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AÇIKLAMALAR 
KLAMALA 

R 

ALAN Gazetecilik 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Haber Toplama 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/36 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye, öğrenciye haber için veri toplama ile ilgili 

bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Haber toplamak için hazırlık yapabileceksiniz. 

2. Haber toplamak için gerekli araç-gereci 

hazırlayabileceksiniz. 

3. Uzmanlık alanına göre haber toplayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, işletme, kütüphane, ev, bilgi 

teknolojileri ortamı, sinema, tiyatro, konferans gibi 

kendi kendine ve grupla çalışabileceğiniz tüm 

ortamlar. 

Donanım: Fotoğraf makinesi, kamera, not defteri, ses 

kayıt cihazı, kalem, cep telefonu, bilgisayar, internet. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendirebileceksiniz. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrencimiz, 

 

Olay yerine zamanında gitmek, olayı izleyip eksiksiz not almak, haber kaynaklarından 

bilgi toplayıp değerlendirmek, gazetecilik mesleğinin hem rutin hem de en önemli 

faaliyetleridir. Haberin doğru ve eksiksiz bir şekilde yazılabilmesi için haber toplama 

aşamasında habere kaynak oluşturan bilgi, belge ve görüntülerin doğru ve eksiksiz bir 

şekilde toplanması; güvenilir ve objektif haberciliğin de gereğidir. Ayrıca haberle ilgili 

gelişmeleri takip edebilmek için gazetecinin bilgili ve kültürlü olmasının yanı sıra zengin bir 

arşive de sahip olması ve mesleki etik ve yasal ilkelerden haberdar olması bir zorunluluktur. 

 

Elinizdeki bu bireysel öğrenme materyali,  gazetecilik mesleğinin temelini oluşturan 

haber toplama faaliyetinde rehberiniz olacaktır. Bu bireysel öğrenme materyali sayesinde not 

almanın önemini kavrayacak, etkili not alma yöntemlerini öğrenecek, haber kaynaklarını 

tanıyacak ve bu kaynaklardan uzmanlık alanlarına göre haber toplama yöntemlerini 

öğreneceksiniz. Toplanan bilgilerin değerlendirilmesinin ve bilgilerin doğrulatılmasının 

önemini kavrayacaksınız. Bu sayede haber toplama aşamasında ihtiyaç duyduğunuz 

donanıma sahip olacaksınız. 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

Haber toplamak için hazırlık yapabileceksiniz. 

Haber toplamak için gerekli araç-gereci hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Gazeteciler haber yapmak için gerekli olan bilgileri nereden alırlar? Araştırıp 

not alınız. 

 Bir hafta süreyle ulusal gazeteleri inceleyerek haberlerinin kaynaklarını not 

alınız. 

 Bir gazeteye giderek muhabirlerin haberleri toplama yöntemlerini gözlemleyip 

notlar alınız.  

 Muhabirlerin haber toplarken karşılaştıkları sorunları araştırınız. 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

1. HABER İÇİN HAZIRLIK 
 

Bir olay karşısında önce düşünmek ve haber yapılacak odak noktasını bulmak gerekir. 

Odak noktası haber değerleri çerçevesinde bulunabileceği gibi şu soruya yanıt verilerek de 

bulunabilir: “Bu olay ne haberidir?” 

Olayın ne haberi olduğu sorusuna genellikle haber yazmanın en temel formülü olan 

5N1K’nin sorularıyla yanıt verilir: Bu olayda önemli olan ne, kim, neden, nerede, ne zaman, 

nasıl sorularından hangisidir? Eş deyişle hangi soru daha önemlidir? Bu soruya yanıt 

vermek, haberin odak noktasını bulmak anlamına gelir. 

Bu soruyu bulmakta da zorlanılıyorsa başka bir soru daha kullanılabilir: “Peki, bu 

olayı yakın bir arkadaşıma anlatmak istesem  ilk ne söylerdim?” İşte bu sorunun yanıtı hem 

olayın “ne haberi” olduğunu bize söyler. Hem de haberin girişini yazmada büyük kolaylık 

sağlar. 

“Bu olayı yakın bir arkadaşıma anlatsam  acaba hangi soruların yanıtlarını merak 

ederdi?”, “Acaba bu olayla ilgili olarak hangi soruların yanıtlarını mutlaka bulmalıyım?”. 

İşte bu soruların yanıtlarının bulunup not edilmesi, haber yazma sürecinin bilgi toplama 

aşamasını oluşturur. 

Bilgi toplamanın iki temel kuralı vardır: “Her türlü bilgiyi not al.” ve “Asla bir 

kaynakla yetinme. Bu bağlamda “haber kaynağı” kavramının ne anlama geldiğini ve bu 

kaynaklardan bilgi toplarken kullanılacak not alma ve veri toplama yöntemlerini iyi 

kavramak gerekmektedir. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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1.1.Haber Kaynakları 

 
Haber kaynaklarını; habere konu olan olay, kişi ya da durum hakkında bilgi alınan kişi 

ya da kuruluş, görüntü malzemesi (olayı ya da durumu aktaran), kitap, dergi, rapor vb. olarak 

tanımlayabiliriz. Haber kaynakları gündemin belirlenmesinde etkilidir. Muhabir haberini 

kaynaktan aldığı bilgiler çerçevesinde oluşturur. Bu bilgilerin doğru olup olmadığını başka 

kaynaklardan aldığı bilgilerle karşılaştırarak öğrenir. Oluşturulan haberlerde kaynağın 

belirlenmesi hem alınan bilginin kimden, nereden alındığını gösterir hem de haberin 

güvenilirliğini sağlar. 

 

1.1.1. Genel Anlamda Haber Kaynakları 
 

Gazeteciler, haber toplama yönünden çeşitli kaynaklardan yararlanır. Bu kaynakları en 

basit bir sınıflandırma ile ikiye ayırmak mümkündür. 

 

 Birinci El Kaynaklar 

 

Birinci el kaynakları; olayı yaşayan, gören ya da olayla ilgili bilgi verebilecek 

kaynaklar olarak tanımlayabiliriz. Siyaset, ekonomi, sanat, kültür, spor vb. alanlarda karar 

mekanizmasında bulunanlar (bürokratlar da dâhil) birinci el kaynaktır.  

 

Muhabirin bizzat olayların içinde yaşayarak elde ettiği verilerle haberi oluşturmasına, 

birinci el kaynaklardan haberin toplanması denir. 

 

Fotoğraf 1.1: Olay yerinde muhabir 

Muhabirin tören, sempozyum, konferans, basın toplantısı, açık oturum vb. her türlü 

sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikte hazır bulunarak gözlemleri sonucu topladığı bilgi, 

ayrıntı ve belgelerle haberi düzenlemesi, haber unsurlarını telefonla ya da yüz yüze mülakat 

yöntemiyle toplaması gibi bütün bu çalışmalar, birinci el kaynağa örnek oluşturmaktadır. 

 

 İkinci El Kaynaklar 
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Gazeteciler, gözleyemeyecekleri olaylara ilişkin bilgileri ise ikinci elden öğrenme 

yoluna gider. Başka bir deyişle muhabirler, ikinci el kaynaklara dayanarak da haber yazar. 

 

Haber ajansları, basın bildirileri, bültenler, açıklamalar, kamu ve özel sektör 

kuruluşları, odalar, dernekler, vakıflar ve kişilerden çeşitli yol ve yöntemlerle gelen bilgi, 

belge ve veriler ikinci el haber kaynakları arasında yer almaktadır. 

 

Fotoğraf 1.2: Belgeler 

İkinci el kaynaklar, genelde hem haberi oluşturan ham maddelerdir hem de 

gazetecinin daha önce topladıklarının denetiminde kullanılabilecek önemli metinlerdir. 

 

Gazeteci, resmî olsun olmasın ikinci el kaynakları anlayarak okumalı ve iyi 

değerlendirerek kullanmalıdır. Burada gazetecinin iyi eğitim görmüş olması, hatta dalında 

uzmanlaşmış olması önemli rol oynar. 

 

1.1.2. Yapısal Bakımdan Haber Kaynakları 
 

 Resmî Kaynaklar 

 

Bütün kamu kuruluşları, farklı ülke hükümetlerinin temsil edildiği uluslararası 

kuruluşlar ve benzer kurumlar resmî haber kaynaklarıdır. Ülkemizdeki bazı rutin resmi haber 

kaynakları: 

 

 Cumhurbaşkanlığı, 

 Başbakanlık ve Bakanlıklar, 

 Parlamento, 

 Valilik, 

 Kaymakamlık, 

 Belediye Başkanlıkları, 

 Belediye Meclisleri, 
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 Çeşitli Kamu Kuruluşları,  

 Adliye, vs. 

 

 Özel Kaynaklar 

 

Sendikalar, meslek odaları ve kuruluşları, dernekler, vakıflar gibi sivil toplum 

örgütleri, işletmeler, çok uluslu kuruluşlar ve şirketler özel haber kaynaklarıdır. 

 

 Haber Ajansları 

 

Hukuki statüsü ne olursa olsun, genel anlamda haberleri kitle iletişim araçlarına 

aktaran, yasaların hükümlerine, ticaret kurallarına uygun, olanak verdiği ölçüde tam ve 

tarafsız bir hizmet götüren kuruluşlara haber ajansı denir. 

 

Uluslararası ve ulusal haber ajansları da haber kaynağıdır. Uluslararası ve ulusal haber 

ajanslarından bazıları şunşardır: Reuters (İngiliz), ABD kaynaklı Associated Press (AP), 

Fransız Agence France Presse (AFP), Rusya’nın Tass-Itar, İtalya’nın ANSA vb. 

 

Fotoğraf 1.3: Anadolu Ajansı 

Türkiye’de; Anadolu Ajansı (AA), Doğan Haber Ajansı (DHA), Ankara Ajansı 

(ANKA), İhlâs Haber Ajansı (İHA), vb. 

 

 Ulusal ve Uluslararası Kaynaklar 

 

Ulusal ve uluslararası kitle iletişim araçları aynı zamanda haber kaynağı işlevini de 

üstlenmişlerdir. Çeşitli kaynaklardan haber alan bu kitle iletişim araçları, tüketici olmalarına 

karşın, bazı durumlarda, üreticilik de yapmaktadır. Örneğin, CNN, BBC, ABC, CBS gibi 

radyo ve televizyonların haberleri, gerek dinleme servisleri aracılığıyla gerekse abone 

yöntemiyle diğer yayın organlarına aktarılmaktadır. 

 

Dış ülkelerde yayımlanan bazı gazete ve dergiler de birer haber kaynağı olarak 

değerlendirilir. 



 

 8 

 

Fotoğraf 1.4: BBC haberler 

 

Örneğin, 

 

 ABD yayını gazeteler: İnternational Herald Trubune, USA Today, New York Times, 

Wall Street Journal, Washington Post. 

 

Fotoğraf 1.5: New York Times 

 ABD yayını dergiler: Time, Newsweek, US News And World Report, Business 

Wekk, Fortune, Forbes. 

 İngiliz yayını gazeteler: The Independent, The Guardian, Sun, Daily Mirror, Daily 

Express, Financial Times, Daily Telegraph, Today, European. 

 İngiliz yayını dergiler: The Economist. 

 Fransız yayını gazeteler: Le Monde, Le Figaro, France Soir, Liberation, Le Matin, 

Le Soir. 

 Fransız yayını dergiler: Paris Match, Le Novel Observateur, Le Express, Le Point, 

Le Figaro. 

 Alman yayını gazeteler: Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgmninr Zeitung, Das 

Bild, Die Welt.  

 Alman yayını dergiler: Der Spiegel, Stren, Bunte, Kapital. 

 İtalya yayını gazeteler: La Perppubblica, Corriera Della Serra, II Messagero, La 

Stampa.  
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Fotoğraf 1.6: Der Spıegel 

 İtalya yayını dergiler: Epoca, Panorama, II Venerdi, Sette. 

 

 Diğer Kaynaklar 

 

Teknolojik gelişmeler ve çağdaş gazetecilik alanındaki hızlı değişimler, haber 

kaynaklarını da çeşitlendirmiştir. Klasik anlamda haber kaynaklarına yenileri de 

eklenmektedir. İnsanı ilgilendiren konuların gelişmesi ve çeşitlenmesiyle yeni haber konuları 

dolayısıyla da yeni haber kaynakları ortaya çıkmaktadır ( sosyal medya, uzay çalışmaları, 

çevre, hava ve deniz kirliliği, küresel ısınma vs.).  

 

İnternet de günümüzde hemen bütün devlet kurumlarının, ticari kuruluşların ve sivil 

toplum örgütlerinin sitelerinin olduğu önemli bir sanal yerleşim yerleri hâline dönüşmüştür. 

Artık kurum ve kuruluşlar, kendileriyle ilgili hemen tüm gelişmeleri, duyuruları, bültenleri 

İnternet üzerinden de yayımlamaya başlamışlardır. İnternet’teki bu yayınlar, haberciler için 

yeni bir haber kaynağı oluşturmuş ve geleneksel medya, haber ajansları ve haber 

sitelerindeki muhabir ya da editörler, kurumların bu sitelerinden haber derlemeye 

başlamışlardır. Bu bağlamda İnternet’in haber kaynağı olarak her geçen gün daha fazla 

kullanılması söz konusu olmaktadır.  

 

Haber yapabilmek için her zaman muhabirler haber kaynaklarının bulunduğu yere 

gitmezler, bazen haber kaynakları da yayın kuruluşlarına gelirler. Örneğin, Başbakan, 

Bakanlar, Valiler, Belediye Başkanları, sivil toplum örgütlerinin liderlerinin basın 

kuruluşlarını ziyaretleri sırasında yaptıkları açıklamalar da habere kaynak oluşturmaktadır. 

 

Kişiler, ziyaret amacı dışında sadece haberleri iletmek için de basın-yayın 

kuruluşlarına gelirler. Ancak ayağa gelmiş kaynaktan alınan bilgilerin yönlendirme amaçlı 

olabileceği de düşünülerek  ziyaretçinin verdiği bilgilerin doğruluğu denetlenmeli eğer haber 

yazılacaksa da bu denetimin ardından yazılmalıdır.  

 

Doğal afetler, kaza yangın, cinayet vb. aniden gelişen olayları gören ve duyan kişiler, 

telefonla ya da başka kitle iletişim aracıyla, basını haberdar etmektedir. Bu kişiler de ikinci 
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el haber kaynağı konumundadır. Muhabir, bu ana bilgiyi aldıktan sonra ya olay yerine gider 

ya da araştırmasını yaparak ayrıntısını öğrenir ve haberini düzenler. 

 

Bir başka haber kaynağını da diğer yayınlar oluşturmaktadır. Örneğin, başka dergi ve 

gazetedeki ilginç bir haber, yazı ve açıklama önemli unsurları içerebilir. Bunlardan 

yararlanılarak yeni, hatta özel haberler üretmek mümkündür. 

 
1.1.3.Kurumların Resmî Yetkilileri 

 

Gazetecilerin haber kaynaklarını, daha önceki öğrenme faaliyetinde ele almıştık. 

Resmî ve özel kurumlarda herkesten bilgi alamayacağımızı bilmemiz gerekir. Her kurumda 

basına açıklama yapacak kişiler yetkili kişilerdir. Örneğin, il için önemli olayların 

açıklamasını Vali yapar. Belediye ile ilgili olaylardaki yetkili kişi Belediye Başkanı’dır. 

Alınan bilgiler değerlendirilirken kaynakların önemlilik sıralamasına da dikkat etmek 

gerekir. Örneğin, bir polis şefinin vereceği bilgi, sokakta olayı uzaktan gören kişinin uzun 

anlatısından çok daha önemlidir. Bazı durumlarda da üçüncü kişilerin verdikleri küçük bir 

ayrıntı, haberin temelini oluşturabilmektedir. 

 

Her zaman yetkili kişiler basınla ilişkilerini kendileri yürütmez. Basınla ilişkileri 

sürdürmek için bazı birimler ve kişiler görevlendirilmiştir.  

 

 Basın ve Halkla İlişkiler Birimi 

 

Kurum ile ilgili çeşitli bilgi, haber ve açıklamaları kamuoyuna duyurmakla görevli 

birim halkla ilişkiler birimidir. 

 

Halkla ilişkilerde hedef kitleyle iletişim kurmada en çok kullanılan kaynak, basındır. 

