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AÇIKLAMALAR 

ALAN Gazetecilik  

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Etkili Yazı Yazma 

SÜRE 40/ 36 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye, öğrenciye planlı ve etkili yazı yazma ile ilgili bilgi 

ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Öyküleyici anlatımla metin yazabileceksiniz. 

2. Belirli bir konu hakkında fikir yazısı 

yazabileceksiniz. 

3. Belirli bir konu hakkında araştırma-inceleme yazısı 

yazabileceksiniz. 

4. Belirli bir konu hakkında röportaj ve mülâkat 

yazıları yazabileceksiniz. 

5. Belirli bir konu hakkında basın bülteni 

yazabileceksiniz. 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, kütüphane, bilgi teknolojileri ortamı, 

sinema, tiyatro, konferans gibi kendi kendinize veya grupla 

çalışabileceğiniz tüm ortamlar. 

Donanımlar: Bilgisayar, bilgisayar donanımları, gazete, 

dergi, kitaplar, okul kütüphanesi vb. öğretim materyalleri. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçlarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek kendinizi 

değerlendirebileceksiniz.  

Öğretmeniniz, modül sonunda size ölçme aracı ( çoktan 

seçmeli, doğru – yanlış vb.) uygulayarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgileri ölçerek, sonuçları 

değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrencimiz, 

 

Meslekler arasında ilk günkü saygınlık ve güvenilirliğini koruyabilen gazetecilik 

mesleğinin etkinliği, kalemini doğru ve düzgün kullanan, yazdığı yazılarla toplumu 

aydınlatan ve bilgilendiren usta gazetecilerin var olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü 

gazetecilik mesleğinin temelinde toplumun farklı kesimlerindeki insanlara aynı anda hitap 

edebilmek yer almaktadır. Bir gazeteci yazdığı haberle hem toplumun en alt seviyesinde, 

hem de toplumun en üst seviyesinde yer alan okura aynı anda hitap etmektedir. Bunu 

yapabilmek, ancak dili ustaca kullanmakla gerçekleştirilebilir. Sizin de, mesleğinizde başarılı 

bir gazeteci olabilmeniz için anlatım dilini etkili bir şekilde kullanabilmeniz gerekmektedir. 

 

Bu bireysel öğrenme materyali ile anlatım türlerini ve özelliklerini öğrenerek,  

bildiklerinizi anlaşılır ve inandırıcı biçimde anlatarak karşı tarafı ikna edebileceksiniz. Bu  

bireysel öğrenme materyali sonunda denemeler, makaleler, eleştiriler yazmayı öğrenecek, 

mülâkat soruları hazırlayarak etkili röportajlar yapabilecek ve mülâkatlar konusunda 

yapılması gerekenleri öğreneceksiniz. Ayrıca basın bülteni hakkında bilgi edinerek basın 

bültenlerinin habercilikteki önemini kavrayacaksınız. Tüm bu faaliyetlerin sonucunda 

anlatım türlerinin gazetecilikteki önemini uygulamalı bir şekilde görmüş olacaksınız. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Yaşadığınız veya gördüğünüz bir olayı öyküleyici anlatım tekniği ile yazabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çeşitli öykü örneklerini eğitim ortamına getirerek anlatıcı ve dili bakımından 

inceleyiniz. 

 Çeşitli öykü örneklerini eğitim ortamına getirerek öyküleyici anlatım öğeleri 

bakımından inceleyiniz. 

 Eğitim ortamına getirdiğiniz öyküleri, öyküleyici anlatımın özellikleri 

bakımından inceleyiniz 

 

1.ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM 
 

Öyküleyici anlatım, yaşadığımız ya da gördüğümüz bir olayı edebi bir dille hikâye 

anlatarak yazmaktır. Öyküleyici anlatımın tanımını, öğelerin ve özelliklerini sırasıyla 

öğreneceksiniz.  

 

1.1. Öyküleyici Anlatım 
 

Öyküleme; yaşanan, görülen, duyulan ya da tasarlanan olayların anlatılması demektir. 

Olaylı yazı türlerinde temel anlatım biçimi öykülemedir. Öyküleyici anlatım tekniğinde 

yazarın amacı, okuyucuyu bir olay içinde yaşatmaktır. Özellikle, okuyucuyu belli bir olay 

içinde yaşatarak ona bir düşünceyi, bir görüşü, bir gerçeği iletmeyi amaçlayan öykü ve 

romanın oluşabilmesi için öykülemeye başvurmak bir zorunluluktur. 

 

Öyküleme, sadece öykü ve romanda kullanılmaz. Anı, yaşam öyküsü, gezi, tarih, fıkra 

ve masal gibi yazın türleri de öykülemeden yararlanmayı gerektirir. Bunların yanında haber 

yazımında da bir anlatım türüdür. Özellikle dergi haberi yazarken öyküleyici anlatım tekniği 

kullanılır. 

 

Aşağıda yer alan örnek bir dergi röportajının girişidir. Haberin girişinde öyküleyici 

anlatım kullanılmıştır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Time Dergisi beğenmiş, onu dünyanın en etkili 100 insanı arasına seçmiş O, Hindistan 

sınırlarını çoktan aşmış oyuncu. Facebook‘ta 25 milyon, Twitter‘da ise 14 milyon takipçisi 

var. Ha zannetmeyin ki Hindistan kalabalık bir ülke ondan takipçisi var. Hayır, öyle değil. 

Aamir Khan‘ın bi’ filmini izledin mi, hemen diğerlerini de izleme duygusuna kapılıyorsun. 

Bir tür aşk doğuyor filmleriyle aranda. Takipçileri dünya çapında yani. Türkiye‘de de çok. 

 

Bollywood’un en çok hasılat yapan 5 filminden 4’ü onun. Aamir Khan, sadece oyuncu 

değil, sadece yönetmen değil, sadece senarist değil, sadece dünya çapında bir şöhret değil 

ününü insanlık için faydalı işlerde kullanan biri Filmlerinde sosyal mesajlar veriyor, bunu da 

didaktik olmayan bi’ biçimde yapıyor. Ve binbir surat gibi, her kılığa, her fiziğe giriyor. Son 

20 yılda canlandırdığı hiçbir karakter birbirine benzemiyor. Samimi, sahici, alçakgönüllü. Bu 

röportajı yapma sebebim, dünya ile aynı zamanda Türkiye‘de vizyona giren Secret Superstar 

filmi…  

Ayşe ARMAN 

 

1.1.1. Öykülemenin Ögeleri 
 

 Olay: Kişi ya da eşya ile ilgili olarak belli bir yerde ve belli bir zamanda ortaya 

çıkan durumlara, oluşlara olay denir. Örneğin, trafik kazası, savaş ve barış, 

hastalık ve iyileşme vb. birer olaydır. Her olayın bir oluşma nedeni, oluşma 

süresi ve sonucu vardır. Klasik öykülemede bunlara; serim, düğüm, çözüm 

denir. 

 Serim: Anlatılacak olayın ortaya konduğu bölümdür. Yazar, okuyucuya neyi 

anlatacağını bu bölümde sezdirir. Kişilerin tanıtılması ve olay zamanının 

belirtilmesi yapılır. Diğer bölümler bu bölüm üzerine kurulur. 

 Düğüm: Olay açılır ve geliştirilir. Okuyucunun merakı arttırılır. Okuyucu, 

sonucun ne olacağı üzerinde düşünmeye itilir. Öykünün en geniş bölümüdür. 

