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BMD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sarı:

Bilişim gazetecileri, 
mesleğin olmazsa 
olmazları 
haline geldi

Gazeteci ve gazete 
yöneticilerinin yeni nesil 
yayıncılık araçlarına 
bugünden hazırlanması 
gerektiğine dikkat çeken 
Sarı,  İnternet basını için 
yeni bir yasaya gerek 
olmadığına inanıyor. 
Tüm medyada bilişim 
muhabirlerinin istihdam 
edilmediğine işaret eden 
Sarı, özellikle bilişimi 
ekonomi sayfalarının 
altında gören günlük 
gazete yöneticilerinin 
bu konuda çok ciddi bir 
bilinçlenmeye ihtiyacı 
olduğunu söyledi. 

Aslıhan Bozkurt

TBD BİLİŞİM Dergisi olarak “Medyadaki bilişim temsilcileri”, “bilişim 
habercileri”ne bundan sonraki sayılarımızda yer vermeye/ konuk 
etmeye çalışacağız. Bu  kapsamda önceliği Bilişim Muhabirleri 

Derneği’ne (BMD) verdik. BMD Yönetim Kurulu Başkanı ve BThaber Genel Yayın 
Yönetmeni Fatih Sarı, sorularımızı yanıtladı. Amaçlarını “bilişim alanında yazanların 
sorunlarına ışık tutup çözmek ve aralarında ilişkilerin daha yakın bir hale getirilmesi” 
olarak özetleyen Sarı, her yıl en az üç büyük etkinlik yapan, yeni çıkan her teknoloji 
hakkında üyelerinin uzmanlar tarafında bilgi almasını sağlayan bir yapı haline 
dönüşmeyi başardıklarını belirtti. 

BMD’nin yüzün üzerinde üyesi olduğunu ancak bunların sadece altmış kadarının 
aktif gazetecilik mesleğini icra ettiklerini bildiren Sarı, son dönemde gelişen İnternet 
yayıncılığı sayesinde üye olan son yirmi kişinin on sekizinin İnternet gazetecisi olduğuna 
dikkat çekti. 

Önümüzdeki dönemde TBD, TBV, YASAD ve TÜBİDER gibi öncü STK’larla birlikte ellerini 
taşın altına daha fazla koymayı planladıklarını söyleyen Sarı, bilişim gazetecilerinin 
mesleğin olmazsa olmazları haline geldiğini vurguladı. Sarı, işi bilişim olmayan medyada 
özellikle televizyonlarda bilişimle ilgili haberlerde BMD üyelerinden görüş alındığının 
altını çizdi. 

Tüm medya kuruluşlarında bilişim muhabirlerinin istihdam edilmediğine değinen Sarı, 
özellikle bilişimi ekonomi sayfalarının altında gören günlük gazete yöneticilerinin bu 
konuda çok ciddi bir bilinçlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi. 

Bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir haftalık gazete, bir 15 günlük dergi, on iki 
kadar da aylık dergi bulunduğunu Sarı, muhabirlerin teknolojik gelişmeler karşısında 
bilgilerini güncel tutamamalarını en büyük sorun olarak görüyor.
Gazeteci ve gazete yöneticilerinin İnternet, tablet gibi yeni nesil yayıncılık araçlarına 
aşina olup hazırlanmaya başlamaları gerektiğine işaret eden Sarı, İnternet’in artık 
basının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. 

İnternet basını için yeni bir yasaya gerek olmadığını kaydeden Sarı,  ister İnternet yazarı 
ister gazete yazarı olsun ayrım yapmadan şart aranmaksızın bu mesleği yapanlara sarı 
basın kartı verilmesini istedi. 
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- Dünya ve Türkiye’de, bilişim muhabiri 
kavramı ne zaman çıktı?

-Bu kavram dünyada ülkemize oranla daha 
erken gelişti. Teknolojilerin gelişmesi ve 
bilgisayarların hayatımıza girmesiyle birlikte 
bazı kaynaklara göre ilk bilişim yazarları 
ABD’de 60’lı, Avrupa’da ise 70’li yıllarda 
gazetecilik mesleğinde ayrışmaya başladı. 
Ülkemizde ise net bilgiler olmasa da 70’lerin 
ortasında gazeteci büyüklerimiz teknoloji 
yazmaya başladı. Bu sürece 1971 yılında 
kurulan Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) 
büyük katkısı olduğunu da söylemeden 
geçmeyelim.

