KÜTÜPHANEYE
GİDİYORUM
HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
25.12.2017 Pazartesi
08:40 Fen Bilimleri 3.yazılısı
(Gr45678)
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 (Tür/Mat/Fen/Sos)
26.12.2017 Salı
09:50 Yüzme (Gr3)

16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - Din.K.
27.12.2017 Çarşamba
08:40 Sosyal Bilim.3.yazılısı
(Gr4567)
08:40 TC İnk T.ve Atatürk
3.yazılı(Gr8)
09:50 Yüzme (Gr1)
12:30 Tenis (Preschool)
15:40 Basketbol Okulu
15:40 Çocuk Sanat Tarihi Atölyesi
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 (Tür/Mat/Fen/Sos)
28.12.2017 Perşembe
15:40 Lego Mindst./ Aşçılık Okulu
15:50 İngilizce Destek Programı
29.12.2017 Cuma
11:00 Fancy Dress Party
30.12.2017 Cumartesi

HAFTANIN SÖZÜ
Özgür basın iyi ya da kötü olabilir ama
özgürlük olmayınca basın ancak ve
ancak kötü olacaktır!
ALBERT CAMUS

SİMGE FISTIKOĞLU İLE TELEVİZYON VE HABER DÜNYASI
er günün son bültenini NTV ekranlarından bizlerle paylaşan, haber programcısı Simge
Fıstıkoğlu bu hafta SORU/yorum söyleşi dizimizin konuğu oldu. 5,6,7.sınıf öğrencilerimizle
gerçekleşen söyleşide, 24 yaşında adım attığı televizyon dünyasında geçtiğimiz 11 yıl içinde
kariyer basamaklarını hızla tırmanan Sn.Fıstıkoğlu muhabirlikten, spor müdürlüğüne, haber
spikerliğinden, televizyon haberciliğine birçok farklı noktadaki tecrübelerini öğrencilerimizle paylaştı.
İlk canlı yayın tecrübesini, ve canlı yayınların gerçek bir adrenalin şoku olduğuna değinen konuğumuz
televizyon, internet, sosyal medya ve geleceğin medyaları üzerine gelen sorular üzerine
öğrencilerimizin alana gösterdiği ilgi ve merakı karşısında memnuniyetini ifade etti. İlk canlı yayın
gafından sonra yönetmenin “Yarın daha az hata yap” cümlesinin onu motive ettiğini ileten
Sn.Fıstıkoğlu, mükemmel olmak için uğraşmanın boş bir çaba olduğunu fakat her gün daha iyisini
hedeflemek gerektiğini öğrencilerimizle paylaştı. Söyleşi öncesinde öğrencilerimiz Derin Yıldız ve Derin
Aytog’un Sn.Fıstıkoğlu ile gerçekleştirdiği röportajla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Derin YILDIZ: Öncelikle bu alanı nasıl
seçtiniz? Hayalinizdeki işi mi yapıyorsunuz?
Simge FISTIKOĞLU: Hiçbir zaman spiker
olmayı
hayal
etmedim.
Televizyon
programcısı olmayı çok istedim ama kamera
önü ya da arkası fark etmez. Hiçbir zaman
kariyerimi spiker olarak konumlandırmadım.
Derin YILDIZ: Şu an tamamen ülke
gündemini izleyicilere anlatıyorsunuz ve spor
spikerliği yapmıyorsunuz. Böyle bir geçişi
yapmak size ne kattı?
Simge FISTIKOĞLU: Bana entelektüel
anlamda çok şey kattı. Spor hala yaptığım
işin bir parçası şu an daha çok okuyorum,
daha
çok
soru
soruyorum.
Beni
zenginleştirdi.
Derin AYTOĞ: Yaptığınız programla siyasetin
içerisinde olmak sizin fikirlerinizi nasıl
etkiledi?
Simge FISTIKOĞLU: Güzel bir soru. Benim
daha geniş bir açıyla düşünmemi sağladı.
Sadece bir taraftan değil birden fazla

