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ı. GİRİŞ 

Yirminci yüzyılın en belirgin özelliklerinden biri

de iletişim konusunun doğması ve iletişim kurmaya yarayan 

araçların hızla gelişip yayılmasıdır. Bu araçlardan, belki 

de insanlığı kültürel yönden en çok etkileyen ikisi sinema 

ve teıevizyondur. Yüzyılın ilk yarısında teknolojik buluş

ları ve gelişimleri gerçekleştirilen sinema ve televizyon 

insan görüntüsünü ve sesini de iletebildiği için kitleler

ce benimsenen iletişim araçları .olmuşlardır. Bu benimseme 

bir yandan teknolojiyi daha hızlı gelişmeye zorlarken, di

ğer taraftan iletişim sanatlarını çeşitlendirmeye her tür

lü haber ve anlatım için yeni yöntemler ve imkanlarla zen

ginleşmeye yöneltmiştir. 

Aslında kitle iletişim yalnızca hareketli görüntüle

rin ve sesin aktarılması değildir. Basın, telefon, telgraf, 

bilgisayar, hava-kara ve deniz taşıtları da kitle iletişi.;..;. 

minde etkin rolleri olan araçlardır. 

Ancak sinema ve televizyon teknolojik imkanlarından 

dolayı adı geçen iletişim araçları gibi gerçek yaş~ ileti

şiminde yer almasının yanısıra kitlelerin hayal ve tinsel 

dünyasında da rol oynamaktadır. Bu da bu iki iletişim ara

cının özde de karmaşık bir niteliğe sahip olmasını ortaya 

çıkarır. 

Gerek teknolojik özelliklerinin her gün değişmesi 

ve gelişmesi, gerekse sinema televizyon gösterimleriyle ve

rilen mesajların karmaşıklığı toplumlar üzerinde değişik 

- ı -
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telkinlerin, modellerin, alternatif düşüneelerin yayılması-

nı sağlamaktadır. Toplum bilimeilerin, eğitimeilerin, sanat

karların ve idarecilerin araştırmalarla, düzenlemelerle si-

nema ve televizyon mesajlarının denetim sorununun üzerinde 

durmaları bu konuda uzmanlığın doğmasına da etken olmuştur. 

Sinema ve televizyon dünyanın her ülkes.inde belli bir 

meslek grubu tarafından meydana getirilen bir yaratıştır. 

Bu meslek grubu televizyon ve sinema için ayrı ayrı alanlar-

la bağlantılıdır. Televizyon yayınları insanların bilgi, dti

ştinee ve imgeleme boyutlarını alabildiğine genişletme ola

nağına sahiptir ve bu görevi üstlenmiştir. Bu bakımdan te-

levizyonun bağlantılı olduğu meslek alanları olarak; eğitim, 

kültürel sosyoloji, habereilik, propoganda, siyaset, araş-

. tırmaeılık, plastik sanatlar ve benzerleri sayılabilir. 

Ancak tUm bunların yanında mesleğin içinde doğduğu 

toplumun koşulları da önemli bir etkendir. :Kongar bu önem-

li etkeni şöyle açıklamaktadır (1). 

"Bir toplumun içindeki her .mesleğin ve disip~ 

linin o topluma özgti koşular içinde olduğu 

geliştiği ve biçimlendiği gerçeği artık top
lumsal bilimlerin bize öğrettiği en önemli 

ilkelerden biri durumuna gelmiştir." 

Bu bakımdan görüntü ve sese dayalı kitle iletişimi

ne yönelik mesleklerin tanımı yapılırlcen her ülkenin topllllll

sal, kültürel koşulları nedeniyle farklılık gösterdiği söy-

(1) · Levend Kılıç, Eğitim Televizyonunda Yap ımeı-Yönetmen. 

(Anadolu Universitesi Basımevi, Eskişehir:l985), s.24 



lenebilir. Fakat bUtUn toplumlarda herhangi bir mesleğin, 

meslek olarak tanımlanabilmesi o alanda programlı ve for-

mel bir eğitimin verilmesini gerektirmektedir (1). Mesleğin 

bu ön şartı sinema, radyo-televizyon alanı içinde geçerli-

dir. Öyleki dUnyada gerekli teknolojiye sahip hiç bir top-

lum böylesine etkili bir meslek alanını öntine gelenin eli-

ne bırakmamıştır. örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde 

Colifornia üniversitesi'ne bağlı Radyo-TV böltimU, City Üni

versitesi'ne bağlı Brooklyn KolejiRadyo-Televizyon BölUmU, 

New-York Üniversitesi'ne bağlı; Sanatlar Okulu, Film ve Te

levizyon EnstitUsU, Temple Üniversitesi'ne bağlı Radyo-Te

levizyon-Film BölU~U, İngiltere.'de Royal Sanat Koleji, Film 

ve Televizyon Okulu, Ulusal Film ve Televjzyon Okulu, Ulu

sal Film ve Televizyon Okulu, Almanya'da Film ve Televizyon 

YUksek Okulu, Alman Film ve Televizyon Akademisi(2) gibi 

okullar Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerin'deki 

sinema, radyo-televizyon alanında öğretim yapan kurumlardan 

bazılarıdır. 

TUrkiye'de ise sinema, radyo-televizyon alanında ça-

lışanların geçmişlerine bakıldığında farklı öğrenim alanla-

rından ve farklı öğrenim kademelerinden gelen elemanlar top

luluğu görUlmektedir. örneğin görUntUye dayalı iletişimin 

sanat ağırlıklı bir ucu olan sinema mesleğinin ortamı iki 

tarihi yapının karışımı olarak tanımlanmaktadır. "Lonca" 

(~) Levend Kılıç, Eğitim Televizyonunda Yapımcı-Yönetmen. 

(a.g.k.) s.l0-11 

(2) Levend Kılıç, (a.g.k.) s.67 
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ve eski "Galata Tüccarları" (:O karış ımı olarak ifade edi

len bu yapıda, lonca faaliyeti tipkı çeşitli z,enAatler (a-

yakkabıcılık, duvarcılık zenaatı) gibi sinemacılık içinde 

geçerli olmuştur. 1940 yılından sonra Türk Sineması'nda baş-

layan "çıralclık" uygulaması kamereman yönetmen, hatta oyun

cularda belli ölçülerde devam etmiş ve böylece yeniler es-

kileri taklit ederek okulsuz sinemanın "pratik formülünti" 

usta çırak ilişkisi içinde oluşturmuştur {2). 

Görüntüye dayalı iletişimin diğer bir ucu olan tele

vizyon uğraşının Türkiye'deki meslek ortamı 31 Ocak 1968 

tarihinde, TRT Ankara Televizyonu'nun deneme yayınıarına 

başlaması ile doğmuştur. 

Özellikle televizyonun .ilk yıllarında konuyla ilgili 

gerçek anlamda öğrenim yapan kurumların yokluğunun yarattı

ğı doğal sonuç olarak personel konusunda TRT meslek elemanı 

bulma sıkıntısına düşmüştUr (3). Bu yıllarda başlayan bir 

uygulama ile TRT'ye girmede mesleki bilgi ve tecrübeden çok 

"diploma" önem taşır olmuştur. Sonuçta mesleğinde başarılı 

olmuş bir görüntti yönetmeni (ortaokul mezunu olduğu için) 

sınava girernemiş buna karşılık aynı sınava hukuk, edebiyat 

(1) Onat Kutlar, "Tarihsel Gelişme Hükmünü Veriyor", Ve Si

nema Dergisi. (Hil Yayın, Aralık 1985, Kitap 1), s.l5 

{2) Erman Şener, Yeşilçam ve Türk Sineması. (Ahmet Sarı Mat.
baası, İstanbul: 1970) s.ll5 

{3) Zekeriya Kabadayı, "Televizyonda Programcı" İletişim 

(Ankara İ.T.İ.A. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yük
sek Okulu Yayını No:S 1982/4) s.99 



hatta ziraat faktiltesi gibi konuyla ilgisi olmayan dallar

da öğrenim yapıp diploma almış olanlar girmiş ve kazanan

lar kamereman adayı olarak THT Televizyonuna alınmışlar-

5 

dır (1). Bu bir bakıma TUrk Televizyonu'nda uzmanıaşmanın 

devlet memurluğu çalışma prensiplerine ve hiyerarşisine bağ

lı olunduğunu açıklamaktadır. 

Sinema ve televizyon meslek olarak sinemacı ve tele-

vizyoncu genel tanımıyla adlandırılamaz çUnkti gerek sinema-

cııar gerekse televizyoncular kullandıkları aracın özellik-

lerine göre aynı çatı altında toplansalar bile herbirinin 

uzman olması gereken değişik meslek alanları bulunmaktadır. 

Sinema-~levizyonun temelde aynı çalışma ve araştırma alan-

!arına dayanan fakat uzmanlıklar gerektiren uğraş alanları 

şöyle gruplandırılabilir (2). 

ı: Görlintti ve ses yapım-yönetim sanatı: Durağan re

sim ve hareketli resim anlayışını birleştiren es

tetik kuram ve ilkeler bu alanda kullanılarak e

ser ortaya çıkarılır. İletinin; ileti aracının 
gerektirdiği şekilde yeniden dUzenlenmesi de ya
pım yönetim sanatının kapsamına girer. 

2. İletişim ve Sosyal bilimler ile ilgili alanlar: 

Sinema ve televizyonda işlenecek konuların toplum 

içinde iletişim açısından etkinliği sosyal bilim
ler alanında incelenir. Böylece kUltUrel denetim 

için çaba sarfeditir. Ayrıca sosyal bilimler si

nema ve televizyonda işlenecek konuları toplumca 

algılanabilecek bilgiler ve örnekler ile besler. 

(1) Erman Şener, Televizyon Video (İmge Yayıncılık, No:l3 

İstanbul: 1984) s.31 

(2) Kezban Tamer, "Sinema ve Televizyon Eğitimi" Milliyet 

Gazetesi 25 Nisan 1984, s.2 
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3. Yazın, müzik ve gösteri sanatları: Sinema ve te

levizyon konuları ilk aşamada yazılı olarak hazır

lanır. Burada aracın öze ll i kle rine göre haz ır la n

mış haber metni, senaryo, vb. yazın sanatının kap

samına girer. Oyunculuk, dans, konuşmacılık ise 

gösteriye dayalı sanatlardır. Sinema ve televiz

yon eserlerinin bedenini teşkil eder. 

4. Teknolojik Yapı: Fizik, kimya ve elektronik tek

noloji içinde gelişen sinema ve televizyon, yapım

yönetimin her aşamasında bu alanlara muhtaçtır. 

5o İş idaresi ve hukuki organizasyon: Sinema ve te

levizyon eserleri grup çalışmaları ile ortaya çı

kar; gösterim ise toplum için hazırlanır. Yap~

yönetim sırasında çok düzenli işleyen bir organi

zasyon gerelüidir. Bu da "iş idaresi" ile ilgili 

bir konudur. Batı ülkelerinde sinema ve televiz

yonu "endüstri" haline getiren etkenlerden biri 
de organizasyonda sallanan başarıdır. 

6. Sinema ve televizyonla ilgili kuramsal çalışma a

lanı: Son yıllarda psikiyatri, psikoloji ve sos

yoloji gibi alanlarda geliştirilen kurarnlar sine

ma ve televizyon içinde yeni bir felsefe ve aka
demik çalışma alanı oluşturmuştur. 

Yukarıdaki kategorizasyona göre btHUmlenen al anların 

her biri için ayrı meslek dalları mevcuttur. örneğin; 

• İletişim ve Sosyal Bilimlerde; 

-Spiker, 

-araşt ırma cı, 

-programcı, 

-toplum bilimci, vb • 

• Yaıın, Müzik ve Gösteri Sanatlarında; 

-Senarist, 



-eleştirmen, 

-raportör, 

-araştırmacı, 

-dramatik yazar 

-yapımcı, yönetmen, 

-kamereman, 

-ışıkçı, 

-grafiker, vb. 

o Teknik Yapıda; 

-Elektronik mühendisi, 

-elektrik mühendisi, 

-bilgisayar. mühendisi, 

-kimya mühendisi, 

-teknisyen, vb. 

• İş İdaresi ve Hukuki Organizasyonda; 

-Organizatör, 

-planlamacı, 

-müteşebbis, 

-bilgisayar programcısı, 

-maliye ve muhasebeci, 

-işgören yöneticisi, 

-pazarlamacı, vb • 

• Sinema ve Televizyonla İlgili Kuramsal Çalışma Ala

nında: Gerek toplumsal, gerekse kuramsal çalışma 

ve araştırmalar yapan, 

-Akademisyenler, 

-araştırmacılar, 

7 



-yazarlar ve eleştirmenler. 

Ayrıca bu genellemenin içinde yer almayan sinema i-

çin ayrı, televizyon için ayrı ele alınması gereken konu-

lar ve mesleklerden başka eğitim filmi, eğitim televizyonu 

konulu film, haber programlar, kablo yayını, video kurulu-

şu gibi aynı katagoriye giren ve girmeyen farklı uzmanlık 

alanları da geli_şmiştir _(ll. 

Türkiye'de ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 

göre yükseköğretim sisteminde açık yüksek öğretim ve ekst-

ren öğretim sistemi oluşmuştur (2). Bu sistem görüntü ve 

sese dayalı iletişim araçlarıyla ilgili yeni ihtiyaçlar or-

taya çıkarmış ve yeni imkanlarıda beraberinde getirmiştir. 

8 

Şöyleki, hem iktisadi faaliyette bulunup, hem de öğrenimine 

devam etmek isteyenlere öğrenim imkanı sağlayan açıköğretim 

(kitle iletişim araçları+basılı malzeme.akademik danışman

lık) ve ekstren (dışar~dan eğitim) öğretim sistemleri öğ-

rencilerin öğretim ortamları ve öğretim konuları hakkında 

görsel ve işitsel araçlara talebini artırmıştır. 

Özellikle Türkiye'ye yeni bir kitle iletişim aracı 

olarak videonun girmesi ve video'ya gösterilen ilgi sonucu/ 

video için müzik, eğlence ve oyunlar üreten bir sektörü o-

luşturmuştur. 

Diğer taraftan reklam ajanslarının televizyon ve vi-

·deo reklamları için yapım ekipleri oluşturması ya da bu a

landa çalışan sektöre iş vererek desteklemesi yeni istihdam 

(1) Kezban Tamer, "Sinema ve Televizyon Eğitimi", (a.g.k.) s.2 

(2) "YUkseköğretim Kanunu (2547 SK)~', Resmi Gazete, 17506; 
6 Kasım 1981~ aadde.3 



9 

potansiyeli yaratmıştır. 

Tüm bunlar Türkiye'de görüntü ve sese dayalı kitle 

iletişim alanında tüketilmeye hazır bir talep doğduğunun 

göstergesidir. Bu bakımdan sinema, radyo-televizyon alanın

da eleman yetiştirilmesi gerekmektedir. istek, yetenek, yön

lendirme ve özellikle eğitim ve öğretim sinema, radyo-tele-

vizyonla ilgili mesleklerde eleman yetiştirilmesinde önem-

li etkenlerdir. 

Ancak Türkiye'de istek ve yetenekıerin eğitim ve öğ-

retimle yönlendirilmesi geçen zaman sürecinde sistemli ola-

rak gerçekleşmemiştir. Çünkü bu alanda temel bilgi ve disip-

lini verecek formel bir öğretim kurumu uzun yıllar kurulama-

mıştır (1). Bu alanda çalışacaklar için gerek uzun yıllar 

mesleki okul bulunmaması, gerekse mesleğin icrasında mesle-

ki öğretim şartının yasal olarak aranmaması ıslah edilmesi 

güç bir alt yapı oluşturmuştur. Bu nedenledir ki, geçmişin-

den bugüne Türk Sineması ne mesleki, ne sanat, ne de endüst-

ri olarak sağlıklı tanımları yapılamayan usta-çırak ve pi

yasa ekonomisinin doğal kuralları içinde sürdürülen bir uğ-

raş alanı olmuştur. Türk Televizyonu ise devlet memurluğu 

mevzuatının uygulanması ve toplumda ihtiyaca uygun öğre·tim 

yapmış eleman yetersizliği nedeniyle mesleği tanıyan kali

fiye elemanlardan çok, mesleğe başladıktan sonra deneme-ya

nılma yolu ile 9ğrenen kadrolarla çalışmak zorunda kalmış-

tır. 

(1) İnal Cem Aşkun, Sinema-Televizyon ve Basın Yüksek Okulu 
Kuruluş Raporu. {Eskişehir İ.T.İ.A. çoğaltma, 1977) s.3 
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Ne var ki, Türkiye'de 1950 yılında İstanbul Üniver-

sitesi "Gazetecilik Enstitüsü" ile temeli atılan tiniversi-

te bünyesindeki iletişim öğretiminin zaman içinde gazete

cilik ve halkla ilişkiler yüksek okullarına dönüşmesine ve 

bünyelerinde radyo-televizyon bölümlerinin yer almasına rağ-

men, okulların ve öğretimin sorunları ile imkanların yeter-

sizlikleri sonucu öğretimi yapılan alana olan katkısı sı-

nırlı kalmıştır. Varolma sürecine baktığımızda Türkiye'de 

sinema, radyo, televizyon ve gazetecilik öğrenimi yapan o-

kullardan mezun olanların çoğunlukla radyolarda, televiz

yonda, film sektöründe ve gazetelerde görev alamadıkların-

dan şikayet edilmekte ve bu okul mezunlarının düz memurluk, 

ticaret ya da meslekle ilgili olmayan uğraşlarda bulunduk-

ları belirtilmektedir (1). 

Esasen Türkiye'deki sinema, radyo,televizyon ve ga-

zetecilik öğretimi yapan okulların durumunu çok ayrıntılı 

olarak incelemek ve bu okulların eğretimde hedefledikleri 

çalışma alanları ile bugüne dek sUrdUrdUkleri ilişkileri 

ele almak gerekmektedir. 

Bu çalışmada bahsedilen Türkiye'de sinema, radyo-te

levizyon öğretiminin nasıl yapıldığı, türleri ve eğitim or-

tamları; okulların kuruluşu ve gelişimi, okulun bulunduğu 

ye~ öğretimi destekleyici olanaklar, okula başvuru ve öğ-

renci durumu, öğretim kadrosu, öğretim için gerekli araç 

gereç durumu, öğretim programındaki derslerin dağılımı ko-

nularında ele alınmıştır. Bununla amaç: 

(1) Türk Basınının Sorunları Sempozyumu. (Ankara Üniversi

tesi Basımevi, Ankara: 1986) s.ll0-115 
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ı. Sinema, radyo-televizyon öğretimine genel bir ba

kış, 

2. Okulların ve kurumların öğretim ortamları ve ça

lışma şartlarının ortaya çıkması, 

3. Öğretim programlarındaki ders dağılımlarının ne

ler olduğu ve hangi bilgi alanlarına ağırlık ve

rildiğinin bilinmesi, 

4. Bu alanda eğitim-öğretim görmek isteyenlere bir 

kılavuz hazırlamak olmuştur. 

Bu çalışmada durum saptayıcı ve anlatıma dayalı bir 

yöntem kullanılmıştır. Bunun için yapılan işlerde, 

ı. Sinema, radyo-televizyon eğitimi ve öğretimi ya

pılan kurumlara bizzat giderek bilgi toplanmış, 

kurum yöneticileri ve öğretim elemanları ile gö

rUşme yapılmıştır. 

2. Söz konusu eğitim ve öğretim kurumlarının katalog, 

yazılı program, okul tanıtma kılavuz ve broşürle

ri incelenmiştir. 

3. İlgili kanun, yönetmelik ve tebliğler okunmuştur. 

4. Toplanan bilgiler, yapılan gözlemler ve görUşme

lerden geliştirilen yorumlar sonucunda rapor o

luşturulmuştur. 

Bu çalışmada; süre, kaynaklara ulaşma ve amaçlarla 

belirlenen sınırlılıklar nedeniyle konuya salt sinema, rad

yo-televizyon öğretimi veren kurumların öğretimi açısından 

bakılmıştır. Bu bakımdan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 

ile doğrudan Üniversite Rektörlük'lerine bağlanan Basın 



·Yayın Yüksek Okullarının radyo-televizyon bölümleri ile 

Güzel Sanatlar Fakültelerine bağlı Sinema-Televizyon-Fo-

toğrafçılık Ana Sanat dalları bu konuda hizmetiçi 

eğitimi veren kamu kurumları ile birlikte incelenmiştir. 

12 



2. TÜRKİYE' DE SİNE1ı1A, RADYO-TEL~VİZYON ÖGllETİMİ 

Türkiye'de görüntü ve sese dayalı kitle iletişimi 

eğitimi 

ı. Mesleğe yönelik hizmetiçi eğitimi, 

2. FakUlte ve yüksekokul eğitimi olarak yapılmakta

dır. 

Bunlardan hizmetiçi eğitim bu iletişimi kurmakta o

lan özel ve devlet kuruluşlarında çalışacak elemanlara ve

rilmek için yapılmaktadır. Fakülte ve yüksek okul öğretimi 

ise bu eğitim düzeyine gelmiş ve belli şartlara haiz kim

selere açıktır. 

Görüntü ve sese dayalı kitle iletişimi çeşitli mes

lek alanlarını kapsadığı için karmaşık bir konudur, bu ne

denle eğitimi de belli bir sistemli çalışma ve planı gerek

tirmektedir. Hizmetiçi eğitimi ve okul eğitimi ayrı ayrı 

ele alındığında bu eğitim sistemlerinin nasıl olduğu daha 

iyi anlaşılmaktadır. 

2.1. TÜRKİYE'DE SİNEMA, RADYO-TV ÖGRETİMİNE YÖNELİK 

HİZMETİÇİ EGİTİMİ 

Türkiye'de görüntü ve sese dayalı kitle ileti

şimine yönelik hizmetiçi eğitimi şu kurumlarda veril

mektedir. 

a) Sinema-televizyon, video ve radyo yapım ve 

yayınıarına yönelik çalışma yapan özel kurumlar, 

b) Görüntti ve sese dayalı faaliyetlerde bulunan 

13 
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kamu kurumları. (Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 

Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Milli Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Film-Radyo-Televizyon ile 

Eğitim Merkezi) 

2.1.1. Sinema, Televizyon, Video ve Radyo Yapım ve Ya

yınlarına Yönelik Çalışma Yapan özel Kurumlar. 

Türkiye'de bu alanda çalışma yapan özel 

kurumlar genellikle çalışma amaç ve sistemleri-

ne göre yetişmiş eleman almak veya en az ernekle 

eleman yetiştirmek taraft.arı.dırlar. Bu özel ku-

rumlar kadrolarına aldıkları elemanlara daha çok 

görüntü ve sesle ilgili teknoloji hakkında uyum 

eğitimi vermektedirler. Çünkü .özel kurumlar 2954 

sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 4. 

maddesine göre yayın yapamazlar, ancak program 

hazırlayarak yayın kuruluşu olan TRT'ye verebi

lirler(l). Bundan dolayı elemanlarını daha çok 

tiretime yönelik olarak eğitmektedirler. 

Türkiye'de halen görlintti ve sese yönelik 

kitle iletişim faaliyetinde bulunan özel kurum-

lar, video şirketleri, reklam şirketleri ve te

levizyon yayını yapmak için !{anun değişikliği 

bekleyen özel televizyon şirketleri olarak ifa-

de edilebilir. 

(1) "Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu (2954 S.K.)" Resmi 
Gazete, 18221; 14 Kasım 1983. 
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Bu şirketler içinde video şirketleri bir 

yandan video teypler için müzik, eğlence ve o-

yunlar tiretirken diğer yandan TRT televizyonu 

için sipariş üzerine dizi programlar hazırla-

maktadır. TRT adına hazırlanan bu programlar 

yine TRT televizyonlarından yayınlanmaktadır. 

Çünkü TRT üretim imkanları sahip olduğu iki ka

nalı besieyecek kadar geniş değildir.. (1). Bun-

dan dolayı TRT özel kuruluşlarla işbirliği du

rumundadır. özel kurumlar ise THT'nin ihtiyaç-

larına cevap verebilmek için daha geniş imkan-

larla çalışma yapma zorunda kalmakta bu da mev-

cut imkanlarını yeni teknoloji ile geliştirme 

ihtiyacını doğurmaktadır. Bu da özel kuruluşla-

rın hizmetiçi eğitim faaliyetlerine giderek da-

ha ciddi yaklaşımlarda bulunmalarını gerektir-

mektedir. Ancak hizmetiçi eğitiminin özel kuru-

luşlar için maliyetinin yüksek olması bu kuru-

luşların daha önce eğitilmiş elemanıarı kadro

larına daha yüksek ücretlerle tercihen .almala-

rına sebep olmaktadır. Bu nedenle bu tür kuru-

luşlarda sistemli bir hizmetiçi eğitimi progra-

mını örnek olarak vermek mümkün olmamaktadır. 

2.1.2. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Eğitim 

Dairesi Başkanlığı 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Eği-

--------------------------(l)Önder Ulay, "Konulu Film Çekimlerinde Sorunlar(l), TRT Ya-
yıncılık ve Haberleşme ne.rgisi. (Sayı 124.Temmuz,l985),s.7 
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tim Dairesi Başkanlığı, radyo ve televizyon prog-

ram üretimi ve yayıncılığına yönelik ve kuruma 

eleman yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 

TUT Elitim Dairesi Başkanlığı'nın teme-

li 1960 yılında kurulan rıpersonel Yetiştirme ve 

Sosyal İşler Şefliği" ile atılmıştır. Bu bölüm 

1972 yılında Personel Dairesi 1 ne bailı "Eiitim 

Müdürlüğü" adını almıştır. 1979 yılına dek bu 

müdürlük bünyesinde hizmet vermiştir. 10 Ekim 

1979 tarihinde ise "Eğitim Dairesi Başkanlığı" 

adını almıştır. 