- Bilişim Muhabirleri Derneği (BMD), ne 
zaman ve ne amaçla kuruldu? BMD’nin 
çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?
-BMD, 1998 yılında kurumuş sektörümüze 
göre genç bir sivil toplum örgütü. Amacımız 
bilişim alanında yazan arkadaşlarımızın 
sorunlarına ışık tutup çözmek ve aralarında 

ilişkilerin daha yakın bir hale getirilmesi 
olarak özetlenebilir. 2011 yılından bu yana 
görev yapan ve başkanlığını benim yürüttüğüm 
son yönetim kurulumuzla da yeni çalışma 
gurupları oluşturduk. Eğitim, Etkinlik ve Medya 
olarak ayrıştırdığımız bu çalışma gurupları 
üyelerimizin yeni teknolojiler hakkında eğitim 
almasından yeni etkinlik planlamasına ve 
medyada bilinirliğimizin artmasına kadar 
farklı konularda önemli çalışmalar imza 
atmayı başardı. Bugün geldiğimiz noktada her 
yıl en az üç büyük etkinlik yapan, yeni çıkan 
her teknoloji hakkında üyelerinin uzmanlar 
tarafında bilgi almasını sağlayan bir yapı 
haline dönüşmeyi başardığımız söylenebilir. 
Detaylı bilgi için www.bmd.org.tr adresi 
kullanılabilir.

- Üyeleriniz arasında gazete, dergi, haber 
ajansları, radyo, televizyon ve haber 
portalları çalışanlarının oranı/ sayısı nedir?

-BMD’nin yüzün üzerinde üyesi var ancak 

bunları sadece altmış kadar aktif gazetecilik 
mesleğini icra ediyor. Ağırlık gazete ve dergi 
çalışanlarında olsa da son dönemde gelişen 
İnternet yayıncılığı sayesinde ne mutlu ki üye 
olan son yirmi arkadaşımızın on sekiz tanesi 
İnternet gazetecisi. Televizyon tarafında ise TV 
programlarının sayısına bakarak üye sayımız 
hakkında yorum yapmak mümkün olacaktır ki 
bu sayı da 10’u geçmiyor maalesef.

-Bilişim muhabirlerinin, Türkiye’nin bilgi 
toplumuna dönüşmesi sürecine kalemleriyle 
katkıda bulunmalarını sağlayacak ne gibi 
çalışmalar yaptınız, yapıyorsunuz, neleri 
yapmayı planlıyorsunuz? Bu yönde yapılacak 
çalışmalarda bilişim alanındaki sivil toplum 
kuruluşlarından (STK) ne gibi katkılar aldınız, 
alacaksınız?

-Bilişim muhabirlerinin bu anlamda özel 
bir çalışma yapmasına gerek yok. Zaten 
mesleğimiz ve alanımız gereği amacımız 
faaliyet gösterdiğimiz sektörü geliştirmek 
ve geleceğine ışık tutacak aydınlara bilişim 
uzmanlarına destek olmak. Tüm bilişim 
STK’larının ortak destek sağladığı platforma 
BMD de üye ve aylık toplantılara destek 
olmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde 
de TBD, TBV, YASAD ve TÜBİDER gibi öncü 
STK’larımızla birlikte elimizi taşın altına daha 
fazla koymayı planlıyoruz.

-İnternet gazeteciliğinin atağa geçtiği, sosyal 
medyada daha çok görselliğin vurgulandığı, 
kısa videoların alıp başını gittiği bir dönemde 
gazetecilik sizce nasıl bir gelişim göstererek 
bu döneme ayak uydurmalı? Ve bunu yapması 
gerekiyor mu?

-Tüm bu saydıklarınızın yanında bir dönem 
de vatandaş gazeteciliği de çok popüler 
bir kavram olmuştu. Ancak medya sürekli 
değişiyor, dünya sürekli değişiyor. Siz buna 
ister geleneksel medya deyin ister sosyal 
medya işin özünde güven ve doğruluk yatıyor. 
Okuyucular ya da yeni moda tabiriyle takipçiler 
güvenilir olmayan kaynakların haberlerini 

okumadığı gibi bu alışkanlıklarını sosyal 
ağlara da yönelterek ünlü isimlerin her gün 
defalarca ölüm haberlerinin verildiği sosyal 
medya da doğru kaynağı tercih ediyor ve 
onlardan gelmeyen haberleri çoğu zaman 
doğru saymıyor. Video konusu ise bize 
ürettiğimiz içeriğin ne denli hızlı tüketildiğini 
çok açık bir şekilde gösteriyor. Geleceğin 
gazetecileri başarılı olmak istiyorsa haber 
çekme yeteneklerinin yanına mutlaka video 
haber yapabilme yeteneğini de eklemeli.

