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Gazetecilik bizim için ne anlama geliyor?

Gazeteciliği, gerçekleri etik ilkeler çerçevesinde toplumla paylaşma

mesleği olarak tanımlıyoruz. Gazetecilik gerçekleri söyleme 

mesleğidir diyoruz. 

Gazetecilik mesleği iletişim mesleklerinin en eskisi olmanın yanında, 

kendisine duyulan ihtiyaç hiç bitmeyecek olan mesleklerden birisidir 

aynı zamanda. Çünkü gazetecilik, özellikle demokratik toplumlarda 

yurttaşların doğru kararlar verebilmeleri için gerekli olan doğru bilgiyi, 

haberi sağlayan meslektir.



Gazetecilik Bölümü: Misyon ve Vizyon

Misyon: Gazetecilik bölümünün ana misyonu, geleneksel ve dijital 

gazetecilik için içerik üretebilen, üretilen içeriği uygun formatlarda 

tasarlayabilen ve yayımlayabilen; dijital medyanın etkileşimli ve 

katılımcı özelliklerini kullanabilen; internetin sağladığı olanakları 

gazetecilik pratiklerinde kullanabilen; medya okuryazarı niteliklerine 

sahip; gazetecilik mesleğinin etik değerlerine uygun davranan; 

gazeteciliğin toplumsal gelişmedeki olumlu rolünü kavrayan öğrenciler 

yetiştirmektir.

Vizyon: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünün 

vizyonu, gazetecilik alanında bilgili ve donanımlı; dijital teknolojileri 

yetkin biçimde kullanabilen; gazetecilik alanındaki hızlı dönüşümlere 

ayak uydurabilen bireyler yetiştirmektir. 
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Üsküdar’da gazetecilik eğitimi

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde gazetecilik eğitimi 2013-
2014 eğitim yılından 2019-2020 eğitim yılına kadar Yeni Medya ve 
Gazetecilik Bölümü altında verildi. 

2020-2021 eğitim yılından itibaren gazetecilik eğitimini yeni adımız 
olan Gazetecilik Bölümü altında veriyoruz. Bölüm adımızdaki 
değişikliğe karşın, müfredat yapımızda ve hedeflerimizde radikal bir 
değişiklik yapmadık. Geleneksel (basılı) gazetecilik yerine yeni medya 
ortamlarında internet gazeteciliğini önceleyen ve özellikle de internet 
mecralarında gazeteciliği hedefleyen gençlere yönelik bir bölüm 
olduğumuzu belirtmemiz gerekir. 



Üsküdar’da gazetecilik eğitimi

Program öğretim amaçlarımız şu şekildedir:

- Gazetecilik ve iletişim mesleklerindeki dijital dönüşüme ayak 
uydurabilen,

- İnternet medyası için dijital içerik üretebilen ve yönetebilen; internet 
medyasının etkileşimci ve katılımcı özelliklerini kullanabilen,

- Dijital gazeteciliğin olanaklarını en etkin ve verimli biçimde 
kullanabilen,

- Yeni medya okuryazarlığı niteliklerine sahip,

- Gazetecilik etik değerlerine sahip, 

- Gazeteciliğin toplumsal gelişmedeki olumlu rolünü kavrayan 
profesyonel gazeteciler ve iletişimciler yetiştirmektir.



Gazetecilik ders programının yapısı

Gazetecilik Bölümü öğrencileri, tıpkı İletişim Fakültesi’nin diğer 
bölümlerindeki öğrenciler gibi ilk iki yıl programdaki bütün dersleri 
zorunlu olarak almaktadır. 

Üçüncü sınıftan itibaren alan uygulamalı eğitim ağırlık kazanmaktadır. 
Üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenciler seçmeli derslere 
yönlendirilmektedir. Öğrenciler toplamda 15 seçmeli ders 
almaktadırlar.

Gazetecilik Bölümü öğrencilerine, fakültenin diğer bölümlerinden de 
ilgi alanları, yetenekleri ve istekleri doğrultusunda ders seçme imkânı 
sunulmaktadır. 

Son sınıfta 2 dönemlik Mezuniyet Projesi dersinde öğrenciler ya tez 
yazmakta ya da haber sitesi/basılı gazete hazırlamaktadırlar. 
Gazetecilik öğrencileri ayrıca 20 iş günü zorunlu stajın yanında 
isterlerse bir de gönüllü staj olanağından yararlanmaktadırlar.