Eğitim Dairesi Başkanlığı "Türkiye-Rad-

yo-Televizyon Kurumu Eğitim Yönetmeliği·" hüküm-

leri kapsamında hizmet öncesi ve hizmetiçi eği-

timi yürütmektedir. Bu yönetmeliğe göre amaçlar, 

a) kuruma ilk defa atanacakların memu-

riyete giriş sınavlarıyla ilgili esasları dU

zenlemelı: b) kurum tarafından yürütülen hizmet 

öncesi eğitim ile öğretim lmrumlarında öğrenci 

okutulup ihtisas yaptırılması ile ilgili işlem

leri düzenlemek c) kuruma yeni atanan ve mevcut 

personelin hizmetiçi eğitimlerini ve kurum ta

rafından yürütülecek diğer eğitim çalışmaları-

nı düzenlemektir (1). 

(1) TRT Eğitim Yönetmeliği. (TRT Basılı Yayınlar MUdUrlUfU 
Yayınları, Ankara:l986) s.l 



Kurumda hizmet öncesi kadroya atanmadan 

önce personele aygulanan eğitim; hizmet öncesi 

eğitim olarak ifade edilmektedir. Hizmet önce

si eğitime katılmak için gerekli memur kadrola

rı için açılan sınavlarda başarılı olmak gerelr

mektedir. Kurs sonu, sınavlarda başarılı olan

lar ise memur kadrolarına atanmaktadırlar. 

17 

Kurslarda eğitim işlerini eğitim görev

lileri ve eğiticiler yerine getirmektedir. Eği

tim Dairesi Başkanlığında Eğitim Görevlisi; tek

nik karekter arzeden ve. eğitim programlarının 

yUrUtUlmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi 

hizmetlerini uygulayan personelden oluşmakta

dır. 

Eğiticiler ise işin mahiyetine gör~ ge

nel kUltUr konularında, mesleki ve teknik konu

larda bilgi ve ihtisası ile tanınmış kimseler

den ve akademik kariyer mensuplarından oluşmak

tadır. 

TRT Eğitim Dairesi Başkanlığında kursla

rın süreleri kursların koniliarına göre değişmek

tedir. Ancak yönetmeliğe göre temel eğitim sü

resi 10 günden az 2 aydan çok olamaz. Hazırla

yıcı eğitim ı aydan az, 3 aydan çok olamaz staj 

ise 2 aydan az olmamak kaydıyla adaylık sUresi 

içinde tamamlanması gerekir (1). 

(1} TRT Eğitim Yönetmeliği (a.g.k.) s.l4 
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TRT Eğitim Daires Başkanlığı'nca verilen 

hizmet öncesi kursları, başlıca iki devreden o

luşmaktadır. İlk devrede, kursiyerlere genel 

bilgiler verilmektedir. Genel ~ilgilerin ilk a-

·şaması TRT Kurumu'nun işleyişine ilişkin bilgi-

leri kapsamaktadır. Daha sonra ise kursiyerlere 

hazırlanmakta oldukları görevle ilgili asgari 

düzeyde bilinmesi gerekli teknik bilgiler veril-

mektedi r. 

Kurslarln ikinci devr~sinde uygulama ça-

lışmaları yapılmaktadır. Uygulamanın ilk aşama-

sı ilgili araç ve gereci tanıma aşamasıdır. Ge-

rekli araç ve gereçlerin kullanılması öğrenil-

dikten sonra kursiyerlere görev yapacakları a-

lanla ilgili uygulamalar yaptırılmaktadır. 

Kursiyerler kurs dönemi ve kurs sonrasın-

da yapılan uygulamalı sınavlarda başarılı olduk-

ları takdirde, ilgili görevlere atanmaktadırlar. 

öte taraftan TRT Eğitim Dairesi Başkanlı-

ğı, programcı yetiştirmek üzere yurt dışına per

sonel de göndermektedir. Eğitim dairesi başkan

lığına ait eğitim stüdyosu olmamakla beraber 

düzenlenen kurslar için gerekli araç-gereç ve 

mekanın TRT'nin diğer bölümlerinden yeterli öl

çüde sağlanmaktadır (l)o 

(1) Eğitimle ilgili bilgiler TRT Kurumu Eğitim Dairesi Baş
kanlığı öğretim görevlilerinden alınmıştır. Bu konuda 
basılı bir kaynağa ulaşılamamıştır. 
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TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 

1986 yılı içinde hizmet öncesi ve hizmet içi e-

ğitim kursları ve katılan ku.rsiyer.sayıları a-

şağıdaki gibidir. 

TRT EGİTİM DAİRESİ BAŞKANLIGI 1986 YILI HİZMET ÖNCESİ VE 

HİZMETİÇİ ktnıSLARI DAGILIM ÇİZELGESİ 

HİZMET ÖNCESİ KURSLAR 

ı. Resim Seçici 

2. Kamera Asiatanı 

3. Sesçi 

4. Radyo Yardımcı Prodüktör 

5. THM-TSM Gençlik Korosu Kursu 

6. TV.Yrd.Prodüktör 

7. Spikerlik Kursu 

s. Fotoğrafçı Kursu 

9. Kamera Asiatanı Kursu 

ı o. Resim Seçici Kursu 

ıı. Stajer Montajcı Kursu 

12. İl ve İlçe Muhabir Kursu 

13. TV.Y~d.Prd.Kursu 

14. Rd.Yrd.Prd.Kursu 

HİZMET İÇİ KURSLARI 

ı. TEM Mctarıcı Eğitimi 

2. !TT-BTM Program Linki Eğitimi 

3. Slemens TV Verici Eğitimi 

(1) Türk Sanat Müziği 
(2) Türk Halk Müziği 

KATILANLARIN SAYISI 

20 

62 

17 

60 

124 TSM, (l) 

148 THM (2) 

27 

34 

17 

39 

33 

31 

38 

30 

30 

ıtATILANLARIN SAYISI 

5 

9 

7 



HİZMET İÇİ KUH.SLARI (DEVA.rvii) 

4. NEC FM Radyo Ver.Eğitimi 

5. FM Verici Eğitimi 

6. Sıemens TV.Ver.Eğitimi 

7. Bilgisayar Kursu 

s. Hitachi 5497-E Elektronik Kamera 
Kursu 

9. Ölçü Bakım Kursu 

ıo. İşletme Kursu 

ıı. İşletme Kursu 

12. İşletme Kur~u 

13. Honda Motor ve Alternatör Eğitimi 

14. 600 Kw.o.O.Thomson CSF Eğitimi 

15. FM Radyo Verici Eğitimi 

16. FM Radyo Verici Eğitimi 

17. F.M Radyo Verici Eğitimi 

ıs. Struver Otomatik Panc Eğitimi 

19. NEC TV Verici Eğitimi 

20. Mikro İşlem Tekniği 

21. SK 97 EFP Kameraları Computer 
AUTO Setup Ölçü Baluro Kursu 

22. SK-110-AE Renkli Stüdyo Kamerası 
İşletme Kursu 

23. SK-110-AE Renkli StUdyo Kamerası 
Eğitimi Kursu 

24. SK-97 EFP İşletme Kursu 

25. Yabancı Dil Eğitimi 

26. Yönetim ve HUkuk Semineri 

27. Sivil Savunma Eğitimi 

ICATILAl~ARIN SAYISI 

s 

s 

7 

25 

s 

s 

s 

6 

6 

s 

14 

10 

7 

9 

12 

7 

21 

6 

15 

s 

15 

199 

10 

20 



HİZMET İÇİ KURSLARI (DEVAMI) 

28. Repro Kamera Eğitimi 

29. İşi Basitleştirme Tekniği ve 
Verimlilik Eğitimi 

30. Eğitimcilerin Eğitimi 

31. Araştırma Yöntem ve Teknikleri 

32. Klima Semineri 

33. Elektronik (NETAŞ) Telefon 

Santral Eğitimi 

34. Uygulamalı Bilgisayar Eğitimi 

35. Film Trick Animatian Eğitimi 

36. Sanayide Mikro İşlemleri Eğitimi 

37. Sportif Dallar Eğitimi 

YURT DIŞI EGİTİM 

KATILANLARIN SAYISI 

4 

4 

4 

6 

2 

2 

6 

4 

40 

Radyo ve TV Programcılığı, Foto Film Cihazıa

rının işletilmesi, Bakım ve Onarım, TV Verici Plan

ma ve Ölçümü, Genel TV Ölçüm Tekniği, TV MUhendisliği, 

Lisans Eğitim Konularında 21 ve Amerikanın Sesi Rad-

yosunda Spikerlik ve Muhabirlik yapmak için 1 kişi; 

toplam 22 personel yurt dışına gönderilmiştir. 

2.1.3. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Film

Radyo-Televizyon İle Eğitim Merkezi (FRTEM} 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor'Bakanlığı, 

Film-Radyo-Televizyon ile Eğitim Merkezi'nin 

amacı, okulların görsel işttsel ders aracı ih

tiyacını karşılamaktır. Kurum eğitim programla-

21 
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rı yapımında görevlendirmek Uzere yer yer kısa 

sUreli yapımcı, yönetmen ve senarist eğitim kurs

ları dUzenlemektedir. 

Kurum 1951 yılında "Öğretici Filmler Mer

kezi" olarak kurulmuştur. 1961 yılında Milli E

ğitim Bakanlığı ve Unesco'nun işbirliği ile ye

niden teşkilatlanmıştır. Bu dUzenleme ile "Film

Radyo-Televizyon ile Eğitim Merkezi" olarak da

ha kapsamlı ve geniş teknik imkanlarla çalışma

ya başlamıştır. 

FRTEM•ce Uretilen görsel-işitsel eğitim 

gereçleri(Film senaryoları, film kopyaları, film 

şeritleri, radyo-televizyon programları ve bası

lı ger~çler) çeşitli dağıtım kanalları ile öğ

rencilerin hizmetine sunuımaktadı~ 

Eğitim Teknolojisine yönelik materyalie

rin tiretiminde hizmet veren FRTENl•in çalışmala

rına bağlı tUm Unitelerin personel ihtiyacını 

karşılamak ve hizmet verdiği alanda potansiyel 

yaratmak Uzere sUrekli ve sistemli hizmet içi 

kursları milli eğitim bUnyesinden gelen istek

ıere ya da merkezin önceden hazırlanan yıllık 

faaliyet çalışmalarına göre açılmaktadır. 

İlgili bir konuda kurs dUzenlenmesi kara

rı alındığında öncelikle "kurs açma teklifi" 

Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı'na gönderil

mektedir. Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı 
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tarafından onaylanan "kurs açma teklifleri" Mil-

li Eğitim &em~lik ve Spor Bakanlığı'nın onayına 

sunulmaktadır. Onaydan gelen kurs açma teklif-

leri FRTEM Program Eğitim ve Planlaması bölü

mü (1) tarafından ayrıntılı program haline ge-

tirilmektedir. 

Ayrıntılı programda açılacak kursun, ne 

kadar süreyi kapsayacağı, hangi konuların işle-

neceği, etkinliklerio neler olacağı, kursda han-

gi öğretim elemanlarının öğretim hizmetinde bu-

lunacağı gibi açıklamalar bulunmaktadır. 

Ayrıntılı kurs programları yine kurs aç-

ma tekliflerindeki gibi bir prosedür izleyerek 

Milli Eğitim G~nçlik ve Spor Bakanlığı'na ona-

ya gönderilmekte ve onaylanarak PRTEM 1 e geri 

dönmektedir. Bu aşamadan sonra kurs açılacağına 

dair gerekli duyurular Milli Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı bünyesinde afiş, yazı vb. aracı-

lığıyla yapılmaktadır. 

Kurs duyurularının yapılmasından sonra 

belli bir süre içinde müracaat eden adaylar i-

çinden birtakım öncelikiere göre tespit edilen 

kişiler adreslerine yollanan davetiyeler ile 

kursa çağrılmaktadırlar. Kurslar genellilr.le öğ-

(1) FRTEM'in bu bölümü Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakan

lığı ve TRT'nin işbirliği ile yayınlanan Okul Radyosu 
Programını hazırlamakla da yükümlüdür. 
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retim yılı sonlarındaki yaz tatillerinde açıl-

makta ve Ankara'da yapılmaktadır. Kurslara ka-

tılan kursiyerlerin yemel\., yatak gibi ihtiyaç

ları ile yolluk ve ödenekleri Milli Eiitim Genç

lik ve Spor Bakanlığı tarafından l{arşılanmakta-

dır. 

FRT&~ 1 de verilen kurslarda eğitim yayın-

cılığı ağırlıklı olaral\. işlenmektedir. Kurs öğ-

retimi belgesel filmler, eğitim filmleri ve eği

tim televizyonu konularını kapsamaktadır. 

FRTEM kurslarında öğretim görevlisi ola

rak Üniversite ve Milli Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanlığı ile TRT Kurumu elemanlarından yarar

lanılmaktadır. örneğin 1986 yılında açılan kurs-

larda Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi 

ve Gazi Üniversitesi'ne mensup öğretim eleman-

larından yararlanılmıştır (1). 

Film-Radyo-Televizyon ile Eğitim Merkezi 

tarafından 1986 yılında film ve televizyon prog-

ram yapımı konusunda iki ayrı kurs açılmıştır. 

Bu kurslarda on gün süreyle toplam 50 kursiyer 

eğitilmiştir. FRT~f tarafından 1986 yılı içinde 

açılan bu kursların programları 25.inci sayfa-

da görüldüğü gibidir. 

(1) Eğitimle ilgili bilgiler lt,RTEM' in "Program Eğit im .ve 

Planlaması" bölümü yetkilileri ile yapılan görüşmeden 
alınmıştır. 



FİLM-R..illYO-TELEVİZYON İLE EGİTİM .MERKEZİ 1986 YILI FİLM 

VE TELEViZYON YAZ IM VE YAP IM KURSU PROGH.A.MI 

FİUI SENAHYO YAZIM YAP Thf KUH.SU PROGRAMI 

TARİH· 

7 Temmuz 1986 

8 Temmuz 1986 

9 Temmuz 1986 

lO Temmuz 1986 

ll Temmuz 1986 

14 Temmuz 1986 

15 Temmuz 1986 

16 Temmuz 1986 

17 Temmuz 1986 

18 Temmuz 1986 

KONULAR 

FRT~i'in Tanıtılması 

Kurs Programlarının Tanıtılması 
Film Gösterisi 

İletişim ve İletişim Araçları Tanıtl.JBı 

Film Yapım Tekniklerine Giriş 
Fotoğraf Nedir, Tarihçesi 
Film Nedir, Türleri 
Sinema Nedir, T•rihç~si 

Film Nedir, TUrleri 

Belgesel Filmler 
Eğitim Filmleri 
Değerlendirme 

Senaryo Nedir, Yazım Teknikleri 
Senaryo Yazımı 
Değerlendirme 

Film Çekimi (Grup Çalışması) 

Kurgu (Grup Çalışması) 

Negatif Kesim (Grup Çalışması) 

Seslendirme-Miks (Grup Çalışması) 

Film Şeridi 
Kurs Belgelerinin Dağıtılması 

25 
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. .ti.:RTEM T,ELEVlZYON SE:N'-410:'0 Y.AZDf YAPIM IÇUBSU P_!iO_G:~I 
. -··.~ ·. ~ ... • .. _.,_ ... 

TARİH 

4 Ağustos 1986 

5 Ağustos 1986 

6 Ağustos 1986 

7 Ağustos 1986 

8 Ağustos 1986 

ll Ağustos 1986 

12 Ağustos 1986 

13 Ağustos 1986 

14 Ağustos 1986 

15 Ağustos 1986 

KONULAR 

FRTID.i' in Tanıtılması 

Kurs Programının Açıklanması 

TV'nin eğitim öğretim etkinliklerindeki 
yeri, etkisi dünyada ve Türkiye'de tele
vizyonla eğitim uygulaması 

Televizyon Yayın İlkeleri 
Yayın İlkeleri (Uygulama) 

TV Program Yapım Evreleri-I 

TV Program Yapım Evreleri-II 

TV Program Yönetiminin Temel İlkeleri 

TV Program Yapım Evreleri-III 

TV Program Yapım Evreleri-IV 
TV Program Yapım Evreleri-V 

TV Program Yapım Evreleri-VI 
Tartışma 

TV Program Yapım Evreleri-VII 
(Dış Çekim ve AktUel Kamera) 
Tartışma 

Uygulama (TV Metin ve Çekim Senaryosu 
Yaz ımı) 
Tartışma 

Yönetim Uygulaması (Stüdyo içi çekimde) 
Tartışma 

TV Eğitim Program Senaryosunun Yazımı 
Değerlendirme 

Genel Değerlendirme 
İstek ve Öneriler 

Belgelerin Dağıtılması 
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2.2. TÜRKİYE'DE SİNEMA, RADYO-TELEViZYON ÖGHETİMİNE YÖNELİK 

FAKÜLTE VE YÜKSEKOKuL ÖGRETİMİ 

Sinema ve televizyon öğretimihakkında 2547 sa-

yılı yükseköğretim yasası'ndan önce de bu alanda eği-

tim olduğu ve yeni yasa ile bu birimler aslında dağıl-

mayıp belli statüler kazandığı için yasadan önceki du-

ruma bakmakta yarar vardıro 

Bu dönemde Türkiye'de, 

1) Üniversite; 2) Akademi; 3) Yüksek Okul; 

4) Enstitü gibi kurumlarda yükseköğretim yapılmaktaydı. 

Görüntü ve sese dayalı bazı iletişim eğitimleri 

yukarıda sayılan bu kurumlarda verilmekteydi. Bu kurum

lara giriş merkezi Üniversite Seçme Sınavıyla ya da_ön 

kayıt sistemi ile olmaktaydı. Eğitim üniversitelerde 

dört yıl, akademilerde dört veya beş yıl, yüksek okul

larda üç veya dört yıl olarak yapılmaktaydı. 

Bu dönemde görüntü ve sese dayalı kitle ileti

şimine yönelik mesleki eğitim şu okullarda yapılmak

taydı • 

• Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademi

si, İletişim Bilimleri Fakültesi, 

• Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu, 

• Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakülte-

si, Basın Yayın Yüksek Okulu, 

• İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi; 
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Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu, 

• İstanbul Üniversites.i İktisat Fakültesi, Ga

zetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu, 

• İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Si

nema-TV Enstitüsü, 

o Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gazeteci

lik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu, 

• Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 

Ses ve Gösteri Sanatları DölümU 

1981 yılında çıkan 2547 sayılı Yükseköğretim 

Yasası ile görüntü ve sese dayalı kitle ile~işimine 

yönelik mesleğin eğitimi üniversite, fakülte ve yük

sekokulı-ar kapsamına alınmıştır. 

Bu yasaya göre, 

ön lisans 

Lisans 

2 yıl 

4 yıl 

Yüksek Lisans 2 yıl 

Doktora 3 yıl şeklinde planlanmıştır. 

Yine bu yasayla öğretim üyelerinin akademik statüleri 

de yeniden düzenlenmiş ve ayrıca müzik ve sahne sa

natlarında üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçla

yan doktora düzeyinde lisans-üstü bir yükseköğrenime 

eş değer kabul edilen sanatta yeterlilik eğitimi ge-

tirilmiştir (1). 

(1) "Yükse!röğretim Kanunu (2547 S.K.)" ResmiGazete, 17506; 
6 Kasım 1981, madde.3 



1982 yılından sonra görüntü ve sese dayalı kit

le iletişimi öğretimi yapan yükseköğretim kurumları, 

radyo ve televizyon bölümü bulunan basın yayın yüksek 

okulları ve sinema-tv bölümü bulunan güzel sanatlar 

fakültelerinden teşekkül etmiştir. 
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Söz konusu kanunla kurulan basın-yayın yüksek 

okullarının amacı; basın, radyo, televizyon, halkla i

lişkiler, sinema, reklamcılık ve turizm gibi kitleye 

yönelik alanlarda eleman yetiştirmektir. Bu amaçla top

lumsal, siyasal ve ekonomik olayları kavramayı sağlaya

cak biçimde çok yönlü kültür, teknik ve uzmanlık bil

gileri vererek Türkiye'nin iletişim yaşamına ilişkin 

konularda eğitim öğretim vermektir. Yine bu okulların 

radyo ve televizyon bölümlerinin amacı; radyo ve tele

vizyon yayıncılığına yönelik nitelikli eleman yetiştir

mektiro 

Güzel sanatlar fakültelerine bağlı sinema ve te

levizyon bölümlerinin amaçları da sinema ve televizyon 

sanatı ile bu alanda kullanılan teknikiere ilişkin ko

nularda eğitim ve öğretim yapmaktır. 

1982 yılından sonra yapılan düzenleme ile sta

tüleri yeniden düzenlenen sinema, radyo-televizyon•a 

yönelik kitle iletişimi öğretimi veren yükseköğretim 

kurumları şunlardır • 

• Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 

Sinema-TV Bölümü 

• Ankara Üniversitesi, Basın Yayın Yüksek Okulu 



• Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fa

kültesi, Sinema-Televizyon Ana Sanat Dalı 

• Ege Üniversitesi, Basın Yayın Yüksek Okulu 

• Gazi Üniversitesi, Basın Yayın Yüksek Okulu 

• İstanbul Üniversitesi 

1) Basın Yayın Yüksek Okulu 

2) Radyo Televizyon Yayıncılığı Eğitim Prog
r~ı 

• Marmara Üniversitesi 

1) Basın Yayın Yüksek Okulu 
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2) Güzel Sanatlar Fakültesi, Görüntü ve Sahne 
Sanatları Bölümü 

• Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fa-

kültesi, Sinema-Televizyon Ana Sanat Dalı 



3. TÜRKİYE'DE SİNElı-lA, RADYO-TELEViZYON ÖGH.ETİ.Mİ VEREN 

YÜKSEKÖGRETİ11 KURUı.'>lLARININ EGİTİM OHTAMLARI 

3.1. ANADOLU ÜNİVEilSİTESİ AÇIKÖGllETİM FAKÜLTESi 

SİN&\~-TELEVİZYON BÖLÜMÜ 

.• Okulun Kuruluşu ve Gelişimi 
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Açıköğretim Fakültesi'nin örgün bölümlerin

den biri olan sinema-televizyon bölümünün kuruluş 

çalışmaları 1973 yılına kadar inmektedir. Söz ko

nusu kuruluş çalışmaları şöyle özetlenebilir. O za

manki adıyla Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler 

Akademisi, 1976 yılında Türk-Alman işbirliği ile 

yapılan teknik yardım anlaşması sonucu eğitim tele

vizyonu konusunda önemli gelişmeler sağlanmıştır. 

1973'de Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar

lığınca pilot proje olarak kalkınma programına alı

nan "Televizyonla Eği:tim Enstitüsü'nün kurulması ve 

çalışmalarını genişletmesinden sonra kurulan "Sine

ma ve Televizyon Yüksek Okulu" 1980 yılında "İleti

şim Bilimleri Fakültesi"ne dönüşmüştür. İletişim Bi

limleri Fakültesi ve Televizyonla Eğitim Enstitüsü 

bünyesinde başlatılan akademik çalışmalar sonucu 

her yıl düzenlenen uluslararası ve ulusal eğitim 

teknolojisi seminerleri ve bu konudaki yayınları 

ile Türk Açıköğretimi'nin gerekli bilimsel biriki

mi sağlanmıştır. Bu çalışmaların sonucu olarak 

1982 yılında lrurulan Açıköğretim-Faktil tes i yaygın 



ve örgün olmak üzere iki yönlü eğitim hizmeti ver-

meye başlamıştır (l)o 

İletişim Bilimleri Fakültesi 1982 yılında 

Açıköğretim Fakültesi örgün bölümlerini oluştura-

rak dört bölüme ayrılmıştır. Sinema-Televizyon bö

lümü fakülteye bağlı örgün bölümlerden biri olarak 

öğretim yapmaktadır. 
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Bölüm 1984-1985 Ders yılından başlayarak ilk 

yılı İngilizce "hazırlık" olmak üzere beş yıl süre-

li öğretim yapmaktadır • 

• Okulun Bulunduğu Yer 

Anadolu Üniversitesi'nde sinema-televizyon 

öğretiminin yapıl~ığı bölümlin bulunduğu yer, Yu

nusemre Kampüsü içindedir. Üniversite'nin Yunusemre 

Kampüsü Ankara-istanbul çevre yolu üzerindedir. Bu

raya ulaşım şehrin her yönünden sefer yapan beledi

ye otobüsleri ve delmuşlar vasıtasıyla sağlanmakta

dır. Sinema-televizyon bölümünün açık adresi şöyle

dir. "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 

Sinema-Televizyon Bölümü. Yunusemre Kampüsü/ Eski-

şehir" 

.Öğretimi Destekleyici 01anaklar ve Sosyal imkanlar 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 

(1) A.Qıköğretim Fakülteniz ve Siz. (Açıköğretim F'akültesi 

Tanıtma Kılavuzu, Meteksan Matbaası, Ankara: 1984) 



Sinema-Televizyon bölümü, öğrencileri örgün bölüm

lerin de yer aldığı dört katlı ve geniş bir alana 

kurulmuş binada öğretim görmektedir. Binada bulunan 

dershaneler 25 kişiliktir. Öğretim yapılan binada 

bir öğrenci stüdyosu, fotoğraf laboratuvarı, grafik 

atölyesi ve dru{tilo sınıfı bulunmaktadır. 

Ti.im öğrencilerin faydalarunasına açık ve özen

le di.izenlenmiş yeşil alanlar bulunan üniversitenin 

Yunusemre Kampüsü'nde; sinema salonu, kapalı spor 

salonu, tenis kortu, futbol sahası, mediko sosyal 

hastahanesi ve kütüphanesi bulunmaktadır. 

Öğrencilerin barınma ihtiyaçları için Yunusem-

re KampüsU içinde Kredi ve Yurtlar kurumuna ait kız 

ve erkek öğrenci yurtları bulunmaktadır. 

Yine Yunusemre Kampüsünde sinema ve televiz

yon bölümü öğrencilerinin İktisat, Eczacılık, Eği

tim Fakülteleri ve iki yüksek okulun ortaklaşa kul

landıkları öğrenci yemekhanesi ve Açıköğretim Fakül

tesi örgün bölüm öğrencilerine ait öğrenci kantini 

bulunmaktadır. 

