düşüncesi  i le,  bu köşe 

yazısını aynı zamanda YÖK'ün sayfasındaki  forum kısımlarına da 

yüklemiştim.  

O köşe yazımda bel irtt iğim bazı hususların son taslak 

üzerinde düzeltildiğini görmüş olmam beni mutlu etti.  Köşe 

yazımda önceki taslaktaki " Genel Kurul,  MADDE 6 (5) - Genel Kurul 

üyelerinin emekli l ik yaşı öğretim üyeler ininki i le  aynıdır.  Ancak 

üyelerin görev süreler i bitinceye kadar yaş haddi aranmaz."  

ifadesi yer al ıyordu. Ben bu ifadenin eksik olduğunu yazmış ve 

aşağıdaki görüşümü bildirmişt im.  

"Bu fıkrada bel irt ilen emekli l ik yaşı 67 mi? yoksa 72 

midir?  Çünkü öğretim üyelerinin emeklil ik  yaşı  yeni açı la n (2006-

http://gunisigigazetesi.net/y-5645-b-YENI-YOK-YASASINDAKI-BAZI-CELISKILER.html
http://gunisigigazetesi.net/y-5645-b-YENI-YOK-YASASINDAKI-BAZI-CELISKILER.html
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2007 yıl ları)  üniversitelerde 72'dir .  Eskiden kurulan 

üniversitelerde ise 67'dir.  Taslak bu duruma açıklık getirmelidir ."  

şeklinde ifade kul lanmışt ım.  

Bu görüşüm muhtemelen okunmuştur ki son taslakta bu 

husus "Devlet yükseköğretim kurumlarında öğre tim elemanları ve 

yürütme kurulu üyeleri iç in zorunlu emekli l ik yaşı a ltmışyedi  

yaşın doldurulduğu tarihtir .  Ancak büyükşehir  statüsü dışındaki  

i l lerde 2006 yıl ı  ve sonrasında kurulan yükseköğretim 

kurumlarında yaş haddi yetmişiki yaşın doldurulduğu tariht ir." 

şeklinde bir düzeltme yapı lmıştır .  

Enstitü, araşt ırma enstitüsü,  araşt ırma ve uygulama 

merkezleri hakkında önceki  taslakta " MADDE 16 (1)-  Bir  

üniversitede l isansüstü eğitim vermek üzere, sosyal ve beşeri  

bil imler,  sağlık bi l imler i i le fen ve mühendisl ik bi l imler i enstitü ler i  

olmak üzere en fazla üç enstitü bulunabilir ." ifadesi yer almışt ı.  

Ben de "Lisansüstü  eğitimde enstitü sayısının sınırlandırılmasının 

yanlış bir tasarruf olduğu kanısındayım. Çünkü gelişen teknolojiye 

bağlı olarak farklı  enstitüler e gereksinim duyulabil ir .  Zaten şu 

anda bile Bi lişim Enstitüsü, Eğit im Bi limleri Enstitüsü, Nükleer 

Enerji  Enstitüsü, Enformatik Enstitüsü türü yapılanmalar 

üniversitelerimizde mevcuttur.  Sınır lama gereksizdir.  Yurt 

dışlarında gel işmiş ülkelerde böyle bir sınırlama yoktur."  

cümleleri i le bu yanl ış lığı  di le getirmişt im. Yeni taslakta bu konu 

da düzelti lmişt ir.  

Son taslakta bu husus aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir .  

"Enstitü, araştırma enstitüsü, araştırma ve uygulama merkezleri,  

MADDE 18 -(7)  Bir üniversitede lisansüstü eğit im vermek üzere bir  

enstitü kurulur. Sosyal ve beşeri bi l imler,  sağlık bil imleri,  fen ve 

mühendisl ik a lanları i le d iğer alanlardaki l isansüstü eğitim -

öğretim faal iyetler i bu enstitü bünyesinde yürütülür ." ifadesi  

kul lanı lmış ve enstitü sayısı bire indir ilmiştir ancak, bu enstitü 

altında farkl ı  disipl inlere ait a lt bir imler gerektiği kadarıy la  

açılabi lecektir.  

Son tasarıda yer alan uzaktan öğretim ile i lgil i  tanım maalesef 

yanlıştır.  Şöyle ki;  
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"Tanımlar, MADDE 2 -  (1) Bu Kanunda geçen:  

bb)   Uzaktan öğretim:  Eğitim-öğretim faaliyetlerinin bi lgi ve 

iletişim teknoloji lerinden yararlanı larak öğretim elemanı ve 

öğrenci lerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eş 

zamanlı olarak yürütüldüğü önl isans, l isans ve l isansüstü 

düzeydeki eğit im -öğretim türünü" ifadesine yer verilmiştir.  

Yukarıdaki  bb) bendinde uzaktan öğretim tanımındaki "eş zamanlı 

olarak..." i fadesi yanl ış kullanı lmışt ır.  Şöyle ki,  uzaktan eğit imin 

sadece eş zamanlı yürütülmesi (senkron) söz konusu değildir .  

Uzaktan eğitim web tabanlı olarak eş zamanlı olmayan (asenkron)  

öğretimi de kapsamaktadır.  Bu nedenle "eş zamanlı olarak" 

ifadesi son taslaktan kaldırı lmalıdır.  

Son taslakta "Bölüm ve bölüm kurulu, MADDE 20 -  (1) Bölüm 

başkanı,  bölümün kadrolu profesör leri,  bulunmadığı  takdi rde 

doçentleri,  doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri  

arasından bölümün kadrolu öğretim üyeleri  ve öğretim 

görevli lerince seçil ir  ve dekan tarafından üç yıl  için atanır.  

Bölümün öğretim üyesi sayısının beşten az olması durumunda 

bölüm başkanı doğrudan dekan tarafından atanır.  Bölüm 

başkanları üst üste en çok iki  kere seçi lebil ir  ve atanabilir ler.. ."  

hükmü bulunmaktadır.  

Taslakta en önemli bir değişim, öğretim görevl iler in 

bölüm başkanı  seçiminde oy kul lanabilmeleridir.  Önceki taslakta 

sadece öğretim üyelerinin oy kul lanma hakkı bulunuyordu. Oysa 

öğretim görevli leri,  öğretim üyesi  olmayan birimlerde öğretim 

üyesinin yetkiler iyle bağımsız  ders verebi len elemanlardır.  Bu 

değişim yerindedir.  

Maddenin başında bölüm başkanl ığı için hiyerarşik yapıda 

unvan sıralaması yapı lmıştır.  Eğer bölümde tek profesör varsa,  

otomatik bölüm başkanı  olacaktır.  Aradan 6 yıl  geçmesine karşın 

o bölümde gene tek profesör varsa, bölüm başkanlığı iç in bu 

profesör yerine doçent olanlara mı sıra gelecektir?  Madde kendisi  

i le  çelişmektedir.  Bu nedenle "Bölüm başkanları üst üste en çok 

iki  kere seçilebil ir  ve atanabilir ler" ifadesi uygulanamayacak bir  

tasarruf olarak kalacak ve sistemi ki l it leyecektir .  
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Sonuç olarak son YÖK Kanun tasarıs ı Mill i  Eğit im 

Bakanlığına gönderildiğine göre, sürecin hızlandığını  

söyleyebiliriz.  Tasarıda bazı hükümler için Anayasa değişikl iği 

gerekmektedir.  Diğer taraftan tasarı metni içeris inde çelişkiler  

yumağı hususlar hâlâ bulunmaktadır.  Bunları  köşeme sığdırmam 

mümkün olmadığından, gördüğüm eksiklikl eri i lgi l i  mercilere 

bildirmeye devam edeceğim. Vatandaş olarak sizlerin de 

gördüğünüz eksikl ikleri bildirmenizde yarar olacaktır.  Hatta bu 

tür düşünceleriniz i benimle paylaşabi lirseniz,  ben siz in sesinizi 

duyurabilmeniz için köşemi görüşlerinize açabi lir i m. 

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/yuksekogretim-kanunu-taslagi-mebde-

makale,5789.html 

  

https://www.gunisigigazetesi.net/yuksekogretim-kanunu-taslagi-mebde-makale,5789.html
https://www.gunisigigazetesi.net/yuksekogretim-kanunu-taslagi-mebde-makale,5789.html
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Yayınlandığı Tar ih: 05 Haziran 2013 (Çarşamba)  

 

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI ERZURUM’DA! 

 

Dile kolay tam 14 yı ldır i let iş im fakülteleri dekanları her 

yıl  en az bir defa toplanıyor ve eğitim sorunlarını masaya 

yatırıyor. 2000 yı l ında Fırat Üniversitesi İ letişim Fakültesi kurucu 

dekanı olarak göreve baş ladığımdan beri i letişim fakülteleri  

dekanları toplantısına 2005 yı l ı  hariç (yurt dış ında uzun dönem 

görevli  olmam münasebetiyle) her toplantısına katılabilme,  

sadece bana nasip oldu. İ lk yıl larda bazen her y ıl  2 -3 toplantı  

yapıyorduk. Bu yı l  30 Mayıs -1 Haziran 2013 tarihleri  arasında 

Atatürk Üniversitesi İ let işim Fakültesi ev sahipliğinde bu 

toplantıy ı Erzurum’da gerçekleşt irdik.  

İ letişim fakülteleri  dekanları i lk  y ıl larda bir  araya 

geldiklerinde herhangi bir  yürütme kurulu mevcut deği ldi.  Ev 

sahipliği yapan fakülte tüm organizasyondan sorumlu idi.  2006 

yıl ında Mayıs ayında Mersin’de yapılan toplantıda İLDEK adıyla 

(İ letişim Fakülteleri  Dekanları)  Yürütme Kurulunu oluşturduk. 

Organize olmak ve güç birl iği yapmak açısından bu kurulu 

oluşturmak, önemli bir karardı.   

İLDEK’in 2006 yı l ından beri  sürekli  Yürütme Kurulu 

içeris inde farklı  görevler aldım. Bazen Yürütme Kurulu Başkanı,  

bazen Genel Sekreter, bazen üye bazen de Sekreterya işlerinden 

sorumlu üyelikler yaptım. Bu görevlerin tümünü iletişim 

fakülteleri dekanlarının teveccühleri doğrultusunda elde ett im.  

Her toplantının kapanış oturumunda Yürütme Kurulu üyeleri  
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belirlenirken, “Asaf  Bey zaten kurulun daimi üyesi,  diğer yeni  

üyeleri  seçeceğiz” söylemlerinin ağır yükünü omuzlamak,  

gerçekten zor bir durum. Hata yapmamaya, elimden gelen her 

türlü destek ve çalışmayı yapmak için bu söylem beni kamçıl ıyor.  

İşin ta başından beri bu oluşum içeris inde yer almış olmak 

çok farklı  bir duygu.  Her türlü gel işmeden haberdarsınız.  

Geçmişte neler yapı ldığını  bil iyorsunuz. İ l etişim fakültelerinin 

tarihsel gelişimin bir bakıma canlı  şahidi oluyorsunuz. Belgesel  

nitelik li  bi lgilere sahipsiniz.  Bundan daha yüce bir görev olabilir  

mi? 

İ letişim fakülteleri dekanlarının bu oluşum içerisinde yer 

almış olmaları,  büyük bir güçtür. İç m eseleler genel kurul larda 

tart ış ıl ıyor ve sonuç almak için birl ikte mücadele edi liyor. Bunun 

sonucunda da ilet iş im fakültelerinde arzu edi len değişim sürecini  

hızlandırabi liyorsunuz.  

Atatürk Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr.  Hikmet Koçak’ın 

tam desteği,  İ let iş im Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Yavuz’un iş  

bit ir ici l iği  ve kararl ı  davranışları,  organizasyonun mükemmel 

seyretmesini sağladı.  Oturumlarda ele alınan konular,  i let iş im 

fakültelerinin bell i  başı sorunları arasında yer al ıyordu. Al ınan 

kararların yürürlüğe konulması  ve sonuçların elde edilmesi için 

Yürütme Kuruluna tam yetki ler verildi.  Yeni  Yürütme Kurulu 

üyeleri belirlenirken de stratej ik hedefler doğrultusunda üyelerin 

seçimi sağlandı. Yürütme Kurulu kendi aralarında yaptıkları seçim 

sonrasında;  Prof.  Dr.  S. Ruken Öztürk (Ankara Üniversitesi,  

Yürütme Kurulu Başkanı) ,  Prof. Dr. Ümit Atabek (Yaşar 

Üniversitesi,  Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı),  Prof.  Dr. Uğur 

Yavuz (Atatürk Üniversitesi,  Web sitesi ve E lektronik İ let iş im 

Sorumlusu),Prof. Dr. Mehmet Küçü kkurt (Kırgızistan -Manas 

Üniversitesi,  22. İLDEK Toplantı Sorumlusu),Prof. Dr.  Süleyman 

İrvan (Doğu Akdeniz Üniversitesi,  Akreditasyon Komite Başkanı)  

ve Prof. Dr.  Asaf Varol (Yürütme Kurulu Sekretaryası,  Fırat  

Üniversitesi)  şeklinde bir görev dağı lımı ger çekleşt i.  

Yeni başkan Prof. Dr. S. Ruken Öztürk, Ankara’ya varır  

varmaz sonuç bi ldirgesini YÖK’e, RTÜK’e ve RATEM’e gönderdi.  

Başkanın bu hızlı l ığı  dikkatlerden kaçmadı ve yeni  dönemde 

iletişim fakülteleri sorunlarının çözümü için kararlı  bir  durumun 

sergi leneceğini hissett irdi .  
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İ letişim fakülteleri  dekanlarının önemli bir bölümünün toplantıya 

bizzat katılmış olmaları,  sorumluluklarını taşıdıkları fakülteye 

verdikleri önemin göstergesi şeklinde yorumluyorum. Sayıları az  

da olsa bazı  dekanlar yerlerine yardı mcılarını  göndermişlerdi.  

Ama bu tasarrufu yapanların genelde ya vekâleten dekanlığı  

yürütenler ya da ilet iş im fakültesi dekanı olmalarına karşın 

fakülte konularına hâkim olmayıp toplantıda tartışı lacak 

konularda Fransız kalacaklarından çekindikleri  için k atılmadıkları  

düşüncesindeyim. Düşünüyorum da bir fakültenin dekanı  

olacağım, fakültemle ilgi l i  yılda bir defa yapı lan bir toplantıya 

çeşitl i  bahanelerle katı lmayacağım! Kanımca hastal ık ya da Allah 

korusun bir yakının ö lümü haricinde sebep ne olursa o lsun  

dekanlığı yürüten kişinin yılda bir kez yapılan bu toplantıya 

katı lması gerekir.  Bu durum fakülteye sahip çıkma,  fakülteyi  

benimseme,  elemanlarının ve de öğrencilerinin haklarını koruma 

adına yapılması gereken tasarruftur diye değerlendir iyorum.  

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/iletisim-fakulteleri-dekanlari-

erzurum8217da-makale,6182.html 

 

  

https://www.gunisigigazetesi.net/iletisim-fakulteleri-dekanlari-erzurum8217da-makale,6182.html
https://www.gunisigigazetesi.net/iletisim-fakulteleri-dekanlari-erzurum8217da-makale,6182.html
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Yayınlandığı Tar ih: 03 Temmuz 2013 (Çarşa mba) 

 

MARRAKECH’TEN SELAM OLSUN SİZLERE 

 

1-5 Temmuz 2013 tarihleri arasında Fas’ın Marrakech 

kentinde yapı lan ICEER 2013 (International Conference on 

Engineering Education and Research )  konferansına katılmak 

üzere i lk defa bir Afrika ülkesine geldim. Daha önceden 

televizyonda seyrettiğim bazı belgesellerde Fas hakkında bilgi  

sahibi idim. Zaten eliniz in altında internet varsa,  bir ülke 

hakkında bi lgi edinmek, bir tuşa dokunma mesafesinde dir. Bu 

yazıyı  da Marrakech’te kaleme alıyorum. Bi lişim teknoloj iler i 

sayesinde artık i letişimi her noktadan kurmak mümkün. Hele 

Facebook kul lanarak da çok şeyler dostlarınıza resimlerle 

anlatmanız mümkün.  

ICEER konferansları  INEER (International  Network f or 

Engineering Education and Research) adı i le bi l inen 

organizasyonun alt ında yapı lan bir etkinl ik.  Her yıl  farkl ı  

ülkelerde konferanslar düzenliyorlar. 1994 yı l ından beri 

düzenlenen bu etkinl ik lerin ağında 40 binin üzerinde kayıt lı  üyesi  

olduğu göz önüne al ınırsa, bu konferansların gücü kendiliğinden 

ortaya çıkıyor.  INEER’in genel sekreterl iğini Prof. Dr.  Win Aung 

yapıyor. 29 Haziran gece yarısı Ryad Mogador Agdal otel ine 

vardığımda ilk karşılaştığım kişi,  ICEER yönetim kurulu üyesi Ni jer 

orij inl i  Prof. Dr .  Hamadou Saliah Hassane (Université du Quebec, 

Canada) o ldu.  
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Bu konferansa toplam 247 bildir i gönderi lmiş. Tam metni  

gönderi len bi ldir iler in %53’ü ve poster bi ldir iler in ise sadece 

%21’i  kabul  görmüş.  Yani kısacası gönderilen bi ldir iler  s ık ı bir  

elemeden geçmiş. Türkiye’den eski Rektör Prof. Dr. Semra Ülkü 

ve bendeniz konferansa katıldık.  Amerika’dan Kaliforniya 

Üniversitesinden Prof. Dr. Metin S. Mangır ve gene kendisi gibi  

öğretim üyesi olan eşi Prof. Dr. Tülin Mangır konferansta 

bulunuyorlardı .  Bizler sayesinde Türkiye’nin bayrağı da toplam 57 

farklı  ülkeden gelen katıl ımcılar ın bayrakları arasında yer aldı.  

Bir gün sonra yönetim kurulunda yer alan diğer bazı 

üyelerle de tanışmamız sonrasında, 30 Haziran’da yapılan 

Yönetim Kurulu toplantısına Prof. Dr. Semra Ülkü ve benim 

katı lmam tekl if  edildi.  Yönetim Kurulu farklı  ülkelerden bi lim 

adamlarından oluşuyordu.  Birkaç isim vermek gerekirse,   Prof. Dr.  

Hamadou Saliah Hassane (Université du Quebec (Canada), Prof. 

Dr. Frode Eika Sandnes (Oslo and Akershus Univ ersity College of  

Applied Sciences, Norveç),  Prof. Dr. Jae -Won Song (Kyungpook 

National  University,  Korea),  Prof.  Dr.  Mohamed Essaaidi  

(Mohammed V –  Souissi University,  Morroco),  Prof. Dr. Nissim 

Sabag (ORT Braude College),  Prof.  Dr. Win Aung (INEER Genel  

Sekreteri),  Doç. Dr. Amine Berqia  ENSIAS,  (Université  Mohamed 

V Soussi,  Morocco),  Prof. Dr. Voj is lav İ l ic  (University  of Sydney, 

Australia),  Prof.  Dr. Radim Farana (VSB -TU Ostrava, Czech 

Republic) ve is imlerini hatır layamadığım birkaç kişi daha yönetim 

kurulu toplantısında hazır bulunuyorlardı.  

Ben bu tür toplantı lara katıldığımda kesinlikle sessiz 

durmam ve mutlaka Fırat Üniversitesini tanıt ır ım. Ayrıca 

yaptığımız bazı  faaliyetleri  anlatırım.  Bu tür bir yöntem sayesinde 

dikkatleri genelde Fırat Üniversi tesi üzerine çekmeyi başarır ım.  

2011 yıl ında International Advanced Technologies 

Symposium ve 2013 yıl ında da International Symposium on Digital  

Forensics and Security  etkinl iklerine başkanl ık  ettiğimi 

belirtt iğimde,  benimle daha da yakından i lgilenmeye ba şladı lar.  

Sonuçta Yönetim Kurulunda görev almamı tekl if  etti ler ve oturum 

başkanl ığı yapmamı önerdi ler. Hatta  International Symposium on 

Digital Forensics and Security etkinl iğini INEER konferansları  

altında sürdürmemizi  önerdiler. Yani  40 bin üyesi o lan bir gurup 

içerine almak istediklerini  belirtti ler.  
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Nijer’den diplomatik bir heyet i le tanıştırdılar.  Nijer  

Yazıl ım Mühendisl iği Bölümümüze öğrenci  gönderebi leceklerini  

ve bu konuda kendilerine kapıyı aralamamızı r ica etti ler.  

Diğer taraftan Erasmus hareketl i l iğ i için de bazı 

bağlantılar kurdum. Riga Teknik Üniversitesi  (Latvia)  Bilgisayar 

Bilimleri ve Enformasyon Teknoloj iler i Fakültesi  Yazıl ım 

Mühendisl iği (Software Engineering) Bölüm Başkanı  Prof. Dr.  

Larisa Zaitseva ile işbir liği yapmak üzere prensipte anlaştık. 14 

Ekim 2013 tarihinde 151 kuruluş y ıldönümünü etkinliği  

yapacaklarını  ve o dönemde üniversitelerine giderek bölümü 

yerinde incelememi önerdiler.  

Ecole Polytechnique Federale De Lausanne (İsviçre) 

Mühendisl ik Fakültesinden Doç. Dr. Denis Gi llet i le de Erasmus 

kapsamında bölümlerimiz arasında işbir liği  yapmayı 

kararlaşt ırdık.  

Morroco Üniversitelerinden bazı yüksek lisans ya da 

doktora yapmakta olan öğrenci lerin de i lgi odağı o lduk. Nasıl  

işbirliği yapılabileceğini sorguladılar. Ben de kendilerine  Mevlana 

programımızdan bahsett im.   

Afrika yer alt ı  zenginlikleri  nedeniyle dünyanın ilgis ini  

çekiyor. Fransızlar ayaklarını eski sömürgelerinden çekmeye asla 

niyetleri yok. Bu nedenle de Fransız bil im adamları üşenmeden bu 

ülkelere gel ip işbir liği  yapıyor lar.  Düşünebiliyor musunuz? Ulusal  

Plata Üniversitesi,  Enformatik Fakültesinden Francisco Javier Diaz  

(Afr ika’da oldukça tanınan bir öğretim üyesi)  Morroco’da 

üniversite kurmak için bulunuyor.  

 

Bu görüşmeler esnasında çok ilginç bir  gelişme de 

tesadüfen oldu.  Başkanl ığını yaptığım “ Student Learning 

Assessment” oturumunda Giuliano Salcas Olguin,  Prof.  Dr. Paulo 

Sérgio Cugnasca ve Prof. Dr. João Batista Camargo Junior ‘un 

hazırlamış oldukları  Student Learning Quality  Assessment based 

on the Alumni Profi le (U niversity of São Paulo –  School of 

Engineering)  başlıkl ı  bi ldir i,  bizdeki teknoloj i  fakültesi  s istemi i le 

örtüşüyor. Örneğin Bi lgisayar Mühendisliği  5 yıl l ık bir müfredata 

sahip. Öğrenciler 3. sınıfta 4 ay süre i le (Mayıs -Ağustos)  
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endüstriye gönderi liyor. 4. yılda ise Ocak -Nisan ve Eylül –Aral ık  

aylarını kapsamak üzere toplamda 8 ay endüstriye gidiyorlar. 

Bitmedi,  beşinci y ılda da öğrenci ler gene Mayıs -Ağustos aylarını  

kapsayacak şeki lde 4 ay süre ile endüstride çalışıyor. Akademik 

yıl ı  modüllere ayırmışlar . Akademik Modül ve Staj modülü diye 

adlandırdıkları sistem sayesinde endüstriye giden mühendislerin 

çok başarıl ı  olduklarını söylüyorlar. Bu makaleyi  Teknoloji  

Fakültesi  öğretim elemanlarının okumasını tavsiye ederim.  

Fırat Üniversitesi olarak Afrika kıt asını çok önemsemeliy iz diye 

düşünüyorum. Hâlihazırda Afr ika kıtasından öğrenci lerimiz  var 

ama bu sayısı çok yükseltmeliyiz.   Üniversitemiz Afr ika’ya 

yönelirse, bu kıtada abi lik  görevini sürdürebi lir ve karar verici  

mekanizma içeris inde yer alabi lir.  

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/marrakech8217ten-selam-olsun-sizlere-

makale,6265.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gunisigigazetesi.net/marrakech8217ten-selam-olsun-sizlere-makale,6265.html
https://www.gunisigigazetesi.net/marrakech8217ten-selam-olsun-sizlere-makale,6265.html
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Yayınlandığı Tar ih: 14 Ağustos 2013 (Çarşamba)  

 

HOUSTON'DA İFTAR 

 

Çocukluğumda köyümüzde idrak ettiğimiz dini bayramları  

hasretle arıyorum. O ne güzel  günlerdi.  Rahmetl i babam biz  

kardeşleri erken saatlerde bayram namazı iç in camiye götürmesi 

için akşamdan ısrar ederdik ve o gece doğru dürüst uyumazdık .   

Camiye çok erken gider ve ibadetimizi yapardık. Camideki mahalle 

sakinleri i le i lk bayramlaşmayı yaptıktan sonra, evini yolunu tutar 

ve erken saatlerde komşularımız ın bayramını tebrik etmek ve el  

öpmek için sokaklara düşerdik. Tabi çok küçüğüz ve o kada r erken 

yola düşmemizin sebeplerinden bir i de topladığımız şekerlerdi .  

Adeta arkadaşlar yarışa girer ve kim daha çok şeker toplamış,  

bi lahare onları sayardık.  

Yıllar bir su gibi akıp gitti  hayatımızdan! Köylerden 

şehirlere göç edi ldi.  Köylerimizdeki bayram larda yaşadığımız  

geleneklerimiz i de günden güne yit irdik.  Öyle oldu ki  son yıl larda 

dini  bayramları tati l  yapma zamanları olarak değerlendirenlerin 

sayısı o ldukça art ı.  Art ık metropollerde apartmanlarda karşıl ık lı  

ikamet eden komşular birbirini  tanımaz ha le geldi.  Birbirlerinden 

bir selamı esirgeyenlerin sayısı artı .  Bayram günlerinde zaten 

çoğu kişi ler  evlerinde durmaz oldu.  

Bayramlarda çekirdek ai le fert lerinin bir araya gelerek 

bayramlaşmalarını çok önemsiyorum. Mümkün olduğunca bir 

araya toplanmaya çal ışırız.  Ramazan bayramının son yı l larda yaz  

tati l  aylarına kayması,  biz  çekirdek ai le fertlerinin bir araya 
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gelmesini  kolaylaşt ırdı .  Ne büyük bir mutluluk, çekirdek aile 

fert leri  i le bir arada olabi lmek ve hasret gidermek.  