Çift Anadal Olanakları

Gazetecilik Bölümündeki eğitimini başarı ile yürüten öğrenciler ilgi 
duydukları ikinci bir lisans veya ön lisans programında eş zamanlı 
olarak ders alarak ikinci bir diploma alma olanağına sahiptirler.

Not ortalaması 4 üzerinden 3.25 olan öğrenciler en erken üçüncü, en 
geç de beşinci yarıyılda ÇAP yapmak için başvuru yapabilmektedirler.

Gazetecilik bölümü öğrencilerinin ÇAP yapabildikleri lisans 
programları: İletişim Fakültesinin diğer bölümleri ile Sağlık Yönetimi, 
Sosyal Hizmet, Felsefe, Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler.



Yandal Olanakları

Gazetecilik Bölümündeki eğitimini başarı ile yürüten öğrenciler ilgi 
duydukları bir lisans veya ön lisans programında eş zamanlı olarak 
ders alarak yandal yapıp sertifika alabilirler.

Not ortalaması 4 üzerinden 3 olan öğrenciler en erken üçüncü, en geç 
de beşinci yarıyılda Yandal yapmak için başvuru yapabilmektedirler.

Gazetecilik bölümü öğrencilerinin Yandal yapabildikleri lisans 
programları: İletişim Fakültesinin diğer bölümleri ile Sağlık Yönetimi, 
Sosyal Hizmet, Felsefe, Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler.



Haber Atölyesi

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin pratik yapmaları için 
kurulan Haber Atölyesi 2016-2017 eğitim yılı Bahar döneminde 
uygulamaya kondu. İlk dönem eğitimlere katılan öğrencilere sertifika 
verildi.

https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/2250/haber-atolyesinin-ilki-basariyla-tamamlandi-


Haber Atölyesi

Haber Atölyesinde öğrenciler daha 1. sınıftan itibaren uygulamaya 
yönlendiriliyor. Atölyede önce haber yazma, röportaj yapma, fotoğraf 
gibi eğitimler veriliyor ve ardından da öğrencilerin haber/röportaj 
yapmaları isteniyor. 

Danışmanlar gözetiminde üretilen içeriklerden uygun olanlar Haber 
Üsküdar’da yayımlanıyor. 2019-2020 eğitim yılı Güz döneminde Haber  
Atölyesi’nde haber yazımı, haber fotoğrafçılığı, özel haber, röportaj 
gibi konularda eğitimler verildi. 



Haber Atölyesi



Uygulama gazetesi: Haber Üsküdar

Üsküdar İletişim’de her dönem, öğrenci üretimlerinden hareketle 
Haber Üsküdar basılı gazetesini yayımlıyoruz. Bugüne kadar 
gazetenin 10 sayısı yayımlandı. Gazetenin eski sayılarına Üsküdar 

Üniversitesi web sayfasındaki şu linkten ulaşabilirsiniz.

https://uskudar.edu.tr/tr/sureli-yayinlar/6/haber-uskudar


Uygulama haber sitesi: 
haberuskudar.com

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü olarak en 
çok gurur duyduğumuz platform, haberuskudar.com isimli haber 
sitemizdir. Haber sitemizde ilk haber 15 Nisan 2019 tarihinde 
yayımlandı. Öğrencilerimiz bugüne kadar (15 ayda) 592 haber üretip 
bu sitede yayımladılar. Bir öğrenci uygulama gazetesi için gerçekten 
yüksek bir rakamdır verdiğimiz.  

https://haberuskudar.com/


Ödüllerimiz

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencileri Onur Kara, Zehra 
Rümeysa Fidan, Elyesa Karatepe ve Anıl Emül, danışman hocaları Dr. 
Öğr. Üyesi Nihal Toros Ntapiapis ile hazırladıkları «Göç Eden 
Hayatlar» isimli medya sitesiyle 2017’de yapılan TRT Geleceğin 
İletişimcileri Yarışması’nda birincilik ödülü kazandılar.



Ödüllerimiz

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencimiz Sariye Nur Dönmez, 
Haber Üsküdar’da yayımlanan röportajıyla 2018 yılında düzenlenen 
29. Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda ikincilik ödülü 
kazandı.  

