
Süleyman Akbulut… 13 Haziran 1975 doğumlu. Muğla sevdalısı. Muğla Gazeteciler 

Cemiyeti Başkanı ve Kanal F Genel Müdürü olmasının yanı sıra muhabir ruhunu sürdürüyor. 

Kalemi güçlü, dili açık. Kendisine olan özgüvenini etrafındaki insanlara da pozitif olarak 

yansıtan güçlü bir karakter. 2008 yılında Gazetecilik öğrencisi olarak Devrim Gazetesinde 

stajımı yaparken tanıdım ilk olarak. Sıcak, samimi ama güçlü otoritesiyle. Fotoğraf 

makinasını elime verip meşhur Perşembe pazarına gönderdiğinde garipseyip, haber bulamayıp 

Gazeteye döndüğümde beni geri göndermesini hala gülümseyerek hatırlıyorum. Birde 

bulduğum haberi ise ertesi gün Gazetenin manşetinden verdiğinde duyduğum gururu. 

Süleyman Akbulut, Gazeteciler Cemiyetinde ağırlıyor bizi. Rica ettiğim üzere kirli sakalı ve 

spor tarzıyla. Yaşına ve duruşuna yakışan tavrıyla. Sohbet ediyoruz önce. Sonra yılların 

verdiği abi kardeş kimliklerimizi bir kenara bırakarak röportajımızı başlatıyoruz.  

“Yaz çocuğuyum ben.” diyor öncelikle. Sıcaklığına böyle açıklık getiriyor adeta. İkizler burcu 

olduğunu eklemeden edemiyor çünkü burcunun özellikleri arasında yazarçizer olmak varmış. 

Atatürk İlkokulu’nda ana sınıfı ve ilkokulu, sonrasında Merkezi Ortaokulu, son olarak da 

Muğla Turgut Reis Lisesi’nde sürdürüyor eğitimini. İzmir Atatürk Lisesi’ne kayıt yaptırmış 

aslında ancak anneyle kurulan duygusal bağ ağır basmış, Muğla’da kalmış.  

Mesleği ile tanışma hikâyesini anlatıyor bize o günleri adeta tekrar yaşayarak: “Lise 

eğitimimin ardından üniversiteye hazırlanıyordum. Hukuk istiyordum. Olur herhalde 

diyordum. Olmazsa ikinci bir tercihim yok gibiydi. İstediğim bölüm olmayınca diğer 

bölümleri tercih etmedim. Yeniden hazırlanırım dediğim o 1994 yazında, radyo spikerliği 

yapan bir sınıf arkadaşım aradı. “Sana çok uygun bir iş var. Hadi gel yaz aylarını burada 

geçir.” dedi. Bugünkü Hamle Gazete, Radyo Televizyonu bünyesinde Hamle Radyo’da işe 

başladım. Radyonun Genel Müdürü bir dönem Muğla İl Kültür ve Turizm ve Gençlik Spor İl 

Müdürlüklerinde bulunmuş Sayın Erdem Uyanık Bey’in meslek hayatıma yönelik ciddi emeği 

vardır üzerimde. Kendisini saygıyla yâd ediyorum.”  

İletişimin o büyülü dünyasına girince etkisinden çıkamamış. “Bu kadar yaygın bir iletişim 

dönemi yaşanmıyordu. Bölgesel bir yayın anlayışı vardı. Bu büyüye kapılarak eğitim hayatını 

geri plana atmaya başladık. Çalışırken Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümüne başlayarak, 

eğitim hayatına yeniden başladım ancak 2. sınıftayken askere gitmeye karar verdim ve 

bıraktım. Askerden döndükten sonra iş hayatına kaldığım yerden devam ettim.  Öncelikle kısa 

bir süre Hürriyet’te çalıştım. Ardından yeniden Hamle Gazete Radyo bünyesinde başladım 

göreve. Radyo programıyla başlayan bu sektörde sırasıyla kamera arkasının yanı sıra, haber 

spikerliği ve televizyon program yapımcılığı gibi aktif görevler aldım. Bir gün ben 

radyodayken, haber spikeri rahatsızlanmış. Erdem Bey ‘hazırlayın Süleyman’ı’ demiş. El 

sabunuyla tıraş oldum, kendimi kamera karşısında buldum ve böylece ekranla tanışmış 

oldum.” diyor gülümseyerek.  