-Her teknolojisi ayrı bir uzmanlaşmayı 
gerektiren bilişim alanında, haberci olarak 
fiilen çalışan gazetecilerin, günlük yazılı 
ve görsel medyada yer almasının önemine 
ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz?  

-Bilişim sizin de belirttiğiniz üzere çok fazla 
alt kırılımları olan bir alan. Bu anlamda 
uzmanlaşan gazetecilerin vereceği haberler 
hem sokaktaki sektörümüze uzak olan 
insanların anlayacağı dilden yazacaktır hem 
de habere uzmanlığını katarak bu alandaki 
desteğini eklemiş olacaktır. Buradan 
hareketle özellikle günlük yayınlarda bilişim 
gazetecisi olması bizim gözümüzde gerek şart. 

-Sizce, günümüzde bilişim muhabirliği, 
gazetecilik mesleğinin bir uzmanlık dalı 
haline geldi mi? Artık bilişim muhabirliği, 
gazeteciliğin vazgeçilmez bir uzmanlık dalı 
olarak kendini medyada hissettiriyor mu? 

-Bu sorunun çok net bir cevabı yok maalesef. 
Ancak gerek üye sayımız gerek faaliyet 
gösterdiğimiz medyalara baktığımızda 
bilişim gazetecilerinin mesleğin olmazsa 
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olmazları haline geldiğini söyleyebilirim. İşi 
bilişim olmayan medyalara da baktığımızda 
özellikle televizyon kanallarının bilişimle 
ilgili haberlerde bizim üyemiz olan 
arkadaşlarımızdan görüş almaları durumu 
özetliyor. 

-Tüm medya kuruluşlarında bilişim muhabiri 
var mı? Bilişim alanında faaliyet gösteren kaç 
dergi veya yayın var?

-Maalesef tüm medya kuruluşlarında bu işi 
yapacak arkadaşlarımız istihdam edilmiyor. 
Özellikle bilişimi ekonomi sayfalarının altında 
gören günlük gazete yöneticilerinin bu 
konuda çok ciddi bir bilinçlenmeye ihtiyacı 
var. Son kullanıcı yayınlarını da dikkate 
alırsa bizim alanımızda faaliyet gösteren bir 
haftalık gazete, bir tane 15 günlük dergi. On 
iki civarında da aylık dergiden söz etmek 
mümkün. 

-Basında alanında uzman bilişim 
muhabirlerinin çalışması konusunda bir 
bilinç oluşması için medya yöneticilerine ne 
gibi görevler düşüyor?

-İşte en can alıcı soru bu. Az önce de 
söylediğim gibi yöneticiler ya bilişimle ilgili ve 
bilgili değil ya da insan kaynağı tarafında üst 
yönetimlerinden gördükleri baskılar yüzünden 
bu alanı görmezden geliyor. Bu alanda 
bilinçlendirmeden ziyade doğru planlama 
yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

-Bilişim muhabirlerinin mesleki 
çalışmalarında karşılaştıkları sorunlar 
nelerdir? Söz konusu sorunların çözümü 
konusunda hangi kuruluşlarla ne gibi 
girişimlerde bulunmak gerekiyor?

-En büyük sorun muhabirlerin teknolojik 
gelişmeler karşısında bilgilerini güncel 
tutamamaları olarak görünüyor. Biz BMD 
olarak bu sorunu çözmek için üyelerimizden 
talep toplayarak çeşitli eğitimler düzenliyoruz. 
Diğer sorunlar ise klasik gazetecilik sorunları 
yani sigortasız çalışmak, esnek çalışma 

saatleri adı altında günde 18 
saate kadar çalıştırılmak, 
düşük ücret politikaları olarak 
özetlenebilir.

-Mesleğe yeni başlayan 
(stajyer) bilişim muhabirlerinin 
yetişmesi için neler yapılmalı?

