
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI CEM KAYTAN İLE 

HAYATA, İŞ YAŞAMINA VE CEMİYETE DAİR KONUŞTUK… 

 

Cem Kaytan, iyi bir eş, örnek bir baba… Ancak hayatın içinde hangi süreçten geçerse geçsin 

içindeki meslek heyecanı hala aynı tutkuyla yanmaya devam ediyor. Gazeteciler ve Muğla 

onun için çok özel bir noktada… 
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Cem Kaytan Kimdir? Kendisiniz Tanıtır Mısınız? 

Şubat 1971 doğumlu, baba Köy Hizmetleri’nde çalışan anne ev hanımı olan mütevazi bir 

ailenin ikinci oğluyum. Sokaklarda oynar, tel araba çevirirdik. İlkokulu Atatürk İlkokulu’nda, 

ortaokulu Merkez Ortaokulu’nda, liseyi Turgutreis Lisesi’nde okudum. Erzurum Atatürk 

Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyat Bölümünü kazandım. Ancak hem Erzurum’a uyum 

sağlayamayacağım düşüncesi hem de gazeteciliğe başlamış olmanın hazzı ile Üniversiteye 

gitmedim.  

 

Mesleğe İlk Adım Nasıl Oldu? 

Lise zamanımda, Yeni Asır grubunun temsilcisi, şuan ki Yenigün Gazetesinin sahibi Kazım 

Tokuç’tu. O dönemlerde Yeni Asır Gazetesinde, amatör spor sayfaları oluyordu. Amatör 

maçlardaki yıldızlamayı yapmaya başlamıştım. Tabii o gençlik döneminde gazetelerde 

isminin çıkmış olması mutlu ediyordu ve amatör spor muhabirliğine başladım. Gazetecilik ile 

ilk tanışıklığım bu şekilde oldu. Lise son sınıfta Kazım Bey birlikte çalışmayı teklif etti. 

Kabul ettim. Kazım Bey’in yanında çalışmak zordur ama işi layıkıyla öğrenirsin. Çünkü 

gazeteciliğin ne olduğunu bilmiyorsun ve işi sıfırdan öğrenmeye başlıyorsun. Bana 

gazeteciliğin nasıl olduğunu ne şekilde var olabileceğini öğreten kişi Kazım Tokuç’tu. 

Sonrasında kendimi geliştirdim. Kazım Bey’in yanında en uzun süre çalışan kişi ben oldum.  

 

Gazete merkezleri genelde burayı taşra olarak nitelendirirler ve buralarda tek bir dalda 

çalışmak mümkün olmaz. Yeni Asır Gazetesinde hem spor muhabiri hem adliye muhabiri 

hem hastane muhabiri olarak uzun bir süre çalıştım. Tam teşekküllü öğrendim. Sonrasında, 

yapmış olduğumuz işi takip eden Hürriyet Gazetesi iş teklifinde bulundu. Kısa bir süre 

çalıştım. Sonra Yeni Asır’a gittim. Bir süre sonra yeniden Hürriyet’e döndüm. Hürriyet’te o 

zaman Muğla muhabiri İlknur Özkaya’ydı. O zamanlar Hürriyet ile Milliyet grubunun 

birleşim dönemi. Milliyet’te Rahmetli Hasan Bey vardı. Hürriyet grubu ile Milliyet grubu 

Doğan Ajans adı altında birleşince, ben hem Hürriyet’in hem de Milliyet’in muhabiri olarak 

işe başladım. Hürriyet’te 3 kişi olarak çalıştık. Artık bizim de kadroya geçmemiz gerekiyordu. 

Kadroya geçince taşrada çalışan kişilerin özlük hakları daha fazla oluyordu. Tepkimizi 

koyduk ama o süreçte küçülmeye gidilince, bu şekilde yürümeyeceği düşüncesiyle yollarımızı 

ayırdık. Sonrasında Hürriyet grubu benimle çalışmak istediğini iletti ve Hürriyet’te çalışmam 

bu şekilde devam etti. Yeni Asır bölgede çok okunan bir gazeteydi. Buna rağmen eski Yeni 

Asır muhabiri olarak yaptığım haberlerle Hürriyet’in de çok daha fazla kişi tarafından 

okunmasını sağlamış oldum. Bu çalışmalar sonucunda 1996-97 döneminde Hürriyet Gazetesi 

tarafından en başarılı il muhabiri ödülü aldım. Bu ödül benim için çok anlamlıydı. Çünkü Ege 

Bölgesinde Denizli, Aydın, Manisa gibi ekonomik olarak bizden çok büyük iller vardı. 