 Çözüm: Merakın ve gerilimin ortadan kalktığı, olayın sona erdiği bölümdür. 

Kısa olur 

 Kişiler: Olayda kişiler, gerçek ya da kurgulanmış olabilir. Kurgulananlar 

gerçeğe uygun olmalıdır. Ayrıca, kişiler okuyucunun zihninde canlanacak 

şekilde anlatılmalıdır. Olay anlatılırken kişiler karşılıklı konuşturulmalıdır. 

 Yer ve zaman: Öyküleme sırasında, olayın başlangıcı, ortası, sonucu yani 

evreleri anlatılırken nerede, ne zaman oluştuğu da belirtilmelidir. Bu belirtme 

olayın akışını engellememelidir. 

 

1.1.2. Öykülemede Anlatıcı 
 

Yazar, bir olayı iki yöntemden birisiyle anlatabilir. 
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 Olayı, kendi başından geçmiş gibi anlatabilir. 

 Olayı, üçüncü kişinin başından geçmiş gibi anlatabilir. 

 

1.1.3. Öyküleyici anlatımın özellikleri 
 

 Zaman ve olay kavramlarına sahiptir. 

 Zaman hareket halindedir ve gerçekleşen olaylar barındırır. 

 Olaylar genellikle geçmiş zaman kullanılarak anlatılır; ancak şimdiki zaman ve 

geniş zaman kullanılmış anlatıma sahip eserler de vardır. 

 Olaylar oluş sırasına göre anlatılır. 

 Anlatılmak istenen düşünceler olayların akışı içersinde verilir. 

 



 

 6 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Sizi çok etkileyen bir olayı öykü biçiminde yazarak arkadaşlarınıza okuyunuz. Siz de 

bu konularda arkadaşlarınızın örneklerini dinleyiniz. Çalışmanızı iş sağlığı ve güvenliği 

tedbirlerini alarak yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Öykü örnekleri araştırınız. 
 Öykü örnekleri bulmak için okulunuzun 

kütüphanesinden faydalanabilirsiniz. 

 Bulduğunuz öyküleri öykü 

yazım kurallarına ve 

özelliklerine göre inceleyiniz. 

 Bu işlemi yaparken konuya yeniden göz 

atabilirsiniz. Öyküleyici anlatımın unsurlarının 

ve özelliklerinin yazılı olduğu notları yanınızda 

bulundurabilirsiniz. 

 Öyküleyici anlatımla yazılan 

haber örneklerini araştırınız. 

 Öyküleyici haber örneği bulmak için dergilerden 

faydalanabilirsiniz. 

 Kısa bir öykü yazınız. 

 Öykü yazarken sizi çok etkileyen bir olayı 

yazabileceğiniz gibi çevrenizdekilerin başından 

geçen ilgi çekici olayları da dinleyerek yazıya 

dökebilirsiniz. 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

1. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. 

 

Yaşanmış ya da tasarlanan olayların anlatıldığı anlatım türüne……………. denir. 

 

Serim, …………………ve …………….……öyküleyici anlatımın ögeleridir. 

 

2. Aşağıda verilen ifadelerin başındaki boşluğa doğru ise (D) yanlış ise (Y) koyunuz. 

 

3. (   ) Haber yazarken öyküleyici anlatım tekniği kullanılabilir.  

 

4. (   ) Öyküleyici anlatımda genellikle gelecek zaman kullanılır. 

 

5. (   ) Varlıkların sözcüklerle resmini çizme işine öyküleme diyoruz. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Düşüncelerinizi planlı ve anlaşılır bir şekilde aktarabileceğiniz fikir yazıları 

yazabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Çeşitli fikir yazılarını araştırarak arkadaşlarınızla inceleyiniz. 

Çeşitli gazetelerden bulduğunuz köşe yazıları öğretim ortamına getirerek 

arkadaşlarınıza okuyunuz.  

Son dönem medya eleştirmenlerimizi ve ilgili oldukları alanları araştırınız. 

 

2. FİKİR YAZISI 
 

Toplumu bilimsel, siyasal, sanatsal ya da sosyal bir konu üzerinde düşündürmeyi, 

tartıştırmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı, haber vermeyi amaçlayan yazı türlerine fikir  

yazısı denir.  

 

Fikir yazılarının çoğu duygusal boyutlu değildir, gözlem ya da deneyime dayalı 

yazılardır. Yazarın sanatlı anlatım kaygısı yoktur. Genellikle gazetelerden tanıdığımız yazı 

türleridir. Haber, makale, fıkra, eleştiri, deneme, söyleşi, röportaj, gezi, günlük, anı, 

inceleme, biyografi, otobiyografi, bibliyografi vb. türündeki yazılar düşünce yazıları arasında 

yer alır. 

 

2.1.Başlıca Fikir Yazıları 
 

2.1.1.Makale 
 

Gazete ve dergi yazısıdır. Herhangi bir konuda bilgi vermek bir düşünceyi savunmak 

ya da eleştirmek amacıyla yazılır. Araştırma ve incelemeye dayanır. Sanat, bilim, politika, 

ekonomi ve kültürel konularda yazılabilir. Düşünceyi kanıtlama amacı taşır. Edebiyatımıza 

gazete ile birlikte girmiştir.  

 

2.1.2. Fıkra  
 

Köşe yazısı şeklinde olan fıkralar gazete ve dergilerde yayımlanır. Güncel konuların 

işlendiği bu yazı türünde yazarın bakış açısına yer verilir. Düşünceyi ispatlama amacı yoktur. 

Konu, derinlemesine ele alınmaz. Günlük konuşma dili kullanılır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 

 

 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 



 

 9 

 

2.1.3.Deneme  
Amaç, okura yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. Söylenenleri ispatlama kaygısı söz 

konusu değildir. Yazar, olayları kendi bakış açısıyla değerlendirir. 

 

2.1.4.Eleştiri (Tenkit)  
 

Bir eseri, bir kişiyi, bir konuyu olumlu ya da olumsuz yönleriyle ortaya koyma amacı 

taşır. Eleştiri yazıları bir eserin tanınmasında çok etkilidir. Eleştiri yapan kişiye eleştirmen 

denir. 

 

Aşağıda, deneme türünde örnek bir yazı yer almaktadır. 

 

DOĞRU İLE YALAN 

Her doğruyu söylemeye gelmezmiş, birtakım doğruları yaymamak, çokluktan, 

kamudan gizlemek gerekmiş. Peki; ama bir doğruyu söylememek, gizlemek, yayılmasını 

önlemeye çalışmak o doğrunun yerinde duran yalanı sürdürmek demektir. Yalanın yalan 

olduğunu bilerek sürmesine bırakmaya hakkınız var mıdır? Bu yalanlar kutsalmış, onlara 

dokunmaya gelmezmiş. Bir şeyin yalan olduğunu anladık mı kutsallığına inanmıyoruz 

demektir; bunun için "kutsal yalan" sözü bir şeyin hem köşeli hem de yuvarlak, hem katı 

hem de biçimsiz olduğunu söylemek gibi  saçmadır. Ama duygularını birer düşünce 

saymaktan çekinmeyenler böyle saçmalarla kolayca bağdaşabiliyor. 