Bu yıl  Ramazan Ayının bir  k ısmın ı ve Ramazan Bayramını  

yurtdışında çocuklarımla birlikte geçirme f ırsat ını yakaladım. Bu 

birliktel ik insana manevi bir  haz  veriyor. Ai le fert lerinin bir araya 

gelmesi,  insanı  elbette ki  tatmin etmeye yetmiyor.  Ramazan 

Bayramını gurbet ellerde sadece çekird ek aile fert leriyle idrak 

etmek insanda burukluk yaratabi liyor. Dost,  akraba ve arkadaş 

çevrenizden uzak, diğer ülkelerde yapayalnız geçirdiğiniz dini  

bayram günleri,  siz i eski coşkulu bayram günlerini yad etmeye 

sevk edebil iyor.   

Bereket yurt  dış ındaki  v atandaşlarımız birbir leri  i le 

irt ibata geçebil iyor, gelenek ve göreneklerini sürdürmeyi 

başarabi liyor. Bu birl iktel iğin sağlanmasında konsolosluklarımız  

da önemli derecede etkil i  olabi liyorlar.  Hayırsever 

vatandaşlarımız iftar yemekleri düzenliyorlar ve ar alarında 

kurmuş oldukları sosyal  ağlar sayesinde ilet iş imi kolayca 

yapabiliyorlar.  

Bu iftar yemeklerinden birine gelen davete 2 Ağustos'ta 

icabet ett im. Houston Hi lton otelde yapı lan etkinl iğe katı ldım. 

Houston'daki Türk Başkonsolosluğunun bazı yetkil i leri  de iftar  

yemeğinde idi .  Yı l larını  Houston'da geçirmiş ve artık yerleşik 

konumuna gelen birçok Türk vatandaşı  i le tanışma fırsatı  buldum. 

Salondaki  genel prof ile baktığımda farklı  görüş ve düşüncedeki 

kiş iler in bir arada olduğu bir i ftar yemeği olması  dikkatimi 

çekmişt i.  İşte bayramların güzell iği de bu değil  mi? Her 

düşünceden insanlar bir arada ve i ftarlarını birl ikte açıyorlar.  

Sponsorlar arasında Türk Hava Yolları,  Raindrop Vakfı  ve 

diğer bazı Türk dernekleri  de yer al ıyordu. Raindrop Türkevi  

Başkanı  Mehmet Okumuş yaptığı konuşmada bölgede ne tür 

faaliyetler sürdürdüklerini slaytlar e şl iğinde davetl i lere aktardı.  

Yemek sonrasında mikrofon dolaşt ır ıldı,  görüş ve düşünceler di le 

getir ildi .  Houston Türk Başkonsolosluğunda Konsolos Yardımcısı  

Kenan Aga Konsolosluklarına kayıt lı  Türk vatandaşı sayısının 15 

bin o lduğunu,  asl ında kayıt l ı  olma yanlarla  bir likte bu rakamın 30 

bin c ivarında tahmin ett ik lerini  dile getiri ldi.   Konsolosluğa kayıtlı  

Türk vatandaşların önemli  bir bölümünü, master ve doktora 

öğrenci lerinin oluşturduğu anlat ıldı.Houston'a Türk Hava 
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Yollar ının direkt sefer düzenlenmesind e, bu bölgede faal iyet 

gösteren Türk dernek ve vakıf lar ın çalışmalarının etkil i  olduğu 

belirti ldi.   

Ben de söz alarak Sam Houston State Üniversitesi  i le 

işbirliğine gitt iğimiz i ve 2015 yıl ından it ibaren Houston'daki Türk 

nüfusun artmasına katkı sağlayacağı mız ı ve bu bölgede faal iyet 

gösteren Türk dernek ve vakıf larının buraya gelecek  

öğrenci lerimize maddi manevi destek sağlamalarını istedim.  

Konuşma sonrasında University of  Houston Victoria'dan 

Yrd. Doç. Dr. Nazif Durmaz yanıma gelerek ç ift  diploma 

program ımız ı duyduğunu, geçen haftalarda Çukurova  

Üniversitesinden - içerisinde bir  dekanın da yer aldığı -bir  

heyetin kendi üniversitelerini işbirl iği amacıyla z iyaret ett iğini ve 

Fırat Üniversitesinin Sam Houston State Üniversitesi  i le yaptığı 

eğitim işbirl iği modelinin benzerini yapmanın arayışlar ına 

gir ilmesi gerektiğini dekana söylediğini bel irtti.  Bu konuşma beni  

çok memnun ett i.  Demek ki Fırat  Üniversitesi  artık diğer bazı  

Üniversiteler tarafından da model olarak benimsenebiliyor.  

Nort American Col lege başkan ı (rektörü) Prof. Dr. Recai 

Peçen i le ayak üstü yaptığımız sohbette, yeni bir Üniversite 

olduklarını,  400 c ivarında öğrencilerinin bulunduğunu,  

Türkiye'deki bazı üniversiteler i le iki l i  i l işki ler  içeris ine 

girdiklerini ifade etti.   

Sonuç olarak yurt  dış ındaki  vatandaşlarımız kültürlerini  

yurtdışı ülkelerde sürdürmek iç in dernek ve vakıflar kurarak bir  

araya gelebil iyorlar. Türkiye'deki  siyasi  atmosfer i le 

kıyaslandığında yurt dışındaki farkl ı  düşüncelerdeki insanlarımız,  

kutsal günlerde bir arada yemek yiye bil iyor, birbir lerine 

saygıl ı/hoşgörülü davranabiliyor, kültürel etkileşim - i let iş im 

dayanışması  içeris ine girebi liyor. Keşke yurtdışında yaşadığım bu 

manzarayı  Türkiye'mizde de görebilsek!  

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/houstonda-iftar-makale,6370.html 

 

https://www.gunisigigazetesi.net/houstonda-iftar-makale,6370.html
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Yayınlandığı Tar ih: 21 Ağustos 2013 (Çarşamba)  

 

KÖŞE YAZARLIĞI DENEYİMİ 

 

Dile kolay 1997 yı l ından beri  köşe yazıları  yazıyorum. 

Zaman zaman yurt dış ında uzun süreler bulunduğum dönemlerde 

dahi  teknoloji  sayesinde köşe yazı lar ımı asla ihmal etmedim. 

Birçok köşe yazımda ele aldığım konular okuyucularım tarafından 

destek gördü.  Bazı  yaz ılarım eleşt ir ildi .  Bazı yazı lar ımdan ötürü 

yorum kısmında hakarete varan ifadel eri kullananlar oldu.  

İsimlerini  gizleyerek çeşit l i  forum sayfalarına köşe yazılarım 

taşındı  ve takma isimlerle hakaretlere maruz bırakıldım. Ama 

doğru bi ldiklerimi yazmaya devam ett im ve ömrüm elverdiğince 

de yazmaya devam edeceğim.  

Köşe yazı lar ım yüzünde n mahkemelik olduğum kişi ve 

kuruluşlar da var.  Sadece benim yazdığım köşe yazıları  yüzünden 

deği l! Benim hakkımda kaleme alınan gazete ya da sanal  

ortamdaki yazı lar  yüzünden de önemli birkaç mahkemelik durum 

ortaya çıktı .  Halen süren mahkemelerim bulunmak ta.  Bu 

mahkemelik durumlar yüzünden mevzuatı  da iyi  öğrenmiş oldum. 

Nelerin hakaret kapsamına girdiğini,  hangi durumlarda 

mahkemenin haklı olsanız bi le kaybedilebi leceğini ya da sanal  

ortamda rumuz kul lanarak size hakaret yapanların izlerinin nası l  

sürdürülebi leceğini öğreniyorsunuz, deneyim sahibi oluyorsunuz.    

Köşe yazarlığı  yapmak çok dikkat istiyor. Farkında 

olmadan yazınızda geçen birkaç ifade yüzünden başınız  çok 

ağrıyabi lir .  Yazdım, oldu bitti diyemiyorsunuz. Kul lanı lan her 
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cümleyi  çok dikkatli  anal iz  etmeniz gerekiyor, yoksa ileride çok 

büyük sıkıntı lar yaşabil iyorsunuz.  

Geçmiş yı l larda (2000 yı l ı  öncesi)  bir ulusal ve bir  yerel  

gazetede aleyhime bazı yazı lar yazılmıştı .  Daha doğrusu tanınmış 

bir ulusal gazetedeki bir köşe yazarı gerçek dışı iddiala rı  köşesine 

taşımışt ı.  Bir yerel gazete de atıf  göstererek aynı yazıyı kendi  

gazetesinde yayınlamışt ı.  Yazı yanl ış  ve yalan ifadeler içeriyordu.  

Bu gazetelere karşı hukuk mücadelesi  verdim ve i lgil i  gazeteleri  

tazminat ödemeye mahkum ett irdim.  

2007-2008 yı l ları arasında Si irt  Üniversitesinde Rektör Vekil l iği  

yaptığım dönemlerde bir  yerel gazete beni  y ıpratmak iç in 

mücadele veriyordu. Bu gazetenin o i lde gündemi belir leyen bir  

gücü bulunuyor. Sahibinin, her istediğini gazetesinin imkanlarını  

kul lanarak elde edebildiği bir al ışkanl ığı vardı.  B ir ara hemen 

hemen her hafta gündemden düşmedim. İçeriden aldığı yanlış  

ist ihbaratı araşt ırmadan hemen gazetesine taşıyordu. Daha 

önceki yı l larda da yazdıkları hep yanına kalmış. Bu defa benimle 

uğraşınca sert  bir  kayaya çarptığını ; ödediği  tazminat,  ertelenen 

ceza mahkumiyeti  ve en önemlisi  de gazetesine gönderdiğim 

tekziplerin tümünü Mahkemelerin kararıyla yayınlamak zorunda 

kalması  i le öğrenmiş oldu.  

Dedim ya yaza yaza mevzuatı  da çok iyi  öğreniyorsunuz. 

Hem köşe yazarl ığı yapmak hem de 2000 -2004 yıl lar ı arasında 

Fırat'ta İ letişim Fakültesi  Dekanlığım sırasında elde ettiğim 

tecrübeler,  özell ik le basın mevzuatına hakim olmamı sağlamıştı .  

İ letişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulunda 2000 yıl ından 

beri yaptığım çeşit li  görevler sayesinde de çok farklı  basın suçları 

i le muhatap oldum ve bi lgi dağarcığım genişledi.  Bu 

deneyimlerimi duyan bazı ları zaman zaman benden f ik ir aldı lar,  

hatta kendi olaylarını bana yazarak nasıl  bir yol iz lemeleri  

konusunda görüşlerime başvurdular .  Diğer taraftan ben de 

özell ikle basın etiği konularında yapı lan sempozyumlarda bu 

deneyimlerimi makalelere çevirdim ve yayınladım. Bu tür 

yazılarıma web sayfamdan ulaşı labi liyor.    

Sonuç olarak,  köşe yazı lar ı yazmak gerçekten insanın 

kendisini gelişt irmesine büyük katkı  sağlıyor. Size, olayları nası l  

yorumlamanız  gerektiği  becerisini öğretiyor.  Akademik alanda 

çalışmalarınıza katkı sağlıyor. Ama köşe yazarlığı yapanların da 
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unutmaması  gereken en önemli husus,  kalemini  daima doğrudan 

yana kullanması ve duygusal etkiler  altında kalarak yalan -yanl ış  

haberler yazmamasıdır.  

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/kose-yazarligi-deneyimi-makale,6381.html 

  

https://www.gunisigigazetesi.net/kose-yazarligi-deneyimi-makale,6381.html
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Yayınlandığı Tar ih: 07 Kasım 2013 (Perşembe)  

 

KÜLTÜREL ETKİLEŞİM  

 

Dünyada birçok farklı  millet bulunuyor. Küresel leşme 

sayesinde bu topluluklar birbirini daha yakından tanıyabi liyor ve 

kültürel etkileşim daha hız la gerçekleşebi liyor. Farkl ı  ülkelerde 

bulunmak, kısa ya da uzun sürel i z iyaretler,  farkl ı  mil letlerin 

davranışlar ını yakından tanıma f ırsat ı yaratıyor. On sekiz  

yaşımdan itibaren zaman zaman gurbet el lerde bulunmam 

sayesinde birçok farkl ı  ülke insanını daha yakından tanıma fırsat ı 

yakaladım ve kül türel farkl ı l ığ ın ne olduğunu ve kültürel  

etkileşimin yaratabildiği değişiklikleri çok daha iyi anlar oldum.  

Lise sonrasında daha İstanbul’u dahi ancak iki üç kez 

görmüş iken, birden kendimi üniversite eğitimi almak amacıyla 

Almanya’da buldum. Almanya’ya i lk  ayak bastığımda farklı  

insanlar arasına girmekle birlikte Almanca konuşamamanın bende 

yarattığı  olumsuzluğu tasvir  edebilmek kolay değil.  Düşünün tüm 

duyu organlarınız var,  ama derdiniz i karşınızdakine 

anlatamıyorsunuz. El  kol  hareketleri i le de ancak b elirl i  bir  

düzeyde ne demek istediğinizi sadece sınır lı  düzeyde ifade 

edebil iyorsunuz. Buna ilave olarak bir de kültür farklı l ığından 

kaynaklanan davranışlar  i le karşı karşıya kaldığınızda,  

şaşırabiliyor, yapı lan davranışı garipseyebiliyor ya da “olmaz bu 

kadarı da” diyebi liyorsunuz.   

Almanya’ya i lk gitt iğimde toplamda on bir  ay kalmıştım. 

Bir taraftan Almanca öğrenirken diğer taraftan da yabancı lar ı  
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tanımaya çalışıyordum. Dil okulunda farklı  ülkelerden öğrenci ler  

bir arada oldukları  için her ülke insanının  davranışını daha iy i 

anal iz yapabiliyorsunuz. Hangi ülke insanlarının sıcakkanl ı,  

sevecen, cömert olduklarını  ya da hangi ülke insanlarının i letişim 

kurmaktan yoksun, benci l ve de kibirl i  olduğunu analiz 

edebil iyorsunuz.  

Çeşit li  nedenlerle Amerika’da def alarca bulundum. 

Amerika diğer ülkelere göre daha farkl ı  bir  tablo sergil iyor. Çünkü 

göçmenlerin oluşturduğu bir ülkedir.  Çok farklı  insan 

topluluğunun bir  arada yaşamak zorunda kaldığı ve kültürel  

etkileşimin bence en çok yaşanabildiği ülkelerin başın Ame rika 

geliyor.  

Ders vermek amacıyla Ağustos 2013 ayından beri Sam 

Houston State Üniversitesinde bulunuyorum. Bu sayede hem 

Amerikal ı meslektaşlarımı hem de Amerikalı öğrenci leri daha  

yakından tanıma f ırsat ı yakal ıyorum. İnsanları anal iz etmek,  

kültürel farklı l ıkları  saptamak, kültürel etki leşimin ne kadar etkil i  

olduğunu görebi lmek güzel bir kazanım. Ama bazen kültürel  

etkileşimin tesis edilemediği durumlarla da karşılaşırsanız sakın 

şaşırmayınız.  

Bizler mil let olarak çok aşırı misafirperver olduğumuzu 

rahatl ık la söyleyebil ir im. Hele diğer bir ülkeden gelen misafir  

olunca, adeta kendimiz i ona hizmet etmek için adarız.  Bilmeyiz ki  

ne yapal ım. Ziyafetler,  gezdirmeler had safhadadır bizde.  

Cebimizde olan parayı,  hiç düşünmeden misaf irimize hizmet 

etmek iç in harcayabi liriz.  Misafiri  evimize götürüp, türlü türlü 

yemekleri kendilerine tattırabi liriz.  Hele bu ziyaretler esnasında 

ola ki  misaf irimizin sağl ık  aç ıs ından bir o lumsuzlukla karşı laşması  

hal inde hemen tüm imkânlarımız ı seferber edip, kendisini doktor  

doktor  dolaştırabil ir iz.   

Gelelim Amerikal ılara. Birçok Amerikalı  da bu tür bir  

davranışı sakın beklemeyi  hayal etmeyiniz.  Yolda i lerlerken sizi  

gördüklerinde selam vermekten kaçınmazlar.  “Hi” derler.  Siz da 

sanırsınız  k i ne sıcakkanlı lar (!) .  Düşünebil iyor musu nuz çalışma 

odamın karşısında bir Amerikalı öğretim üyesi  i le aylardır 

karşılaşıyorum. Adam merak edip odama gelmediği gibi  hiç selam 

da vermedi.  Bir iki  kez ben selam verdim ama baktım ki karşı l ık  
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gelmiyor, ben de vaz geçtim selam vermekten. Diğer Amerika l ı 

öğretim üyeleri de henüz odama gelmedi.  

Bölümde daha çok yabancı öğretim üyesi hâkim. 

Amerikal ıların sayısının nerdeyse 2 -3 katı fazla yabancı öğretim 

elemanı bulunuyor. Amerika üniversitelerinde teknik dalların 

birçoğunda durum bu merkezdedir.  Çinl i,  Koreli,  Pakistanl ı,  

Hindistanl ılar bölümleri  ele geçirmiş durumdadırlar. Bu 

bahsett iğim ülkelerden gelenler bize çok benziyorlar.  Mutlaka  

sizinle tanışıyorlar,  sohbet ediyorlar,  bir likte yemeğe 

gelebi liyorlar.  

Hani deriz ya teknoloj i  ve sosyal medya kültür el  

etkileşimi kolaylaşt ır ıyor diye, ben artık bu ifadeyi maalesef her 

toplum iç in özel lik le de Amerikal ılar iç in kullanmak istemiyorum. 

Neden acaba kültürel etki leşimi kurmak hep gelişmekte olan 

ülkeler ya da doğu insanı  yapmak zorunda kalıyor? Amerikalı la r  

içeris inde mutlaka bu çizdiğim tablonun dışında kalan ve bizler  

gibi o lanlar var.  Ama bizler gibi davranan Amerikalı lar ın kökenine 

baktığınızda da gene doğu kültürünün yatt ığını,  atalarının 

Asya’dan, Orta Doğudan,  Afr ika’dan gelmiş o lduğunu fark 

ediyorsunuz. Sonuç olarak, kültürel etki leşim galiba sadece 

gelişmekte olan ülke insanının bir kaderi  olsa gerek!  

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/kulturel-etkilesim-makale,6548.html 

  

https://www.gunisigigazetesi.net/kulturel-etkilesim-makale,6548.html
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Yayınlandığı Tar ih: 13 Ocak 2014 (Pazartesi)  

 

İŞ BİLENİN KILIÇ KUŞANANIN  

 

Dünyada zor mesleklerden bir is i de basın emekçisi  

olmaktır.  Her mevsimde her olayda en önde görüntü almak,  

toplumun haber alma hakkının gereğini yerine getirmek iç in canı  

pahasına mücadele etmek, doğru haber yaptıklarında zaman 

zaman linç giriş imine maruz kalmak; medya emekçi lerinin 

beklenen kaderlerinden birkaçıdır.  Bu emekçiler genelde kimseye 

yaranamadıkları iç in de horlanır lar,  iş lerinden kovulurlar,  f i i l i  

saldırı lara maruz kal ırlar.  Savaşlarda, toplumsal  gösteri lerde 

basın emekçi leri  ateş hatt ındadır.  Olayların ortasında kal ıp da 

maalesef şehit  olan birçok muhabir  söz konusudur.  Özellikle savaş 

muhabir lerinin görüntü almalarını engellemek için kasten 

öldürüldükleri de bil inen bir tasarruf olarak karşımıza 

çıkabi lmektedir.    

1991 yıl ında projelendirdiğim  Fırat Televizyonu ile görsel  

medyanın içerisine çok hızı bir giriş yapmışt ım. Sıf ırdan bir yerel 

televizyon kurmanın ne demek olduğunu da çok iyi  

değerlendirebil iyorum. Üstelik o y ıl larda yapılandırılmış özel  

ulusal ve yerel televizyonlarla i lgil i  bir  mev zuat da mevcut 

deği ldi.  Kafası esen yerel  ve ulusal  yayın yapan radyo ve 

televizyon istasyonları  kuruyordu.  Ülkede görsel ve iş itsel medya 

bağlamında bir  kargaşa ortamı yaşanıyordu. Fırat Televizyonu 

yüzünden ne tehditler a ldığımı, ne tür hakaretlere maruz  

kaldığımı ben ve yakın çalışma arkadaşlarım çok iyi  bi l ir ler.   

Veric iler imiz,  çanaklarımız ve uydu l inklerimiz  defalarca saldır ıya  
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uğradı,  tahrip edi ldi,  sabote edildi.  Defalarca savcılar ve 

mahkemeler önünde ifadeler verdim, yargılandım. O kadar faz la 

olay cereyan ediyordu ki,  sonunda bu olayların önemli bir 

bölümünü 2000 yı l ında Fırat Üniversitesi İ let iş im Fakültesi  

taraf ından yayımlanan ve bendeniz taraf ından kaleme alınan 

“Dünden Bugüne Fırat Televizyonu ” belgesel nitelikl i  k itapta 

topladım. Fırat Televizyonu Genel Koordinatörü olarak aleyhime 

yapılan suç duyuruları nedeniyle savcıl ık tarafından defalarca 

sorguya çekildim.  

 

1998 yıl ında ulusal yayın yapan Güneş Gaztesinin köşe 

yazarı  Fehim Yener aleyhime düzmece kurgulanmış bir yazı  

yayınlamıştı .  Aynı yazı Elaz ığ’da yerel bir gazete taraf ından da  

alınt ı yapı larak kamuoyuna duyurulmuştu.  Verdiğim hukuk 

mücadelesi sonucunda her iki gazeteyi tazminata mahkûm 

ett irmiştim.   

 

1997-2000 yı l ları  arasında ulusal düzeyde dağıtı lan 

BT/Haber Gazetesinde ve 2000 yı l ından beri  de Elazığ’da 

yayımlanan Günışığı  Gazetesinde köşe yazarlığı  yapıyorum. Bazı  

köşe yazı lar ım kimilerince beğenilmedi,  sert eleştir ilere maruz 

kaldı.  Ama hiçbir zaman yazılarımda hakaret etmeden cesurca 

doğru bi ldiklerimi yazmaya devam ett im. Küsen ler oldu, karşı  

cepheler oluşturuldu. Yıpratmak için çok farklı  tepki lerle karşı  

karşıya kaldım.  

 

Basınla başım sürekl i belada idi.  2008 yıl ında Siirt  

Üniversitesi kurucu rektör veki li  o larak görev yaptığım 

dönemlerde bu kez bir - iki  yerel gazetenin (Mücade le) hedefi  

oldum. Her hafta aleyhime yazılar  manşetten veri l iyordu.  

Hukuksal  mücadelemi ısrarla sürdürdüm ve pes etmedim. Her 

yalan ve yanlış haber için tekz ipleri mahkeme kararıy la  

yayınlatt ım. Ayrıca savcı lığa suç duyurusunda bulunarak, i lgil i  bir 

gazetenin iddialarının araşt ırı lmasını sağladım. Açtığım davaları  

kazandım. Bir gazete sahibi tazminata mahkûm edildi.  Ama 

karşımda bir türlü yeni lgiy i kabul etmeyen bir gazeteci vardı.  
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Aleyhime Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde dahi dava açtı,  

fakat gene kaybeden kendisi oldu.  

 

İnternet medyası üzerinden de çeşit li  hakaretlere 

muhatap oldum. Tarafıma bazı çevrelerce elektronik ortamda 

mobbing uygulandı. Dava açtım ve ilk davayı kaybett im. Bir üst 

mahkemeye başvurdum. Sonuçta bana sanal ortamda hakaret 

eden kiş i mahkûm oldu.   

 

1991 yı l ından beri yaz ıl ı  ve görsel  medyada başıma 

gelenler beni  deneyim sahibi  yapmışt ı.  Artık mevzuatı  sanki de 

ezberlemiştim. Bir o lay başıma geldiğinde savunmamı kendim 

hazırl ıyor, hatta görevlendirdiğim avukatların iş ini  kolaylaştırmak  

için hazır metinleri kendilerine veriyordum. Bu mücadeleci  

özell iğimin sonucudur ki 2000 yı l ında faal iyetlerine başlayan 

İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulunun (İLDEK)  

değişmeyen tek üyesi olarak hâlâ bu görevi sürdürmekteyim. Bu 

onurlu ve anlam l ı  görev, i letişim fakülteleri dekanlarının genel  

kurullarında oybirliği  i le a lmış oldukları kararlarla  bana tevdi  

edilmiştir.  Diğer taraftan uzun yı l lardır Fırat  Havzası  Gazeteciler  

Cemiyetinin üyesiyim. Hatta Saygıdeğer Şükrü Kacar hocam bu 

derneğin Yönetim Kurulu Başkanl ığını yaptığı dönemlerde ben de 

Cemiyetin Yürütme Kurulu üyesi  olarak görevlendiri lmiştim.   

Yazılı  ve görsel medya çalışanları  yürekl i,  doğru 

bi ldiklerini yazmaktan ve açıklamaktan asla vazgeçmeyen, haktan 

ve hakl ıdan yana taraf olan, ka muoyunun haber alma hakkını  

koruyarak gerektiğinde kendilerini feda edebilen kiş ilerdir.    

Yukarıdaki  nedenlerden ötürüdür ki “10 Ocak Dünya 

Çalışan Gazeteci ler  Günü”nün anlamı çok büyüktür.  Bu günün 

anlam ve önemini vurgulayabi lmek için de medya çalışanla rının 

çeşitl i  organizasyonlarla  seslerini duyurmaları  gerekir .  İşte bu 

bağlamda Elazığ’da ilk defa çok mükemmel bir organizasyon 

gerçekleşt ir ildi .  Faal iyetlerine birkaç ay önce başlamış o lan Elazığ 

Basın ve Medya Cemiyeti taraf ından “10 Ocak Dünya Çalışan 

Gazetecileri  Günü” münasebetiy le Elaz ığ Akgün Otelde bir  

etkinlik düzenlendi. Cemiyet Başkanı M. Naf iz Koca büyük bir  
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organizasyonu ekibiyle bir likte başarıy la gerçekleştirdi.  Etkinliğe 

kimler katı lmadı ki?  Tüm siyasi  part iler in i l - i lçe başkanları,  kamu 

kurum ve kuruluşların önemli  bir  bölümünün yönetic ileri,  Siv il  

Toplum Kuruluşlarının temsilciler inin hemen hemen tümü bu 

kutlamaya katı lmışlardı.   