Oradaki muhabirleri geride bırakmış ve ödüle layık görülmüştüm. Yaklaşık 7-8 yıl çalıştım 

Hürriyet ve Doğan grubunda. Bu dönemde, Muğla Gazeteciler Cemiyeti’nin ödüllerine layık 

görüldüm. 

 



Ben Hürriyet’te çalışırken Yeni Asır’da yeni yapılanmalar başlamıştı. O yapılanmalar 

esnasında gazeteci dostlarımız Yeni Asır’a geçmişlerdi. Beraber çalışmayı teklif ettiler. Yeni 

Asır’ın özlük hakları konusundaki hassasiyeti fazlaydı ve sarı basın kartı teklif edilmişti. 

Yeniden döndüm, Yeni Asır’da işe başladık. Yeni Asır Gazetesinde en az 11 yıl çalıştım. 

Gazetelerin ekonomik olarak ayakta kalmaları alınan reklama bağlıdır. Reklam konusunda 

çok ciddi ekonomik gelirler sağladık Yeni Asır Grubuna. Çok mutluydum Yeni Asır’da. Ta ki 

5 Nisan’a kadar. O zaman 1 reklamcı 3 muhabir olmak üzere 4 kişi çalışıyorduk ofiste. 5 

Nisan’da küçülmeye gideceğini söyledi gazete ve benimle birlikte Uşak ve Balıkesir büro 

şeflerinin işlerine son verildi. Ancak işler yürümeyince tekrar çalışmak istediklerini 

söylediler. Ancak daha fazla çalışmak istemedim. 

 

Hürriyet ve Yeni Asır gruplarında çalışırken çok sayıda ödüle layık görüldüm. Örneğin, 

Göcek’te kesilen ağaçlar için yaptığım haber. Yetkililer ağaçların kesilmediğini söylüyorlar, 

bana gelen fotoğraflar tam tersini… Bölgeye gittim, fotoğrafları çektim, haberi yazdım ve 

gazeteyle paylaştım. Bu haber ile Uluslararası Çevre Derneği tarafından Türkiye birincisi 

seçildim. Ödül törenine giderken ilk kez uçağa binmiştim ve sonrasında Sabah Gazetesine 

uğramıştık. Çok heyecanlı ve keyifli bir tecrübeydi.  

 

Bölgemizde yapılan yatırımlara, yaptığımız haberlerle olumlu katkılar sağladık. Örneğin 

Göcek Tünelinin yapıldığı dönemde 8 tane Başbakan 4-5 tane Cumhurbaşkanı değişti. O 

tünelin yapılması için çok çaba sarf ettik. Özellikle Yeni Asırda çalışırken yapmış olduğum 

her haber manşet oluyordu. Göcek tüneli bitti, biz buradan gece Osman Akçay ile beraber 

Göcek’e gittik tünelin açılışına. Tüneli yapan firmayla açılış yapacağız, fotoğraf çekip 

haberini yapacağız. Gittik tabi Göcek’e ama yol henüz açılmamıştı. Kendimizce kutlama 

yaptık ve o dönemki 48 AS 200 plakalı aracımla Göcek tünelinden ilk geçen biz olduk. 

 

Yeni Asır’dan ayrıldığım dönemde kendi gazetemi yada ajansımı kurma fikrim oluştu. Ancak 

bunu hayata geçirmek çok kolay değildi. O dönem neredeyse Muğla’daki tüm gazetelerde 

görev yaptım. Ben Muğla’yı çok seviyorum. Hep Muğla için çalıştım, çok çalıştım. Hiçbir 

zaman insanlar hakkında dedikodu üretmedim, hep işimi yaptım. İnsanlarla konuşurken 

genelde gözlerinin içine bakarım. Yanlış bir şey varsa da söylerim, kimseden çekinmem. 

Sosyal ilişkilerim çok fazladır. İnsanları sebepsiz yere ziyaret etmeyi severim. Sıkıntısı varsa 

elimden bir şey geliyorsa yaparım. Bunları bana fayda sağlaması için değil, insanları mutlu 

görmek için yapıyorum.  

 

Ben fanatik bir Muğlaspor taraftarıyım. Kısa bir süre futbol oynadım ancak uzun boyum 

nedeniyle sorunlar oldu. Bu nedenle hakemliğe yöneldim ve kısa sürede il hakemi oldum. 