1999 yılında, bu kez Hamle Gazetesinde çalışmaya başladım. 24 yaşındayken gazetenin 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğüne getirildim. Sarı Basın Kartımı aldım. Hem televizyon 

programı yapıp, hem de haberciliğimi çok geliştirmiştim. Artık iyi fotoğraf çekiyor, iyi haber 

yazıyordum. Burada görevimi sürdürürken Ege TV’de de görev yapmaya başladım. Ege 

TV’nin de bu anlamda hayatımda farklı bir yeri vardır çünkü merkezde çalışmak üzere 



İzmir’e davet edilmiştim. Ekran önündeki performansım, diksiyonum ve sesim çok beğeni 

kazanmıştı. Ege TV’nin ardından ciddi bir süre Cihan Haber Ajansı bünyesinde görev yaptım. 

Muğla muhabirliğini sürdürdüm. Orada görev yaptığım süre içerisinde de Uzak Doğu 

Temsilciliği, Kuzey Irak Muhabirliği gibi teklifler aldım. Ancak Muğla’daki beşeri ilişkilerim 

ve Muğla sevdam nedeniyle kalmayı tercih ettim.” 

2004 yılında, tarihsel süreç açısından Muğla’nın önemli değerleri arasında yer alan Devrim 

Gazetesinde Haber Müdürü olarak başlamış ve buradaki görevini 11 yıl sürdürmüş Süleyman 

Akbulut. Ardından Nisan 2015’te Muğla Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı 

görevine seçiliyor. Mayıs 2016 itibariyle de Kanal F’nin Genel Müdürü olarak göreve 

başlıyor. 

Mesleki hayatının dönüm noktalarını öğrendikten sonra hayatına ve kişisel dönüm noktalarına 

değiniyoruz birlikte. Neler yok ki burada… Tiyatro, Türk Sanat Müziği ve bir tutku olan 

Muğlaspor. Keyifle anlatıyor: “16 yaşında tiyatral bir geçmişim oldu. Turgut Özakman’ın 

‘Sürprizin Acayibi’ adlı oyununda görev aldım. Çok severek oynadım. Müziğin her türlüsünü 

dinledim neredeyse ama Türk Sanat Müziğine ayrı bir eğilimim var. Sesimin çok iyi olduğu 

yönünde müzisyen arkadaşlarım ve eğitsel çalışmalarda bulunan kişilerden çok ciddi bilgiler 

edindim. ‘Yok canım daha neler?’ dediğim bir süreçti bu. Sonradan fark ettim. Hakikaten 

eğitimini almadan bugün iyi şarkı söyleyebildiğime ben de inandım.” 

Futbolla da arası oldukça iyi. “Ortaokul ve lise dönemlerinde başlayan bir futbolculuğum var. 

Lisanslı olarak uzun yıllar Muğlaspor alt yapısında oynadım. Beşiktaş’ın eski kalecilerinden 

Fevzi Tuncay, bu dönemde birlikte top koşturduğumuz çocukluk arkadaşlarımdan. O dönemki 

jenerasyon çok iyiydi ama yönetimsel olarak iyi değerlendirilmedi. Köy Hizmetleri Spor ve 

Muğla Belediye Spor bünyesinde de futbol oynadım. Bunların dışında Sayın Önder Kaytan ve 

Sayın Eminer İçten’in başkanlık dönemlerinde Muğlaspor Yönetim Kurullarında yer alarak 

Basın Sözcülüğü görevinde bulundum. Oldukça iyi bir Beşiktaş taraftarıyım. Dolayısıyla 

sadece gazeteciler değil, toplum cemiyetinin içerisinde ve pek çok alanda yer alan biriyim. 

Kendime çok zaman ayıramıyorum; arkadaşlıklarım, dostluklarım çok önemlidir.” 

Aile yaşantısını soruyoruz, gözleri ışıldıyor. Çünkü anne babaya oldukça bağlı Süleyman 

Akbulut. “Memur bir ailenin çocuğuyum. Bir kız kardeşim var. Hem ilk çocuk hem de ilk 

torunum. Bunun zevkini yaşadım ancak hiç şımarmadım. Terbiye, görgü ve karakter esaslı 

büyütüldük. Bugün hangi makam ya da ortamda olursak olalım, büyüklerimiz gözümüze 

baktıklarında nerede fazla ileri gittiğimizi hissedebiliriz. Böyle bir ailede büyüdüğüm için 

mutluyum.” diyor.  