 

Birtakım doğruların gizlenmesi gerektiğini ileri sürmek eski kibarlık,  

aristokrat(aristocratie)  düşüncenin bir kalıntısıdır. Bir yanda büyükler, kibarlar, 

damarlarında mavi kan akanlar var, onlar doğruları bilirler, onların bilmesinden bir 

kötülük gelmez; ama küçüklere, kibar olmayanlara, kölelere sakın açmayın! Öyledir 

kişioğlu, kendisi için ille birtakım ayrıcalıklar ister. Eski acunun kibarlığı, aristokratlığı 

yıkıldı ; ama onun yerine aydınlar türedi. 

 

Bir kişi olarak ilk ödevimiz, yalan olduğunu anladığımız düşüncelerden 

benzerlerimizi yani bütün kişileri kurtarmaya çalışmaktır. "Ben bunun yalan olduğunu 

biliyorum, ben buna inanmıyorum; ama kamunun bu bağlar altında kalması, onun 

anlamaması daha iyi olur." diyen kimse, öğrendiği anladığı doğrulara layık olmayan 

kimsedir. İnandığı bir şey yoktur onun. Bir şeyin ne doğru olduğunu düşünür, ne de yalan 

olduğunu. Ancak kendisini düşünür, büyük görmek için bir yol arar. 

 

Her doğru söylenebilir, her doğru söylenmelidir, yoksa çevremizi aldatıyoruz, 

çevremize yalan yayıyoruz demektir. 

Nurullah ATAÇ 

 

2.2.Fikir Yazılarının Habercilikteki Önemi 
 

Habercilik, rutin olarak ya da aniden gerçekleşen olayların topluma duyurulmasının 

yanında, toplumun ihtiyaç duyduğu önemli sorunları ele alan yazılara da yer verir. Belli 

görüşleri savunarak toplumu bilinçlendirmek haberciliğin gereklerinden birisidir. Yayın 
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organları çeşitli toplumsal konuları köşe yazıları şeklinde içeriklerine taşır. Bu yazılar 

makale, deneme, fıkra şeklinde olabilir.  

 

Yapısı gereği eğlenceye dönük haberleri daha çok tercih eden insanoğlunun kendi 

sorunları üzerine düşünmesini sağlamak, yayın organlarında fikir yazılarına daha fazla yer 

vermekle mümkün olabilir. Tecrübeli gazeteciler, meydana gelen olaylar üzerine kendi 

birikimlerini ekleyerek toplumu düşünmesini istediği ayrıntıları, somut gerçekliklere 

dayandırarak ya da tamamen kendi yorumlarını katarak ele alırlar. Daha çok fikir 

gazeteciliğinin içeriğini oluşturan bu tür yazılar, anlatım türlerinin toplumsal işlevini yerine 

getirmiş olur.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Anlatım türüne uygun konular seçerek seçtiğinizi anlatım türünün kurallarına uygun 

yazılar yazınız ve bunları öğrenme ortamında okuyunuz. Siz de bu konularda 

arkadaşlarınızın örneklerini dinleyiniz Çalışmalarınızı öğrendiklerinizin ışığında eleştiri 

kurallarına bağlı kalarak değerlendiriniz Değerlendirme sonucunda, eksik ya da hatalı 

gördüğünüz konularla ilgili öğrenme faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz. Çalışmanızı iş 

sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Fıkra örnekleri bulunuz. 

 Gazete ve dergilerde günlük olaylar hakkında 

yorum belirten fıkra örneklerini bulmalısınız.  

Dikkatli bir şekilde incelemelisiniz. 

 Deneme örnekleri bulunuz. 

 Yazdığınız denemeleri çevrenizdekilere 

okuyunuz, anlatım ve dilin kullanımı 

bakımından değerlendirmelerini istemelisiniz. 

 Makale örnekleri bulunuz. 

 Günlük gazetelerimizde yayınlanan makale 

örneklerini inceleyerek önemli bölümlerini not 

etmelisiniz. 

 Eleştiri örnekleri bulunuz. 

 Arama motorlarını kullanarak çeşitli alanlarda 

yazılmış eleştiri örneklerini inceleyebilirsiniz. 

 Eleştiri yazarken kişi haklarına saygılı ve titiz 

olmalısınız. 

 Düzenli ve dikkatli olmalısınız. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 12 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. 

 

1. Toplumu bilimsel, siyasal, sanatsal ya da sosyal bir konu üzerinde düşündürmeyi, 

tartıştırmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı, haber vermeyi amaçlayan yazı türlerine 

……………  ……………. denir.  

 

2. Eleştiri yapan kişiye ………………. denir. 

 

3. Yazar, olayları kendi bakış açısıyla değerlendirdiği yazılara ……………….. denir. 

 

Aşağıda verilen ifadelerin başındaki boşluğa doğru ise (D) yanlış ise (Y) koyunuz. 

 

4. (   ) Denemede söylenenleri, kanıtlamak ve belgelere dayandırmak gerekir.  

 

5. (   ) Fıkra yazarken düşünceyi ispatlama kaygısı yoktur.  

 

6. (   ) Eleştirmen konunun sadece olumsuz yönlerini ele alır.  

 

7. (   ) Makalede anlatılmak istenen konunun kanıtlanması gerekmez. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 



 

 13 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

 

İnceleme ve araştırmalarınızın sonucunda düşüncelerinizi etkili bir şekilde ifade 

edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Gazete ve dergilerde yayınlanan gezi yazarlarını ve eserlerini inceleyiniz. 

 Gezi yazılarının okunurluk durumlarını araştırarak notlar alınız ve sonuçları 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Tanıtım yazılarına ait örnekleri inceleyerek görüşlerinizi arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Eğitim alanında başarılı çalışmaları bulunan önemli kişilerin biyografilerini 

araştırarak sizin için önemli gördüğünüz bölümleri not ediniz.  

 

3. ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI 
 

Araştırma inceleme yazıları, bir eserin  bir yazının  bir sorunun veya bir olayın 

özelliklerinin  ayrıntılarının araştırılarak sözlü veya yazılı olarak ifade eden yazılara denir. 

Araştırma inceleme yazıları üç başlıkta toplanabilir. 

 

3.1. Gezi Yazıları 
 

Bir yazarın gezdiği, gördüğü ve incelediği yerlerden edindiği bilgi, görgü ve 

izlenimleri yansıtan yazıya gezi yazısı denir. Anlatım bakımından anı ve röportaja benzer. 

Gezi yazılarında sadece gezilip görülen yerlerin doğal güzelliklerinin ela alınılması ile 

yetinilmez. O yerlerdeki insanların gelenek, görenek ve zevkleri de tanıtılmaya çalışılır. 

Doğru bilgi ve gözlemlere dayalı gezi yazıları tarih, coğrafya, toplum bilim gibi bilim dalları 

için de yararlı bir kaynak olarak değerlendirilebilir. Bu tür yazılar ayrıca okurların genel 

kültürlerini geliştirmede önemli bir rol oynar. 