Kurumlar basınla, gazetecilerle karşılıklı anlayışa dayanan iyi ilişkiler kurmalıdır. Onların 

görev ve gereksinimlerini tanıyarak birlikte çalışabilme ortamı yaratmaları; basının haber 

alma, kurumun da halkla ilişkiler gereksiniminin giderilmesinde önemli rol oynamaktadır. 

 

Basının önemini çok iyi bilen halkla ilişkiler uzmanı, basına düzenli olarak 

kurumlarıyla ilgili güncel haberleri hızlı ve doğru bir biçimde göndererek onlarla sürekli, 

karşılıklı  güven ve anlayış çerçevesinde iyi iletişim kurarak basının güvenini kazanmak 

zorundadır. Kurum amaçları doğrultusunda hedef kitleyi ikna etmek, onların tutum ve 

davranışlarını kimi zaman pekiştirmek, kimi zaman da değiştirmek ister. Bunları yaparken de 

basından yararlanır. Basın bültenleri, basın makaleleri, röportaj vb. araçlarla kurumları 

hakkında bilgi verir. 

 

 Basın Büroları 

 

Basın bürolarını, kitle iletişim araçlarıyla kurum veya kuruluşun yönetimi arasındaki 

ilişkileri düzenlemek için kurulmuş birimler olarak tanımlayabiliriz. Bürolar, tüm kitle 

iletişim araçlarıyla ilişki kurmaya çalışır, kurum ve kuruluşlarla bu araçlar arasında bir köprü 

işlevi görür;  ancak yazılı basının bu ilişki içinde özel bir yeri bulunur. Yapılan 

araştırmaların sonuçlarına göre bakanlık ya da genel müdürlüklerin halkla ilişkiler 
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birimlerinin çalışmaları, asıl olarak gazetelere yöneliktir. Yönetimle ilgili ve halkın 

öğrenmesinde sakınca görülmeyen bilgileri kitle iletişim araçlarına aktarma, bu bilgilerde 

birlik ve uygunluk sağlama, yanlış yorum ve gereksiz genellemelere engel olma ve yerli 

yerince işleyen bir iletişim ağı kurma basın bürolarının başlıca görevidir. 

 

 Basın Danışmanlığı 

 

Resmî ya da özel kurumlarda basınla ilişkileri düzenleyen ve kurumun çalışmaları 

hakkında bilgi veren birimdir. 

 

 Basın Sözcüsü 

 

Herhangi bir kişi ya da kurum adına basına açıklama yapmaya yetkili temsilcidir. 

 

 Basın Ataşeleri 

 

Ataşe, bir ülkenin başka bir ülkedeki diplomatik görevlerinde belirli bir uzmanlık alanı 

ile ilgili olarak temsil ve bilgi toplama vazifelerini icra eden elçilik görevlisidir. Basın ataşesi 

ise yazılı, görsel-işitsel ve İnternet medyasında uzmanlaşmış elçilik görevlisi ve 

danışmanıdır.  

 

Basın ataşelerinin görevlerini yürütmek için yararlandıkları farklı çalışma usulleri 

vardır. Örneğin, bildiri yayımlama, basın bülteni hazırlama, web sayfası için haber ve duyuru 

hazırlama, elçiliğin sosyal medya sitelerini kurma ve takip etme,  telefonla ve yüz yüze 

konuşmalar yapma, basın toplantısı veya basın için özel gösteriler, kokteyller düzenleme, 

makaleler yazdırma gibi. 

 

1.2.Haber İçin Veri Toplama 
 

Gerekli durumlarda haber kaynaklarına hızlı bir biçimde ulaşarak doğru ve eksiksiz 

bilgi toplama becerilerinin geliştirilmesi habercilik açısından oldukça önemlidir. Haber 

kaynaklarına doğru zamanda ulaşıp olayla ilgili doğru bilgi ve belgeleri toparlayarak bu 

bilgileri diğer kaynaklardan doğrulatmak gerekmektedir. Bu bağlamda farklı haber toplama 

yöntemleri ortaya çıkmaktadır fakat hangi yöntem olursa olsun gazetecilikte   “not alma” çok 

önemlidir. Muhabir olayı izlerken ya da ikinci el kaynaktan verileri sağlarken önce not alır, 

sonra bunları okuyarak değerlendirir ve verileri sıraya koyarak yazar. Buradaki en önemli 

noktalardan birisi ise muhabirin hangi sorulara cevap aradığıdır. Muhabir not alırken yani 

haber için ilk verilerini toplarken ya da sorularını sorarken haber yazmanın en temel formülü 

olan 5N1K’nin sorularına yanıt arar:  Ne, Kim, Neden, Nerede, Ne Zaman, Nasıl? 

 

1.2.1.Not Alma Teknikleri 
 

Bir konuyu, bir düşünceyi, bir duyguyu kısaca yazmaya “not alma” denir . 

Bir metni okurken bir konuşmayı dinlerken ya da günlük hayatımızın herhangi bir 

anında dikkatimizi çeken bilgi, durum ve izlenimleri not etmenin sayısız faydaları vardır. 
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Aldığımız notlar, konu ile ilgili bilgilerin hatırlanmasını, tekrarlanmasını, düzenlenmesini 

kolaylaştıracaktır. 

 

Nota gereksinim duyulan durumlarda ön hazırlık olarak yeter sayıda kalem, kâğıt ve 

ses kayıt cihazı bulundurulmalıdır. Haberin doğruluğunu kanıtlamada ses kaydı önemlidir. 

Bazı durumlarda, açıklamayı yapan kişiler, daha sonra sözlerini inkâr ederek muhabirleri güç 

durumda bırakabilmektedirler. Bu nedenle kayıtlı sesler olaya açıklık getirmektedir. 

 

Not alırken özel işaretler ve kısaltmalar kullanarak not ederiz. Bir konuşmada sık sık 

aynı sözcük geçiyorsa yeniden yazmak yerine kısaltmasını kullanabilirsiniz. 

 

Not almada uyulması gereken ilkeler: 

 

 Aynen yazmak yerine, önemli ayrıntıları kısaca yazmak, 

 Konunun özünü kaçırmamak, 

 Özel  işaretlerden ve kısaltmalardan yararlanmak, 

 Zaman geçirmeden, eksikleri tamamlayarak, yanlışları düzelterek, tekrarları 

çıkartarak yeniden yazmak, 

 Konulara göre sınıflandırmak, kaynakları belirtmek, ilgili arşivlerde 

saklamaktır. 

 

 Duyduklarından Not Almak 

 

Dinlediklerimizin pek çoğunu belli bir zaman içinde unuturuz. Hatta hiç 

unutmayacağımızı sandığımız, iyi öğrendiğimize inandığımız nice bilgileri sonradan 

unutmuşuzdur. 

 

Dinleme sırasında kalıcı bir bilginin oluşması için not almak bir zorunluluktur. 

Dinlerken not alarak konuyu ve konuşmacıyı daha rahat takip edebilir, söylenenleri daha iyi 

anlayabilir, ana fikri ve onu destekleyen yardımcı fikirleri daha kolay bulabilir. Not alarak 

edindiğimiz bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlayabiliriz.  

Yazma konuşmaya göre daha fazla zaman almaktadır. Yapılan bir araştırmada 

dakikada 150 sözcük söylenebildiği hâlde, aynı zaman diliminde ancak 27 sözcüğün 

yazılabileceği ortaya çıkmıştır. Herkesin kendine özgü bir not alma yeteneği vardır. 

 

Alınan notların daha sonra sıraya konularak düzenlenmesi gereklidir. Bu nedenle 

özenli çalışmak gerekir. Not almaya başlamadan önce dinlemek, anlamak, analiz etmek ve 

seçmek gibi yetenekler de bir araya getirilmelidir. 

 

Not alma soru sormayı da kolaylaştırır. Örneğin, bir basın toplantısında alınan notlar 

kontrol edilerek eksik kalan bölümler  muhabir tarafından konuşmacıya yöneltilmektedir. 

 

 Okuduklarından Not Almak 

 

Özellikle araştırma amacıyla okuyan her kişi, konuyla ilgili notları almak 

mecburiyetindedir. Çünkü insan, faydalandığı her kaynağı her yere kolayca taşıyamaz. Oysa 

alınan notları taşımak kolaydır.  
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Metni okurken iki türlü not alınır: 

 

 Doğrudan yani aynen aktararak not alma: Buna alıntı da denir. Alıntı, 

bir cümleyi veya metnin bir bölümünü hiçbir değişikliğe uğratmadan 

olduğu gibi aktarmak demektir. 

 

Okuduğumuz metindeki bazı cümleler veya bölümler, araştırmamızı destekleyecek, 

bize yardımcı olacak nitelikteyse aynen alınabilir. Bu tür notlar, tırnak içinde “…..” 

gösterilmelidir. 

 

 Dolaylı  yani özetleyerek not alma: Buna dolaylı aktarma da denir. Bu 

tür not almada okuduğumuz metnin ana fikrini, önemli noktalarını kendi 

ifademizle yazarız. Aldığımız notların tırnak içinde gösterilmesine gerek 

yoktur. 

 

 Gördüklerinden Not Almak 

 

Her gün gelip geçtiği cadde üzerindeki binaların durumu hakkında sorular yöneltilen 

bir kişi, eğer o caddeden sadece etrafına bakınarak gelip geçmişse sorulara yanıt 

veremeyecektir. 

Bakmak başka, görmek başka şeydir. Bakmak, çevremizdeki varlıkların genel olarak 

var olduklarını anlamaktır. Ayrıntılarına kadar kavramak ancak o varlıkları görmek irade ve 

arzusuyla gerçekleşebilir. 

 

 Gözlem yaparken şu noktalara özen göstermek gerekir: 

 

o Gözlem yapacağımız varlığın, olayın, kişinin vb.nin hangi yönünü 

inceleyeceğimizi, 

o Ne amaçla inceleyeceğimizi, 

o Gözlem sonuçlarından ne yarar beklediğimizi önceden 

saptamalıyız. Saptadığımız ilkelerin uygulanmasında daha önce 

edindiğimiz bilgilerin ve düşünme mekanizmamızın büyük rolü 

olacaktır. 

 

Gözlemlerimizi daima sağlam temellere dayandırmalıyız. İlgilendiğimiz olay ya da 

varlıkların kendine özgü niteliklerini ayırabilmeli ve bunları değerlendirebilmeliyiz. 

Gözlemlerimiz sırasında notlar almamız yazma aşamasında büyük kolaylıklar sağlayacaktır. 

 

 Notları Değerlendirmek 

 

Etkili not almak, mesleki deneyim ve birikime bağlıdır. Not alan muhabir, konunun 

uzmanıysa çalışması kuşkusuz daha da kolaylaşacaktır. Muhabir haberi toplama aşamasında 

aldığı notları sonradan değerlendirerek bunların içinden haberde kullanacağı bölümleri 

alacaktır. 
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 Alınan bilgiler şu kriterlere göre değerlendirilir: 

 

o Muhabir notlarını topladıktan sonra kendisine sorular sorarak, 

haberle ilgili eksikliklerinin olup olmadığını gözden geçirmelidir. 

Gazeteciliğin temeli sayılan ve 5 N 1 K olarak özetlenen kim, ne, 

nerede, ne zaman, nasıl ve neden sorularının yanıtlarını alıp 

almadığını kontrol etmelidir.  

o Nesnellik (tarafsızlık) haberin önemli ölçütlerindendir. Bir gerçek 

tek yanlı sunulmamalıdır. Her olayın aydınlatılması gereken iki 

yönü vardır. Haber konusu olayda yer alan farklı tarafların 

görüşleri objektif bir şekilde yansıtılmalıdır.  

o Ön yargılı davranılmamalıdır. Peşin yargılar taraf olmaya ve 

yanılgılara sürükler. Yalanlardan çok, ön yargılar gerçekleri 

engeller. Toplanan bilgiler, bu açıdan da değerlendirilmelidir. 

o En önemli bilgiler girişte,  daha az önemli olanlarsa sonlarda yer 

alır. Bir haber metni sondan kısaltılabilecek biçimde 

düzenlenmelidir. 

o Olaylar ve isimler birbirine uymalıdır. Haber yapılan olay, gerçekle 

bağdaşmalıdır. 

o Alıntılar doğru yapılmalıdır. Bir konuşmanın, bildirinin ya da 

yazılı bir ifadenin özünü içeren tümceler aynen aktarılmalıdır. 

Şayet metnin bir bölümü dolaylı aktarılacaksa sözcük seçimine 

özen gösterilmelidir. İfade hiçbir biçimde açıklayıcı ön adlar ya da 

başka eklentilerle değiştirilmemelidir. 

o Yer ve zaman bilgileri açık olarak iletilmelidir.  

o Haberler kaynak gösterilerek kanıtlanmalıdır. 

o Kısa ve açık tümceler yazılmalı ve ana tema üzerine 

yoğunlaşılmalıdır. Bir haberi yazıya döken kişinin ayrıntılar 

arasında kaybolmaması önemlidir. Öncelikli olan bilgiler 

belirlenmeli, olgular açık ve anlaşılır bir şekilde aktarılmalıdır. 

 

1.2.2.Haber İzleme Yöntemleri 
 

Haberin türüne göre haber izleme ve toplama yöntemi de değişmektedir. 

 

 Eylem Haberlerini İzleme Yöntemleri 

 

Bu tür haberlerde daha çok eylem, çok az söylem bulunur. Cinayet, yangın, kaza, 

gösteri, protesto ve miting benzeri haberler, eylem haberleridir. 

 

Gazeteci, tanık olamadığı, gerçekleştikten sonra öğrendiği olaylarla ilgili bilgileri 

ikinci el kaynaklardan öğrenir. Olayla ilgili bilgiler, haber kaynakları tarafından gazetecilere 

aktarılır. Bu süreçte gazetecinin ilk başvuracağı yollardan biri çeşitli insanlarla konuşmak, 

daha doğru bir deyişle, söyleşi (mülakat) yapmaktır. Söyleşi yapılan kişiler çoğu kez olaya 

katılanlar veya görgü tanıkları olur .Örneğin, kaza haberlerinde polis ve hastanedeki 
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doktorlardan bilgi alma. Ayrıca, gazetecinin haberi oluşturan olay hakkında, olaya 

katılmayan ancak konunun uzmanı olan kişilerin görüşlerini alması da çoğu kez gereklidir. 

 

Fotoğraf 1.7.: Eylem fotoğrafı 

 Söylem Haberlerini İzleme Yöntemleri 

 

Bu tür haberler verili haberlerdir. Yani nerede, ne zaman kimlerin bulunacağının 

bilindiği haberlerdir. Bu haberlerde daha çok söylem, çok az da eylem bulunur. 

 

Basın toplantısı, seminer, sempozyum, konferans, açık oturum, bilimsel toplantılar, 

panel vb. söylem haberleridir. 

 

Söylem haberleri, çoğu kez gerçekleştiği yerden elde edilir. Örneğin, gazeteci bir 

konuşmayı, toplantıyı, futbol maçını, bir duruşmayı, bir seçimi izler. İzleme esnasında, 

gözlemlediği olayları kaleme alır. 

  

Fotoğraf 1.8: Konferans   
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Gazetecinin olayı yerinden izlerken olayın neden oluştuğunu da anlaması ve 

değerlendirmesi gerekir. Bu bakımdan anlama yeteneğini bilinçli bir şekilde kullanması, çok 

iyi gözlem yapması zorunludur. Örneğin, bir politikacı vergi reformu üzerinde 

konuşmaktadır; fakat neden konuşma için o günü ve yeri seçmiştir? Bu soruların yanıtlarını 

politikacıyı izlerken gazeteci bulmalı, konuşma yeri ve zamanını iyi bir şekilde 

tanımlamalıdır. 

 

Gazeteci, gözlemini yaparken gerekli yerlerde not almalı, konuşmaları kaydetmelidir. 

 

Yerinden haber toplama bakımından uzmanlaşma iyi sonuç vermektedir. 

Uzmanlaşmış muhabirler, haberleri yerinden daha kolay izleyebilirler. Aynı zamanda 

uzmanlıkları gereği olarak olayın yakın geçmiş ile birleştirmeyi daha kolaylıkla yapabilirler. 

Özellikle parlamento, ekonomi ve adliye muhabirleri, yerinden haber verme yönünden 

uzmanlaştıkları ölçüde daha etkin olabilirler.  

 

Haber görüşmesi için; 

 

 Randevu alın. 

 Görüşeceğiniz kişi ve gideceğiniz kurumla ilgili bilgilere sahip bulunun. 

 Soracağınız soruları önceden hazırlayın. 

 Görüşmenizin bir ana konusu, bir-iki de yan konusu olsun. 