Açıköğretim Fakültesi Sinema-Televizyon Bö

lümü öğrencileri sosyal faaliyet olarak; fotoğraf

çılık klUbü, karikatür klUbü ve Halk Bilim çerçe

vesinde çalışmalarda bulunmaktadır. öte taraftan 

Basım-Yayımcılık bölümü tarafından periyodik ola

rak "Gülümseme" adında bir de gazete yayınlan.mak

tadır. 
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 

Sinema-Televizyon Bölümü öğrencileri üçüncü ve dör-

düncü sınıflarda yaz ayları içinde THT'nin Ankara, 

İstanbul ve İzmir'deki radyo ve televizyon ünitele-

rinde staj yapmaktadırlar • 

• Okula Başvuru ve Öğrenci Durumu 

Açıköğretim Fakültesi Sinema-Televizyon Bö-

lümünde öğrenim görmek isteyen lise mezunları bu 

bölüme ön kayıt ve ilci aşamalı sınav sonucunda ka-

bul edilmelctedir. Öğrenci Yerleştirme Sınavı Türkçe 

ve Sosyal ağırlıklı bir taban puanla bölüme ön ka-

yıdı yapılan adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere 

iki yetenek sınavına alınmaktadır. Yazılı ve sözlü 

sınavlarda başarılı bulunan öğrencilerin bölüme ke-

sin kaydı yapılmaktadır. 

Açıköğretim Fakültesi Sinema-Televizyon Bö

lümünde 1986-1987 öğretim yılında hazırlık sınıfın-

da 22, birinci sınıfta 37, ikinci sınıfta 25 ve dör-

düncü sınıfta 37 öğrenci lisans öğrenimi görmekte-

dir (1) • 

• Öğretim Kadrosu 

Açıköğretim Fakültesi Sinema-Televizyon Bö-

(1) Öğrenci Sayılarına İlişkin Bilgi Fakülte Sekreterliğin
den araştırmacı tarafından bizzat alınmıştır. 
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lUmU'de 1986-1987 öğretim yılı ı. dönemi itibari i-

le 3 Profesör, 4 Doçent, 7 Yardımcı Doçent, 7 Öl

retim Görevlisi ve 2 Okutman ders vermektedir. Ha-

zırlık sınıflarında ise ölretim; çoğuuluğunu yaban-

cı öğretim elemanlarının oluşturdulu bir grup öğ-

retim elemanlarınca yürütülmektedir (1) • 

• Öğretim İçin Gereidi Araç ve Gereç Durumu 

Anadolu Üniversitesi Açıkölretim Fakültesi, 

Sinema-Televizyon Bölümü öğrencileri öğrenim gör-

dükleri alanla ilgili teknoloji ile iç içe bulun-

maktadır. Okulda biri ölrencilerin hizmetinde di-

ler ikisi Açıköğretim, açık bölüm ders programla-

rının çekiminde kullanılmak üzere üç televizyon 

stUdyosu, iki adet ses stüdyosu ve mobilize dış 

çekim aracı bul unmalctadır. 

Açıköğretim Fakültesi, televizyon stUdyola

rının fikir vermesi bakımından bazı teknik olanak-

ları aşağıya alınmıştır. Buna göre gerek açık bölü

mlin gerekse örgün bölümün hizmetinde olan bazı tek-

nik olanaklar aşağıdaki gibidir. 

Stüdyo-I (Televizyon) 

150-180 metrekare kullanım alanlı stüdyonun aydınla-

(1} Öğretim Kadrosuna İlişkin Bilgi Okulun Ders Dağılım 
Çizelgelerinden Çıkarılmıştır. 



tılması dımmer kontrolluduro Stüdyonun teknik araç ve ge-

reci şunlardır • 

• IIT-320 ENG-EFP Uç tüplü renkli jyc video kamera 

o KCP-40 tipi renkli Bosch kamera 

• KCA-90 tipi renkli ENG ve EFP kamera 

• Vısıon Mıxser A1 , A2 , B tip 

2 inç (AVR-2 video teyp ampex) 

• 1 inç (BCN-20 B Format video teyp) 

• 1 inç (VPR-2B-C Format video teyp) 

• ECS-103 Convergence kurgu kontrol ünitesi 

• Gemini-3 Dijital video efekt ünitesi 

• Chyron 4100-E kompüterize karakter jenaratör ve grafik 
animasyon üretici özel efekt cihazı 

• VPR-20 1 inç video recorder 

• Çeşitli mikrofonlar. 

Altıgen Stüdyo ~ele~izyon) 

300 metrekare kullanım alanlı, aydınlatması dımmer 

kontrollu stüdyo merkezi olarak stUdya-I ve dış çekim ara

cını kontrol edebilecek olanaklara sahip bulunmaktadır. 

StUdyoda bulunan teknik araç ve gereçler şunlardıro 

• BVP-360 P Sony kamera (üç tüplü renkli stüdyo tipi) 

• VPR-6 1 inç-C format video kayıt cihazı 

• Ampex AVC-33-S AD 

• 16 kanallı Sony ses mikseri MX-P 2016 dijital eko olanak
lı. 

36 



37 

-Mobilize Dıs ~ekim.Aracı 

ECM-100 tipindeki mobilize dış çekim aracı şu özellik

lere sahiptir. 3 adet BCC-20 Ampex color kamera, tüm kampU

terize kamera kontrol Unitesi bulunmaktadır. Aracın diğer 

teknik donanıını şunlardır • 

• Grass-Vellev AB vısıon mikser, vith double chromakey, 

• VPR-2B ı inç C format video recorder 

• 18 kw jenaratör 

• Ytiksek frekanslı telsiz mikrofonlu alıcı ve vericiler 

• ATP~700 ses teybi, 8 kanallı ses mikser 

Öğrenci Sttidyosu 

• U-Matıc 3/4 inç kayıt, play-beck cihazı 1 adet TBC ile 

• BY-110 jyc Uç ttiplti renkli kamera 

• Pikap 

• jyc Klf-2000, AB vısıon mikser, 

• 6 kanallı ses mikseri 

• Vinten Trybot marka kamera ayaklığı 

• Robot kontrollu grafik kamera 

• 36 kanallı komptiterize kontrollu ses mikseri 

Telesine 

Bu linitede ı adet Multı Plexed telesine sistem 16 mm, 

35mm, 8mm, ve dia renk dtizeltme olanakları bulunmaktadır. 

1 adet komple CCD tip ADS-1 model telesine sinemaskop ci

hazı (saniyede ı kareden 99 kareye kadar slow ve fast motıon 
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imkanlı) Negatif, pozitif film kamera, pozitiften negatife 

kopya olanağına sahip ayrıca bütün ünitelerle irtibatlı ol-

mak üzere Betemax, VHS, U-matıc (II.Band), U-matıc (L.Band) 

video teyplere sahip bulunmaktadır. 

Program üretim ünitelerinden başka yayın olanakları-

na da sahip bulunan okulda 250 watt gücünde .F'M radyo veri-

cisi ile 1 kw gücünde televizyon vericisi bulunmaktadır. 

Bu vericiler Eskişehir ve çevresine lokal yayın yapacak 

imkanlara sahiptir (1). 

oÖğretim Programındaki Derslerin Dağılımı 

Açıköğretim Fakültesi Sinema-Televizyon bö-

Itimünde bir öğretim yılı iki döneme ayrılmış bulun-

maktadır. Her dönem için öğrenciler iki vize ve bir 

fina! sınavına katılarak ders geçmektedir. Hazır-

lık sınıfı dışında 8 dönem de aldıkları derslerin 

sınavlarını başarıyla veren öğrencilere lisans dip-

loması verilmektedir. 

Sinema-Televizyon bölümünde dört yıllık öğ-

retim süresince 2l'i sinema ve televizyonu ilgilen-

diren, 47 si genel olmak üzere toplam 68 ders gö

rülmektedir. Bu dağılıma göre dönemler itibariyle 

dersler ve haftalık ders saatleri 39 uncu sayfada 

görüldüğü gibidir. 

(1) Açıköğretim Fakültesi, StUdyolarının teknik imkanları 
Hakkındaki Bilgi Bu Bölümde Görevli Teknik Elemanlar
dan Alınmıştır. 



ANADOLU ÜNİVEH.SİTBSİ AÇIKÖGHETİ.M FAKÜLTESİ 

SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ 1986-1987 ÖGHETİM YILI 

DERS DAGILL\1 ÇİZELGESİ 

1, DÖNEM 

.Englis I 

.Türkçe I 

.Atatürk İlk. ve İnk.T • 

• Güzel Sanatlar (Fotoğrafçılık) 

.Introduction to Cinema and TV 

.Introduetion to Printing and 
Publishing 

.Introduction to Economics 

.Sociology 

2 DÖNEM 

.English II 

.Ttirkçe II 

.Atatürk İlk. ve İnko T. 

.Fine Arts (Basic Desingn) 

.Introduction to Advertising 
and Public Relations 

.Introduction to Educational 
Sciences 

.Business Management 

.Psychology 

3.DÖNEM 

oİngilizce III 

HAFTALIK DERS SAATİ 

5 

2 

ı 

4 

4 

4 

3 

3 

5 

2 

ı 

4 

4 

4 

3 

3 

5 

39 



3. DÖNEM (DEVAM!) 

.Türkçe III 

.Atatürk İlk. ve İnk. T. 

.Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi 

.The Production Technigues of 
Cinema and TV 

HAFTALIK DEHS SAATİ 

2 

ı 

2 

• The Produ.cti on Technigues of Radio 

4 

3 

3 

3 

.Hıstory of Communaction 

.Hıstor~ of Art-I 

SEÇİ:MLİK 

ı. Social Psychology 

2. Contemporary Thoughts I 

4. DÖNEM 

.İngilizce IV 

.Türkç~ IV 

.Atatürk İlk. ve İnk. T. 

.GUzeı Sanatlar/Beden Eğitimi 

.Technology of Cinema and TV 

.Frame Composition 

.Theories of Communaction 

.Hıstory of Art II 

SEÇİMLİK 

ı. Anthropology of cuıture 

2. Introduction to Computer 

3. Contemporary Thoughts II 

3 

5 

2 

ı 

2 

4 

3 

3 

3 

3 
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5o DÖNEM {l) 

.İngilizce V 

.Türkçe V 

.Atatürk İlk. ve İnk. T. 

.Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi 

.Kurgu Yöntemleri 

.Yayın Müziği ve Seslendirme 

.Senaryo Yazımı-I 

.Sinema Tarihi 

.Grafik 

S EÇ LVILİK 

ı. Uzaktan Öğretim Teknolojisi 

2. Yönetim-Organizasyon 

6. DÖNEM 

.İngilizce VI 

.Türkçe VI 

.Atatürk İlk. ve İnk. T. 

.Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi 

.STV'4e Yapım Yönetim 

.Radyo Program Türleri 

.Senaryo Yazımı II 

.Sinema Kuramıarı 

.STV'de Grafik, Dekor, KostUm 

HAFTALIK DERS SAATİ 

4 

2 

ı 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

2 

ı 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

(1) Çalışmanın yapıldığı 1986-1987 öğretim yılında İngiliz
ce Öğrenim henüz 3.sınıf aşamasına gelmediği için 5. 
dönemden sonraki dersler Türkçe verilmektedir. 
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SEÇİMLİK 

ı. Animasyon 

2. Radyo-TV Haberciliği 

3. Halk Eğitimi 

7, DÖNEM 

.İngilizce VII 

.Türkçe VII 

.Atatürk İlk. ve İnk. T. 

.Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi 

.TV Program Türleri 

.STV'de Dramatizasyon 

.Sinema Analiz ve Yorum 

,Uygarlık Tarihi 

.Yayın Dili ve Anlatımı 

SEÇİMLİK 

ı. Radyo-TV Reklamcılığı 

2. Dökümanter Film 

8. DÖNEM 

.İngilizce VIII 

,Türkçe VIII 

.Atatürk İlk. ve İnk. T. 

,Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi 

.Eğitim Televizyonu 

.Türkiye'nin Eko.ve Sos. Yapısı 

3 

HAFTALIK DERS SAATİ 

3 

2 

ı 

2 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

ı 

2 

3 

2 
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8. DÖNEM (DEVAM!) RAF'TALIK DERS SAATİ 

.İletişim Hukuku 3 

oBitirme Tezi 4 

.Yayıncılık İlk. ve Uygulamaları 3 

SEÇİ~~İK 3 

ı. Radyo Oyunu 

2. STV'de Oyunculuk ve Sunuculuk 



r 

3.2. ANKARA. ÜNiVERSiTESi BASIN YAYIN YÜKSEK OKULU 

RADYO-TELEViZYON BÖLÜMÜ 

.Okulun Kuruluşu ve Gelişimi 

44 

Unesco•nun desteği ile 1965 yılında Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde 

kurulan Basın Yayın Yüksek Okulu 1981 yılına dek 

16 yıl süre ile gazetecilik ve halkla ilişkiler 

eğitimi vermiştir. 1982 yılında yürürlüğe giren 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun getirdiği dü-

zenlemeler sonucu Ankara Üniversitesi Siyasal Bil-

giler Fakültesi'nden alınarak doğrudan Ankara Üni-

versitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır. 

Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Oku-

lu, basın, radyo,televizyon, halkla ilişkiler, si-

nema, reklamcılık, turizm gibi kitleye yönelik alan

larda eleman yetiştirmektedir. Ankara üniversitesi 

Basın Yayın Yüksek Okulu bu çerçevede amaçlarını 

"toplumsal siyasal ve ekonomik olayları kavramak, 

çok yönlü kültür, teknik ve uzmanlık bilgileri ver

mek, Türkiye'nin iletişim yaşamına ilişkin konular

da öğretim, eğitim ve araştırma yapmak" şeklinde 

belirtmektedir (1). 

(1) Ankara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu ve Mezun

larının Etkinlik Alanları. (Tanıtım Broşürü, Ajans-Türk 

Matbaası, Ankara: 1986) 
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.Okulun Bulunduğu Yer 

Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Oku-

lu Ankara'da iç Cebeci Semtinde bulunmaktadır. Si-

yasal Bilgiler, Hukuk Fakültesi ile Eğitim Bilimle-

ri Fakültesi arasında kalan dört katlı bir binada 

öğretim yapılmaktadır. Okula ulaşım belediye oto-

büsleri ve dolmuşlarla sağlanmaktadır. Okulun açık 

adresi şöyledir. "An!\:ara Üniversitesi Basın Yayın 

Yüksek Okulu Radyo-Televizyon Bölümü. İç Cebeci/ 

Ankara" 

.Okula Başvuru ve Öğrenci Durumu 

Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Oku-

lu Radyo-Televizyon Bölümüne başvurular Öğrenci 

Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığı ile 

yapılmaktadır. Buna göre ÖSYM'nin 15898 program ko-

dunda bulanan radyo-televizyon bölümü Türkçe ve Sos-

yal Bilimler ağırlıklı puan türü ile öğrenci kabul 

etmektedir (1). 

Okulda 1986-1987 öğretim yılında birinci sı-

nıfta 72, ikinci sınıfta 52, üçüncü sınıfta 72 ve 

dördüncü sınıfta 94 öğrenci öğrenim görmektedir (2). 

(1) Arif Payaslıoğlu, Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarına 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi. (Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi Araştırma, Geliştirme Birimi, AGB-

0012, Ankara: 1985) s.98 

{2) Öğrenci Sayıları ve Öğretim Kadrosuna İlişkin Bilgi Okul 

Sekreterliğinden Araştırmacı Tarafından Bizzat alınmıştır. 
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.öğretim Kadrosu 

Basın Yayın Yüksek Okulu öğretim kadrosunda 

1986-1987 öğretim yılı itibariyle aralarında, Siya

sal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinin de bulun

duğu 8 Profesör, 10 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 13 

Araştırma Görevlisi, 6 Öğretim Görevlisi ve ı uz

man görev yapmaktadır • 

• öğretimi Destekleyici Qlanaklar ve Sosyal imkanlar 

Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu& 

da öğretim dört katlı ve geniş bir alana kurulmuş 

olan binasında yapılmaktadır. Bina'da derslikler, 

daktilo sınıfı, film izleme salonu, fotoğraf stUd

yosu, radyo, televizyon, film üretim merkezleri bu-

·lunmaktadır. Ayrıca tipo ve ofset olmak üzere iki 

basım makinesi, okul içinde yayın yapan kapalı dev

re radyo yayını ve Uç yıldır yayınlanan "Görtintim" 

adındaki uygulama gazetesi faaliyetler arasında

dır. 

Okul dışa dönlik faaliyetlerde de bulunmakta 

gerek kamu kesiminden, gerek özel kesimden kitap 

basımı, film yapımı, radyo ve televizyon program 

yapımı gibi talepleri okul bUnyesinde oluşturulan 

döner sermaye işletmesi aracılığı ile karşılamak

tadır. 

Basın Yayın Yüksek Okulu Öğrencileri Ankara 

Üniversitesi'nin öğrencilerine sağladığı imkanlar-



dan diğer fakülte ve yüksek okul öğrencileri ile 

birlikte faydalanmaktadır. üniversite de barınma 

ihtiyacı için 240 yatak kapasiteli "Vehbi Koç Öğ

renci Yurdu" bulunmaktadır. Üniversite'ye bağlı 

tüm öğretim kurumlarında olduğu gibi Basın Yayın 

Yüksek Okulu'nda da öğrencilere öğle yemeği veril-

mektedir. Ayrıca "Öğrenci Evi" adında bir lokal öğ-

rencilerin beslenme, çalışma ve dinlenme ihtiyaçla-

rını karşılamak üzere hizmet vermektedir. 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül

tesi içinde yer alan Merkez Kütüphanesi 60.000 ki

tabı ve 15.000 süreli yayını ile tüm öğrencilerin 

başvuru merkezi olmaktadır (1). 
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Ankara Üniversitesi öğrencilerinin sağlık hiz-

metleri mediko-sosyal merkezi müdürlüğünce karşı-

!anmaktadır. Ayrıca hastalığı önleyici hizmetler 

dahilinde sağlık taraması da yapılmaktadır. 

Ankara Üniversitesi'nde spor faaliyeti im-

kanları olarak Spor Eğitim Merkezi, Siyasal Bilgi

ler ve Ziraat Fakültesinde kapalı spor salonu, fa-

kültelerde açık voleybol ve basketbol sahaları bu-

lunmaktadır. 

Ankara Üniversitesi'nin dağcılık kolu çalı§-

maları, folklor, müzik, tiyatro ve fotoğrafçılık 

(1) Milliyet Gazetesi, Üniversitelere Giriş Hazırlık Kitabı. 
(Milliyet Kültür Yayınları, istanbul: 1987) s.l28 
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gibi diğer etkinlikleri de bulunmaktadır. 

Ankara üniversitesi Basın Yayın Yüksek Oku

lu öğrencileri Üniversite'nin imkanları dışında kül

tür ve sanat çalışmalarının yoğun olduğu Ankara'da 

çeşitli kurum ve kuruluşlardan faydalanabilmekte

dir. Bu kurumlar içinden, Milli Kütüphane, TRT Eği

tim Dairesi Başkanlığı Kütüphanesi, Ankara Sanat 

Evi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni orkestrası, Devlet 

Tiyatroları, Amerikan, İngiliz, Fransız, İtalyan, 

Alman, Libya Kültür Evleri, çeşitli sergi salonları, 

kültür ve sanat çalışmaları da öğrencilerin yarar

lanacağı imkanlı yerler olmaktadır • 

• öğretim İçin Gerekli Araç ve Gereç Durumu 

Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Oku

lu'nda radyo ve televizyon bölümü öğrencilerinin 

uygulama çalışmalarında kullandıkları iki amatör 

stüdyo kamerası, çeşitli ınikrofonlar;; ses kayıt ci

haz ları, film montaj masasından oluşan bir televiz

yon stüdyosu ve kapalı devre yayını için gerekli do

nanıma sahip bir de radyo stüdyosu bulunmaktadır • 

• Öğretim Programındaki Derslerin Dağılımı 

Ankara Üniversitesi Basın Yayın Ytiksek Oku

lu'nda "Gazetecilik ve Halkla İlişkiler" ile "Rad

yo-Televizyon" böltimleri bulunmaktadır. Bu iki bö

lüm üçüncü sınıfa dek ortak öğrenim görmektedir. 
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Üçüncü sınıftan itibaren öğrenciler bağlı bulunduk-

ları böl üm ün dersini almaktadır. Bu nedenle mes le-

ğe ilişkin dersler üçüncü sınıftan itibaren başla-

maktadır. Okulda bir öğretim dönemi iki yarı yıla 

bölünmüştür. Her yarı yıl için iki vize ve bir fi-

nal sınavı yapılmaktadır. Sekiz yarıyıl sonunda 

derslerinde başarılı olan öğrencilere lisans dip-

loması verilmektedir. 

Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Oku-

lu Radyo-Televizyon böltimünde dört yıllık lisans 

eğitimi boyunca 12'si radyo ve televizyonu doğrudan 

ilgilendiren, 7l'i genel olmak üzere toplam 83 

ders görülmektedir. 

Radyo ve televizyon bölümünde yarıyıllar i-

tibari ile görülen dersler aşağıdaki gibidir: 

ANKAll.A ÜNİVERSİTESİ BASIN YAY IN YÜKSEK OKULU 

RADYO-TELEViZYON BÖLÜMÜ 1986-1987 ÖGRET.İM YILI 

DERS DAGILll! ÇİZELGESİ 

ı. YARIYIL Teori le Uygulama Toplam 

.Hukukun Temel Kavramları 3 3 

.Siyaset Bilimine Giriş 3 3 

.sosyoloji 3 3 

.İstatistik 2 ı 3 

.Atatürk İlk. ve İ nk. T. ı ı 

.Türkçe 2 2 4 

.Türk Kültür Sanat Hayatı 
ve Kurumları 3 3 
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ı. YARIYIL (DEVAMI) Teorik Uygulaıııa Toplam 

.Yabancı Dil 3 3 6 

.Türk Dili ı ı 

.Beden Eğitimi ve Spor ı ı 

2. YARIYIL 

.Anayasa 3 3 

.İktisat (I) 3 3 

.Ttirkiye 1 nin Yönetim Yapısı 3 3 

.Siyasal Tarih 3 3 

.Türkçe 2 2 4 

.Müzik 3 3 6 

.Yabancı Dil 3 3 6 

.Atatürk İlk. ve İnk. T. ı ı 

.Türk Dili ı ı 

.Beden Eğitimi ve Spor ı ı 

3. YARIYIL 

• İktisat (II) 3 3 

.Sosyal Bilimlerde Araştırma 

Yöntemleri 3 3 

.Daktilo ve Yazışma Tek.(I) ı 2 3 

.Bilgi Kaynakları 2 ı 3 

.sosyal Politika 3 3 

• Yazınse.l Türler 3 3 

.Tiyatro 3 3 

• Yabancı Dil 3 3 6 
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3. YARIYIL (DEVAM!) Teorik Uygulama Toplam 

.Atatürk İlk. ve İ nk. T. ı ı 

.Türk Dili 
ı ı 

.Beden Eğitimi ve Spor ı ı 

4. YARIYIL 

.Siyasal Düşünceler ve Rejim 3 3 

.Kamu Maliyesi 3 3 

.Sosyal Psikoloji 2 2 4 

.Türkiye Ekonomisi 3 3 

.Daktilo ve Yazışma Tekniği(II) ı 2 3 
• Fotoğrafçılık (I) 2 ı 3 
.Plastik Sanatıarda Tem.Kavram 3 3 
.Yabancı Dil 3 3 6 
.Atatürk İlk. ve İnk. T. ı ı 

.Türk Dili 
ı ı 

.Beden Eğitim ve Spor ı ı 

5. YARIYIL 

.Kitle İletişim Kuramıarı 4 4 

.Halkla İlişkiler (I) 2 2 

.Radyoda Program Yapımı (I) 2 ı 3 

.Televizyon ve Filmin Temel Öğ. 3 3 

.Basın Yayın Tarihi 3 ı 4 

• Fotoğrafçılık (II) ı 2 3 
.Yabancı Dil 3 3 6 
o Atatürk İlk. ve İnk. T. ı ı 

........... ____________________ __ 



5. YARIYIL (DEVN~I) 

.• TUrkçe 

.Beden Eğitimi ve Spor 

6o YAlUYIL 

o Ceza Hukuku 

.Turk Dış Politikası 

.Sinema 

.Radyoda Program Yapımı (II) 

.TV'de Program Yapımı (I) 

.Kamuoyu 

.Yabancı Dil 

• AtatUrk İlk. ve İ nk • To 

.TUrkçe 

.Beden Eğitimi ve Spor 

7. YARIYIL 

.Haberleşme Hukuku 

.Devletler Hukuku 

.Televizyonda Prog.Yapımı(II} 

.Film Yapımı (I} 

.Basın Yayın Yoluyla Halk 
Eğitimi 

• Reklamcılık 

.Radyoda Program Yapımı(III) 

.Yabancı Dil, 

.AtatUrlr İlk. ve İnk. T. 

Teorik 

ı 

ı 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

ı 

ı 

ı 

4 

3 

3 

ı 

3 

2 

2 

3 

ı 

Uygulama 

2 

ı 

3 

2 

ı 

3 

Toplam 

ı 

ı 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

6 

ı 

ı 

ı 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

6 

ı 
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7. YARIYIL (DEVAM!) 

.Türkçe 

.Beden Eğitimi ve Spor 

8. YARIYIL 

.Fikri Haklar 

.Kamusal Tanıtma ve Turizm 

• Uluslararası İktisat Politi-
kas ı 

.Televizyon Haberciliği 

.Film Yapımı (II) 

.TV 1 de Program Yapımı (III) 

.Yabancı Dil 

.Ata tür!\: İlk. ve İnk. T. 

.Ttirkçe 

.Beden Eğitimi ve Spor 

Teorik 

ı 

ı 

3 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

ı 

ı 

ı 

Uygulama 

ı 

3 
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Toplam 

ı 

ı 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

6 

ı 

ı 

ı 



3o3. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SA.ı.~ATLAR FAKÜLTESİ 

SİN&UA-TELEVİZYON-FOTOGI~,ÇILIK ANA SANAT DALI 

.Okulun Kuruluşu ve Gelişimi 

Ege Üniversitesi Senatosu'nun 2.9.1975 gün 

ve 55/21 sayılı kararıyla kurulan Güzel Sanatlar 

Fakültesi başlangıçta Ses ve Gösteri Şanatları Bö-

lümü, Biçimsel Sanatlar Bölümü ve çevre Tasarımı 

bölümünden oluşmuştur. Zamanla çevre Tasarımı BölU-

54 

mü içinde yer alan Mimarlık ve Şehir Planlaması dal-

larıyla, Ses ve Göst~ri Sanatları Bölümü içinde yer 

alan müzik, tiyatro, sinema dalları birer böli.in du-

rumuna gelmiştir (1). 