-Üniversitelerimizde 
gençlerimiz yeterli eğitimleri 
alıyor ve bilişim alanında 
da yeterli uzmanlığa sahip 
olarak mezun oluyorlar. Bence 
gençlerimize düzgün bir çalışma 
ortamı sağlamamız kesinlikle 
yeterli olacaktır. 

-Bilişim gazetecileri, 
teknolojiyi takip etmek adına neler yapmalı?

-Bilişim gazetecileri İnternet üzerinden sürekli 
araştırma yapmalı. Bu mesleği yapmak için 
mühendis olmaya gerek yok, bizler de zaten 
gazeteciliğin mühendislikte başarısız olanların 
tercih ettiği bir meslek olmaması için gayret 
gösteriyoruz. Kısaca dünyayı sürekli takip 
etmek, bizim düzenlediğimiz tarzda eğitimlere 
katılmak ve bilişimle ilgili yayınları takip etmek 
ilk etapta yeterli olacaktır. 

-Yeni medya ile eski medya arasındaki fark 
konusunda görüşlerinizi alabilir miyiz? 

-Mantık olarak hiç fark yok. Medya denilen 
kavram, bilgiyi ya da haberi bir şekilde kitleyle 
ulaştırmak amacıyla hareket eder. Siz bilgiyi 
ister kâğıtla, ister televizyonla ister sosyal 
ağlar üzerinden aktarın sonuçta amacınıza 
ulaşmış olursunuz. Ancak uygulamada 
çeşitli farklılıklar var. Örneğin gazete 
haberleri takdir edersiniz ki bir gün öncesinin 
haberleri. Televizyon haberleri de lojistik 
sıkıntısı nedeniyle her zaman eş zamanlı 
halka ulaştırılamayabiliyor. Ancak İnternet ve 
sosyal ağ temelli habercilikte anında kitleye 
ulaşmanız mümkün eğer kitle sizi doğru haber 
kaynağı olarak konumlandırıyorsa.

-Sizce Türkiye’de İnternet yayıncılığı doğru 
yönetilip yeni medyada taşlar yerine oturdu 
mu?
-Kesinlikle hayır. 90’ların sonunda bize şu 
İnternet nedir bir anlatın bakalım diyen eski 
gazeteciler ülkemizin en güçlü İnternet 
sitelerini yönetiyor. Hal böyle olunca habercilik 
anlayışı hâlâ İnternet anlayış ile örtüşebilmiş 
durumda değil. Benim en büyük umudum 
arkamızdan gelen genç İnternet girişimciler. 
Çünkü onlar söylenileni gayet iyi anladı ve iş 
stratejilerini doğru temeller üzerine kurmayı 
başardı. Kısaca yaklaşık beş yıl içinde bu 
taşların yerine oturmaya başlayacağını 
söyleyebiliriz.

-Bilişim medyasının bundan 20 yıl sonrasına 
ilişkin öngörünüz nedir?

-Yirmi yıl çok uzun bir süre. Bana kalırsa 
yirmi yıl sonra eğer hâlâ dünyamız var olursa 
büyük bir doğa sorunu yaşayacağız ve her 
alanda kâğıt kullanımı yok olacak. Bu yüzden 
gazetecilerin ve gazete yöneticilerinin İnternet, 
tablet gibi yeni nesil yayıncılık araçlarına aşina 
olması ve bu günden hazırlanmaya başlaması 
gerekiyor. 
-Özellikle İnternet üzerinden gazetecilik 
faaliyetini yürütenler hâlâ basın mensubu 
sayılmıyor, bazı resmi toplantılara 

çağrılmadıkları gibi bazen içeri dahi 
alınmıyorlar. Yüz binlerce okuru olan 
İnternet haber sitelerinin çalışanlarına 
karşı bir ayrımcılık söz konusu. Oysa 
İnternet medyasının demokrasinin 
güçlenmesi için vazgeçilmez bir unsur 
olduğu vurgulanıyor. Kamu hizmeti 
yapan İnternet medyasına gereken 
özenin gösterilmesi ve faaliyetlerini 
birer basın mensubu şeklinde 
yürütebilmeleri için kamu otoritesi neler 
yapmalı? 