 Soracağınız sorular, soruşturma değil, bilgi alma özelliği taşısın. 

 Sorularınız kısa, net ve açık olsun. 

 Görüşme sırasında size yöneltilebilecek sorular konusunda da hazırlıklı olun. 

 Günün gündeminden haberdar olun. 

 Zamanında görüşme yerinde bulunun.  

 Kıyafetiniz düzgün, ayakkabılarınız da boyalı olsun. İtici kokular sürmeyin. 

 Karşı taraf elini uzatmadan el uzatmayın, “Oturun” demeden oturmayın. 

 Dik oturun, ama iğne üzerinde oturuyormuş gibi de durmayın. 

 Kollarınızı göğüs üzerinde kavuşturmayın. 

 Sert durmayın, yerine göre gülümseyin. 

 Kaşlarınızı kesinlikle kullanmayın. 

 Sakin görünün. Herhangi bir konuyla ilgili, aşırı sevinç ya da öfke 

gösterisinde bulunmayın. 

 Konuşurken ya da dinlerken gözlerinizi kaçırmayın. Muhatabınızın gözlerinin 

içine bakın. 

 Konuşurken ellerinizi veya gerektiğinde kollarınızı kullanarak sözsel 

vurgulamalarınızı, biçimsel vurgulamalarla güçlendirin. 

 Bilinen ve anlaşılır kelimelerle kısa ve düzgün cümleler kurun. Devrik 

cümlelerden kaçının. 

 Görüşme sırasında, kendinize güvendiğinizi hissettirin; ama bilgiçlik 

taslamayın. 

 Görüşme sırasında, karşınızdakini güldürmek ya da eğlendirmek zorunda 

olmadığınızı unutmayın. 

 Kendi söylediğinize kendiniz gülmeyin. 
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 Konuşurken “eee, şey, yani” gibi  kelimeleri kullanmamaya çalışın. 

 Sık sık özür dilemeye kalkmayın.. 

 Herhangi bir şey ikramını, ilk seferinde kibarca teşekkürle reddedin, 

gerekçeniz “Fazla vaktinizi almak istemiyorum.” olsun. 

 Yanınızda mendil taşıyın. 

 Görüşmeyi teybe kaydediyor olsanız bile, not almayı ihmal etmeyin. 

 Soru sorarken söz, mimik ve davranışlarınızla ön yargılı veya muhalif 

olduğunuz izlenimi vermeyin. 

 En ideal görüşme, gereksiz yere uzatılmadan, zamanında bitirilen görüşmedir. 

Bu gerçeği unutmayın. 

 

1.2.3. Haber Toplama Yöntemleri  
 

 Gazeteciliğin en önemli unsuru ise haberi toplamaktır. Haber toplama yönünden 

gazeteci nerede, ne zaman haber olabilecek enformasyon bulacağını, neyi ve kimi 

göreceğini, topladıklarını nasıl ayırıp değerlendireceğini bilmelidir. Gazeteciler her yerden 

haber bulabilir; ancak öykülerin çoğu şu üç temel yoldan biriyle elde edilir: Afet ve kazalar 

gibi doğal olarak meydana gelen olaylar, toplantı ve konferans gibi planlanmış etkinlikler ve 

muhabirlerin girişimleri. 

Haber toplama yöntemlerinin en önemlileri gözlem, görüşme ve röportajlar, araştırma ve 

arşivcilik, istihbaratlar ve son zamanlarda internet haberciliğinin gelişimiyle oldukça fazla 

kullanılan video habercilik yöntemidir. 

 

1.2.3.1.Gözlem 

 

  Olay yerinde gözlem iyi haberciliğin temellerinden biridir. Muhabirler olayları 

mümkün olduğunca kendileri gözlemlemek isterler; böylece olayları hedef kitlelerine doğru 

biçimde anlatabilirler. İyi muhabirler olay yerinde bütün duyularını kullanırlar. Haberi izler, 

dinler, koklar, hatta haberin tadına bakıp olayı hissederler, böylece bunların tümünü 

seslendikleri kitle ye aktarabilirler.  

 

 Olaylar ve sorunlar hakkında haber toplama kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Bazıları 

yönünden ise haber toplama, bu kadar kolay değildir. Muhabirlerin, "görülebilir ve 

gözlenebilir" olayları izlemesi, gözlemde bulunması, haber toplama bakımından en istenilen 

yoldur. Önemli haberler çoğu kez yerinden toplanılır. Örneğin, gazeteci bir konuşmayı, 

toplantıyı, futbol maçını, bir duruşmayı, bir seçimi izler. İzlemesi sırasında izlediği olaylara 

yerinde gözlem yapar ve olayın içine girerek olayı tanımlar. Muhabir olayı yerinde izlerken, 

olayın neden, nasıl, ne, nerede, ne zaman ve kim gibi kurallara uyarak oluşum aşamalarını 

anlamalı, değerlendirmelerini ona göre yapmalıdır. Bu bakımdan, gazetecinin anlama 

yeteneğini bilinçli bir şekilde kullanması gereklidir, bunun içinde çok iyi gözlem yapması 

zorunludur.  
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                 Fotoğraf 1.9: Olay yerindeki muhabirler 

 

1.2.3.2.Röportaj,  Mülâkat , Söyleşi 

 
Röportaj, görüşme, mülakat, söyleşi ya da sohbet kavramları günümüzde  çoğunlukla 

birbirine karıştırılmakta ya da birbirinin yerine kullanılmaktadır. 

 

Günümüzde pek çok kişi için röportaj, söyleşi, sohbet, mülakat ya da görüşme 

sözcüklerinin anlamı aşağı yukarı birbirine yakındır ve “karşılıklı konuşma” ya da “soru 

sorup, yanıt alma” demektir. Ancak gazetecilik uygulamasında mülâkat ya da görüşme, 

kişinin tutum ve fikirlerini öğrenmek amacıyla sorular sormak ve alınan yanıtlarla bir 

konuyu aydınlatmak için yapılan görüşmeye verilen addır. Bir deyim olarak “mülakat 

vermek”, görüş ya da “demeç vermek” anlamındadır. 

 

“Mülâkat  yapmak” da “görüş almak” anlamına gelir. Görüşme sonrasında haber ya da 

söyleşi yazısı yazılabilir. Röportaj ise bundan farklı olarak daha çok araştırmaya, 

incelemeye, soruşturmaya dayalı, birtakım gerçeklerin belirlenmesine çalışılan, çok yönlü, 

renkli anlatıma sahip bir gazetecilik yazı türü olarak tanımlanır. 

 

Söyleşi ya da sohbet de bir başka yazı türünün adıdır. Edebiyat alanında söyleşi 

yazısı, karşılıklı konuşmayı andıran nitelikteki anlatıma karşılık gelir. Gazetecilik alanında 

ise söyleşi, görüşme yoluyla elde edilen bilgilerin bir sohbet havasında soru ve cevaba dayalı 

olarak kaleme alındığı yazı türüdür. 

 

1.2.3.3.Araştırma ve Arşivcilik 

 

Gazeteciler hiç kuşkusuz kendi duydukları ile yetinmezler, başkalarının söylediklerini 

de araştırarak geliştirmeye çalışırlar. Muhabirler çoğu zaman haber peşinde koşmazlar ve 

raporlara, belgelere, ilânlara, reklâmlara, dosyalara bakarak, daha doğru deyişle ikinci el 

kaynakları kullanarak, haber toplarlar. İkinci el kaynaklar genelde hem haberi oluşturan ham 

maddedirler hem de gazetecinin daha önce topladıklarının denetiminde kullanılabilecek 

önemli metinlerdir. Belgeler, veriler ve devlet arşivlerinden öyküler çıkabilir, bu tür haberler 

araştırma haberleridir. Fakat araştırma haber, araştırmacı gazeteciliğin bir ürünü olarak özel 

bir çalışma ve çaba gerektirir. Gazetecilikte arşivin en önemli işlevi, güncel olayların değişik 
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yönlerine ışık tutacak malzemeyi sağlamasıdır. Habercinin en önemli yardımcısı arşivdir. 

Gazeteciler kendi duydukları ile yetinmezler ve raporlara, belgelere, ilânlara, reklâmlara, 

dosyalara bakarak da haber toplarlar. Bilgi, belge ve her türlü verileri toplamada etkin rol 

oynayan araştırma yönteminde; arşiv, kütüphane, dokümantasyon merkezleri ve İnternet’ten 

geniş ölçüde yararlanılır 

 

 

Fotoğraf 1.10:Kütüphane 

 

İnternet yardımıyla onlarca bilgiye çok kısa sürede ulaşılmakta, elektronik postayla da 

haber kaynağı kişi ve kesimlerden bilgi toplanmaktadır. 

 

1.2.3.4. İstihbarat 

 

İstihbarat; bilgi toplama, haber alma, duyum, yeni öğrenilen bilgiler anlamına 

gelmektedir. İstihbarat, medya organizasyonlarının en önemli haber toplama yöntemlerinden 

biridir. İstihbarat haberleri, gün içerisinde meydana gelen her türlü haberi kapsar. Bu nedenle 

çok iyi bir organizasyonla haber toplama işlevi yerine getirilmelidir. Ayrıca haber toplama 

işleminin daha çok, haber verenler aracılığı ile gerçekleştiği akıldan çıkarılmamalıdır. Medya 

organizasyonlarına gelen telefon, faks, mail mesajları ya da ziyaretçilerin haber yapılması 

için verdiği bilgiler birer istihbarattır. Medya çalışanlarının duyumlarını da istihbarat olarak 

kabul etmek gerekir. İstihbarat elde etmek kadar, istihbaratı en kısa sürede soruşturmak ve 

tamamlamak da haberciliğin önemli kurallarından biridir. İstihbarat ayrıca bir olay, bir olgu, 

bir kişi ya da bir kurumla ilgili muhabirin araştırma yapması, elindeki bilgi ve verileri 

doğrulatması, gerçekliğe dair ayrıntıları ortaya çıkarması işlemidir. İstihbarat, bilinenlerden 

yola çıkarak, bilinmeyenleri bilinir hale getirme çabasıdır.   

 

1.2.3.5. Video habercilik 

 

Habercilik, 80’lerde televizyon yayınları , 90’larda internet teknolojilerindeki 

gelişmelerle birlikte hızlı bir değişim ve dönüşüm geçirmiştir. Günümüzde özellikle mobil 

teknolojiler, yeni haber toplama tekniklerini tartışmaya açmaktadır. Bu doğrultuda da 

dünyada video habercilik kavramı karşımıza çıkmaktadır. Video habercilikte geleneksel bir 
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muhabirin aksine ellerinde, röportaj sırasında notlarını aldıkları not defterleri yerine 

kameraları olacaktır. Muhabirin not defteri  kamerası durumundadır. İnternet haberciliğinin 

oldukça hizlı gelişimi, nispeten yeni bir haber toplama yöntemi olan video haberciliğin 

gelişimine de oldukça katkı sağlamıştır. 

 

1.3.Haber Toplamada Karşılaşılan Sorunlar    
 

Gazeteciler, çalıştıkları kurumlar için haber toplarken çeşitli zorluklarla karşılaşır. Bu 

zorlukların en önemlisi haber kaynaklarına her zaman kolayca ulaşmalarının mümkün 

olmamasıdır.  

 

1.3.1.Haber Yönlendirme 
 

Haber kaynaklarının güvenilirliği açısından bir sorun da enformasyonun haber 

kaynaklarınca yönlendirilerek verilmesidir. Haber yönlendirme; basın bültenleri, 

açıklamaları ve bildirileri ile toplantı, konferans, turlar ve tanıtma çalışmalarında sürekli 

gündeme gelmektedir. 

 

Medya kuruluşları daha çabuk ulaşılabildiği ve daha az maliyet istediği için basın 

toplantılarına ilgi gösterir. Zira özellikle politikacılar basın toplantılarıyla kamuoyunu 

ilgilendiren konularda bilgi aktarabilir. Ancak resmî kaynakların bir tür halkla ilişkiler 

faaliyeti gibi kamuoyunda etki yaratmak için basın toplantılarını kullandıkları bilinen bir 

gerçektir. Bu nedenle basın toplantılarında, haber bültenlerinde “Acaba olan nedir?”, 

“Toplantının kamuoyunu ilgilendiren yönü nedir?” gibi soruların yanıtlanması gerekir. 

Yanıtların olumsuz olması hâlinde medya kuruluşunun hükümetin, yerel yönetimlerin 

sözcüsü durumuna gelebileceği göz ardı edilmemelidir. Hükümetin, yerel yönetimlerin vb. 

çalışmalarını aktarırken “Halk anlatılanları nasıl karşılıyor, ne düşünüyor, gerçek 

söylenildiği gibi mi?” sorularının yanıtlanması önemlidir. Bu yapılmadığında tek yanlı 

enformasyon gerçekleşir. 

 

Haberde kaynak kullanımıyla ilgili bir başka sorun da medya kuruluşlarının aynı 

konuyla ilgili aynı kaynaklara başvurmasıdır. Bu tür durumlarda, kaynak hep aynı kişi 

olduğu için gelişmeleri belirli bakış açısından verdiğinden toplum yine tek yanlı 

enformasyon akışına uğramış olacaktır. Aynı kaynağın farklı değerlendirmelerde 

bulunacağını düşünmek hayal olur. Terör, savaş, siyaset vb. konularda medyanın hep aynı 

kaynakları kullandığını izlediğiniz haberlerden de gözlemleyebilirsiniz. Bu farklı 

değerlendirmelerin, farklı bakış açılarının ortaya çıkmasını engelleyen toplumsal denetim 

mekanizmalarının kullanıldığını da ortaya koymaktadır. 

 

Mesleki uygulamalar sürecinde görülmektedir ki çoğu kez haber kaynakları, kendi 

çıkarları çerçevesinde, bilgiyi saklamakta, eksik ya da yanlış bilgiler vererek gazeteciyi 

dezenformasyona (eksik, yanlış, yanlı bilgilendirme, bilgileri saptırma) uğratmaya 

çalışmaktadır. Gazeteci bu tuzaklardan ancak geniş bilgi dağarcığıyla kurtulabilir. 

 

1.3.2.Kasıtlı Olarak Eksik Bilgi Verme  
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Haber kaynağı kasıtlı olarak eksik bilgi vermeyi tercih edebilir. Buna gazetecilikte 

“misinformation” denilmektedir. 

 

Kaynak, kasıtlı ve bilinçli olarak eksik bilgi aktarırken haber konusu olaya ilişkin bazı 

noktaların aydınlığa çıkmasını istemediğinden verileri kendine göre düzenlemektedir. Bu 

tutumuyla kaynak, aynı zamanda bilgi alışverişini de yönlendirmektedir. 

 

1.3.3.Kasıtlı ve Bilinçli Olarak Hiç Bilgi Vermeme 
 

Haber kaynağı, kasıtlı ve bilinçli olarak hiç bilgi vermeyerek kapıları kapatmaktadır.  

 

Kaynak bu tutumunda tamamen kasıtlı ve bilinçlidir. Gazeteciyi atlatma ve başından 

savmayı tercih etmiştir. 

 

1.3.4.Kasıtlı ve Bilinçli Olarak Hatalı Bilgi Verme 
 

Haber kaynağı, bazen kasıtlı ve bilinçli olarak hatalı bilgi de verebilir. Yayımlanacak 

haberin doğruyu yansıtmaması için elinden geleni yapabilir. Bazı durumlarda da haber 

kaynağı yanlış bilgilenmesinden dolayı,  haber verilerini aktarırken hata yapabilir. 

 

Hatta olaya yanlış tanıklık etmesi ve belleğinin zayıflığı da yanlış bilgi aktarımına 

neden olabilir. İşte bu durumlar, gazeteciyi ister istemez haberde doğruluğu kanıtlamaya 

götürmektedir 

 

Gazeteci haberin doğruluğunu araştırmadan haber yaparsa okuyucunun gazetesine 

olan güven sarsılır, kendisi de saygınlığını kaybeder.   

 

1.3.5.Haberde Çarpıtma 
 

Haberlerde, kamuoyunu yönlendirme ya da yansıtmada çarpıtmalar yapıldığı 

gözlenmektedir. Daha doğrusu habere taraflı bir bakış açısıyla yaklaşılmaktadır. 

 

Haber çarpıtmaya distortion denilmektedir. 

 

Çarpıtma, genelde, dış haberlerde görülmektedir. Ülkelerin dış politikalarına uygun 

yanlı haber vermeleri sık sık yinelenen bir yöntemdir. 