taraftan düşünmemi sağladı.
Derin YILDIZ: Siyaset programı sunmak nasıl
bir duygu? Sizce konuklarınız görüşlerini
özgürce ifade edebiliyorlar mı?
Simge FISTIKOĞLU: Onlar kesinlikle ifade
edebiliyor onda hiç sorun yok ancak siyaset
programı yapmak oldukça stresli.
Derin AYTOĞ: Basın Özgürlüğü konusunda
Türkiye’nin durumu nasıl?
Simge FISTIKOĞLU: Tüm dünyada sıkıntılı
bir mevzu basın özgürlüğü. Sınırları çizmemiz
çok zor bu konuda, nerede başlıyor nerede
bitiyor. Zor bir konu.
Derin YILDIZ: Doğruluğuna inanmadığınız
halde vermek zorunda kaldığınız haberlerde
kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
Simge FISTIKOĞLU: Öyle bir durumda hiç
kalmadım
çünkü
biz
doğruluğuna
inanmadığımız haberi vermiyoruz.
Derin AYTOĞ: Haberi sunmak için nasıl
hazırlanıyorsunuz?
Simge FISTIKOĞLU: Çok hazırlanıyorum.

Aşağı yukarı tüm haberleri, yorumları
okuyorum. Gazeteleri okuyorum, köşe
yazarlarını takip ediyorum. Çoğunlukla
okumak ve izlemekten ibaret bizim
çalışmamız. Sanıldığı kadar kısa değil ama 2
saatlik yayın için 8-10 saatlik mesaim oluyor.
Derin YILDIZ: Güncel ya da siyasi olayları
takip ederken zorlandığınız oluyor mu?
Simge
FISTIKOĞLU:
Oluyor,
çok
yoruluyorum. Haberler genelde kötü olduğu
için duygusal olarak da biraz yıpranıyorum.
Derin
YILDIZ:
‘Gazeteciliğin
ölmesini
istemiyorum. 15 yıl sonra biz çocuklarımıza
“Eskiden gazete kâğıda basılırdı” diye
anlatmak zorunda kalmayalım’ demişsiniz bir
röportajınızda.
Gazetecilik
bitiyor mu?
Simge FISTIKOĞLU: Bakın
bir insan için 50 yıl uzun bir
süredir ama bir ülke için
kısa bir süredir, ülkelerin
ömürleri yüzyıllarla ölçülür.
Şimdi bir ülke düşünün ki;
50 yıl önce böyle bir cep
telefonu yoktu. 50 yıl önce
birçok kişinin evinde telefon
yoktu. Şimdi size bunu
söyleyince çok garip geliyor,
Düşüncesi bile size yüzyıllar
öncesini
anlatıyormuşum
gibi geliyor olabilir. 2017
yılındayız. Benim annem 60
küsur
yaşında
benim
annemin
çocukluğunda
evde televizyon yok yani
düşünebiliyor
musunuz?
Ben
ilk
internetimi
hatırlıyorum. Fax gönderir
gibi
sesler
eşliğinde
internete bağlanırdık. Sizin
şimdi internete bağlanmak
için sabrınız 3 saniye gibi, 3
saniyede bağlanmazsanız mutsuz olursunuz.
Bunların hepsi son 10 senede oldu. Şimdi siz
bu ortama doğduğunuz için size çok normal
geliyor ama gerçekten çok çılgın şeyler oldu.
Çoğumuzun ayak uyduramayacağı kadar hızlı
bir değişim oldu.
Siz bu değişimi
hem
yaşayansınız,
hem
sürdüren
nesil olacaksınız.
Umarım hepiniz
bu ülkede bizi
gururlandıracak
insanlar
olursunuz. Çünkü
hakikaten ne varsa ülkenin geleceği olan
çocuklarda var. Keşke size sihirli bir şey
söyleyebilsem başarılı olmakla ilgili. Tek

