
Bilişim konusunda söz söyleme ve itiraz etmenin 
sektördeki sivil toplum kuruluşlarının (STK) görevi olduğunu 
belirten Ayan, sektör STK’larından yol gösterici ve ufuk 
açıcı olmaları, görüş bildirme konusunda daha aktif tavır 
sergilemelerini beklediklerini vurguladı. 

Dünya ve Türkiye’de teknoloji anlamında farklı 
yaklaşımlar sergilendiğine değinen Ayan, sosyal medyanın 
yükseldiğini ifade edip “Medyayı da sosyal medyayı da bizler 
yapıyoruz” dedi. 

Fortune Dergisi’nden Özdemir, dünya ve Türkiye ile ilgili 
değerlendirmelerde bulunup bir ülkede medyanın durduğu 
yer ve yarattığı etkinin o ülkenin teknolojiye yaklaşımını 
gösterdiğinin altını çizdi. Dünyadaki gelişmelere ilişkin 
örnekler veren Özdemir, Tayvan’da nesnelerin internetinin 
ülkenin siyaseti olarak tüm katmanlarca desteklenen bir 
modelin söz konusu olduğunu aktardı. 

Türkiye’de bazı gelişmeler olduğu ancak yön gösterecek 
kurumlar bulunmadığına işaret eden Özdemir, sözlerine 
şöyle devam etti:

“Dünyadaki gelişmeler sonucu medya ve STK’lar 
arasındaki ilişkilerin çok önemli olmayacağı bir dönemin 
eşiğindeyiz. Bu nedenle doğrudan sistemlerimizi geliştirip 
kendimizi değiştirerek yeniden şekillendirmemiz gerekiyor. 
Şirketler yayınlara ilgi gösteriyorsa yayınların şirketlere 
doğru kayması gerekmez. İşimizin ne olduğunu bilmemiz ve 
ona göre hareket etmemiz önem taşıyor. Bu çok zor ama 
yayınlar kendi hedef kitlelerini belirleyip o kitlenin ihtiyacını 
karşılamalı. Medya, STK ve şirketler arasındaki boşluk 
doldurulmak zorunda.”

Medyanın biraz kişisel bir iş ve oraya ne katıldığını 
önemli olduğundan söz eden Özdemir, sosyal medyanın 
dağıtım maliyeti açısından medyayı rahatlattığını ifade edip 
“Sosyal medyada da bugünden yarına değerini kaybetmeyen 
içerikle ilgilenmek gerekiyor. Sosyal medyadaki gelişme ve 
haberleri medyanın izlemesi ve kaliteli içeriği sunması çok 
önem taşıyor” diye konuştu. 

Telekom Dünyası’ndan Büke, Ankaralı bilişim 
muhabirlerinin teknolojideki gelişmeler ve projelere ilişkin 
bakış açılarına değindi. Ankara’da yaşanan gelişmelerin 
İstanbul’da yansımasının farklı olduğunu, Ankara’da daha 
çok düzenlemelere ait haberler yazıldığını bu nedenle 
üslubun değiştiğini belirtti.

Medya, kamu, STK, üniversite ve 
özel sektörle işbirliği yapmalı

  “Ankara’da kamudan bilgi alıp yazıya dökmek, ilgiliye 
ulaşıp haberi oluşturmak oldukça zor” diyen Büke, Ankara’da 
yapılan haberlerin Türkiye’ye yansıması çok daha fazla etkili 
olduğunu söyledi. 

Halkla ilişkiler (Public relations-PR) şirketlerinin hızla 
büyüdüğünü kaydeden Büke konuşmasını, “PR şirketleri 
büyürken özellikle sektör yayınları ile gazetelerin bilişim-
teknoloji sayfaları azalıyor. PR şirketleri neredeyse 
hazırladıkları haberleri yayınlayacak yayın bulamayacaklar” 
uyarısıyla sonlandırdı. 

BThaber Ankara Temsilcisi Özkan ise daha önce halkla 
ilişkiler (PR) ajanslarında da çalıştığını anımsatıp Ankara ile 
İstanbul medyasının bakış açısında derin bir uçurum olduğunun 
altını çizdi. Ankara’da pazarlama ve PR’ın gelişmediğini ifade 
eden Özkan, bilişim basınının işinin çok zor olduğundan 
yakındı. Özkan, kamunun basına güven sorunu yaşadığına 
işaret edip “Kamu size güven duyduktan sonra ancak iletişime 
geçebiliyorsunuz” dedi.