Böyle bir manzarayı oluşturmak alsa kolay değildir.  Barış  

ve kardeşliğin en üst düzeyde vurgulanmaya çalışı ldığ ı  bu etkinl ik,  

umarım Elazığ’da basın alanında bir milat olur ve basın et iğine 

sadık kal ınarak, i l imizde ilet iş im alanının gelişmesine katkı sağlar.  

Hele bir de bu etkinliğin Mahalli  seçimlerin yapı lmasına 3 aydan 

az bir  zaman kalmasına rağmen gerçekleştir i lmiş o lması,  seçim 

faaliyetlerinin sükûnet içerisinde,  karşıl ık lı  saygı ve sevgi 

unsurlarının muhafaza edi lmesinin bir işareti olarak tezahür 

etmesi,  biz leri umutlandırmaktadır.  İşte bu yüzden “ İş  Bilenin  ve 

Kıl ıç  Kuşananın” başlığını  attım bu köşe yazıma . Bu atasözünün 

değerini  bize hatırlatan sevgi li  M.  Nafiz Koca hocayı,  farklı  bir  

anlayışın meşalesini yaktığı iç in kendisini  ve cemiyet  

mensuplarını,  ayrıca tüm medya emekçi lerinin bu önemli gününü 

yürekten kutluyorum.  

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/is-bilenin-kilic-kusananin-makale,6726.html 

  

https://www.gunisigigazetesi.net/is-bilenin-kilic-kusananin-makale,6726.html
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Yayınlandığı Tar ih: 26 Şubat 2014 (Çarşamba)  

 

FIRAT HAVZASI GAZETECİLER CEMİYETİ VE BEKLENTİLER 

 

Sivil  toplum kuruluşlarından; vatandaşın, toplumun ve 

ülkenin sorunlarına katkı sağlamaları,  ürettiği  f ikirler  ve çözüm 

öneriler iyle yol gösterici olmaları beklenir.  Sivi l  toplum örgütleri,  

faaliyetlerde bulunabilmek ve çal ışmalarını  yasal bir  zeminde 

sürdürebi lmek için Dernekler Kanununa bağl ı o larak bir  

yapılanma gerçekleşt ir ir.   Osmanlı  toplumunda dernek kurma 

tasarrufu, 1908 yıl ında gündeme gelen siyasal,  ekonomik,  

toplumsal  ve kültürel dönüşümlerin doğal sonucu olarak ortaya 

çıkmışt ır.  "Hürriyet' in İ lanının" ardından ülkenin dört bir yanında 

cemiyetlerin kurulduğu,  bu birimlerin yaşamın bir parçası  hal ine 

dönüştüğü ve nihayet 16 Ağustos 1909 günlü Cemiyetler Kanunu 

ile yasal  bir zemine oturtulduğu görülmektedir.  

Adı ister cemiyet ister dernek olsun, netice it ibariy le bu 

kuruluşlar s ivi l  toplum örgütleridir.  Elaz ığ'da dernek sayıları çok 

olmakla bir likte bunlar içerisinde birkaçı faaliyetlerini yoğun 

biç imde sürdürmektedir.  Kamuoyu önünde bazı  dernekler,  

üstlendikleri misyon gereği ciddi gözetim alt ında tutulur lar.  

Medya alanında faal iyetlere 1991 yı l ında kurmuş 

olduğum Fırat Televizyonu ile başladım. Bu tarihten it ibaren 

medya ile i l işki lerim hiç  kesintiye uğramadan süregelmiştir.  Bazı  

örnekler vermem gerekirse, 8 -9 Ekim 1998 tarihleri  arasında 

Türkiye Gazeteci ler Cemiyetinin sorumluluğunda gerçekleşt ir ilen 
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"Yerel Gazeteci lik,  Televizyonculuk ve Radyoculuk Meslek İçi  

Eğit ime" Fırat Televizyonu olarak ev sahipl iği yapmıştık.  

Bedrettin Keleşt imur'un Fırat Havzası  Gazeteciler  

Cemiyeti  Başkanl ığı yaptığı  dönemde " 1999 Rahmi Akman Başarıl ı  

Gazeteciler Ödülü" faaliyetler ine katı lmıştım .  Fırat  

Üniversitesinin 25.  kuruluş yı ldönümü münasebetiyle Fırat  

Havzası  Gazeteci ler Cemiyeti i le Fırat  Üniversitesinin ortaklaşa 

düzenledikleri "Anadolu'da Medya Panelinde" aktif  rol  

üstlenmiştim. Bedrettin Keleştimur'un Cemiyet Başkanı olarak 

görev yaptığı  dönemde Elazığ Emniyet Müdürü Feyzul lah Arslan 

i le bir likte "Bıçağı  Bırak,  Kalemi Al " sloganı i le düzenlediği  

etkinliğe,  dönemin İ let iş im Fakültesi  Dekanı  olarak katkılar 

sağlamıştım.  

26 Ocak 2002 tarihinde Fırat  Havzası Gazeteciler  

Cemiyetinin olağanüstü yapı lan Genel Kurulunda Şükrü Kacar  

hocamız Cemiyet Başkanl ığına seçilmişti .  Şükrü Hocam 

döneminde yapı lan Yönetim Kurul lar ının önemli bir bölümüne 

davet edilmiştim. Hatta kurum ve ku ruluşlara bir likte ziyaretler 

yapıyorduk. O dönemlerde " Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetinin  

Ödül Verme ve Ödüle Aday Gösterme Yönergesi " tarafımdan 

hazırlanmışt ı ve 3 Şubat 2002 tarihinde yapı lan Yönetim 

Kurulunda bu yönerge oy birliği  i le kabul edi lmişt i .    

Gene Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetinin (Bedrettin 

Keleştimur dönemi) "Türk'çe Konuşacaksak Türkçe Konuşal ım "  

faaliyetlerine katkı sağlamıştım.  08.11.2003 Tarihinde 

Gazeteciler  Federasyonunun Fırat  Havzası  Gazeteci ler  Cemiyeti 

Başkanı Celal Şener i le bir likte organize ettik leri " 6. Yerel Medya 

Seminer inde" aktif  görevler almışt ım. Bir dönemler yayında olan 

Fırat Havzası Gazeteci ler Cemiyeti web sayfasını da gene ben 

hazırlamıştım.  

Yukarıda bel irttiğim olaylar,  Fırat Havzası Gazeteciler 

Cemiyeti  i le  sıkı i l işkiler imin olduğunu teyit etmektedir.  Bu 

cemiyet kurucusu olan Mehmet Topal' ı,  kendisine yeniden başkan 

seçmiştir.  Dolayısıy la bu cemiyetten beklentiler imiz  de çok 

fazladır .  

Cemiyet, faaliyetleri  i le Elazığ ve Türkiye kamuoyuna 

sesini  duyuracak etkinlik lere süratle girmelidir.  Fırat Havzası  
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Gazeteciler Cemiyetinin geçmişinde etkinl ik yoğunluklarının üst  

düzeylere ç ıkt ığı dönemler olmuştur. Üye olarak beklentimiz,  

etkinliklerin çoğalt ılması,  Elazığ yazı l ı  ve görsel medyasına katkı  

sağlayacak faaliyetlere gir iş ilmesidir.  Başkan Mehmet Topal' ın bu 

tür gir iş imleri yakında başlatacağına inanıyorum. Bu faaliyetlerde 

biz üyelere tevdi  edi lecek her türlü görevi yerine getirmek için 

hazır olduğumuzu da bu vesile i le bildirmek ist iyorum.  

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/firat-havzasi-gazeteciler-cemiyeti-ve-

beklentiler-makale,6852.html 

  

https://www.gunisigigazetesi.net/firat-havzasi-gazeteciler-cemiyeti-ve-beklentiler-makale,6852.html
https://www.gunisigigazetesi.net/firat-havzasi-gazeteciler-cemiyeti-ve-beklentiler-makale,6852.html


228 
 

 

  



229 
 

Yayınlandığı Tar ih: 4 Haziran 2014 (Çarşamba)  

 

BİŞKEK YOLUNDA 

 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ev sahipliğinde 3. 

Uluslararası  İ let iş im Sempozyumu Stratejik İ letişim Yönetimi 

adıyla 5 -7 Haziran 2014 tarihleri arasında Bişkek’te yapılacak 

etkinlik iç in yollardayım. Bu sempozyuma Kırgı zca, Türkçe, Rusça 

ve İngil izce bildiri ler sunulabi lmektedir.  Katıl ımcı  l istesine 

bakıldığında farklı  ülkelerden i lginç bildiri lerin sunulacağı 

görülüyor.  Ben de bu sempozyuma, Sosyal Medyada Yayımlanan 

Tapelerin Toplumsal Etkileri  başl ıkl ı  bir  bildiri  sun mak üzere 

katı l ıyorum.  

Bilindiği  üzere 17 Aralık  2013 rüşvet ve yolsuzluk 

soruşturması olarak gündeme bomba gibi düşen ses kasetleri,  

kamuoyunu günlerce meşgul etmişti.  Üstelik bu ses kayıt lar ının 

30 Mart 2014 yerel seçimler öncesi yayımlanmış olması,  

kamuoyunu oldukça etki leyeceğini  gösteriyordu.  Sosyal medyaya 

her gün yeni bomba tesiri yapan ses kayıtları düşüyordu. Taraf lar  

karşıl ık lı  birbir lerini suçlarken, sade vatandaş kime inanacağını  

şaşırmıştı.   

Tabi  adl i bi l işim alanında ABD’de geçen sonbaharda S am 

Houston State Üniversitesinde bir  yarıyı l  ders verince, dersin 

konuları arasında ses anal izi i le k iş inin kimliğinin nası l  tespit  

edilebileceği konusunda da uygulamalar yapmıştım.  Aralık ayı  

içeris inde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan i le oğlu Bi la l Erdoğa n 
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arasında geçtiği iddia edi len konuşmalar Youtube’da 

yayınlanıyordu. Hemen i lgil i  ses dosyasını bi lgisayarıma indirmiş 

ve anal izini  yapmışt ım.  

Ses analiz inde kul landığım yazı lım Audacity idi.  Bu 

yazıl ım açık kodlu olup herkes tarafından ücretsiz  

kul lanı labilmektedir.  Günlerce ses konuşmaları i le i lgil i  anal iz  

yapıp gerçekten de söz konusu konuşmaların Başbakan ile oğluna 

ait  olup olmadığını araştırdım. Bunu yapabilmek iç in de daha 

önceden gene sosyal medyada yayınlanmış önceki  seslerin de 

anal izine iht iyaç  vardı.  Bunları  da gene kolayca Youtube’tan 

indirdim.  

Wilmington Üniversitesinden Joshua Marpet is imli  

öğretim elemanı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan i le oğlu Bila l  

Erdoğan arasında geçen konuşmaların montaj o lup olmadığı 

konusunda bir rapor yayımlamışt ı.  A slında Marpet bu raporu 

kendisine gelen bir talep üzerine yapmışt ı.  B iri leri  kendisine 

konuşmaları servis etmiş ve kaydın montaj olup olmadığı  

konusunda bir  rapor düzenlemesini  talep etmişti.  Joshua Marpet 

büyük bir ustalıkla öyle bir rapor hazır lamışt ı ki  ne şiş yansın ne 

kebap misali  bir  görüş bildirmişti .  Sonuçta kendisine i leti len ses 

kayıtlarında “bir  montajın  olmadığı  bir  kayda benziyor ” diyor.  Bu 

cümleyi  yazarak,  söz konusu konuşmanın montaj lanmadığını,  

Başbakan Erdoğan ile oğlu Bila l  Erdoğan arasınd a gerçek bir  

konuşma olduğunu ima etmeye çalışırken, hemen akabinde de ses 

kaydının orij inalinin üzerinde bir  anal iz yapılmadığı sürece,  

montaj lanıp montajlanmadığının söylemeyeceğini  belirterek,  

topu taca atmış oluyordu.  

Bu rapor taraflarca kendi leylerin e yorumlanmışt ı.  Ama 

kafalarda soru işaretleri bitmemişti.  Bu konuşmalar montaj mı 

deği l mi? Türkiye’den de çeşitl i  görüşler ortaya atı ldı .  Sonuçta 

kimse net bir sonuç üretemedi diyebil ir im.  

Biliyorum şimdi siz ler merak ediyorsunuzdur. Acaba 

benim yaptığım  anal izler  neyi  işaret ediyor.  İşte ben bu konuda 

Bişkek’te bir bildiri sunacağım ama ben de bildiride Joshua 

Marpet’in raporu i le Devlet  Bahçel i hakkında ATV’de yayımlanan 

görüntülü konuşmalarda Abdullah Öcalan ile i lgil i  söylediği iddia 
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edilen sözlerin temeline ineceğim ve bu ses tapelerinin toplumu 

nasıl  etki lediğini anlatacapım.  

Ama şu kadarını  açıkça söyleyebi lirim. Ülkemizde bu ses 

anal izini  yapabilecek kiş iler  var. Ama eminim ki Joshua Marpet’in  

talebi gibi onlar da konuşmaların kaydedildiği  i lk  ori j inal  

versiyonunun kendilerine ulaşt ır ılmasını isteyeceklerdir.  Bu da 

mümkün olmayacağına göre, bu muamma devam edip gidecektir .  

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/biskek-yolunda-makale,7126.html 

  

https://www.gunisigigazetesi.net/biskek-yolunda-makale,7126.html
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Yayınlandığı Tar ih: 11 Haziran 2014 (Çarşamba)  

 

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI BİŞKEK'TE TOPLANDI 

 

Sevgi li  okurlarım, İLDEK Yürütme Kurulunun basına 

dağıt ılmak üzere  hazırladığı  yazıyı  köşemde yayınlıyorum.  

Saygı lar ımla.  

2000 yıl ından beri düzenl i olarak yı lda en az bir kez bir  

araya gelip i let iş im fakültelerinin sorunlarının ele alındığı İLDEK 

toplantısı,  bu yı l  Kırgız istan -Türkiye Manas Üniversitesi  ev 

sahipliğinde 5-7 Haziran 2014 tarihleri arasında Bişkek'te yapıldı .  

Türkiye,  Kuzey Kıbrıs  Türk Cumhuriyeti ve Kırgız istan'da faal iyet 

gösteren üniversitelerin i letiş im fakültelerinin birçok dekanının 

ya da temsilc is inin katı l ımı i le gerçekleşen toplantıda, önemli  

karar lar al ındı.   

İ letişim fakülteleri dekanları İLDEK adıyla kendi  

aralarında kurmuş oldukları  platform sayesinde, yapmış oldukları  

eğitim ve öğretim faal iyetlerini tartışmakta, karşıl ık lı  f ikir al ış  

veriş inde bulunmakta ve daha kal itel i  bir  eğitim ortamı yara tmak 

için çaba göstermektedirler. İLDEK Yürütme Kurulu  Başkanı  

Ankara Üniversitesi İ letişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ruken 

Öztürk, aç ıl ış  konuşmasında bir  y ıl  içeris inde yapmış oldukları  

faaliyetler hakkında dekanları bi lgilendirdi.  Daha sonra söz alan 

Yürütme kurulu üyesi Prof. Dr. Asaf Varol,  dekanların yapmış 

oldukları i lk toplantıdan başlayarak, bugüne kadarki gelişmeleri 
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özetleyen bir  sunu yaptı.  İLDEK toplantıları  i le i lgil i  belgesel  

nitelik li  yazı,  kitap,  video ve resimlere ait bilgiler  verdi.    

İLDEK Genel Kurulunca al ınan kararlar arasında, bağımsız 

bir web sayfasının oluşturulması,  i let iş im fakültelerinin 

kontenjanlarının fakültelerin kendi istekleri doğrultusunda 

belirlenmesi,  yeni i letişim fakülteleri  ve bölümleri kurulurken ya 

da lisansüstü programlar aç ı l ırken;  alt yapının ve öğretim elemanı 

sayısının yeterl i  düzeyde olması koşul lar ının aranması,  tek tip 

müfredat yerine her i let iş im fakültesinin kendi bel irleyeceği  

müfredatı uygulama imkanlarının tanınması,   bir sonraki  

toplantının Ankara Üniversitesi  İ let iş im Fakültesi Dekanlığının ev 

sahipliğinde yapı lması,  gelişen teknolojiye bağl ı olarak bu 

fakültelerden mezun olanlardan aranan asgari koşul lar ı  sağlamak 

amacıyla, TS-1 puan türü yerine öğrenci  seçimimin TM -2 puan 

türü ile yapılmasının uygun  olacağının Yükseköğretim Kuruluna 

önerilmesi vb.  konularda çeşit li  kararlar a lındı.  

Yapılan seçim sonrasında yeni dönem İLDEK Yürütme 

Kurulunun aşağıdaki  üyelerden oluşması  kararlaşt ır ı ldı.  Ankara 

Üniversitesi İ letişim Fakültesi  Dekanı  Prof.  Dr. Ruken Özt ürk  

ikinci kez başkanl ığa seçil irken, Fırat Üniversitesi öğretim üyesi  

Prof. Dr.  Asaf  Varol  da,  bundan böyle İLDEK Yürütme Kurulunun 

daimi doğal üyesi  olarak görev yapması kararlaşt ırı ldı.  

2014-2015 Akademik dönemi için Yürütme Kurulunun 

aşağıdaki üyelerden oluşturuldu.  

  Prof. Dr. S.  Ruken Öztürk (Ankara Üniversitesi,  İLDEK 

Başkanı)  

  Prof. Dr. Nezih Orhon (Anadolu Üniversitesi,  İLDEK 

Başkan Yardımcısı)  

  Prof. Dr. Ni lüfer Sezer (İstanbul Üniversitesi,  Üye)  

  Prof. Dr. Hal il  Nalçaoğlu  (İstanbul Bilg i Üniversitesi,  

Üye)  

  Prof. Dr. Mehmet Küçükkurt  (Kırgızistan -Türkiye Manas 

Üniversitesi,  Üye)  

  Prof. Dr. Asaf Varol (Fırat Üniversitesi,  Daimi Üye)  

Genel Kurulun almış olduğu kararlar:  
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1.Toplantıda sunulan http://www.ildek.org web sayfası incelendi. 

Web sayfasının kapsamının genişlet ilmesine, yeni tasarımın Prof.  

Dr.  Uğur Yavuz tarafından yapılmasına,  Prof.  Dr. Asaf  Varol’un 

arşivindeki  tüm elektronik ortamdaki dokümanların web sayasına 

aktarılmasına, İ let iş im Fakülteleri P latformunun güncel  

tutulmasına,   

2. İ letişim fakültelerinde eğitim kalitesinin yükselti lmesi  iç in her 

i letişim fakültesinin kendisinin bel irleyeceği kontenjanın 

üzerinde öğrenci al ınmaması yönündeki  Genel  Kurul önerisinin 

Yüksek Öğretim Kuruluna ileti lmesi ve gerekl i giriş imlerde 

bulunmaları konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine;  

3. İ let iş im fakülteleri  ve bölümlerinin açılmasında aranan 

akademik,  teknik ve f iziki  asgari  ölçütlerinin yükseltilmesinin 

uygun olacağı yönündeki Genel Kurul önerisinin Yüksek Öğretim 

Kuruluna ilet ilmesi ve gerekli girişimlerde bulunmaları konusunda 

Yürütme Kuruluna yetki veri lmesine;  

 4. İ letişim Fakülteleri  için tek bir is im altında tek tip ortak bir  

müfredat gelişt ir i lmesinin uygun ve olanaklı o lmadığına ,  her 

fakültenin kendi misyon,  vizyonu ve kapasitesi çerçevesinde 

kendi eğitim müfredatını  oluşturmasının doğru olacağına,  

5. İ letişim Fakültelerinin gerek altyapı  gerekse akademik kadro 

konusunda yeterl i  bir  olgunluk seviyesine ulaştıktan sonra 

lisansüstü  programları  açmalarının uygun olacağı  f ikrinin 

benimsenmesine,  

6. 2015 yı l ında düzenlenecek olan 23. İLDEK toplantıs ı iç in 

İstanbul Üniversitesi i le Ankara Üniversitesi’nin talepte 

bulundukları ancak, Ankara Üniversitesi İLEF’ in kuruluşunun 50.  

yıl ı  olması nedeniyle 2015 yıl ında yapılacak olan İLDEK 

toplantısının Ankara Üniversitesi  İ let iş im Fakültesi’nin ev 

sahipliğinde yapı lmasına,  bundan böyle İ let iş im Fakültesi 

Dekanları toplantıs ına paralel olarak aynı tarihler arasında “İLDEK 

Sempozyumu” adı altında bir etkinl iğin de düzenlemesine,  

7. İ let iş im fakültelerinin bazı bölümlerinin yetenek ve beceri  

gerektirdiği göz önüne alındığında,  bu fakültelerin i lgil i  

http://www.ildek.org/
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bölümlerine ÖSYM’ce bel irlenecek bir taban puana i lave olarak,  

her fakültenin özel yetenek sınavı i le  öğrencilerini seçebilmeleri  

için durumun Yükseköğretim Kuruluna bildiri lmesine,  

8. İ let iş im Fakültelerine halen TS -1 puan türü ile öğrencilerin 

yerleşt iri ldiği  ancak, bu puan türü ile i letiş im fakültelerine 

yerleşt iri len öğrenci lerin verilen eğit im ve öğr etimi takip etmede 

zorlandıkları bi l inmektedir.  İ let iş im fakültelerinde kaliteyi daha 

yukarıya çekmek iç in ÖSYM taraf ından TM -2 puan türü ile 

öğrenci lerin yerleşt ir ilmelerini sağlamak amacıyla, her i let iş im 

fakültesinin kendi senatolarında karar alarak bu kararları  

Yükseköğretim Kuruluna kendilerinin iletmesinin uygun 

olacağına,  

9. İ letişim fakülteleri dekanları toplantı lar ına 2000 yıl ından beri  

sürekli  katı lan, her toplantının arşivlenmesini  sağlayan ve 

başından beri Yürütme Kurulunun değişmeyen tek üyesi olan Prof.  

Dr.  Asaf  Varol’un bundan böyle İLDEK’in her yı l  yeniden 

belirlenen Yürütme Kurulu üyeliği  seçimlerinden muaf tutularak,  

kurulun daimi doğal üyesi olarak görev almasına,  Yürütme 

Kurulunun Prof. Dr. Asaf Varol i le bir likte toplam 6 üyeden 

oluşmasına,  

10. Diğer 5 üye bel ir lenirken, toplantının yapıldığı  i let iş im 

fakültesi dekanı i le bir sonraki toplantının yapılacağı i let iş im 

fakültesi dekanının doğrudan üye olmasına, diğer üç üyenin ise 

her yı l  Genel Kurulda yapı lacak seçimle bel ir lenmesine, oybir liği  

i le karar verildi.  

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/iletisim-fakulteleri-dekanlari-biskekte-

toplandi-makale,7141.html 

  

https://www.gunisigigazetesi.net/iletisim-fakulteleri-dekanlari-biskekte-toplandi-makale,7141.html
https://www.gunisigigazetesi.net/iletisim-fakulteleri-dekanlari-biskekte-toplandi-makale,7141.html
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Yayınlandığı Tar ih: 4 Mart 2015 (Çarşamba)  

 

POSTACI BİMER 

 

BİMER, Başbakanlık  İ letiş im Merkezine karşıl ık 

gelmektedir.  Asl ında kısaca şikâyet merkezi demek belki daha 

doğrudur. “Başbakanlık İ letiş im Merkezi (BİMER); bil işim ve 

ilet iş im teknoloj iler i kullanılar ak hayata geçirilen bir halkla  

i l işkiler  uygulamasıdır.  BİMER, Başbakanlık  Bi lgi İşlem 

Başkanlığınca yazılımı gerçekleştir i len bir program i le web sayfası 

üzerinden kullanılan bir  sistem olup, vatandaş ile devlet  

arasındaki i let iş im kanallarını açık tutara k, müracaatların her 

zaman ve her yerden yapılabilmesini  mümkün kılmaktadır ” 

şeklinde tanımlanmışt ır.  Dileyen herkes İnternet üzerinden 

rahatsız olduğu bir konuyu BİMER’in sayfasını kullanarak ilgi l i  

mercilere ulaşt ırabi liyor.  

BİMER i lk  kul lanılmaya başla ndığında haksızl ık lar ın 

önlenebileceği,  usulsüz iş lem yapanlara karşı yaptır ımların 

yollarının açılabileceği  düşünülüyordu.  Ama gelinen nokta,  

taraf lar ı boşu boşuna meşgul etmekten, zamanların 

yit iri lmesinden öteye geçemediğini de birçok örnekte artık  

görmek mümkündür.  

Kişi haklarını korumak iç in birkaç önemli mevzuat 

yürürlüğe sokulmuştur. Bunlar içerisinde 2709 sayı lı  Kanunla 

oluşturulan T.C. Anayasasıdır.  3056 Sayıl ı  Kanun uyarınca 

Başbakanlık  Halkla İ l işki ler Daire Başkanl ığının Görevleri  
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belirlenmişti r.  3071 Sayılı  Kanun ile Di lekçe Hakkının 

Kul lanı lmasına dair düzenleme yapılmıştır .  4982 sayıl ı  B ilgi  

Edinme Hakkı Kanunu i le artık devlet s ırrı olmayan bi lgilere 

ulaşmanın yolu açı lmışt ır.  Bir de bunlara 2004/12 sayılı  Di lekçe 

ve Bi lgi Edinme Hakkının Kul lanı lmasına ve de 2006/3 sayı lı  

Başbakanlık  İ let iş im Merkezi  (BİMER) -Doğrudan Başbakanlık  

Genelgesi eklenince, “O ne kadar güvence alt ındayım,  haksızlık  

yapan er geç cezasını alacak” diye sakın heveslenmeyin (!)  Çünkü 

Türkiye’de kanunlar mükemmel bir şeki lde kaleme alınsa dahi,  o  

kanunların uygulayıcı lar ı şayet gereğini  hakkıyla yapmıyorlarsa,  

kanunların amaçlarında belirt ilen hedeflere ulaşmak kolay 

olmuyor.  

Size bazı  rakamlar sunmak istiyorum. 2006 yıl ında BİMER 

devreye alındığında, başvuru sayısı 129.297 idi.  Bu rakam 2010 

yıl ında 649.115 sayısına yükselmişti.  2013 yı l ında ulaşı lan rakam 

1.168.853 iken 2014 yıl ında müracaat edenlerin sayısı 1.124.005 

rakamına düştüğünü görüyoruz. Yani bu rakamlar şunu 

gösteriyor. Türkiye’nin nüfusuna oranlarsak ve de 18 yaş altını  

hariç tutarsak her bin kişiden yaklaşık 20 kişinin şikâyetçi,  

huzursuz ve rahatsız  olduğu bir şeyler var diye yorumlanabil ir.  Bu 

rakamlar gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında,  çok yüksek olduğu 

görülecektir.  