Aynı yarışmada, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencileri Onur 
Kara, Zehra Rümeysa Fidan, Elyesa Karatepe ve Anıl Emül, danışman 
hocaları Dr. Öğr. Üyesi Nihal Toros Ntapiapis ile hazırladıkları «Göç 
Eden Hayatlar» isimli medya sitesiyle ikincilik ödülü kazandılar.

https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/2764/aydin-dogan-vakfindan-uskudar-iletisime-iki-odul


Ödüllerimiz



Ödüllerimiz

30. TGC-Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda Yeni Medya ve 
Gazetecilik öğrencisi Sema Kahriman Gökçe veri gazeteciliği sitesiyle 
ikincilik; 

Nilay Tuğçe Bostancı kişisel bloguyla ikincilik; 

Elif Sena Demiroğlu, Meliha Balaman, Muhammet Şahan Şengül ve 
Lütfiye Öztunç, Doç. Dr. Gül Esra Atalay’ın danışmanlığında 
gerçekleştirdikleri “Üsküdar’da Hediye Var” isimli transmedya projesi 
ile üçüncülük ödülünü kazandılar.



Ödüllerimiz



Erasmus öğrenci hareketliliği

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Erasmus yapmaya gelen 
öğrenciler de mutlaka haber üretimine katılmakta ve yaptıkları haberler 
ya basılı gazetede ya da haber sitemizde yayımlanmaktadır. 

Geçtiğimiz Güz döneminde Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümüne üç 
Erasmus öğrencisi geldi ve bunların üçü de haberuskudar.com’da 
haber yaptılar. 



Erasmus öğrenci hareketliliği

Öğrencilerimiz içinden de Erasmus için anlaşmalı üniversitelere giden 
öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bu öğrencilerimiz başarılı biçimde 
eğitimlerini tamamlayarak geri dönmektedirler. Fakültemizin 11 
üniversitedeki iletişim fakültesiyle ikili anlaşmaları vardır.

https://uskudar.edu.tr/tr/erasmus-ikili-anlasmalari


Mezunlar ve iş olanakları

Yeni Medya ve Gazetecilik bölümü olarak ilk mezunlarımızı 2017-2018 
eğitim yılında verdik. İlk dönem verdiğimiz mezunlarımızdan farklı 
üniversitelerde araştırma görevlisi olan, özel sektörde kurumsal 
iletişim birimlerinde , dijital reklam ajanslarında ve televizyon 
kuruluşlarında çalışan mezunlarımız var.  Bir mezunumuz (Zehra 
Rümeysa Fidan) Üsküdar Üniversitesi’nde kurumsal iletişim biriminde 
sosyal medya asistanı olarak çalışıyor.

Geçen yıl (2018-2019) mezun olanlar arasında gazetelerde, medya 
sitelerinde muhabirlik/editörlük yapanlar, sosyal medya danışmanlığı 
yapanlar ve yüksek lisansa devam edenler var.  



Akreditasyon

Yeni Medya ve Gazetecilik programımız İletişim Araştırmaları Derneği 
(İLAD) tarafından 2 yıllığına akredite edilmiştir. 



Söyleşiler ve gazeteci konuklar

10 Nisan 2018. Türkiye’de ilk kez 3 okur temsilcisi düzenlediğimiz 
panelde biraraya geldiler ve okur temsilciliği kurumunu anlattılar.   

https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/2882/uskudar-universitesi-uc-okur-temsilcisini-soyleside-bulusturdu


Söyleşiler ve gazeteci konuklar

5 Aralık 2018: Gazeteci Kemal Öztürk, dijital devrim ve gazeteciliğin 
geleceği üzerine bir söyleşi yaptı.

https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/3470/gazeteci-kemal-ozturk-dijital-devrime-direnmek-tsunamiye-direnmektir


Söyleşiler ve gazeteci konuklar

26 Ekim 2018: İnternet gazeteciliğinde imkanlar ve sorunlar panelde 
tartışıldı.



Söyleşiler ve gazeteci konuklar

5 Aralık 2018: gzt editörü Yunus Emre Şahin ve gazeteci Nazif 
Menteş, yeni nesil gazetecilik üzerine konuştular.

https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/3474/yeni-nesil-gazetecilik-uskudar-universitesinde-konusuldu


