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AÇIKLAMALAR 
KOD 321GM0026 

ALAN Gazetecilik 

DAL/MESLEK Televizyon Muhabirliği 

MODÜLÜN ADI TV Haber Yazımı 

MODÜLÜN TANIMI 
Televizyon haberciliğinin temel kavramlarının ve televizyon 

haberi yazma kurallarının anlatıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

YETERLİK Televizyon haberi yazmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: Gerekli ortam sağlandığında, yayın kalitesinde 

açık, sade ve anlaşılır televizyon haberleri yazabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Televizyon haber dili ve formatını 

çözümleyebileceksiniz. 

2. Yayın kalitesinde haber görüntüsü seçebileceksiniz. 

3. Yayın kalitesinde televizyon haberi yazabileceksiniz. 

4. Haberin sunuluşunun unsurlarını ve haber spikerinin 

niteliklerini kavrayabileceksiniz. 

5. Basın bültenleri, tablo, grafik ve istatistikî verileri 

değerlendirerek, televizyon haberi yazabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI  

Sınıf ortamı, atölye ortamı, varsa okulun haber stüdyosu, 

kütüphane, bilgi teknolojileri ortamı veya grupla birlikte 

çalışabileceğiniz tüm ortamlar 

DONANIMLAR 

Çeşitli haber metinleri, haber bülteni örnekleri, çeşitli grafik, 

tablo, basın bülteni örnekleri, kamera, ses ve ışık sistemi, 

bilgisayar, televizyon, broşür, resimler, tepegöz, DVD, VCD, 

projeksiyon, kitaplar, yazım kılavuzu, Türkçe sözlük, gazete 

ve dergiler, vb. öğretim materyali  

ÖLÇME 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme 

araçlarıyla, kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendirebileceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (çoktan seçmeli, 

doğru yanlış vb.) uygulayarak; modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgileri ölçüp değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci,  

Kitle iletişim araçları içerisinde en çok tartışılan araç, televizyondur. Ancak aynı 

zamanda televizyon en etkili ve en gözde kitle iletişim aracıdır. Televizyon yayıncılığında 

haber verme işlevi, giderek daha fazla ön plana çıkmaktadır. Özellikle ülkemizde son 

yıllarda artan haber kanallarının sayısı, haberin ne kadar önemsendiğini ve izlendiğini 

göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 

“Spikerin yüzü haber değildir.” Televizyon haberciliği için ilke sayılabilecek 

önemdeki bu söz, televizyonun olmazsa olmaz unsurunun “görüntü” olduğunu vurgular. 

Televizyon haberciliğinin diğer unsuru olan söz, yani haberin dili de, diğer yazı dillerinden 

farklıdır. Televizyon dili,  “konuşma dili”dir. Kısa, öz, günlük konuşulan Türkçeyle yazılan 

televizyon haberi, her kesimden izleyiciye hitap edebilmelidir. 

İşte elinizdeki bu modülde,  genel hatlarını çizdiğimiz bu konuları ve daha fazlasını 

bulacaksınız. Modülü bitirdiğinizde, haber çeşitleri, haber bülteni formatları, görüntülerin 

nasıl elde edildiği, televizyon haberinin nasıl yazıldığı, basın bültenleri, tablolar, istatistikî 

verilerden yararlanarak nasıl haber yazıldığı ve son olarak da haberin sunuluşu ile ilgili bilgi 

ve becerileri kazanacaksınız.  

Modül içinde verilen haber örnekleri, size sadece yol göstermek amacıyla seçilmiştir. 

Konuyla ilgili çok sayıda örnek haber içeren kitapları incelemeniz, konuyu kavramanızı, 

daha rahat haber yazmanızı sağlayacaktır. En önemli kaynağınızın da; hepimizin hayatının 

vazgeçilmez unsurlarından biri olan televizyon olduğunu unutmayın. Bol bol haber dinleyip, 

farklı kanallarda aynı haberin nasıl verildiğine, aynı haberin gazetede nasıl yer aldığına 

mutlaka dikkat edin. Haberi siz yazsaydınız nasıl yazardınız? Gerekirse haberleri kaydedin, 

tekrar tekrar dinleyin.  

 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
AMAÇ 

 

TV haber dili ve formatını çözümleyebileceksiniz. 

ARAŞTIRMA 

 

 
 Gazete, radyo ve televizyonda yayınlanan ve konusu aynı olan bir haber bularak, 

haber dili açısından karşılaştırınız. 