Gazeteciler Cemiyeti ile tanışıklığını soruyoruz, anlatıyor: “Cemiyetimiz, Türkiye Gazeteciler 

Federasyonu’na bağlı olarak 1989 yılında kurulmuş köklü bir cemiyet. Muğla Gazeteciler 

Cemiyeti başkanlıklarında Sayın Erman Şahin ile başlayan, onun siyasete atılmasının 

ardından Sayın Naim Kılıç ile devam eden bir süreç var. Daha sonra Sayın Ünal Türkeş’in 

yönetiminde geçen 23 yıllık sürecin son 11-12 yılında Cemiyet yönetiminde yer aldım. Genel 

Sekreterlik ve İkinci Başkanlık görevlerini yürüttüm. Ardından Sayın Türkeş artık aday 

olmayacağını açıkladı. O dönemki Yönetim Kurulunda bulunan arkadaşlarım teveccühlerini 



benden yana kullanınca üyelerimizin de destekleriyle bu göreve seçildim. İlçelerimizi de 

kapsayarak oluşturduğumuz yönetimimiz 25 Nisan 2015’te göreve başladı.” 

Bu süreçte Cemiyet olarak yaptıklarını ise şu şekilde aktarıyor Süleyman Akbulut: “Öncelikle 

basın sektöründe çalışan herkesin Muğla Gazeteciler Cemiyetinde görev alması gerektiğini 

düşünerek yönetim anlayışımızı ortaya koyduk. Bugün reji masasında görev alan 

arkadaşlardan kurumların basın birimlerinde çalışan siz değerli arkadaşlarımıza, 

kameramanlardan radyoculara kadar basın mensuplarına cemiyetimizin kapılarını açtık. 

Bunun dışında, Muğla Gazeteciler Cemiyeti’nin temsiliyet hakkına inandığı şiarıyla yola 

çıkarak, fiziki şartları iyileştirmeye yönelik bir hareket ortaya koyduk. Şu anda ki mevcut 

Zihni Derin İş Merkezindeki yerimizi güzel bir prestij makamı oluşturduk. Göreve gelir 

gelmez, geleneksel basın ödüllerinin değerlendirildiği gecemizi yüzümüzün akıyla 

gerçekleştirdik. Akademisyenlerden oluşan bir seçici kurul ile değerli gazetecilerimize 

ödüllerimizi vermeye çalıştık. Yeni üyelerimize rozet taktık. Tüm basın çalışanları, protokol 

ve Muğla siyasetinin bir araya geldiği samimi bir gece yapmaya çalıştık. Bunun ardından il 

genelinde, tüm üyelerimize ve üyelerimiz dışındaki meslektaşlarımıza nezaket ziyaretinde 

bulunduk. Protokolü ziyaret ettik ve Cemiyetimizin kurumsal bir yapı içerisinde olduğunu 

aktarmaya çalıştık. Cemiyetimize bir arkadaşımızı istihdam ettik. Böylece cemiyetin kapısı 

artık her gün açık, çayımız kahvemiz her daim var. Resmi bir web sitesi kurduk ve sosyal 

medya sayfamızı oluşturduk. SMS sistemine geçtik ve duyurularımızı bu yolla 

gerçekleştiriyoruz. Cemiyet olarak bir gazete çıkartmaya başladık. Üç ayda bir yayınlanan bu 

gazetemizde cemiyetimizin gerçekleştirdiği faaliyetlerimizi aktarıyoruz.” 

Son olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde bir proje gerçekleştirdi Muğla Gazeteciler 

Cemiyeti. Liseler arası fotoğraf yarışması. Konusu ise ‘Yeşil ve Mavi – Keşfet Muğla’nı’ . 

Hem gazetecilik mesleğine karşı farkındalık oluşturmak hem de öğrencilerin yaratıcılıklarına 

bir katkı koymak amacıyla düzenlenen yarışmada ödül olarak fotoğraf makinesi hediye edildi 

ilk üçe giren öğrencilere.  

Faal olarak görevini sürdüren Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’ne geliyor konu. Muğla’da 

aynı alandaki iki Cemiyetin varlığının artılarını ve eksilerini soruyoruz. Açık yüreklilikle 

anlatıyor: “Her iki cemiyette çalışmaları sırasında ildeki kurumlardan taleplerde bulunuyor. 