Kamunun başka kurumlarda olan gelişmeleri basından 
öğrendiğini bildirdiğini ancak bilişim yayınlarının fazla 
okunmadığına dikkat çeken Özkan, “Kamu, STK, üniversite ve 
özel sektörün işbirliğine gitmesi önemli” vurgusu yaptı.

Türkiye’de önemli gelişmeler yaşandığına dikkat çeken 
katılımcılar, medya ve sektör ilişkilerine yön verecek kuruluşlar 
olmadığını işaret ettiler. Panelde, “Medya, teknolojiyi ve 
sektördeki gelişmeleri izlerken kamu, şirket ve STK’larla 
işbirliğine gitmeli. STK’lar özellikle gelişmelerden, sektöre 
ilişkin sorun ve çözüm önerilerinin kamuoyuna duyurulması 
konusunda medya ile iyi ilişkiler kurup medyayı teknik bilgi 
açısından desteklemeli” değerlendirmesi yapıldı.  

Panelde sosyal medyada izlenebilme ve okuyucuya kaliteli 
içerik sunmanın günümüzde büyük önem taşıdığı belirtilirken 
medyanın teknoloji ve sektördeki gelişmeleri izlerken kamu, 
şirket ve STK’larla işbirliğine gitmesi gerektiği vurgulandı. 
STK’ların özellikle gelişmeler, sektöre ilişkin sorun ve çözüm 
önerilerinin kamuoyuna duyurulması konusunda medya ile 
iyi ilişkiler kurup medyayı teknik bilgi açısından desteklemesi 
istendi. Basın mensupları, özellikle bilgi ve iletişim sektöründe 
yaşanan sıkıntılar ve çözüme ilişkin yapılacak açıklama ve 
değerlendirmelerle birlikte verilmesi gereken tepki, dikkat 
çekilecek noktalar konusunda STK’ların öncü olması, ilgili 
açıklamaları yapması medyanın da bu açıklamalara yer 
vermesi gerektiğinin altını çizdi. 

32. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın ikinci günü 
düzenlenen “Medya Bakışı ile Yeni 
Teknolojilerin Yaşama Etkisi” panelini, 

Telekomünikasyon ve Enerji Hizmetleri Tüketici Hakları ve 
Sektörel Araştırmalar Derneği (TEDER) Başkanı Serhat Özeren 
yönetti. Panele Fortune Dergisi’nden Kerem Özdemir, Tknlj.
com’dan Serhat Ayan, Telekom Dünyası’ndan Murat Büke 
ve BThaber Ankara Temsilcisi Sedef Özkan katıldığı panelin 
raportörlüğünü Aslıhan Bozkurt yaptı. Panelde, medyanın 
teknoloji trendlerini izleme süreci, teknoloji şirketleri, kamu 
ve sivil toplum kuruluşlarının medya ilişkileri ele alındı.  

TEDER Başkanı Özeren, oturumun başında katılımcılara, 
“Medya teknoloji trendlerini nasıl görüyor? Teknoloji şirketleri 
medya ilişkilerini doğru kullanabiliyor mu?” sorusunu yöneltti. 

Panelin ilk konuşmacısı olan Tknlj.com’dan Ayan, İstanbul 
ve Ankara’daki basın ve kamuoyunda teknoloji farkındalığının 
çok farklı olduğuna ve taraflar arasında karşılıklı bir karmaşa 
hali yaşandığını söyledi.

Bilişim ve iletişim sektörünü izleyen basın mensupları 
kendilerine bu konuda yardımcı olabilecek fazla editör 
olmadığından kendini daha fazla yetiştirmek durumunda 
kaldığını anlatan Ayan, bu nedenle hem imla hem teknik 
anlamda diğer gazetecilere göre çok daha fazla bilgi sahibi 
olduklarına değindi. Ayan, bilişim gazetecilerinin az bulunur 
ve alınıp satılan elemanlar haline geldiğine ancak şirketlere 
endeksli hale gelme riski ile karşı karşıya kaldıklarını da dikkat 
çekti. 

http://www.bilisimdergisi.org/s183
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