söyleyebileceğim şey çalışmak, çalışmak, çok
çalışmak. Geleceği çalışanlar yaratacak bunu
unutmayın.
Derin AYTOĞ: Türkiye’de medyanın en
önemli sorunu sizce nedir?
Simge FISTIKOĞLU: Etik.
Derin YILDIZ: Türkiye gündemini takip
etmek zor bir iş mi?
Simge FISTIKOĞLU: Biraz zor bir iş, yıpratıcı.
Mesela gazete okuyor musunuz? Evinize
gazete alınıyor mu? Benim her gün işimin
önemli bir parçası o gazeteleri okumak, köşe
yazıları, ajanslar. Bazen işimiz 2 saatlik
yayınla sınırlı sanılıyor ama öyle değil 2
saatlik yayın için bayağı 8-9 saat hazırlanmak

gerekiyor.
Derin YILDIZ: Sosyal medyayı aktif kullanan
biri misiniz? Medya hızlı bir dönüşüm yaşıyor,
yeni medyanın geleceği hakkında neler
söylemek istersiniz?
Simge FISTIKOĞLU: Sosyal medyayı sık
kullanıyorum. Yeni
medyanın
geleceği hakkında
kesin
bir
şey
bilmiyoruz aslında
ama
gelecek
orada
dikkatli
kullanmak lazım.
Bilgi kirliliğine çok
açık, orası da
değişecek tıpkı televizyon gibi.
Derin AYTOĞ: İnternet hayatımıza tamamen
egemen olmaya başladı. Gazete ve TV daha

geride kalıyor diyebilir miyiz? İleride
haberleri de internetten mi izleyeceğiz?
Simge FISTIKOĞLU: Televizyon ölmez,
televizyon
haberciliği
güç
kaybeder.
İnternetten haber izler miyiz? İnternetten
haberi okuyoruz. Televizyon en az on sene
daha dayanacak gibi hissediyorum.
Derin AYTOĞ: Spikerlik eğitimi verdiğinizi
biliyoruz. İşinizi yapmaya hevesli gençlerle
buluşmak size nasıl hissettiriyor?
Simge FISTIKOĞLU: Çok güzel, çok iyi
hissettiriyor. Onların coşku ve heyecanını
görünce daha da mutlu oluyorum.
Derin YILDIZ: Spikerliğinizin yanı sıra haber
kanallarında yaptığınız sohbet programlarınız
da çok başarılı oldu. Spor
müdürlüğü geçmişiniz de
var. Program yapmak mı,
spor haberleri sunmak mı,
yöneticilik mi? Size hangisi
daha fazla keyif verdi?
Simge
FISTIKOĞLU:
Kesinlikle program yapmak.
Derin
YILDIZ:
TV
programcısı olarak yeni bir
projeniz var mı?
Simge FISTIKOĞLU: Var
ama şu an söyleyemem.
Fikirler hayata geçene kadar
gizli kalmalı bizim sektörde.
Derin
AYTOĞ:
Ekranda
kimleri başarılı buluyor ve
takip ediyorsunuz?
Simge FISTIKOĞLU: Herkesi
takip
ediyorum.
Kimleri
başarılı buluyorum derseniz;
Cüneyt
Öztürk,
Saynur
Tezel,
Güntekin
Onay,
Murat Kosova, Öykü Serter
gibi isimleri sayabilirim.
Derin
YILDIZ:
Spiker,
sunucu ya da televizyon
programcısı olmak isteyen gençlere ne gibi
tavsiyeleriniz olur?
Simge FISTIKOĞLU: İyi düşünsünler, çok zor
iş çünkü. Dışardan güzel görünür ama çok
yıpratıcı yönleri de vardır.
Derin AYTOĞ: Sizin en iyi listeniz var mıdır?
Mesela size en iyi 3 kitap ve 3 filmi sorsak?
Simge FISTIKOĞLU:
Kitaplar: Bir gün Tek Başına -Vedat Türkali
Orhan Kemal - Esir Şehrin İnsanları, bir
üçlemedir.
Yaşar Kemal ve Aziz Nesin kitapları.
Sizin yaşınıza uygun ve Türk yazar
söylemeye
çalışıyorum,
çeviri
kurbanı
olmayın diye.
Filmler:
Üçleme hepsi; Star Wars, The
Gotfather, Yüzüklerin Efendisi, 9 tane film
oldu.