Diğer taraftan 2014 yı l ı  i le birl ikte artık şikâyet 

başvurularının düşeceği  s inyalini  de görmüş oluyoruz.  Çünkü 2014 

yıl ında yapı lan başvuru, 2013 yı l ına oranla 44.848 adet aşağı  

düşmüş. Yaptığı başvurunun bir sonuç getirmediğini görenlerin de 

artık bu yolu kul lanmamasından ötürü bu düşüş ün yaşandığı  

görüşündeyim.  

Durumu biraz daha açmak gerekirse, uğranı lan bir 

haksız lık sonrasında kurum içi yasal yol lar ın sonuna kadar 

kul lanı lmasına rağmen,  hala haksız lıklar ve mobbing 

uygulanıyorsa, son çare olarak BİMER’e şikâyette bulunuyorsun.  

BİMER  senin şikâyetini i lgi l i  kuruma gönderiyor. Kurum o şikâyete 

cevap vermek zorundadır.  Ama “Minareyi çalan kıl ıf ın ı uydurur ” 

misali,  kurum yuvarlak ifadelerle ve de asıl  soruna ya da 

şikâyetine cevap vermeyip, sadece işlemi yapmış olmak amacıyla 

birkaç cümle yazar. BİMER ise kurumun yazdığı cevabı gene sana 
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i letmekle görevini yerine getirdiğini sanır.  Ama sonuç kocaman 

bir s ıf ırdır .  Değişen bir şey yok. Üstel ik BİMER yolunu kul landığın 

için de yöneticiler in “Vay sen misin, bizi  ş ikâyet eden? ” deyip  

sana daha da fazla mobbing uygulamayı sürdürür.  

Dava açarsın burnundan gelir .  Uzun yıl lar  aradan geçer.  

O baskıc ı yönetim belki de  artık görev başında değildir .  Sonunda 

lanet okuyup, köşene çeki lirs in. Mobbing uygulayanların  

yaptıkları yanlarına kâr kal ır .  Velhasıl  ülkemde yönetic i koltuğuna 

oturanlar,  kendilerini kral zanneder, istedikleri  baskıyı  

uygulamaktan çekinmez, seni  muhatap  dahi kabul etmez,  

dilekçelerine uyduruk ve de yuvarlak cevaplar verir .  Sayfalar 

dolusu di lekçe ve belgeler sunmana karşın sonuç alamadığın için 

BİMER’e koşarsın. Orası  da posta sevkiyatı misal i evrak 

transferlerini  gerçekleşt ir ir.  Mahkemelerin güvenilirl i ğinin 

tart ış ıldığı  bir ülkede yüzde yüz haklı o lduğun bir davayı 

kaybetme riski yüzünden suskun kalmayı terc ih edersin ve son bir  

umut olarak “Keser döner sap döner, gün gelir  hesap döner ” 

hayali i le k in, nefret,  int ikam duyguları i le şarj olursun. Bunun 

sonucunda da bir kalp kr izi i le Hakkın rahmetine kavuşursun. Tek 

tesellin de Ahirette hesaplaşma gününde haklarının sana iade 

edileceği umududur.   

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/postaci-bimer-makale,7687.html 

  

https://www.gunisigigazetesi.net/postaci-bimer-makale,7687.html
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Yayınlandığı Tar ih: 11 Haziran 2015 (Perşembe)  

 

İLETİŞİM DEKANLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE 

 

Dile kolay tam 15 yı ldır (2000 yıl ından beri)  Türkiye’deki,  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki ve Kırgızistan’dak i  (Türkiye-

Manas Üniversitesi)  İ letişim Fakültesi Dekanlarının büyük bir  

bölümü bir araya geliyorlar. İ lk yı l larda toplantılar  daha sık  

yapılırken,  2003 yı l ından itibaren her yıl  bir üniversitenin ev 

sahipliğinde dekanların büyük bir  çoğunluğunun katıl ımıy la  

i letişimin geleceğini şeki llendirmeye çal ış ıyorlar. İşte bu yıl  da 

Ankara Üniversitesi  İ let iş im Fakültesi ev sahipl iğinde 11 -12 

Haziran 2015 tarihleri arasında gene bir aradayız.  

Peki  böyle bir organizasyon nası l  başladı? Kimler bu işe 

ön ayak oldu? Toplanıt lara katı lmakla neler elde edil iyor? Ve ben 

bu toplantılara neden katıl ıyorum?  Bu tür sorulara cevap 

bulacağınız bir yaz ıyı  kaleme al ıyorum bu hafta.  

Bendeniz 2000 yıl ında Fırat Üniversitesi İ let iş im Fakültesi  

kurucu dekanlığı görevine getir ilmiştim.  Tabi bu göreve 

getir ilmemin alt ında yatan gerçek, 1991 yıl ında benim 

planladığım bir proje i le kurduğum Fırat TV’nin ilk  yerel  

üniversite televizyonu olarak yayınlarını sürdürmüş olmasıydı.  

Fırat  Üniversitesi  televizyonu öyle kendil iğinden ortaya çıkmadı.  

Sürdürülen ısrarlı  bir mücadele sonrasında hala yayınlarını  

sürdüren bir birim.  Elbette ki bu iş i sürdürmek bir  ekip iş i,  bir  k iş i  

i le başarıy ı yakalamak mümkün mü? Ama gözden kaçırı lan en 
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önemli  bir  husus,  yoktan bir televizyon yaratma f ikr inin kimin 

eser i olduğudur. Fırat İ let iş im Fakültesi kuruluş raporunu da 1997 

de gene ben hazır lamışt ım.  O zamanlarda böyle bir proje f ikr ini  

ortaya at ıp projelendirmemiş olsaydım, şimdi ne Fırat TV olacaktı  

belki de ne de Fırat İ let işim Fakültesi 2000 yıl ında kurulabi l ecekti.  

Yoktan ortaya ç ıkarı lan bir eserde “Ben” kel imesini  

kul lanmak gerçekten de hoş değil.  “Biz” demek elbette ki  

mütevazi lik örneğidir.  Ancak, “biz” kel imesi  kul landığınızda da o 

“biz” içeris ine sonradan lütfedip projeye dahi l ettiğiniz  bazı  

kiş iler; s izin yaratt ığınız bir  esere, pervasızca, edepsizce kolayca 

sahip çıkabil iyor.  Bu tür insanlarda emeğe saygı yok. Çünkü hep 

bedavaya konarak bir şeyleri elde etmişlerdir.  

Prof. Dr. Alemdar Yalçın, 2000’li  yı l larda Gazi Üniversitesi  

İ letişim Fakültesi  dekanl ığı  görevini  sürdürüyordu. O dönemlerde 

sayı lar ı çok az o lan i let işim fakültesi dekanlarını Ankara’da bir 

toplantıya çağırmıştı .  İşbirliği  yapalım,  güçlenel im tekl if i  

yapmıştı.  Ben de o dönemlerde Fırat Üniversitesi İ letiş im 

Fakültesi  Dekanı  olarak bu toplantılara icabet ediyordum. Ama bu 

düşünceye, bir likteliğe gerçekten katkı sağlamak, elini deği l  

gövdemi taşın alt ına koyarak katkı sağl ıyordum.  

İ lk yı l lardaki toplantı lar ın herbirine koşarak gittim.  

Üstel ik  birçok organizasyona fi i len katkı  sağladım. Yani  dekanım 

deyip kenarda durmadım. Sadece misafir  gibi toplantılarda boy 

göstermedim. 2004 yıl ında da Elaz ığ’da hala di llere destan 

İ letişim Fakültesi  Dekanları  toplantısını yapmıştık. Gerçekten bu 

toplantı hala unutulmuyor. O toplantıya katı lan dekanlar 

düzenlenen mükemel organizasyonu sitayişle hala anlatıyor.  Bir  

elin parmakları  kadar elemanla bu iş leri  yapmıştık.  Dönemin 

rektörünün tam desteğini almıştık.  

İ letişim Fakültesi  dekanları Elazığ’a gelerek ortamı bizzat 

görmüşlerdi.  Ortada 1991 yıl ından beri  ye rel  yayın yapan bir  

televizyon gerçeği vardı.  Oysa hiçbir üniversitede o dönemlerde 

yerel  televziyon yoktu. E llerine Fırat  Üniversitesinin gazetesi  

tutuşturulmuştu. Büyük bir kısmı orduevinin lüks 

misafirhanesinde konuk edilmişti.  13 i letişim fakültesinin 

katı l ımıyla ortak bir  anket düzenlenmiş ve medya ödülleri 
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dağıt ılmıştı.  Bu ödüller sayesinde alanlarında ün yapmış basın 

camiasından önemli kişi ler Fırat Üniversitesine i lk defa gelmişt i.  

CNN Türk Fırat Televizyonu stüdyosundan canlı yayın yapmıştı.  

İşte bu organizasyon sayesinde Fırat  Üniversitesi İ letişim 

Fakültesinin nitelikleri fark edilmişti.  

Elazığ’da gelip ortamı gören dekanların Fırat Üniversitesi 

İ letişim Fakültesine bakış açıları olumlu yönde değişmişti.  B ir  

sonraki  dekanlar toplantısı  Kocael i Üni versitesinde 2005 yıl ında 

yapılmıştı.  Ama o yıl  ben Amerika’da olduğum iç in katılamamıştım 

(Başından beri katılamadığım bir  tek bu toplantı o lmuştur) .  2006 

yıl ında Mersin Üniversitesi  İ let iş im Fakültesi Dekanlığı ev 

sahipliğinde yapılan toplantıya,  İ let iş i m Fakültesi  Dekanı  

olmamama rağmen gene de davet edi lmişt im. O toplantıda bir  

yürütme kurulu oluştural ım fikr i gel işti ve İLDEK adında 5 kiş iden 

oluşan bir yürütme kurulu teşki l  edi ldi.  Şimdi şu noktaya 

dikkatinizi  çekmek istiyorum. Benim İ let işim Fakültes i  

dekanlığım, 2004 yıl ı  Ağustos ayında uzun süreli Amerika’ya ders 

vermek için gitmiş olmam nedeniyle son bulmuştu. Yani Mersin 

Üniversitesindeki İ letişim Fakültesi Dekanları toplantıs ına dekan 

olarak katılmamışt ım. Ama Mersin Üniversitesi yaptığı bu 

organ izasyona beni davet etmişt i.  Üstel ik eski dekanlardan 

çağrılan tek kiş i idim. İ letiş im fakültesi l isans mezunu deği ldim,  

ama çağrı lmışt ım. Çünkü Fırat TV ve 1997 yıl ından beri sürekli  

bazı  gazetelerde köşe yazarlığı  sürdürmüş olmamın gerçeği  

ortadaydı.  Toplantı lardaki  koşuturmalarım fark edi liyordu.  

Toplatıların arşivlenmesi  konusundaki gayretimi herkes 

görüyordu.  

2006 yı l ında oluşturulan İLDEK i le birlikte İ letiş im 

Fakültesi  Dekanları Yürütme Kurulunun değişmeyen daimi 

üyeliğim söz konusu olmuştu. Her yı l  yapılan dekanlar 

toplantısına mutlaka davet edil iyordum ve hatta 

organizasyonların tümünde görevler üst leniyordum. Bu sürekli l ik 

sayesinde birçok iletişim fakültesi dekanı i le işbirliği  içeris inde 

olduk. İLDEK’ in kuruluş yapısı kural ı gereği her y ıl  yeni  y ürütme 

kurulu üyeleri seçimle görev al ırken, ben hep oybirl iği  i le daimi 

üye olarak seçildim. Hatta öyle ki Genel Kurulda seçimlere 

gir ilmeden benim daimi tek üye olduğum katıl ımcı lara takdim 

edil iyordu.  
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Böyle bir manevi duygu karşısında toplantılara katkı  

sağlamak için elimden gelen maksimum gayreti göstermek 

zorundayım. İ let iş im fakültesi  dekanların teveccühüne layık 

olmanın ağır yükünü omuzlarımda taşıdığımın farkındayım. 

Yürütme Kurulundaki süreklil ik arz eden bu görevim sayesinde 

İLDEK’in tarihini en iyi  bi len kişi  durumundayım. İLDEK’in canl ı  

hafızası görevini üst lenmişim. İ let iş im eğitimine yön veren 

dekanlar bana en büyük ödülü vererek her toplantıya mutlaka 

çağırıyorlar  ve bana “daimi üye” statüsü bahşetmişler. Bundan 

daha büyük bir onur o lur mu? Bi r iler inin-beni alan dışı deyip -  

farklı  a lgı o luşturmaya çal ışmalarının ne kıymeti var ki? Beni  

benimseyen,  yaptıklarımı görmezden gelmeyen ve dolayısıyla 

katkılarıma değer veren ilet iş im fakültesi  dekanlarıy la  

birliktel iğimi devam ett ireceğim. Sağolun gönü l dostu iletişim 

fakültesi dekanları,   sizler  istediğiniz sürece aranızda olmayı  

sürdüreceğimden emin olabilirs iniz.  

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/iletisim-dekanlari-ankara-universitesinde-

makale,7860.html 

  

https://www.gunisigigazetesi.net/iletisim-dekanlari-ankara-universitesinde-makale,7860.html
https://www.gunisigigazetesi.net/iletisim-dekanlari-ankara-universitesinde-makale,7860.html
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Yayınlandığı Tar ih: 18 Haziran 2015 (Perşembe)  

 

İLDEK TOPLANTISININ ARDINDAN 

 

Türkiye’de, Kuzey Kıbrıs  Türk Cumhuriyetinde ve 

Kırgızistan’da bulunan ilet işim fakültelerinin eğit im ve öğretim 

sorunlarını ele alarak çözüm öneri leri üreten,  i letişim 

fakültelerinin görev ve sorumluluklarından yola ç ıkarak bu 

fakültelerin gelecek dönemle rdeki vizyonunu belirleyen ve 

i letişim fakültesi dekanlarının 2000 yı l ından beri y ılda en az bir  

kez bir  üniversitenin ev sahipliğinde bir araya gelerek yaptıkları 

etkinler; İ letiş im Fakülteleri Dekanları Toplantıları olarak 

adlandırı lmaktadır.  2006 yıl ından it ibaren bu etkinlikler,  

dekanların oluşturdukları İ letiş im Fakülteleri Dekanlar ı Yürütme 

Kurulu (İLDEK )  tarafından düzenlenmektedir.  

İLDEK; Mersin Üniversitesi İ letişim Fakültesi’nin ev 

sahipliğinde 6 -8 Nisan 2006 tarihlerinde 25 fakülte dekanının 

katı l ımı i le gerçekleşt ir ilen 14. İ letişim Fakülteleri  Dekanlar 

Toplantısı’nın 2 numaralı kararıyla  oluşturulmuştu. Amaç, i let iş im 

fakülteleri dekanlar toplantıs ında alınan kararların hayata 

geçiri lmesi,  i let iş im fakültelerinin sorunlarının çözümü için i lgil i  

kurumlarla i letişim içeris inde bulunulması,  İ letişim fakülteleri  

dekanlarına sunulmak üzere gelişme strateji lerinin hazırlanması  

ve dekanlar toplantılarının arşivlenmesinin sağlanmasıdır.  

İ letişim Fakülteleri Dekanları Toplantıs ının yirmi 

üçüncüsü, Ankara Üniversitesi İ letişim Fakültesi Dekanlığı ev 
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sahipliğinde 11 -12 Haziran 2015 tarihleri arasında yapı ldı.   İLDEK 

Dönem Başkanı ve Ankara Üniversitesi İ let iş im Fakültesi Dekanı  

Prof. Dr. Ruken Öztürk yapmış olduğu  aç ıl ış konuşmasında; 

İ letişim fakültelerindeki  eğitim ve öğretimin kalitesinin 

yükselt ilmesi,  i let iş im fakülteleri arasında rekabet edi lebi lir  ve 

sürdürülebi lir bir eğitim -öğretim ortamının yaratı labilmesi,  

Türkiye’de ilet iş im fakültelerinin eğitimlerinin 

değerlendiri lebilmesi ve gel işt ir i lebilmesi ,  mezunlarının ulusal  ve 

uluslararası  platformlarda tercih edi len elemanlar olarak  

ist ihdamlarının yolunun açı labilmesi için her y ıl  İLDEK Yürütme 

Kurulu aracı lığı i le toplantılarının yapı ldığını söyledi.  Türkiye’de,  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ve Kı rgızistan’daki  Türkiye -

Manas Ünivesitesi de dahi l edildiğinde 90’ın üzerinde i letişim 

fakültesinin olduğunu, bunlardan 63 tanesinin fi i len öğrencisi  

bulunduğunu ve bu seneki toplantıya 37 dekan ya da temsilcisinin 

katı ldığını aç ıkladı.   İLDEK toplantısının  Ankara Üniversitesinin 

50. Yıl  kutlamalarına denk getiri lmesinin de ayrı bir anlam 

taşıdığını ve dekanlara ev sahipl iği yapmaktan büyük memnuniyet 

duyduğunu söyledi.  

İLDEK toplantıs ında bir konuşma yapan Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Vekil i  Prof. Dr. Hasan Tahsin 

Fendoğlu,  RTÜK i le İLDEK arasında ortak ne tür çalışmalar 

yapabileceğini aç ıkladı.  Prof. Dr. Fendoğlu; Üniversitelerimiz ve 

akademisyenler tarafından i let işim sektörü ile i lgi l i  yapılan 

bi limsel araştırma ve çal ışmaların RTÜK taraf ı ndan yayınlanması 

amacıyla 2009 yıl ında İLDEK ile RTÜK arasında bir protokolün 

imzalandığını  ancak,  bu protokolden beklenen ortak çalışmanın 

arzu edi len düzeyde olmadığını ve bu protokole mutlaka işlerlik  

kazandırması  gerektiğini  bel irt i.  Prof. Dr.  Hasan T ahsin Fendoğlu,  

i letişim fakülteleri öğrencilerine RTÜK’te staj yapma imkanlarının  

sağlandığını,  bu yılk i kontenjanlarının 24 olduğunu ve i let işim 

fakülteleri öğrencilerinin bu imkandan yararlanmaları  gerektiğini  

vurguladı.   

Radyo Televizyon Yayıncı ları  Meslek Bir liği  (RATEM) 

Akademi Başkanı  Yusuf  Gürsoy ise yaptığı  konuşmada RATEM ile 

İLDEK’in hangi konularda işbir liği yapabileceğini açıkladı ve 

RATEM Mesleki Yeterl i l ik Sertif ika Merkezi’nin sınav ve 
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belgelendirme yapmak üzere yetkilendiri lmesi hakkında Ge nel 

Kurula bilgi ler verdi.   

İLDEK Yürütme Kurulu Daimi üyesi olarak bendeniz “İLDEK 

Tarihi” başlıkl ı  bir sunu yaptım. İ letişim fakültesi dekanlarının  

2000 yıl ından beri her yı l  en az bir defa olmak üzere bir araya 

geldiklerini,  bu hareketi Gazi Üniversites inden Prof. Dr. Alemdar 

Yalçın i le birl ikte başlattığımız ı ve bu yı l  23. Toplantıyı  

gerçekleşt irmenin mutluluğunu yaşadığımız ı söyledim. Başından 

beri bu toplantı lara katıldığımı, dolayısıy la bu toplantı ların canlı  

belleği durumunda olduğumu, bu toplantı la r la  i lgil i  terabayt’ lara 

ulaşmış bir arşive sahip bulunduğumu bel irttim.  Yaptığım 

nostalj ik görsel sunuda hangi yı l larda ne tür çalışmaları 

yaptığımızı,  o luşturduğumuz birl iktelik  sayesinde 2001 yı l ında 

3984 Sayıl ı  Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın ları 

Hakkındaki Kanunda değişikl ik dahi  yapı lmasını  sağladığımız ı  

açıkladım. El imdeki arşivin İLDEK tarihinin anal izi aç ısından bir 

yüksek l isans tezi  yapılabi lecek bi lgiler içerdiğini  söyledim. 

İ letişim Fakültesi dekanlarının oybir liği  i le İLDEK Yürütme 

Kurulu’na daimi üye olarak seçi lmiş olmamın benim açımdan 

büyük bir onur olduğunu ve dekanların bana tevdi ett iği bu 

teveccühün karşı l ığını yerine getirmek için canla başla 

çalışmalarımı sürdüreceğimi belirttim.  

İstanbul Yeni  Yüzyıl Üniversitesi  İ let iş im Fa kültesi Dekanı  

ve aynı zamanda İ letişim Araştırmaları Derneği  Başkanı  olan Prof.  

Dr. Aysel Az iz İLDEK Genel Kurulunda “İ letişim Fakültelerinin 

Akreditasyonu” başlıkl ı  bir  sunu yaptı.  İ let iş im fakültelerinin 

akreditasyondan geçmeleri hal inde ne tür kazançla rın 

sağlanabileceğini örnekleri i le aç ıkladı ve akreditasyon 

konusunda çalışmalar yapmak üzere kurulan komisyonun 

başkanl ığına getiri ldi.  

Anadolu Üniversitesi  İ let iş im Bi limleri  Fakültesi  Öğretim 

Üyesi  Prof.  Dr. Nezih Orhon ise ÖYP Araşt ırma Görevl iler inin   

üniversitelerde yaşadıkları s ıkınt ıları örneklerle açıkladı.  Prof. Dr.  

Nezih Orhon yapmış o lduğu diğer bir  konuşmada ise medya 

okuryazarlığı konusundaki görüşlerini  katı l ımcılarla paylaştı.  

Genel Kurulun oybir liği i le  a lmış olduğu kararlar:  
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23. İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTI KARARLARI  

11-12 Haziran 2015, Ankara Üniversitesi  

İ letişim Fakülteleri Dekanları Toplantısının y irmi üçüncüsü, 

Ankara Üniversitesi İ letiş im Fakültesi Dekanlığı ev sahipl iğinde 

11-12 Haziran 2015 tarihleri  arasında yapıldı .  Bu t oplantıda  

öncel ik li  o larak aşağıdaki aç ıklamanın yapı lmasına karar verildi :  

“İlet iş im Fakülteleri Dekanları  olarak ilet iş im,  düşünce ve ifade 

özgürlüğünün vazgeçi lmez temel hak ve özgürlüklerden olduğunu 

beyan ederiz.   Basın özgürlüğüne yönelik ihlallere, gazetecilere 

yönelik tehdit ve baskılara, f i lm, f ik ir ve sanat eserlerine yönel ik  

sansüre karşıyız .”  

Alınan diğer kararlar:  

Türkiye’de ilet iş im fakülteleri mezunlarının mesleki eğit imlerinin 

değerlendiri lebilmesi ve geliştiri lebi lmesi amacıyla bir  “İ let iş i m 

Eğit imi ve Akreditasyon Kurulunun” (İLEDAK) kurulmasına;  

akreditasyon kurulu sürecinin oluşturulması ve yürütülmesi  

sorumluluğunun İ letişim Araştırmaları Derneği ( İLAD) tarafından 

üstlenilmesinin tavsiyesine;  

İLEDAK Komisyon üyeleri:  

• Prof. Dr. Aysel Az iz  ( İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi,  Başkan)  

• Prof. Dr. Abdulrezak Altun (Ankara Üniversitesi)  

• Prof. Dr. Nezih Orhon (Anadolu Üniversitesi)  

• Prof. Dr. Süleyman İrvan (Doğu Akdeniz Üniversitesi)  

• Doç. Dr.  Berrin Yanıkkaya (Yeditepe Üniversitesi)  

• Yrd. Doç. Dr.  Nalan Büker (Işık  Üniversitesi)  

• Yrd. Doç. Dr.  Didem Sezen (İstanbul Üniversitesi)  
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Öğretim Üyesi Yetişt irme Programı (ÖYP)  i le i lgil i  olarak,  

a. Alan sınavı sorularının YÖK/ÖYP Komisyonu taraf ından ÖYP 

puanı i le öğrenci kabul  eden ilgil i  ak ademik birimlerden 

istenmesine 

b. ÖYP kontenjanları i lan edi lirken “yedek kontenjan” 

istenmesine 

c. ÖYP Araştırma Görevl ilerinin yurtdışı  akademik seyahat 

bütçelerinin iyi leşt ir i lmesine  

İ letişim Fakülteleri bünyesinde bulunan ve özel yetenek i le 

öğrenci seçimi uygun olan lisans programlarına öğrenci kabulü  

yönteminin ilgi l i  Fakülte Akademik Kurulu tarafından 

belirlenmesinin YÖK’ün ilgi l i  kurul lar ına önerilmesine;  

Öğretmenlik formasyonu sahibi  i letişim fakültesi mezunlarının 

ilköğretimde medya okuryazarlığı dersini zorunlu olarak 

okutabi lmesi ve öğretmen -öğrenci başta olmak üzere onların 

çevreleriyle i let iş im kurmak, halkla i l işki ler çalışması  yapmak, iç 

ve dış paydaşlarla i let iş imi sağlamak, eğitim kurumunun tüm 

iletişim süreçlerine danışmanlık yapmak ve her  türlü i letişim 

faaliyetini yönetmek üzere okul larda “kurumsal  i let iş im 

uzmanları”nın istihdam edi lmesinin Mil l i  Eğitim Bakanlığına 

önerilmesine;  

24. İLDEK toplantıs ının 2016 yı l ında İstanbul Üniversitesi İ let iş im 

Fakültesi’nde yapılmasına;  

İLDEK Yürütme Kurulunun üye sayısının 6’dan 7’e çıkarılmasına ve 

aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına karar verildi :   

  Prof. Dr. Ruken Öztürk (Ankara Üniversitesi,  Başkan)  

  Prof. Dr. Hatice Çubukçu (Çukurova Üniversitesi,  Başkan 

Yrd.)  

  Prof. Dr. Asaf Varol (Fırat Üniversites i,  Daimi Üye)  

  Prof. Dr. Ni lüfer Sezer (İstanbul Üniversitesi)  

  Prof. Dr. Aysel  Az iz ( İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)  

  Prof. Dr. Selma Karatepe (İnönü Üniversitesi)  
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  Doç. Dr. Ümit İnatçı (Doğu Akdeniz Üniversitesi -KKTC)  

Yürütme Kurulu kendi aralarında yaptığı seçim sonrasında Ankara 

Üniversitesi İ let iş im Fakültesi Dekanı Prof.  Dr.  Ruken Öztürk’ü bir  

kez daha İLDEK Başkanlığa seçti .   

