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nıtarafindanhazır|ananveItarihindekaydagirenbi1irkişiraporundaözetle;
"Srnavda aday\ar1üç ..orunun yöneltildiği, sınava dört adayın gifdiğ ve bühin adayların üç soruyu da

cevapladığı, 35 puanlık 17 .Yi}zyı|dan iletişim özgürlüğün 9 |ızaflan süreçte basın özgürlüğünün tarihsel
gelişimini aıIatınrz şeklindeki birinci soruya verilen cevaplar değerlendirildiğinde; davacrnrn süreçi
genel gelişmelere referansla anlatmaya çalıştığı, Osmanlıda basın özgürlüğü ile ilgili gelişmelere

değinildiği, basın özgürlüğü mücadelelerinin başlangıç dönemleri ve genel dinamikleri belirtildiği,
ancak bah bağlamlntn ve Osmanlı bağlamınin ayrrntılı bilgilerle anlatılamadrğr, bu anlatrmrna rağmen

slnavl değeriendiren jüri üyeleri tarafindan herhangi bir not takdir edilmediği, bu soıu için bilirkişi
heyeti olarak sorunun_ talep ettiği öneınli tarihsel dinamiklere refşrans vermesi nedeniyie 35 tam puan

üzerinden 20 puan verilmesinin uygun olduğu, aday Ğün ise özellikle Osmanlı ve sonrasrnda

Tiirkiye Curnhuriyetindeki basm özgürltlğll mlicadeleleri bakımrndan önemli dinamitleri ayrıntılı
tarihsel bilgiler ve referanslarla anlattığı ancak bab ve Avrupa bağlamındaki 17. yy dan bugüne

kadar olan basın ve iletişim özgürlüğü müçadeleleri ve bunlann liberal basın anlayrşı çerçevesinde
gelişimi ile ilgili anlatımlannın yetersiz ve eksik kaldığı, bu doğrultuda smavr değerlendiren jiirinin
35 tam puan üzerinden verdiği 20 puanın uygun olduğu, diger iki aday olan F ve

için sınav jiırisinin verdikleri notların srası ile 10 puan ve 5 puan olduğu her iki
adayın yazı|ı.cevapidhfida\i,zayıflık gözönüne alndığnda yeterii ve uygun olduğu, 30 puanlık
postmodömizim açısındangazeticilik mesleğini ve etik kavramını inceleyiniz şeklindeki ikinci soruya
verilen cevaplar değerlendirildiğihde; davacrnın modemizim ve gazeticilik etiğini açıklamadan
doğrudan doğruya postmodernizim ve gazeteclIlk etiğinden söz ederek yanrt verdiği, yarutın da

özellikle postmoderinizim doğru ve yeterli olmayan bir biçimde ifa& edildiği, hakikat üretimi ile
gazetecilik etiği arasındaki bağı kurmadığı, dolayısıyla da bu soruda ki talep edilen kavramsal

çerçeveyi yeterince anlatamadığı, bu nedenle davacıya verilen 25 puanın fazla olduğu ve 10 puan
verilmesi gerektiği, aday ttln ise çevabmda haberin hakikat üretimi ve bunun da modemlik vç
postmodemlik etik kawayışları ile olan bağını karşılaştıımalı olarak kuımaktan uzak olduğu, afaki ve
genel yargıiar içeren ifadelerle ve yine postmodernizme ilişkin herhangi bir kawayış bile sunulmadan
yanıt verdiği, aynca modern gazetici||k etiği ile postmodern etiği birbirine kanştırdığının cevabrnda
geçen ifadeler ile mevçut olduğu yada ne demek istediğinin tam olarak anlaşılamayan cümlelerin yer
aldığı, dolaysıyla bu soruya ilişkin sınav jürisi tarafindan 30 tam puan iizerinden 30 puan
verilmesinin uygun olmadığı, bu soruya verdiği yanıtrn i5 puan ile notlandrrrlmasrnın uygun olacağı,
diğer iki aday olan lII ve için sınav jiirisinin verdikleri notlann sırası
ile 5 puan ve 5 puan olduğu her iki adaym yazılı cevaplarındaki zayıflık gözönüne aimdığında
yeterli ve uygun olduğu, 35 puanlık Althusser'in "Devletin İdeolojik Aygrtian" kavramr bağlamında
Cumhuriyetin modernleşme projesi sürecindeki iletişim politikaları üst yapı kurumlarını inceleyiniz

şeklindeki üçüncü soru değerlendirildiğinde; davacının Althusser'i doğru bir kavramsal çerçeveye
yeterince oturtamadığı ve marksizmdeki yerini de iyice tarif edemediği bir başiangıçtan sonra

Cumhuriyetin modernleşme projesinin temel özelliklerini de orta$a koymadan ikisi arasında kopuk
kopuk bağlantılar kurmaya çalıştığı, bu bağlantının da zayıf olduğu ve kavramsal ve tarihsel olarak
geliştiremediği ve bu yiizden sofl,}nun talep ettiği derinlikli bakıştan yoksun olduğu, bu sebeple snav
jürisinin verdiği 20 puarun fazla olduğu 15 puanın uygun olacağr, adayİ ise Cumlruriyet
döneminin üst yapı kurumlarında kitle iletişim araçlarının işlevi ve gelişimini ayrıntıh biçimde
anlattığı. ançak Aithusser' e ilişkin herhangi bir kavramsal atıf ve başıuruya yer vermediği teorik
bağlamı Althusser çerçevesinde kuramadrğı dolayısıyla sor,ıınun talep ettiği ilişkiselliğe girilemediği
bu nedenle sınav jüarisinin verdiği 35 tam puan üzerinden 35 puanın uygun olmadığı, bu soruya
veri1enyanıtıni5puanilenot1anmaS1n1nuyguno1duğu,..diğerikiadayo1an.Şve
Itiçinsınavjürisininvşrdi1ç1erinotlanısırasıile10puanve1Üpuano1duğuheriki
adayın yazılı cevaplarındaki zayıflık gözönüne alındığında yeterli ve uygun olduğu, sonuç olarak
her üç soruya slnava giren adaylann yanıtlannn tek tek ve soruların talep ettiği bilgilerin varhğı,
yokluğu bakımından yeterli olup olmadıkları incelendiğinde; davacıya verilen n45 başan puarunln
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