Dış politikalara uygun ve uyumlu hazırlanan haberlerin temelinde, ekonomik, 

ideolojik ve siyasal çıkarlar da söz konusudur. Örneğin, gelişmiş ülkeler; az gelişmiş ya da 

gelişmekte olan ülkelere genelde ön yargılı yaklaşmaktadır. Gelişmiş ülkelerin basın-yayın 

organları, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin haber verilerini daha çok savaş, salgın 

hastalık ve doğal afetler gibi olumsuzluklardan seçtiği görülmektedir. 

 

İç haberlerde ise çarpıtma, daha çok politikada iktidar-muhalefet, iş dünyasında ise 

rakip kuruluşlar arasında görülmektedir. Haberde çarpıtma, kuşkusuz iletişim etiğiyle de 

çelişmektedir. 
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“Günümüzde psikolojik savaşın medya üzerinden yürütüldüğü artık kimsenin 

gözünden kaçmıyor. Bu hem uluslararası alanda hem de ulusal sınırlar için söz konusu. 

Haberler yoluyla ülkelerin yöneticileri ve kamuoyları baskı altında tutuluyor. Bu da olayları 

çarpıtma, yorum tekrarları, asparagas haber üretme, haber pazarlama tekelleri yoluyla 

gerçekleştiriliyor. Yani bir haberi istediği gibi duyuran eğer haber pazarlama kanallarına 

hâkimse ak’ı kara, kara’yı ak diye satması işten bile değil. Peki, herkesin haber yapma ve 

haber yayma özgürlüğü olduğu söylenen bu dünyada bunlar nasıl oluyor da olabiliyor? 

Evet, herkes istediği haberi yapma özgürlüğüne sahip ama bunu yayma kanalları bazı 

güçlerin elinde bulunduğu için bazı haberler ya hiç servise sunulmuyor ya da haber ormanı 

içerisinde kaybolup gidiyor. Hemen her gün bu konuda sayısız örneği gazete sayfalarında 

televizyon ekranlarında görüyoruz. Sadece Irak konusundaki haberlere bakmak bile bu 

konuda bir fikir verebilir. Bu ülkedeki olaylarla ilgili haberler, işgalci güç ajansları 

kaynaklı. Orada diğer ülke gazetecileri, saldırılar dolayısıyla bulunamadığından belki de 

bulunmaları istenmediğinden haberler işgalci güçlerin elinden çıkıyor. Artık varın gerisini 

siz hesap edin. 

Savaş öncesinde nükleer bombaların varlığı haberleri ortalığı nasıl kaplamıştı sonra 

nasıl bunun uydurma olduğu anlaşılmıştı.” 

 

(M. Önay’ın “İmaj Pazarlama” makalesinden alınmıştır.) 

 

Fotoğraf 1.11: Luxor'daki ünlü Karnak Tapınağı’nda, Kadeş Savaşı'na ilişkin 

asılsız kahramanlık öykülerinin betimlendiği "gazete-duvarlar"dan biri… 

 

Medya Tarihinin İlk “Yalan Haber”i  

 

Savaş meydanlarında yaşanan hezimetlerin kamuoyundan gizlenmesi ya da sıradan 

askerî başarıların medya desteğiyle haddinden fazla abartılmasının yalnızca bu çağa özgü 

bir "psikolojik savaş tekniği" olduğunu sakın ola düşünmeyin. 

 

Cephede postun pahalı olduğunu gören gelmiş geçmiş bütün despotlar, kontrol altında 

tuttukları iletişim araçlarını kullanarak halklarını kahramanlık masallarıyla uyutma yoluna 
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sık sık başvurmuşlardı. Tıpkı Kadeş Savaşı'nda perişan olan "Firavunlar Firavunu" 2'nci 

Ramses gibi!  

 

Despot yöneticilerin iktidarlarını perçinlemek adına kamuoyunu yalan haberlerle 

yönlendirmesi geleneği, sanıldığından çok daha eskilere dayanıyor. Tarihin hemen her 

döneminde, günümüzün "medya" tanımına uyabilecek nitelikteki kitle iletişim araçlarını 

denetim altında tutan liderler, yaydıkları asparagas haberler ile bazen tarihin akışını bile 

değiştirecek nitelikte dezenformasyon başarılarına imza atmışlardı. Bunlar arasında, 

modern arkeolojinin saptayabildiği en eski (ve aynı zamanda da en muhteşem) örneği ise 

Mısırlılar ile Hititler arasındaki "Kadeş Savaşı"na ilişkin duvar yazıtları oluşturuyor.  

 

Tapınak ve kamu binalarının uzun ve pürüzsüz duvarlarını, ülke tarihine ilişkin 

öykülerin nakşedildiği bir tür "gazete" olarak kullanan Mısırlı taş ustaları-ki bunlar, 

sayfaları düzenleyen "editörler"in ataları olarak da kabul edilebilir-günümüzden yaklaşık 

3300 yıl önce Karnak'ta medya tarihinin bilinen ilk "yalan haber"ine imza atmışlardı. Ancak 

elbette ki kendi iradeleriyle değil, gerçekte o savaşta büyük bir hezimete uğrayan Firavun 

2'nci Ramses'in emriyle!  

 

Hititlilerle olan savaşta yardımcı kuvvetlerin yardımıyla canını zor kurtaran Ramses, 

adamlarına suskunluk yemini ettirir. Mısır'da büyük bir tantanayla karşılanan Ramses, 

durumu bozuntuya vermemek için halkın arasına "büyük zafer"i ballandıra ballandıra 

anlatacak yalan ustaları salar. Bununla da yetinmez, başta Karnak Tapınağı olmak üzere, 

bir dizi önemli dinsel yapının duvarlarına Kadeş Savaşı'nı aşama aşama anlatan 

hiyeroglifler nakşettirir. Dünyanın en dayanıklı baskı sistemi olan bu kayıtlar, yalnız 

Ramses'in sağlığında değil, ondan yüzlerce yıl sonra dahi bu duvar gazetelerini okuyanlara 

"Kadeş Destanı"nı (!) yüz seksen derece tersinden aktarmaya devam edecektir. Ta ki 19'uncu 

yüzyıla gelinip Anadolu'da Boğazköy (Hattuşaş) kazıları başlayana kadar.” 

 

1.3.6.Haberde Manipülasyon 
 

Manipülasyon, yönlendirmek etki altına almak insanları istediği şekilde düşünmeye 

sevk etmek şeklinde zihinsel süreçleri açıklamada kullanılan bir kavramdır. Haberler de bize 

ulaşmadan önce medya çalışanları tarafından şekillendirilir. Gerçekten uzaklaştırılmış, 

bilinçli olarak oluşturulan mesajlar insanları düşünsel açıdan   manipüle eder. Bir nevi 

Haberin içeriğine müdahale etme eylemine haberde manipülasyon denilebilir. Haberi 

manipüle etmek, içeriğine müdahaledir. Diğer  haber toplama aşamasında da haber 

kaynağının muhabiri manipüle etme riskine karşın muhabir daima uyanık olmalıdır. 

 

Manipülasyon, kuşkusuz basın özgürlüğüyle  de çelişmektedir.  

 

Manipülasyon daha çok holding basınında ve tekelleşme durumunda sıkça 

görülmektedir. 

 

Örneğin,  yönetim kurulu başkanı, gazete patronları, pay sahipleri haberin içeriğine 

müdahale edebilmektedir.. Bunların emir ve görüşleri doğrultusunda yayın sorumluları da 

basın özgürlüğüyle çelişen böyle bir tutum ve davranış içine girmektedir. 
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Manipülasyon sadece haberde değil, diğer yazınsal türlerde de gerçekleştirilmektedir. 

Manipülasyon yapan, şayet basın mensubu ise bu eylemi basın özgürlüğüne ve iletişim 

etiğine de ters düşmüş olmaktadır. 

 

Manipülasyon, örtülü sansür olarak da nitelendirilmektedir. 

 

1.3.7.Sansür 
 

Özgün bir mesajın tamamına ya da bir bölümüne el koymaya, düzenlemeye ve 

manipülasyon içeren uygulamaya  sansür denilmektedir. 

 

Basında gerçek anlamıyla sansür, haber ya da diğer yazınsal türlerin, görüntü ve 

fotoğrafların yayımlanmasının devletin bir kurumu özellikle de kolluk kuvvetleri tarafından 

engellemesidir. 

 

Kuşkusuz en açık kurumsal ve örgütlü sansür süreci kitle iletişim araçlarıyla ilgili 

olarak gerçekleşmektedir. 

 

Sansür genellikle kitle iletişim araçları tarafından üretilip dağıtılan bilgiyi bastırma ve 

çarpıtma süreci olarak algılanmakla birlikte, bu süreç hem özendirme hem de yasaklama 

biçiminde gerçekleştirilmektedir. Sansürcü kişi ya da kuruluşlar, belli bilgilerin kamuoyuna 

yayılmasını isteyebilir. Bu durum sansürün özendirici, daha doğrusu olumlu yönüdür. Bazı 

bilgilerin kamuya yansımasının yasaklanması ya da çarpıtılması süreci ise sansürün olumsuz 

yönünü ortaya koymaktadır. 

Sansür, mesajın yayınından önce ve sonra olmak üzere iki süreçte işlerlik 

kazanmaktadır. Mesajın yayınından önceki sansür uygulaması, onun oluşumunu önlemeye 

yöneliktir. 

 

Yayından sonraki sansür ise daha çok onu biçimlendiren ve yayımlayanların 

cezalandırılmalarını öngörmektedir. 
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1.3.8.Devam Niteliğindeki Haberlerde Bilgi Eksikliği 

 

 

Fotoğraf 1.13: Haber Takibinde Gazeteci 

Önemli ve çözülmemiş bir olay hakkında verilen haberin, olay önemini kaybedinceye, 

ya da çözülünceye kadar belirli sürelerle tekrarlanarak yayımlanmasına, haberi devam 

ettirme diyoruz. 

 

Gazetecinin görevi haberini toplayıp yazdıktan sonra da bitmez. Haber yayımlandıktan 

sonra da haberle ilgili gelişmelerin takip edilmesi gerekir. Okur haberle ilgili gelişmeleri 

merak edecektir. Başka gazetelerde yer alan haberin devamı gazetecinin kendi gazetesinde 

yer almıyorsa bu o gazete için bir eksikliktir. Okurun güven kaybına neden olacaktır. 

 

Haberi devam ettirme açısından uzmanlaşma önemlidir. Çünkü belli bir alanda 

uzmanlaşan gazeteci, haberin öncesini de bildiği için haberle ilgili gelişmeleri tahmin 

edecek, gelişmeler olduğunda da takip ederek haberi devam ettirebilecektir.  Devam 

niteliğindeki haberlerde eğer muhabirin önceki bilgileri yetersizse haber toplama aşamasında 

başarılı olamayacağı aşikârdır. Aşağıda konuya ilişkin devam niteliğinde haber örnekleri 

verilmiştir: 

 

İran'da Şiddetli Deprem 

İran'ın Pakistan sınırı yakınlarında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde en 

az 40 kişinin öldüğü bildirildi. 

 

İran'ın Pakistan sınırı yakınlarında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde en 

az 40 kişinin öldüğü bildirildi. Depremin Yeni Delhi, Dubai ve Bahreyn'de de hissedildiği 

belirtiliyor. İran devlet televizyonu, Pakistan sınırına 48 kilometre uzaklıktaki Saravan kenti 

yakınlarında meydana gelen şiddetli depremde en az 40 kişinin öldüğünü bildirdi. İran 

sismoloji merkezi depremin büyüklüğünü 7,5 olarak açıklarken Amerikan Jeolojik Araştırma 

Merkezi depremin anlık büyüklüğünü 7,8 ve derinliğini 15,2 kilometre olarak kaydetti. 

Pakistanlı hastane yetkilileri ise sınırın Pakistan topraklarındaki bölümünde beş kişinin 

öldüğünü açıkladı. Pakistan Meteoroloji Kurumu, depremin başta Taftan kenti olmak üzere 
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Pakistan'ın güneybatı sınır bölgesinde ağır hasara yol açtığını, 200 kadar ev ve dükkânın 

yıkıldığını ve binaların altında kalan yüzlerce kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini 

duyurdu. Şiddetli depremin Yeni Delhi, Bahreyn ve Dubai'de de hissedildiği belirtiliyor. 

İran’ın Basra Körfezi kıyılarında Buşehr yakınlarında geçen hafta meydana gelen 6,1 

büyüklüğündeki depremde de 37 kişi hayatını kaybetmişti. 

17.04.2013 

 

Papua Yeni Gine de Depremle Sarsıldı 

 

24 saat içinde, İran ve Dağıstan'ın ardından Papua Yeni Gine'de şiddetli deprem oldu. Papua 

Yeni Gine 6,8 büyüklüğünde sallandı. 

 

Fotoğraf 1.14: Habere ilişkin fotoğraf 

Papua Yeni Gine'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 

 

ABD Jeoloji Araştırmalar Kurumundan yapılan açıklamada, merkez üssü ülkenin 

kuzeyindeki Aitape kenti kıyısının 19 kilometre açığında meydana gelen depremin 

derinliğinin 13 kilometre olduğu kaydedildi. 

 

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise deprem nedeniyle herhangi bir uyarı verilmediğini 

belirtti.  

 

ÖNCE İRAN SALLANMIŞTI  

 

Dün öğleden sonra İran'ın Seravan şehrinde meydana gelen 7,8 büyüklüğünde deprem 

olmuş, Pakistan ve Hindistan'dan da deprem hissedilmişti.  

 

AKŞAM SAATLERİNDE DAĞISTAN SALLANDI 

 

Dün akşam saatlerinde ise Rusya Federasyonu'na ait Dağıstan Cumhuriyeti bölgesi, 

5,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. 

 

18.04.2013 
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İran’da Deprem - İran’da Son Durum Nasıl ? 

 

İran’ın Saravan şehrinde 5,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin dün 

hasar görmüş olan evleri yıktığı öğrenildi.  

 

Mehr Haber Ajansı muhabirinin deprem bölgesinden bildirdiği haberlere göre İran’da 

yaşanan 7,8’lik depremin ardından artı depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bu sabah 

saat 07.45’te Saravan şehri 5,6 büyüklüğünde bir depremle tekrar korkuyu yaşadı. 

  

 

Fotoğraf 1.15: Habere ilişkin fotoğraf 

 

Depremin ilk depremden dolayı hasar gören evleri yıktığı ve “Kızılay”ın yardımlarının 

hâlen bölgeye aktığının devam ettiği öğrenildi. Sarsıntılar sebebiyle halk geceyi ana yollarda 

ve caddelerde sabahlayarak geçirdi. 

 

 

1990’DA 37 BİN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ 

 

İran’da geçen hafta güneydeki Buşehr kentinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana 

gelmiş, en az 39 kişi hayatını kaybetmiş, 850’den fazla kişi yaralanmıştı. En ölümcül deprem 

ise 1990 yılındaydı. Kuzey eyaletleri Gilan ve Zanjan’da meydana gelen 7,7 şiddetindeki 

depremde 37 bine yakın kişi öldü, 100 binden fazla kişi yaralandı. Depremin boyutu o kadar 

büyüktü ki 27 kasaba ve 1870 âdeta köy olmuştu. 

 

2003 aralık ayında güneybatıdaki Kerman eyaletindeki Bam’da meydana gelen 6,6 

şiddetindeki depremde ise şehrin nüfusunun üçte birine tekabül eden 31 bin kişi ölmüştü 

18.04.2013 

 

İran’daki Depremde Sadece Bir Kişi öldü 
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İran’ın Sistan Belucistan Valisi Hatem Narui, önceki gün meydana gelen 7,8 

büyüklüğündeki depremde bir kişinin öldüğünü açıkladı. Narui, ölen kişinin dağlık alanlarda 

ilaç yapımı için bitki toplamakta olan yaşlı bir kadın olduğunu belirtti. Kadının deprem 

esnasında dağlardan düşen kayalar nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Seravan 

kentinde meydana gelen depremde 27 kişi yaralanmış, Pakistan’da 34 kişi hayatını 

kaybetmişti. 

 

Fotoğraf 1.16: Habere ilişkin fotoğraf 

 

1.4.Haber Takibinde Gerekli Olan Araç Gereç ve Belgeler 
Gazeteci, haberin yazılması aşamasında büroda görev yapar, olayların araştırılması 

aşamasında açık havada, kapalı yerlerde, sıcakta, soğukta, dağda, uçakta vb. çalışabilir. 