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/ildek-toplantisinin-ardindan-

makale,7876.html 

 

  

https://www.gunisigigazetesi.net/ildek-toplantisinin-ardindan-makale,7876.html
https://www.gunisigigazetesi.net/ildek-toplantisinin-ardindan-makale,7876.html
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Yayınlandığı Tar ih: 23 Aralık 2015 (Çarşamba)  

 

EMEĞE SAYGI NEREDE? 

 

Bazı insanlar vardır ki başkalarının emeklerine hiçbir  

katkıları o lmadığı halde sonradan sahip çıkmayı  

deneyebilmektedir.  Diğer bir  kişinin emeğini  kendi emeği imiş 

gibi  lanse edenler o labil iyor. O iş i asıl  yapan sessizce bir kenarda 

dururken, o işte hiç emeği olmayan bir k iş i hasbelkader sonradan 

o işin bir ucundan tutmuşsa, o işi kendisinin yaptığını iddia 

edebil iyor.    

İnsanlar “ben” diye söze başlayınca genelde itic i olurlar. 

Bu nedenle birçok kiş i mütevazı davranmak için kendini  zorlarlar.  

Hatta diyelim ki bir emek sonucu ortaya bir ürün çıkmışsa, o  

üründe hemen hemen tüm emek kendisine ait olsa bile mütevazı  

davranarak bazı arkadaşlarını da o projeye sonradan dâhi l  

edebil ir.  Ama bu davranışı,  i ler ide başına sorun olur.  Çünkü hiç  

katkısı o lmadan bir ürü nde veya bir o luşumda ismini zikrett iği  

kiş i,  daha sonra cesaretlenir ve meseleyi tümden sahiplenebil ir.  

Fırat Üniversitesi televizyonunu projelendiren ve kuran 

kiş iy im. “Kişiy im” demek zorunda kalıyorum, çünkü bazıları bu 

gerçeği  kabullenmemek iç in ısrar ediyorlar.  Fırat Televizyonunun 

kuruluşu esnasında elbette ki dönemin yönetici lerinin ve 

çalışanların katkılar ı bulunmaktadır.  Ama projeyi yazan, projede 

görevlendiri lecek tüm elemanların seçimini yapan bendenizim. 

Uzun yıl lar canla başla televizyonun geli şmesi için çal ışanları i le 
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mücadele etmişt ik.  Fırat Televizyonundan önce E lazığ’da yerel  

bağlamda yayın yapan hiçbir televizyon şirketi bulunmuyordu. Şu 

anda yerel yayın yapan Elazığ televizyonların tümü Fırat  

Televizyonundan sonra kurulduğunu da bir kez d aha hatırlamakta 

yarar var diye değerlendir iyorum. Fırat Televizyonu Türkiye’de ilk  

yerel üniversite ve aynı  zamanda Elazığ’ın da ilk yerel  

televizyonudur.  

1997 yı l ında Fırat  Televizyonundaki birik imlerimi 

değerlendirerek, Fırat Üniversitesi bünyesinde İle t işim 

Fakültesinin kurulması iç in raporu tek başıma hazırlamıştım.  

Dönemin Rektörü Prof. Dr. Eyüp Günay İsbir  bu çal ışmaların 

arkasında idi ve tümden destekliyordu. Senatodan hazırladığım 

raporun geçmesini  sağladı  ve Bakanlar Kurulu Kararı  i le bu 

Fakülte 1997’de kurulmuş oldu. Fırat Televizyonunun İletişim 

Fakültesinin kurulmasında çok büyük rol oynadığı  kesindir.  

Derken 2000 yı l ında öğrenci alınması için İ let iş im Fakültesine 

Dekan olarak atandım ve 4 yıl ı  aşkın süre kurucu Dekanı o larak 

görev yaptım.   

Şimdi bunları niye yazma gereği duydum, onu 

açıklayayım. E lazığ’da 1988 yıl ından beri  faaliyetlerini  sürdüren 

FHGC (Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti)  bulunmaktadır.  

Mehmet Topal  bu Cemiyeti kuran kiş idir .  Şimdi o  dönemin 

yönetim kurulunda görev alan bir is i kalkıp “cemiyeti ben kurdum” 

derse, acaba kendileri nası l  tepki  verir?  Ama geçenlerde Fırat  

Üniversitesi Rektörü Cemiyeti  ziyaret ett iğinde, Cemiyet Başkanı 

“İ letişim Fakültesin in açılmasında Cemiyetimizin  katkı ları  

olmuştur” ifadesini  kul lanmıştır .  Doğrus u bu söylemine çok 

şaşırdım. Çünkü sürecin başından sonuna kadar işin içerisinde 

bulunuyordum ve bir inci derecede sorumlu kişi  idim. Nasıl  bir  

katkı sağladığını merak ediyorum.  

Sonuç olarak, insanların emeğine saygı gösterilmelidir.  

Bir  katkısı  olmadan “katkıları olmuştur” deyip sahipleni lmelidir  

diye düşünüyorum.  

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/emege-saygi-nerede-makale,8264.html 

https://www.gunisigigazetesi.net/emege-saygi-nerede-makale,8264.html
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Yayınlandığı Tar ih: 10 Mayıs 2016 (Salı)  

 

İLDEK İSTANBUL’DA TOPLANDI 

 

Uluslararası Adl i B il iş im ve Güvenlik  Sempozyumu (4th 

International İ let iş im Fakülteleri dekanlarının her yı l  bir i letişim 

fakültesinin ev sahipliğinde bir araya gelmesi süreci devam 

ediyor.  Bu bağlamda 24. İ letişim Fakülteleri  Dekanları  Genel  

Kurulu İstanbul Üniversitesi ev sahipl iğinde 5 Mayıs 2016 

Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşt i.   

Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yer alan 

İ letişim Fakülteleri Dekanları ya da temsilciler i bir araya gelerek 

iletişim eğit iminin sorunlarını tart ıştı lar.  Toplam 42 iletişim 

fakültesi dekanı ya da temsilcis inin hazır bulunduğu toplantıda ev 

sahibi olarak Prof. Dr. Nülüfer Sezer bir hoş geldiniz konuşması  

yaptı.  Akabinde İLDEK (İ letiş im Fakülteleri Dekanları  Yürütme 

Kuru lu) Dönem Başkanı Prof. Dr. Ruken Öztürk bir  yı l  süresince 

İLDEK’in faal iyetleri hakkında bi lgiler  sundu.  Stage İ let iş im 

Danışmanlığı  Ajans Başkanı,  2014 Dünya Başkanı Dr. Zehra Güngör 

İ letişim Eğit iminde sektörün fakültelerden beklentisi  ve 

taleplerinin neler olduğu konusunda bir konuşma yaptı.  Radyo 

televizyon yayıncı lar ı Meslek Birl iği Başkanı Yusuf Gürsoy,  

“Akl ıma Bir Fikir Geldi” yarışması  hakkında genel bi lgiler sundu.  

Bendeniz İLDEK belgesel ini sundum. 2000 yı l ından bugüne kadar 

İ letişim Fakültesi Dekanları toplantı lar ına en çok katılan üye 

olarak,  geçmişe görsel  ve iş itsel bir yolculuk yaptık.  Prof.  Dr.  

Aysel  Aziz,  İ letişim eğitimi i le akreditasyon konusunda bir  
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süreden beri  komisyon olarak yaptıkları çal ışmaları  anlattı .  Prof.  

Dr. Hatice Çubukçu, İ l et iş im Fakültelerine eşit ağır lıklı  puanla 

öğrenci  al ınmasının sağlayacağı faydaları  dil lendirdi .  Bendeniz 

bi lahare Türkiye’deki İ letiş im Öğretiminde Yaşanan Çel işki leri  

örnekleri i le anlattım.  İ letiş im fakülteleri  dekanlarının almış 

oldukları  kararları aşağıda takdir lerinize sunuyorum.  

24. İLETİŞİM FAKÜLTESİ  DEKANLARI TOPLANTISI  SONUÇ 

BİLDİRGESİ  

2000 yıl ından beri her y ıl  düzenl i olarak yapı lan İ letişim 

Fakülteleri  Dekanları  Toplantıs ının y irmi dördüncüsü İstanbul 

Üniversitesi İ let iş im Fakültesi Dekanlığı  ev sahipl iğinde 5 Mayıs 

2016 tarihinde İstanbul’da yapı ldı.  Ekte listesi sunulan dekanların 

veya temsilc iler inin katı l ımıyla yapılan toplantı  sonucunda 

aşağıdaki kararların alınmasına ve al ınan kararlara işler lik 

kazandırı lması  amacıyla İLDEK Yürütme Kuru luna yetki  

verilmesine oybirl iği i le karar veri ldi.   

1. Türkiye’de i letişim fakültelerinin ve programlarının akredite 

edilebilmesi  amacıyla,    çalışma yapan komisyon üyelerinin 

aşağıdaki şekilde güncel lenmesine, Prof. Dr. Aysel Aziz  

Başkanl ığında çalışmaların yürütülmesine, hazırlanacak raporun 

İLDEK Yürütme Kuruluna gereği  iç in sunulmasına ve İLDEK 

Yürütme kuruluna iş lemleri takip etme yetkisinin verilmesine;     

İLEDAK Komisyon üyeleri:  

  Prof. Dr. Aysel  Az iz ( İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi,  

Başkan)  

  Prof. Dr. Belma Akşit  (Maltepe Üniversitesi)  

  Prof. Dr. Abdulrezak Altun (Ankara Üniversitesi)  

  Prof. Dr. Aytekin İşman (Sakarya Üniversitesi)  

  Doç. Dr. Berrin Yanıkkaya (Yeditepe Üniversitesi)  

  Yrd. Doç. Dr.  Nalan Büker (Işık Üniversitesi)  

  Yrd. Doç. Dr.  Didem  Sezen ( İstanbul Üniversitesi)  

2. Analitik muhakeme gücü ağır lıkl ı  öğrenci lerin İ let iş im 

Fakültelerini  tercih etmelerini sağlamak amacıyla, ÖSYS 

yerleşt irmelerinde TS -1 puan türü yerine, TM -3 puan türüne 
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geçilebilmesi  iç in Prof.  Dr.  Hatice Çubukçu taraf ınd an gerekçel i 

bir raporun hazır lanmasına ve bu raporun YÖK’e ilet i lebi lmesi  

amacıyla İLDEK Yürütme kuruluna yetki verilmesine,  

3. İ let iş im fakülteleri  bölüm adları ve içerisinde yer aldıkları  

fakülteler göz önüne al ındığında;  Türkiye’de karmaşık bir yapını n 

mevcut o lduğu,  aynı  müfredata sahip o lmasına karşın bölüm 

adlarının değişik olduğu ve aynı bölümlerin farkl ı  fakülte 

bünyelerinde kurulduğu belir lendiğinden; bu konuda Prof. Dr. 

Asaf Varol taraf ından bir  rapor hazırlanmasına ve durumun 

Yükseköğretim Kuruluna bi ldirilmesi için İLDEK Yürütme Kuruluna 

yetki verilmesine;  

4. İ lköğretimde okutulmakta olan Medya Okuryazarl ığı dersine 

alan dışından öğretmenlerin atandığı,  oysa bu alana iletişim 

fakülteleri mezunu olup pedagojik formasyonu olan 

öğretmenlerin atamalarının yapılması gerektiği hususunun İLDEK 

Yürütme Kurulunca takip edi lemensine ve Mil l i  Eğitim Bakanlığı 

nezdinde girişimlerde bulunulmasına;  

5. Kamu kurum kuruluşlarında i letişim danışmanı ya da ilet iş im 

uzmanı olarak ist ihdam edilen elemanların genelde  alan dışından 

atandığı,  bu tür pozisyonlara ilet iş im fakülteleri  mezunlarının  

ist ihdam edilebi lmesi  için kamuoyu oluşturulması  ve İLDEK’ in 

i lgil i  kurumlarla görüşmeler yapmasına;     

6. ILDEK ile i lgi l i  her türlü içeriğinin saklanıp sürdürülebilmesi için 

http://www.i ldek.org uzantıl ı  web sayfasının yayın hayatını 

sürdürmesine, bu site i le i lgil i  nasıl  bir tasarrufun yapılacağı  

konusunda İLDEK Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,  

7. Yeni açılan ve öğretim elemanı eksikl iğ i yüzünden öğrenci  

alamayan İ letişim Fakültelerinin bir an önce öğretime geçmelerini  

sağlamak amacıyla, gelişmiş İ letişim Fakülteleri i le gelişmekte 

olan İ letişim Fakülteleri arasında işbir liği yapılmasına, öğretim 

üyesi  yetiştir i lmesi  için 2547 Sayılı  Yük seköğretim Kanunun 35.  

Maddesi  kapsamında işlemlerin yürütülmesi  hususunda İLDEK 

Yürütme Kurulunun aracı l ık yaparak öneri ler gelişt irmesinin 

uygun olacağına,     

http://www.ildek.org/
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8. İ let işim fakültelerinin disipl inlerarası bir a lan olduğu göz 

önüne al ındığında, farklı  alanlardan lisans diplomasına sahip 

mezunların İ letişim Fakültelerinde yüksek lisans ve doktora 

eğitimi yapmalarına imkân verilmelidir.  Ancak, farklı  a lanlardan 

gelenlere bil imsel hazır lık uygulanabilmesi amacıyla üniversite 

senatolarının ilet iş im fakültelerinde bi limsel hazır lık  öğretimi 

koyabilmeleri hususunda İLDEK’in öneri nitel iğinde İletişim 

Fakültelerine yazı  göndermesinin uygun olacağına;   

9. Ecnebi memleketlere gönderilecek talebe hakkındaki 1416 

sayı lı  kanun kapsamında yurtdışına İ letişim alanında yüks ek lisans  

ve doktora eğit imine gönderi len öğrencilerin sayısının hemen 

hemen yok denecek kadar az olduğu, bu kanun kapsamında 

yurtdışına gönderi len i letişim fakülteleri l isans mezunlarının 

sayı lar ını  artırmak iç in İLDEK Yürütme Kurulunun i lgil i  kurumlarla 

görüşmeler yapmasının uygun olacağına;  

10. Yeni  yürütme kurulunun aşağıdaki üyelerden oluşmasına;  

  Prof. Dr. Aysel  Az iz (Başkan)  

  Prof. Dr. Asaf Varol (Fırat Üniversitesi, Daimi Üye)  

  Prof. Dr. Ni lüfer Sezer (İstanbul Üniversitesi)  

  Prof. Dr. Abdülrezak Altun  (Ankara Üniversitesi)  

  Prof. Dr. Hatice Çubukçu (Çukurova Üniversitesi)  

  Prof. Dr. Senem Duruel  Erkı l ıç (Mersin Üniversitesi)  

  Prof.  Dr.  Ati la Yüksel  (Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesi)  

11. İLDEK Genel Kurul toplantısının Mayıs 2017 ayı içeris inde 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  ev sahipliğinde Aydın’da 

yapılmasına,  

Oybirl iği i le karar verildi .  07.05.2016    

 

Kaynak: https://www.gunisigigazetesi.net/ildek-istanbul8217da-toplandi-

makale,8582.html 

 

https://www.gunisigigazetesi.net/ildek-istanbul8217da-toplandi-makale,8582.html
https://www.gunisigigazetesi.net/ildek-istanbul8217da-toplandi-makale,8582.html
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Yayınlandığı Tar ih: 6 Şubat 2017 (Pazartesi)  

 

MEDYA OKURYAZARLIK DERSİNİ KİMLER VERMELİ? 

 

İ letişim Fakülteleri  Dekanları her yı l  bir  üniversitenin  ev 

sahipliğinde toplanarak i let iş im alanındaki  sorunları tartışmakta 

ve geleceğe yönelik  öneri ler hazır lamaktadır.  İ letişim Fakülteleri  

dekanları toplantı organizasyonunu 2006 yı l ından beri  İLDEK 

Yürütme Kurulu üst lenmektedir.  İLDEK, İ letişim Fakülteleri  

Dekanları Yürütme Kurulunun adıdır .  

İLDEK Yürütme Kurulu 7 kiş iden oluşmakta ve her y ıl  

İ letişim Fakülteleri  Dekanları  Genel Kurulunun oyları i le 

belirlenmektedir.  İLDEK Yürütme Kurulunda başından beri  daimi 

üye ve raportör olarak görev aldığım iç in,  geçmi şten günümüze 

kadar toplantılarda ele alınan konuları dolayısıyla  yakından 

bi lmekteyim. 2017 yıl ı  İLDEK Yürütme Kurulu üyeleri  aşağıdaki  

is imlerden oluşturulmuştu.  

  Prof. Dr. Aysel  Az iz ( İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv.,  Başkan)  

  Prof. Dr. Ni lüfer Sezer (İstanbul  Üniversitesi)  

  Prof. Dr. Abdülrezak Altun (Ankara Üniversitesi)  

  Prof. Dr. Hatice Çubukçu (Çukurova Üniversitesi)  

  Prof. Dr. Senem Duruel  Erkı l ıç (Mersin Üniversitesi)  

  Prof. Dr. Ati la Yüksel (Adnan Menderes Üniversitesi)  

  Prof.  Dr.  Asaf Varol (Fırat  Üniversit esi,  Daimi 

Üye/Raportör)  



258 
 

Uzun yıl lardır İLDEK Yürütme Kurulunun gündeminde 

Ortaöğretim kurumlarında programda yer alan Medya 

Okuryazarlığı  dersinin kimler taraf ından okutulması  gerektiği  

konusu tart ış ılmakta ve İLDEK sonuç bildirgelerinde bu konuda 

alınan öneri niteliğindeki kararlar i lgil i  kuruluşlara 

gönderi lmektedir.   

2010 yıl ından beri bu konuyu İLDEK gündemimizden hiç  

düşürmedik.  Bu dersin içeriğine bakı ldığında şu gerçek ortaya  

çıkmaktadır.  Adı  üzerinde “Medya Okuryazarlığı .” İçerik 

incelendiğinde de kapsadığı konuları en iy i uygulayabilecek  

kiş iler in İ letişim Fakülteleri mezunları  olacağı görülür. Ancak,  

bugüne kadar bu dersi farkl ı  alanlardan mezun öğretmenler 

taraf ından okutulduğu gerçeği yer almaktadır.  Daha doğru bir  

deyimle, sosyal branşlardan mezun ve okul idaresine yakın 

öğretmelere bu dersin okutulduğu birçok örnek ile karşı karşıya 

bulunuyoruz. Buradaki amaç, genelde i lgil i  öğretmenlere ders 

türetmektir.   

Bizde bir tabir  var.  “Ekmeği ekmekçiye ver,  bir  ekmek de üste 

ver.” Yani  ekmeği kim iyi  yapıyorsa o  işi  o kişiye bırakmak,  en 

doğru olanıdır.  Peki,  Medya Okuryazarlığı dersi iç in neden bu ilke 

uygulanmıyor? Bizdeki adam kayırma, istediği keyf iyeti sürdürme 

alışkanl ığı yüzünden, bir türlü bu tür sorunlar çözülemiyor.  

Biz İLDEK olarak şunu savunuyoruz ki  medya Okuryazarlığı  

dersinin sahipleri  İ let iş im Fakülteleri mezunlarıdır.  İ letiş im 

Fakültelerinden mezun olan ve pedagojik formasyona sahip 

kiş iler in bu dersi mükemmel vereceğinden kimsenin kuşkusu 

olmamalıdır .  

İLDEK olarak bu görüşümüzü ilgil i  kurum ve kuruluşlara 

bi ldir iyoruz. Ancak, 2010 yıl ından beri  bir  arpa boyu yol alamadık.  

Mil l i  Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Y ılmaz, yeni uygulanacak 

eğitim-öğretim müfredatında bir değişikliğe gidi leceğini ,  görüş ve 

öneriler in 10 Şubat’a kendilerine i letilmesini söylemişti .  Biz de bu 

söylemden cesaret alarak,  konunun ehemmiyetini di le getiren 

yazıları  kendilerine ilettik. Umarım bu çabalarımız sonuç verir  ve 

Medya Okuryazarlığı dersinin gerçek sahiplerinin bu tür dersleri  

vermesi sağlanır.    
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Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/medya-okuryazarlik-dersini-kimler-vermeli-

makale,9111.html 

 

  

https://www.gunisigigazetesi.net/medya-okuryazarlik-dersini-kimler-vermeli-makale,9111.html
https://www.gunisigigazetesi.net/medya-okuryazarlik-dersini-kimler-vermeli-makale,9111.html
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Yayınlandığı Tar ih: 16 Şubat 20 17 (Perşembe)  

 

İLDEK YÜRÜTME KURULU YÖK’TE 

 

İ letişim fakültesi Dekanları  Yürütme Kurulu (İLDEK), 14 

Şubat 2017 tarihinde YÖK Başkan Vekil i  Sayın Prof. Dr. Hasan 

Mandal’ ı  makamında ziyaret ederek, i letişim fakültelerinin bazı  

sorunlarını kendilerine anlatmı ştır.  İLDEK Başkanı Prof.  Dr. Aysel  

Aziz hocamız ın başkanlığında, bu toplantıya Ankara Üniversitesi  

İ letişim Fakültesi  Dekan V.  Prof.  Dr. Abdülrezak Altun, önceki 

Dekanı Prof. Dr.  Ruken Öztürk,  Gazi  Üniversitesi  Dekan V.  Prof.  

Dr. Ersin Özarslan, Başkent Üniversitesi Halkla İ l iş ik ler  veTanıt ım 

Bölümü Başkanı Prof.  Dr. Recep Tayfun, Sakarya Üniversitesi  

İ leitşim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Aytekin İşman, İstanbul Aydın 

Üniversitesi Dekan V. Prof. Dr. Hülya Yengin ve Fırat  

Üniversitesinden Prof. Dr. Asaf Var ol katı ldı.   

Başkanımız Sayın Prof. Dr.  Aysel  Aziz tarafından sunulan 

dosya içeris inde yer alan ve son zamanlarda kamuoyunun 

gündeminde olan Medya Okuryazarlığı dersi i le i lgi l i  raporu 

aşağıda sunuyorum.   

İLETİŞİM EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ  RAPOR  

Kısa  Tarihçe  

Ülkemizde 4 yı l l ık i letiş im eğitimi 1965 yı l ında Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilg i ler Fakültesi Basın Yayın 

Yüksekokulu ’nun açılması i le başladı (1).   Ankara 
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Üniversitesinden sonra İstanbul ve Ege Üniversitelerinde açı lan 

yüksekokulların sayısı,  özel eğit im veren 3 yı l l ık gazetecilik  

okul lar ının Anayasa Mahkemesi tarafından kapatı lmasından 

sonra 6’ya ç ıkt ı ve bu sayı,  vakıf üniversitelerinin açılmasına 

kadar faz la gelişme göstermedi.  

Basın Yayın Yüksekokullar ında “Gazeteci lik”, “Radyo 

Televizyon ve Sinema” i le “Halkla İ l işki ler ve Tanıtım ” olmak üzere 

3 bölüm adı a ltında öğretim yapıl ıyordu.  

1992 yıl ında ilet iş im eğitimi veren basın -  yayın 

yüksekokullarının statüsü değiştir i ldi  ve ilet iş im fakülteleri  olarak 

yeniden düzenlendi. Bu tarihten sonra d evlet üniversiteleri  

olarak “Selçuk” (Konya),  “Atatürk” (Erzurum), “Erciyes” (Kayseri),  

“Kocaeli”  ( İzmit) gibi  üniversitelerde ilet iş im eğit imi veren 

fakülteler açıldı.  

1996 yıl ından sonra hemen hemen her vakıf üniversitesi  

bünyesinde ilet iş im fakültesi  aç ı lmaya başlandı ve iletişim 

eğitimine i lgi  büyük oldu.  Vakıf  üniversiteleri yanında yeni açılan 

devlet üniversitelerinde de i letişim fakültelerine ilgi arttı.  

İ letişim fakültesi olmayan üniversiteler de ilet iş imle ilgi l i  

programlar açmaya başladı.  

İ let iş im  Eğitiminin Günümüzdeki Durumu  

  ÖSYM kitapçığında yer alan iletişim fakültesi sayısı 

56’dır.  Yalnızca Türkiye’de eğitim yapan i letişim 

fakültesi sayısı  ise 47’dir (2).  Bu fakültelerden 31’ i 

devlet,  16’sı  ise vakıf üniversitesidir.  

  İ letişim fakültelerinde 112’si devlette, 61’i vakıf i letişim 

fakültelerinde olmak üzere toplam 173 bölümde iletişim 

eğitimi yapılmaktadır.  

  Güzel Sanatlar,  Fen ve Edebiyat,  İkt isadi,  İdari ve Sosyal  

Bil imler ve İş letme Fakülteleri  gibi fakültelerde iletişim 

eğitimi veren programlar bulunmaktadır.   

  Devlet Üniversitelerinde 22 farkl ı  fakültede 29 ilet iş im 

programı bulunmaktadır.  

Vakıf Üniversitelerinde 25 farklı  fakültede 47 i let işim 

programı bulunmaktadır.  
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Her iki tür üniversitede iletişim fakülteleri dış ında 

toplam 76 programda i le tişim öğretimi yapılmaktadır.  

  Türk üniversitelerinde iletiş im fakülteleri ve i letişim dışı  

farklı  fakültelerde i letişim öğretimi yapan program sayısı  

249’dur (3).  

  Bazı üniversitelerde (devlet ve vakıf)  hem doğrudan 

iletişim fakültesi hem de başka fakülte i çerisinde aynı ya 

da benzer adlar altında ilet iş im öğretimi yapan 

programlar bulunmaktadır.  Bu konuda en yaygın 

uygulamalar Güzel  Sanatlar Fakülteleri  i le Sosyal  Bi l imler 

Fakültesi  ya da benzeri adlarla aç ılan fakülteler iç inde 

verilen ilet iş im eğit imlerid ir .   

  İ letişim eğit imiyle i lgil i  olarak, i let iş im fakültelerinde 

giderek artan sayı ve içerikte, i letişim teknolojisindeki  

gelişmeye ve sektöre olan etkisine bağl ı olarak ortaya 

çıkan yeni iş a lanlarına eleman yetişt irmek amacıyla 

“Yeni Medya”, “Dij ita l Medya”, “İ letişim Tasarımı 

Yönetimi”, “İ let işim Tasarımı”, “Medya ve İ let iş im 

Sistemleri”,  “Dij ita l Oyun Tasarımı” gibi adlar altında 

yeni bölümler açı lmaktadır.  

  Bazı i let iş im eğit imi veren fakültelerde  -  özel lik le devlet  

üniversitelerinde -   ayrıca “ikinci öğretim” ( İÖ) ve 

“uzaktan eğit im” yoluyla da i letişim eğitimi 

yapılmaktadır (4).   