Sonraki süreçte bölge hakemi oldum. Jürilik hakemliği, yardımcı hakemlik yaptım. İkinci ve 

üçüncü lig maçlarında yardımcı hakemlik yaptım. Hiç kimsenin hakkını kimseye 

yedirmezdim ve kimseye de yaranmak için düdük çalmazdım. 

 

Spor Demişken Halk Oyunlarına Değinsek… 

1988 yılında Turgut Reis lisesinde halk oyunları oynamıştım. Çalıştırıcımız Muğla’nın 

yetiştirdiği nadir efelerden Bekir Nalbantoğlu’ydu. O dönem Turgut Reis Lisesi olarak çok 

büyük bir başarıyla Türkiye ikincisi olduk. Halk Oyunları ile tanışıklığım bu şekilde oldu. 

Zamanında il temsilcileri, İl Müdürlüklerinin teklifiyle Vali tarafından atanıyordu. Dönemin 

Valisi Hüseyin Aksoy, beni il temsilcisi olarak atadı. Yaklaşık 12 yıldır Türkiye Halk 

Oyunları Federasyonunda Muğla İl Temsilcisi olarak görev yapıyorum. Son 3 yıldır da 

Türkiye Halk Oyunları Federasyonun da Basın Yayın Kurulunun 7 üyesinden biriyim. 

Federasyon olarak etkin çalışıyoruz. Türkiye Şampiyonalarına katılıyoruz ve Muğla’yı temsil 



ediyorum. Aynı zamanda hakemlik camiasından ve sporun içinden gelmiş olmanın avantajıyla 

Türkiye Spor Yazarları Derneğinin de il temsilciliği görevini yürütüyorum. Sportif 

karşılaşmalarda saha içine girecek ve tribünde yer alacak basın mensuplarını belirliyoruz.  

 

Peki Aile Hayatınız… 

1996 yılında eşim Gülsen’le tanıştım. Aslında çok daha önceden tanıyordum ama o zamanlar 

tanışıp kaynaşmak bugün kadar kolay olmuyordu. Bir gün adliye de iş için sınava girecekti, 

bende tesadüfen sınavın fotoğrafını çekmek için oradaydım. Onu orada görünce ‘sen bu sınavı 

kazanacaksın, içime öyle doğuyor’ demiştim. İnanmadı ama sınavı kazandı. Ataması 

Yatağan’a yapıldı. Huyunu suyunu, nelerden hoşlandığını biliyordum ve bana olan ilgisini 

hissedebiliyordum. Bir gün cesaretimi topladım ve telefon açtım, konuşmak istediğimi 

söyledim. Kabul etmedi. Önemli olduğunu konuşmamız gerektiğini söyledim. Tamam dedi. O 

gün iş çıkışı garajdan aldım ve bir pastaneye gittik. ‘Evlenmek istiyorum.’ dedim. ‘Muğla’da 

kız kalmadı da Yatağan’dan mı bulacağız sana?’ dedi. ‘Seninle evlenmek istiyorum’ dedim… 

 

2 Şubat’ta doğum günümde kazak almıştı bana. İlk hediyesi, hala saklarım… 14 Şubat’tan 

önce de nişanlandık.  Hikayemiz bu şekilde… Terzi kendi söküğünü dikemez derler ya. 

Düğünümde fotoğrafçı ayarlamayı unuttum. Düğünümüze konuk olarak gelen Rahmetli 

Gazeteci Hasan abi çekti fotoğraflarımızı. Mutlu birlikteliğimiz sürerken 1999 yılında ilk 

oğlum Ayberk dünyaya geldi. Bana çok benzer. 2004’te ise küçük oğlum Aybaran doğdu. 

Ailemizde 2 ile 7 rakamlarının önemi büyüktür. Benim doğum günüm 2 Şubat, eşimin 2 

Temmuz. Ayberk 27 Mayıs’ta dünyaya geldi. 27 Eylül ise hem evlilik yıldönümümüz hem de 

Aybaran’ın doğum günüdür.  

 

Eşimi ve ailemi çok seviyorum. Eşimin desteği her zaman her yerde benimle. Gülsen 

haksızlıklara karşı tepkisini hemen ortaya koyar. Açık sözlüdür. Bir erkeğin eve gelmeyi 

istemesini sağlayan eşidir. Ve bu erkeğin başarısı yine arkasındaki güçlü kadına bağlıdır.  