Gazeteci nadir de olsa çalıştıkları alanlar itibariyle (savaş habercileri vs.) tehlike içinde 

olabilir. Sık sık seyahat etmek zorunda kalabilir. Araştırma yaparken değişik insan ve 

olaylarla karşılaşabilir. Gazeteci bazen bir röportaj için günlerce bir kişinin peşinden 

koşmak, evinden uzakta, güç koşullarda yaşamak, gerektiğinde bir haber için kendini 

tehlikeye atmak durumunda kalabilir. 

 

Bu kapsamda  bilgisayar, fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı, telefon ve çeşitli 

kırtasiye malzemeleri gibi araç gereçler yetersiz kalabilir. 

 

Gazeteci bunların yanı sıra takip edeceği konuyu ya da uzmanlaşacağı alanı dikkatlice 

araştırıp sahayı, tarihi, aktörleri, dinamikleri ve eğilimleri farklı bakış açıları ile öğrenerek bu 

kapsamda gerekli güvenlik önlemlerini almalı ve gerekli belgeleri yanında bulundurmalıdır.  

 

 Basın Kartları ve Diğer Belgeler 

 
Basın kartlarının; 

  * Devlet ve belediyelerin, özel idare ve köylerin veya bunlara bağlı 

kuruluşların, şehir içinde veya dışında işlettikleri tarifeli taşıtlardan, 

indirimli veya parasız olarak yararlanmak, 

 * Kamuya ait müze, galeri, sergi, stadyum ve hipodromlar ile benzeri 

yerlere ücretsiz girmek, 
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 * Kanunen gizli olmayan veya idarece gizli yapılmasına gerek 

görülmeyen toplantı yerine serbestçe girmek, 

 * Resmi törenlere kolay görev yapmalarını sağlayabilecek bir konumda 

katılmak, 

 * Kartlarını ibraz etmek şartıyla, posta işletmelerinde bulunan telgraf, 

faks, telefon, teleks ve benzeri araçlardan öncelikli olarak yararlanmak ve 

her türlü matbuatı indirimli ücretle göndermek, 

 * Emniyet Genel Müdürlüğü'nce düzenlenmiş "Basın Trafik 

Kartı"nı ibraz etmek şartıyla, devlet törenlerinde, milli veya 

milletlerarası müsabakalarda, basın toplantılarında, Türk ve yabancı 

devlet büyüklerinin resmi ziyaret, gezi ve incelemelerinde ve benzeri 

diğer durumlarda, trafik görevlilerinin vereceği işaret ve talimatlar 

doğrultusunda, park etme, durma, duraklama ve geçiş üstünlüğü gibi 

kolaylıklardan yararlanmak,  

 

gibi sağladığı birçok kolaylık vardır. 

 

Dolayısıyla gazeteci eğer basın kartına sahipse basın kartını yanında bulundurmalıdır. 

Fakat her gazeteci basın kartına sahip değildir; bu sebeple birçok medya kuruluşu sözleşmeli 

çalıştığı kişilere ya da diğer serbest muhabirlerine istek üzerine basın kimlik kartı verir. En 

azından serbest çalışanlar medya kuruluşundan antetli kağıda yazılmış bir görev yazısı 

edinmelidir. Bazı kurum ve kuruluşlara giriş için gerekli olan akreditasyon belgesi de ilgili 

gazeteci tarafından yanında bulundurulmalıdır. 

 

Yurt dışına seyahat edecek gazeteciler ayrıca gittikleri ülkeden haber geçebilmek için 

gazeteci vizesine ihtiyaç duyup duymadıklarını araştırmalılar. Cevap her zaman net 

olmayabilir. Bu gibi durumlarda gazeteciler, en iyi nasıl hareket edeceklerine karar vermek 

için meslektaşları ve hükümet yetkilileri ile konuşmalıdır. Birçok durumda gazeteciler 

kısıtlamaların hüküm sürdüğü ülkelere sansürü aşmak için turist vizesi ya da başka tür 

gazetecilik amacı belirtmeyen vize ile giderek mesleklerini etkili bir şekilde icra etmektedir. 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ  
Resmi kayıtlara göre 3 bin 997 adet kitap okuyan Atatürk, okuduğu kitaplarda önemli 

gördüğü konuların altını çizer ve kitapların boş sayfalarına özetler çıkartırdı.  Ayrıca not 

alırken kullandığı özel işaretler ve semboller vardı. İşte kullandığı işaretler ve anlamları: 

 xx: Önemli. 

 xxx: Çok önemli. 

 müh. : Mühim. 

 ç. müh. : Çok mühim. 

 D. : Dikkat. 

 ? : Belirtilen fikri kabul etmiyor, ya da şüpheli görüyor.  

Cümlelerin altını bazen kırmızı, bazen da mavi kalemle çizmiştir. Kırmızı kalemle 

çizdikleri fikri kuvvetli bulduğu ve kendisinin de katıldığı, mavi kalemle çizdikleri ise o fikri 

beğenmediği anlamına gelir.  

 
Yukarıdaki metin bir gazete haberinden alınmıştır. Bu metni inceleyerek “gazetecilikte 

not tutmanın önemi” üzerine fikirlerinizi yazınız. 

  

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bir kültür sanat olayı seçip seçtiğiniz olayı 

aşağıdaki işlem basamaklarına uygun olarak izleyiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İzleyeceğiniz olayla ilgili ön 

bilgileri alınız. 

 İzleyeceğiniz olayla ilgili ön bilgiler edininiz; 

çünkü insanın dikkat süresi sınırlıdır ve hiçbir 

bilginizin olmadığı bir konuda çabuk sıkılır, 

ilginizi kaybeder, olaya hâkim olamazsınız. Olay 

hakkında ön bilgilerinizin olması size büyük 

kolaylık sağlayacaktır. 

 Araç gerecinizi ve ihtiyaç 

doğrultusunda belgelerinizi 

hazırlayınız. 

 Fotoğraf makinenizin, teybinizin pillerini kontrol 

etmelisiniz. Yeterince kâğıt ve kalem almalısınız;  

çünkü olay yerine gittiğiniz zaman 

malzemeleriniz hazır olmazsa büyük zorluk 

yaşarsınız. 

 Olay yerine en kısa zamanda 

ulaşınız. 

 Gazeteciler için zaman çok önemlidir. Yolda 

meydana gelebilecek aksilikleri de düşünerek 

zamanından önce yola çıkıp en kısa sürede olay 

yerine gitmelisiniz. 

 Olayı en iyi şekilde 

izleyebileceğiniz yeri seçiniz. 

 Olay yerine gittiğiniz zaman en iyi görüntü ve not 

alabileceğiniz yeri seçmelisiniz. Haberinizi 

oluşturacak bilginin ve görsel malzemenin en 

iyisini almamız gereklidir. 

 Olayla ilgili bilgileri not 

ediniz. 

 Olayla ilgili bilgilerin önemli olanlarını not 

ediniz. Her şeyi yazmanız mümkün değildir. Bu 

nedenle önemli bilgileri not etmelisiniz.  

 Not tutarken kısaltmalar kullanmanız size zaman 

kazandıracaktır.  

 5N 1K kuralına uygun soruların yanıtlarını alıp 

almadığınızı kontrol etmelisiniz. Kişilerin 

isimlerini ve unvanlarını kontrol etmelisiniz. 

 Resmî ya da resmî olmayan 

belgelerden bilgi toplayınız. 

 Belgelerde önemli gördüğünüz noktaları not 

almalısınız. Belgelerin haber değeri taşıyıp 

taşımadığına dikkat etmelisiniz. 

 Diğer kaynaklardan bilgi 

toplayınız. 

 Ajans, İnternet gibi kaynaklardan bilgi toplarken 

seçim yapmalısınız. Haber değeri olan bilgileri 

toplayarak not almalısınız. 

 Topladığınız bilgileri ayıklayıp 

seçiniz. 

 Topladığınız bilgileri önem sırasına göre 

sıralamalısınız. Dikkatli olmalı ve çok yönlü 

düşünmelisiniz. Zamanı da iyi kullanmanız 

gerekmektedir. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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  Haberlerle ilgili topladığınız 

bilgileri farklı kaynaklardan 

araştırınız. 

 Haberlerin doğru olması çok önemlidir. 

Topladığınız bilgileri farklı kaynaklardan 

araştırmalısınız ; çünkü basına bilerek ya da 

bilmeyerek yanlış ya da eksik bilgiler 

verilmektedir. Yazacağınız yanlış bir haber hem 

çalıştığınız işletmenin hem de sizin zor durum da 

kalmanıza neden olabililir. 

 Topladığınız bilgileri yetkili 

kişilere doğrulatınız. 

 Resmî kurumlarda, memurların basına açıklama 

yapma yetkisi yoktur, buna dikkat ediniz. 

Açıklama yapmaya yetkili kişi ya da ilgili 

birimden haberleri doğrulatmanız gerekir. 

 İzlediğiniz ya da araştırdığınız 

olayla ilgili gelişmeleri takip 

ediniz. 

 İzlediğiniz haberi yazdıktan sonra o haberle ilgili 

gelişmeleri de takip etmelisiniz. 

 Haberle ilgili ayrıntıları kaçırmamak için dikkatli 

olmalısınız  

 Düzenli ve titiz çalışmalısınız. 

 Olaya ilişkin fotoğraf çekiniz. 

 Bazen bir fotoğraf, sayfalar dolusu yazıdan daha 

etkili olmaktadır. 

 Alanınızla ilgili önemli gördüğünüz fotoğrafları 

da mutlaka arşivlemelisiniz.  

 Bilgi ve belge toplarken kasıtlı 

olarak eksik ve hatalı bilgi 

verme, çarpıtma ve yanlış 

yönlendirme durumlarına karşı 

dikkatli olunuz. 

 Konu ile ilgili ön bilgi edinmelisiniz. 

 Geniş bir bilgi dağarcığına sahip olmak için 

çevrenizdeki olaylara karşı duyarlı olmalısınız. 

 Ön yargılı davranmamalı, olaya duygu ve 

düşüncelerinizi katmamalısınız. Gerçeği her 

zaman belgelemeye çalışmalısınız. 

 İzlediğiniz olayın basında nasıl 

yer aldığını takip ediniz. 

 İzlediğiniz haberin diğer kuruluşlarda nasıl yer 

aldığını mutlaka takip etmelisiniz (kaçıncı 

sayfadan, kaç sütuna vb.). 

 Önemli gördüğünüz noktaları not almalısınız. 

Notlarınızı ve bilgilerinizi kişisel arşivinizde 

saklamalısınız. 

 İzlediğiniz olaya ilişkin arşiv 

yapınız. 

 Kendi gelişiminizi görmeniz açısından 

haberlerinizi arşivlemeniz sizin için yararlı 

olacaktır. 

 Haber kupürlerinizi dosyalayınız, bilgisayarınızda 

da arşiviniz kayıtlı olsun; fakat arşivinizi mutlaka 

yedeklemelisiniz. 

 Aradıklarınızı daha sonra bulmak istiyorsanız 

düzenli ve titiz olmalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Gazeteciler  İnternet sayesinde her türlü bilgiye ulaşabildikleri için gazetecilerin  

kişisel arşiv oluşturmaları gereksizdir. 

 

2. (   ) Arşiv güncel olayların değişik yönlerine ışık tutacak malzemeyi sağlar. 

  

3. (   ) Manipülasyon daha çok holding basınında ve tekelleşme durumunda 

görülmektedir. 

 

4. (   ) Basın bültenleri, açıklamaları ve bildirilerinde çoğu kez yönlendirme 

bulunmaktadır. 

                                                                

5. (   ) Gazeteci daha önceden bilinen olayların bilgilerini (tören, açılış, spor etkinlikleri 

vb.) yerinden haber toplama yöntemi ile toplar.   

                                                                           

6. (   ) Muhabirin bizzat olayların içinde yaşayarak elde ettiği verilerle haberi 

oluşturmasına ikinci el kaynaklardan haberin toplanması diyoruz.        

  

7. (   ) Gazetede doğruluğu kanıtlanmamış bir haberi yayımlamak, gazetenin 

güvenilirliğini sarsar,  muhabirin de prestij kaybetmesine sebep olur.   

 

8. (   ) Gazeteci, haberleri izlerken not aldığı için hiçbir zaman ses kaydetmemelidir. 

 

9. (   ) Haberler kaynak gösterilerek kanıtlanmalıdır. 

 

10. (   ) Gözlem bir haber toplama yöntemidir. 

 

11. (   )  Gazetecinin haberi toplarken olaya taraf  kişilerden biriyle görüşmesi yeterlidir. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

 

12. Bir konuyu, bir düşünceyi kısaca yazmaya ………………denir. 

 

13. Bir cümleyi veya metnin bir bölümünü haberimizde hiçbir değişikliğe uğratmadan, 

olduğu gibi aktarmaya ……………………….denir. 

 

14. Kaza, yangın, gösteri gibi haberlere……………………..denir. 

 

15. Basın toplantısı, seminer gibi haberlere……………………………denir. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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16. Haber ya da diğer yazınsal türlerin görüntü ve fotoğrafların devletin bir kurumu 

özellikle de kolluk kuvvetleri tarafından yayınlanmasının 

engellenmesine……………..denir. 

 

17. Kurumların gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri sonucunda meydana gelen, idari, 

hukuksal, tanıklık, kuramsal değeri olan ya da tekrar kullanılmak üzere üretilen her 

türlü görsel, yazılı ve data bilgilerin saklandığı yere……………. denir. 

 

18. Bütün kamu kuruluşları…………… haber kaynaklarıdır. 

 

19. Herhangi bir kişi ya da kurum adına basına açıklama yapmaya yetkili 

temsilci……………….. dir. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi etkili not alma yöntemlerinden biri değildir? 

A) Özel işaretlerden yararlanmak 

B) Not alırken bütün konuşulanları, aynen yazmak 

C) Konunun özünü kaçırmamak 

D) Zaman geçirmeden eksikleri tamamlamak 

E) Kısaltmalardan yararlanmak  

 
21. Aşağıdakilerden hangisi ikinci el haber kaynağından haber toplamaya örnektir? 

A) Muhabirin bir basın toplantısını izleyerek haber yapması 

B) Muhabirin bir fotoğraf sergisi açılışını izleyip haber yapması 

C) Muhabirin haber ajansından gelen haberleri kullanması 

D) Muhabirin bir spor karşılaşmasını izleyerek haber yapması 

E) Muhabirin röportaj yapması 

 

22. Her türlü yayın malzemesini sağlıklı ve ivedi bir şekilde, gazete, radyo ve televizyon 

gibi basın yayın organları için toplayan ve onlara dağıtan kurum aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Bakanlıklar      

B) Ajans 

C) Basın sözcüsü 

D) Televizyon 

E) Kamu kurumları 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi “araştırma yöntemiyle haber toplama” için söylenemez? 

A) İçeriğe ilişkin ayrıntıları elde etmek ve doğru verilere ulaşmak için araştırma etkin 

rol oynar. 

B) Gizli kapaklı kalmış, üstü örtülmüş olaylar, derinliğine araştırılır. 

C) İçeriği oluşturmada internetten bilgi alınabilir. 

D) En hızlı haber toplama yöntemidir. 

E) Arşiv, kütüphane, dokümantasyon merkezlerinden yararlanılır. 
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24. Aşağıdakilerden hangisi basın bürosunun görevlerinden biri değildir? 

A) Yönetimle ilgili halkın öğrenmesinde sakınca görülmeyen bilgileri kitle iletişim 

araçlarına aktarma 

B) Basına aktarılan bilgilerde birlik ve uygunluk sağlama 

C) Kurum hakkında kamuoyunu yanıltmak için yanlış bilgi aktarma 

D) Basınla doğru işleyen bir iletişim ağı kurma 

E) Kurumun yaptığı etkinlikleri basına duyurma 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi haber toplarken karşılaşılan sorunlardan birisi değildir? 

A) Haberle ilgili enformasyonun haber kaynaklarınca yönlendirilerek verilmesi 

B) Başka basın kuruluşlarının izlediğimiz haberi nasıl verdiğini takip etmek 

C) Haber kaynağının kasıtlı olarak eksik bilgi vermesi 

D) Haber kaynağının kasıtlı olarak hiç bilgi vermemesi 

E) Muhabirin manipüle edilmesi 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi haberde manipülasyon için söylenemez? 

A) Haberi yazan muhabire müdahale edilmektedir. 

B) Haberi yayına verecek basın organına müdahale edilmektedir. 

C) Manipülasyon bir çeşit örtülü sansürdür. 