 Çeşitli kanalların ana haber bültenlerini inceleyerek, farklarını ve benzerliklerini 

analiz ediniz. Analiz edeceğiniz özellikleri öğretmeninizle birlikte belirleyiniz. 

1. TELEVİZYON HABERCİLİĞİ 
 

Radyo gibi hızlı bir kitle iletişim aracı olan televizyon hem kulağa hem de göze hitap 

eder. Haber verme işlevi bağlamından yaklaşıldığında televizyon, kısa sürede en fazla etkiye 

sahip kitle iletişim aracı olarak tanımlanır. Televizyon haber bültenleri, aynı zamanda 

televizyon kanalının prestijini, güvenirliğini ortaya koyması açısından da önemlidir.  

 

Televizyon, tüm kültürleri içeren ve yansıtan bir araçtır. Televizyon izlemek için 

okuma yazma bilmeye, birçok zihinsel yetiyi elde etmeye, yaşanan mekânı değiştirmeye 

gerek yoktur. 

 

Televizyon izlemek neredeyse bedavadır. Sunduğu içeriğin maliyeti dikkate 

alındığında bir televizyon alıcısına sahip olmak ve elektrik faturasını ödemek, bu içeriğe 

sahip olmak için yeterlidir. Televizyon demokratiktir; aynı mesajı aynı anda dinleyen 

herkese iletir. Televizyonun düğmesine basmak yeterlidir. İzleyiciden herhangi bir ön koşul 

istemez. Televizyon hızlıdır.  Bu nedenle toplumsal, ekonomik, siyasi güç kazanmak isteyen 

kurum ve kişiler televizyon sahibi olmak isterler. 

 

Öte yandan televizyon, en kolay yalan söylenebilen iletişim araçlarından biridir. 

Gerçeği kolaylıkla çarpıtabilme özelliğine sahiptir. Bunun yanında en kolay sansürlenebilen 

kitle iletişim aracıdır. Uluslararası denetime en açık kitle iletişim aracıdır. Elektronik yapısı, 

doğal ve kıt kaynak olan frekans ve uydu yörüngelerine bağlıdır. Büyük yatırım gerektirir ve 

kendini ancak uzun dönemde amorti eder.  

 

Günümüzde haber içeriği giderek görüntüye odaklı hale gelmiştir. Bol resimli kitle 

gazetelerinin gördüğü ilgiden sonra teknolojinin de gelişmesi sayesinde, radyo-televizyon 

haberciliği hızla gelişmiştir. Modern toplumlarda televizyon insanların günlük yaşamlarının 

önemli bir bölümünü almaktadır. Bu nedenle en önemli kitle iletişim araçlarından biridir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1. Haber Dili ve Yapısal Özellikleri 
 

1.1.1. Haberin Dili: 
 

Haber, öncelikle karşımızdakilere bir şey anlatma faaliyetidir. Haber; kültürü, eğitim 

düzeyi ve sosyal durumu farklı olan bireylere yönelik hazırlanır. Bunlar işçiler, öğretmenler, 

bankacılar, sanayiciler, ev hanımları vs. olabilir. Bu kadar geniş ve homojen olmayan bir 

kitleye hitap eden haberin dili, herkes tarafından anlaşılacak şekilde olmalıdır. Çünkü 

toplumu oluşturan bireyler eğitim düzeyleri ve olayları anlama düzeyleri bakımından 

farklılıklar gösterirler. Okuma yazma oranının istenilen düzeyde olmadığı ülkemizde, 

haberde kullanılacak sözcükler de son derece dikkatli seçilmelidir. Ortaöğretim kültürü 

seviyesindeki kişilerin anlayacağı sözcükler, anlaşılır bir sadelik içinde kullanılmalıdır ki, 

haber geniş bir kitle tarafından anlaşılabilsin. Radyo ve televizyonu, okuma yazma 

bilmeyenlerin de izledikleri unutmamalıdır. Bu nedenle televizyon haberlerinde kullanılan 

dil, günlük yaşamda insanların kullandığı konuşma dilidir. 

 

Bir muhabir, özellikle radyo ve televizyon muhabiri, Türkçeyi, dil bilgisi kurallarını, 

kesinlikle çok iyi bilmelidir. Dilini iyi bilmeyen, dil bilgisi kurallarını iyi kullanmayan bir 

muhabir iyi bir haber yazamayacağı gibi; yanlış bir yerde kullanacağı bir virgülle spikerin 

yanlış okumasına, dolayısıyla haberin yanlış anlaşılmasına yol açabilir. Türkçeyi en iyi 

kullanması gereken kişilerin başında radyo ve televizyon habercileri gelir.   