 

3.2. Portre 
 

İnsanın, dış ve iç özelliklerini belirten betimleme türüdür. Kişinin boyu, yüzü, ten 

rengi, giyinişi gibi dış yapısına dair özelliklerini tanıtan yazılara fiziksel ya da tensel portre, 

duygu, düşünce, huy, beğeni ve alışkanlıkları gibi iç dünyasını tanıtan yazılara da ruhsal ya 

da tinsel portre denir.  
 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 

 

 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Biyografi bu türe ait bir yazı türüdür. Yurduna ulusuna, insanlığa yaptıklarıyla yararlı 

olan önemli kişilerin belirgin özelliklerini, üstün ve örnek alınabilecek yönlerini, 

çalışmalarını, başarılı olma nedenlerini inceleyen bu alandaki bütün bilgileri derleyip anlatan 

yazılara denir. Burada amaç tanınmış, yararlı olmuş kişilerin çektikleri sıkıntıları, 

karşılaştıkları güçlükleri nasıl yendikleri, başarıya nasıl ulaştıkları anlatılır. Okuyuculara 

düzenli ve planlı çalışarak başarıya ulaşılabileceği; emek vermenin, sabrın başarıyı artıracağı 

düşüncesi verilmek istenir. 

 

Örnek: 

 

Atatürk’ün Yaşam Öyküsü 

 

1881 yılında Selanik'te doğdu. İlköğrenimini ve ortaöğreniminin bir kısmını 

Selanik'te yaptı. Manastır Askerî Lisesi'ni bitirdi.1902 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 

1905 yılında Harp Akademisi'nden mezun oldu. Orduda çeşitli vazifeler aldı. 1913 

yılında Sofya’da Ateşe Militer(Askeri Uzman) olarak bulundu. 

 

Birinci Dünya Harbi sırasında, Çanakkale Muharebeleri’nde Tümen Komutanı 

olarak görev yaptı. 1916 yılından itibaren, Doğu ve Güney cephelerinde Kolordu ve 

Ordu Komutanlığı yaptı. Bitlis ve Muş'u düşman işgalinden kurtaran kuvvetlerin 

başındaydı. Filistin ve Suriye cephelerinde görev aldı. 

 

Mondros Mütarekesi'nden sonra Sevr Anlaşması hükümlerine dayanılarak 

ülkenin yabancılar tarafından işgali üzerine, son Osmanlı padişahı Vahdettin Han 

tarafından Anadolu'ya gönderildi.19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Türk millî 

mücadelesini başlattı. Amasya Genelgesi, Sivas ve Erzurum Kongrelerini topladı. 

Askerî görevlerinden istifa ederek 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'ni topladı. Meclis Başkanı seçildi.5 Ağustos 1921'de Başkomutanlık görevini 

üstlenerek Anadolu'nun Yunan işgalinden kurtarılması için mücadeleye devam etti. 

Sakarya Meydan Savaşı'nı kazandı. 19 Eylül 1921'de Meclis tarafından kendisine 

Mareşal ve geleneksel Gazi unvanı verildi. 

 

26 Ağustos 1922'de işgalci Yunan kuvvetlerine karşı Büyük Taarruz'u başlattı. 

Beş gün sonra 30 Ağustos 1922'de de Başkomutanlık Meydan Savaşı kazanıldı. Lozan 

Barış Konferansı'ndan sonra, 11 Ağustos 1923'te toplanan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından yeniden Başkan olarak seçildi. 9 Eylül 1923'te kurduğu Cumhuriyet 

Halk Partisi'nin Genel Başkanlığı' na seçildi. 

 

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilân edildiği gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 

Cumhurbaşkanı oldu. Dört dönem üst üste seçildi.10 Kasım 1938'de öldü. 

 

“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; ancak Türkiye 

Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” 

 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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Fotoğraf 3.1. Mustafa Kemal Atatürk 

3.3. Tanıtım Yazıları 
 

Bir kurumla, bir işletmeyle, bir yerle, bir ürünle, bir kitapla, bir sinema filmi vb. 

konularla ilgili tanıtma amacıyla basında çıkan tanıtıcı haberlere tanıtım yazıları denir. 

Kurumun tanıtıcı haberlerinin gazetelerde yayımlanma şansı, kurumun toplumsal ve 

ekonomik sistem içindeki yeri ile halkla ilişkiler görevlilerinin gazetecilerle olan olumlu 

diyaloglarına bağlıdır. Bunun yanında gazetelere gönderilen haberin dikkat çekici olması ve 

uygun kitleye uygun haberin gitmesi gerekir.  

 

3.4. Araştırma İnceleme Yazılarının Habercilikteki Önemi 
 

Günümüz iletişim dünyasında değişen ve gelişim içinde olan gazetecilik anlayışında 

yeni bir uzmanlık alanı olarak adını duyuran araştırmacı gazetecilik, gazetecilik mesleğinin 

özünde bulunan araştırma eylemine dayanır.   

 

Gazetecilik, sadece bilgilerin kamuya aktarılması sürecinden ibaret olmayıp sosyal 

sorumluluk anlayışı içerisinde kamu yararını gözeterek araştırmaya dayalı haber yapma gibi 

önemli bir misyona da sahiptir. Medya sektöründe meydana gelen teknolojik gelişmeler ve 

ilerlemeler bilginin daha hızlı yayılmasına, haberlerin niteliğinin değişmesine ve bu 

gelişmelere paralel olarak da zaman zaman kalitesinin tartışılmasına neden olmaktadır.   

 

Sadece bilginin aktarımı amacıyla yapılan haberler toplumu tatmin etmemektedir. 

Derinlemesine bilgi ve açıklamanın yer aldığı, gerçekle ilişkisi daha somut verilerle işlenmiş 

haberler tercih edilmektedir. Doğru haberin sunulması konusunda araştırmacı gazetecilik 

yeni bir kavram olarak ortaya çıkmıştır.   

 

Araştırmacı gazetecilik, birtakım güç odaklarının, bilinmesini istemedikleri ancak 

bilinmesinde kamu yararı bulunan olguları sistematik bir araştırma ile ve belgeleriyle ortaya 

çıkarıp kamuya sunmayı uğraş edinmiş bir habercilik dalıdır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Son yaptığınız geziyi anlatan bir gezi yazısı yazınız. Eğitim aldığınız kurumu tanıtan 

bir tanıtım yazısı yazınız. Kendinize örnek aldığınız bir kişi hakkında yaşam öyküsü yazınız. 

Bütün bu çalışmalarınızı ve arkadaşlarınızın bu konudaki çalışmalarını sınıfınızda gruplara 

ayrılarak anlatım ve dil bilgisi bakımından değerlendiriniz. Değerlendirme sonucunda eksik 

ya da hatalı gördüğünüz konularla ilgili öğrenme faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz. 

Çalışmanızı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapınız.  

 

İşlem Basamakları  Öneriler 

 Gazete ve dergilerde yayınlanan gezi 

yazılarını inceleyiniz. Gördüğünüz bir 

yeri tanıtan bir gezi yazısı yazınız. 

 Gazete ve dergilerdeki gezi yazısı 

örneklerini bularak, çevrenizdekilere 

okuyabilirsiniz. 

 Belirlediğiniz herhangi bir ürün, kitap, 

film vb. konuyla ilgili tanıtım yazısı 

yazınız. 

 Çeşitli konularda yazılmış, tanıtım 

yazılarına ait örnekleri toplayarak bir 

arşiv oluşturabilirsiniz. 

 Belirlediğiniz bir kişinin biyografisini 

yazınız. 

 Arama motorlarını kullanarak çeşitli 

kişiler hakkında yazılmış biyografi 

örneklerini inceleyebilirsiniz. 

 Uygulamadaki yazıları yazarken kişi 

haklarına saygılı ve titiz olmalısınız. 

 Düzenli ve dikkatli çalışmalısınız. 