D) Realitenin yanlış olarak algılanmasına neden olur. 

E) Basının özgür olabilmesi için manipülasyon gereklidir. 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi haber toplama yöntemlerinden biri değildir? 

A) Araştırma  

B) Gözlem  

C) Video habercilik  

D) İstihbarat 

E) Söylem haberi 

 
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 Uygulamalı Test’e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST  
 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak haber değeri olan bir olay seçip seçtiğiniz 

olayı haber toplama basamaklarına uygun biçimde izleyiniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 

 
Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İzleyeceğiniz olayla ilgili ön bilgiler aldınız mı?   

2. Gerekli araç gereçleri hazırladınız mı?   

3. Olay yerine en kısa zamanda ulaştınız mı?   

4. Olayı en iyi şekilde izleyebileceğiniz yeri seçtiniz mi?   

5. 5N1K sorularına cevap alabildiniz mi?   

6. Resmî ya da  resmî olmayan  kaynaklardan bilgi topladınız mı?   

7. Diğer kaynaklardan bilgi topladınız mı?   

8. Topladığınız bilgileri ayıklayıp seçtiniz mi?   

9. Haberle ilgili topladığınız bilgileri farklı kaynaklardan 

araştırdınız mı? 
  

10. Topladığınız bilgileri yetkili kişilere doğrulattınız mı?   

11. İzlediğiniz ya da araştırdığınız olay hakkında gelişmeleri 

takip ettiniz mi? 
  

12. Olaya ilişkin fotoğraf çektiniz mi?   

13. Bilgi ve belge toplarken kasıtlı olarak eksik ve hatalı bilgi, 

çarpıtma ve yanlış yönlendirme durumlarına karşı dikkatli 

oldunuz mu? 

  

14. İzlediğiniz olayın basında nasıl yer aldığını takip ettiniz 

mi? 
  

15. İzlediğiniz ya da araştırdığınız olaya ilişkin arşiv yaptınız 

mı? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet 

ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

Uzmanlık alanına göre haber toplar. 

 

 

 

 

 

 Bir hafta süreyle gazeteleri inceleyerek haberleri farklı uzmanlık alanlarına göre 

sınıflandırınız. 

 İncelediğiniz haberlerde hangi haber toplama yöntemlerinin kullanıldığını 

belirleyiniz. 

 İncelediğiniz haberleri etik ve yasal ilkelere uygunluk açısından değerlendiriniz. 

Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

  

İlgili haberlerde daha uygun bir haber toplama yöntemi kullanılabilir, miydi 

tartışınız. 

 

2.UZMANLIK ALANINA GÖRE HABER 

TOPLAMA 
 

Bilginin hızlı yayılımı ile birlikte dünyanın gelişimini anlayabilmenin ve onu 

yorumlayabilmenin yolu herhangi bir konuda uzmanlaşmaktan geçmeye başlamıştır. 

Habercilikte de hız ve mükemmelliğe ulaşılabilmek adına uzmanlaşma son derece önem arz 

etmektedir Ekonomi, politika, spor ve magazin konularında uzmanlaşma sağlanabilir. 

Alanında uzmanlaşmış muhabir haber toplarken de o habere uygun en iyi yöntemi 

seçebilmelidir.  

 

Gazeteciler her yerden haber bulabilir; ancak öykülerin hangi yöntemle elde edileceği 

sorunsalı habercilik için oldukça önemlidir. Bir önceki öğrenme faaliyetinde ele alınan haber 

toplama yöntemlerinin (gözlem, görüşme ve röportajlar, araştırma ve arşivcilik, istihbaratlar, 

video habercilik yöntemi) nerede nasıl kullanılacağını bilmek gerekmektedir. Haber toplama 

yönünden gazeteci gittiği haberin türüne göre nerede, ne zaman haber olabilecek 

enformasyon bulacağını, neyi ve kimi göreceğini, topladıklarını nasıl ayırıp 

değerlendireceğini bilmelidir. 

 

Aşağıda uzmanlaşmaya bağlı bazı haber çeşitleri ve bu haberlerde ağırlıklı olarak 

kullanılan haber toplama yöntemleri verilmiştir: 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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2.1.Polis-Adliye Haberleri 
Basit haberler ve karmaşık haberler içinde yer alan ölüm, hastalık, yangın, kaza, 

cinayet, mahkeme vs. haberleri polis- adliye haberciliğinin içerisinde yer alır. Bu bağlamda 

bir cinayetin fotoğrafının yayımlanıp yayımlanmaması, bir intihar haberinin verilip 

verilmemesi, kavga sırasında yaşanan görüntülerin aktarılıp aktarılmaması hep tartışma 

konusu olmaktadır.  

 
Polis muhabirleri, bir gün içinde şehirde meydana gelen ve karakollara aksetmiş 

olaylar listesinin olduğu bültenden önemli buldukları olayları istihbarat şefine telefonda 

okuyarak izlenip izlenmeyeceğini sorarlar. Polis muhabirleri Emniyet Müdürlüğünde görevli 

polis şefleri ile sürekli irtibat halindedir. Bu sayede önemli polisiye olayları yerinde izler. 

Bunun yanında telsiz dinlemeyi aralıksız sürdürür. Bu bağlamda polis adliye haberlerinde 

haber toplama yöntemi olarak “istihbarat” çok önemli bir yer tutmaktadır. Öte yandan adliye 

muhabirleri, görev yaptıkları adliyelerdeki ilginç ve önemli davaları izleyerek, 

haberleştirirler. Yani haber toplama yöntemi olarak ağırlıklı olarak “gözlem” ve “araştırma” 

yöntemlerini kullanırlar. Adliye haberlerinde hukuksal terimler ön planda olduğundan 

muhabirin bu konuda uzmanlaşmış olması çok daha önemlidir. 

 

2.2.Siyaset Haberleri 
Ülke yönetimini ve uluslararası ilişkiler bağlamındaki işleri ve toplumu ilgilendiren 

her türlü durum ve faaliyeti haber olarak ele alıp işleyerek okura sunan uzmanlık alanını 

ifade eder. Siyaset, bireyin ve toplumun yaşamına doğrudan ya da dolaylı etki eden önemli 

bir toplumsal kurumdur. İşte bu nedenle siyasetin ilgi alanı içinde kalan her şey toplumu 

ilgilendirir. Siyasetin sahip olduğu bu etki onu önemli bir haber alanı haline getirir.  Siyaset 

haberciliğinde basın açıklamaları ve resmi görüşmeler önemli yer tutar. Özellikle basın 

açıklamalarında muhabir haber toplarken gözlem yöntemini kullanarak farklı bir haber 

yakalamaya çalışır; çünkü zaten konuşma metni genellikle gazetecilere ulaştırılır. Burada 

önemli olan sorulan sorulara verilen cevaplar ve rutin olayların dışındaki gelişmelerdir. 

Siyaset haberlerinde görüşme ve röportaj yöntemi de oldukça fazla kullanılan bir yöntem 

olduğundan gazetecinin deneyimli ve bu alanda uzmanlaşmış olması çok önemlidir.  

 

2.3.Ekonomi Haberleri 
Küreselleşen dünyanın itici gücü bilgi teknolojisi ve onun etkisi ile yaygınlaşan 

küresel ekonomidir. Küreselleşme ile ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin de genişlemesi 

ekonomiyi eskisinden daha fazla bireyin hayatına sokmuştur. İş yaşamı, endüstri, borsa, 

finansal piyasalar toplumu ilgilendiren enformasyonların kaynağı olmuştur. Bu enformasyon 

arayışı ekonomi haberciliğini bir çalışma alanını olarak habercilik sektörünün parçası 

yapmıştır.  

Günümüzde ekonomi servislerinde uzmanlaşma önemli bir kavram hâline gelmiştir. 

Ekonomi bir bütün olsa da herkesin ilgilendiği belli alanlar vardır. Medya organizasyonunun 

büyüklüğüne göre ekonomi servislerinde çalışan muhabir sayısı da değişmektedir. Özellikle 

muhabir sayısının fazla olduğu gazetelerin ekonomi servislerinde bütün çalışanların ilgi 

alanlarına ve niteliklerine göre belirlenen finans, bankacılık, borsa, otomotiv, emlak, 

teknoloji, tekstil, enerji, iş dünyası, yabancı sermaye gibi uzmanlık alanları vardır. Sınırlı 

muhabirin görev yaptığı ekonomi servislerinde ise bir kişinin çok iş bilmesi yönünde bir 

uzmanlaşma söz konusudur. İstatistiksel verilerin ve grafiklerin yorumlanmasından, borsa ve 
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finansa kadar çok geniş bir yelpaze olan ekonomi haberciliği geniş bir bilgi birikimi 

gerektirir. Haber toplayan muhabir bu alanda birçok haber toplama yönteminin yanı sıra 

“araştırma” yöntemini de kullanmaktadır. 

 

2.4.Sağlık Haberleri 
Sağlık haberleri, Sağlık Bakanlığı’ndan, devlet, üniversite, çeşitli kurum ve 

kuruluşların hastaneleri ile özel hastanelerden, sağlık sektöründeki sivil toplum örgütlerinin 

çalışmalarından üretilmektedir. Sağlık haberleri mutlaka uzman görüşüne yer verilmesi 

gereken haber türüdür. Örneğin, halkın dikkat etmesi gereken sağlık problemleri ya da 

salgınlar konusunda tıbbi otoritelerden bilgi alarak haberleştirilir. Özel uzmanlık gerektiren 

bir alan olan sağlık haberciliğinde muhabirin bir hekim kadar bilgi sahibi olması 

beklenemez;  ama en azından temel tıbbi konularda yeterli bilgi seviyesine sahip olacak 

kadar eğitim alması, kaliteli ve toplum sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek haber 

yapması ve haber kaynaklarıyla iletişimin iyi olması gerekir.  

 

Haber örneği:  

Açık süt insan sağlığını tehdit ediyor! 

Kaynağını bilmediğimiz bu sütler, zararlı mikroorganizmaların yanı sıra çamaşır 

sodası, antibiyotik gibi zararlı kimyasallar ve karbonat, nişasta gibi yabancı maddeler 

içerebilir. 

 

Uzmanlar, gün geçtikçe mahallelerde, sokaklarda satılan açık süt miktarının arttığını 

ve sütün, hava, ışık ya da bakterilerle temas ettiği zaman bozulduğunu vurgulayarak, “Buna 

rağmen ülkemizde halen yaklaşık 700 milyon litre süt, sokak sütçüleri aracılığıyla 

tüketicilere ulaştırılıyor” uyarısı yapıyorlar. 

 

"AÇIKTA SATILAN SÜTLERDE HER ZAMAN RİSK BULUNUR"  

 

Sokaktan aldığımız açık sütün denetlenmediği için, ne koşullarda ve nereden geldiğini 

bilemeyeceğimizi vurgulayan Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. xxxx  

yyyyyyy “Kaynağını bilmediğimiz bu sütler, zararlı mikroorganizmaların yanı sıra çamaşır 

sodası, antibiyotik gibi zararlı kimyasallar ve karbonat, nişasta gibi yabancı maddeler 

içerebilir. Sokak sütleri 95-100˚C’de 15 dakika kaynatıldığında içindeki mikropların çoğu 

yok olurken yararlı vitamin ve mineraller de yok olur. Sokak sütünün içinde bulunma riski 

olan kimyasallar ise kaynatılarak yok edilemezler. Bu nedenle açıkta satılan sütlerde her 

zaman sağlık açısından bir risk bulunur” dedi. Hacettepe Üniversitesi tarafından 2010 yılında 
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yapılan “Ankara Piyasası’nda Satılan Sütlerin (UHT, Pastörize, Sokak Sütü) Mikrobiyolojik 

ve Besin Değeri Açısından Değerlendirilmesi" başlıklı araştırmanın sonuçlarını da anımsatan 

Prof. Dr. xxxx  yyyyyyy  “Araştırma çerçevesinde sokakta satılan 1 mililitre sütün içerisinde 

tifo, dizanteri ve brusella gibi bulaşıcı hastalıklara neden olan 100 binden fazla bakteri ortaya 

çıktı. Yüksek oranda su ve nişasta gibi dışarıdan karıştırılan sokak sütlerinin besin değerleri 

ise olması gereken değerlerin oldukça altında olduğu görüldü” diye konuştu.  

(Habertürk-Sağlık 20 Şubat 2017 Pazartesi) 

 

Bu örnekte de görüldüğü gibi haber toplama yöntemi olarak görüşme yöntemi 

uygulanmış ve uzman görüşüne yer verilmiştir. 

 

2.5.Eğitim Haberleri 
Eğitim haberciliği eğitim ile ilgili bilgilerin, toplumca bilinmesi gereken konuların 

sunulmasıdır. Diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da özel haber hazırlamada 

deneyim ve uzmanlık devreye girer. Rutin haberlerden bile özel haber çıkarmak mümkündür. 

Örneğin, üniversite sınav sonuçlarının açıklanması rutin bir konudur ama işin uzmanı olan 

haberci sınavı kazanması çok zor olmayan fen lisesi mezunlarının üniversiteyi 

kazanamadığını ortaya çıkarırsa bu haber rutinden çıkıp özel haber olur. Eğitim haberlerini 

izlemenin bazı zorlukları da vardır. Eğitim muhabirinin haber kaynaklarının çoğunun devlet 

memuru olması temel zorlukların başında gelir. Çünkü devlet memurunun basına bilgi 

vermesi yasaktır. Bürokratik işlemler bilgiye ulaşmayı zorlaştırır. Eğitim muhabirleri 

ilgilendiği alanda temel nitelikler diye adlandırabileceğimiz kanun ve yönetmelikleri, eğitim 

alanının temel kavramlarını bilmek ve literatürü doğru aktarmak zorunda olduklarından  

‘araştırma’ yöntemini sıklıkla kullanmaktadırlar. 

 

2.6.Magazin Haberleri 
Magazin haberleri yaygın bir biçimde toplumda ilgi gören ancak toplum yaşamını 

doğrudan ilgilendirmeyen olaylar ve bireyler hakkındaki haberlerdir. Yurt ve dünya çapında 

tanınan eğlence ve şov dünyasındaki insanların yaşamlarını halkın bilgisine sunmaktır. 

Ayrıca sıra dışı, ilginç öyküler de magazin haberciliğinin konuları arasındadır.  
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Haber örneği: 

 

“Bayramlarımızı çocuklarımıza aşılamalıyız” 
Evliliklerinin  birinci yılını  kutlayan  Pelin  Akil-Anıl Altan: “İkimiz de geleneklerine 

bağlı insanlarız. Bayramlarımızı çocuklarımıza aşılamak eminim ki, onlara sevgi ve 

merhamet kapısını açar”  

 

 

Pelin Akil ve Anıl Altan’la Kurban Bayramı vesilesiyle buluştuk. Geleneklerine bağlı 

ve evcimen olduklarını söyleyen çift, bayramın ilk günlerini aileleriyle geçiriyor. Bu 

gelenekleri ileride çocuklarına da yaşatmak istediklerini söyleyen ikiliyle, yeni projelerini, 

evliliklerini hayallerini konuştuk. 

 

Bayramlar eskiden geleneklerin yerine getirildiği özel günlerdi, şimdilerde ise 

tatil anlamına geliyor. Siz bayramları nasıl yaşarsınız? 
Anıl Altan: İkimiz de ailelerimize düşkün, geleneklerine bağlı ve evcimen insanlarız. 

Bayramın ilk günü akrabalarımızı ziyaret eder bayramlaşırız. İlk günün akşamı 

babaannemlerle yemek yeriz. İkinci gün ise anneannemlerle... Çocukluğumuzdan beri bu 

böyle devam eder. 

Pelin Akil: Bayram aile, çocuklar, büyükler, kalabalık sofralar, Barış Manço, şeker, 

harçlık ve zekât demek benim için. Aile büyüklerimin ellerinden öpmeye gider, minik 

kuzenlere şeker ve harçlık dağıtırım. Diğer günleri de kendime ödül görürüm. 

 

Çocuğunuz olunca bu geleneği devam ettirecek misiniz? 
A.A.: Çocuğumuz olunca değişen bir şey olmaz, aksine daha fazla zaman geçirir 

ailesiyle. 

P.A.: Bayramlarımızı çocuklarımıza aşılamak eminim ki onlara sevgi 

ve merhamet kapısı açar. 
 

Çember’in çekimleri nasıl gidiyor? 
A.A.: Biz işimizi ciddiye alıyor ve diziyi severek çekiyoruz. Gerçekten kamera önü, 

arkası iyi bir ekip olduk. Bu da seyirciye geçiyor. 