  İ letişim fakültelerinde eğitimler genel olarak Türkçe 

verilmekle birl ikte, bir k ıs ım vakıf üniversitesinin ya 

tümünde ya da bazı bölümlerinde eğitim İngi lizce -  

Fransızca  (GSÜ İ letişim Fakültesi)  o larak yapı lmaktadır.  

  İ letişim eğit imi veren bölümlerin kontenjan toplamı 

12.746’dır.  (2015 -2016 eğitim yı lı) .  

  KKTC ve Türk Cumhuriyetlerinde benzer adlarla i letişim 

öğretimiyle i lgil i  programlar aç ılmış ve ÖSYM 

kitapçığında yer almıştır .  Bu fakültelerin öğrenci 

kontenjanları 960’dır  (2015 -2016 Öğretim yıl ı) .  

Özetle bel irtmek gerekirse, i letiş im alanında çeşitl i  

yükseköğretim programları içinde i letişim eğitim ve öğretimiyle 



264 
 

i lg isi olmayan fakültelerin içinde,  yeni bir i letiş im fakül tesinin 

açılmasına iht iyaç duymadan programlar aç ılmaktadır.  Bu durum, 

programlarda okuyan öğrenceleri de kimlik bunalımına sokmakta,  

gerek stajlar ında gerekse istihdamlarında sorunlar 

yaşatmaktadır.  Ayrıca, alanın gerektirdiği  nitelikte,  donanımda 

öğretim  elemanı bulmakta zorluk çekmekte; yetersiz elemanlarla 

eğitim-öğretim yapmaya çalışmaktadırlar. Bu durum bu 

programların alt yapı donanımlarının da (Radyo ve stüdyoları,  

Mac ve PC laboratuvarları,  kurgu,  fotoğrafç ıl ık  ve diğer uygulama 

odaları  gibi)  yetersiz o lmasına neden olmaktadır.  Fakültenin 

olanakları,  diğer programlara kaydır ılmakta, i let iş imle i lgil i  

programlar, bir anlamda sahipsiz kalmaktadır.  

Konunun bir diğer önemli boyutu ise, bizler i let iş im fakültesi  

dekanları,  hocaları  olarak, özel i l işkiler in dışında bu 

programların/bölümlerin yönetici leriy le,  öğretim elemanlarıyla  

akademik ya da yönetsel herhangi  bir organik bağlantı içesinde 

olmamız  mümkün deği ldir.  Örneğin i letişim fakülte dekanlarının 

yılda bir  toplandığı,  i letişimle i lgil i  sorunların ma saya yatır ıl ıp 

çözüm yollarının aradığı  İLDEK Dekanlar toplantıs ına da 

katı lmamaktadırlar.  Bir anlamda i letişim eğitim ve öğretimiyle 

i lgil i  çalışmalardan dışlanmış durumdadırlar!  

Kısaca özetlenmeye çalışı lan bu durum göz önüne al ınarak,   

i letişim fakülteleri dışında başka fakültelerin bünyesinde açılan 

iletişimle ilgi l i  programların yeniden düzenlenmesine ihtiyaç 

vardır.  

Bu konuda İLDEK olarak önerimiz, YÖK’te oluşturulacak ve 

İLDEK’in de temsil edildiği  bir  komisyonun aci len çalışmalara 

başlaması; bu konudaki  sakınca ve sıkınt ıların gideri lmesine 

yardımcı  olarak çözüm yol larını bulmasıdır.  

Referanslar  

1) 1950’l i  yı l larda İstanbul Üniversitesi İkt isat Fakültesi’ne bağl ı  

olarak Gazeteci lik  Enstitüsü tarafından meslekten gelenlerin 

eğitimiyle i lgi l i  olarak 2 yı l l ık gazeteci lik  eğitimi veri ldi.  

2) Bu fakültelerden 9’u Türk Cumhuriyetleri  devletlerinde eğitim 

vermekte ve ÖSYM kitapçığında yer almaktadır.  
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3) Örneğin, İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari  ve Sosyal  

Bil imler Fakültesi içeris inde 3 bölüm, Güz el Sanatlar  Fakültesi 

içeris inde 2 bölüm, Uygulamalı Bil imler Yüksekokulu içeris inde de 

3 olmak üzere toplam 8 bölümde i letişim öğretimi yapı lmaktadır.  

4) Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İ l işki ler ve 

Tanıt ım adı a lt ında açılan bölümün yı l l ık kontenjanı 1.500’dür.  

Tüm i letişim eğit imiyle i lgil i  kontenjan ise 3.588’dir (2015 -2016 

eğitim yı lı) .  

MEB’NIN ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA VERİLEN İLETİŞİMLE 

İLGİLİ DERSLERİN İLETİŞİM MEZUNLARI TARAFINDAN VERİLMESİ 

HAKKINDA KISA RAPOR 

Bilindiği  gibi  Mill i  Eğitim Bakanlığı  i lk  ve orta öğretiminde 

iletişimle i lgil i  derslerin veri lmesi Talim Terbiye Kurulu’nun kararı  

gereğidir.  Ancak, bu dersler seçimlik o larak konmuştur ve ders 

veren öğretmenlerin pedagojik formasyonu almış i let iş im 

fakültesi mezunları o lması  gerekirken, uygulamada bu derslerin 

uzmanlık alanı i letişim eğit imi olmayan öğretmenler tarafından 

verildiği görülmektedir.  

Oysa i let işim beceri lerinin öğrenci lere kazandırı lması,  

i letişim teknoloj is indeki  gelişmelere bağl ı olarak hız la gelişen 

medya ve sosyal medyanın toplumları giderek daha fazla 

etkilemesi,  çocuk ve gençlerin bu konularda uzman kişiler  

taraf ından bi linçlendiri lmesini zorunlu duruma getirmektedir.  Bir  

diğer deyişle, bu derslerin verilmesi,  i letişim alanında uzmanlık  

isteyen bilgi ve donanıma ihtiyaç göstermektedir.  Bu bakımdan 

iletişime i l işkin bu tür derslerin i let iş im eğit imi almış ve 

pedagojik  formasyon belgesi  bulunan ilet iş im fakülteleri  

mezunları  taraf ından verilmesi,  hem bu dersin gerektiği  gibi  

önem veri lerek,  uzman kişiler  tarafından daha iş levsel  olarak 

verilmesini sağlayacak hem de ilet iş im mezunlarına, a lmış olduğu 

eğitimle i lgil i  a landa “eğit ici” o larak çal ışma f ırsat ını verecektir.   

1. Talim Terbiye Kurulu’nun orta öğretimde okutulmasını 
öngördüğü dersler şunlardır:  
 

  Medya Okuryazarlığı  dersi (Seçmeli ders)  
Medya Okuryazarlığı  Dersi içeriği ;  
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1. İ let iş im  

2. Kitle İ letişimi  

3. Medya 

4. Televizyon 

5. Radyo 

6. Aile,  Çocuk ve Televizyon  

7. Gazete ve Dergi  

8. İnternet gibi  her insanın bi lmesi gereken temel konulardan 

oluşturmaktadır.  

(Seçmeli Medya Okuryazarl ığı dersi 2015 yıl ında seçmeli dersler 

arasında 3. Sırada yer almıştır.)  

  İ letişim ve Sunum Beceri leri  dersi (seçmeli ders)  
MEB Tal im ve Terbiye Kurulu’nun 3 Sayı lı  ve 2 Şubat 2016 tarihl i  

Ortaokul İ letiş im ve Sunum Beceri leri Dersi Öğretim Programı,  

2016 -  2017 Eğit im ve Öğretim Yıl ından it ibaren okutulmaya 

başlanmışt ır.  

  Liselerde okutulan Diksiyon ve Hitabet dersi (seçmeli  
ders)  
 

2. Bu Derslere Görevlendiri len Öğretmenler:  

2.1. Medya Okuryazarlığı  Dersi :   

Bu dersi  okutacaklar MEB Talim Terbiye Kurulu taraf ından şöyle 

belirlenmiştir:  

“Öncelikle  üniversitelerin Basın Yayın 

Yüksekokul ları/İ let iş im Fakülteler inden mezun olup hâlen Sın ıf  

Öğretmeni olarak görev yapanlar i le Gazeteci lik Alanı,  Halkla  

İ l işki ler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı,  Radyo -Televizyon Alanı  

Öğretmenleri olmak üzere, Sosyal  Bi lgiler ve Türkçe Öğretmenler i  

tarafından aylık karşı l ığı  okutulur…”  
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Uygulamada ise bu dersler,  çoğunlukla,  okul müdürleri  

dersi kendisine yazmakta ya da alan dışı  fen bilgisi,  beden eğitimi 

vb. farklı  alan öğretmenleri taraf ından verilmektedir.  

Ayrıca, Bil iş im Teknoloj ileri öğretmenleri  de 2015’te 

yapılan değişikl ik le, Medya -  Okuryazarlığı  dersini okutabi lecektir  

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayıl ı  TTKK) (Değişi k: 18/08/2015 

tarih ve 74 sayı lı  TTKK.)  

2.2. İ let iş im ve Sunum Beceriler i Dersi:  

Tamamen ilet iş im ile i lgi l i  olan bu ders,  i letişim mezunları  

taraf ından deği l,  Türk Di li  Edebiyatı ve Türkçe öğretmenleri  

taraf ından okutulmaktadır.  

2.3. Diksiyon ve Hitabet Dersi:  

İ letişim alanının önemli  bir dersi de yine konunun 

uzmanları taraf ından değil,  Türk Dili  Edebiyatı ve Türkçe 

öğretmenleri taraf ından okutulmaktadır.  

RTÜK Araştırması:  

RTÜK’ün 2012’de gerçekleştirdiği  bir  “Medya 

Okuryazarlığı Dersi Araşt ırması” bulgul arı şöyledir: Araşt ırmanın 

ikinci bölümü medya okur -yazarlığı dersi veren öğretmenlerle 

yapılan bir anket çalışmasıdır.   

Araştırma sonuçlarına göre;   Medya Okuryazarlığı dersini  

veren 77 öğretmen sırasıy la Sosyal bi lgiler,  Türkçe,  Matematik, 

Fen Bilgisi,  İngi lizce, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  i le Beden 

Eğit imi gibi farkl ı  a lan öğretmenleridir.  

İ letişim bi limine ve medyaya eleştirel bakışa il işkin bir  

dersin bu kadar farklı  ve konuyla alakasız dis iplinlerden gelen 

öğretmenler tarafından veril iyor olm asının öğrenciler  açıs ından 

yararlı  ve işlevsel olmayacağı  açıktır.  Ayrıca,  bu konuda Tal im 

Terbiye Kurulu’nun açık kararı varken bu uygulama etik de 

deği ldir.  

Sonuç olarak,  İ letişim fakülteleri  mezunlarından Medya 

Okuryazarlığı  ve i letişimle i lgi l i  diğer derslerin,  konunun uzmanı 

olan ilet iş im mezunları taraf ından, pedagojik  formasyon belgesini  
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aldıktan sonra verilmesi,  bu derslerin konulmasındaki amacı daha 

çok gerçekleştirecektir.  

İLDEK olarak sizlerden isteğimiz, bu derslerin hem 

öğrenci lerin seçmelerini  kolaylaşt ırmak ve özendirmek, hem de 

uzman olan i letişim mezunları  tarafından veri lmesinin sağlanması  

için MEB Tal im Terbiye Kurulu başkanlığı  nezdinde gerek l i  

gir iş imlerde bulunulmasıdır .  

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/ildek-yurutme-kurulu-yok8217te-

makale,9138.html 

 

  

https://www.gunisigigazetesi.net/ildek-yurutme-kurulu-yok8217te-makale,9138.html
https://www.gunisigigazetesi.net/ildek-yurutme-kurulu-yok8217te-makale,9138.html
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Yayınlandığı Tar ih: 15 Nisan 2018 (Pazar)  

 

İLDEK KONSEYİ FARKINDALIK YARATTI 

 

İLDEK Konseyi  12 -14 Nisan 2018 tarihleri arasında 

Çukurova Üniversitesi İ letişim Fakültesi ev sahipl iğinde Adana’da 

toplandı. Bu etkinlik i le İLDEK Konseyinin 26. Toplantıs ını 

gerçekleşt irmiş olduk.  2000 yı l ından beri yı lda en az bir kez  bir  

araya gelen ilet iş im fakültesi dekanları,  gitt ikçe güçlenmekte ve 

aldıkları kararlarla ses getirmektedir.   

Kanımca bu yılk i toplantının en önemli  özel liği  İLDEK 

sayesinde kurulması  gerçekleşen İLAD/İLEDAK Akreditasyon 

Kuruluşunun Ocak 2018 ayından beri YÖK Kal ite Kurulu tarafından 

tescil  edilmesidir.  Diğer bir deyimle, artık Türkiye’deki i let iş im 

fakültelerini de akredite edecek bir kuruluş oluşturuldu. Bundan 

böyle akredite edi len i letişim fakültelerinin is imleri ÖSYS 

kılavuzunda yer almış olacak. Böylece öğrenci ler tercih yaparken,  

akredite edi lmiş fakülteleri kılavuzda görebilecek.  

Bu yı l  yapılan toplantıya katı lan çağrı l ı  konuşmacılar,  

verdikleri bilgiler i le i let iş im fakültesi” dekanlarının merak 

ett ik leri konulara açıklık getirmiş oldular. YÖK Kalite Kurulu 

Başkan Yardımcısı  Prof.  Dr.  Tuncay Döğeroğlu,  Yükseköğretimde 

Kalite Güvencesinin Önemini anlatan bir sunu yaptı .  Bu kapsamda 

yeterli l ik ler çerçevesi,  yaşam boyu öğrenme, kal ite güvencesi  

yaklaşımı, kurumsal dış  değ erlendirme ve akreditasyon,  

ülkemizdeki akreditasyon kuruluşları ve kendilerinden 

beklenenler ve Türkiye’de akredite edilen lisans programları 
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hakkında bi lgiler verdi.  Dekanların bu sunuyu takip etmeleri,  

akredite sürecinde karşı laşı labilecek sorunların gi deri lmesi  

bağlamında önemli  katkı lar  sağlayacağı kuşkusuzdur.  

RTÜK Başkanı  Prof. Dr.  İ lhan Yerlikaya hocamız da 

davetimize icabet etmişt i.  Kendileri  i let iş im camiasından 

gelmektedir.  Erciyes Üniversitesinde İ letişim Fakültesi dekanı  

olarak görev yapmışt ı.  İLDEK’in i lk yıl larda yapılan toplantılarına 

da sürekli kat ılmış ve katkı sağlamıştır .  Sayın Yerlikaya,  RTÜK’ün 

sansür uygulamadığını,  kapatılan radyo ve televizyonların 

toplumun örf ve adetlerine aykır ı yayınlar yaptığını  ve para 

kazanmak amaçlı kuruluşlar oldukları için kapatı ldıklarını 

vurguladı.  Bazı kanal lar ın adeta kadın pazarlama iç in 

kul lanı ldığını,  bazılar ının şans oyunları adı altında halkı  

dolandırdıkları için kapatı ldıklarını  söyledi.   

Üstat Alpaslan Durmuş,  MEB Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanı  olarak çok değerl i  bi lgiler  sundu.  Bi lindiği  üzere i let işim 

fakültesi mezunlarının en çok peşinde oldukları konulardan biri,  

ortaöğretim kurumlarında okutulmakta olan i letişim alanı i le i lgil i  

derslere neden ilet iş im mezunlarının atanmadığı  konusu idi.  

Açık lamalar sonrasında i let iş im fakültesi mezunları şayet 

pedagojik formasyon almış ise atanmalarında sorun bulunmadığı,  

mevzuat gereği neyse onu işlettiklerini anlat ınca, i letişim 

fakültesi dekanları  konu hakkında mevzuat nedeniyle ortaya ç ıkan 

engelleri daha iyi  anlamış oldular. İ letişim derslerinin zorunlu 

okutulması iç in de başl ıca sorunun her branşın seçmeli dersleri  

zorunlu okutmanın peşinde olduğunu, bir seçmeli dersi zorunlu 

koymak iç in haftada 5 saat okutulan örneğin bir matematik dersin  

bir saatini k ı smaları gerektiğini,  bunun sonucunda da aniden 

3000’nin üzerinde öğretmenin norm kadroya takılacağını söyledi.  

Öğrenciler tercih etmeleri  halinde,  çok daha fazla i let iş im 

mezununa istihdam imkânının doğacağını bel irtti  ve dekanların 

PR yapmalarını önerdi.   

İ letişim alanında İLAD/İLEDAK kuruluşunun devreye 

alınması  sonucunda,  30’un üzerinde ilet iş im fakültesinin akredite 

olmak iç in İLAD’a başvurmuş olması,  fakültelerimiz in akredite 

olması iç in yarışa girdikleri  intibaını  bende uyandırdı.  Geçen yı l  

(2017) YÖK  Kalite Kurulu taraf ından Abant İzzet Baysal  

Üniversitesini değerlendiren takım içerisinde görev almışt ım.  
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Amerika’da da ABET kriterlerine göre 2004 -2005 yıl lar ında 

dersler vermiş ve ABET eğit imlerine katı lmışt ım. Bu nedenle 

iletişim fakültelerinin neden b ir an önce akredite o lmak 

istediklerini  çok daha iyi değerlendirebi liyorum.  

İLDEK’in misyonu ve hedefleri iç in aşağıdaki tanımlama yapıldı:   

“Fakültelerin mevcut durumlarının analizlerini yaparak,  

stratejik  yeniden yapılanmalarının esaslarını belirlemek,  yeni  

teknoloj iler in i letişim eğitimine adaptasyonunu sağlamak,  

mezunlarını rekabet edebil ir ve sürdürülebil ir  bilgi  ve beceriler le 

donatmak amacıyla,  öneri  mahiyetinde kararlar alarak ilgi l i  

kurum ve kuruluşlara göndermek, İLDEK’in misyonunu 

oluşturmaktadır.   

İ letişimcilerin tarafsız yayın yapmalarını,  yanlışların ve 

haksız lık lar ın üzerine cesurca gidebi lmelerini,  güçlüden yana 

deği l,  doğru ve hakl ıdan yana mücadele edebilecek etik kuralları  

özümsemiş i letişimcilerin yetişmelerini sağlamak için öneri ler  

üretmek, İLDEK’in hedefleri  arasındadır.  

Mezunlarının dünya ölçeğinde ilet iş im alanında rekabet 

edebil ir  düzeye çıkabilmelerini sağlamak iç in İLDEK,  söz konusu 

fakültelerin akredite edilmesini önemsemektedir.  Akreditasyonu 

sağlamak için i lgil i  yetki l i  kurul l ar ın onayını  a larak İLEDAK’ı  

( İ letişim Eğit imi Akreditasyon Kurulunu) 2018 yı l ı  Ocak ayında 

devreye sokan İLDEK, i let işim eğitiminin modernleştirilmesini,  

güncellenmesini,  sürdürülebi lir  olmasını  ve ülkenin gelişmesine 

katkı sağlayacak düzeye çıkarı lmasını  kendisine bir incil  görev 

addetmektedir.”  

Bu yıl  İLDEK Konseyi  tarafından alınan kararlar ı  aşağıda 

bilgilerinize sunuyorum.   

26. İLDEK DEKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ  

İ letişim fakülteleri dekanlarının katı l ımıyla 12 -14 Nisan 

2018 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi İ letişim Fakültesi ev 

sahipliğinde Adana’da gerçekleştiri len 26. İ letişim Fakülteleri  

Dekanlar Konseyi toplantısında;  

 İ letişim fakültelerine ÖSYS sına vı i le yerleştiri lecek 

öğrenci lerde aranacak puan türü konusu görüşüldü.  Puan türünde 
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önemli  değişikliklerin yapı ldığı  göz önüne al ınarak hangi puan 

türü i le öğrenci alınmasının daha uygun olacağı hususunda Prof.  

Dr. Hatice Çubukçu tarafından daha önce haz ırlanıp YÖK 

Başkanl ığına sunulmuş olan raporun güncellenmesine ve 

hazırlanacak nihai raporun Prof. Dr. Peyami Çelikcan ve Prof. Dr.  

Ergün Yolcu’dan oluşan bir  komisyon tarafından ilgi l i  kurum ve 

kuruluşlar nezdinde takip edi lmesine,  

İ letişim fakültelerinde  öğretim görevli lerinin istihdamı 

konusunda bir  belirs izliğin ve farklı  uygulamaların hüküm sürdüğü 

gündeme getir ildi.  İ letişim fakültelerinde öğretim görevl iler inin  

ist ihdamı konusunda ilgi l i  kurumlar nezdinde gir iş imlerde 

bulunmak üzere, Prof. Dr.  Ergün Yolcu i le Prof. Dr. Peyami 

Çelikcan’ın görevlendiri lmesine,  

Ortaöğretim kurumlarında okutulmakta olan ilet iş im 

alanları i le i lgi l i  derslerin durumlarının görüşülmesi ve söz konusu 

derslerin i let iş im fakültesi mezunları  taraf ından veri lmesini 

sağlamak amacıyla, Mil l i  Eğit im Bakanlığının i lgil i  bir imleri i le 

temasa geçi lmesi  ve bu konuda bir  rapor hazır lamaları konusunda 

İLDEK Konseyi yeni Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,  

İ lki  18-19 Ekim 2018 tarihleri arasında Mersin 

Üniversitesi ev sahipl iğinde yapı lacak  olan uluslararası  bir  

sempozyumun 2019 yı l ından it ibaren iki yılda bir düzenl i olarak 

yapılmasına, bu konuda yetkinin İLDEK Yürütme Kuruluna 

verilmesine,  

İLDEK’in akademik nitelikl i  çal ışmalara ödüller  vermesi  

konusunda çal ışma yapmak üzere Yürütme Kurulu na yetki  

verilmesine,  

İ letişim fakültelerinde öğrencilerin di l  beceri ve 

yetkinl iklerini art ırmak için dil -di lbil im/sosyo-dilbi l im gibi  

derslerin niteliklerinin bel irlenmesi  amacıyla Prof. Dr. Nazım 

Elmas i le Prof.  Dr. Hatice Çubukçu taraf ından bir rapor 

hazırlanarak Yürütme Kuruluna i leti lmesine,  

İ letişim fakültelerinin araç -gereç-arşiv ve f izik i mekânlar 

gibi imkânlarının i letişim fakülteleri öğrenci leri ve öğretim 

elemanları tarafından ortak kullanımı hakkında bir raporun Prof.  
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Dr. Nazım Elmas taraf ından hazır lanarak Yürütme Kuruluna 

i leti lmesine,  

İ letişim fakültesi mezunlarının ist ihdam alanlarının 

artırı lması amacıyla, mezunların almış oldukları farklı  unvanların 

tescil  ve kadro ihdas edilmesi amacıyla, Başbakanlık Personel  

Daire Başkanl ığına yaz ı yazı lmasına ve bu konuda yetkinin 

Yürütme Kuruluna veri lmesine,  

2019 yı l ındaki 27.  İLDEK Konseyi  toplantıs ının Giresun 

Üniversitesi Tirebolu İ letişim Fakültesi Dekanlığı  ev sahipl iğinde 

gerçekleşt ir ilmesine, 2020’de İzmir Ekonomi Üniversitesi ve 2021 

yıl ında ise Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipl iğinde 

yapılmasının benimsenmesine,  ancak 2020 i le 2021 yı l ları i le i lgil i  

nihai  kararın o  dönemlerde yapılacak İLDEK Konsey 

toplantılarında yeniden gündeme alınmasına,  

Yeni Yürütme Kurulu Üyelerinin aşağıdaki üy elerden oluşmasına  

  Prof. Dr. Aysel  Az iz (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)  

  Prof. Dr. Asaf Varol (Fırat Üniversitesi,  Daimi Üye)  

  Prof. Dr. Nazım Elmas (Giresun Üniversitesi)  

  Prof. Dr. Ergün Yolcu (İstanbul Üniversitesi)  

  Prof. Dr. Abdülrezak Altun (Ankara Üniversit esi)  

  Prof. Dr. Hatice Çubukçu (Çukurova Üniversitesi)  

  oybirl iği i le karar ver ildi .    

 

 

 
Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/ildek-konseyi-farkindalik-yaratti-

makale,9926.html 

 

  

https://www.gunisigigazetesi.net/ildek-konseyi-farkindalik-yaratti-makale,9926.html
https://www.gunisigigazetesi.net/ildek-konseyi-farkindalik-yaratti-makale,9926.html
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Yayınlandığı Tar ih: 23 Aralık 2018 (Pazar)  

 

İLETİŞİM EĞİTİMİ, İLDEK, İLAD ve İLEDAK 

 

Türkiye’de İ let işim Fakültelerinin sayı lar ı her y ı l  

artmaktadır.  Bu art ış lar yapı lırken ülkenin i letişim fakülteleri  

mezunlarına olan iht iyacına bakılmamaktadır.  İ letişim fakülte 

sayı lar ının art ırı lması,  Rektörlerin kendi  üniversitelerinde 

öğrenci sayılarını yükseltme ve siyasiler in kendi özlüklerine 

pozit if  bir başarı ekleme hevesle rinin sonucudur.   

Tartışı lan bir konu, i let işim fakültelerinde eğitim ve 

öğretimin nası l  olacağıdır.  İ let iş im Fakülteleri Dekanları Konseyi  

( İLDEK) i le İ letişim Araştırmalar Derneğinin (İLAD) birl ikte yapmış 

oldukları çalışmaların sonucu, İ letişim Eğit imi Değerlendirme 

Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) kurulmuştur.  İLEDAK,  

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) bünyesinde yer alarak 

iletişim fakültelerini  akredite yetkisini  haizdir.  İ lk  akredite edilen 

Üniversite ise Ankara Üniversitesi  İ let iş im Fakültesidir.   

İ letişim Çekirdek (Core) Eğit imi için önerilen dersler 

hakkında farkl ı  bir perspektiften görüşlerimi sizlerle paylaşmak 

ist iyorum. İ let işim Fakülteleri  öğrenci lerinde anal it ik  düşünme 

beceriler ine nasip olmak durumundadır.   Bu yüzden İLDEK olarak 

ÖSYS Yerleşti rmelerinde i letişim fakültelerine eşit ağır lık (EA)  

puan türü ile öğrenci al ınmasının mücadelesini veriyoruz. Ancak, 
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şu anda sözel puan türü i le öğrenci gelmektedir ki bu durum 

İLDEK’i rahatsız etmektedir.    