 Dil bilgisi kurallarına uygun yazılar 

yazmaya özen göstermelisiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. 

 

1. Bir yazarın gezdiği, gördüğü ve incelediği yerlerden edindiği bilgi, görgü ve 

izlenimleri yansıtan yazılara ……………… …………… denir. 

 

2. ……………..... …………………...; birtakım güç odaklarının, bilinmesini 

istemedikleri ancak bilinmesinde kamu yararı bulunan olguları sistematik bir araştırma 

ile ve belgeleriyle ortaya çıkarıp kamuya sunmayı uğraş edinmiş bir habercilik dalıdır. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi gezi yazıları için doğru yazılmıştır? 

A) Anlatım bakımından anı ve röportaja benzer. 

B) Anlatım bakımından makaleye benzer. 

C) Gezi yazılarında gözlem yapmaya gerek yoktur. 

D) Gezi yazılarında doğru bilgi vermeye gerek yoktur. 

E) Gezi yazılarında farklı bilim dallarından yararlanılmaz. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi portrenin özelliklerinden değildir? 

A) İnsanın iç ve dış özelliklerini betimler. 

B) Biyografi bu türe ait bir yazı türüdür 

C) Bu yazı türünde insanın iç dünyası anlatılmaz. 

D) İnsanlığa faydalı kişilerin belirgin özelliklerine yer verilir. 

E) Portrede kişilerin fiziksel özelliklerinin anlatımına yer verilir. 

 

5. Biyografinin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gezi yazısı 

B) Hikâye 

C) Roman 

D) Yaşam öyküsü 

E) Tanıtım yazısı 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

Belirli bir konu hakkında gözlem ve fotoğraf tekniklerini kullanarak röportaj ve soru-

cevap teknikleriyle mülâkat yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Gazete ve dergilerden röportaj örnekleri toplayınız. Topladığınız örnekleri 

eğitim ortamına getirerek, arkadaşlarınızla inceleyiniz. 

 Dergilerden biyografik mülakatlara ait örnekler toplayarak bu yazıları 

inceleyiniz. 

 Herhangi bir konuyla ilgili gazetelerde yayımlanan mülâkat örneklerini 

araştırınız. 

 

4. RÖPORTAJ VE MÜLÂKAT 
 

4.1. Röportaj 
 

Bir olayı, bir durumu, bir doğruyu ya da gerçeği, araştırma, inceleme, gezip görme 

yoluyla ya da soruşturma yöntemiyle yansıtan bir yazı türüdür. Röportajda bilgiden başka 

yazarın izlenimleri, düşünceleri, görüşleri yer alır. Bir başka tanıma göre ise yazılı ve 

elektronik basında herhangi bir tanınmış kurumu ya da kişiyi çeşitli yönleriyle tanıtmak 

amacıyla yazılmış yazılara denir.  

 

Röportaj bir çeşit haberdir. Röportaj türü, gazeteciliğin gelişmesiyle doğmuştur, 

giderek okuyucuların ilgiyle izledikleri yazı türü haline gelmiştir. Röportaj, gazetecinin 

haber yazılarından sonra en çok yazdığı yazı türüdür. 

 

4.1.1. Röportajın Özellikleri 
 

 Röportaj gözleme dayanır.  

 Röportaj, haberin daha geniş şekilde ele alınması ve genelde de fotoğraflarla 

zenginleştirilmesi ile meydana gelir. 

 Röportaj, gerçekleri araştırma, inceleme, gezip görme yoluyla ya da soruşturma 

yöntemiyle yansıtır. 

 Röportajda fotoğrafın tanıklığına başvurulur.  

 Röportaj, aynı konuda tek yazı olabildiği gibi dizi yazılar biçiminde de kaleme 

alınabilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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4.2. Mülâkat 
 

Hedef kitlelerin merak ettiği ve ilgi duyduğu bir konu hakkında aydınlatıcı bilgi 

almayı amaçlayan ve belirlenen uzman kişiyle soru-cevap şeklinde geçen görüşmenin, yine 

soru-cevap şeklinde yazıya dökülmesidir.  

 

Haber değeri olan kişinin tutumu, durumu ve fikirleri sorulan sorulara verilen 

cevaplarla aydınlığa çıkarılır. Haberciliğin temeli de genelde mülâkata dayanmaktadır.  

 

Örnek: 

 

Dr. Levent Yücetin, koltuğunun altında taşıdığı dosyalarda, aslında binlerce insanın yeni 

bir hayat umudunu da taşıyor. Organ nakli bekleyen hastaların bulunduğu listeden sildiği 

her isimde ise yeni bir hayatın başlamasını sağlıyor. 

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Koordinasyon Birimi Sorumlusu Dr. Levent 

Yücetin, insanları organ nakline davet eden ekibin ilk parçası. O, listede bulunan binlerce 

insanın sorumluluğunu taşıyor. Listeleri azaltıp yeni organlarıyla yeni bir hayata 

başlamaları için insanları organ nakline çağırıyor. 

Muhabir:Listenizde kadavradan organ bekleyen kaç kişi bulunuyor? 

Levent Yücetin :Yaklaşık 2 bin 200 kişi bulunuyor. 

Muhabir:Bunların ne kadarına organ bulunabiliyor? 

Levent Yücetin :Bir yıl içinde kadavradan nakil yapabildiğimiz böbrek hastası sayısı n5 

ile 50 arasında değişiyor. Antalya’da Türkiye genelinin 10 katı organ bağışı yapılıyor. 

Bizim oranlarımız İstanbul’da olsaydı bu rakam n50-500 kişiye ulaşacaktı. Avrupa 

ortalaması da 1n-15 civarında. Antalya, organ bağışı konusunda, il olarak, pek çok Avrupa 

ülkesinden iyi durumda. 

Muhabir:Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yalnızca Antalya ve civarında yaşayan 

hastalar mı organ bağışı listelerine girebilir? 

Levent Yücetin:Organ beklemek için Türkiye’nin dört bir yanından Almanya’dan, 

Avusturya’dan hatta Kanada’dan bile bize gelen Türk hastalar var. Almanya’da yaşayan 

bir hastamız kadavra listesindeydi, çağrılınca Ankara’da yaşayan birinden daha çabuk 

geldi. Türkiye’nin dört bir köşesinden kadavra bekleme listesi için buraya geliyorlar. 

Muhabir:Öncelik Antalya’da yaşayan hastaların mı? 

Levent Yücetin: Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon sistemi var, karaciğer ve kalp 

hastaları için acil bekleme listesi var. Türkiye’nin neresinden bir organ bağışı yapılırsa, 

tüm bilgiler Sağlık Bakanlığı’na bildiriliyor. Böbrek içinse kendi listenizdeki kayıtlı 

hastalar içinden doku uyumu en fazla olanlar seçiliyor. Bir kadavradaki bir böbrek için 6 

hasta çağırıyoruz. Organların kadavradan çıkarıldıktan sonra en kısa sürede nakil 

yapılması gerekiyor. Bir hastada tıbbi sorun çıktığı zaman onu gönderip diğerini 

çağırırken vakit kaybına yol açmaması için 6 hastayı çağırıyoruz. 6 hastaya tüm testler 

yapıldıktan sonra en uygun olan iki kişi seçiliyor. Buradaki öncelikli kriterler; doku grubu 

kriterinin en fazla olması, bekleme süresinin uzun olması, verici ile yakın yaşlarda olması. 