20 Temmuz 1982 tarihinde Dokuz Eylül Üni ver-

sitesi'ne bağlanan Güzel Sanatlar Fakültesinde bö-

lüm ve sanat dalları şu şekilde gösterilebilir. 

• RESİM BÖLÜMÜ 

• HEYKEL BÖLÜMÜ 

• UYGULAMALI SANATLAR BÖLÜMÜ 

• GELENEKSEL TÜHK EL SANATLAR! BÖLÜMÜ 

• SAHNE VE GÖRüNTÜ SANATLAR! BÖLüMÜ 

• MÜZİK BİL ÜİLEHİ BÖLÜMÜ 

Sahne ve Görüntü Sanatları bölUmUnde ise şu 

ana sanat ve sanat dalları yer almaktadır. 

- TİYATRO ANA SANAT DALI 

• Dramatik Yazarlık Sanat Dalı 
------------------~-----(1) Dokuz Eylül üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "1986-Bl 

Yetenek Sın'!-..vları Kılavuzu". (Çoğaltma İzmir:1986) s.ı 



o Oyunculuk Sanat Dalı 

• Sahne Tasarımı Sanat Dalı 

-. SİNEMA-TV-FOTOG~,ÇILIK ANA SANAT DALI 

o Fotoğrafçılık Sanat Dalı 

• Sinema Sanat Dalı 

• Televizyon Sanat Dalı 

oOkulun Bulunduğu Yer 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa

kültesi, Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü İzmir'de 

Alsancak Semtinde bulunmaktadır. Alsancak Stadyumu

nun yanında bulunan fakülteye ulaşım belediye oto

büsleri ve dolmuşlar ile sağlanabilmektedir. Bölü

mün açıl( adresi şöyledir. "Dokuz Eylül Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema-Televizyon-Fotoğ

rafçılık Ana Sanat Dalı. Alsancak/İzmir" 

.Öğretimi Destekleyici Olanaklar ve Sosyal Imkanlar 

Dokuz Eylül üniversitesi daha önce Ege Üni

versitesi'ne bağlı olan bazı fakülte ve yüksek okul

lar ile, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 

bağlı yüksek okulların birleşmesiyle kurulduğu için 

dağınık bir yerleşim yapısına sahiptir. Üniversite' 

ye bağlı fakülte ve yüksek okullar Aydın, Manisa, 

Denizli, Mıığla ilieri ile İzmir'in Buca ilçesi, Al

sancak ve Bornova s~mtlerine dağılmıştır. Bu neden

le üniversite imkanlarından öğrenciler aynı ölçüde 
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yararlanamamaktadır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa

kültesi m~kan olanaklarının kısıtlı olması nedeniy

le, Fakülte'nin Dekanlık ile Sahne ve Görüntü Sa

natları Bölümü Alsancak'daki üç katlı ana binada, 

diğer bölümleri ise Bornova'da Ege Üniversitesi 

Kampusu içinde yer almaktadır. 

öte taraftan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 

İzmir Narlıdere mevkiinde yeni fakülte binasının 

yapılmasıyla ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bu çalışmaların bitmesiyle fakültenin dağınık bi

rimleri aynı kampüste toplanacaktır. 

Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Sahne ve Görün

tü Sanatları Bölümü'nün bulunduğu Alsancak'daki ye

rinde üç katlı bir ana binası ve prefabrik uygula

ma binaları bulunmaktadır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa

kUltesi'de 1982 yılından bugüne dek 15'in üzerinde 

bilimsel kongre, sempozyum ve seminer düzenlenmiş, 

çeşitli araştırma ve geliştirme projeleri uygulama

ya konmuş, 200 1 Un üstünde film gösterisi yapılmış, 

70'in üstünde sergi açılmış, 20'nin üstünde oyun 

sahnelenmiş, konserler düzenlenmiş ve plak dinleti

leri yapılmıştır. 

Güzel Sanatlar Fakültesi'ne bağlı Sahne ve 

Görüntü Sanatları Bölümü Öğrencileri, barınma sorun

larını üniversitenin diğer öğrencileri gibi_Kredi 



Yurtlar Kurumu'na bağlı Bornova, İnciraltı ve Zü-

beyde Hanım yurtlarından faydalanarak çözümlemek

tedirler. 
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Fakülte'de öğle yemekleri veren kafeterya · 

ve öğrenci kantini bulunmaktadır. Bölümde 9829 dö

kümanın bulunduğu bir kütüphane ve Sağlık sorunları

nın çözümü için Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü' 

ne bağlı Mediko-Sosyal Merkezi bulunmalr.tadır (I). 

oOkula Başvuru ve Öğrenci Durumu 

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-

kültesi'ne öğrenci kabulü, ön kayıt ve üç aşamalı 

yetenek sınavları ile yapılmaktadır. Fakülte'nin 

Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü'ne bağlı Sinema

Televizyon-Fet oğrafçılık Ana Sanat Dal ı' na başvu

ran adaylar söz konusu sanatlara olan ilgi ve ye

teneklerini ölçmeyi amaçlayan bir test sınavına 

topluca alınmaktadırlar. Bu aşamayı kazanan adaylar 

yazılı anlatım ve çizim becerilerinin saptanacağı 

2. aşama sınavına alınmaktadırlar. Bu sınavın de

ğerlendirilmesinde yazılı anlatım %70, çizim % 30 

ağırlıklı olarak hesaplanmaktadır. Bu sınavda da 

başarılı olan adaylar 3. aşama sınavı olarak "gö-

rüşme" ye alınırlar, ''görüşme" sınav jürisinin aday 

{1) Milliyet.Gazetesi, "Üniversitelere Giriş Hazırlık Ki

tabı" (a.g.k.) s.l36 



öğrencilerin özel yetenek ve ilgilerini araştırıp, 

sanatsal konulara yatkınlıklarını ölçmeyi amaçla

maktadır. Bu üç aşamayı da başarıyla ~amamlayan a-

dayların fakülteye kesin kaydı yapılmaktadır (1). 

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa

kültesi, Sinema Sanat Dalında 1986-87 öğretim yılı 

itibariyle dört sınıfta 65 öğrenci bulunmaktadır. 

1985-1986 yılında öğretime başlayan ve 1986-1987 
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öğretim yılında ikinci sınıfı bulunan televizyon 

sanat dalında ise toplam 20 öğrenci öğrenim görmek-

te dir (2) ~· 

.öğretim Kadrosu 

Dokuz Eylül üniversitesi Sinema ve Televiz-

yon Ana Sanat Dallarında 1986-1987 öğretim yılında 

ı Profesör, ı Yardımcı Doçent, 6 Öğretim Görevlisi 

ve 3 Araştırma qörevlisi ders vermektedir. 

'Öğretim İc;in Gerekli Araç ve Gereç Durumu 

Sinema-Televizyon-Fotoğrafçılık Ana Sanat 

Dalları'nın yer aldığı bölümde birer adet 16 mm 

film kamera, video teyp ve televizyon alıcısı ile 

(1) Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "~ 
1987 Yetenek Sınavları Kılavuzu". (a.g.k.) s.l2 

(2) Öğrenci sayılarına ilişkin bilgi Fakülte Sekreterliğin
den araştırmacı tarafından bizzat alınmıştır. 



yerli ve yabancı film senaryosu arşivi bulunmakta

dır. Uygulamaya ilişkin fiziki ve teknolojik dona

nım mevcut değildir. Öğrenciler büyük ölçüde staj 

imkanlarından yoksun oldukları için uygulama eksik-

liklerini Ege bölgesinde çekimi sürdürülen TRT-TV 

yapımlarında ve film çalışmalarında okulun yardı-

mıyla çeşitli görevler alarak tamamlamaktadırlar • 

• Öğretim Programındaki Derslerin Dağılımı 

Dokuz EylUl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-

kültesi, Sinema-Televizyon-Fotoğrafçılık Ana Sanat 

Dallarında her öğretim yılı iki yarı yıla ayrılmış 

bulunmaktadır. Her dönem için öğrenciler iki vize 

ve bir final sınavına katılmaktadırlar. İkinci yıl-

dan itibaren ön koşullu dersler bulunmaktadır. Bu 

derslerin alınması için ön koşuLun yerine getiril

mesi gereklidir. Öğrenciler 8 yarı yıl süresince 

gördükleri derslerin sınavlarını başarıyla verdik-

leri takdirde lisans diploması almaktadırlar. 

Faktiltenin sinema ve televizyon sanat dalın-

da mesleki dersler birinci yarı yıldan itibaren 

başlamaktadır. Fakülte~ yıllaritibariyle görülen 

dersler aşağıdaki gibidir. 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVEUSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

SiNEMA SANAT DALI 1986-1987 ÖGH.ETiM YILI 
DERS DAGILIM ÇiZELGESi 

1. YIL Teorik Uygulamalı Toplam 

.Biçim-Renk Işık Tasarımı 12 16 
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ı. YIL (DEV.Ai\ii) Teorik Uygulamalı Toplam 

.TV' ye Giriş 4 4 

.Sinemaya Giriş 4 4 

.Fotoğrafçı! ık ve Temel 
Optik 4 4 

.Dünya Sineması Tarihi 4 4 

.Yazılı ve Sözlü Anlatım 4 4 

.Uygarlık Tarihi 4 4 

.Kitle İletişim Kur am la-
rına Giriş 4 4 

.Toplumbilim 4 4 

.Psikoloji 4 4 

• Atatürk İlk. ve İ nk • T. 2 2 

.Türk Dili 2 2 

.Beden Eğitimi 2 2 

.Yabancı Dil 12 12 

2. YIL 

ı .Sinema Dili 4 12 16 

1 

.Sinema-TV Grafiği 2 6 8 

.Dünya Sineması Tarihi (II) 4 4 

·.Sinema Kuramıarı 4 4 

• Görsel Anlatım 4 4 

.Genel Sanat Tarihi 4 4 

.Kitle İletişim Toplumbilimi 4 4 

.Sanat Toplumbilimi 4 4 

.Sanat İletişim Psikolojisi 4 4 

• Atatürk İlk. ve İnk • T. 2 2 



2. YIL (DEVAMI) 

.Türk Dili 

.Beden Eğitimi 

.Yabancı Dil 

3. YIL 

.Film Yapım Yönetimi 

.Film Müziği ve Seslendirme 

.Türk Sineması Tarihi (I) 

.Sinema Estetiği 

.Sinema-TV -Toplumbilimi 

.Genel Sanat Tarihi (II) 

.Atatürk İlk. ve İnk. T. 

.Türk Dili 

.Beden Eğitimi 

• Yabancı Dil 

4 • YIL 

• Film Proje Diploma 

Çalı~ması 

.Çağdaş Sinema ve Yorumu 

• Reklamcılık 

.Türk Sineması Tarihi (II) 

.Sinema Göstergebilimi 

• Yöntembilim 

.Atatürk İlk. ve İ nk. T. 

.Türk Dili 

Teorik 

2 

8 

12 

6 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

8 

16 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

Uygulamalı 

2 

12 

2 

2 

16 

2 
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Toplam 

'2 

2 

8 

24 

8 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

8 

32 

4 

2 

4 

4 

4 

2 

2 



4. YIL (DEVAM!) 

.Beden Eğitimi 

.Yabancı Dil 

Teorik 

4 

Uygulamalı 

2 

Toplam 

2 

4 
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3.4. EGE ÜNİVERSİTESİ BASIN YAYIN YÜKSEK OKULU RADYO 

TEL~VİZYON BÖLÜMÜ 

.Okulun Kuruluşu ve Gelişimi 
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Okul, :Mithatpaşa İzmir özel Eğitim Vakfı ta

rafından İzmir Karataş özel Gazetecilik Okulu adıy

la 1968 yılında kurulmuştur. özel Gazetecilik Oku

lu devlet kontrolü altında 25.8.1971 gün ve 1472 

sayılı kanunla yürürlüğe konmuş (1) ve Milli Eğitim 

Bakanlıiı tarafından mali açıdan desteklenmiştir. 

Ege Üniversitesi Ekonomi ve Ticaret Fakülte-

si'ne bağlanan okulda öğretim 1976 yılına kadar üç 

yıl süreli olmuştur. 1976 yılında "Radyo-Televiz-

yon" bölümünün öğretime açılması ile birlikte dört 

yıl süreli lisans eğitimi verilmeye başlanmıştır. 

1978-1979 öğretim yılında Hukuk Fakültesi 

bUnyesine alınan okul 2547 sayılı kanunla doğrudan 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır. 

Okulun öğretim amacı "Gazetecilik, radyo-te-

levizyon ve halkla ilişkiler dallarında dört yıllık 

bir lisans derecesi vermektir" ifadesi ile tanımlan-

maktadır {2)o 

(1) Ege Üniversitesi, Tanıtım Kılavuzu 1983. (Ege Üniversi
tesi Matbaası, İzmir:l983) s.293 

{2) Ege Üniversitesi, Tanıtım Kılavuzu 1983. (a.g.k.), 

s.293 



.Okulun Bulundu~u Yer 

Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu, 

Üniversite'nin Darnova'daki Ege Kampüsi.i içinde Ec-

zacılık Fakültesi ile aynı binada bulunmaktadır. 
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Kampüse ulaşım, belediye otobüsleri, dolmuşlar, ban-

liyö treni ve Ege Üniversitesi'nin öğrencilere tah-

sis ettiği 20 otobüs ile sağlanmaktadır. Okulun a

çık adresi şöyledir. "Ege Üniversitesi Basın Yayın 

YUksek Okulu. Bornova/İzmir" 

.Okula Başvuru ve Öğrenci Durumu 

Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu, 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracı

lığı ile öğrenci kaydı yapmaktadır. ÖSYM'nin 29463 

program kodunda bulunan bölüme Türkçe ve Sosyal pua

nı toplamı ile öğrenci kabul edilmektedir (1}. 

Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu, 

Radyo ve Televizyon bölümünde 1986-1987 öğretim yı-

lında birinci sınıfta 62, ikinci sınıfta 41, üçün-

cü sınıfta 43 ve dördüncü sınıfta 48 öğrenci öğre-

.ata görmektedir (2). 

(1) Arif Payaslıoğlu, Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarına 

Ölrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi. (a.g.k.), s.lOO 

(2} Öğrenci sayılarına ilişkin bilgi Yüksek Okul öğrenci 

işlerinden araştırmacı tarafından bizzat alınmıştır. 
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.öğretim Kadrosu 

Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu' 

nda 1986-1987 öğretim yılında kadrolu olarak 3 Pro

fesör, 5 Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 6 Öğretim Gö

revlisi, 15 Araştırma Görevlisi ve 3 Uzman görev 

yapmaktadır. Ayrıca ek saat ücreti ile dışarıdan 

12 Öğretim Elemanı okulun derslerinde görev yapmak

tadır • 

• öğretimi Destekleyici Olanaklar ve Sosyal imkanlar 

Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu öğ

retimini Eczacılık Fakültesi ile ortru{laşa kullan

dığı üç katlı binada sürdürmektedir. Binada kaba 

inşaatı bitmiş iç donanımına kısmen başlanmış bir 

televizyon stüdyosu, fotoğraf laboratuvarı ve ders

likler bulunmaktadır. Ayrıca Basın Yayın Yüksek O

kulu Öğrencileri tarafından hazırlanan ve bir bölge 

gazetesi tesislerinde basılan uygulama gazetesi 

"Kalem" iki ayda bir yayınlanmaktadır. 

Basın Yayın Yüksek Okulu öğrencileri barınma 

ihtiyaçları için Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı 

Bornova, İnciraltı ve Zübeyde nanım yurtlarından 

faydalanmaktadırlar. 

Ege Üniversitesi'nde öğrencilerin spor, kUl

tür, beslenme ve dinlenme ihtiyacını karşılamak için 

yapılan Ege Üniversitesi Kafeteryalar ve Spor Salonu 

·kompleksi bulunmaktadır·. Bu lrompleksde Edebiyat, 
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Eczacılık, Basın-Yayın Yüksek Okulu öğrencileri ye-

mek yiyebilmektedir. 

Kateteryalar ve spor kompleksinde ayrıca o-

kuma salonları ve sanat odaları bulunmaktadır. Bes-

lenme ihtiyacını karş ılamal{ üzere ayrıca İzmir .Bü-

yükşehir Belediyesi'nin bin kişi kapasiteli seyyar 

büfesi de kampüs içinde hizmet vermektedir. 

Öğrencilerin sağlık hizmetleri Ege Üniver-

sitesi'ne ait Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkan

lığı'nca yürütülmektedir. Öğrencilerin tedavi ve 

ilaçları ücretsizdir (1.). 

Ege Üniversitesi'nin dışında İzmir'deki kül-

tür merkezleride öğrencilerin yararlanmasına açık-

tır. Bunlardan Atatürk Kültür Merkezi'nde hafta son-

larında senfoni orkestrası kanserleri, sergiler 

film gösterileri, konferanslar ve sempozyumlar dU-

zenlenmektedir. Fransız· Kültür Merkezi'nde Sinema 

Klübü, Alman Kültür Merkezi'nde film gösterileri 

faaliyeti bulunmaktadır. Amerikan Kütüphanesi ki

tap ve dergileri ile İzmir Türk-Amerikan Derneği 

İngilizce dil programları ile öğrencilerin hizme-

tindedir (2). 

(1) Milliyet.Gazetesi, "Üniversitelere Giriş Hazırlık Kita

bı" (a.g.k.), s.l38 

(2) Nalan Polat, "Kültür Merkezl_erin, Kalem Ege Üniversitesi 

Gazetesi. (Kasım, 1986), s.5 
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.Öğretim İçin Gerekli Araç ve Gereç Durumu 

Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'n

da stüdyo ve yapıma ilişkin araç ve gereçler 16 mm 

film kamera ve bir adet portatif siya~-beyaz video 

kameradan oluşmaktadır • 

• Öğretim Programındaki Derslerin Dağılımı 

Ege Üniversitesi nasın Yayın Yüksek Okulu 

Radyo-Televizyon bölümünde dört yıllık lisans öğ-

retimi verilmektedir. Radyo-Televizyon Bölümü öğ

rencileri ilk iki yılda Gazetecilik ve Halkla İliş-

kiler Bölümü öğrencileri ile ortak derslere girmek

tedir. Üçüncü sınıftan itibaren her bölüm kendine 

ait dersleri almaktadır. Öğretim süresince radyo 

ve televizyon bölümü öğrencileri 13' .ü radyo-tele

vizyonu ilgilendiren, 5 6' i genel olmak üzere top

lam 68 ders görmektedir. 

Buna göre radyo ve televizyon bölümü öğren-

cilerinin yarı yıllar itibari ile ders dağılımları 

aşağıdaki gibidir. 

EGE L~İVEHSİTESİ BASIN YAYIN YÜKSEK OKULU 

RADYO-TELEVİZYON BÖLÜMÜ 1986-1987 ÖGRETL'-'1 YILI 
DEHS DAGILIM ÇİZELGESİ 

1. YARIYIL Teorik Uygulamalı 

.Hukukun Temel Kavramları 3 

.Siyaset Bilimine Giriş 3 

Toplam 

3 

3 
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ı. YARIYIL {DEVAM!) Teorik Uygulamalı Toplam 

.Sosyoloji 3 3 

.İstatistik 3 3 

• Basın-Yayın Tarihi 3 3 

oİşletme Ekonomisi 3 3 

2. YARIYIL 

.A:ıayasa 3 3 

.İktisat (1) 3 3 

.Türkiye'nin Yönetim Yapısı 3 3 

.Siyasal Tarih 3 3 

.Yönetim ve Organizasyon 3 3 

.Muhasebe 2 2 4 

• Fotoğrafçılık ı 2 3 

.Türk Dili 2 2 

.Atatürk İlk. V~ İ nk. T. ı ı 

.Yabancı Dil 6 6 

3. YARIYIL 

.İktisat (1) 3 3 

• Sosyal Bilimlerde Araş. Yönt • 3 3 

.Daktilo ve Yazışma Tekniği(!) ı 2 3 

.Bilgi Kaynakları 2 ı 3 

.Sosyal Politisa 3 3 

.Dünya Edebiyatı 2 2 

.Konuşma Eğitimi 3 2 5 



4. YARIYIL 

.Siyasal Düşünceler ve 
Re,jimler 

.Kamu Maliyesi 

.Sosyal Psikoloji 

.Türkiye Ekonomisi 

.Daktilo Yazışma Teknili(II) 

.Bilgisayar Programlama 

.İşletme Denetimi 

.Türk Dili 

.Atatürk İlk. ve İnk. T. 

.Yabancı Dil 

5 • YARIYIL 

• Kitle İletişim Kuramıarı 

.Halkla İlişkiler 

.Radyo Program Yapımı (1) 

.Televizyon ve Filmi n 
Temel Ögeleri 

.Tiyatro 

.Radyo-TV işletmeciliği 

.Sanat Tarihi 

6. YARIYIL 

.ceza Hukuku 

.Türk Dış Politikası 

.Sinema 

.Radyoda Program Yapımı(!!) 

Teorik 

3 

3 

2 

3 

ı 

2 

2 

2 

ı 

4 

4 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

Uygulamalı 

2 

2 

2 

ı 

ı 

2 

ı 

2 

ı 
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Toplam 

3 

3 

4 

3 

3 

4 

2 

2 

ı 

4 

4 

3 

3 

3 

5 

2 

3 

3 

3 

4 

3 



6. YARIYIL (DEVAMI) 

.Televizyon Program Yapımı(!) 

.Kamuoyu 

• Reklamcılık 

.Türk Dili 

.Atatürk İlk. ve İ nk. T. 

.Yabancı Dil 

7. YARIYIL 

.Haberleşme Hukuku 

.Devletler Hukuku 

.TV'de Program Yapımı (II) 

.Film Yapımı (I) 

.Basın-Yayın Yoluyla Halk 
Eğitimi 

.Uluslararası İlişkiler ve 
Örgütler 

.Güncel Ekonomik Sosyal 
Olanaklar 

.Türk Edebiyatı 

8. YARIYIL 

.Fikri Haklar 

.Kamusal Tanıtma, Turizm 

.Uluslararası İktisat 

Politikası 

~Televizyon Haberciliği 

.Film Yapımı (II) 

Teorik 

3 

3 

2 

2 

ı 

4 

4 

3 

3 

ı 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

Uygulamalı 

2 

2 

ı 

Toplam 

3 

3 

4 

2 

ı 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

2 

3 

4 

3 

3 

3 
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8. YARIYIL (DEVAM!) Teorik Uygulamalı Toplam 

.Yazı TUrleri 3 3 

.Kültür Sanat Hayatı ve 
Kavramları 3 3 

.Türk Dili 2 2 

.Atatürl{ İlk. ve İ nk. T. ı ı 

.Yabancı Dil 2 2 



3. 5. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BASIN YAY IN YÜKSEK OKULU RADYO 

TELEVİZYON BÖLÜMÜ 

.Okulun Kuruluşu ve Gelişimi 

1967 yılında Ekonomik ve Sosyal Faaliyet 

Ticaret Sanayi Şirketi tarafından "Özel Başkent 

Gazetecilik Yüksek Okulu" kurulmuştur. Bu kuruluş 

Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulunun çe

kirdeğini oluşturmuştur. 25 Ağustos 1971 tarihine 

kadar özel bir kurum olan okul bu tarihte Ankara 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlana-

72 

rak devletleştirilmiştir. 1973 yılına kadar üç yıl

lık eğitim yapılan Gazetecilik Yüksek Okulu 10 Ka-

sım 1973 tarihinde alınan kararla dört yıllık li

sans eğitimi vermeye başlamıştır (1). 

1981-1982 öğretim yılında Gazi Üniversitesi 

bünyesine alınan ve adı da "Basın Yayın Yüksek O-

kulu" olarak değişen okul bugünkü statüsüne kavuş-

muştur • 

• Okulun Bulunduğu Yer 

Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu 

Ankara'da Emek mahallesinde bulunmaktadır. Okula 

{1) Okulun tarihçesi hakkındaki bilgi Yüksek Okul Öğrenci 
İşleri ilgilisinden araştırmacı tarafından bizzat alın
mıştır. 
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ulaşım Belediye otobtisü "'le diğer araçlar ile sağlan

maktadır. Okulun açık adresi şöyledir. "Gazi Üniver-

sitesi Basın Yayın Yuksek Okulu Emek/Ankara" 

.Okula Başvuru ve Öğrenci Durumu 

Gazi Üniversitesi B~sın Yayın Yüksek Okulu, 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracı

lığı ile öğrenci kabul etmektedir. ÖSYM'nin 35965 

program kodunda bulunan (1) Gazi Üniversitesi Basın 

Yayın Yüksek Okulu Radyo-Televizyon bölümünde 1986-

1987 öğretim yılında birinci sınıfta 66, ikinci sı

nıfta 83, üçüncü sınıfta 64 ve dördüncü sınıfta 73 

öğrenci öğrenim görmektedir (2) • 

• öğretim Kadrosu 

Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'n 

da kadrolu öğretim elemanı bulunmamaktadır. Yüksek 

Okulda Gazi Üniversitesi bünyesinden 3 Doçent, 2 

Yardımcı Doçent, 4 Araştırma Görevlisi ve ı Uzman 

ile ek saat ücreti ile görev yapan 5 Öğretim Görev

lisi bulunmaktadır • 

• Öğretimi Destekleyici Olanaklar ve Sosyal İmkanlar 

Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu 

(1) Arif Payaslıoğlu, Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarına 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi. (a.g.k.), s.lOl 

(2) Öğrenci Sayılarına ilişkin bilgi Yüksek Okul Öğrenci 

İşlerinden araştırmacı tarafından bizzat alınmıştır. 
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Uç katlı bir binada öğretim hizmeti vermektedir. 

Öğretim yapılan binada radyo stUdyosu, 90 kişi ka

pasiteli kütüphanesi ve kaba inşaatı devam eden te

levizyon stüdyosu bulunmaktadır. 