Böyle olunca taleplerin karşılanması noktasındaki ihtimaller azalıyor. Cemiyetler maddi 

anlamda ayakta kalmakta güçlükler yaşıyor. Verilecek destek kişiye değil, bu meslekte görev 

yapan insanların sesini kamuoyuna daha güçlü duyurmak anlamında önem teşkil ediyor. 

Bunun yanı sıra oluşumlara saygılıyım. Oluşumlar ihtiyaçtan doğar.  Bir şey eksikse 

insanların pek tabi yeni oluşumlara yönelme hakkı var. Muğla Büyükşehir Gazeteciler 

Cemiyeti de işte bu oluşumlardan bir tanesi. Hepsi yıllarca birlikte dirsek çürüttüğümüz 

abilerim, kardeşlerim, meslektaşlarım. Dolayısıyla aynı gemideyiz. Kendilerine saygı 

duyarım. Rekabet her zaman kaliteyi getirir. Bu tür oluşumları sektörün kalite çıtasını 

yükseltmesi açısından olumlu buluyorum. Fethiye Gazeteciler Cemiyetimiz de var. Her iki 

Cemiyetimize, başkanlarına ve yönetim kurullarına çalışmalarında başarılar diliyorum.”  

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ile röportaj yapınca yerel basının sorunlarına da değinmeden 

edemiyoruz. “Burada sorunları ayırmak gerekiyor.” diyor. “Sektörde çalışan arkadaşlarımızın 



sorunları bir tarafta, gazete patronlarının sorunları diğer tarafta. Bugün gazete patronunun 

Basın İlan Kurumu’nun getirmiş olduğu kriterlerden doğan şikâyetlerin ceremesini sahada 

çalışan muhabir arkadaşlarımız çekiyor. Bu kriterleri yerine getirmek için zorlanan bir gazete 

patronluğu söz konusu. Öte yandan kriterlerin gündeme gelme aşamasında özlük haklarından 

mahrum olan saha çalışanları var. Dolayısıyla bunların giderilmesi çok ciddi bir süreç istiyor. 

Biz oda olmadığımız için de herhangi bir yaptırımımız yok. Biz ancak dinliyor, girişim veya 

temaslarda bulunabiliyoruz. Bugün özlük hakları çiğnenmiş olan meslektaşlarımızı 

savunurken üyemiz olan gazete patronunu da kırmamamız gerekiyor. Bu dengeyi kurmak 

zorundayız. Terazi çok hassas. Sahanın içinden geliyorum. O yüzden arkadaşlarımın 

sorunlarını çok iyi biliyorum. Gazete patronlarının da, Basın İlan Kurumu’nun getirdiği 

kurallardan doğan sancılarını da iyi biliyorum.” 

Süleyman Akbulut’un hayata bakışını ve kendisini ele verdiği ara cümleler ise şu şekilde: 

 İyi niyetle yapılan her şeyde başarı aslında kendiliğinden geliyor. 

 Önemli olan insanın donanımsal ve karakteristik olarak yaşaması. 

 40’lı yaşlar bir erkek için en üretken dönem. 

 Siyasetin mesleğimizde yeri yok.  

 Büyükannemin lafıdır: “Guyma akıl akıl olmaz.” 

 Duygusallığım hem en sevdiğim hem en nefret ettiğim yanım. 

 Yaşadığınız kentin kısıtlı imkanları yeteneklerinizi geliştirmenize engel olabiliyor.  

Röportajımızı sonlandırırken bizleri de onurlandırmadan geçmiyor Süleyman Akbulut: 

“Muğla Ticaret ve Sanayi Odasına çok teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulunun değerli 

üyeleri ile her şeyden önce gönül bağım ve dostluklarım var. Kentimiz adına yaptıkları 

çalışmalarda ciddi olarak görevdeşlik yarattıklarını düşünüyorum. Onların yapmış olduğu 

çalışmaları en iyi şekilde aktaran, en iyi şekilde organize eden ve çalışmalarındaki o çalışma 

azmini gördüğüm ve hayranlıkla seyrettiğim Basın ve Halkla İlişkiler Biriminde görev yapan 

siz kıymetli arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Muğla Gazeteciler Cemiyeti 

olarak her zaman yanınızda olduğumuzu ve desteklediğimizi bilmenizi istiyorum.” 