Öğrencilere anal it ik  düşünme beceri lerinin 

kazandırı lacağı alanların başında Matematik, diğer fen bilgisi ve 

bi lişim alanları gel ir.  Bu nedenle bu alanları i lgi lendiren en az iki  

dersin temel müfredatta yer alması düşülmelidir.  Bu nedenle 

İ letişim Eğit imi Temel Dersleri  içeris inde bana göre mutlaka 

istatist ik konularının ağır l ıkl ı  işlendiği bir matematik dersi 

bulunmalıdır.  Bu dersin adı doğrudan “Temel İstatist ik” olabil ir.    

“Sosyal Bil imlerde Araştırma Yöntemleri” dersi,  öneri len 

temel dersler içeris inde yer almaktadır.  Bu nedenle ayrıca bir  

“Temel İstatist ik” dersine gerek olmayacağı iddiasında bulunanlar 

olabilir.  Ben bu düşünceye katılmıyorum. Çünkü yurt dış ında 

“Sosyal Bil imlerde Araştırma Yöntemleri” dersi genelde yüksek 

lisans seviyesinde açıl ır.  Bizdeki sosyal,  fen ve sağl ık  bil imleri  

enstitüler ine ait  programlarda da “Bi limsel  Araşt ırma 

Yöntemleri” dersi yer alır.  Örneğin Fırat Üniversitesinde bu ders 

l isansüstü programları içeris inde al ınması zorunlu bir olarak 

okutulmaktadır.    

Bilimsel Araştırma Yöntemleri  dersinde iş lenen içerikte 

istatist ik  konuları yer almakla birl ikte, istat istiğin ötesinde de 

birçok farkl ı  konu ele alınmaktadır.  Benim önerim,  “Sosyal  

Bil imlerde Araştırma Yöntemleri” dersi ya son sınıf  içerisinde 

seçmeli dersler arasına konulmalı  ya da doğrudan l isansüstü 

programların içer isinde açı lmalıdır.  

Artık teknolojik  gel işmelerden İ letişim Fakültesi  

mezunlarının bihaber olması beklenemez. İ letişim Fakültelerinin 

tüm bölümlerinin öğrenci leri,  temel bil iş im teknoloji lerini  bilmek 

zorundadır.  Düşünün ki  Whatsapp hatları,  Youtube üzerin den 

anında yayınların yapı lması,  Facebook üzerinden canlı sürdürülen 

yayınlar,  cep telefonları üzerindeki uygulamalarla basit video 

kurgularının yapabilmesi,  Hangouts üzerinden çoklu görüşmelerin 

canl ı yapı labilmesi ve burada sayabi leceğim en az onlarca de ğişik  

yeni medya araçları,  i let iş im eğitiminin bir  parçası  olmuştur.  Bu 

tür konuların iş leneceği  “İ let iş im Eğitiminde Temel Bil iş im 

Teknoloji leri” veya buna benzer bir is im alt ında mutlaka 3 kredi lik  
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bir dersin i letişim eğit imi temel alanları içerisinde ye r alması 

gerektiği  kanısındayım.  

Amerika Birleşik Devletlerinde İlet iş im Eğit imi farklı  bir  

gidişat göstermektedir.  Temel Müfredatta genelde 9 bi leşen 

alanları (Component areas) oluşturulmuştur.  İ let iş im 

fakültesinde eğit im görecek bir  öğrenci,  bu 9 temel  bileşen 

alanından belirl i  kredi lerde dersler almak zorundadır.  Her temel 

alanı içerisinde ne tür derslerin alınabi leceği belirlenmiştir.   

Örneğin:  

 

1. Bileşen Alanı I: İletişim 

İ letişim beceriler i alanı (Communications) olup 6 krediyi  

sağlayacak iki  dersin seçilmesi gerekmektedir.  Bu kısımda alınan 

dersler Kompozisyon I  ve Kompozisyon II  adları a lt ında 

verilmektedir.  Kompozisyon I  içeriğinde yazı yazmanın geliş imine 

vurgu yapan İngi lizce diksiyon, cümle yapısı ve retorikte temel 

çalışma konuları işlenmektedir.  Kompozisyon II  içeriğinde ise 

İngil izce yazma beceri lerinin devam ett ir ildiği ve daha karmaşık 

yöntemlerin ele al ındığı bir içerik iz lenmektedir.  Öğrenci leri,  

akademik makaleler ve araştırma makaleleri yazmaya hazırlayan 

bir derst ir.   

2. Bileşen Alanı II: Matematik: 

Bu kısımda seçilmesi öneri len 3 kredil ik  bir matematik 

dersi,  genelde “Temel İstatistik” dersi o lmaktadır.  Bu ders 

öğrenci lere toplumdaki  istatistiklerin rolünü tanıtmak iç in  

tasarlanmış temel istatist ik lerle i lgi l i  bir  anket dersidir.  Kapsam, 

graf iksel tanımlayıcı yöntemleri,  merkezi eği lim ve varyasyon 

ölçütlerini,  istat istiksel çıkarımın temel kavramlarını,  tahmin 

edici ler kavramı, güven aral ıklar ı ve hipotez test lerine ait  

konuları içerir .  

3. Bileşen Alanı III: Yaşam ve Fiziksel Bilim 
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Bu bi leşen alanı  içeris inde 8 kredilik  ders seçilmesi  

gerekir.  İ lginç olan bu derslerin Bilimin Temeli ;  B iyoloji;  Kimya;  

Jeoloji ;  Fiz ik vb. a lanları kapsamış olmasıdır.   

4. Bileşen Alanı IV: Dil, Felsefe ve Kültür 

Öğrenciler  3 kredilik  bir  dersi  zorunlu olarak bu 

bölümden seçmek durumundadır.  Burada yer alan derslerin her 

biri  farkl ı  kültürlere ait o labi lmektedir.  Örneğin,  Dünya Müzik 

Kültürü; E lektronik Kültürün Anal izi;  1500 Yıl ına kadarki  Dünya 

Tarihi; Felsefeye Giriş; Çağdaş Ahlaki Ko nular;  İşaret Dil i;  Etnik 

Çalışmalara Gir iş; Dünya Coğrafyası ve orta derecede Arapça,  

İspanyolca, Fransızca, Almanca vb. dersler l istede yer almaktadır.     

 

5. Bileşen V: Yaratıcı Sanatlar 

Bu bölümden de 3 kredil ik  bir dersi öğrenci seçmek 

durumundadır.  Dersler arasında Görsel Sanatlara Gir iş; Sanat  

Olarak Dans; Yaratıcı Sanatlar Semineri; Fi lm Değerlendirilmesi;  

Müzik Değerlendir ilmesi;  Çiçek Tasarımı; Çağdaş Sanatları  

Keşfetme vb.  dersler bulunmaktadır.   

6. Bileşen Alanı VI: ABD Tarihi 

Amerikan tarihi  i le i lgi l i  sunulan 2 ders (6 kredi)  

alınmaktadır.   

7. Bileşen Alanı VII: Siyaset Bilimi / Devlet 

Bu bölümden 2 ders olmak üzere toplam 6 kredil ik  ders 

seçilmektedir.  Bu dersler Amerikan Devleti ve Eyalet  Yönetimi 

türü dersler olmaktadır.   

8. Bileşen Alanı VIII: Sosyal ve Davranış Bilimleri 

Bu bölümde listelenen dersler içerisinden de sadece 3 

kredil ik  bir  ders seçi lmektedir.  Dersler arasında,  Hayvanlar ve  

Toplum; Öğrenme Üzerinde Çok Kültürlülüğün Etkileri;  Kişi ler  

Arası  İ let iş im; Ceza Adalet Sistemine Giri ş; Makro ve Mikro 
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Ekonominin İ lkeleri;  İnsan,  Mekân ve Çevre; Çok Kültürlü Sağlık 

Sorunları;  Kr itik Düşünme; Psikolojiye Giriş;  Sosyoloj inin İ lkeleri;  

Sosyal Problemler vb. dersler yer almaktadır.  

9. Bileşen Alanı IX: Bileşen Alanı Seçeneği 

Bu kısımda l istelenen derslerden 4 krediyi  tamamlamak 

gerekmektedir.  Şayet 3 kredilik bir ders alınıyorsa, bunun yanında 

1 kredi lik  bir  ders daha almak gerekmektedir.  Bu bölümde yer 

alan dersler ise, İş Projelerinin Tasarımı ve Sunumu; Topluluk 

Önünde Konuşma; İş ve Meslekler için İ let iş im; Ses Üretimi ve 

Performansı; Medya Okuryazarlığı,  Ömür Boyu Sağl ık ve Zindel ik;  

Sosyal  Problemlerin Ekonomisi;  Di j ital  Çağda Araşt ırma ya da 

sadece 4 kredil ik bir Matematik dersi al ınmaktadır.    

Görüldüğü gibi  ABD’de genelde temel dersl erin kredi toplamı 42 

olmaktadır.  Diğer dersler farkl ı  birimlerden aldırı lmaktadır.  Farklı  

birimlerden aldırı lan derslerin önemli  bir bölümü Bi lişim 

Teknoloji leri a lanlarındandır.  Zaten öğrenci kendisi de bu tür 

dersler almak istemektedir.   

İ letişim Araştırmalar Derneği ( İLAD) bünyesinde oluşturulan 

İ letişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK),  

İ letişim Fakültelerinde ortak temel dersleri belirlerken,  temel 

dersler arasında “Temel İstatistik” ve “İlet iş im Eğit iminde Temel  

Bilişim Teknoloji ler i”  derslerini göz önünde bulundurması  

gerektiği  düşüncesindeyim.  

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/iletisim-egitimi-ildek-ilad-ve-iledak-

makale,10434.html 

  

https://www.gunisigigazetesi.net/iletisim-egitimi-ildek-ilad-ve-iledak-makale,10434.html
https://www.gunisigigazetesi.net/iletisim-egitimi-ildek-ilad-ve-iledak-makale,10434.html
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Yayınlandığı Tar ih: 23 Mart 2019 (Cumartesi)  

 

İLDEK KONSEYİ TİREBOLU’NDA TOPLANIYOR 

 

İ letişim Fakülteleri  Dekanları,  2000 yıl ından beri aralıksız 

olarak her y ıl  toplanıyor.  İ lk dönemlerde yılda 2 -3 kez toplandığı  

oluyordu. Son yıl larda her yı l  bir İ letişim Fakültesinin ev 

sahipliğinde sürdürülen bu etkinlik,  18 -19 Nisan 2019 tarihleri  

arasında Giresun Üniversitesi Tirebolu İ let iş im Fakültesinde 

gerçekleşt ir ilecek.  

Gururluyum, çünkü bu yıl  27. İ letişim Fakültesi Dekanları  

Konsey toplantıs ını gerçekleştireceğiz. Fırat  Üniversitesi adına 

mutluyum, çünkü bu etkinliğin başından beri (Amerika’da 

bulunmam sebebiyle 2005 yı l ı  hariç)  her etkinl ikte bizzat yer 

aldım, İ let iş im Eğit iminin Türkiye’de seyrinin canlı şahidi oldum 

ve bütün toplantılarda etkin görevler aldım. İ let iş im Fakülteleri  

Dekanlarının tümüne müteşekkir im, çünkü beni 2006 yı l ında 

kurulan İLDEK (İ let iş im Fakülteleri  Dekanları)  Konseyine daimi 

üye seçerek, bana ve dolayısıyla  Üniversiteme önemli bir görevi  

layık gördüler.  

Dile kolay,  tam 19 yıldır İLDEK aral ıksız etkinl iklerini  

sürdürmeyi başaran bir konsey kimliğine sahiptir.  Türkiye’deki,  

KKTC’deki  i letişim fakülteleri  i le Türkiye -Kırgızistan Manas 

Üniversitesi İ let iş im Fakültesi,  bu konsey içeris inde yer alıyor.  

Fakülteler sorunlar ını  konseyin gündemine getirerek,  konunun 

bütün ilet iş im fakülteleri tarafından ele alınmasını  sağlıyorlar.  
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Öneri  nitel iğinde alınan kararlar,  İLDEK Konseyi tarafından ilgi l i  

kurum ve kuruluşlara ilet ilmekte ve takibi yapı lmaktadır.  

Bugüne kadar İLDEK kons eyi tarafından başarı lan önemli  

gelişmeler yaşanmıştır.  En yeni  bir  gel işme,  İLDEK Konseyi;  

İLAD’ın (İ let iş im Araştırmaları  Derneği)  çat ıs ı a lt ında İLEDAK’ ın 

kurulmasını sağlayarak,  Türkiye’de ilet iş im fakültelerinin 

akreditasyon işlemlerini yapmaktadır.  

2018’de İLDEK ve İLAD birlikte, “Uluslararası Dij ital Çağda 

İletişim Sempozyumunu” 18 -19 Ekim 2018 tarihleri  arasında 

Mersin’de gerçekleşt irdi .  Bu sempozyuma sunulan bir kısım 

bi ldir ilerin dij ital dönüşüm ile i lgi l i  o lması,  ayrıcalıkl ı  bir durum 

olarak ortaya çıkmışt ır.   

İLDEK Konsey çal ışmalarının başından beri içerisinde 

olmam, tüm bi lgi  ve belgelerin taraf ımdan muhafaza edilmesi ve 

bunların bir k ısmını http://www.ildek.org  web adresimizde 

herkesin kullanıma açmış o lmamız, önemli bir farkındalıktır.  Bu 

web sayfası  sayesinde İLDEK Konseyinin hafızasının canlı  

tutulmasını sağladık.  

Bu web sayfasında her toplantıya ait sonuç bildirgeleri,  

gündem maddeleri,  al ınan kararlar,  toplantıya ait resimler,  İLDEK 

Yürütme Kurulunun y ı l lar it ibariy le kimlerden oluştuğu ve diğer 

birçok bi lgi  ve belge sunulmaktadır.  İnanmayacaksınız  ama benim 

iletişim ile i lgi l i  1998 yı l ından beri yazdığım köşe yazılarımın 

sayısı  91 adet olmuş. Düşünebiliyor musunuz, 91 köşe yazısı  i le 

adeta ilet iş im alanında bir hafıza oluşturabi lmişim. Bunun 

haricinde ilet iş im toplantı ları ve Fırat Televizyonu i le i lgil i  toplam 

5 kitap yayınlamışım. Geriye dönüp baktığımda,  ne denl i büyük 

bir emek sarf  ett iğimi,  her sağduyulu insan takdir edecektir  diye 

düşünüyorum.   

2019 yıl ında görüşülecek konular arasında ilet iş im 

fakültelerindeki eğit imin akreditasyon işlemleri,  İ let iş im Eğit imi 

Çekirdek Programının belirlenmesi,  Akademik Teşvik Ödeneği  

yönetmeliğinde yer alan ve i letişim fakülteleri  öğretim 

elemanlarının mağduriyet lerine sebep olan maddelerin 

http://www.ildek.org/
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görüşülmesi,  YÖK 100/2000 doktora bursu, Yükseköğretimde 

dij ita l dönüşüm vb.  i lginç konular ele alınacaktır.   

Bu yı l  İLDEK Konsey toplantısına rekor bir katıl ım 

bekl iyoruz. Toplantıda al ınacak kararları,  toplantı sonrasında 

köşemde sizlerle paylaşacağım.    

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/ildek-konseyi-tirebolunda-toplaniyor-

makale,10609.html 

  

https://www.gunisigigazetesi.net/ildek-konseyi-tirebolunda-toplaniyor-makale,10609.html
https://www.gunisigigazetesi.net/ildek-konseyi-tirebolunda-toplaniyor-makale,10609.html
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Yayınlandığı Tarih: 20 Nisan 2019 (Cumartesi)  

 

27. İLDEK KONSEY TOPLANTISI 

 

İ letişim Fakültesi  dekanları ya da temsilc ileri  18 -20 Nisan 

2019 tarihleri arasında Giresun Tirebolu’da toplandı.  Katıl ımcı  

sayısı  açısından bu toplantı bir rekora imza att ı.  Toplantıya henüz 

öğrencisi  olmayan fakülte dekanlarının da katı lması,  bir  

farkındal ık  yarattı.  Ancak üzülerek belirtmek gerekir  ki  bazı  

i letişim fakültesi dekanlıkları bu toplantıların herhalde önemini  

fark edemedikleri  iç in toplantıya katılma yönünde hiçbir  

gir iş imde bulunmadılar. Oysa bu toplantıya katı larak yönettikleri  

fakülteleri için yeni lik ve akreditasyon bağlamında belki bazı  

ipuçları yakalama fırsatı elde edebil irlerdi.  

Toplantının açıl ış ında Tirebolu Belediye Başkanl ığına yeni  

seçilen Burhan Takır’ ın diğer bazı  p rotokol mensupları i le hazır  

bulunması,  toplantıya ilçe düzeyinde verilen önemi yansıt ıyordu.  

Üniversitelerarası Kurul toplantıs ının aynı güne denk gelmesi  

nedeniyle, açı l ışta Rektör Veki li  o larak Prof.  Dr.  Mustafa Serkan 

Soylu hazır bulunuyordu.  İLDEK Kon seyi toplantısında açılış  

konuşması  ev sahibi  Dekan Prof. Dr.  Nazım Elmas’ın toplantı  

hakkında bilgi vermesi i le başladı.  Akabinde Prof. Dr. Aysel Aziz,  

İLDEK çal ışmaları ve elde edilen bazı kazanımlar hakkında bi lgiler  

verdi.  Sonrasında ise İLDEK Yürütme Kurulu daimi üyesi  bendeniz  

(Prof. Dr. Asaf Varol)  2000 yıl ından beri İLDEK toplantılarının 

bütünü hakkında genel  bi lgiler  verdim. Dekanların daha önceki  
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İLDEK toplantılarında yapılan çalışmalar hakkında görsel  ve işitsel  

bir sunu yaparak, özlemli bir serü veni kendilerine yaşattığımı 

sanıyorum.  

Giresun Valisi  Harun Sarıfakıoğul ları,  Jandarma Bölge 

Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit,  Giresun İl  Jandarma 

Komutanı Albay Bahatt in Murat Yakın, Emniyet Müdürü Fahri  

Aktaş,  Giresun Üniversitesi  Rektörü Prof.  Dr. Ce vdet Coşkun ve 

diğer protokol üyelerinin 19 Nisan akşamı veri len gala yemeğinde 

aramızda olmaları,  İLDEK Konsey toplantısına verilen önemi 

ortaya koyuyordu. Tabi  bu başarı,  ev sahipl iği yapan Üniversite 

Rektörü Prof. Dr.  Cevdet Coşkun’un ve Dekan Prof.  Dr.  Nazım 

Elmas hocamız ın kredilerinin yansıması olduğunu da belirtmeden 

geçemeyeceğim.  

Geçen dönem yapılan İLDEK çalışmaları hakkında Yürütme 

Kurulu üyeleri sırası i le söz aldı lar ve bi lgilendirme yaptılar.  

Kanımca bu toplantının en önemli  gündem maddelerind en bir i  

İLAD- İLEDAK taraf ından sürdürülen akreditasyon çalışmaları  

olmuştur. İLEDAK Başkanı Prof. Dr. Hal il  Nalçaoğlu ve önceki  

başkan Prof. Dr. Hülya Yengin akreditasyon işlemleri ve 

gelişmeleri  hakkında oluşan tereddütleri giderici aç ıklamalarda 

bulundular. Önceki dönem başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz hocamız ın 

oturum başkanlığını sürdürmesi ve demokratik bir yönetim 

sergilemesi,  gözden kaçmıyordu.  

19 Nisan günü İLDEK olarak önemli bir konuğu 

ağırl ıyorduk. Prof. Dr. Muzaffer E lmas,  Sakarya Üniversitesi  

Rektörü iken,  YÖKAK (Yükseköğretim Kal ite Kurulu) Başkanl ığına 

atanan hocamız, üniversitelerimiz in akreditasyon süreçleri  

hakkında çok önemli açıklamalarda bulundular. YÖKAK’ ı çok 

yakından takip ediyorum. Başka bir deyimle 2017 yıl ında Abant 

İzzet Baysal Üniversitesi,  2018 yıl ında Bi lec ik Şeyh Edebali  

Üniversitesinde YÖKAK Dış Değerlendir icisi olarak görevler 

almışt ım.  2017 yıl ında işlemlerin yürütülmesi  aç ıs ından bana göre 

serbestl ik derecesi fazla idi .  Yani raporlarda bütünlük açısından 

farklı l ık lar söz konusuydu.  Ama Prof. Dr. Muzaffer Elmas hoca, 

dij ital dönüşüm projesi  kapsamında bu raporların 

hazırlanmasında önemli  bir değişikliğe imza att ı ve raporların 

kanıtlar ı i le birl ikte elektronik ortamlarda düzenlenmesinin 
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yolunu açtı.  2018 yıl ı  raporları için hazır lanan dij ital ortam, 

üniversiteleri ö lçme ve değerlendirme bağlamında büyük 

kolayl ık lar sağlamıştır.  Biz değerlendir ici ler bu dij i tal dönüşümün 

paydaşları o larak (dış değerlendir ici ler) ziyadesi i le memnun 

kaldık. Çünkü değerlendirmelerimiz art ık daha raha t ölçülebi lir  

çıkt ılar iht iva etmektedir.  Kısmet o lursa 2019 yı l ında da Ardan 

Üniversitemizde de dış değerlendir ici  olarak görev alacağım ve 

dolayısıyla YÖKAK’daki di j i tal  değişim sürecini  daha iyi  anal iz  

edebileceğim.  

Toplantıyı başından sonuna kadar v ide o ve resimlerle 

kayıt alt ına alan sevgil i  eşim Nurhayat Varol’un katkı ları  

yadsınamaz.  Yıl lardır her türlü ayrıntıy ı belgeleyerek,  

www.ildek.org sayfasında arşivlenmesine büyük katkıları oluyor.  

Diğer taraftan Tirebolu İ let iş im Fakültesinin diğer öğretim 

elemanları ve en önemlisi de öğrencileri canla başla çalışarak 

katkı sağladılar. İsmen burada zikretmek mümkün olmadığı için 

hepsine şükranlarını sunuyorum.  

İ letişim Fakültesi öğrenci lerinin misafir dekanlarla görsel  

ve işitsel mülakat yapmaları da i lginç bir gel işme oldu. Örneğin 

benim röportajı  sevgi li  Gülistan Istambul’ lu yaptı.  Benim web 

sayfamı (http://www.asafvarol.com )  ve Youtube’daki  (Asaf  Varol  

kanalı)  videolarımı o kadar dikkat li  incelemiş ki,  ancak bu kadar 

güzel  sorular hazırlanabi lirdi.  Tam 36 dakika süren bir röportaj 

hazırladı.  Tebrikler.    

İLDEK Konsey toplantıs ı,  2020 yıl ında Pamukkale 

Üniversitesi İ letişim Fakültesi  Dekanlığı tarafından yapılacak.  

Dekan Prof.  Dr.  Hal il  Savaş,  yapmış o lduğu takdim i le bu 

toplantının İzmir Ekonomi Üniversitesinden kendi üniversitesine 

kaymasının müsebbibi o ldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Dekanı  

Prof. Dr.  Ebru Uzunoğlu da 2020 yıl ında İLAD - İLDEK tarafından 

ikincisi düzenlenecek olan İ let işi m sempozyumuna ev sahipl iği 

yapacak. Ebru hoca 2021’de de İLDEK Konsey toplantıs ını 

yapacak.  

İLDEK Konseyinin 6 kişiden oluşan Yürütme Kurulu üyeleri,  

dekanlarının oybir liği  i le şu şekilde belir lendi.  

www.ildek.org
http://www.asafvarol.com/
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  Prof. Dr. Ahmet Ayhan, Akdeniz Üniversitesi (Başkan)  

  Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi (Daimi Üye)  

  Prof. Dr. Nazım Elmas, Giresun Üniversitesi  

  Prof. Dr. Hal il  Savaş, Pamukkale Üniversitesi  

  Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi  

  Prof. Dr. Senem Duruel  Erkı l ınç, Mersin Üniversitesi  

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/27-ildek-konsey-toplantisi-

makale,10679.html 

 

  

https://www.gunisigigazetesi.net/27-ildek-konsey-toplantisi-makale,10679.html
https://www.gunisigigazetesi.net/27-ildek-konsey-toplantisi-makale,10679.html
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Yayınlandığı Tar ih: 01 Mayıs 2019 (Çarşamba)  

 

ELAZIĞ’DA ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ 

DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 

 

Nisan ayı,  ortaöğretim kurumlarımızda kariyer günleri  

etkinlikleri i le dolu dolu  geçiyor.  Teknoloj i  Fakültesi  Yazı l ım 

Mühendisl iği Bölümü öğretim üyeleri o larak, 2 -3 haftadan beri  

seferber olmuşuz ve okullar ı dolaşıyoruz. Bu etkinl ikleri severek 

yapıyoruz. Hem geleceğimiz olan gençlerimizle buluşmuş 

oluyoruz, hem de kendi bölümümüzü t anıt ıyoruz. Bu kapsamda 

ben ve arkadaşlarım, 20’nin üzerinde okulu z iyaret etmiş olduk.  

Bazı okulların kendileri,  biz lerle temasa geçerek kariyer 

günleri düzenlediklerini ve bizleri öğrencileri i le bir araya 

getirmek istediklerini  bel irtirken, bazı lar ını d a bizler aradık ve  

okul lar ında kariyer günleri  kapsamında söyleşi  yapmayı 

istediğimiz belirttik. Çeşitli  okul lara gittiğimiz  için de bu 

okul lar ımız ın aralarındaki farkları bariz bir  şekilde 

gözlemleyebildik. Bu yazımda gözlemlerime dayanarak, ziyaret 

ett iğ im okullarda bel ir lediğim pozitif  ve negatif  yönleri s izlere 

aktarmak istiyorum.  

Bu tür ziyaretlere giderken zaman ayır ır ım, hazırl ık  

yaparım, resmi giy inir im,  üşenmeden kamera sistemlerimi 

beraberimde götürürüm, yapacağım sunumu sonuna kadar 

videoya çeker  ve bunları  Youtube (Asaf  Varol)  kanal ımda 
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yayınlarım. Bu şeki lde tarihi bir haf ıza yaratırım ve gelecek 

nesi llere kalıc ı belgeler bırakır ım. Konferansın başlama saatine 

çok dikkat ederim, çünkü bu insani i l işkilerde olmazsa olmaz 

şartlardan biri o larak de ğerlendir irim. Öğrenci ler bu 

hassasiyetimi görmeli ler k i  i ler ide kendileri de randevularına 

zamanında gitmesi  gerektiğini öğrensinler.   