Mutlu ve huzurlu bir aile hayatı için sadakat, karşılıklı güven ve güler yüz olmazsa olmazdır. 

Ajans Nasıl Kuruldu? 

Gazetelerden ayrıldıktan sonra aklımda dergi işi vardı. O dönemde Çağlar Ajans sahibi 

Çağdaş Çağlar Milliyet’in reklam ajansı görevini sürdürüyordu. Beraber bir dergi yapmayı 

önerdi ve Muğla Aktüel’i hayata geçirdik. 2 yılda yaklaşık 23 sayı çıkarttık. Bu Muğla’da 

dergiciliğin başlaması açısından bir ilk oldu. Sonraki süreçte, Ajans ile herhangi bir 

ortaklığım olmadığı için oradan ayrılıp kendime yeni bir ajans kurma, yeni bir dergi aşılama 

gibi düşüncem oluşmuştu. Bakanlık desteğiyle Ticaret Odası ve Esnan Odası tarafından 

KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri açıldığını öğrendim. Başvuru yaptım ve Yatağan Esnaf 

Odası kanalı ile kayıt oldum. 10 gün süren eğitimlerin sonunda raporumu hazırladım ve 

sundum. 2013 yılında da CK adıyla ajansımı kurdum ve Muğla Life dergisini yayın hayatına 

soktum. 2013’ten bu yana 8 sayı çıkarttık. Grafik tasarım açısından ve reklam ödemeleri 

konusunda yaşanan sıkıntılar derginin düzenli bir yayın hayatı olmasına engel oluyor. 

Gecikmeler yaşansa da yayınımızı sürdürüyoruz çünkü Muğla Life’ın Muğla’da olması 

gerektiğini düşünüyorum. CK Ajans olarak şuan aynı zamanda Milliyet ve HaberTürk 

Gazetelerinin reklam ajanslığı görevini sürdürüyoruz.  

 

Büyükşehir Gazeteciler Cemiyetinin Kuruluş Amacı ve Süreci Ne Oldu? 

Muğla’da Gazeteciler Cemiyetinin kurucu üyeleri arasında yer aldığımı söyleyebilirim. Çok 

gençtik tabi. Cemiyet kuruyoruz üye olacaksınız şu evraklar lazım dediler, telaşla geldik. Ya 

10. ya da 11. üye oldum. Uzun yıllar Naim Kılıç, Ünal Türkeş gibi tecrübeli isimler Cemiyet 

Başkanlığı görevini üstlendiler. Cemiyetin lokal olarak kullanılan bir binası vardı. O lokalde 



istenmeyen birçok konu vardı. Gazetemizde çalışan ancak fotoğraf çekmesini bilmeyen, 

kamera açmasını bilmeyen arkadaşlarımız vardı. Biz gazeteciler kendimizi geliştiremedik, 5N 

1K uygulatamadık.  Biz cemiyetten bu konularda çalışmalar bekledik. Gazetecilerin eğitilmesi 

anlamında, haber yazma teknikleri konusunda ulusal gazetelerden uzman kişiler gelsin 

eğitimler verilsin ve bu boyutta çalışmalar yapılsın istedik. Ancak yıllarca olmadı. Genç bir 

jenerasyon olarak devam edelim istedik ancak gençlerin önü açılmadı. Cemiyette ayrıca farklı 

iş kollarından üye olan kişiler vardı ve gazeteciler olarak aynı kefeye konmak istemedik.  

 

2011-2014 yılında Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyetini kurma fikri gündeme geldiğinde 

Muğla da ki yirmi basın grubuyla toplantı yapıldı. Mevcut cemiyetin içerisinde seçime 

girmeyi teklif etmiştim. Ancak sonrasında Fethiye’deki gazeteci arkadaşlarımız bizden 

ayrıldılar ayrı cemiyet kurdular. Marmaris de ayrı dernek kurdu. Bodrum da yapılanmaya 

girdi ancak onlardan beklemelerini istedik. Akabinde Muğla Büyükşehir Gazeteciler 

Cemiyetini kurma kararı aldık. O zaman Özcan Özgür, Nejat Altınsoy, Bekir Tosun, Mustafa 

İnce başta olmak üzere Muğla’da gazetecilik yapan tüm arkadaşlar yer almıştı. Kurucu 

Başkan olarak beni öngördüler. Yönetim Kurulu olarak da tüm gazetelerden birer temsilci 

belirlendi. Ve biz 11 Haziran 2014’te Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyetini kurduk. 