P.A.: Kocaman enerjiyle başladık. Abdullah Oğuz’un önderliğinde detay detay 

çalışıyoruz, herkes emek veriyor.  Sıradan olmayan, her bölüm birbirinden farklı hikâyelerle 

önemli konulara değiniliyor. Yeni sezona güzel bir giriş yapacağımızı düşünüyorum. 

 

http://www.milliyet.com.tr/baris-manco/
http://www.milliyet.com.tr/merhamet/
http://www.milliyet.com.tr/dizi/
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Aynı projede rol almanın avantajları ve dezavantajları neler? 
A.A.: Dezavantaj olarak gördüğümüz bir yanı yok, aksine bizim için avantajlı oldu. 

Gerek enerjimizi yükseltmede gerekse oyunlarımızda birbirimizi 

tamamlayıp daha da üste taşıyoruz. 

P.A.: Birbirimizi çok iyi tanıdığımız için beraber çalışmak avantaja dönüşüyor. 

 

Evde, sette sürekli birlikte olmak ilişkinizi nasıl etkiledi? 
A.A.: Birbirimize güç, kuvvet olmamız ve sürekli beraber bir şeyler yaratmak bizi 

birbirimize daha da bağladı. 

 

Hayalleriniz neler? 
P.A.: Salt sevgi dolu bir yaşam sürmek. Doğaya, hayvana  ve insana sevgiyle 

yaklaşmak. Okullarda çocuklara en başta sevginin aşılanacağı bir dünyada nefes almak. En 

büyük hayalim bu olabilir. 

A.A.: Hayalimi yaşıyorum diyebilirim. Ailemize bir de bebek eklendi mi 

tamamlanacak  

 

Yukarıdaki haber örneği incelendiğinde haber toplama yöntemlerinden “görüşme-

röportaj” yönteminin ağırlıklı olarak kullanıldığı görülmektedir. Görüşme-röportaj 

yöntemlerinin oldukça fazla kullanıldığı magazin haberlerinde haber toplama yöntemi olarak 

zaman zaman telefonla görüşme yöntemi de kullanılmaktadır. 

 

2.7.Spor Haberi 
 

Spor medyası, tüm dünyada  spor dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak her gün spora 

ilişkin içerik üretmekte ve spor kamuoyunun tüketimine sunmaktadır. Dünyanın bir 

köşesinde yapılan müsabaka, teknolojik gelişmelerle birlikte bazen aynı anda, bazen ertesi 

gün, önemine ve sırasına göre tüm dünyaya haber ve görüntü olarak ulaşmaktadır. Bunun 

sonucu olarak da spor etkinlikleri bütün ülkelerde yaygınlaşmış ve hedef kitlesi hızla 

artmıştır. Spor haberciliğinde de uzmanlaşma çok önemlidir. Alanında uzman muhabir haber 

toplarken soracağı sorudan, yöneleceği alana kadar birçok şeyin bilincindedir. Alana ilişkin 

ifadelerin, özel terim ve sembolleri bilinmesi gerekmektedir. Spor müsabakaları ve maçlar 

gibi etkinlikler olay yerinden izleme yöntemi yani “gözlem” yöntemini kullanmayı zorunlu 

kılmaktadır.  

 

Tüm bu bilgilerin ışığında birçok haber türü ve haber toplama yöntemi karşımıza 

çıkmaktadır. Burada önemli olan gazetecinin haberin türüne uygun bilgi ve becerilere sahip, 

yani alanında uzman olması gerekmektedir. Ancak bu şekilde habere uygun veri toplama 

yöntemini seçebilecektir. Örneğin, ithalat ihracatla ilgili bir ekonomi haberi yapan bir 

ekonomi muhabiri bu haberin türü itibariyle somut, rakamsal ve istatistiksel verilere sahip 

olması gerektiğini ve bu kapsamda “araştırma” yönteminin kullanılması gerektiğini bilmesi 

gerekmektedir. Ya da bu gibi uzmanlık gerektiren konularda “görüşme-röportaj” yöntemini 

kullanmaya  özen göstermeli, bilgileri yetkili kişilere sorular yönelterek almalıdır. Bu 

durumda da haber kaynaklarıyla ilişkilerde uyulması gereken etik ve yasal ilkeler karşımıza 

çıkmaktadır. 
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2.8.Haber Toplarken Uyulması Gereken Etik Ve Yasal İlkeler 
 

Basın; toplumu bilgilendirmek ve olaylardan haberdar etmek, sağlıklı bir kamuoyunun 

oluşturulmasına katkıda bulunmak, toplumun boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek 

gibi önemli görevler üstlenmektedir. Yüklenmiş olduğu sorumluluklar nedeniyle medya, 

toplumsal bir görev üstlenmiştir. Medyanın bu görevini yerine getirebilmesi için çeşitli hak 

ve özgürlüklere sahip olması gerekir. Basın özgürlüğü olarak tanımlanan bu hak ve 

özgürlükler, demokrasinin de vazgeçilemez özgürlüklerindendir.  Yani basın, hem özgür 

olmalı hem de bu özgürlüğün başka amaçlarla istismar edilmesini önleyecek bazı kurumlara 

sahip olmalıdır. Bunu sağlamanın en iyi yolu, medyanın kendi kendini denetlemesi olan öz 

denetim (otokontrol) mekanizması ve yasal düzenlemelerdir.  

 

Gazetecinin görevini yaparken kamu yararını gözetmesi, kişiler hakkında şeref ve 

haysiyetini küçük düşürücü, gerçeğe aykırı yayınlar yapmaması gerekmektedir. Ancak 

zaman zaman bazı gazetecilerin ve basın kuruluşlarının kamu yararına olmadan, kişiler 

hakkında gerçeğe aykırı yayınlar yaptıkları görülür.  Kanun koyucu, gazetecilerin kamu 

yararına uygun yayın yapmalarını sağlayabilmek ve basın kuruluşlarının yaptığı asılsız 

yayınlardan kişileri koruyabilmek için kitle iletişim mevzuatında bu konuya yönelik birtakım 

yasal düzenlemeler getirmiştir. Kitle iletişim mevzuatında basın suçları açıklanmıştır. 

Kişilerin şeref ve haysiyetini küçük düşürücü, gerçeğe aykırı yayınlar yapıldığında kişilere 

cevap ve düzeltme hakkı tanınmıştır. Kitle iletişim mevzuatında, basın yayın kuruluşları 

tarafından suç oluşturan bir yayın yapıldığında, bu suçtan yayın kuruluşunda kimin ya da 

kimlerin sorumlu olduğu belirtilmiştir.  

 

Öz denetim uygulamalarında ise işleyiş daha farklıdır. Bu uygulamaların başarılı 

olmasının koşulu, benimsenen etik ilkelere uymaktır. Mesleki etik ilkeler belirli bir meslek 

grubunun mesleğe ilişkin oluşturup koruduğu, meslek üyelerine emreden, uyulması gereken 

davranışlardır. Sözünü ettiğimiz bu ilkelerin yaptırım gücünün yasal düzenlemeler kadar 

fazla olmaması uygulanmadıkları anlamına gelmemektedir. Özellikle Batı’da, meslek 

örgütlerinin herhangi bir yaptırıma başvurmamasına rağmen kendi etik kurallarını saptamış 

gazetelerin bu kurallara uymayan muhabirlerini işten çıkarmakta tereddüt etmedikleri 

gözlenmektedir.  

 

Gazetecilik meslek gruplarının kabul ettiği etik ilkelerin içeriği ise genel hatlarıyla şu 

şekilde özetlenebilir: 

 

 Gerçeği aramak ve bildirmek 

 Adil olmak 

 Zararı en aza indirmek 

 Bağımsız davranmak 

 Ayrımcılığa ve nefret söylemine karşı olmak 

 Hesap verebilmek 

  

Gazeteciler birçok sivil toplum ve özdenetim kuruluşlarının benimsediği bu tarz etik 

kodlara ve mesleğe dair yol gösterici ilkelere bağlı kalmakladır. Bu ilkeler genel olarak 
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evrensel etik ilkeleri kapsamında düzenlenmektedir. Gazetecilerin bağlı olma sözü verdiği bu 

etik ilkeler bağlamında haber kaynaklarıyla ilişkilerinde dikkat etmesi bazı unsurlar vardır ve 

haber toplama sürecinde bu unsurlar oldukça fazla öneme sahiptir. 

 

2.8.1.Haber Kaynakları İle İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar 
 

Haber kaynaklarıyla ilişkiler haber toplama sürecinin önemli yapıtaşlarındandır. 

Gazeteci haber kaynağıyla arasındaki iletişime ve ilişkiye gerekli önemi vermelidir. 

 

2.8.2.Haber Kaynağına Saygı 
 

Haber kaynağı, bazen gazetecinin vicdanına güvenerek gizli fakat gazetecinin bilmesi 

gerekli enformasyonu sağlayabilir. Yazılmaması kaydıyla verilen bu off the record bilgiler 

ise aslında gazetecinin etrafına telkin ettiği güven ve saygınlıktan kaynaklanır. Daha doğrusu 

kendisine olup biten hakkında aşina olsun diye bilgi verilir. Aslında, gazeteci verileni 

açıklarsa kaynak böyle bir durum bulunmadığını söyleyeceği gibi gazeteciyi ispata da davet 

edebilir. 

 

Gazeteci için haber aldığı kaynaklar ne kadar üst düzeydeyse haber değeri o kadar 

yüksek enformasyon sağlayabilir. Doğal olarak haber verenler, kimliklerinin çok gizli 

tutulmasını ister. Bu yönden, kaynak belirtmeden, doğruluğu kanıtlanmadan, enformasyonu 

kullanmak istemeyen gazeteciler bazen zor durumda kalabilir.  

 

Gazeteci, kimliğinin gizli tutulmasını isteyen kaynaklar tarafından sızdırılmış (news 

leak) verileri de mutlaka soruşturmalı, doğruluğuna inandıktan sonra yazmalı, kaynağa saygı 

göstermeli ve kaynağı korumalıdır. 

 

Gazeteci, kaynağa saygı bağlamında, aldığı gizli bilgilerin haber yapılması 

istenmiyorsa haber malzemesi yapmamalıdır. Meslek etiği bunu gerektirir. Örnekleri az 

görülse de bazı gazeteciler haber uğruna meslek etiğinin dışına çıkmaktadır. Bu tür 

davranışlar kaynağın güvenini sarsmaktadır. 

Bazen de gazetecilere haber kaynağı tarafından olay gerçekleşmeden olay hakkında 

bilgi verilir. Bu, basın kuruluşlarının görevlerini yapmaları için kolaylık sağlamanın bir 

yoludur. Yalnız bu gibi durumlarda bilgi verilirken üzerine kayıt düşülür. Bu  enformasyon 

haber şeklindedir; ancak şu saatten sonra verilecektir, denilir. Ambargo haber olarak 

adlandırılan bu tür bilgiler hep koşulludur. 

 

Ambargo bazen zamanından önce bozulabilir. Bu aslında haber veren kaynağa ihanet 

olarak kabul edilir; ancak ambargolu haberin zamanından önce yazıldığı da görülmüştür.   

 

2.8.2.1.Özel Hayata Saygı 

 

Gazeteci, basın özgürlüğünü halkın doğru haber alma, bilgi edinme hakkı adına dürüst 

biçimde kullanır. Bu amaçla her türlü sansür ve otosansür ile mücadele etmeli ve halkı da bu 

yönde bilgilendirmelidir. 
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Gazetecinin halka karşı sorumluluğu işverenine ve kamu otoritelerine karşı 

sorumluluğu  diğer tüm sorumluluklarından önce gelir. Bilgi, haber , düşünce herhangi bir 

ticari mal ve hizmetten farklı olarak toplumsal nitelik taşır. Gazeteci ilettiği haber ve bilginin 

sorumluluğunu üstlenir ve bilgiyi paylaşır. 

 

Bir yandan da gazeteci, başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere insanlığın 

evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Milliyet, cinsiyet, dil, din, 

sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm ulusların, tüm halkların ve tüm bireylerin 

haklarını ve saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslararasındaki nefreti, düşmanlığı 

körükleyici yayından kaçınır. 

 

Öte yandan gazeteci, halkın haber alma, bilgilenme hakkıyla doğrudan bağlantılı 

olmayan hiçbir kişi için -kamuya mal olmuş bir kişi bile olsa- izin verilmedikçe hiçbir amaç 

için özel yaşamın gizliliği ilkesini ihlal edemez. Gazetecinin çalıntı, iftira, hakaret, lekeleme, 

saptırma, manipülasyon, söylenti, dedikodu ve dayanaksız suçlamalardan kesinlikle uzak 

durması gerekir. 

 

Yargıyla ilgili olan doğru davranış kurallarına göre de gazeteci, hazırlık soruşturması 

sırasında soruşturmayı zaafa uğratıcı, yönlendirici biçimde haber ve yorum yapmaktan 

kaçınmalıdır. Yargılama sürecinde de haberler her türlü ön yargıdan uzak ve kesinlikle 

doğruluğundan emin olunarak sunulmalıdır. Gazeteci, yargı sürecinde taraf olmamalıdır. 

 

Özel hayatla ilgili olarak temel kural, “Özel hayatta; asıl olan kamu yararıdır.” 

biçimindedir. Özel hayatın gizliliğinin geçersiz sayılabileceği başlıca durumlar şöyle 

sıralanabilir: 

 

 Büyük bir suç , yahut yolsuzluk üstüne araştırma ve yayın 

 Toplumu kötü etkileyici bir tutumla ilgili bir araştırma ve yayın 

 Toplumun güvenliğinin ya da sağlığının korunması 

 İlgili kişinin sözleri ya da eylemleri sonucu halkın yanıltılmasının ya da yanlış 

yapmasının engellenmesi 

Bu durumlarda özel hayatın kamuya açılan kesiti mutlaka konuyla doğrudan ilgili 

olmalı veya ilgili kişinin özel hayatının onun kamusal faaliyetini de etkileyip etkilemediği 

gözetilmelidir. 

 

Özel yaşama müdahalenin söz konusu olduğu bir olayda gazeteci şu soruların 

yanıtlarını aramalıdır:  

 

 Gizli ve kişisel bilgileri hangi amaç doğrultusunda arıyorum?  

 Bu, haklı gösterilebilir ve önemli bir amaç mı?  

 Kişilerin özel yaşamını ihlal ederek elde edilebilecek bu bilgi, ihlali  

haklılaştıran amaca uygun mu?  

 Bu bilgiyi elde etmenin tek yolu kişilerin özel yaşamını ihlal etmek midir? 

 

Bu sorulara verilebilecek olumlu ve olumsuz yanıtlar gazetecilerin bu tür bir sorunda 

nasıl davranmaları gerektiğini daha açık biçimde ortaya koyabilecektir. Özel yaşamla ilgili 

haberler bazen kişilerin ölümüne bile sebep olabiliyor. 
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2.8.2.2.Haber Kaynağına Güven Verme 

 

Gazeteci haber kaynağıyla saygı çerçevesinde bir iletişim kurmalıdır. Fakat bu sınıra 

çok dikkat etmek gerekir. İlişkileri sıcak tutmak isterken haber kaynağı kişi ya da kurumun 

sözcüsü durumuna düşmemek gerekir. Gazeteci, kaynağın verdiği her bilgiyi kendi 

süzgecinden geçirmelidir. Kişilere eşit mesafede olmalıdır. Aksi takdirde tarafsızlığına gölge 

düşer, haber kaynaklarının güvenini yitirir. Gazeteci haber kaynağında güven oluşturmak 

için basın etiğine uygun davranmalıdır. 

 

Gazetecinin kişiler arası iletişim yeteneğini iyi kullanması gerekir. Yani beden dilini 

doğru kullanmalı, kılık kıyafeti ortama uygun olmalı, insan ilişkilerini iyi bilmelidir. 

Karşısındaki insanı dinlemeli, kişiyle empati kurmalıdır. Bazı olaylarda haber kaynağı 

üzüntülü ve acı içinde olabilir. Böyle durumlarda kaynağa hassas bir şekilde yaklaşılmalı, 

itici olunmamalıdır. Örneğin, bir kazada yakınını kaybetmiş birisi ile görüşme yaparken 

onun duygularını incitmemek için hassas olunmalıdır. Gazeteci insani değerlere sahip 

olmalıdır. Kibir, ukalalık gibi olumsuz özellikler kaynakta antipati oluşturacaktır. 