Basın Yayın Yüksek Okulu öğrencilerinin ba-

rınma ihtiyaçlarını Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 

Ankara'daki yurtları sağlamaktadır. Beslenme ihti-

yacı konusunda 100 kişiye öğle yemeği verecek ka-

pasite de bir kafeterya ve öğrenci kantini bulun

maktadır. Öğrencilerin sağlık hizmetleri Sağlık, 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütül-

mekte olup, Başkanlığa bağlı Sağlık Merkezinde mua

yene, tetkik ve laboratuvar hizmetleri ücretsiz ola-

rak verilmektedir (1). 

Basın Yayın Yüksek Okulu öğrencilerinin üni

versitenin diğer öğrencileri ile ortaklaşa faydalan

dıkları bir kapalı spor salonu, futbol ve voleybol 

sahaları ve 3 basketbol sahası mevcuttur. Öğrenci-

lerin müzik, folklor, tiyatro gibi sosyal etkinlik-

lere de katılma imkanı bulunmaktadır. 

Tüm bunların yanında Ankara'daki kültürel 

ve sosyal faaliyetlerden Gazi Üniversitesi Basın 

Yayın Yüksek Okul öğrencileri,deyararlanmaktadır

lar. 

(1) Milliyet Gazetesi "tlniversitelere Giriş Hazırlık Kitabı"., 
(a.g.k.), s.l42 
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.öğretim İçin Gerekli Araç ve Gereç Durumu 

Gazi Üniversitesi Basın Yarın Yüksek Okulu 

radyo ve televizyon bölümünde televizyon öğretimi 

ile ilgili uygulama yapacak araç gereç bulunmamak

tadır. Okulda radyo stüdyosu hakkında fikir verebi

lecek bir ses stüdyosu ve araç-gereç birikimi var

dıro 

.Öğretim Programındaki Derslerin Dağılımı 

Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'n

da Gazetecilik ve Hcı:lkla İlişkiler ve Radyo. Tele

vizyon bölümleri bulunmaktadır. Okulda bulunan her 

iki bölümde, üçüncü sınıfa kadar ortak derse giril

mektedir. Üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenciler or

tak derslerin yanında bölümlerine ait meslek ders-

lerini de almaktadırlar. 

Okulda bir öğretim dönemi iki yarı yıla bö

lünmüştür. Her yarı yılda iki vize ve bir final sı

navı yapılmaktadır. Sekiz yarı yıl sonunda dersle

rini başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diplo

ması verilmektedir. Dört yıllık lisans eğitimi sü

resince 14'ü radyo ve televizyonu ilgilendiren,58'i 

genel olmak üzere toplam 72 ders görülmektedir. 

Bölümde yarı yıllar itibari ile görülen ders

ler Tl ıncı sayfada görüldüğü gibidir. 



GAZİ ÜNİVERSİTESİ DASIN YAYIN YÜKSEK OKULU 

RADYO-TELEViZYON BÖLÜMÜ 1986-1987 ÖGRETİM YILI 

DERS DAUILIM ÇİZELGESİ 

1. YARIYIL 

.İstatistik 

.Hukukun Temel Kavramları 

.Sosyoloji 

.Anayasa Hukuku 

.TUrk KUltUrU Tarihi 

.TUrk Dili 

.Atatürk İlk. ve İnk. T. 

.Yabancı Dil 

2 YARIYIL 

.İktisat-I 

.Türkiye:tnin Yönetim Y~pısı 

.Siyasal Tarih 

.Siyaset Bilgisi 

.TUrk Dili 

.Beden Eğitimi ve Spor 

.Yabancı Dil 

3 YARIYIL 

.İktisat-II 

.Sosyal Bilimlerde Araştırma 
Yöntemleri 

.sosyal Politika 

.Dak&ilo ve Yazışma Tekniği 

HAFTALIK DERS SAATİ 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

6 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

6 

3 

3 

3 

3 
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3o YARIYIL (DEVAMI) 

.Bilgi Kaynakları ve Arşivcil ik 

.Siyasal Tarih 

• Tür le Halk Bilgisi 

.Türk Dili 

• Atatürk İlk • ve İ nk. T. 

.Yabancı Dil 

4. YAUIYIL 

.Siyasal Düzen ve Rejimler 

.Kamu Maliyesi 

.Sosyal Psikoloji 

.Türkiye Ekonomisi 

• Daktil o 

.Türk ve Dünya Edebiyatı 

.Haberleşme Tarihi 

.Tiyatro 

.Türk Dili 

.Beden Eğitimi ve Spor 

.Yabancı Dil 

5. YARIYIL 

.Halkla İlişkiler 

.Kitle İletişim Kuramıarı 

.Temel Fotoğrafçılık 

.Radyoda Program Yapımı 

.TV ve Filmin Temel Ögeleri 

HAFTALIK DERS 

2 

3 

3 

2 

2 

6 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

6 

3 

3 

3 

3 

5 
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SAATİ 



5. YARIYIL (DEV~~I) 

.Türk Dili 

.Atatürk İlk. ve İnk. T. 

.Yabancı Dil 

6. YAlliYIL 

.Türk Dış Politikası 

.Ekonomik Düşünce ve Sistemler 

.Sinema 

.Radyoda Program Yapımı 

.TV'de Program Yapımı 

.Radyo ve Televizyon işletmeciliği 

.Temel Fotoğrafçılık 

• Tür!{ Dili 

.Beden Eğitimi ve Spor 

.Yabancı Dil 

7. YARIYIL 

.Haberleşme Hukuku 

.Devletler Umumi Hukuku 

.TV 1 de Program Yapımı 

.Film Yapımı-I 

.TV Metin Yazarlığı 

.Atatürk İlk. ve İnk. T. 

.Türk Dili 

.Yabancı Dil 

HAFTALIK DERS SAATi 

ı 

2 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

ı 

2 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

ı 

4 
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8, YARIYIL 

.Fikri Haklar 

.Uluslararası İktisat Politikası 

.Haberleşme Sosyolojisi 

.Film Yapımı-II 

.TV Haberciliği 

.TV ve Film Yönetimi 

.Konuşma Sanatı 

.Türk Dili 

.Beden Eğitimi ve Spor 

.Yabancı Dil 

HAFTALIK DERS SAATİ 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

ı 

2 

4 

79 



3.6. İSTANDOL ÜNİVEHSİTESİ BASIN YAYIN YÜKSEK OKULU 

RADYO-TELEVİZYON BÖLÜ?vlÜ 

.Okulun Kuruluşu ve Gelişimi 

80 

İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek O

kulu 1950 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fa-

kültesine bağlı, 11 Gazetecilik Enstitüsü" olarak faa

liyete geçmiştir. İlk yıllarda iki yıl süreli yük-

sek eğitim veren enstitü 1969 yılından itibaren e-

ğitim süresini üç yıla çıkarmıştır. Daha sonra "Ga

zetecilik ve Halkla İlişli:iler Yüksek Okul u" adını 

alan ve dört yıllık eğitim faaliyeti içine giren 

kuruluş 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'ndan son

ra İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı "Basın 

Yayın Yüksek Okulu" adı ile eğitim faaliyetini yü-

rütmeye başlamıştır (1). 

İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek O

kulu halen Gazetecilik ve Halkla İlişkiler ve Rad-

ya-Televizyon böltimleri olmak üzere iki ayrı bölüm-

de eğitim vermektedir. Okulun kendi kadrosunda öğ-

retim üyesi bulunmamaktadır. Okulun öğretim üyesi 

ihtiyacı İstanbul'daki Üniversitelerin öğretim üye-

leri ve tanınımış basın ve sinema, televizyon men

supları tarafından karşılanmaktadır. 

(1) "İletim" İstanbul Üniversitesi Basın Yayın YUksek Okulu 

Gazetesi. (Ekim,l986), s.3 
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.Okulun Bulunduğu Yer 

İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek O

kulu İstanbul Beyazıt'da bulunmaktadır. Okula ula-

81 

şım belediye otobüsleri ve diğer araçlarla sağlan-

maktadır. Okulun açık adresi şu şekildedir. "İstan

bul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu. Beyazıt/ 

İstanbul" 

.Okula Başvuru ve Öğrenci Durumu 

İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek O

kulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 

sınavı ile öğrenci kabul etmektedir~ ÖSYM'nin 41688 

program kodunda yer alan okul Türkçe ve Sosyal top

lam puanı ile öğrenci almaktadır {1). 

İstanbul üniversitesi Basın Yayın Yüksek O-

kulu Radyo ve Televizyon bölümünde 1986-1987 öğre-

tim yılında ikinci sınırta 113, üçüncü sınıfta 25 

ve dördüncü sınıfta ise 18 öğrenci bulunmaktadır. 

Birinci sınıf da ise Gazetecilik Halkla İlişkiler 

ve Radyo Televizyon bölümü ortak olduğu için öğren-

ci sayıları ayrılamamaktadır (2). 

(1) Arif Payaslıoğlu, Türkiye'de Yükseköğretim.Kurumlarına 
Öğrendi Seçme ve Yerleştirme Sistemi. (a.g.k.), s.102 

(2} Öğrenci sayılarına ilişkin bilgi Yüksek Okul Öğrenci 

İşlerinden araştırmacı tarafından bizzat alınmıştır. 
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.öğretim Kadrosu 

Okulda lisans öğretiminde ders veren 12'si 

Profesör, 18'i Doçent olmak üzere 30 öğretim üyesi 

ve 25 de öğretim görevlisi bulunmaktadır. Basın_Ya

yın Yüksel<: Okulu 1 nun öğretim el e ma nı ihtiyacı özel

likle Hukuk, İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler 

Fakülteleri tarafından karşılanmaktadır • 

• Öğretimi Destekleyici Olanaklar ve Sosyal İmkanlar 

İstanbul Üniveraitesi Basın Yayın Yüksek O

kulu il<:i katlı bir bina içinde öğretim yapmal\.tadır. 

Derslikleri anfi ve sınıf biçimindedir. Derslikle~ 

rin genişliği öğrenci sayılarına göre yeterli de

ğildir. Okulda özel bir kuruluşun desteği ile 200m2 

üzerine kurulmuş bir televizyon stüdyosu bulunmak

tadır~ Okulda,aynı binada 5000 dökümana sahip bir 

kütüphane de bulunmaktadır (1). 

Basın Yayın Yüksek Okulu öğrencileri barın

ma ihtiyaçları için Kredi ve Yurtlar Kurumu ve ö-

zel kuruluşların yurtlarından faydalanmru{tadırlar. 

Basın Yayın Yüksek Okulu öğrencileri beslen

me ihtiyaçlarını Beyazıt ve Laleli'de bulunan yedi 

fakülte öğrencisi ile ortak olarak kullanılan 9400 

!{apasiteli "Turan Emeksiz" kafeteryasından karşıla-

(1) SelAhattin Altun, "Radyo-TV Stüdyomuz Hazır", İletişim 

Gaz et e s i. ( a • g • k. ) , s • 4 



maktadırlar (1). 

Öğrenciler için sağlık hizmetleri İstanbul 

Üni versitesi Rektörlüğü .Me diko-Sosyal merkezince 

sağlanmaktadır. 
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Basın Yayın Yüksek Okulu öğrencileri Üniver-

site bünyesinde faaliyetleri olan atletizm, basket-

bol, eskrim, voleybol, judo, yüzme, futbol, güreş, 

santraç, kayak, dağcılık, miizik, tiyatro, folklor 

gibi etkinliklere katılabilmektedirler. 

Ayrıca Üniversite dışında okul öğrencileri 

Türk Basın ve Film sektörünün toplandığı yer olan 

İstanbul'da uğraşlarıyla ilgili, kUltUr ve sanat O

layları ile iç içe bulunmalrtadırlar • 

• öğretim İçin Gerekli Araç ve Gereç Durumu 

İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek O-

kulu televizyon bölümünde İngiltere'den getirilen 

2 kamera, bir resim seçici masası ve transfer-Uni-

tesi bulunmaktadır. çekimle yapılan kayıtları 7 bant 

halinde çoğaltabilmenin mümkün olduğu televizyon 

stüdyosunda çekim ve progr&ı hazırlamak için bulun-

ması gereken bazı araçlar mevcuttur. 

(1) Milliyet Gazetesi, "Üniversitelere Giriş Hazırlık Kita
~" . ( a. g. k. ) , s. ı 49 



.Öğretim Programındaki Derslerin Dağılımı 

İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek O-

kulu'nda dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. 

Okulda gazetecilik ve halkla ilişkiler ile radyo 

ve televizyon böl üroleri bulunmaktadır. İki böl üm 

öğrencileri ilk iki yıl birarada öğrenim görmek-

tedir. Bölümlere ayrılma öğrencilerin isteği ile 

olmaktadır. Bölümde bir öğretim yılı iki yarı yıla 

ayrılmış durumdadır. Her yarı yıl iki vize ve bir 

final sınavı yapılmaktadır. Sekiz yarı yıl sonun-

da derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere li-

sans diploması verilmektedir. 

Dört yıllık öğretim süresince okulun radyo 

ve televizyon bölümünde 9'u radyo ve televizyonu 

ilgilendiren ve 72'si genel olmak üzere toplam 81 

ders görülmektedir. Bölümde mesleki dersler üçüncü 
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sınıfta başlamaktadır. Buna göre yarı yıllar itiba-

riyle ders dağılımları aşağıdaki gibidir: 

İSTANBUL ÜNİVBRSİTESİ BASIN YAYIN YÜKSEK OKULU 

RADYO-TELEViıYON BÖLÜMÜ 1986-1987 ÖGRETİM YILI 

DERS DAGILDd ÇİZELGESİ 

1. YARIYIL HAFTALIK DEHS SAAT İ 

.Hukukun Temel Kavramları 3 

.Gazete Yazı Türleri 3 

.Siyaset Bilimine Giriş 3 

• .Sosyoloji 3 

• Türkiye • nin Yönetim Yapısı 3 



1. YARIYIL (DEVAM!) 

~Türk Dili ve Kompozisyon 

.Güzel Sanatlar 

.Yabancı Dil 

2. YARIYIL 

.Siyasal Tarih 

• İldisat-I 

.Basın-Yayın Tarihi 

.Anayasa Hukuku 

.Türkiye'nin Yönetim Yapısı 

.Basın Fotoğrafçılığı 

.Stenografi 

.Türk Dili ve Kompozisyon 

.Güzel Sanatlar 

.Atatürk İlk. ve İnk. T. 

.Yabancı Dil 

3 YARIYIL 

.Sosyal Bilimlerde Araştırma 
Ytlntemleri 

.Kamu Personeli 

.Bilgi Kaynakları 

• İktisat-II 

.Basın Fotoğrafçılığı 

.Daktilografi 

.Türk Dili ve Kompozisyon 

HAFTALIK DERS SAAT İ 

2 

ı 

4 

3 

3 

ı 

3 

3 

2 

2 

2 

ı 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

4 

2 

2 
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3 , YAHIY IL (DEV Aı\H ) 

oGüzel Sanatlar 

oAtatürk İlk. ve İnk. T. 

.Yabancı Dil 

4, YARIYIL 

.Haber Toplama ve Yazma Teknikleri 

,Siyasal Düşünceler 

.Kamu .Maliyesi 

.Türkiye Ekonomisi 

.Sosyal Psikoloji 

.Basın Fotoğrafçılığı 

.Daktilografi 

.Türk Dili ve Kompozisyon 

.Güzel Sanatlar 

.Atatürk İlk. ve İnk. T. 

,Yabancı Dil 

5 YıilliYIL 

,Kitle İletişim Kuramıarı 

.TV ve Filmin Temel Öğeleri 

.Halkla İlişkiler 

,Radyo Programcılığı 

eStenografi 

.Ajans ve ajans Haberciliği 

oSpor Yazarlığı ve Spor Tarihi 

.Reklam Teorileri 

HAFTALIK DERS SAATİ 

ı 

2 

4 

4 

3 

3 

3 

4 

ı 

2 

2 

ı 

2 

4 

4 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

2 
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5, YAIUY IL (DEVAMI) 

,Güzel Sanatlar 

.Yabancı Dil 

6. YARIYIL 

• Ceza Hulcuku 

.Türk Dış Politikası 

.Sinema 

.TV Program Yapımı 

.Radyoda Program Yapımı 

.Türk Dili ve Kompozisyon 

.Güzel Sanatlar 

.Atatürk İlk. ve İnk. T. 

.Yabancı Dil 

7 YARIYIL 

.Uluslararası İlişkiler ve Örgütler 

.Devletler Hukuku 

.Haberleşme Hukuku 

.Kamuoyu Araştırmaları 

.Basın Ahlakı 

.stenografi 

,Film Yapımı 

.TV Program Yapımı 

,Güzel Sanatlar 

.Atatürk İlle. ve İnk. T. 

.Yabancı Dil 

I:IAFTALIK DEH.S SAAT.İ 

ı 

4 

3 

3 

4 

4 

4 

2 

ı 

2 

4 

2 

8 

4 

2 

ı 

ı 

2 

3 

ı 

2 

3 
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8. YAHIYIL 

.Fikri Haklar 

.Kalkınma Ekonomisi 

.Dlinya Ekonomisi 

.Uluslararası İktisat Politikası 

• Kamusal Tanı tma 

.Film Yapımı 

.TV Haberciliği 

.Güzel Sanatlar 

.Türk Dili ve Kompozisyon 

.Atatürk İlk. ve İnk. T. 

oYabancı Dil 

HAFTALIK 
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DERS SA.ATİ 

3 

2 

2 

3 

4 

2 

3 

ı 

2 

ı 

3 
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3.7. İSTAı.'illUL ÜNİVEHSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKüLLARI RADYO

TELEViZYON YAYIMCILIGI EGİTİM PROGRAMI 

.Programın Kuruluşu 

İstanbul Üniversitesi'nde 7 Ekim 1986 tari

hinden itibaren mevcut dört yıllık Radyo Televiz

yon Lisans bölümünün yanında iki yıllık mesleki ön 

lisans eğitimi veren Radyo Televizyon Yayıncılığı 

Eğitim Programı başlatılmıştır. 

Bu iki yıllık mesleki eğitimin amacı "sanayi 

ve hizmetler sektörü için gerekli olan ve teknisyen 

düzeyindeki ara eleman yetiştirilmesini sağlama" 

şeklinde belirtilmiştir. 

Bu çerçevede İstanbul Üniversitesi Meslek 

Yüksek Okulları Radyo Televizyon yayıncılığı eğitim 

programı için İstanbul Üniversitesi, TRT, bir bas.ın 

kuruluşu, film şirketleri temsilcilerinden oluşan 

bir grup işbirliğini öngören bir anlaşma imzalamış

lardır (1). 

Bu uygulamada İstanbul üniversitesi'nin mev

cut eğitim sisteminden farklı olarak öğretim yılı 

üçe bölünmüştür. Bu bölümlerin ilk ikisi teorik 

olarak İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek O

kulu binasında yapılacaktır. Her öğretim yılının 

UçUncU yarı yılı ise işbirliğinde bulunuian kuru-

(1) İletim Gazetesi. (a.g.ko), s.l 



luşların bünyelerinde uygulama (staj) biçiminde 

yapılacaktır • 

• Okulun Bulunduğu Yer 
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İstanbul Üniversitesi Hadya-Televizyon Yayım

cılığı Eğitim Programı 1986-1987 öğretim yılı için 

İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt'da bulunan Basın 

Yayın Yülcsek Okulu'nun binasını lrullaruııaktadır. Bö-

lümün açık adresi şöyledir. "İstanbul Üniversitesi 

Meslek Yüksek OkulLarı Radyo Televizyon Yayımcılıiı 

Eğitim Programı. Beyazıt/İstanbul 

.Okula Başvuru ve Öğrenci Durumu 

İstanbul Üniversitesi Radyo-Televizyon yayım-

cılığı eğitim programı ilk öğretim yılı olan 1986-

1987 yılı için lise diploması olan ve meslekle il

gili istek ve becerisi bulunan adaylar içinden ön 

kayıt ve yetenek sınavları ile öğrenci kabul etmi§

tir. Programın bu ilk senesinde toplam 21 öğrenci 

öğrenim görmektedir (1) • 

• Öğretim Kadrosu 

İstanbul Üniversitesi Radyo-Televizyon ya-

(1) Okula başvuru ve öğrenci sayıları halekındaki bilgi İs

tanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Öğrenci 
İşlerinden alınmıştır, 
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yımcılığı programının teorik öğretim kısmında İs

tanbul Universitesi Basın Yayın Yülcsek Okulu'nda 

derslere giren öğretim üyeleri görev yapmalı::tadır. 

nu arada her öğretim yılının üçüncü yarı yılını o

luşturacak olan uygulamada ise uygulama yapılan ku

rum veya kuruluşun görevlendirdiği öğretim görev

lileri ya da radyo ve televizyon alanında mesleğin 

uzman kişileri görev alacaktır • 

• öğretimi Destekleyici Olanaklar ve Sosyal İmkanlar 

İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon ya

yımcılığı eğitim programı öğrencileri İstanbul üni

versitesi ve bu üniversite'ye bağlı Basın Yayın Yük

sek Okulu öğrencilerinin sahip oldukları sosyal im

kanlardan faydalanmaktadırlar. 

öte taraftan radyo-televizyon yayımcılığı E

ğitim Programı öğrencileri, İstanbul Üniversitesi 

Rektörlüğü ile ilgili kuruluşların aralarında yap

tıkları işbirliği protokolU uyarınca eğitimin bit

mesi ile birlikte uygulama yaptıkları kurum ve k~

ruluşlarda sözleşmeli olarak çalışmaya başlayacak

lardır • 

• Öğretim İçin Gerekli Araç ve Gereç Durumu 

İstanbul Üniversitesi Radyo-Televizyon Yayım

cılığı Eğitim Programı için İstanbul Üniversitesi 

Basın Yayın Yükselc Okulu televizyon stüdyosu dahi

linde bir stüdyo kurulması işlemleri yapılmclctadır. 
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Progra~ 7 Kasım 1986'da başlatıldığı için bu çalış

manın yapıldığı sırada henUz mekan ve araç-gereç 

imkanları sağlanmamıştır. nu öğrencilerin öğretimle

rinin bir bölümü radyo ve televizyon teknolojisinin 

bulunduğu kurum ve kuruluşlarda yapılacağından öğ

retim için gerekli araç gereç ihtiyacı belli bir 

süre buralardan karşılanacaktır • 

• Öğretim Programlarındaki Derslerin Dağılımı 

İstanbul Üniversitesi Radyo-Televizyon Ya

yımcılığı Eğitim Programı iki yıllık ön lisans prog

ramıdır. Bu programda her ders yılı Uç yarı yıla bö

lündUğünden vize ve final sınavları her öğretim yı

lında programın teorik kısımlarını oluşturan ilk 

iki yarı yılda yapılacaktır. Üçüncü yarı yılı oluş

turan uygulamada ise uygulamanın yapıldığı kur~~ 

veya kuruluşun uygulamaya katılan öğrenci hakkında

ki görüşü alınacaktır. İki yıllık öğretimin ı. yı

lının iki yarıyılı teorik çalışmaya ayrıldığı ve 

diğer zamanlarla ilgili ders programları henüz be

lirlenmediği için çalışmaya yalnızca ı. yarıyıl 

dersleri alınabilmiştir. 

Programı belirlenen 1986-1987 öğretim yılı 

birinci yarı yıl ders dağılımı ta UncU sayfada gö

r~ldUğU gibidir: 



İSTAl~BUL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULLAR! 

RADYO-TELEViZYON YAYIMCILIGI 1986-1987 ÖGRETİM YILI 
DEiıS DAUILIM ÇİZELGESİ 

(Üçtebir Yıl Ders Programı) 

1. YAHIYIL 

.İkt:iısat 

.Hukuk 

.Kantitatif Teknikler 

• Reklaıncılık 

.Radyo ve TV Tekniğl 

.Sinema ve Film Yapımı 

.Metin Yazma ve Senaryo Tekniği 

.Spikerlik 

.TV Program Yapımı 

.Türkçe 

.Atatürk İlk. ve İnk. T. 

.Yabancı Dil 

HAFTALIK DEHS SAATİ 

2 

2 

3 

ı 

2 

ı 

2 

2 

2 

2 

2 

4 
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3.8. :MAR.ı.\1AHA ÜNİVEH.SİTESİ BASIN YAYIN YÜKSEK OKULU 

RADYO-TELEVİZYON BÖLÜMÜ 

.Okulun Kuruluşu ve Gelişimi 

İstanbul Gazetecilik Okulu adıyla 1948 yı-

94 

lında orta dereceli bir meslek okulu hüviyetinde te-

meli atılah okul, 1954 yılında orta ve yüksek dere-

celi olmak üzere iki bölümde öğretim yapmıştır. 

1967 yılında yüksek dereceli bir öğretim kurumu 

haline dönüştürülen ve 1971 yılında devletleştiri

lerek İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademi-

sine bağlanan Yüksekokul 1973 yılında "Gazetecilik 

ve Halkla İlişkiler Yüksek Okul u" adını almıştır (1). 

1981 yılında ise 2547 $ayılı Yükseköğretim 

Kanunu Hükümleri çerçevesinde Marmara Üniversitesi 

Rektörlüğü'ne bağlanan Gazetecilik ve Halkla İliş-

kiler Yüksek Okulu'nun adı Basın Yayın Yüksek Ok~ 

lu olarak değişmiştiro 

Marmara Üniversitesi Basın Yayın YL~sek Oku-

lu'nun belirli bir mesleğe yönelik eğitim ve öğre

time ağırlık verdiği belirtilmektedir. Marmara Üni-

versitesi Basın Yayın Yüksek Okulu halen Gazeteci

lik ve Halkla İlişkiler, Radyo ve Televizyon bölüm

lerinde öğretim vermektedir (2). 