Genç bir hasta ise genç, daha ileri yaşlara ise kendi yaşına yakın vefat edenin organlarını 

veriyoruz 

Muhabir:Hastalar için geri dönmek hayal kırıklığı yaratmıyor mu? 
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Levent Yücetin: Çok zor oluyor, çok büyük bir hayal kırıklığı ama başka şansımız yok. 

Beş kez altı kez gelip geri dönen hastalar var. Bazıları ‘bir kere gelip geri döneyim’ bile 

diyor. O şansa yakın olduğunu hissetmek istiyor. 

 

4.2.1. Mülâkatın Aşamaları ve Mülâkat Sırasında Yapılması Gerekenler 
 

 Mülâkat öncesi hazırlık: 

 

 Önce mülâkatın konusu ve kiminle yapılacağı saptanır ve konuyla ilgili 

bilgi toplanır. 

 Mülâkat yapılacak kişiyle bağlantıya geçilir, görüşme için randevu alınır. 

 Sorulacak olan sorular düzenli bir şekilde sıralanır. 

 Bazı soruların mülâkat yaptığımız kişi tarafından cevaplanmaması 

ihtimaline karşı yedek sorular hazırlanır.  

 

 Mülâkatı uygulama süreci:  
 

 Mülâkat saatinde kararlaştırılan yerde olunmalıdır. 

 Mülâkat sırasında karşı tarafı konuşturmak asıl yapılması gereken iştir. 

Ancak bunu yaparken mülâkatı verenin tedirgin edilmemesi gerekir. 

 Mülâkat yapılan kişiyi dikkatle dinlemek gerekir. 

 Her söyleneni yazmak yerine önemli olanları yazmak uygun olur. 

Mümkünse konuşulanları ses kayıt cihazına kaydetmek daha doğru bir 

davranıştır. 

 Toplanan bilgiler belli bir plan dahilinde yazılmalıdır. 

 

Fotoğraf: 4.1. Bir iş adamıyla mülâkat 
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4.2.2. Yapı Bakımından Mülâkat Çeşitleri 
 

Haber mülâkat: Adından da anlaşılacağı üzere bu tür mülâkatlar haber toplama 

yöntemlerinden birini oluşturmaktadır. Gazeteciyle haber verecek kaynak arasında bir 

konuşma süreci vardır. Gazetecinin elinde mülâkatı verecek kişi hakkında ayrıntılı bilgi 

bulunmalı, ayrıca haber olabilecek unsurlara da yer verilmelidir. 

 

Telefonla mülâkat: Telefonla mülâkat her gün çok sayıda gerçekleştirildiğinden 

gazetecilerin en çok alışık olduğu bir haber toplama yöntemidir 

 

Biyografik mülâkat: Genelde dergiler tarafından başvurulan bir yöntemdir. 

Gazetelerde, kişilere yüzeysel yaklaşılmaktadır. Bir kimsenin yaşam öyküsünü, macerasını, 

belirli konu hakkında görüşlerini almak için başvurulmaktadır. Amacı kamuoyunun dikkatini 

çeken kişiyi gündeme getirmektir. 

 

Sempozyum mülâkatı (nabız yoklaması): Bu tür mülâkat genellikle bilgi sahibi 

kişilerin görüşlerini almak için başvurulan bir yöntemdir. Buna halk dilinde nabız 

yoklaması denilmektedir. Elde edilen veriler genelde olayların devamlılığını gösterecek 

şekilde kaleme alınmaktadır. Sempozyum mülâkatı yapanlar, çoğunlukla yetişmiş usta 

gazetecilerdir. Sempozyum mülâkatın konularını, özellikle basın organlarının üzerine gittiği, 

parmak bastığı ve gündeme getirdiği önemli olaylar oluşturmaktadır. 

 

Tesadüfi mülâkat: Bu çeşit mülâkatlar tamamen tesadüfe bağlıdır. Çoğu zaman belli 

bir amaç gütmez. Haber kaynağıyla muhabir tesadüfen sokakta, yemek davetinde, parkta ya 

da örneğin bir kokteylde karşı karşıya gelmektedir. 
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Tahkikat mülâkatı: Büyük kazalarda, doğal afetlerde, cinayetlerde yapılan 

mülâkatlar genelde bu türe girmektedir. Tahkikat mülâkat yönteminde, daha çok zarara 

uğrayanlarla yakınlarının görüşlerine yer verilmektedir. 

 

4.3. Röportaj ve Mülâkatın Habercilik Açısından Önemi 
 

Yazılı ve elektronik basın arasında başlayan rekabet, haber-röportajı da vitrine 

getirmiştir. Olayları genişletmek, okuru daha çok tatmin etmek, yan bilgileri ayrıntılı 

biçimde yansıtmak amacına dönük olan haber-röportaj, yazılı basında da kullanılmakla 

birlikte, günümüzde daha çok televizyon ve radyoda uygulanmaktadır.  

 

Haber röportajı belirli bir haber konusunda ön hazırlık yaparak yetkili ya da ilgililerle 

görüşerek bunları, haberden daha uzun bir şekilde ve soru cevap olarak değil de haber 

anlatım üslubuyla verilen haber şeklinde tanımlayabiliriz. Aslında her haber belirli bir 

araştırmayı ve ilgililerle görüşmeyi gerektirir. Ancak haber-röportaj türündeki yazıların, 

haber ile röportajı birleştirdiğinden farklı bir yapısı söz konusudur. 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
•“Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkalarına yapma.” özdeyişini 

arkadaşlarınızla birlikte tartışınız.  

 

• Aşağıdaki soruları kendinize sorunuz. 

 

– İnsanların bize ne şekilde davranmalarını isteriz?  

– Bu özdeyişi hayata geçirmenin faydaları nelerdir? 

–Kullandığımız kelimelerle bu kuralı nasıl bağdaştırabiliriz, bu kuralı hareketlerimize 

nasıl geçirebiliriz?  

 

• Tartışmadan sonra aşağıdaki “Bence Saygı...” ile başlayan boş alanı doldurunuz. 

Saygının size göre tanımını yapınız. 

 

 

• Saygı görmek için söyleyebileceklerimiz ve yapabileceklerimizle ilgili bir liste 

yapınız. 

Bu konuda üretebildiğiniz kadar çok fikir üretiniz. 

 

 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-3 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Yaşadığınız yerle ilgili önemli bir röportaj konusu belirleyerek, gerekli hazırlığı 

yapınız. Konunuza uygun olan yerde röportajı yapınız. Eğitim aldığınız kurumla ilgili bir 

konuda kurumun en yetkili kişisiyle mülâkat yapınız. Yaptıklarınızı arkadaşlarınıza 

okuyunuz. Sizde bu konularda arkadaşlarınızın örneklerini dinleyiniz. Çalışmalarınızı 

öğrendiklerinizin ışığında değerlendiriniz. Değerlendirmeler sonucunda, eksik ya da hatalı 

gördüğünüz konularla ilgili öğrenme faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz. Çalışmanızı iş 

sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Röportaj ve mülâkatı 

karşılaştırınız. 

 Gazete ve dergilerde röportaj ve mülâkat 

örneklerini bularak çevrenizdekilere 

okuyabilirsiniz.   

 Konuyu ve amacı belirleyiniz 

 Çeşitli kaynaklardaki röportajları amaç ve 

konularına göre dikkatlice inceleyerek 

karşılaştırabilirsiniz. 