 

Gazetecinin kaynakla kurduğu iletişimde en önemli koşul, bu görüşmeyi hazırlayan, 

düzenleyen veya başlatan kişinin karşı tarafın kişiliğini önemsemesidir. 

 

Halk arasında çok sık kullanılan bir deyimle söylemek gerekirse “karşısındakini adam 

yerine koymak” bu tür görüşmelerin en önemli koşuludur. Yani karşı tarafın düşünceleri, 

inançları, hisleri, kendine özgü bir algılaması, anlayış biçimi olduğunu asla unutmamak ve 

onu tanımaya çalışmak gerekir. Bunda da önemli koşul, gazetecinin önce kendini tanıyor 

olmasıdır. 

 

İletişim, genelde iletişim süreci formülündeki gibi kolaylıkla yürütülmez. “Beni 

dinlemedi bile.”, “Söylediklerimden hiçbir şey anlamadı.”, “Sanki sağırlar konuşmasıydı.”, 

“Bana kulak vermedi.”, “Aynı yayın dalgası üzerinde değildik.”, “Aklı başka yerdeydi.”, 

“Beni tek kulağıyla dinledi.” gibi yakınmalar, gerçek iletişim zorluğunun en belirgin 

örnekleridir. 

 

Gazeteci, görevini yaparken eldeki bütün bilimsel verilerden yararlanmalı, 

karşısındaki kişinin bilgi aktarmasını engelleyebilecek olası tehlikelere karşı da önceden 

önlem almalıdır. 

 

2.8.2.3.Tarafsız Habercilik İlkelerine Uyma 

 

Tarafsızlık (nesnellik, objektiflik); haber konusu olayı bireysel etkilerden uzak, 

doğruyu, yansız bir düzenleme ile olduğu gibi vermek ve gerçeklerden ayrılmamaktır. 

 

Haberde tarafsızlığın bazı ölçütleri vardır. Bu ölçütler: 

 

 Olayla ilgili verileri toplarken, bunları haber olarak düzenlerken, yayıma 

verirken kesinlik ve doğruluk ilkelerine uymak, 
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 Haberde, içerikten ayrılmamak koşuluyla ana hatları aynen aktarmak, 

 Olayın farklı yönlerini işlerken yansız ve dengeli olmak, 

 Haberle yorumu birbirinden ayırmak ve verileri buna göre değerlendirmek, 

 Haberi yazanın, kendi görüşünü, yorumunu ve tutumunu içeriğe yansıtmamak, 

 Haberi düzenlerken hınç alma duygularından yanlı ve aykırı tutumlardan uzak 

durmaktır. 

 

Haber içeriğinde, tarafsızlığa önem veren çağdaş gazetecilik anlayışında, yazınsal 

türler ve sayfa düzenleri de değişikliğe uğramaya başlamıştır. Örneğin, bireysel ve genel 

yoruma dönük yazınsal türler için ayrı sayfalar düzenlenmesi tercih edilerek çeşitli 

görüşlerin işlenmesine de olanak sağlanmıştır. 

 

Gazeteci tarafsız haber vermenin savunmasını yapabilmek için özellikle şu koşulları 

yerine getirmekle yükümlü olmalıdır: 

 

 Tartışmalı konularda bütün tarafların görüşlerine yer verilmelidir. 

 Gerçek olduğu öne sürülen konulardaki açıklamalar dikkate alınmalıdır. 

 Kendi bakış açısını yansıtmadığını ifade etmek için haber kaynağının 

söylemlerini doğrudan ve tırnak içinde kullanılmalıdır. 

 Haberde elden geldiğince somut gerçeğe yer verilmelidir. 

 Haberde tarafsızlık, toplanması ve değerlendirilmesi, yazılması ve yayınlanması 

aşamalarında gerçekleştirilmektedir. Bu üç aşama zincirleme olarak birbirine 

bağlı bulunmaktadır. Örneğin, ilk aşamada nesnellik ölçülerine özen gösterilir, 

diğer aşamalarda gösterilmezse haber içeriğinde sapma ya da sapmalar meydana 

gelecektir. Haberde tarafsızlığı sağlamak için her aşamada ilke ve kurallar 

titizlikle uygulanmalıdır. Aşamaların herhangi birinde ilke ve kurallara 

uyulmadığı takdirde tarafsızlıktan söz edilemez. 

 

Haberde tarafsızlık aynı zamanda, iletişim etiğinin de gereğidir. Haberde tarafsızlığa 

özen gösteren kitle iletişim araçları kamuoyunda olumlu izlenim bırakırken öznel anlayışı 

tercih edenler ise sürekli imaj kaybına uğramaktadır. 

 

Nesnellik kavramının yerine getirilmesinde iyi niyet de önemli rol oynamaktadır. İyi 

niyet, her aşamada özenle korunursa tarafsızlık kavramının yaşama geçirilmesi 

kolaylaşacaktır. 

 

Okuru ilgilendiren, habercinin kişisel görüşü değildir. Olayın ya da durumun kendisi 

önemlidir. Gazeteci, izlediği olaydan insan olarak etkilense bile duygularını öne 

çıkarmamalıdır. İzlediği olay ya da kişiye ön yargıyla yaklaşmamalıdır. “Bunlar zaten 

böyledir.” gibi bir değerlendirme tarafsızlığı bozar. 

 

Haberde nesnelliğin sağlanması için olay ya da durumla ilgili tarafların görüşlerine yer 

verilmelidir. Nesnellik, habercinin haber kaynağına, olaya ya da duruma mesafeli 

yaklaşmasıyla sağlanır. Tersine durumda haberci, kaynağın, olayın, durumun “halkla ilişkiler 

memuru” hâline gelebilir. Haberci, haberin içinde rol almamalıdır ve haberin parçası hâline 

gelmemelidir. 
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Gazetecinin bu anlamda nitelikli olması gerekir. Belirli düzeyde ve çağdaş biçimde 

eğitilmiş olması, yetkin bir kültür düzeyine sahip olması, çevresine karşı duyarlı olması, 

ülkenin sorunlarını bilmesi, uluslararası gelişmelerden haberdar olması, vicdani ve toplumsal 

değerlere sahip olması, ön yargılı davranmaması, özel bir amaca hizmet etmemesi, dürüst 

olması çok önemlidir. 

 

2.8.2.4.Kurumsal Kişiliğini Koruma 

 

Gazeteci haber toplarken kendi kurumunu da temsil ettiği için yapacağı olumsuzluklar 

kurumunu da etkileyecektir. Kurumunun güven kaybetmesine neden olacaktır. 

 

Gazeteci, kamuoyunu bilgilendirmeye çalışırken toplumun çeşitli kesimlerinden 

insanlarla ilişkiler kurar. Politikacılar, sanatçılar, üst düzey bürokratlar ve popüler yıldızlarla 

aynı mekânlarda olabilir gazeteci.  Onları kendi mekânlarında ziyaret edebilir, saatlerce baş 

başa kalarak röportajlar yapabilir. Mesleğin doğasından gelen bu ilişki biçimi, kimi zaman 

gazeteciler tarafından yanlış bir biçimde "kendilerine özel" bir ilişki olarak algılanabilir. Bu 

doğru değildir. 

 

 İnsanlar gazetecilerle temsil ettikleri yayın kuruluşunun temsilcisi olarak ilişki kurar. Bu 

nedenle, gazetecilik adına kurulan ilişkileri şahsi menfaatler adına kullanmak, çıkar 

sağlamak yanlıştır. Fransız Le Monde gazetesinin editörü Serge Halimi'nin dediği gibi 

gazetecilik bir "temas ve mesafe" mesleğidir. Yani gazeteci ilişki kurar; ama ilişki kurdukları 

ile hep belli bir mesafeyi korur. Gazeteci, bir olayı habere dönüştürürken gerçeğin özünü 

yakalamaya çalışır. Aktarımların kökenine iner, var olan detaylardan hiçbirisini yok saymaz. 

Kimseyle aynı fikirde olduğunu belirtmez. İnsanları ve olayları tek tipleştirmez. Yargılamaz, 

dışlamaz. 

 

Bazı gazetecilerin haber kaynaklarıyla kurdukları ilişkileri yazıya döküp maddi çıkar 

sağladıklarına rastlanır. İlişki kurdukları haber kaynaklarından yakınları için iş isteyen, 

bedava mal veya hizmet kabul eden gazeteciler de vardır. Bu tür hatalı pratikler, gazetecilik 

mesleğinin saygınlığına gölge düşürmekte, gazeteci kimliğinin sorgulanmasına yol 

açmaktadır. Çünkü haber kaynağından şahsi menfaat sağlayan gazeteci, bir dahaki sefer aynı 

haber kaynağı hakkında olumsuz bir haber yayımlayamaz.  

  



 

 49 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 

Aşağıdaki özlü sözü okuyunuz. Bu sözden yola çıkarak ahlak, etik ile ilgili bir 

kompozisyon yazınız. Yazdığınız kompozisyonu öğretmeninizle ve arkadaşlarınızla 

paylaşınız.  

 

“Ahlâk olmayan yerde, kanun bir şey yapamaz. ’’ 

                                                                             Napoleon Bonaparte      

  

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak haber toplayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Takibini yapacağınız bir olay seçiniz. 
 Seçeceğiniz olayı gündemi takip ederek 

belirleyebilirsiniz. 

 Seçtiğiniz olayın uzmanlık alanına göre 

hangi haber türüne uygun olduğunu 

belirtiniz. 

 Gazetelerin ekonomi, magazin, spor, vs. 

sayfalarından yararlanılabilirsiniz. 

 Habere uygun haber toplama 

yöntemi/yöntemlerini belirleyiniz. 
 Birden fazla yöntem seçebilirsiniz. 

 Haber kaynaklarıyla iletişim kurunuz. 

 Saygılı ve ölçülü olmalısınız. 

 Dış görünüşünüze dikkat etmelisiniz. 

 Beden dilinizi doğru kullanmalısınız. 

 Ziyaretlerinizi kısa tutmalısınız. 

 Haber kaynaklarınızın güvenini 

kazanmaya çalışınız. 

 Basın meslek ilkelerine ve yasal ilkelere 

uygun davranmalısınız. 

 Saygılı olmalısınız. 

 Empati duygunuzu geliştirmelisiniz. 

 Habere ilişkin verileri toplayınız. 

 Topladığınız verilerin öncelikle 5N1K 

sorularına cevap verdiğine emin 

olmalısınız. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Gazeteci kişisel görüşlerini de habere katmalıdır. 

 

2. (   ) Haberin tarafsızlığını sağlamak için tartışmalı konularda iki tarafın görüşlerine de 

yer vermek gerekir. 

 

3. (   ) Kaynak tarafından belli bir zamandan önce açıklanmamak koşulu ile verilen 

haberlere asparagas haber denir. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

4. …………………haber konusu olayı bireysel etkilerden uzak; doğruyu, yansız bir 

düzenleme ile olduğu gibi vermek ve gerçeklerden ayırmaktır. 

 

5. Özel hayatla ilgili olarak temel kural, ………………………………………      

biçimindedir. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Gazeteci kendisine verilen gizli bilgileri hemen kamuoyuna duyurmalıdır. 

B) Gazeteci sızdırılmış verileri de mutlaka soruşturmalıdır. 

C) Gazeteci kaynağa saygı göstermeli ve kaynağı korumalıdır. 

D) Kaynak tarafından koşullu verilen bilgiler zamanından önce açıklanmamalıdır. 

E) Gazeteci olaylara objektif  bakabilmelidir. 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi özel hayatın gizliliğinin geçersiz sayılabileceği durumlardan 

biri değildir? 

A) Büyük bir suç yahut yolsuzluk üstüne araştırma ve yayın 

B) Toplumu kötü etkileyici bir tutumla ilgili bir araştırma ve yayın 

C) Kişilerin ünlü olması 

D) Toplumun güvenliğinin korunması 

E) Toplumun sağlığının korunması 

 

8. Haber görüşmesinde aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? 

A) Sorulacak sorular önceden hazırlanmalıdır. 

B) Gazetecinin kıyafetinin düzgün olması gerekir. 

C) Konuşurken ya da dinlerken muhatabın gözlerinin içine bakmak gerekir. 

D) Sorular cevapları “Evet-Hayır” olacak şekilde hazırlanırsa daha iyi olur. 

E) Etkin ve empatik dinleme becerilerine sahip olmak gerekir. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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 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 Modül Değerlendirme’ye geçiniz 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Oluşturulan haberlerde kaynağın belirlenmesi hem alınan bilginin kimden, nereden 

alındığını gösterir hem de haberin güvenilirliğini sağlar. 

 

2. (   ) Haber kaynakları en basit bir sınıflandırma ile birinci el ve ikinci el olmak üzere 

ikiye ayrılır. 

 

3. (   ) Çeşitli radyo ve televizyon kanallarının haberlerini kopyalayarak yararlanma 

yöntemine “haber atlama” denir. 

 

4. (   ) Topladığı bilgileri veya ele geçirdiği bazı belgeleri diğer yayın organlarından daha 

önce kendi gazetesinde yayınlatma, gazetecilik dilinde “atlatma haber” olarak 

adlandırılır. 

 

5. (   ) Eksik bilgi verme işlemi sırasında, haber kaynağı olaya ait bazı noktaların gün 

ışığına çıkmasını istemediği zaman verdiği bilgileri kendine göre düzenleyebilir. 

 

 

6. (   ) Basın ve Halkla İlişkiler Birimi basın bültenleri, basın makaleleri, röportaj vb. 

araçlarla kurumları hakkında bilgi verir. 

 

7. (   ) Gazeteci, haberi kaynağından ve elden geldiğince doğru verilere dayanarak 

toplamalıdır. 

 

8. (   ) Gazeteci, haber ile ilgili bilgileri toplayana kadar haber kaynağına saygılı 

davranmalıdır. 

 

9. (   ) Gazetecilikte arşivin en önemli işlevi, güncel olayların değişik yönlerine ışık 

tutacak malzemeyi sağlamasıdır. 

 

10. Önemli ve çözülmemiş bir olay hakkında verilen haberin, olay önemini kaybedinceye 

ya da çözülünceye kadar belirli sürelerle tekrarlanarak yayımlanmasına, 

…………………………….diyoruz. 

 

11. Haber kaynağı kasıtlı olarak eksik bilgi vermeyi tercih edebilir. Buna gazetecilikte 

…………………….  denilmektedir. 

 

12. Haberin içeriğine müdahale etme eylemine 

……………………………………denilmektedir. 

 
 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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13. Özel hayatla ilgili olarak temel kural, “Özel hayatta; asıl olan ……………. yararıdır.” 

biçimindedir. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi haber kaynakları ile ilişkilerde dikkat edilmesi gereken 

unsurlardan biri değildir? 

 

A) Haber kaynağına saygı 

B) Özel hayata saygı 

C) Haber kaynağına  güven verme 

D) Tarafsız habercilik ilkelerine uyma 

E) Olaylara yaklaşımında subjektif olma 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi gazetecinin uyması gereken etik ilkelerden biri olamaz? 

 

A) Gerçeği aramak ve bildirmek 

B) Bağımsız davranmak 

C) Ayrımcılığa ve nefret söylemine karşı olmak 

D) Çıkar ilişkilerine göre davranmak 

E) Hesap verebilmek 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 YANLIŞ 

2 DOĞRU 

3 DOĞRU 

4 DOĞRU 

5 DOĞRU 

6 YANLIŞ  

7 DOĞRU 

8 YANLIŞ  

9 DOĞRU 

10 DOĞRU 

11 YANLIŞ  

12 Not alma 

13 Alıntı  

14 Eylem 

15 Söylem 

16 Sansür 

17 Arşiv  

18 Resmi  

19 Basın sözcüsü  

20 B 

21 C 

22 B 

23 D 

24 C 

25 B 

26 E 

27 E 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 YANLIŞ 

2 DOĞRU 

3 YANLIŞ 

4 

Tarafsızlık 

(Objektiflik, 

Nesnellik) 

5 

Özel Hayatta Asıl 

Olan Kamu 

Yararıdır. 

6 A 

7 C 

8 D 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 DOĞRU 

2 DOĞRU 

3 YANLIŞ 

4 DOĞRU 

5 DOĞRU 

6 DOĞRU 

7 DOĞRU 

8 YANLIŞ 

9 DOĞRU 

10 
Haberi Devam 

Ettirme 

11 Misinformation 

12 

Manipülasyon 

(Hileli 

Yönlendirme) 

13 Kamu 

14 E 

15 D 
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