Söyleşiler ve gazeteci konuklar

21 Mart 2019: Habertürk yazarı Sevilay Yılman ile Demirören Haber 
Ajansı (DHA) Dış Haberler Editörü Galip Eraydın, Türkiye’de 
Gazetecilik konulu söyleşide konuştular.

https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/3836/turkiyede-gazetecilik-depresyonda-mi


Söyleşiler ve gazeteci konuklar

22 Ekim 2019: Yeni Medyada Gazetecilik konulu söyleşi, DW 
Türkçe’den Burcu Karakaş, News Lab Turkey’den Mehmet Şafak Sarı 
ve Medyascope’tan Tamer Durak’ın katılımıyla gerçekleşti.

https://haberuskudar.com/uskudar-iletisimde-yeni-medyada-gazetecilik-konusuldu


Söyleşiler ve gazeteci konuklar

10 Ocak 2020: Çalışan Gazeteciler Günü Paneli yapıldı. Panelde 
gazeteciliğin sorunları konuşuldu.

https://haberuskudar.com/uskudar-iletisimde-10-ocak-calisan-gazeteciler-gunu-paneli-duzenlendi


Söyleşiler ve gazeteci konuklar

27 Mart 2020: Korona günlerinde gazetecilik konulu çevrimiçi 
söyleşide Prof. Dr. Nazife Güngör, Prof. Dr. Süleyman İrvan, Doç. Dr. 
Gül Esra Atalay, Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, Dr. Öğr. Eren Ekin 
Ercan konuştu.  

https://haberuskudar.com/uskudar-iletisimde-bir-ilk-cevrim-ici-soylesi-gerceklestirildi


Söyleşiler ve gazeteci konuklar

1 Nisan 2020: Çevrimiçi söyleşide gazeteci Ümit Alan gazetecilik ve 
hakikat ilişkisi üzerine konuştu.

https://haberuskudar.com/umit-alan-gazetecilik-hakikatin-pesinden-kosma-meslegidir


Söyleşiler ve gazeteci konuklar

8 Nisan 2020: Çevrimiçi söyleşide gazeteci Esra Öz sağlık gazeteciliği 
üzerine konuştu.

https://haberuskudar.com/esra-oz-sagligin-pri-yapilmamali


Söyleşiler ve gazeteci konuklar

25 Nisan 2020:TGS Akademi koordinatörü Orhan Şener, gazetecilikte 
dijital dönüşüm üzerine konuştu.

https://haberuskudar.com/gazetecilikte-dijitallesme-var-ama-dijital-donusum-yok


Söyleşiler ve gazeteci konuklar

28 Nisan 2020: Hürriyet.com.tr SEO Uzmanı İsmail Çeşmeli, SEO 
haberciliği hakkında bilgi verdi.

https://haberuskudar.com/web-sitesinde-haberi-ilk-paylasan-trafigi-kapar


Söyleşiler ve gazeteci konuklar

1 Mayıs 2020: Gazeteci öğretim üyesi Doç. Dr. Muzaffer Şahin, ajans 
haberciliği üzerine konuştu.

https://haberuskudar.com/docdr-muzaffer-sahin-gazetecilikte-istikbal-gordugum-tek-kurum-haber-ajanslaridir


Söyleşiler ve gazeteci konuklar

14 Mayıs 2020: Doç. Dr. Bilge Narin, dijital medyada haber üretimi ve 
tüketimi üzerine değerlendirmeler yaptı. 

https://haberuskudar.com/docdr-bilge-narin-2030-yilina-geldigimizde-haberlerin-yuzde-90i-algoritmalar-tarafindan-yazilacak


Söyleşiler ve gazeteci konuklar

21 Mayıs 2020: Gazeteci Faruk Bildirici, okur temsilciliği üzerine 
değerlendirmeler yaptı.

https://haberuskudar.com/medya-ombusmani-faruk-bildirici-okur-temsilcisinin-bagimsiz-olmasi-sarttir


Sergiler

8 Mayıs 2019: Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal’ın danışmanlığında 
üretilen gazete tasarımları sergilendi.