 Görüşülecek kişiyi belirleyip, 

randevuyu alınız. 

 Görüşmeyle ilgili randevuyu alırken kişi 

haklarına saygılı olmalısınız. 

 Konu ile ilgili ön araştırma 

yapınız. 

 Arama motorlarını kullanarak belirlediğiniz 

konu ile ilgili ayrıntılı bir şekilde kaynak 

taraması yapabilirsiniz. 

 Soru hazırlayınız. 

 Soruları röportaj ve mülâkat planına uygun 

hazırlayınız ve bunların dışında yedek soru da 

hazırlamalısınız. 

 Görüşme yapınız. 
 Görüşme yapacağınız kişiye karşı nazik ve 

saygılı olumalısınız. 

 Deşifre ve ayıklama yapınız. 

 Dil bilgisi kurallarına uygun yazılar yazmak için 

gerekli materyalleri yanınızda 

bulundurmalısınız. 

 Röportaj yazınız.  Röportajınızı bilgisayarda yazabilirsiniz. 

 Mülâkat yazınız. 

 Röportaj ve mülâkata öyküleyici anlatım tekniği 

kullanarak giriş yaparsanız çalışmanız 

okuyucuların daha çok dikkatini çeker. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi röportaj için söylenemez? 

A) Yazarın kendi izlenim ve düşüncelerine yer verilir 

B) Röportaj bir haber çeşidi değildir. 

C) Herhangi bir kişiyi ya da kurumu tanıtmak amacıyla yazılır. 

D) Röportaj, gözleme dayanır. 

E) Röportajda fotoğraf kullanmak önemlidir  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi mülâkat için söylenemez? 

A) Soru-cevap şeklinde yapılır. 

B) Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için yapılır. 

C) Konunun uzmanı olan kişilerle yapılır. 

D) Haberciliğin temeli genelde mülâkata dayanır. 

E) Mülâkat yazıya dökülürken soru-cevap şeklinde yazılmaz. 

 

3. Mülâkat öncesi hazırlıkta aşağıdakilerden hangisi yapılır? 

A) Nazik ve özenli olunur. 

B) Karşı taraf konuşturulur. 

C) Sonuç belli bir plan dâhilinde yazılır. 

D) Mülâkat için randevu alınır. 

E) Konuşmalar kayıt cihazına kaydedilir. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından mülâkat çeşitlerinden değildir? 

A) Haber mülâkat 

B) Biyografik mülâkat 

C) Rastgele mülâkat 

D) Tahkikat mülâkat 

E) Telefonla mülâkat 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi daha çok doğal afetlerde zarara uğrayanlarla yapılan mülâkat 

türüdür? 

A) Tahkikat mülâkatı 

B) Şahsiyet mülâkatı 

C) Sempozyum mülâkatı 

D) Telefonla mülâkat 

E) Biyografik mülâkat 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

 

 

Basın bülteninin ne olduğunu öğreneceksiniz. Basın bültenlerinin habercilik açısından 

önemini kavrayacaksınız. 

 

 

 

 

 Farklı kurum ve kuruluşlardan basın bültenleri toplayıp dosyalayınız.  

 Bu bültenlerdeki faaliyetlerin basına nasıl yansıdığını araştırınız 

 Basın bültenlerinden habercilikte ne şekilde yararlanıldığını araştırınız. 

 

5. BASIN BÜLTENİ 
 

Basın bültenleri kişi ya da bir olayla ilgili duyuru yapmak, herhangi bir konuda 

bilgilendirmek veya kişi ya da kurum imajı oluşturmak amacıyla yazılmaktadır. 

 

5.1. Basın Bülteni Tanımı 
 

Basın bültenleri, kurum ile ilgili etkinlikleri, stratejileri, düşünceleri ve olayları içeren 

haber değeri taşıyan, önemli bilgilere yer veren ve medyaya gönderilen yazılı metinlerdir. 

Daha kısa bir şekilde “Basın bülteni, kurumun faaliyetlerini basına periyodik olarak 

duyurmak amacıyla hazırlanan duyuruları yazılarıdır.  

 

Bültenler, kurumun çalışmalarıyla ilgili kişi ve grupları bilgilendirmek amacıyla belirli 

zamanlarda yayımlanır. Basın bültenleri, basınla ilişkilerde kullanılan en yaygın 

yöntemlerden biridir. Haftalık ve aylık olduğu gibi önemli bir etkinliğin özellikle 

hatırlatılması için zamana bağlı olmaksızın da çıkarılabilmektedir. Basın bültenleri sayesinde 

basın görevlileri, kurumun etkinliklerini daha kolay izleyebilmekte ve haber değeri olan 

gelişmeleri değerlendirme yoluna gitmektedir.  

 

Habercilikte en çok kullanılan yöntemlerden biri olan basın bültenlerinde kurumun 

amblemi, adresi, telefon ve faks numaraları, hangi tarihte çıkarıldığı, kaçıncı yılı olduğu ve 

bülten numarası yer almalıdır.  

 

Basın bültenleri içerik bakımından haber özelliği taşımalıdır. Ayrıca bülteni yazan 

kişinin objektif gazetecilik kurallarına uyması da gerekmektedir. Basına gönderilen bültenler 

güncel nitelik taşımalı ve basın organlarına sabah saatlerinde ulaştırılmalıdır. 

 

 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 5 

 

 

 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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5.2. Basın Bülteni Yazma Teknikleri   
 

Gerek zamana ve duruma göre yayınlanan basın bültenleri gerekse periyodik biçimde 

belli aralıklarla hazırlanarak gönderilen basın bültenleri Frank Jafkins’e göre aşağıdaki 

formüle uygun olarak yazılmalıdır.  

 

KONU: İçerik  

ORGANİZASYON: Kuruluşun adı   

YER: Kuruluşun yeri  

AVANTAJLAR: Sunulan yenilik ve avantajları   

UYGULAMA: Ürün ya da hizmetten yararlanacak kişiler  

AYRINTILAR: Ürünün rengi, ücreti, performansı ile ilgili ayrıntılar   

KAYNAK: Haberin kaynağı (Örneğin haberleşme merkeziyle olayın gerçekleştiği yer 

birbirinden farklı olabilir.)  

 

 

Basın bültenlerinin bu formüle uygun olarak yazılması, yazım aşamasında, gerekli 

bilgilerin bültende yer almasını sağlarken yazdıktan sonra aktarılması gereken bir noktanın 

atlanıp atlanmadığını kontrol imkânı sağlamaktadır.  

 

Frank Jefkins formülünün yanında basın bültenlerinin genelde iki çeşit hazırlama 

tekniği vardır. Bunlar:   
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5.2.1. Düz Metin Hâlindeki Basın Bültenleri  
 

Kurumla ilgili ya da kurumun yöneticisi tarafından doğrudan verilen ve haber aktarma 

yüklemlerinin kullanılmadığı metinlerdir. Düz metin basın bültenlerinde, olay yetkili kişinin 

ağzından doğrudan aktarılır. Bu tür bültenleri, bir muhabirin alarak haber şekline 

dönüştürmesi, habere başlık ve spot ekleyerek yetkili kişinin aktardığı sözleri haber aktarma 

yüklemleriyle süsleyerek haberde işlemesi gereklidir.  

 

Düz metinleri habere dönüştürürken cümle sıralarını ve sözcükleri aynen 

uygulayacaksın diye bir zorunluluk yoktur. Burada yapılması gereken basın bültenini bir 

bilgi kaynağı olarak kabul ederek haberi yazmaktır.  