İ lk  ziyaret ett iğim okul  Elazığ Anadolu L isesi o ldu.  10 

Nisan 2019 tarihinde büyük bir heyecanla Elaz ığ Anadolu Lisesin e 

gittim. Çünkü 1987 -89 yı l ları  arasında Müdür Abdurrahman 

Gencel döneminde o okulda bilgisayar dersleri  veriyordum. 

Karşımda pır ıl  pır ıl  bir gençlik vardı.  Büyük bir heyecanla adeta 

koşarak derslere giderdim. Sorgulayan, öğrenmeye susamış bir  

gençl ik vardı karşımda.  O dönemlerde Üniversitede de bi lgisayar 

dersi veriyordum, ama Elazığ Anadolu Lisesi öğrenci lerinin 

bi lgisayarı kullanma ve program yazma arzuları,  inanın üniversite 

öğrenci lerinin çok üzerinde idi.  Üzülerek belirtmem gerekir  ki  o 

dönemin öğrenc ilerini bu okulda artık göremedim. Karşımda 

konferans sırasında uyumak isteyen, anlat ılanları dinlemekten 

sıkılan bir gençlik vardı.  Salonda sadece 3 -4 öğretmen 

bulunuyordu.   

Akabinde 12 Nisan 2019 tarihinde Elazığ Bahçeşehir 

Okul lar ında kariyer günleri etkinliğine katı ldım. Bu etkinl ik isteği  

okul  yönetiminden gelmişti .  Müdüründen öğretmenlerine kadar 

hepsi adeta seferber olmuşlardı.  Dış kapıdan ayağımı içeri  

attığımda; müdürü, rehber öğretmeni ve diğer birkaç öğretmen 

orada bekliyorlardı.  Öğrencileri  büy ük bir  istekle anlattıklarımı 

dinl iyorlardı.  İ letişim kurabi len, öğrencilerine kariyer günlerini 

gerçekten verimli  bir  söyleşiye çevirmek isteyen bir  yönetim ve 

öğretmen gurubu vardı.  Bu tür bir i lgi  gördüğünüzde,  çok daha 

motive oluyorsunuz ve gençlerin g eleceğine iyi  bir  yön vermek 

için elinizden geleni yapmış oluyorsunuz.  

15 Nisan 2019 tarihinde de Kaya Karakaya Fen Lisesine 

gittim. Konferans tekl if i,  kendilerine bölümümüz taraf ından 

ileti lmişt i.  Yani bu etkinliği  biz talep etmişt ik. Benim konuşmam 

13.00 de başlayacaktı.  Zamanında konuşmayı  başlatmak için 

12.30 da okula varmıştım.  İ let iş ime geçmem gereken kiş i henüz 

okulda yoktu. Kamera sistemini kurmam gerektiğinden,  doğrudan 



291 
 

konferans salonuna geçtim. Derken konferans başladı,  sadece 3 

öğretmen vardı  sa londa.  Öğrenciler,  fen lisesini  kazanan 

öğrenci ler. Yani yüksek puanlarla  bu okula gelmişler. İnsan bu tür 

bir i lgisiz lik  görünce de geldiğine pişman oluyor.  İçimden keşke 

gelmeseydim dedim. Konferans bitt i,  yukarıda müdür 

yardımcısının odasına çıktık,  çay  içt ik.  Müdür bey odasında,  

bekl iyorum ki beni  Müdür beyle tanışt ırsınlar. Zaten konferans 

salonuna gelme gereği duymamıştı.  Sonuçta okuldan ayrı ldım,  

ama buruktum.   

Derken 30 Nisan 2019 tarihinde bu defa da Simya 

okullar ına ziyarete gittik. Talep bizden gitmişt i.  Aslında ben bu 

okula gitmeyecektim. Çünkü bölüm öğretim üyelerimiz arasında 

görev dağıl ımı yapmıştık.  Ama okul  yönetimi kariyer günü 

etkinliğine özel likle benim de gitmemi arzulamışt ı.  Ben de çok 

yoğun olmama rağmen bu isteği nasıl  reddedebilirdi m? Okula 

vardığımızda biz leri bekleyen bir yönetimi karşımızda bulduk. İ lgi  

had safhadaydı. Bu i lgi bizleri motive etti  ve bizler büyük bir zevk 

duyarak öğrencileri bilgi lendirdik. Öğrenci ler o kadar i lgi l iydiler  

ki peş peşe sorular sordular. İşte fark bud ur.  

Bizim bu tür etkinliklere gittiğimiz i duyan Ahmet Kabaklı  

Anadolu L isesi yetkil i ler i,  bizzat beni  aramış ve bizi  kendi  

okul lar ına da beklediklerini  söylemişlerdi.  Ancak benim acilen i l  

dışına ç ıkmam gerektiğinden,  diğer bir  arkadaşı  

görevlendirmişt ik. Bana i let ilen, etkinl iğin çok güzel geçtiği idi.  

Yani şunu söylemek istiyorum. Bir  kurum başındaki  kişi  

i le şeki llenir.  Öğretmenler ve öğrenciler,  l iderin davranışlarına 

göre tavır al ır lar.  Bir tarafta kariyer gününü dolu dolu yararlı  bir 

duruma çevirmek iç in çaba sarf eden yönetimler, diğer taraftan 

da sadece kariyer günü düzenlemiş olmak iç in faaliyet sürdüren 

yönetic iler. Bu ziyaretlerin nasıl  bir  atmosferde geçtiğini merak 

mı ediyorsunuz? O zaman vaktiniz varsa, YouTube kanal ımdaki 

(Asaf Varol)  videolar ımı iz leyebil irsiniz.   

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/elazigda-ortaogretim-kurumlarinin-

dusundurdukleri-makale,10705.html 

https://www.gunisigigazetesi.net/elazigda-ortaogretim-kurumlarinin-dusundurdukleri-makale,10705.html
https://www.gunisigigazetesi.net/elazigda-ortaogretim-kurumlarinin-dusundurdukleri-makale,10705.html
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Yayınlandığı Tar ih: 2 Aralık 2019 (Pazartesi)  

 

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ BÖLÜM ADLARININ GÜNCELLENMESİ 

 

2019 yı l ının i lk  aylarında YÖK’te bölüm adlarının 

güncellenmesi amacıyla bir dizi toplantı lar yapıldı.  Kurulan 

komisyonlar birkaç kez  bir  araya gelerek,  mevc ut bölümlerdeki 

is im kargaşalarını  giderecek çözümler üretmeye çalıştılar.  Bu 

komisyonlardan Bil iş im alanı  (06 kodu)  komisyonunda ben de 

görev almışt ım.  Dolayısıy la  süreci  yakından takip etme imkânı 

bulmuştum.  

İ letişim Fakülteleri Dekanları Konseyi ( İLDEK) olarak da 

bölüm adları üzerine bir çalışma yaptık. Önce tüm dekanlara 

eposta göndererek YÖK’ün yapmış olduğu bölüm adları  

konusundaki görüşlerini  istedik. Bazı dekanlar görüşlerini  İLDEK’e 

sundular.  Zaten İ let işim Fakülteleri  kendi  görüşlerini de YÖK’e 

ayrıca i letti ler.  

Bölüm ve program kargaşasının en fazla olduğu 

alanlardan biris i i letişim fakülteleridir .  2000 -2004 yıl lar ı arasında 

Fırat Üniversitesi İ letişim Fakültesi  kurucu dekanlığını yaptım. 

Ayrıca 2000 y ıl ından beri  bu fakültelerin dekanlarının 

oluşturduğu İLDEK Konseyi içeris inde daimi üye olarak yer  

almaktayım. Dolayısıyla i letiş im fakültelerinin problemlerini de 

yakından bilmekteyim.  

ISCED (International Standard Classif icat ion of 

Education),  dünyada eğitimin standart sınıflandır ılması gayesiyle 
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yapılmış bir çalışmadır. Amaç, dünyada bölüm ve program 

adlarında bir standardizasyon oluşturmaktır.   

ISCED-F 2013 sınıflamasına göre “02 Sanat ve İnsani  

Bilimler” alt ında,  “Geniş Alan” olarak “Sanat ve İnsani  B i l imler”, 

“Dar Alan” olarak “Sanat Alanı” ve ayrıntı l ı  a lan olarak da 

“Görüntü Sanatlar ı ve Multimedya Tasarımı ” yer almaktadır.  

YÖK’ün tekl if ine göre Basım Teknoloji leri,  Dij ita l Oyun Tasarımı,  

Animasyon, Film Tasarımı ve Yönetimi, Fotoğrafçı l ık,  Radyo -

Te levizyon ve Sinema,  Sinema ve Dij ita l Medya,  Görsel  İ let iş im 

Tasarımı,  Grafik Tasarımı, Kurgu -Ses ve Görüntü Yönetimi 

programlarının bazılarının “Görüntü Sanatları ve Mutimedya 

Tasarımı” içerisinde yer alması  uygun görülmemektedir.  Şöyle ki,  

Fi lm Tasarımı ve Yönetimi, Fotoğrafçı l ık,  Radyo -Televizyon ve 

Sinema, Sinema ve Dij ital  Medya programları  önceden iletiş im 

fakülteleri içerisinde yer almaktaydı.  İLDEK olarak itirazımız,  

“Film Tasar ımı ve Yönetiminin ” “Sinema” programının alt ına  

alınmasıdır.  Çünkü var o lan kodlar içinde yer almayan " Sinema" 

l isans programı oluşturulmalıdır.  L isans program adları  " Fi lm 

Tasarım ve Yönetmenliği",  "Fi lm Tasarım ve Yazarl ık",  ve "Fi lm 

Tasarımı" olan bu üç ayrı bölüm asl ında aynı tür bir arka plana 

teorik çerçeveye sahip olduğu iç in  "Sinema" l isans programı adı  

altında birleştiri lmelidir.  

Keza “Fotoğrafçıl ık” programının “Radyo-Televizyon ve 

Sinema Bölümü” içeris inde ders olarak verilmesi  gerekir.  Sebebi 

ise bu alan temel bir ders nitel iğindedir ve dört yı l l ık bir eğit imi n 

içeriğini dolduramayacağıdır.   

Radyo-Televizyon ve Sinema ISCED-F 2013 uyarınca 

radyo-televizyon habercil iği ve yayıncı lığı ağırl ık lı  olanların 03 

tablosundaki  İ let iş im programlarıy la  bir likte değerlendir ilmesi 

gerekir.  "Radyo Televizyon" ve "Sinema"  ayrı larak 

bölümlendiri lmelidir.  Radyo ve Televizyon programlarının pek 

çoğu habercilik,  yayıncıl ık  ve sosyal  bil imler ağırl ık lıdır.  Sanat 

alanına uygun deği ldir.  ISCED sınıflamasında öngörülen hedefe 

uymamaktadır.  

“Sinema” ve “Dij ital  Medya Sinema ”, gelişen teknolojileri  de 

kapsayan bir alan olduğu için bir üst başl ık olarak dij i ta l medyayı  

zaten kapsamaktadır.  
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“Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi ” de “Radyo Televizyon ve S inema 

Bölümler”i içerisinde ders niteliğindedir.  

ISCED-F 2013 Sınıf laması  (03 Sosyal  Bil imler ,  Gazetecil ik 

ve Enformasyon) alt ında “Sosyal Bil imler ve Davranış Bilimleri ” 

Dar Alanı içeris inde  Sosyoloji  ve Kültürel  Çalışmalar” ayrıntı l ı  

alan altında yer alan aşağıdaki programlarda da sık ıntı lar  

bulunmaktadır.  Şöyle ki,  

“Kültür ve İ let iş im Bil imler i” bu programlar 0300 Tanımlanmamış 

Sosyal  Bi l imler, Gazetecil ik  ve Enformasyon alanına ya da 0388 

Sosyal Bil imler,  Gazetecil ik  ve Enformasyonla İ lgil i  

Disiplinlerarası Programlar ve Dereceler alanına taşınmalıdır.  Adı  

“İ letişim Bil imleri” olmalıdır.  Bu programların kapsam olarak 

Medya ve İ letişim programlarından bir farkı  bulunmamaktadır.  

Müfredat, teorik yaklaşım, uygulama alanları ve mesleki vaatleri 

birebir örtüşmektedir.  

İ letişim Bil imleri isim olarak “ İ letiş im Bil imleri” adı  

altında birleşebil ir .  Ayrıca,  bu programlar 0300 Tanımlanmamış 

Sosyal  Bi l imler, Gazetecil ik  ve Enformasyon alanına ya da 0388 

Sosyal Bil imler,  Gazetecil ik  ve Enformasyonla İ lgil i  

Disiplinlerarası  Programlar ve Dereceler alanına taşınmalıdır.  Bu 

programların kapsam olarak Medya ve İ letişim programlarından 

bir farkı yoktur. Müfredat, teorik yaklaşım, uygulama alanları ve 

mesleki vaatleri birebir örtüşmektedir.  

ISCED'de 0314 alt ında " İ letiş im" alanı yoktur; Kültürel  

Çalışmalar alanı sayılmaktadır.  İ let iş im Çal ışmaları i le Kültürel 

Çalışmalar örtüşmekle bir likte aynı a lan değildir.  

Yeni Medya ve İ let iş im, bu programlar 0300 

Tanımlanmamış Sosyal Bil imler,  Gazeteci lik  ve Enformasyon 

alanına ya da 0388 Sosyal Bil imler, Gazetecil ik  ve Enformasyonla 

İ lgil i  Disipl inlerarası Programlar ve Derec eler alanına 

taşınmalıdır.  Bu programların müfredatı  sadece 

habercil ik/gazetecil ik üzerine deği ldir.  Televizyon, radyo,  

internet, sosyal medya, basın için sadece haber değil,  her türlü 

içerik üretiminin öğretimi söz konusudur.  Teorik çerçeve olarak 

da "Medya Çalışmaları" (Media Studies)  sadece habercil ik i le tarif  

edilememesi  gereken,  disiplinlerarası bir a landır.  Bu alanlar tek 
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bir is im alt ında bir leşt ir i lecekse " Medya ve İ letişim" olmalıdır.  

"Yeni Medya" 1980'lerden bu yana her yeni teknoloj ik evrimde 

kul lanı lmışt ır.  Medya zaten sürekli  yenilenmektedir.  

Reklamcılık,  "Halkla  İ l işkiler  ve Reklamcıl ık" ve 

"Reklamcılık ve Halkla İ l işkiler" bölümlerinin mevcut adlarıy la  

korunup 0414'de kalması ya da disiplinlerarası niteliği nedeniyle 

0410 ya da 0419'a alınması  önerilmektedir.  

ISCED-F 2013 uyarınca halkla i l işki ler ve reklamcılık  

alanları 0414 alt ında toplanmaktadır; ancak rehberde bu ik i  

alanın birl ikte veri lemeyeceğine il işkin bir ibare yoktur. Yine 

ISCED-F 2013 rehberinde birbir iyle yakınsayan başka alanların  

hem bir likte hem de ayrı  ayrı verildiği örnekler mevcuttur (Örn:  

0412 alt ında "Bankacıl ık ve Finans",  "Bankacıl ık,  Finans ve  

Sigortacı lık", "Sigortacıl ık" programlarının bir likte bulunması).  

Öte yandan, 03 Kod'lu Sosyal Bil imler, Gazetecil ik ve 

Enformasyon Geniş Alan altında " İ letiş im"e ayrıntıl ı  alan olarak 

yer verilmesi  halinde,  tüm bu başlık lar  ayrıntı l ı  alan programları  

olarak yer alabi lir .  “Halkla İ l işkiler” ve “Reklamcıl ık” programları,  

bütünleşik bakış açısını benimseyen bölümler iç in bir arada 

kalmalıdır.  Bu, her iki disipl inin temellerine hâkim olan mezunlar 

yetiştirmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. Bu ve buna benzer 

başlıklardaki  bölümlerin reklamcılık altında toplanması,  kapsama 

dâhil  edi lmek istenen ‘ halkla i l işkiler’  disiplinini  dışarıda 

bırakmaktadır.  Ayrıca, günümüzde mesleki  anlamda her ik i alanın 

birbir inin tamamlayıcısı  niteliğinde olduğu Amerika ve Avrupa 

ülkelerinde yaygın olarak benimsenmişt ir.  Her iki alanın 

çalışanlarının birbir lerinin di linden anlayarak karşı l ıkl ı  işbirliği  

içinde çal ışmaları sektörün gerektirdiği beceri lerdendir.  

Öğrencilerin,  halkla i l işki ler ve reklamcıl ık  alanlarının asgaride 

temellerine eş derecede hâkim olması gerekir; bu alanların alt  

kır ı l ımlarına (metin yazarlığı ,  etkinlik yönetimi, kurumsal i let iş im,  

siyasal i let iş im vb.)  i lg i duyan öğrenci ler  ise seçmeli  derslerle 

uzmanlaşma yoğunluklarını kendileri bel irleyebil ir.  Eğitim 

alanındaki ve sektördeki yeni eği limler göz önünde 

bulundurulduğunda, sadece halkla i l işkiler  ya da reklamcılık  

alanına i l işkin dar uzmanlaş malar uygun değildir.  

Halkla İ l işkiler  Halkla İ l işki ler bölümü tek başına 4 y ıl l ık 

bir eğit im dolduramaz; içerisinde reklamcılık  i le i lgil i  derslerin de 
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olması gerekir .  Bu program sınıflaması  1960'larda yapı lan bir  

sınıf lamadır. Günümüzde Reklamcılık la bir likte olması daha 

uygundur.  

Görüldüğü üzere i letişim fakülteleri  bölüm ve 

programları hakkında YÖK’teki komisyon tarafından belirlenen 

ölçütler i le İ letiş im Fakülteleri Dekanlarından görüş 

gönderenlerin ve de İLDEK Konseyinin görüşleri birbirinden 

farklı l ık lar  göstermektedir.  En büyük tepki,  önceden İ letişim 

Fakülteleri bünyesinde yer alan bölüm ve programların yeni 

planlamada diğer alanlara kaydırı lmış olmasıdır.  Bu durum İLDEK 

Konseyi tarafından uygun görülmemiş ve yukarıda belirti len 

hususlar,  İLDEK Konseyi  görüşü olarak YÖK’e ilet ilmiştir .   

YÖK, daha geniş tabanlı bir  komisyon kurmaları ve farkl ı  

İ letişim fakülte elemanlarını çağırarak bu problemlere nihai  bir  

çözüm bulmalıdır.  

 

Kaynak : https://www.gunisigigazetesi.net/iletisim-fakulteleri-bolum-adlarinin-

guncellenmesi-makale,11195.html 

 

  

https://www.gunisigigazetesi.net/iletisim-fakulteleri-bolum-adlarinin-guncellenmesi-makale,11195.html
https://www.gunisigigazetesi.net/iletisim-fakulteleri-bolum-adlarinin-guncellenmesi-makale,11195.html
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http://www.asafvarol.com/gazete/index.php?
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PROF. DR. ASAF VAROL’UN KISA ÖZGEÇMİŞİ 

 

 1954 Y ıl ı ’nda Elazığ’da ( Malatacık Köyü) doğdu. 1972 -73 

yıl lar ında Almanya’da Almanca dil  eğitimi ve Makina Mühendisliği  

i le i lgil i  staj çalışmalarını tamamladı.  1976’da Almanya’da IAESTE 

bursu ile 3 ay süre i le staj yaptı .  Alman Demiryollarında staj  yaptı .  

1977’de Fırat Üniversit esi’nden bölüm birincisi o larak “Makine 

Mühendisi” unvanı i le mezun oldu ve aynı yı l  İTÜ Nükleer Enerj i  

Enstitüsü’nde yüksek l isans öğrenimine başladı.  1979’da “ Yüksek 

Mühendis” unvanını  aldı .  1978 de İTÜ Araştırma Reaktöründe 

mühendis olarak başladığı  görevini,  1979 da Fırat  

Üniversitesi’nde “Araştırma Görevlisi” olarak sürdürdü.   

1981-82’de Almanya’da (DAAD bursiyeri)  doktora 

çalışmalarının deneylerini  tamamladı  ve 1983 de KTÜ’den 

“Doktor” unvanını aldı.  1990 Yılı ’nda YÖK/Dünya Bankası Eğit im 

Projesi kapsamında 9 ay süre ile Amerika Birleşik Devletleri’nde 

(Indiana ve Purdue Üniversitelerinde) Bilgisayar Sistemleri  

konularında eğitimler aldı .  1991 yıl ında Enerj i  Eğitimi dalında 

“Doçent” unvanını aldı.  

1991 yı l ında Fırat Üniversitesinde i lk  yerel  üniversite  

televizyonunu kurdu.  

1992 de 4 ay süre i le İngi ltere’de Salford  ve Bradford 

üniversitelerinde bilgisayar destekli eğitim ve tasarım alanlarında 

akademik çal ışmalar yaptı.  1995 Yıl ında Mesleki  ve Teknik Eğit im 

ve Bi lişim konularında çal ışmalar yapmak üzere ABD’de Oklahoma 

State Üniversitesi’ne davet edildi.    

1997’de B ilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim Dal ında 

“Profesör” unvanını aldı.  1998 yıl ında kazandığı  Almanya bursu 

(DAAD) sayesinde 2 ay süre i le Bremen Üniversitesi’nde Robotik 

alanında bir proje üzerinde çalışmalar yaptı.     

1999-2002 yı l ları arasında YÖK Enfo rmatik Mil l i  Komitesi  

üyesi  olarak Türkiye’de uzaktan eğitim çal ışmalarını yönlendirdi.  

2000-2009 yıl lar ı arasında Üniversitelerarası Kurul,  Mesleki  ve 

Teknik Eğitim Doçentl ik  Temel Alan komisyon üyesi  olarak görev 

aldı.   
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2000-2004 yı l ları  arasında Fırat  Ü niversitesi  İ let iş im 

Fakültesi  kurucu dekanı  olarak görev yaptı.   

2003-2005 yıl ları  arasında ABD’de West Virgina 

Üniversitesi’nde bil imsel çalışmalar yaptı ve farklı  dersler verdi.  

2007-2008 yıl lar ında kurma çalışmalarını yürütmek üzere 

Si irt  Üniversitesi’ nde Rektör Yardımcısı ve Rektör vekil i  olarak 

görevlendiri ldi.  Aynı yı l larda Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi  

Dekanlığı görevini  sürdürdü.  

1998-2001 yı l ları arasında Doğu Anadolu Projesi (DAP) 

Fırat Üniversitesi Koordinatörü olarak görev yaptı.  2001 -2004 

yıl lar ı arasında kurduğu bir  ekip ile bir likte E lazığ, Bingöl,  Muş,  

Tuncel i,  B itl is  ve Si irt İ l ler ine ait “ İ l  Gelişme Planları  Projelerini  

tamamladı.    

1995-1998 yıl lar ı arasında YÖK ve Mill i  Eğitim Bakanlığı  

i le “Biliş im Teknoloj i leri a lanında Formatör Öğretmen Yetişt irme 

Projelerinin” koordinatörlüğünü yaptı.   

2011 yıl ında 3 ay süre ile Amerika’da Wilkes 

Üniversitesinde araştırmalar yaptı.  2013 yıl ında Sam Houston 

State Üniversitesinde güz yarıy ıl ında Adl i B il işim ve Güvenlik  

konusunda ders verdi.   

2008-2012 yıl lar ı arasında Fırat Üniversitesi Döner 

Sermaye İş letme Müdürü olarak çalıştı .  2011 yıl ında Fırat  

Üniversitesi Teknoloj i Fakültesi  Yazıl ım Mühendisl iği Bölümüne 

Profesör olarak ik inci kez ataması gerçekleşt ir ildi.  

2013 Yıl ında Amerika’da Sam Housto n State 

Üniversitesinde lisans düzeyinde Adli  B il iş ime Gir iş  dersi,  2018 ve 

2019 yıl larda ise aynı üniversiteye l isansüstü çevrimiçi dersler 

verdi.     

Fırat  Üniversitesi  Teknoloji  Fakültesi  Yazı l ım 

Mühendisl iği Uluslararası Ortak L isans Programını (UOLP) k urdu.  

Programı başarı  i le tamamlayanlara hem Fırat hem de Sam 

Houston State Üniversitelerinden ayrı ayrı olmak üzere iki  

diploma veri lmesini sağladı.   
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Prof. Dr. Asaf Varol  Türkiye’de ilk ve halen tek o lan Adli  

Bil işim Mühendisliği Bölümünün Fırat Üniversit esi  Teknoloj i  

Fakültesi  bünyesinde kurulmasını sağladı.   

2015-2017 yı l ları  arasında Amerika Birleşik Devletlerinde 

Sam Houston State Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanında ikinci  

kez yüksek l isans yaptı  ve gösterdiği üstün başarı  nedeniyle 

Üniversite taraf ından kendisine eğit imi süresince burs verildi.  

2017 Yı lında Yükseköğretim Kal ite Kurulu dış 

değerlendiric is i olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesinde, 2018 

Yılında Bilecik Şeyh Edebali  Üniversitesinde ve 2019 Yılında ise  

Ardahan Üniversitesinde değerlend i rmelerde bulundu.  

2017 yı l ında Yazıl ım ve Siber Güvenlik  Derneğini  kurdu 

(www.softcybersec.org ) .   

2000 yıl ından beri İ letişim Fakülteleri Dekanları Konseyi 

Daimi Üyesi o larak görev yapmaktadır  (www.ildek.org).  

2013 yı l ından beri,  oluşturduğu uluslararası  konsorsiyum 

sayesinde IEEE taraf ından desteklenen International Symposium 

on Digital Forensic and Security (www.isdfs.org)   etkinliğini  

yürütmektedir.    

300’ün üzerinde ulusal  ve uluslararası düzeyde 

yayımlandığı makale,  bildir i ve kitapları bulunmaktadır.  1997 -

2000 yıl lar ı arasında BT/Haber gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.  

2000 yıl ından beri  ise Günışığı Gazetesinde köşe y azarl ığını  

sürdürmektedir 

(https://www.gunisigigazetesi.net/profil/11/prof-dr-asaf-

varol) . 

Fırat Üniversitesinde ve Sam Houston State 

Üniversitesinde İngilizce dersler vermektedi r.    

Ulusal ve uluslararası  yayımlanmış 300’ü aşkın makalesi ,  

bi ldir is i,  k itapları bulunmaktadır.  Evli  ve 2 çocuk babasıdır.  

İngil izce ve Almancayı i ler i düzeyde bilmektedir.  

 

http://www.softcybersec.org/
http://www.ildek.org/
http://www.isdfs.org/
https://www.gunisigigazetesi.net/profil/11/prof-dr-asaf-varol
https://www.gunisigigazetesi.net/profil/11/prof-dr-asaf-varol
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