 

Haberde günlük yaşamda konuşulan Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Radyo ve 

televizyon haberleri yazılırken, yabancı kelimeler çok zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. 

 

Haber metinleri yazılırken mümkün olduğunca sıfat kullanılmamalı; ayrıca argo 

ifadelerden uzak durulmalıdır. 

 

Radyo televizyon haberciliğinde geniş zaman kullanmaktadır. Anında yapılan 

yayınlarda şimdiki zaman, geçmiş zamanla ilgili haberler ve haberlerdeki hatırlatmalar için 

de “miş’li geçmiş zaman” kullanılmaktadır. Haber bültenlerinde gelecek zaman çok az 

kullanılmaktadır. 

 

Haber metni yazılırken madde ve parantez kullanılmamalı; haber görüntülerinin 

anlatımında kullanılması gereken teknik terimler, sadeleştirilerek yazılmalıdır. 

 

Haber dilinde kısa cümlelerin tercih edilmesi de anlaşılırlığı ve sadeliği pekiştirir. 

Ayrıca yayında haberi genelde spiker okuduğundan, onun haberi rahatlıkla okuması ve 

nefesini ayarlayabilmesi için gerekmedikçe uzun cümlelere yer verilmemelidir.  
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“Teknolojinin yaşamımıza kattığı renk ve yararlar saymakla bitmez. 

Bırakın eskileri, internetsiz, akıllı telefonsuz, bilgisayarsız, sosyal medyasız, arama 

motorsuz, sanal ticaretsiz bir yaşam bundan sonrası için düşünülemez. 

Bugünün gençliği yemeden içmeden vazgeçer ama internetten zor vazgeçer!.. 

Hani eskilerin klasik bir sorusu vardır: Bir adaya düşseniz, yanınıza mutlaka almak 

istediğiniz üç şey ne olur? 

Bu sorunun cevabı kesinlikle her yaşa göre değişir! 

Çocuklarda ve gençlerde üçünden biri ya da ikisi kesinlikle teknoloji ağırlıklı bir şeyler 

olur. 

Peki, teknolojinin hayatımıza bu kadar girmesi, özellikle de çocuklarımızın vazgeçilmezi 

haline gelmesi yeni sorunları da beraberinde getiriyor mu?” 

 

 

Yukarıda, bir gazetenin köşe yazısından alıntı yaptığımız örnekteki gibi uzun bir 

cümlenin radyo televizyon haberinde yer alması düşünülemez. Gazetede, anlaşılmayan bir 

yazının tekrar tekrar okunması mümkünken, bunu bir radyo televizyon haberi için düşünmek 

olanaksızdır. Böyle bir cümleyi duyan seyirci, hele hele içinde günlük dilde kullanılmayan 

sözcükler de varsa, ne demek istiyor diye düşünürken, haberin içeriğini kaçırır. Önemli bir 

konu da haberi yazan ya da sunan kişinin kişisel görüşünü habere yansıtmadan haberini 

yazıp sunması gerekir. Yukarıdaki alıntı bir köşe yazısından alınmıştır, yoruma ve kişisel 

düşüncelere dayanması gayet doğaldır. Fakat muhabirin işi, olayları anlatmak, aktarmaktır; 

yorumlamak değil. Televizyon haberi ile haberin yorumunu ayırmak, ayrı ayrı sunmak en 

doğru yaklaşımdır. 

 

1.1.2. Haberin Yapısal Özellikleri: 
 

Günümüzde başta Amerika ve Avrupa kıtaları olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde 

yayın yapan televizyon kuruluşları birer özel işletmedir. Özel işletmeler kâr elde etmek 

amacıyla kurulmuşlardır. Özellikle de rekabet ortamında kâr elde etmek, yani para 

kazanmak, bütün diğer amaçların önüne geçmektedir. Kamu yayıncılığı yapan televizyon 

kuruluşları hariç, diğer televizyon kuruluşları bu nedenle haber programları da dâhil olmak 

üzere bütün programlarında bu kaygıyla hareket ederler. Televizyon yayıncılığında kâr elde 

etmenin en önemli koşulu reytingleri yüksek tutmaktır. Bu, yayın saatinde en fazla seyirciye 

ulaşmak anlamına gelir. Ne kadar çok seyirciye ulaşılırsa, televizyon kuruluşu o kadar çok 

reklam geliri elde eder. Amaç izleyicinin beğenisini kazanmak ve çok sayıda kişi tarafından 

izlenilmek olduğundan, izleyici beklentileri önem kazanır.  