 

5.2.2. Haber Hâlindeki Basın Bültenleri  
 

Bu tür bültenler, başlık, spot, haber metni ve ara başlıklarla, haber yazımının tüm 

unsurlarını içerecek şekilde hazırlanır. Bu tür bültenlerin haber merkezlerinde ufak 

değişikliklerle yayına verilmesi mümkün olmaktadır. Bu nedenle bu bülten türü haber 

merkezleri tarafından ek çaba sarf ettirmemesi nedeniyle daha fazla tercih edilmektedir. 

 

Örneğin,   

 

Ulusal bir felaket hâline gelen orman yangınlarına karşı alınacak önlemlere ilişkin, 

Orman Bakanlığınca bir bildiri yayımlandı.  

 

Bildiride, kaynaklarımız arasında, ormanların ayrı bir yeri ve önemi bulunduğuna 

dikkat çekilirken küçük ihmaller sonucu çıkan yangınların büyük ölçüde zarara yol 

açtıkları belirtildi.   

 

5.3. Basın Bülteni Çeşitleri 
 

5.3.1. Bilgi Amaçlı  
 

Kurum veya firmayla ilgili gelişmelerin, kadro değişikliklerinin, yeni bir 

ürünün tanıtımının veya “haber” nitelikli olayların rakamlar ve teknik terimlerle 

derinlemesine anlatılmasıdır.  

 

5.3.2. Davet Amaçlı  
 

Yapılacak olan etkinlikle ilgili basına haber vermek ve basının katılımını sağlamak 

amacıyla yazılan bültenlerdir. Etkinliğin amacının ne olduğu, niçin yapıldığı, nerede 

yapılacağı, saati, kimlerin katılacağını, etkinlik programının ne olduğu ana hatlarıyla 

anlatılır. Davete cevap istenir, irtibat telefonu ve davetle ilgilenen kişinin adı yazılır. 
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5.4. Basın Bültenlerinin Habercilik Açısından Önemi 
 

Basın bülteni kurumların en yaygın biçimde başvurduğu bilgilendirme ya da iletişim 

aracıdır. Büyük işletmeler, kuruluşlar, çeşitli yönetimler, basınla ilişkilerin sürekliliğini 

sağlamak için ve yaptıkları etkinlikleri duyurmak için basına yönelik haber bültenleri 

yayınlarlar. 

 

Belli bir olayla ilgili bir bilgiyi bütün kitle iletişim araçlarına aktarmak amacıyla 

gönderilen basın bültenleri, hala geçerliliğini koruyan ve basınla ilişkiler kapsamındaki 

yöntemler arasında en ön sırada yer alan basın çalışmasıdır. 

 

Basın bültenleri haberciler için de başvurulan önemli haber kaynaklarından birisidir. 

Basın bültenleri haber yapma, olayları takip etme konusunda muhabirlere kolaylık sağlar. 

Muhabir kendisine gelen basın bültenlerini haber yaparken dikkatli bir çalışma yapması 

gerekir.  

 

Basın bültenleri genellikle ait olduğu kuruluşun adıyla yayınlanır. Oysa muhabirin 

yapması gereken, kurumun reklamını yapmak değil, basın bültenlerinde yer alan bilgileri, 

kamu yararına uygun bir şekilde haber yapmaktır. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. 

 

1. Kişi veya kurumların yapılacak etkinliklerle ilgili basına yönelik duyuru metinlerine 

…………………  ………………… denir. 

 

2. Basın bültenleri ………….. ………… ve davet amaçlı olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

Aşağıda verilen ifadelerin başındaki boşluğa doğru ise (D) yanlış ise (Y) koyunuz. 

 

3. (   ) Basın bültenleri haftalık ve aylık olduğu gibi önemli bir etkinliğin özellikle 

hatırlatılması için zamana bağlı olmaksızın da çıkarılabilmektedir. 

 

4. (   ) Düz metin halindeki basın bültenleri üzerinde muhabirin herhangi bir değişiklik 

yapmasına gerek yoktur. 

 

Aşağıdaki soruyu dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi basın bültenini ifade eder?  

 

A) Belirli bir formatta yazılan, kişiler, kurumlar ve etkinliklerle ilgili duyuru amaçlı 

basına yönelik metinleridir.  

B) Belirli bir formatta yazılan, kişiler, kurumlar ve etkinliklerle ilgili duyuru amaçlı 

halka yönelik metinleridir.  

C) Yayın periyodu belli olan bilgilendirme amaçlı süreli yayınlardır.  

D) Siyaseti ekonomi, edebiyat, bilim, meslek, teknik gibi çeşitli konuları gazetelerden 

daha geniş inceleyen, günlük olmayan periyodik basılı yayınlardır. 

E) Toplumda değerli görülen birinin hayatını gazete veya dergilerde kaleme almaktır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. 

 

1. Öyküleme, ………………. ya da tasarlanan olayların anlatılması demektir. 

 

2. Serim, …………………ve …………….……öyküleyici anlatımın öğeleridir. 

 

3. Seçilen bir konu üzerindeki görüşleri, düşünceleri, kesin kurallara, yargılara 

bağlamadan çekici bir dille anlatan yazılara……………………  denir. 

 

4. Bir düşünceyi, bir kişiyi, bir sanat eserini inceleyip olumlu, olumsuz yanlarını 

belirtmek için yapılan ………………………………………… denir. 

 

Aşağıda verilen ifadelerin başındaki boşluğa doğru ise (D) yanlış ise (Y) koyunuz. 

 

5. (   ) Fıkra yazarken düşünceyi ispatlama kaygısı yoktur.  

 

6. (   ) Eleştirmen konunun sadece olumsuz yönlerini ele alır. 

 

7. (   ) Röportaj, aynı konuda, tek yazı, olabildiği gibi dizi yazılar biçiminde de olabilir 

 

8. (   ) Mülâkat sırasında karşıdakini dikkatle dinlemeye gerek yoktur 

 

9. ( ) Biyografik mülâkatta amaç kamuoyunun dikkatini çeken kişiyi gündeme 

getirmektir. 

 

10. (   )Röportajda birden fazla fotoğraf yazıya eklenebilir. 

 

11. (   )Hiç görüşme yapmadan da röportaj yazılabilir. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi araştırma inceleme yazılarından değildir? 

A) Gezi yazıları 

B) Tanıtım yazıları 

C) Portre 

D) Deneme 

E) Yaşam Öyküsü 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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13. Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazılarından değildir? 

A) Deneme  

B) Fıkra 

C) Makale 

D) Mülâkat 

E) Eleştiri 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 öyküleme 

2 düğüm, çözüm 

3 D 

4 Y 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 fikir yazısı 

2 eleştirmen 

3 deneme 

4 Y 

5 D 

6 Y 

7 Y 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 CEVAP ANAHTARI 

 

1 gezi yazısı 

2 araştırma inceleme 

3 B 

4 C 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 4 CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 E 

3 D 

4 C 

5 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 5 CEVAP ANAHTARI 

 

1 basın bülteni 

2 bilgi amaçlı 

3 D 

4 Y 

5 A 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 yaşanan 

2 düğüm, çözüm 

3 deneme 

4 eleştiri 

5 D 

6 Y 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 D 

11 Y 

12 D 

13 D 
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