-Kamu otoritesinin önünde yapılacak 
çok iş var. Öncelikle bu sorun sadece 
İnternet tarafındaki arkadaşlarımız için 
değil tüm bilişim muhabirleri için geçerli. 
Bizim üyelerimizin sadece beş tanesi sarı 
basın kartına sahip. Bu kart için gerekli 

şartların medya yöneticileri tarafından çok 
fazla bulunması nedeniyle biz bu kartlara 
sahip olamıyoruz oysa yerel yayınlar bir 
yolunu bulup çaycısına kadar sarı basın kartı 
çıkartabiliyor. Burada yapılması gereken şart 
aranmaksızın bu mesleği yapanlara sarı basın 
kartı vermek, ister İnternet yazarı ister gazete 
yazarı olsun ayrım yapmadan hem de.

- Her ne kadar 10 yılı aşkın bir geçmişi 
olsa da İnternet haberciliği yeteri kadar 
değer görüp önemsenmiyor. İnternet 
gazetecilerinin kimliğinin tanınması için ne 
gibi yasal düzenlemelere ihtiyaç var?

-Benim ilk İnternet haberimi yazmamın 
üzerinden tam on dört yıl geçmiş. Bu kadar 
zamanda güvenin sağlanamamış olmasının tek 
sebebi herkesin kendi sitesini açarak İnternet 
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gazetecisi olduğunu iddia etmesi. Aslında 
yapılması gereken çok açık. Bir şirket olan, 
çalışanlarının sigortasını yapı devlete vergi 
veren ve sitelerinde bir künyeye sahip yayınları 
diğerlerinden ayırmak ilk etapta yeterli 
olacaktır. Sonrasında diğerleri yasal olmayan 
yapılar sayılacağı için halkın gözünde doğru 
habercilik yapanlar ayrışacak gereken değer 
de taraflara bu sayede verilmiş olacaktır.

-İnternet gazeteciliği için ayrı yasa 
düzenlenme yapılması gündemde… 
Elektronik yayıncılık da denilen İnternet 
gazeteciliğinin hukuki tanımı ve yasal 
hakları konusundaki düzenlemelerde dikkat 
edilmesini istediğiniz noktalar nelerdir?  
İnternet gazeteciliği için ayrı bir yasa ile 
düzenlenme mi yapılmalı yoksa Basın 
Yasası’nda geçici dokuzuncu  maddeyle 
düzenlenmeye çalışılması doğru olur mu?

-Bence yeni bir yasaya gerek yok. Bu basının 
bir konusu ve İnternet de artık basının 
ayrılmaz bir parçası. Kısacası basın yasasında 
yapılacak düzenlemelerle bu sorunların önüne 
rahatlıkla geçilebileceğini düşünüyorum.

-İletişim fakültelerinde İnternet gazeteciliği 
ve bilişim muhabirliği için hangi dersler 
(Bilgi-enformasyon toplumu teorileri; 
Küreselleşme, ağ toplumu, yeni ekonomi 
ve medya; Yeni iletişim teknolojileri, vb) 
verilmeli? Önerileriniz nelerdir?

-İletişim fakültelerinden mezun 
arkadaşlarımızın iş yapış şekillerinden son 
derece memnun olduğumu söyleyebilirim. 
Teknik jargonla ilgili sıkıntıları da kısa sürede 
atabiliyoruz. Tabii ki saydığınız dersler 
olmalı. Ancak o dersler normal gazetecilik 
müfredatında yer almalı. Bilişim muhabirliği 
için ayrıca okullarda daha teknik tarafla 
ilgili ve Avrupa tarafındaki gelişmelerin 

aktarılabileceği dersler müfredata 
eklenmeli. Son olarak bizim tarafta 
uzmanlığın üniversitede başladığını 
ama sektörde çalıştıkça geliştiğini ve 
yerine oturduğunu söylemek isterim. 

-Türkiye’de bilgi teknolojileri 
(BT) alanında görev yapan basın 
mensupları sizce yeterince örgütlü 
mü?

-Biz BMD olarak yeterince örgütlü 
olduğumuzu düşünüyoruz. 
Sektörümüze yeni katılan 
arkadaşların derneğimize üye 
olmaları için de tüm üyelerimiz çaba 
harcıyor. Ancak özellikle Ankara’da 
çok eksiğimiz olduğunu düşünüyor 
ve yeni dönemde Ankara basını için 
de çeşitli toplantı ve görüşmeler 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 
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