
Değerli TEKPOL Paydaşları, 

TEKPOL'ün kuruluşunun 20. yılı kapsamında gerçekleştirmeye başladığımız Pizza Seminerlerine 2020-

2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi’de yeni seminerlerle ve yeni formatımızda çevrim-içi olarak devam 

ediyoruz.  

Dönemin dördüncü Pizza Semineri 7 Mayıs 2021 Cuma günü, saat 12:00-13:00 arasında Zoom 

üzerinden gerçekleşecektir.  

“İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Değişim” başlıklı seminer, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik 

Vakfı Genel Yayın Yönetmeni Sn. Tezcan Durna tarafından sunulacaktır. 

Programın moderatörlüğü ODTÜ TEKPOL’den Prof. Dr. Mehmet Teoman Pamukçu tarafından 

gerçekleştirilecektir. 

Kayıt olunması zorunludur. Kayıt formuna  https://forms.gle/oUmagCcHqhKwua9RA bağlantısından 

veya görsel üzerindeki barkod ile ulaşılabilir.  

Seminerden önceki Perşembe günü akşamına (6 Mayıs 2021) kadar kayıt olmak mümkündür. Kayıtlı 

katılımcılarımıza seminer linki, 7 Mayıs 2021 Cuma Sabahı iletilecektir.  

İlgilerinize sunarız.  

Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları – TEKPOL 

Konuşmacımız Tezcan Durna Hakkında: 

Tezcan Durna, yüksek lisans ve doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik 

Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde 2002 

yılında araştırma görevlisi olarak başladığı görevine 2017 Ocak ayında görevinden uzaklaştırılana 

kadar devam etmiştir. Barış İmzacısı olması nedeniyle KHK listesine adı eklenerek akademiden 

uzaklaştırılan Durna, çalıştığı kurumda Haberi Okumak, Haber Sosyolojisi, Medya ve Etik, Etik 

Modernite ve İletişim, Şiddet Siyaset ve Medya, Akademik Araştırma, Yazma ve Sunma gibi lisans ve 

yüksek lisans düzeyinde dersler vermiştir. 2011-2012 yılları arasında TÜBİTAK Doktora Sonrası 

Araştırma Bursu ile Amsterdam’da bulunan Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’nde çalışmıştır. 

Medyada temsil, basın tarihi, medya ve etik, medya sosyolojisi, yeni medya etnografisi, Türkiye’de 

aydınlar gibi konularda ulusal ve uluslararası akademik mecralarda yayınlanmış çok sayıda eseri 

mevcuttur. Halen Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfının Genel Yayın Yönetmenliği’ni 

yürütmekte, medyaport.net haber portalında alanıyla ilgili yazılar yazmakta, Almanya’daki Duisburg-

Essen Üniversitesi’nde dersler vermektedir. 

Seminer hakkında:  

Dil de dahil olmak üzere bütün iletişim araçları insanın bilişsel zekasının başlıca ürünleridir. Bu bilişsel 

zeka, hem insanın birbiriyle iletişim kurmasını mümkün kılmış hem de toplumsal bir varlık olmasını 

sağlamıştır. Bu nedenle insanın en ilkel iletişim araçlarından günümüzdeki en komplike iletişim 

teknolojilerine kadar kullandığı bütün araçlar toplumsal ilişkileri, üretim ilişkilerini, sermaye birikim 

modellerini ve davranış biçimlerini de değiştirmiştir. Bu sunuşta, iletişimi mümkün kılan en ilkelinden 

en gelişmişine kadar teknolojilerin toplumsal ilişkileri nasıl şekillendirdiği üzerinde duracağız. 

https://forms.gle/oUmagCcHqhKwua9RA