(1) M.Nuri İnuğur, "Yeni DirÖğretim Yılına Girerken Marma

ra Üniversitesi, B.Y.Y.o. "Marmaranın Scsi Dergisi. (E

kim 1985), s.ll 

(2) M.Nuri İnuğur, (a.g.k.), s.ll 
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.Okulun Bulunduğu Yer 

Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Oku

lu İstanbul'un Harbiye semtinde bulunmaktadır. TRT 

İstanbul Radyosu.r:nun Harbiye'deki binasının karşı

sında bulunan sokaktan Dolapdere kesimine inerken 

ulaşılmaktadır. Okulun açık adresi şöyledir. "~

mara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Küçükha

yır Sok. No:l29 Harbiye/İstanbul" 

.Okula Başvuru ve Öğrenci Durumu 

Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Oku

lu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sı-

navı aracılığı ile öğrenci kabul etmektediro Marma

ra Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu ÖSYM'nin 

47484 nolu program kodunda bulunmakta ve Türkçe ve 

Sosyal puanları toplamı ile öğrenci almaktadır (1 )'•· 

Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Oku-

lu'nda 1986-1987 öğretim yılı Radyo-Televizyon bö

lümünde birinci sınıfta 54, ikinci sınıfta 57, UçUn

cU sınıfta 48 ve dördUncU sınıfta 41 öğrenci öğre-

nim görmektedir(2) • 

• öğretim Kadrosu 

Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Oku-

(1) ArifPayasııo~ıu, TÜrkiye'de Yükseköğretim Kurumlarına 
Öğrenci Seçme ve Yeiıeştirme Sistemi. (a.g.k.), s.l04 . 

(2) Öğrenci sayılarına ilişkin bilgi Yüksek Okul öğrenci iş

lerinden araştırmacı tarafından bizzat alınmıştır. 



lu'nda 1986-1987 öğretim yılında kadrolu 15, söz

leşmeli 8 öğretim elemanı bulunmaktadır. Ayrıca 

Marmara Üniversitesi kadrosundan 6 ve Harp Akade

mileri kadrosundan 1 öğretim üyesi ders vermekte-

dir • 

• Öğretim Destekleyici Olanaklar ve Sosyal imkanlar 
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Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Oku-

lu, Dört katlı bir binada öğretim yapmaktadır. Q;.. 

kulda kütüphane ve santraç odası ile video salonu 

ve kantin bulunmaktadır. Ayrıca Basın Yayın Yüksek 

Okulu Yayın Organı olarak "M(ilrmara' nJ.n Sesi" ayda 

bir yayınlanmaktadır. 

Basın Yayın Yüksek Okulu öğrencilerinin ba-

rınma ihtiyacı için, Kredi ve Yurtlar Kurumunun 

Bağlarbaşındaki Yurdu ve tiniversite'nin Anadolu Hi

sarı'ndaki tesisleri bulunmaktadır. Beslenme ihti-

yacı ise okul kantininden verilen öğle yemeği ile 

sağlanmaktadır. 

Öğrencilere sağlık hizmetleri Marmara Univer

sitesi'nin Fikirtepe Kampüsü ve Bahçelievler'deki 

tesislerde bulunan Mediko-Sosyal ünitelerince sağ

lanmaktadıro Buralarda yapılamayan tedaviler için 

öğrenciler üniversite hastahanelerine sevkedilmek

te ve hastaların tedavi masrafları Üniversite öğ-

renci fonundan karşılanmaktadır (1). 

(1} Milliyet Gazetesi !'Universitelere Giriş Hazırlılr Kitabı" 
(aog.k.), s.l53 
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Sosyal etkinlik olarak Basın Yayın Yüksek 

Okulu öğrencileri "Marmara Üniversitesi Atatürk 

Eğitim Fakültesi'nin Fikirtepe'deki ve İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi'nin Bahçelievler'deki te

sislerden faydalanmaktadır • 

• öğretim İçin Gerekli Araç ve Gereç Durumu 

Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Oku

lu'nda uygulama için stüdyo, araç ve gereç bulunma

maktadır. Bu nedenle öğretim okul içinde çoğunluk

la teorik olarak yürütülmektedir • 

• öğretim Programındaki Derslerin Dağılımı 

Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Oku

lu'nda Gazetecilik ve Halkla İlişkiler ile Radyo 

ve Televizyon bölümü bulunmaktadır. Bu bölüm öğren

cileri birinci ve ikinci sınıfta birlikte dersle-

re girmektedir. Bu nedenle radyo ve televizyon bö

lümü ile ilgili mesleki dersler üçüncü sınıftan iti

baren başlamaktadır. Her öğretim yılı iki yarı yıl

dan oluşmalüadır. Öğrenciler toplam sekiz yarı yıl 

boyunca her yarı yıl için iki vize ve bir final sı

navına katılmaktadır. 

Bu sınavlar sonunda derslerini başarıyla ta

mamlayanlara dört yıllık lisans diplaması verilmek

tedir. 

Basın Yayın Yüksek Okulu'nun Radyo-Televiz-



yon bölümünde dört yıl süresince 1~ 1 1 radyo ve te

levizyonu ilgilendiren 72'si genel olma!{ üzere top

lam 87 ders okutulmaktadır. Buna göre bölümde yarı 
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yıllara göre ders dağılımları aşağıda görüldüğü gi-

bidir~ 

MAffi:lAH.A ÜNİVEHSİTESİ BASIN YAYIN YÜKSEIC OKULU 

RADYO-TgLEVİZYON DÖLÜidÜ 1986-1987 ÖGHETİM YILI 

DERS DAGibiM ÇİZELG~Sİ 

ı. YARIYIL Teorik Uygulamalı 

.Hukukun Temel Kavramları 3 

.Siyaset Bilimine Giriş 3 

.Sosyoloji 3 

• İstatistil{ 2 ı 

.Basın-Yayın Tarihi 2 

• TUrl{ Dili ve Edebiyatı 2 ı 

.Yazı Türleri ve Kompozisyon ı 2 

.çevre sorunları 2 

.Atatürk İlk. ve İn!{. T. ı 

.Yabancı Dil 6 

2. YARIYIL 

.Anayasa 3 

• iletisat (I) 3 

.Türkiye'nin Yönetim Yapısı 3 

.Siyasal Tarih 3 

.Basın-Yayın Tarihi 2 

.Türk Dili ve Edebiyatı 2 ı 

Top 1 anı 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

ı 

6 

3 

3 

3 

3 

2 

3 



-2.' YARIYIL (DEVA.\II) 

.Bilgisayar ve Basına Uygu. 

.Kitle İletişiminde Siberne

tik Yaklaşım 

.Çevre Sorunları 

.Atatürk İlk. ve İnk. T. 

.Yabancı Dil 

3. YARIYIL 

.İktisat (II) 

.Sosyal Bilim Araştırma 

Yöntemleri 

• Gazeteciliğin Temel İlle. 

.Sosyal Politika 

.Daktilo ve Yazışma Tekniği 

.sanat Tarihi 

.Bilgi Kaynaldarı 

.TUrkçe 

• Yabancı Dil 

4 YARIYIL 

.Siyasal DUşüneeler 

.Kamu Maliyesi 

.Sosyal Psikoloji 

.Türkiye Ekonomisi 

.Bilgi İşlem 

.Daktilo ve Yazışma Tekniği 

.Muhasebe 

Te or il\: 

2 

2 

ı 

6 

3 

3 

2 

3 

ı 

ı 

2 

2 

4 

3 

3 

2 

3 

2 

ı 

ı 

Uygulamalı 

2 

2 

2 

ı 

2 

2 

ı 
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Toplam 

2 

2 

2 

ı 

6 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

4 

3 

3 

4 

3 

2 

3 

2 
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4. YARIYIL (DEV Mfi) Teorik Uygulamalı Toplam 

.IIaber Top ı ama ve Yaz ma Tek. ı 2 3 

.Basın Fotoğrafçılığı ı 2 3 

.lAtatUrk İlk. ve İnk. T. 2 2 

.Yabancı Dil 4 4 

5. YARIYIL 

.Kitle İletişim Kuranıları 4 4 

.Halkla İlişkiler 2 2 

.Kamuoyu ve Araştırması 2 ı 3 

.Basın Ahlaln ı ı 

.GUntimUztin Ekonomik ve 
Siyasal Sorunları 2 2 

.Radyo da Program Yapımı 2 ı 3 

.TV. ve Filmin Temel Ögeleri 3 3 

.Fonetik Diksiyon ı L 2 

.Radyo-TV. Yazarlı ğı 2 2 

.Radyo-TV. Eğitimi 2 2 

.Turkçe 2 2 

.Yabancı Dil 4 4 

6 YARIYIL 

.Ceza Hul{uku 3 3 

.TUrk Dış Politikası 3 3 

.Sinema 2 2 4 

.Halkla İlişkiler 2 2 

.Reklamcılık Teorileri ve Uyg. ı 2 3 

.Bilgisayar Programcılığı ı ı 2 



6 • YARIYIL {DEV Aı\11) 

~Radyoda Program Yapımı 

.Televizyon Program Yapımı 

.Radyo-TV. Yazarlığı 

.Atatürk İlk. ve İnk. T. 

.Yabancı Dil 

7. YARIYIL 

.Haberleşme Hukuku 

.Devletler Hukuku 

.Uluslararası İlişkiler 

.Türk Sanat Tarihi 

.Haberleşme Araçları ve 
Ajansları 

.Araştırma Projesi 

.TV'de Prograa Yapımı 

.Film Yapımı 

.İstatistik Araştırma Tek-
nikieri 

.Sistem Analizi 

.Türkçe 

.Yabancı Dil 

s. YARIYIL 

.Fikri Haklar 

.Uluslararası İktisat P. 

.Kamusal Tanıtma ve T. 

~Dünya Edebiyatı 

Teorik 

2 

3 

2 

4 

4 

3 

2 

ı 

2 

3 

ı 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

2 

Uygulamalı 

ı 

ı 

2 

ı 

ı 

2 

Toplam 

3 

4 

2 

2 

4 

4 

3 

2 

ı 

2 

ı 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

2 

ıoı 



So YARIYIL (DEVAM!) 

~Spor Tarihi ve Yazarlığı 

.Televizyon Haberciliği 

.Film Yapımı . . 

.RadyO-TV. İşletmeciliği 

.Araştırma Projesi 

.Atatürk İlk. ve İnlı::. T. 

• Yabancı Dil 

Teorik 

2 

3 

3 

ı 

2 

2 

ıo2 

Uygulamalı Toplam 

2 

3 

ı 4 

ı 2 

ı ı 

2 

2 



3.9. MARMARA ÜNiVERSiTESi GÜZEL SANATLAR FAKüLTESi, 

SAliNE VE GÖHÜNTÜ SANATLARI SiNEMA-TELEViZYON 

ANA SANAT DAL I 

.Okulun Kuruluşu ve Ge.lişimi 
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Marmara üniversitesi Güzel Sanatlar Fal(ül te-

si'nin tarihi geçmişi 1 Kasım 1955 tarihli Bakan-

lar Kurulu kararı ile, Milli Eğitim Bakanlığı Mes-

leki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından 

kurulan "Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu" na kadar 

gitmektedir. 

23 Temmuz 1956 tarihli sözleşme ile Stutt-

gart Güzel Sanatlar Akademisi öğretim üyelerinden 

Profesör Dr. Müh.Adolf G.Schneck bu yeni okulun bi-

nasını ve öğretim elemanlarını seçmek, programları

nı saptamakla görevlendirilmiştir (1). 

27 Temmuz 1956 tarihinde istanbul Teknik Üni-

versitesi öğretim üyesi Profesör Sabri Oran okulun 

müdürlüğüne atanmıştır. 

Federal Almanya'dan 7, Türkiye'den 9 öğre

tim elemanı görevlendirilerek çekirdek kadro oluş

turulmuş daha sonraki yıllarda Federal Almanya ve 

Avusturya'dan getirilen elemanlarla yabancı uyruk-

lu öğretici sayısı 20'ye kadar yükselmiştir. 

(1) Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "1986-1987 
Öğretim Yılı Tanıtım Kılavuzu". (istanbul:l986), s.2 
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1966-1967 öğretim yılında okulun adı yeni 

yönetmeliklerin yürürlü~e girmesiyle birlikte "Dev

let Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu" olmuştur. 

Okul ilk kuruluş yıllarında "Dekoratif Re-

sim", "Grafik Sanatları", ''Seramik Sanatları n, 

"Tekstil Sanatları", "Mobilya ve İç Mima.rlık" adlı 

beş bölümle öğretime başlamış ve 1973-1976 yılları 

arasında programlarda çeşitli düzenlemeler gerçek-

leştirilmiştir. 

20 Temmuz 1982 tarihli Yükseköğretim Kurum

ları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

14. maddesi uyarınca Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar 

Yüksek Okulu, Güzel Sanatlar Fakültesi adı ile Mar

mara Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 

1983-1984 öğretim yılında mevcut bölüm ve 

ana sanat dalıarına ek olarak Heykel, Sahne ve Gö

rüntü Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları Bö

lUmleri öğretime açılmıştıro Fakülte'de 6 bölüm ve 

ll Ana Sanat dalında öğret_im sürdürülmektedir. 

Marmara Universitesi Güzel Sanatlar Fakülte-

si, Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü, Sinema-Tele

vizyon Ana Sanat Dalı 1986-1987 öğretim yılında ilk 

mezunlarını verecektir. Sinema-Televizyon Ana Sanat 

Dalı 1·nın öğretim amacı "sinema-televizyon alanında 

yapımcı, yönetmen, kurgucu ve kamereman olabilecek 

özelliklerde eleman eğitmek"(ı). olarak ifade edil

(1) BöltirnUn amaçları hakkındaki bilgi araştırmacı tarafından 
Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü Başkanı ile Ocak 1987 

tarihinde yaptığı telefon görüşmesiyle edinilmiştir. 
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mektedir • 

• Okulun Bulunduğu Yer 

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte

si, 1985-1986 öğretim yılı başında Beşiktaş'4aki 

yerleşim yerinden, KüçUk Çamlıca Acı Badem Caddesin

deki yeni yerine taşınmıştır. Sinema-Televizyon Ana 

Sanat Dalı'nın yer aldığı Sahne ve Görüntü Sanatla

rı bölümü ise öğretimini eski Haydarpaşa Lisesi o

lan ve .Marmara Üniversitesi'ne devredilen binada 

sürdürmektedir. Okulun açık ad re. si şöyledir. "Mar

mara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve 

Görüntü Sanatları Bölümü, Küçük Çamlıca Caddesi. 

Küçük Çamlıca/İstanbul" 

.Okula Başvuru ve Öğrenci Durumu 

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte

si, Sinema ve Televizyon Ana Sanat Dalı ön kayıt ve 

yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Okula 1986-

1987 öğretim yılı başında açılan önkayıt ve yetenek 

sınavıarına giriş şartı olarak lise mezunu olmak ye

terli kabul edilmiştir. 

Okula kesin kayıt için geçerli kıstas böltimlin 

yaptığı iki aşamalı yetenek sınavı olmaktadır. 

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte

si Sinema-Televizyon Ana Sanat Dalı'nda 1986-1987 

öğretim yılında birinci sınırta 20, ikinci sınıfta 
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23, UçUncU sınıfta 20 ve dördUncU sınıfta 9 öğren

ci öğretim görmektedir (1) •. 

• Öğretim Kadrosu 
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Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte-

si Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü, Sinema-TV Ana 

Sanat Dalı öğretim kadrosunda 2 Yardımcı Doçent, 2 

Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmak-

tadır. Ayrıca TRT kadrosundaki görevlilerde öğretim 

görevinde bulunmaktadır • 

• öğretimi Destekleyici Olanaklar ve Sosyal İmkanlar 

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte-

si, Sinema-TV Ana Sanat Dalı, Üniversite'nin Haydar-

paşa binasında öğretim yapmaktadır. Eski Haydarpaşa 

Lisesi olan tarihi binanın b ir böl üroünde bulunmak-

tadır. Sinema-TV bölümü, Marmara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi ile ortaklaşa kullanılan binanın en son 

katında yer almaktadır. 

Ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Küçük Çam-

lıca Acıbadem'deki ana binası da öğrencilerin bazı 

ders ve öğrenci işleri için kullandıkları diğer bir 

mekandır·• 

(1) Okula başvuru ve öğrenci sayıları hakkındaki bilgi Fa

külte Öğrenci İşlerinden araştırmacı tarafından bizzat 
al ı nmış tır. 
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Öğrenci! erin barınma ihtiyacı Marmara Üni ver

sitesi'nin diğer öğrencilerinin de faydalandıkları 

Bağlarbaşındaki yurt ve Anadolu Hisarı'ndaki sosyal 

tesisler tarafından karşılanmaktadır. Beslenme ihti

yacı için Haydarpaşa binasında yeterli bir kantin 

bulunmaktadır. Sağlık hizmetleri Marmara Üniversite

si RektörlUğü Medike-Sosyal tesislerinde verilmekte

dir. 

Öğrenciler spor faaliyetleri için Fikirtepe 

Kampüsü içinde bulunan Atatürk Eğitim Fakültesi te

sislerinden yararlanmaktadırlar • 

• Öğretim İçin Gerekli Araç ve Gereç Durumu 

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 

Sinema Televizyon Ana Sanat dalı öğrencileri uygula

mada yararlanacakları stüdyo ve araç-gerece sahip 

bulunmamaHtadır. Ancak okul imkanları ile uygulama 

yapamayan öğrenciler TH.T-2 televizyonunun stüdyo ve 

teknik donanım imkanlarından büyük ölçüde yararlan

maktadırlar • 

• Öğretim Programındruci Derslerin Dağılımı 

Marmara üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Sahne ve Görüntü Sanatıarı bölümünde, diğer bölümler

de olduğu gibi bir öğretim yılı güz ve bahar dönemi 

olmale üzere iki döneme ayrılmaktadır. 

Fakülte'nin eğitim ve öğretim programlarında 



yer alan dersler kapsam ve uygulama özelliklerine 

göre dört gruba ayrılmaktadır. Buna göre; 
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A Grubu Dersleri Temel Sanat Eğitimi, Serbest 

Sanat, Mesleki Şekillendirme Tasarım gibi, çeşitli 

adlar~a progrruılarda gösterilen, teorik bilgi ve ya

ratıcı etkinliği, araştırma ve denemeleri gerektiren, 

ders ürünleri nesael öğrenci eserleri olarak ortaya 

çıkan derslerdir. 

A Grubu dersler : önkoşullu ders olarak değer

lendirilirler. Dir önceki sınıfın A grubuna ait ders

ten veya derslerden başarı sağlayamayan öğrenci ta

kibeden, sınıfın A grubu dersine veya derslerine de

vam edemez. 

B Grubu Dersler.: Öğretim teorik ve uygulama

ları olarak gerçekleşen teknolojik bilgi, deneme ve 

araştırma dersleridir. 

C Grubu Dersler: Teorik ders olarak verilen, 

Sanat Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri 

alanına giren derslerdir. 

D Grubu Dersler: Üniversitelerin bütün birim

lerinin eğitim ve öğretim programlarında yer alan, 

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Türk Dili, Ya

bancı Dil, Beden Eğitimi Dersleri gibi derslerdir. 

Marmara üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte

si, Sinema-TV-Fotografi Ana Sanat Dalı 1986-1987 

öğretim yılı gUz ve bahar dönemi gruplarına göre 

ders dağılımları 109 uncu sayfada görüldüğü gibidir. 
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MAl1MAH.A ÜNİVEHSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜ'LTESİ 

SİNEı.\f.A-TV-FOTOGH.AFİ ANA SANAT D.ALI 1986-1987 ÖGHETİM YD..I 

DERS DAGILIM ÇİZELGESİ 

DERSLER 1 Yıl 2 Yıl 3 'Yıl ·1 Yıl .. 
A GRl!BU DERSLER G B G B G B G B 

Temel Sanat Eğitimi 16 16 - - ı - - - -
Sinema Tv Tı:kniği - - 16 Ili - - - -
Uygulama-Yapım 3 3 6 (j 21 21 - -
Filiın Analizi 4 4 :~ 3 - - - -
Diptorna Örlcvi - - - - - - 30 30 

ı 

B GRUntı DERSLER 

Kimya 2 2 2 2 - - - -
Sinema Tarihi 2. 2 - - - - - -
Film Müziği - - 2 2 - 1 - - -
Sinema Dili - - 2 2 - - - -
Sinema Esıctiği - . - - - 2 2 - -
Sine'ına Kuramı - - - - 2 2 - -
Sinemasal Çevre Düzeni - - - - 2 2 - -
Senaryo-Yönetim-Oyun - - - - 2 2 - -

C GR URU DERSLER 

.. 
Uygarlık Tarihi 2 2 - - - - - -
Genel Sanat Tarihi 2 2 2 2 - - - -
Türk Sanatı Tarihi - - - - 2 2 - -
Çağdaş Sanal ve Yorum u - - - - 2 2 - -

D GRUBU DERSLER 

Atarürk lıkcleri \·c lnkil;ip Tarihi ı ı ı ı ı. ı ı ı ı 
Türk Dili ı ı ı ı ı ı ı ı ı . 

ı 
Yahancı Oil 6 6 4 4 4 4 2 2 
Bcclcn Eğ;ıimi ı ı ı ı ı ı ı ı 

•· 
---

GENEL TOPLAM .o 40 40 .40 40 40 :~5 35 
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3,10. MİMAR SİNAN ÜNİVERSİT.B;Sİ GÜZEL SANATLAH FAKÜLTESİ 

SİNEMA-TELEVİZYON-FOTOGH.AF ANA SANAT DALI 

.Okulun Kuruluşu ve Gelişimi 

Temelleri 1962 yılında kurulan Sinema 7 

KlUbline dayanan birimin gelişme süreci şöyle ger-

çekleşmiş tir. 

1962 yılından 1967 yılına kadar Devlet Gü-

zel Sanatlar Akademisi içinde film gösterileri, 

Türk ve dış kaynaklı film toplama çalışmaları, a

çık oturuınlar, yayım ve konferans gibi eğitsel ça

lışmalarda bulunan Sinema 7 KlUbü liyeleri 1967 yı-

lında Devlet desteği ile Devlet Güzel Sanatlar A

kademisi bünyesinde "Türkiye Cumhuriyeti Devlet 

Güzel Sanatlar Akademisi Film Arşi v:i:" adıyla Tür-

kiye'de ilk olarak resmi bir arşivin kuruımasını 

sağlamı.şlardır. Film Arşivi kuruluşUAda Devlet Gü-

zel Sanatlar Akademisine bağlı arşivleme, araştır

ma eğitim ve yayın kurumu olarak tanımlanmıştır(!). 

1975 yılında Sinema Televizyon Enstitüsüne 

dönüşen bu birim Devlet Güzel Sanatlar Akademisine 

bağlı olarak sinema ve televizyon eğitimi konula

rında arşiv ve alan araştırmaları yapan bilim ve 

sanat merkezi haline gelmiştir. 

(1) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Film Arşi~ Tanıtım Bro

şUrti. İstanbul: 1968 
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2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile ya-

pıle.n yeni düzenl.eme ile kurumun tam adı Mimar 

Sinan Üniversitesi'ne bağlı Güzel Sanatlar Fakül-

te si Sinema-TV Ana Sanat Dalı olmuş tur • 

• Okulun Bulunduğu Yer 

A.fimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatl:ar 

Fakültesi, Sinema Televizyon Ana Sanat D~lı İstan

bul Beşiktaş Kışlaönü'nde üç katlı bir binada öğ

retim yapmaktadır. Okula ulaşım belediye otobüs-

leri ve dolmuşlarla sağlanmaktadır. Bölümün açık 

adresi şöylediro "Mimar Sinan Üniversitesi Sine-

ma-Televizyon Ana Sanat Dalı, Kışlaönü. Beşiktaş/ 

İstanbul" 

.Okula Başvuru ve Öğrenci Durumu 

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-

kültesi'nin tüm bölümlerinde olduğu gibi Sinema-

TV ve Fotoğraf dalları na da ön kayıt ıııe özel ye

tenek sınavı ile öğrenci alımı yapılmaktadır. 

Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-Televizyon 

Ana Sanat dalında 1986-1987 öğretim yılı için dört 

sınıftatoplam 50 öğrenci öğrenim görmektedir (1). 

{1) Olr.ula başvuru ve öğrenci sayıları hakkındaki bi lgi li'a

külte'nin Sinema-Televizyon bölümü gmrevlilerinden araş

tırmacı tarafından bizzat alınmıştır. 



.öğretim Kadrosu 

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi, Sin~~a-Televizyon Ana Sanat Dalında 

1986-1987 öğretim yılında ı Doçent, 1 Öğretim Gö

revlisi ve 4 Araştırma Görevlisi kadrolu olarak, 

çeşitli üniversitelerden 15 öğretim elemanı da 

ek saat ücretli olarak görev yapmaktadır • 
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• öğretimi Destekleyici Olanaklar ve Sosyal imkanlar 

Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-Televizyon 

Ana Sanat Dalı üç katlı ve geniş bir alana sahip 

ve eski adıyla Sinema-TV Enstitüsü olan binada öğ

retim yapmaktadır. 

Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV Ana Sa

nat Dalın'daki öğrencilerin barınma ihtiyacını 

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun İstanbul'daki yurtla

rı büyük ölçüde de öğrencilerin kendi olanaklarıy

la sağladıkları yerler karşılamaktadır. 

Sinema-TV ve Fotoğraf Ana Sanat dalı öğren

cilerinin spor faaliyeti olarak faydalandıkları 

bir kapalı spor salonu, futbol, voleybol, basket

bol, masa tenisi gibi alanlar Mimar Sinan Univer

sitesi bünyesinde bulunmaktadır. Ayrıca üniversi

te bünyesinde santraç turnuvaları da düzenlenmek

tedir • 

.Mimar Sinan Uni versit esi öğrencilerinin bü-
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yük ölçüde çalışmaların sürdiirdükleri Sinema-TV 

Anasanat Dalı'nda Enstitüsü bünyesinde şu birim-

ler ve faaliyetler bulunmaktadır. 

Arşivleme: Bölümde geçmiş yılların biriki-

mi klima tesisli modern film koruma yerle-

ri mevcuttur. 4000 filmi iç~ren bu arşiv 

30.000 fotoğraf negatifinin yanısıra film 

posterleri (afişleri) senaryolar v=e- konuy-

la ilgili yayınlanan sürekli gazete ve der-

gileride içermektedir. öte taraftan bölüm 

mevcut arşivi ile Uluslararası Film Arşiv-

leri Federasyonu FIAF 1 ın tam üyesidir. 