https://haberuskudar.com/gazete-tasarimlari-begeni-topladi


Sergiler

31 Aralık 2019: Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal’ın danışmanlığında Yeni 
Medya ve Gazetecilik bölümü öğrencilerinin kod kullanarak ürettikleri 
gazete ve dergilerden oluşan ‘Kodlarla Haberler Dijital Sergisi’ açıldı.

https://haberuskudar.com/kodlarla-haberler-dijital-sergisi-acildi


Proje ve tez sunumları

16 Haziran 2019: Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencileri 
mezuniyet için hazırladıkları tez ve projeleri jüri önünde sundu.

https://haberuskudar.com/yeni-medya-ve-gazetecilik-ogrencileri-proje-ve-tezlerini-juri-onunde-sundu


Proje ve tez sunumları

30 Ocak 2020: Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü mezuniyet projeleri 
jüri tarafından değerlendirildi. 

https://haberuskudar.com/yeni-medya-ve-gazetecilik-mezuniyet-projeleri-juri-onunde


Kimler gazeteciliği seçmeli?

BİR: Gazetecilik her şeyden önce meraklı olmayı gerektiren bir meslek. 
Bilmediğiniz bir şey duyduğunuzda hemen arayışa girip merakınızı 
gidermeye çalışıyorsanız, gazetecilik size göre bir meslek olabilir.

İKİ: Gazetecilik hikaye anlatıcılığıdır aynı zamanda. Yazmayı, hikaye 
anlatmayı seviyorsanız, gazeteciliği seçmelisiniz. Roman, hikaye 
okumayı sevenler, edebiyata meraklı insanlar iyi gazetecilik adayıdırlar.

ÜÇ: Gazetecilik güçsüzün sesi, nefesi olmaktır. Eğer çevrenizde 
gördüğünüz mağdur insanların hemen yardımına koşuyorsanız, sırtınızı 
çevirip gitmiyorsanız gazetecilik tam size göre. Bu insanların dertlerine 
tercüman olabilir, sorunlarının çözümüne katkı koyabilirsiniz.   



Kimler gazeteciliği seçmeli?

DÖRT: Gazetecilik vicdanlı olmayı gerektiren bir meslektir. Yapılan 
kötü bir haber toplumda kargaşaya, çatışmalara sebep olabilir. 
Gazetecilerin vicdanlı olmaları, çatışmaları körüklemek yerine barışı, 
empatiyi, hoşgörüyü özendirmeleri gerekir. 

BEŞ: Gazetecilik Türkçeyi çok iyi kullanmayı gerektiren bir meslektir. 
Eğer dili doğru kullanma konusunda hassassanız, gazeteciliği meslek 
olarak seçebilirsiniz.

ALTI: Gazetecilik soru sorma mesleğidir. Eğer soru sormayı 
seviyorsanız, detaycıysanız gazetecilik size göre bir meslek olabilir. 



Kimler gazeteciliği seçmeli?

YEDİ: Gazeteciliğin mesaisi yoktur. Günün, gecenin her saatinde 
haber için hazır olmalısınız. Eğer heyecanı seviyorsanız; sabah 8, 
akşam 5 mesaisi olmasın istiyorsanız muhtemelen gazetecilik size 
göre bir meslektir. 

SEKİZ: Gazeteci, herkesin kaçmaya çalıştığı yere koşarak giden 
kişidir. Kaçırılan uçakta keşke ben de olsaydım diyen kişidir gazeteci. 
Savaş çıktığında cephede olmak isteyendir. Eğer böyle 
düşünüyorsanız hiç tereddütsüz gazeteciliği seçin.

DOKUZ: Gazetecilik riskli bir meslektir. Hele de araştırmacı 
gazeteciliği hedefliyorsanız her türden riske girmeye hazırsınız 
demektir.    



Kimler gazeteciliği seçmeli?

ON: Gazeteciliğin en büyük ödülü, toplumun yararına olacak 
gelişmelere katkı koymaktır. Önemli reformlarda gazetecilerin yaptığı 
haberlerin büyük katkısı vardır. Örneğin kadına yönelik şiddeti 
önlemeye yönelik yasalar, şiddet haberleri sayesinde yapılmışlardır. 
Eğer dünyayı  daha yaşanılır bir yer haline getirmek gibi bir idealiniz 
varsa, gazetecilik buna hizmet edebilecek bir meslektir.   