Sonrasındaki 6 aylık süreçte cemiyetimizin yasal hale geçmesi için seçim yapmamız 

gerekiyordu. Listemizi belirledik ve seçime girdik. Örgütlenme çalışmaları kapsamında 

gazetecilerin haklarını korumak adına tüzüğümüze şöyle bir madde koyduk: ‘Gazete 

patronları üye olabilirler ama seçme seçilme hakkına sahip değildir.’ Yani gazete patronları 

bizim cemiyetimiz de yönetim kurulu üyesi olamıyor, başkan olamıyor. Çünkü gazetecilerin 

haklarını ancak çalışan gazeteciler korur.  

 

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti olarak Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 

bünyesinde Ege Gazeteciler Federasyonu üyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu 

Konfederasyonun 3 ayda bir belli illerde toplantıları oluyor. İllerimizdeki sorunların dile 

geliyor ve çözümü konusunda çalışmalar yapılıyor. Başkanlar bunları raporlayarak ilgili 

yerlere aktarıyorlar. Biz bu yola 27 kişi olarak çıkmıştık. Bu süreçte istifa eden arkadaşlarımız 

oldu. Ama il geneline baktığımız da şu anda 43 gazeteci arkadaşımız bu cemiyete üye. Farklı 

meslekten olup köşe yazarlığı yapan arkadaşlarımızı değil, köşe yazarlığından para kazanan 

arkadaşlarımızı cemiyete dahil ediyoruz. Bu yola çıktıktan sonra üyelerimizin 

faydalanabilmesi için eğitim, sağlık ve alışveriş konusunda bazı firmalar ile anlaşmalar 

yaptık. Özel bir ulaşım firmasından üyelerimize özel %40 oranda bir indirim aldık. 

Üyelerimizin yararına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  

 

24 Temmuz’da basında sansürün kaldırılış yıldönümü kapsamında 23 Temmuz’da bir gece 

organize ettik. Oluşturduğumuz komisyon ile Basın İlan Kurumu ve Basın Yayın 

Enformasyon İl Müdürlüğünden aldığımız listeler doğrultusunda bir çalışma yürüttük. Belli 

kategorilerde, her haber özeldir düşüncesiyle birinci, ikinci diye ayırmadan 22 kişiye ödül 

verdik. Sponsorlarımızın desteğiyle üyelerimizden ücret talep etmeden gecemizi 

gerçekleştirdik. Muhtemelen önümüzde ki yıl başarı ödüllerini verirken halk tarafından 

seçilmesini isteyeceğiz. Yani ödülleri cemiyetlerin değil halkın karar vermesini isteyeceğiz. O 

gecede, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi sonrasında milli iradeye sahip çıkmaları ve 

koordinasyonu sağlama konusunda yaptıkları başarılı çalışmalar nedeniyle Valimize, Emniyet 

Müdürümüze, Alay Komutanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Başsavcımıza ve 

Marmaris İlçe Emniyet Müdürümüze plaket takdim ettik. 

 

Şunu biliyoruz ki, kendini yenileyemediğin müddetçe gazetecilikte yok olup gidersin. Bu 

nedenle Cemiyet olarak, önümüzdeki günlerde hem kurumların basın bürolarında çalışan 



arkadaşlarımız hem de gazeteci arkadaşlarımız için haber yazma teknikleri konusunda bir 

eğitim düzenleyeceğiz. Kamera ve fotoğraf çekimi konularında da çalışmalarımız olacak. Bu 

arada Cemiyet olarak bazı projelere de basın sponsoru oluyoruz. Sosyal sorumluluk 

projelerimizi yerine getiriyoruz. Yeni kurulan bir Cemiyet olarak henüz hizmet binamız yok. 

Çalışmalarımızda benim ofisimizi kullanıyoruz. Ekonomik sıkıntılarımızı Yönetim Kurulu ve 

üyelerimizin gayretleriyle aşmaya çalışıyoruz. Ama kısa süre içerisinde bahçeli bir Muğla evi 

kiralama gibi bir düşüncemiz var. Cemiyetteki gazeteci arkadaşlarımla birlikte iş yapmaktan 

ve işleri doğru yaptığımızda yapılan yorumlardan mutlu oluyoruz. Muğla’da 2 tane cemiyet 

olabilir. Doğru işler yapıldığında alkışlarız. Çünkü başka Muğla yok.  

 

 
 