Araştırma: Bölüm bünyesinde sinema sanatı 

dalında ve Sinema ve televizyonun teknik 

gelişmeleri halekında ar aş tırmal ar yapılmak-

tadır. Sinema sanatı dalında sinema dili, 

sinema tarihi, sinema ve televizyon araç-

larının etkileri üzerine uygulamalı ve ku-

ramsal araştırma çalışmaları sürdürülmek-

tedir. 

Laboratuvarlar~ Laboratuvarlar 8 mm, 16 mm, 

35 mm ve 70 mm lik film çekici, analiz edi-

ci ve göstericilerden oluşan modern film 

teknolojisini içermektedir (1). 

(1) Mimar Sinaın Üniversitesi Güzel Sana~lar Pakül tes i Sinema

TV birimleri, Fakült~nin KışlaöriU-~eşik~aş'd~ki eski Si

nema-TV Enstitüsü binasında bulunmaktadır. 



Film Gösterileri: Bölümde 500 kişilik bir 

tane, 70 kişilik iki tane gösteri salonu 

bulunmaktadır. Bu salonlarda öğrenciler 

ve araştırmacılar için film gösterileri 

düzenlenmektedir. 
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Yayın: Bölüm tarafından uzun yıllar peri

yodik olarak sinema ve senaryo üzerine ki-

taplar yayınlanmıştır. Halen çeşitli konu-

larda yayın üretme çalışması yapı lmaktadır. 

Film Yapımı: Eğitim dökümanter ve sipariş 

filmlerinin üretimi bölüm bünyesinde yapıl-

maktadır. 

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Sinema-TV Ana Sanat Dalı eğitim kadro-

sunda Türkiye'nin Sinema uygulamasında söz sahibi 

olmuş, emek vermiş sinema teknisyenleri bulunmak

tadır. Çalışmalar ve araç gereç donanıını sinema 

yapımıarına yönelik bulunmaktadır. Bunun yanısıra 

bölümde sınırlı ölçüde televizyon araç ve gereçi 

bulunmaktadır. Bu bakımdan bölümde eğitim ağırlı-

ğı sinema ana sanat dalında görülmektedir. 

Okulda özellikle sinema konusunda yoğun ve 

tiretime yönelik çalışmaların yapıldığı öğrencile

re "Eğitim içinde üretim ve üretim içinde eğitim" 

amacıyla öğretim verildiği belirtilmektedir(l}. 

(1) Araştırmacı öğretim yöntemi hakkındaki bu bilgiyi Sinema

Televizyon Ana Sanat Dalı Başkanı ile yaptığı görüşmede 

bizzat almıştır. 
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.Öğretim İçin Gerekli Araç ve Gereç Durumu 

Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-Televizyon 

Ana Sanat Dalında çalışmalar ve araç gereç dona

nımı yapımıarına yönelik bmunmaktadır. Mimar Si

nan Üniversitesi Sinecra-TV EnstitUsti kamera, ışık, 

banyo, film baskı, seslendirme, laboratuvar açı

sından yeterli düzeyde araç ve gereçe sahiptir. 

Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-Televizyon Ana Sa

nat dalı teknik olanakları 1986 yılı için aşağı

daki gibidir. 

ı. Film Analiz Laboratuvarı 

• Siyah-Beyaz, Negatif-Pozitif, 

• (16,35mm) renkli negatif, 

• (16,35mm) renkli pozitif, 

Reversal film yıkama cihazıarının bulunduğu labo

ratuvar. 

2. Film Baskı Böltimti 

Film temizleme cihazı, renk analizörU, ıslak sis

tem baskı makineleri ve özel efekt makinasının yer 

aldığı baskı ünitesi. Bu Unitede 8 mm'den başlaya

rak her formatta bire bir veya bUyUtme, ktiçUltme 

yaparak film basılabilmektedir • 

• Pozitif ve negatif film kurgu odaları 

• 1 ınç ve U-matıc kurgu tinitelerinin bulunduğu 

televizyon kurgu sttidyosa 

• Televizyon çekim sttidyosu (2 adet) 

• Ses sttidyosu 



3. Kamera Bölümü 

• 16,35 mm film kameraları 

• Siyah-beyaz ve renkli video kameraları (stüdyo 

tipi ve portatif) 

• Betemax, VHS, U-Matic video kayıt teypleri 

• Çeşitli mikrafonlar ve Aydınlatma araçları(!) • 

• Öğretim Programındaki Derslerin Dağılımı 

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar 
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Fakültesi, Sinema-Televizyon Ana Sanat Dalı'da 

mesleğe yönelik dersler birinci sınıfın birinci 

yarı yılından itibaren başlamaktadır. Bölümde dört 

yıllık eğitim boyunca sekiz yarı yıl bulunmakta

dır. Bu yarı yıllarda yapılan sınavlarda başarı

lı olan öğrencilere lisans diplaması verilmekte-

dir. 

Sinema-Televizyon Ana Sanat Dalı'nda 28!i 

sinema ve teleYizyonu ilgilendiren, 24'ü genel 

olmak üzere toplam 52 ders dört yıl süresince ve

rilmektedir. 

Sinema-TV Ana Sanat Dalı'nda 1986-1987 öğ

retim yılı itibariyle yarı yıllar ve derslerin da

ğılımı 117 inci sayfada görüldüğü gibidir. 

(1) Bölümlin Teknik olanakları hakkındaki bilgi bölüm görev

lilerinden araştırmacı tarafından bizzat alınmıştır. 



MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESi 

SİNEMA-TELEVİZYON ANA SANAT DAL! 1986-1987 ÖGH.ETİM YILI 

DERS DAGILIM ÇİZELGESİ 

ı. YARIYIL 

.Temel Eğitim 

.Sinema Tarihi 

.Film Analizi 

• Film Kimyas ı 

.Uygarlık Tarihi 

.Sanat Tarihi 

.TUrk Dili 

• AtatUrk İlk. ve İ nk • 

.Yabancı Dil 

,2. YARIYIL 

• Temel Eğitim 

.Sinema T~rihi 

.Film Analizi 

.Film Kimyası 

.Uygarlık Tarihi 

.TUrk Dili 

• Yabancı Dil 

3 YARIYIL 

.Sinema-TV Tekniği 

.Film Analizi 

T. 

HAFTALIK DERS 

16 

2 

4 

2 

2 

2 

ı 

2 

4 

16 

2 

4 

2 

2 

ı 

4 

16 

4 

SAATİ 
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3. YARIYIL (DEVAM!) 

.Film Kimyası 

.Sanat Tarihi 

.Sinema Dili 

oFilm Müziği 

.Türk Dili 

.Atatürk İlk. ve İnk. T. 

• Yabancı Dil 

4. YARIYIL 

.Sinema-TV Tekniği 

.Film Analizi 

.Film Kimyası 

.Sinema Dili 

• Film Mf:iz i ği 

.Türk Dili 

.Yabancı Dil 

5 YARIYIL 

~SenaryO-Yönetim-Oyun 

.Sinemasal Çevre Düzeni 

.Uygul~a Atölyesi 

.Çağdaş Sgnat ve Yorum 

.Türk Dili 

.Atatürk İlk. ve İnk. T. 

.Yabancı Dil 

HAFTALIK DERS SAATİ 

2 

2 

2 

2 

ı 

2 

4 

16 

4 

2 

2 

2 

ı 

4 

2 

2 

21 

2 

ı 

2 

4 
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6, YARIYIL 

.Senaryo-Yönetim-Oyun 

.Sinemasal Çevre DUzeni 

.Uygulama Atölyesi 

.TUrk Dili 

• Yabancı Dil 

7 YARIYIL 

.TUrk Sqnat Tarihi 

.Diploma ön Koşulu 

.Turk Dili 

.AtatUrk İlk. ve İnk. T. 

.Yabancı Dil 

8 YARIYIL 

.Diploma Ödevi 

.TUrk Dili 

• Yabancı Dil 

HAFTALIK DEllS SA.ATİ 

2 

2 

21 

ı 

4 

2 

30 

ı 

2 

4 

30 

ı 

4 
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4. GENEL DEGEllLENDİ m1E 

4.1. DEGERLENDİlli~E 

Bu çalışmada, Türkiye'de sinema, radyo ve te

levizyona ilişkin eğitim ve öğretim kurumları; ta

rihçesi, fiziki yapı ve çevre imkanları, öğretime 

başvaru ve öğrenci durumu, öğretim kadrosu ile öğ

retim programındaki derslerin dağılımı açılarından 

incelenmiş ve genel bir değerlendirme yapılmıştır i 

Bu çalışma sırasında ziyaret ediren eğitim ve öğ

retim kurumları hakkında dru1a önceki bölümlerde be

lirtilen saptarnalarda bulunulmuştur. Bu saptaoala

rın Türkiye'de sinema, radyo ve televizyon konula

rında nasıl bir eğitim felsefesi, nasıl bir ortam 

ve mesleki kişilik geliştirdiği hakkında düşünrneğe 

ve fikir edinmeye yardımcı olacağı umulan yorumlar 

aşağıdaki gibidir. 

4.lol. Türkiye'de Sinema, Radyo ve televizyon Öğre

timi Veren Okulların Tarihçesi ve Amaçlarına 

Bak ı~ 

Sinema, radyo ve televizyona ilişkin 

mesleki öğretim yapılan yüksek okulların ta

rihçesine bakıldığında çoğunluğunun İktisadi 

ve Ticari İlimler Akademileri veya İktisat 

Fakülteleri'ne bağlı olarak kurulduğu görü

lecektir. Hatta bunlar içinde Ege Universi-
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te si' nde ol d uğu gibi Hukuk FaklUtesi' ne bağ

lanmış, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yük

sek Okuillarının var olduğu görülmektedir. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 1982 

yılındaki teşkil atıandırmas ıyla ortaya çı

kan düzenlemeler sonucu "Gazetecilik ve Halk

la İlişkil~r" adı altında öğretim yapan bu 

okulların "Basın Yayın Yüksek Okulu" adıyla 

yeni kurulan Universiteler'in Rektörlük'le

rine bağlandığı görülmektedir. İşte bu dü

zenlemeler sonrası bu okullarda gazetecil.d.k 

eğitiminin yanısıra radyo ve televizyon eği

timi de ayrı bir bölüm halinde verilmeye 

başlanmıştır o 

Gazetecilik ve halkla ilişkiler eği

timi Basın Yayın Yüksek Okulları'nın ilk ku

ruluş yapılarını oluş turması yönünden temel 

bir disiplin olarak ele al ınmakta ve öğretim 

kadrosu, ders programları uygulama imkanla

rı gazetecilik mesleği adına belirlenmiş bir 

amaca yönelik olmaktadır. Ancak Basın yayın 

yükselc okul ları bünye s inde temel bir di s ip

lin olarak yer alan ve dört yıllık bir geç

miş e sahip olan radyo-televizyon bölümleri

nin öğretim araçları ise çoğu okulda belir

siz, yine çoğu okulda ıse, gazetecilik ve 

hallcıa ili ş kil er bölümü ile ele alınmaktadır. 

örneğin Ankara Uni versitesi Bas.ın Yayın YUk-



, 
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sek Okulu amaçlarını "Türkiye'nin iletişim 

yaşamına ili ş kin konularda e ği tim ve araş

tırma yapmak" {1) şeklinde belirtirken, Ege 

Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu ama

cını "gazetecilik, radyo, televizyon ve halk

la ilişkiler dallarında dört yıllık bir li-

sans derecesi verm.ektir"(2) diye belirtmek

te, :Marmara Üni versit<...!si Basın Yayın Yüksek 

Okulu ise amacını "belirli bir mesleğe yöne

lik eğitim ve öğretim vermektir" (3) biçimin

de ortaya koymaktadır. Bu durumda, konuda 

aynı olduğu halde amaçlarda böyle farklı yön

lenmelerin yapıldığı bu alandaki okullarda 

öğrenim gören öğrencilerin radyo ve televiz-

yona hangi bakış açısı ile bakacakları be-

lirlenmemiş görülmektedir. Gene bu yargıyı, 

ileride daha detaylı olarak değinilecek ders 

dağılım çizelgelerinde yer alan bazı dersle

rin durumu kuvvetlendirmektedir. örneğin ba

sın yayın yüksek okullarının ders dağılım 

çizelgelerinin çoğunda yer alan "televizyon-

da program yapımı", "film yapımı", "televiz-

(1) Ankara üniversitesi Basın Yayın Yüksek Olrulu amaçları 
iç in Bkz.. s • 44 

(2) Ege. üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okul u amaçları için 

Bkz. s.63 

{3) Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu amaçları 
için Bkz. s.94 
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yon ve film yönetimi" gibi dersler sinema-

tv alanında gösteri sanatları kapsamına gi

ren konuların içinde yer almaktadır ve bu 

nedenle bu konudaki derslerin sanat okulla

rının öğretim programlarında yer alması da

ha uygundur. Aslında Basın Yayın Yüksek Okul

larının tarihi gelişimine bakıldığınna ha

ber verme, iletişim kurma yolunda eğitim 

vermeye yönelik olduğu görülmektedir. Bu ne

denle bu okulların radyo ve televizyon bö

lümlerinden beklenen toplumun iletişim ihti

yacını karşılama, kamuoyu oluşturma yolunda 

sinema, radyo ve televizyonun bir araç ola

rak nasıl daha etkin kullanılacağının sos

yal bilimler açısından ele alı~nasıdır. 

Bunun yanında görüntü ve sese ilişkin 

akademik öğretim yapan farklı yüksek öğretim 

kurumları da bulunmaktadır. Bu öğretim kurum

ları Güzel Sanatlar Fakülteleri'nin Sinema

Televizyon-Fotoğrafçılık Ana Sanat dalı bö

lümleridir. Yine bu öğretim .kurumları da 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu ile yeniden dü

zenlenmiş ve Güzel Sanatlar Fakülteleri bün

yesinde "Sahne ve Görüntü Sanatları" adı ile 

yeni bir bilim kolu oluşturulmuştur. İşte bu 

bölüm içinde yer alan Sinema-Televizyon-Fo

toğrafçılık Ana Sanat Dalı'nın bu statüye 

göre "sinema, t~levizyon ve fotoğrafçılık 
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sanatı ile bu alanda kullanılan teknikiere 

ilişkin konularda öğretim yapması" amaçlan

mıştır. Ancak Güzel Sanatlar Fakültelerinin 

sinema-tv ana sanat dalının temelindeki ao-

runda öğretim amaçlarının belirsizliğidir. 

örneğin Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi, Sinema-Televizyon-Fotoğrafçılık 

bölümii amaçlarını "sinema ve televizyon ala-

nında yapımcı, yönetmen, kurgucu, kameraman, 

vb. olabilecek elemanlar yet iştirmektir" (1), 

şeklinde belirtmektedir. Bu amaçlara göre 

bu okulları değerlendirmek istersek, Güzel 

Sanatlar Fakülteleri'nin sinema ve televiz-

yonla ilgili bölümleri yapımcı ve yönetmeni 

sinema için mi?, yoksa televizyon için mi? 

eğitecek, ya da ortak olarak verilen eğitim 

hem sinema hem de televizyon alanı için ge-

çerli olabilecek mi?, kurgucu, kamereman, 

resim seçici, ışıkçı gibi uğraşlarda eleman 

yetiştirmek için dört yıllık akademik bir 

öğretim gerekli midir? Ayrıca gösteri sanat-

ları alanına giren yazın sanatı, sinema ve 

televizyon için oyunculuk sanatı, dans sana

tı, konuşmacılık sanatı, film eleştirmenliği 

de güzel sanatlar fakül telerinirı. ilgi alanına 

(1) Marmara üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema

TV bölümü amaçları için Bkz. s.l04 
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girmez mi? ŞUphesiz bu örnekleri çoğaltmak 

mümkündür. Kısaca üzerinde durulması gereken 

konu güzel sanatlar fakülteleri bünyesinde 

yapılan sinema ve televizyon öğretiminin ya

pımcılık, yönetmenlik, senaryo yazarlığı, o

yunculuk sanatı gibi her biri ayrı birer uz

manlık eğitimi gerektiren disiplinleri hak

kıyla yerine getirip getirerne di ği dir. Gerçi 

bu belirsizliklerin her birine cevap aramak 

bu alanda çalışan araştırmacılar için ele 

alınması gereken konulardır. Ayrıca bu Qkul

ların ders dağılım çizelgelerinin irdelenme

siyle bu konuda genel bir fikir oluşturabil

mek de mümkündür. 

4.1.2. Türkiye'de Sinema, Radyo ve Televizyon Öğre

timi Veren Okulların Fiziksel Olarak Bulun

duğu Yerler ile Çevre ve Araç-Gereç İmkanıarı 

Kabul edilmelidir ki, sinema, radyo ve 

televizyon öğretimi kadar geniş halk kitlele

ri, değişik mesleki alanlar, kültürel etkin

likler ve toplumsal kurum ve kuruluşlarla iç, 

içe olmayı gerektiren çok az bilim alanı dü

şünülebilir. Çünkü bu uğraş gerek bilim adı

na, gerekse meslek adına yapılırken toplumu 

yansıtmak ve toplum adına yapılmak du~umun

dadır. Bu nedenle sinema, radyo ve televiz

yon öğretimi bilimsel, sanatsal, kültürel 
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kaynaklara dayanması gereken bilim alanıdır. 

Türkiye' de sinema, radyo ve te le viz

yon öğretiminin yapıldığı öğretim kurumla

rının bir çoğu yukarıda ifade edilen bilim

sel, sanatsal ve kültürel kaynaklara yakın 

yerleşim merkezleri olan Ankara, İstanbul 

ve İzmir'de kurulmuşlardır. Söz konusu okul

lar içinde çevre imkanlarından en sınırlı 

yararlanan öğretim kurumu Anadolu Üniversi

tesi Açıköğretim Fakültesi'ne bağlı Sinema 

ve Televizyon bölümü gösterilebilir. Ancak 

bu bölümünde kültürel merkezlerdeki okulla

ra oranla avantajlı özellikleri bulunmakta

dır. örneğin televizyo-n alanındaki uygulama 

çalışmaları için, Anadolu Üniversitesi Açık

öğretim Fakültesi' nin stüdyo araç ve gereç 

yönünden yeterli televizyon olanaklarına sa

hip olduğu söylenebilir. Buna karşın diğ,er 

okullarda gerek sinema, gerekse radyo ve te

levizyon için stüdyo, araç, gereç ya yeter

siz ya da hiç bulunmamaktadır. Bu arada mev

cut duruma göre sinema öğretimi için tekno

lojik alt yapı olarak da Mimar Sinan Üniver

sitesi Sinema-TV Ana Sanat Dalı'nın yeterli 

olduğu söylenebilir. Ancak bu yeterlilik a

landa öğretim yapan diğer okullara göre sa

hip olunan teknik araçlar düzeyindedir. ÇUn

kU "yeterli" tanımı geniş bir anlam ifade 



127 

ettiği için bu okullardaki araçların yeter

liliğini diğer okullardaki imkanlarla kıYas

layarak görmemiz mümkün olacaktır. 

Okulların fiziki yapılarını ve bulun

duğu yerleri değerlendirmek gerekirse, mev

cut yerleşimin ve binaların birçok okulda 

yetersiz olduğu söylenebilir. örneğin Marma

ra Üniversitesi Basın Yayın Yük.sek Okul u İs

tanbul'da bir üniversite lcampüsünden uzak, 

bir sanayi mahallesinde (Dolapdere'de) ve 

öğrenci sayılarına ve öğretiminin türüne gö

re uygunluğu tartışılacak bir binada öğretim 

hizmeti vermektedir. Bunun yanında Ankara 

Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'da 

aynı üniversite'nin dağınık yerleşimine uy

gun olarak kampüs haricindeki bir yerleşim 

yerinde (Emek Mahallesi'nde) orta öğrenim 

okullarının fiziki yapılarına benzer bir bi

nada öğretim hizmeti vermektedir. Ayrıca Mi

mar Sinan Üniversitesi Sinema-Televizyon bö

lümü öğrencileri iki ayrı semtde iki ayrı bi

nada öğrenim görmek zorundadır. Aynı şekilde 

İstanbul Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Sinema-Televizyon bölümü öğrenci

leri de bazı derslerini Haydarpaşa'daki, ta

rihi Haydarpaşa Lisesi'nin tavan arasında, 

bazı derslerini de Fındıkzade'deki Fakülte 

anabinasında görmektedir. 
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Yukarıda örnekleri verilen bu yerle

şim düzensi~likleri nedeniyle sinema, radyo 

ve telev~zyon öğrenimi gören öğrencilerin, 

üniversite bünyesindeki diğer bölüm öğren

cilerine göre imkanlardan faydalanmaları sı

nırlı kalmaktadır. 

Sonuç olarak öğrenciler bir yandan 

mesleki öğrenimlerini eşit ve uygun imkan

lar içinde yapamamakta diğer yandan da sos

yal ve kültürel faaliyetlerini yürütecek çev

re ve tesislerden mekan sorunları dolayısıy

la tam anlamıyla yararlanamamaktadırlar. 

4.1.3. Türkiye'de Sinema, Radyo ve Televizyon Öğre

timi Veren Okullara Başvuru ve Öğrenci Durumu 

Türkiye'de sinema, radyo ve televiz

yon öğretimi veren yükseköğretim kurumları

na öğrenci kabul etmede iki ayrı sistem uy

gulanmaktadır. BH sistemlerden biri üniver

sitelerarası öğrenci seçme ve yerleştirme 

sistemidir ki, Basın Yayın Yüksek Okulları' 

nın ttimü bu sistem aracılığı ile doğrudan öğ-

. renci alımı yapmaktadır. Diğer bir sistem i

se ön kayıt ve özel yetenek sınavları sonu

cunda öğrenci kabul etmektir. Güzel Sanatlar 

Fakülteleri ile Anadolu Üniversitesi Açıköğ

retim Fakültesi Sinema-Televizyon bölümüne 
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öğrenciler bu sistem ile kabul edilmektediro 

Sinema, radyo ve televizyon öğretimi 

yapan yükseköğretim kurumlarından ön kayıt

la öğrenci alan dört Fakülte'deki öğrenci 

sayısı 325, Basın Yayın Yüksek Okulları'nın 

radyo ve televizyon bölümlerindeki öğrenci 

sayısı ise yaklaşık 1147 dir (1). Basın Ya-

yın Yüksek Okulları'nda radyo ve televizyon 

bölümü öğrencileri ile birlikte bir o kadar 

gazetecilik ve halkla ilişkiler bölümü öğren-

ciainin de var olduğu düşünülürse öğrenci 

sayısı fazlalığının bu okullar için sorun 

olduğu iddia edilebilir. 

Basın Yayın Yüksek Okulları'ndaki öğ-

renci sayısı fazlalığı iki yönlü tenkit edi-

lebilir. Bunlardan birincisi okulların fizi-

ki imkanları zorlanarak artırılan öğrenci 

kontenjanları öğretimin niteliğini düşürmek-

te, diğeri ise sınırlı olanaklar ile eğiti

len çok sayıda öğrencinin çalışma hayatında 

eşit olmayan rekabet koşulları ile karşı kar

şıya kalmasıdır. Örneğin bu alandaki en bü

yük istihdam kaynağı olan TRT Kurumu'nun per-

(1} Türkiye'de sinema, radyo ve televizyon öğretimi veren 
yükseköğretim kurumlarındaki öğrenci sayılarına iliş

kin rakamlar 1986-1987 öğretim yılına aittir. 
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sonel alma politikası, genel devlet mevzuatı-

na göre dtizenlenmiştiro Bu bakımdan alanla 

ilgili öğretim gören öğrenciler ile diğer 

bilim kollarından gelen öğrenciler "genel 

yetenel<:" sorularının ağırlıklı olduğu sınav-

larda radyo ve televizyon mesleğine girme 

mücadelesi vermelı::tedir. Bu mevcut duruma 

göre bir değerlendirme yapılırsa üniversi-

telerarası merkezi seçme ve yerleştirme sı-

navı ile öğrenci alan Basın Yayın Yüksek O-

kulları'ndan mezun olanların öğrenimini gör-

dtikleri alanla ilgili çalışma sorunlarının 

var olduğu söylenebiliro 

Üniversitelerarası merkezi öğrenci 

seçme ve yerleştirme sisteminin gerekçesi 

özetle "çeşitli yükseköğretim programları

na seçilecek adayların bu programlara alı-

namayacalı:: adayıara oranla söz konusu prog-

ramlarda başarı ile öğrenim yapma olasılığı 

daha yüksek kimselerden oluşması, kıt kaynak

ların rasyonel kullanımı, nitelikli insangü

eti yetiştirilmesi" (1), gibi amaçlardır. Bu 

gerekçeden de anlaşılacağı gibi genelde bil-

gi ölçrneğe yöneliktir. Sinema, radyo ve te

levizyon öğretimine katııaealı:: öğrenciler 

{1) Arif Payasoğlu, Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarına 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi. (a.g.k.), s. 
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için bilgi kadar istek ve yeteneğinde önem

li olduğu düşünülUrse merkezi sistemle alı

nan öğrencilerin bu alana i~işkin istek ve 

yeteneklerini ölçmek bu sistemle mümkün ol

mamaktadır. 

4.1.4. Türkiye'de Sinema, Radyo ve Televizyon Öğre

timi Veren Okulların Öğretim Kadrosu 

Türkiye'de sinema, radyo ve televiz

yon öğretimi veren Basın Yayın Yüksek Olrnl

ları'nda okutulan derslere bakıldığında öğ

retimin kültürel formasyon ağırlıklı olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle görev alan öğretim 

kadrosunun çoğuuluğunu Hukuk, İktisat, İş

letme, Siyaset Bilimi vb. alanında kariyer 

yapmış öğretim elemanları oluşturmaktadır. 

Bu okullar da kü.l türel formasyon dersleri 

için öğretim elemanı olanakları yeterli gö

rülmektedir. Ancak mesleği. doğrudan ilgilen

diren ya da uygulamaya yönelik alan dersle

rinin öğretim kadrolarının tespiti, bunların 

çalışma şartları ve öğretime katkılarıyla 

ilgili sıkıntılar bulunmaktadır. 

