
Küresel iletişim hakkındaki düşünceniz nedir? 

Bizler artık bilgi çağında yaşıyoruz. Hatta bilginin iletişim çağı dememiz daha doğru 

olabilir… Bilgi paylaşımının ve iletişiminin ön plana çıkması, küresel iletişimi doğurdu. 

Küresel iletişim doğru olduğu sürece yararlı, yanlış bilgiler aktardığı sürece ise zararlıdır 

diye düşünüyorum. 

 

Küresel iletişimde ve uluslararası bilginin paylaşılmasında Türkiye’nin konumu 

nedir? 

Her zaman söylerim İletişim ve Hukuk alanlarında Türkiye dünyanın gerisinde kaldı. 

Çünkü bu iki dalda yabancı dil bilgisi önemli bir unsurdur… Eğer yabancı dil yoksa ne 

rahatlıkla küresel anlamda iletişim kurabilirsiniz, ne de kendinizi savunabilirsiniz. 

İletişimde öncelik olarak kendi dilimiz Türkçe’yi cok iyi kullanmanın yanısıra 

İngilizce’yi de o düzeyde kullanmak büyük bir başarıdır.  

 

Yeditepe Üniversitesi bu anlamda önemli ilkleri gerçekleştirdi diyebilir miyiz?  

Tabii ki diyebiliriz.  Örneğin İletişim ve Hukuk fakültelerinde ilk defa İngilizce eğitim 

Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleşmiştir. Bu bilinçli yapılmış bir uygulamadır. Bunda 

üniversitemizin kurucusu Sayın Bedrettin Dalan’ın ileriyi görmesinin çok yararı oldu. 

Benim bir akademisyen olarak bu olayın farkında olmam çok tabii bir olay, fakat 

akademik hayatın tamamen dışında olan kurucumuz Sayın Dalan’ın böyle bir vizyonu 

olması ve görmesi çok önemliydi. Bu arada birçok yöneticimiz de önemli çalışmalar 

yapıyor. Örneğin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayseli Usluata 

bölümüyle birlikte ileriyi hedefleyen çalışmalarıyla ilkleri gerçekleştirmektedir.  

 

Türkiye’nin de Yeditepe Üniversitesi olarak İletişim akademisyenlerinin küresel ağı 

olan “Küresel Medya Dergisi’nde (GMJ)” yer alması ve GMJ Türkçe baskısı 

hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

Bir gazeteyi açtığınızda veya bir televizyon programını izlerken bu Avustralya’da 

Amerika’da, veyahut İngiltere’de de olabilir, her ülkenin kendine has şivesi, aksanı 

vardır. Bir iletişimcinin bunları anlaması, iletişimin gerektirdiği akademik terimlerin 

İngilizcesini bilmesi gerekir. Doğal olarak bu dil bilmekten de ötedir, bu yüzden zor 

 



 

birşeydir. Yeditepe Üniversitesi olarak, kuruluşumuzdan itibaren dil bilinmesi gerekliliği 

bizim için hep ön planda tutulması gereken unsur oldu. Bunun için çok çalıştık ve bu 

tutumumuzu devam ettiriyoruz. Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

Bölümümüz hem iletişim eğitimi hem de İngilizce eğitim verme bakımından alanında 

Türkiye’nin en önde gelen bölümüdür. Bu başarıda bölüm başkanı Prof. Dr. Ayseli 

Usluata’nın önderliğinin ve kadrosunun payı büyüktür. 

 

Türkiye’de en gerekli olan şey küresel iletişimin eksik olmasıdır. Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım Bölümü’müz çalışmalarıyla yavaş yavaş Türkiye’deki İletişim Fakültelerinin 

küreselleşmesine katkı sağlamış olacak.  GMJ gibi bu tür bir bilgi ağının Türkçe 

yayımının başarılı bir şekilde kurulması, Türkiye genelindeki iletişim akademisyenleri ve 

öğrencileri arasında, konuyla ilgili bilginin duyurulması ve yayılması açısından çok 

önemli bir olaydır. Sizi tebrik ediyorum. 

 

GMJ’yi kuran ve uluslararası hale getiren Purdue Üniversitesi İletişim ve Yaratıcı 

Sanatlar Bölümü ve Global Çalışmalar Merkezi Başkanı Prof. Yahya R. 

Kamalipour’a bir mesajınız var mı? 

İletişim fakültelerinin birbirleriyle iletişim içinde olması çok önemli ve bunu sağlayan 

GMJ gibi uluslararası bir ağın oluşturulması çok güzel bir şey. Konuyla ilgili bilginin 

kolayca her tarafa aktarılması sağlandığı için Amerika’nın en kaliteli üniversitelerinden 

biri olan Purdue Üniversitesi İletişim Bölümü Başkanı Prof. Yahya R. Kamalipour’u 

tebrik ediyorum. 

 

Tabii ki bu arada sizi de kutluyorum. Çünkü küresel iletişimde, Yeditepe Üniversitesi 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Türkiye’de bir nevi toparlayıcı rol üstleniyor. Prof. 

Dr. Ayseli Usluata önderliğinde akademisyenleriyle ve öğrencileriyle öncü ve çok kaliteli 

bir bölüm olarak üstlenmiş olduğunuz rolü yerine getiriyorsunuz. 

 

 