Yapılan görüşmelerden edinilen bilgi

ye göre, meslekle ilgili ve uygulamalı ders

lerin birçok okulda alanında uzman kabul edi

len öğretim görevlileri tarafından verildiği 
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görülmektedir. Ancal\: bu öğretim görevlile-

rinin konularında yeterliliklerini saptama-

nın çoğu zaman güç olduğu ifade edilmekte:-

dir. Fakat bu alanda herkes tarafından kaba[ 

edilebilir uzman uygulamacıların, iyi bir 

araştırma ile bulunmasının da mümkün olduğu 

ve Türkiye'de bu potansiyelin mevcut bulun-

duğu belirtilmektedir. 

4.1.5. Türkiye'de Sinema, Radyo ve Televizyon Öğre

timi Veren Okulların Öğretim: Programındruti 

Derslerin Dağılımı 

Türkiye'de sinema, radyo ve televiz-

yon öğretimi veren kurumların ders program-

larında yer alan dersler ve bu derslerin da-. 

ğılımı incelendiği zaman öğretim yapılan a-

lanla doğrudan ilgili olmayan derslerin ço

ğunluğu dikkat çekmektedir. özellikle Basın 

Yayın Yüksek Okulları'nın ders programları 

hakkındaki sorunlar iletişim konulu seminer-

lerde dile getirilmekte ve yayın organlarına 

konu olmaktadır. örneğin bu konuda bir der-

gide çıkan yazıda, şöyle denilmektedir {1). 

"Basın Yayın öğrencilerinin, Hukuk, 

Siyasal Bilgiler ya da İktisat Faktil

teleri öğrencilerinden farklı yetiş

meleri gereğinin farkına varılmalıdır" 

(1) "Basın Yayın Yüksek Okullları" Milliyet Haftaya Bakış 

Dergisi Sayı:914, {20 Aralık 1986), s.23 
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Basın Yayın Yüksek Okulları radyo ve 

televizyon bölümlerinin 1986-1987 öğretim 

yılı itibariyle ders dağılımına baktığımız-

da bu beş okulun birinci ve ikinci sınıfla-

rında radyo ve televizyon bölümü öğrencile-

rinin gazetecilik ve halkla ilişkiler bölU-

mu öğrencileri ile ortak ders aldıkları gö-

rülmektedir. Yine bu okulların radyo ve te-

levizyon bölümlerinin dört yıllık dersleri-

ni incelediğimizde hukuk, işletme ve ikti-

sat konulu derslerin diğer derslere oranla 

hem adet hem de süre (saat) bakımından faz-

lalığı dikkati çekmektedir. 

BASIN YAYIH YÜKSEK OI0J1IJA.ll.I RADYO-TV BÖLUELERİi'TİH 

DÖRT YILLIK ÖGRETİ:M PROGP..A.l.EHDA Y3R ALAH. DERSLERi:U 

KONULAHINA GÖRE ADET OLARAK DAGILIIl QİZELGESİ 

HUKtl'!~ :t~LSTl~ Sİ!\S!,t'\. IlADYO İIZTİŞİt! frt!KsEKÖ uro;mn 
.;. ~' 

İ!~'1!İSAT KOll11!.D" TV ıcorrur.ıu KONULU ı<iJr.T'JR ... ZORUNLU .. J TOl"".u.Ali 

O!wLL.AP. DERSL3R DERSJ,ER DBTISLErtt "D ERSLERİ 

.A:!K.\...'l.A ihrtVEr.S:l: TE Sİ BYYO 18 12 21 32 83 

SG::Z: th:!VERSİTESİ BY' lO 26 13 17 12 , ..... ·:· 68 

GAZ! Ül:İTIIl.S.t'lS Sİ BY' lO 20 14 14 24 72 

İSTANBUl:. U!!:!:VErtS:I:ms:t BYYO 21 9 23 28 81 

AL'ı.lli'1..'\A thı:t.V3RSİTESİ 

TO?L.tU-.! 

26 15 30 16 87 

lll 6) 105 112 391 

Basın Yayın Yüksek Okulları'nın rad

yo-TV bölümlerinin dört yıllık öğretim prog-
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ramında yer alan derslerin konularına göre 

adet olarak dağılım çizelgesi incelendiğin-

de, bu oı<ulları n radyo ve te levi zyon böl üm

lerinde hukuk, işletme ve i!<tisat konulu 

derslerin lll adet buna karşılık sinema, 

radyo ve televizyon konulu derslerin 63 adet 

olduğu görülmektedir. Yine bu okullarda 2547 

sayılı Yükseköğretim .Kanunu ile zorunlu ders 

olarak icra edilmesi gerelcen derslerin (1) 

adeti ise 112 dir. Çizelgeden çıkarılan di

ğer bir sonuç ise iletişim konulu kül tür 

derslerinin 105 adet ile ağırlıklı ders gru

bunu oluşturmasıdır. Bu grubun içinde çoğun

lı~la gazetecilik ve halkla ilişkiler konu

lu dersler bulunmaktadır. Radyo ve televiz~ 

yonla ilgili 63 ders adedine karşılık 105 

adet basın mesleğine yakın konulu derslerin 

yer alması bölüm farklılıkları bulunmasına 

rağmen program farklılığının olmadığını gös

termektedir. 

Basın Yayın Yüksel< Okulları 'nın Rad

yo-TV bölümlerinin ders. dağılımlarında yer 

alan radyo ve televizyon konulu, derslerin 

adet olarak yetersizliğinin. yanında bu bö

lümlerde yer alan radyo ve televizyon konu

lu dersler süre bakımından da diğer ders 

gruplarına göre yetersizdir. 

(1) "Yüksekö~retim Kanunu (2547 S.K.) "Resmi Gazete, 17506; 

6 Kasım 1981, madde 5 
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DASIIi YAYIIJ YüKSEK O~ÇJL:Lı':.liTlEH 

BİRİIWİ SINI::nSD.'\. Y&1 ALIIli DETISLBHİll KOlTJLA? .. :LHA 

GÖIE SUP.3 OLARAK DAGILIL! ÇİZ3LGBSİ 

irJ:KsE!\ÖGRETİi~!N 
.. Kö!ttr_s:j ?~ÜL'.rJ;z ZORUliLU TOPL.A!I 

YARIYILLAR DEHSLERİ 

Or:uLLAR RAFTALİK DERS SÜP.ELEPJ: (SAAT) 

.. I II I II I II I II I II 

~un:.A...-ru. ü~::i:V3?.S!::ı:ES.t BY'IO 9 12 10 10 9 9 28 31 

EG3 thr:tVBRS!TEs:t l3Y'IO 15 19 3 3 9 18 31 

GAZİ iiif:tVEns.t 'llE s! ll YYO 9 12 6 9 ll 24 23 

İST..:Urn:r1 ÜllİVERS:t~Sİ BY"iO 9 12 6 5 7 8 22 25 

l!i'.R11ıLll.A Ül!İVERS!TE Sl: BY"iO 12 12 10 ll 7 7 29 30 
'··--···· ~--·-· ··-· --- ---· --

Basın Yayın Yüksek Okulları Radyo ve 

Televizyon bölümlerinin birinci sınıfların-

da radyo ve televizyon konulu ders bulunma-

maktadır. Buna karşılık birinci sınıfların 

ders süreleri dağılım çizelgesinde de görü

leceği gibi Ege Üniversitesi Basın Yayın Yük

sek Okulu'nda birinci yarı yılda haftada 15 

saat ve ikinci yarı yılda haftada 19 saat 

hukuk, işletme ve iktisat konulu ders oku

tulmaktadır, Bu okulun ikinci yarı yılında 

haftada 3 saat okutulan radyo ve televizyon 

konulu ders ise dağılımdaki aksaklığı değiş

tirecek düzeyde değildir. Diğer okulların 
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birinci ve ikinci yarı yıllarında ise bir 

saat dahi radyo ve televizyonla ilgili ders 

görülmemekt edir. 

BASIN YAYIN YÜESEK OKULI.ııLnilifiN 

İKİlWİ SIHIJ?Ir!DA YER ALAN DE!1STBRLlT KOETJ:ıAHEJA 

GÖHE SÜPıE OLAR.A.K D."-.GIIıii:l ÇİZELGESİ 

HUKUK İŞL3'~l'3 s.t;ızı.IA ?.;\DYO İL3TİGİU YllKSEKÖGRETİMİJ 

· ·-ı--İ-E-Tİ-S-AT--EO-l!_%_Uf-~-!_K_m_m_Lö_'--t--~-m_~_u_;_~_LT-·Ü-P.4-:~.ZO~R~~~·L~U~~--N-~-~---~ DS!lS".....E::l. DE:<SLZR DERSLEP.:t DERSLERİ 

· III IV III IV ITI IV III IV 

1-. "'-''·:'-·ıC._'.l'_~\_tt_,r:t_·V""_..:.?_·,s_:t_·a_sr_· _BYY __ o_-J-_6 __ 9 •· 3 15 13 9 9 3-0 34 
6 1·5----1-1-----t--11----~7---4~---~~~~~~ 

EGE thr!VERSİTESİ BYYO 7 18 29 

GAZ! U'!ÜVERSİTESİ Bl'YO 9 9 ll 15 10· 10 30 34 

5 9 12 ll 9 9 26 29 

6 13 14 13 G 6 26 32 

Basın Yayın Yüksek Okulları'nın rad-

yo ve televizyon bölümleri nin ikinci sınıf

larındaki derslerin süreleri incelendiğin

de bu sınıflarda da radyo ve telev!zyon ko-

nulu ders süreleri aleyhine bir düzenleme 

olduğu görülmektedir. örneğin Marmara Üni

versitesi Basın Yayın Yüksek Okulu ikinci 

sınıfının, ikinci yarı yılında haftada 26· 

saat hukuk, işletme, iktisat ile iletişim 

konulu kültür dersleri olmasına karşıh rad

yo ve televizyon konulu ders görülmemektedir. 
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Radyo ve televizyon böltimlerinin uz

manlık alanını ilgilendiren radyo ve televiz

yon konulu derslerin ilk iki yılda program

da yer almaması öğrencilerin uzmanlık alan

larına olan ilgilerini ve meraklarını zaman

la kaybetmelerine neden olmaktadır. ÇUnkU 

ders programlarında görUlen enteresan dağı

lım özellikle birinci sınıfta öğrencinin mes

leki konular yerine hukuk, işletme gibi ko

nularda yoğunlaşmasını sağlamaktadır. örne

ğin Ankara Üniversitesi Basın Yayın Ytiksek 

Okulu ve Gazi Üniversitesi'nin birinci sınİf 

ders dağılımları incelendiğinde ne radyo-te

levizyon, ne de gazetecilik ve halkla ilişki

ler konulu bir ders görUlmemektedir. öte yan

dan Ege üniversitesi Basın Yayın YUksek Oku

lu'nun ikinci yarı yıl ders dağılım çizel

gesinde yer alan, 

.. Anayasa 

• İktisat (I) 

• Siyasal Tarih 

• Yönetim-Organizasyon 

• Muhasebe 

• Fotoğrafçılık 

• TUrk Dili 

• Atattirk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

• Yabancı Dil 
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dersleri (1) ilk bakışta bir iletişim oku-

lundan çok bir işletme veya idari bilimler 

alanında öğrenim yapan yüksek okul progra-

mı izlenimi bıralmıaktadır. Yine bu okulda 

haftada 4 saat görülen Muhasebe dersine lQlr-

şılık, Radyo ve TV İşletmeciliğine Giriş ile 

Basın Yayın Yoluyla llalk Eğitimi d~rsi haf

tada 2 saat görülm~{tedir. 

GÖRS SJ:I'E OL.AHAK DA:~ILill ÇİZELGB Sİ 

lFJ~("':JI: İ;lli~.3 s.t:GE!ı. RADYO 

İETİS~\'.:: I{ 1)~:JlJ!j TV KOl!7JJ)J ?OPL22.! 

YARI YILLAR 

V VI 7 VI y VI V VI V 

.. UlX.:\T: .. lt üx!n;ıs:t s.s s:t BYYO G G 10 13 3 9 9 2D 

EGE th!!VERSİ~s:t BYYO G 7 10 15 7 7 ?.2 

GAZİ Ü'i!İTı~P.s.:i:TEs1 BY'lO ı - 6 11 J.5 G 7 7 24 

:t STA::!:B ~r:r.. .-f.tLtYEF!S! ~3 sJ: Brie G 6 12 ıG 5 9 27 

tlA.PJ·iAP-ı\. fl!ttVERS1'ESİ BYYO 2 G 12 13 10 ,. G 6 .30 

Basın Yayın Yüksek Okullarının Badyo 

TV bölümlerinde radyo ve televizyon konulu 

{1) Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu 1986~1987 öğ

retim Yılı Ders Dağılım Çizelgesi İçin Bkz. s.68 

'VI 

20 

:ı o 

28 

27 

.32 
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derslerin öğretim programinda branş dersi 

olarak yer aldığı 3.~ınıf programlarının konu 

ve süre dağılımıarına baktığımızda yine rad

yo ve televizyon konulu dersler adına belir

gin bir üstünlüğün olduğunu görmemekteyiz. 

Gerçi bu sınıfte hukuk, işletme ve iktisat 

konulu derslerin süreleri radyo ve televiz

yon konulu derslere oranla daha azdır. Buna 

rağmen iletişim konulu kültür dersleri ve 

Yükseköğretim Kanunu ile zorunlu olarak icra 

edilen ders sürelerini topladığımız zaman 

görülen şudur. Ankara Üniversitesi Basın Ya

yın YUksek Okulu' nun beşinci yarı yılında 

haftalık toplam 28 saat dersin 6 saati rad

yo ve tv, Ege Üniversitesi Basın Yayın Yük

sek Okulu'nun altıncı yarı yılında haftalık 

toplam 30 saat dersin 10 saati radyo ve te

levizyon, Marmara Üniversitesi Basın Yayın 

Yüksek Okulu'nun altmncı yarı yılında haf

talık toplam 32 saat dersin 13 saati radyo 

ve televizyon konulu derslerdir. Bu-durumda 

radyo ve televizyon konulu dersler yine de 

yetersiz. kabul edilebilir. 
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BASIH YA~'IH YÜI~Sm~ OKU:!JI.ılu"TI ill-.DYO-TV BÖLÜ!.'.ILEH.İHİN 

DÖPJ1ÜHCÜ SIHIFIN:DA Y3:S. AL:'\JJ DEESLERİH KOliuLABINA 

GÖl"ill SlİP.E '0LAR..:UC DAGILII~l ÇİZELGESİ 

Y1JKSEKÖGRETİMİN 

DEJ.SBil.İ DERSLERİ 

HAFTALIK DERS SÜRELE?.İ (~AA'.!!) 
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TOPLAil 

VII VTII YII VITI VII VIII v-ri VIII VII YIII 

!\.N~CJı .. P...tı .. Urriv:<:r:s.tc:<E Si: BYYO 7 6 12 9 2 4 9 9 "30 

•GE tlı~.i:VE~Sİ'l'".ZS.t Il n" O 12 G 3 6 2 10 5 22 

.• Az :i: Dnl~~tıİ:ISS:t BYYO 7 9 9 9 3 7 7 23 

İST .. U.TB~ UH.tVETISİ'l'3Sİ DY"IO 9 10 5 5 4 4 G 7 ·24 

~.!..ı\ ... ~.t:'C.A U:~;..tın!1.SİT3S:t Il YYO 13 6 7 10 t, 3 4 4 28 

Basın Yayın Yüksek Okulları'nın rad-

yo ve televizyon bölümlerinin son yılları . 

olan dördUncU sınıfta ise yine kültürel for-

masyon derslerinin yoğunluğu belirgin bir 

biçimde dikkat çekmektedir. örneğin istan

bul üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu' 

nun yedinci yarı yılında haftalık toplam 24 

saat, sekizinci yarı yılda haftalık toplam 

26 saat dersin her iki yarı yılda da sadece 

5'er saati radyo ve tv konulu derslerden o

luşmaktadır. Marmara Üniversitesi Basın Ya

y_ın YUkse k Okulu yedinci yarı yıl ında is e 

h~ftalık toplam 28 saat dersin 7 saati rad~o 

ve televizyon konulu dersleri içermektedir. 

23 

27 

23 

26 

28 
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Bu okullarda uygulanan ders dağılım

larında görüldüğü gibi uzmanlık eğitimleri 

s on iki yıla bırakılmaktadı r. Ancak.. ders sü

relerinin dağılım çizelgelerinde de izlene

ceği gibi uzmanlık eğitimini ilgilendiren 

derslerin öğretimi için uygun gGrülen süre

ler yetersizdir. Ayrıca birçok okuldaki stüd

yo, araç, gereç ve donanım yok~uğu nedeniyle 

öğretimde uygulamadan uzak bir yöntem izlen

mektedir. Şüphesiz bu okul mezunlarının iş 

hayatında uzmanlıklarıyla ilgili iş bulama

malarının bir nedeni de ders programlarında 

diğer bilgi alanlarından derslerin daha ço

ğunlukta olması ve ders dağılımlarında...l(i ak

saklıktır. ÇÜru{ü radyo ve televizyon uğraşın

da bulunması gereken mezunların ilk iki yıl

da kendi uzmanlık alanlarını tanıma yerine 

gördükleri Hukuk Bilimi, İktisat Bilimi, hat

ta Muhasebe Bilimi onların bu lmnularda da 

çalışabilirliğini sağlamaktadıc Üçüncü sı

nıfta yer alan radyo ve televizyon konulu 

derslere ilk yıllarda verilecek meslek ders

leri ile bir alt yapı oluşmadan başlamaları 

da onların ileride bu konularda yoğunlaşa

mamalarına neden olmaktadır. Böylece son iki 

yılda alınan uzmanlık bilgileri iş hayatında 

çoğu kez mesleğe girerken yapılan sınavlar 

için dahi yeterli olmamaktadır. 
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Güzel Sanatlar Fakülteleri'ne ballı 

sinema ve televizyon bölümlerinde ise uz

manlık dersleri birinci sınıftan itibaren 

başlamaktadır. Bu olmllarda uzmanlık ders

leri ile diğer dersler arasında sayı olarak 

bir denge bul unrrıaktadı r. Uzmanlık alanı dı

şındald derslerin büyük bir çoğuuluğunu ise 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereği oku

tulması zorunlu dersler oluşturmaktadır. Ay

rıca bu okullardaki uygulama olanakları ve 

süreleri öğrencilere alanları ile ilgili bir 

fikir verebilecek düzeydedir. 
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5. SONUÇ VE ÔNERİLER 

5.1. SONUÇLAR 

Türkiye'de sinema, radyo ve televizyon öğ

retimi veren on yüksek öğretim kurumu ilc bu alan

da faaliyet gösteren iki kamu kurumunda eğitim-öğ

retim faaliyetlerini inceleyen bu çalışmada aşağı

daki sonuçlara varılmıştır • 

• Türkiye'de sinema, radyo ve televizyon öğretimi, 

yükseköğretim bünyesinde Basın Yayın Yüksek Okul

ları'nın radyo ve televizyon bölümleri ile Güzel 

Sanatlar Fakülteleri'nin sahne ve görüntü sanat

ları böl ilmlerinde verilmelct edir. Bunun yanında 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 

Film Radyo Televizyon ile Eğitim Merkezi ve Tür-

kiye Iladyo ve Televizyon Kurumu Eğitim Dairesi 

Başkanlığı'da alanla ilgili hizmetiçi eğitim 

kursları düzenlemektedir • 

• Basın Yayın Yüksek Okulları'na bağlı radyo ve te

levizyon bölümlerinin faaliyete geçmesi 2547 sa

yılı Yükseköğretim Kanunu ile gerçelileşmiş ve söz 

konusu kanun ile bu okullar bağlı bulundukları; 

İktisat, Hukuk ve Siyasal Bilgiler gibi fakülte

lerin bünyelerinden alınarak doğrudan tlniversite 

Rektörlük'lerine bağlanmışlardır. Bu tarihe ka

dar,Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu 

iken yeni kanunla "Basın Yayın Ylil{sek Okulu" adı-
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nı almışlardır. Bu okulların tümü halen d.ört yli.l

lık öğretim yapmaktadır • 

• Türkiye'de sinema ve televizyon öğretimi yapan 

diğer Yükseköğretim Kurumu ise Güzel Sanatlar Fa

külteleri'dir. 2547 sayılı Yükselcöğretim Kanunu 

ile yeniden düzenlenen güzel sanatlar öğretimi, 

Güzel Sanatlar Fakülteleri bünyesinde bölüm, ana 

sanat ve sanat dalıarına ayrılmıştır. Bu Faktilte

lerin Sahne ve Görüntü sanatları bölümü içinde 

yer alan sinema, televizyon, fotoğrafçılık sanat 

dallarında dört yıllık lisans öğretimi yapılmak

tadır . 

• TUrki~e'de sinema, radyo ve televizyon öğretimi 

veren Yükseköğretim Kurumları Ankara, İstanbul, 

İzmir ve Eskişehir'de bulunmaktadır • 

• Türkiye'de sinema, radyo ve televizyon öğretimi 

yapılan okullar belirli bir mesleğe yönelik eği

tim ve öğretim verdiği halde genelde okullardaki 

uygulamaya ilişkin ders süresi ve araç-gereç ol

dukça yetersizdir • 

• Türkiye'de sinema, radyo ve televizyon öğretimi 

veren okullardan Basın Yayın Yüksek Okulları'na 

öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

Sınavları ile doğrudan alınmaktadır. Anadolu Üni

versitesi Açıköğretim Fakültesi ile Güzel Sanat

lar Fakülteleri bünyesindeki sinema ve televizyon 

bölümlerine ise öğrenciler ön kayıt ve özel yete-
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nek sınavları ile alınmaktadır. özellilüe Basın 

Yayın Yü!csek Okulları' nın fiziki yapılarına göre 

öğrenci sayılarının fazla olması öğretimi olumsuz 

yönde etkilemektedir. 

Türkiye'de sinema, radyo ve televizyon öğretimive

rilen okullardaki.- öğretim elemanlarından ço~unun 

Hulcuk, İşletme, İktisat alanında aleademik kariye

re sahip olduğu görülmektedir. Mesleki dersler 

çoğunlukla sinema, radyo ve televizyon meslek a

lanından gelen ll:iş il er ce 11 öğre tim görevli si" ü..rı

vanı altında verilmektedir • 

• Türkiye'de sinema, radyo ve televizyon öğretimi 

veren okulların ders programlarında ve derslerin 

yıllara göre dağılımında alana (sinema, radyo, te

levizyona) yönelik derslerin aleyhine bir düzen

leme bulunmaktadır. Basın Yayın Yüksek Okulları' 

nın radyo ve televizyon bölümlerindeki sinema, 

radyo ve televizyon dersleri hem sayı, hem de sü

re yönünden yetersizdir. Güzel Sanatlar Fakülte

leri'ne bağlı sinema ve televizyon bölümlerinde 

ise sinema ve televizyona ilişkin dersler birinci 

sınıftan itibaren başlamaktadır. Bu okullarda alan 

dersleri ile genel dersler arasında sayı olarruc 

bir denge bulunmaktadır. Ayrıca bu okullarda ge

nel derslere göre daha uzun sürelerde alan dersle

ri görülmektedir. 

Gerek Basın Yayın Yüksek Olcul ları' nda ge

rekse bazı Güzel Sanatlar Fakülteleri'nde sinema, 



radyo ve televizyon öğretimine ilişkin eğitim 

faaliyetleri halen çoğunlukla teorik olarak sür-

dürülmektedir . 

• Türkiye'de sinema, radyo ve televizyona ilişkin 

öğretim veren Yükseköğretim Kurumlarının yanısı

ra hizmetiçi e~i timi veren ı~amu kurumları da bu

l unnıaletadır. Bu kurumlardan Türkiye Iladyo ve Te-
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levizyon Kurumu Eğitim Dairesi Başkanlığı, kuru

ma yeni atana' ve mevcut personel in hizmet önce.si 

ve hizmetiçi eğitimlerini ve diğer eğitim hizmet

lerini düzenlemele amacı ile kurslar açmaktadır. 

Bu anlamda hizmet veren diğer bir kurum da Milii 

Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Film-Radyo-Te

levizyon İle Eğitim Merkezi'dir. Amacı, İlleöğre

tim ve orta öğretim sistemi içindeki okulların 

görsel-işitsel ders araçlarına film, slayd, ses 

bandı, radyo ve televizyon programları üretmek 

olan kurum, bu arada kendi personel ihtiyacını 

karşılamak üzere yer yer kısa süreli sinema, rad

yo ve televizyon konulu kurslar düzenlemektedir. 
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5.2o ÖNERİLER 

Türkiye'de sinema, radyo ve televizyon öğretimi 

veren yükselcöğretim kuru.ı:1ları gerek öğrenci sayı

larına gerekse uygulamalı eğitime yeterli fiziki 

yap ı ile araç, gereç ve donanıma lmvuşturulmal ı~ 

dır. 

Türkiye'de sinema, radyo ve televizyon öğretimi 

yapılan yükseköğretim kurumlarına öğrenciler özel 

yetenek sınavıarına göre alınmalıdır . 

• Türkiye'de sinema, radyo ve televizyon öğretimi 

veren yükseköğretim kurumlarının öğrenci konten

janları, mesleki çalışma alanında yer alan özel 

ve resmi kuruluşların talep edecekleri azami ele

man sayısı gözönüne alınarak düzenlenmelidir • 

• Türkiye'de sinema, radyo ve televizyon öğretimi 

çalışmalarını yürütecek öğretim elemanlarının ye

tiştirilmesine ağırlık verilmelidir • 

• Türkiye'de sinema, radyo ve televizyon öğretimi 

veren yükseköğretim kurumlarının kültürel formas

yon ağırlıklı ders programları yeniden düzenlene

rek, formasyon eğitiminin uygulamalı meslek ders

leri ile desteklenmesi sağlanmalıdır. 

• TUrlciye' de sinema, radyo ve televizyon programla

rı üreten, yayın yapan özel ve resmi kurum ve lru

ruluşlar; sinema, radyo ve televizyona ilişkin 

öğretim yapan yUkseköğretim kurumları ile her ko-
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nuda sürekli işbirliği yapmalıdırlar. Daha açık 

ifade etmek gerekirse, çalışma hayatındaki kurum 

ve kuruluşlar bu alanda öğrenim gören öğrencile

rin daha iyi eğit ilmesi için araç-gereç, stüclyo. 

ve donanım imkanları ile öğretim kurumlarına des

tek olmalıdırlar. 
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