 

Günümüzde eğlence arayışı her şeyin önüne geçmiştir. Bu, televizyon yayıncılığı için 

de neredeyse bir zorunluluk halini almıştır. Aslında televizyonun eğlenceye yönelik yayınlar 

yapması özde çok da yanlış olan bir şey değildir. Yanlış olan, televizyon haberleri de dâhil 

olmak üzere bütün programların eğlence amaçlanarak hazırlanmasıdır. Günümüz dünyasında 

televizyonun temelde bir eğlence aracı olarak görülmesi, televizyon haberlerinin yapısal 

özelliklerini de bu yönde etkilemiştir. Ancak yine de televizyon haberciliği, haber 

kavramının içeriğinden dolayı ciddiye alınması gereken bir habercilik anlayışı gerektirir. 
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Günümüz yayıncılığındaki gelişmeleri dikkate alırsak, televizyon haberciliğinin 

yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. 

 

 Televizyon haberleri çoğunlukla olaya dayalı haberlerdir. Haberler olaya ve 

konuya dayalı olarak ikiye ayrılabilir. Olaya dayalı haberler görüntülü 

olduğundan, televizyonda daha çok yer almaktadır. Konuya dayalı haberler 

soyut haberler olduğundan bunlara daha az yer verilmektedir. Örneğin 

televizyonda, Hıristiyan olan ünlü bir mankenin kilisedeki evlilik töreni gibi 

görüntülerle günlerce haber yapılabilmektedir. Ancak dini arayışlar 

konusundaki bir panelin televizyonda haber olarak verilme süresi, eldeki 

görüntüyle doğru orantılıdır. 

 Televizyon haberi izleyiciye çok çabuk ulaşmaktadır. Televizyon az önce 

gerçekleşen olayları haber olarak ekrana getirmektedir. Hatta canlı yayınlarda 

olduğu gibi olayları oluş anında verebilen bir iletişim aracıdır. 

 Televizyon haberleri özet haberlerdir. Televizyonların ana haber bültenleri 

yazılı hale getirildiklerinde, bir gazete sayfası kadar yazıdan oluştuğu görülür. 

 Televizyon haberi kalıcı değildir. Eğer özel bir amaçla kaydedilmiyorsa, 

izlendiği anda yok olur. 

 Televizyon haber bültenini izleyen kitlenin, kimi haberleri izlememe şansı 

yoktur. Kanal değiştirmediği sürece o bültendeki bütün haberleri izlemek 

durumundadır. 

 Televizyon haber programlarının hedef kitlesi tüm toplumdur. Bu nedenle, 

toplumun tüm kesimine hitap edildiği akılda tutulmalıdır. 

 Televizyon haberleri görüntüye dayandığından kimi önemli haberler 

görüntü bulunamadığından kullanılamamaktadır. Kullanılsa bile, kısa süre 

verilebildiği için, gerçek değeri yansıtılamamaktadır. Öte yandan sadece iyi 

görüntü olduğu için, gerçekte haber değeri taşımayan olaylar bazen geniş 

şekilde verilebilmektedir. 

 

1.2. Gazete, Radyo ve Televizyon Haberi Arasındaki Farklar 

Günümüzün modern toplumlarında bireyler zaman sorunu yaşadıkları için sözlü-

görüntülü basın daha çok tercih edilmektedir. Sözlü basının yapısal özelliklerinden 

kaynaklanan bir takım avantajları olmakla birlikte yazılı basına oranla dezavantaj sayılacak 

özellikleri de vardır.  Öte yandan, yüzyıllardır geniş okuyucu kitlelerine ulaşan gazeteler 

özellikle televizyonla yarışabilmek ve okuyucularını televizyona kaptırmamak amacıyla 

değişik yollar denemektedir. Bununla birlikte televizyon haberleri çok geniş bir hedef kitleye 

ulaşmaktadır. Bu durum neden kaynaklanmaktadır sorusunu cevaplayabilmek için sözlü-

görüntülü basınla yazılı basın arasındaki farklara, avantaj ve dezavantajlarına bakmak 

gerekmektedir. 

 Gazetelerin okuyucuya ulaşması için saatlere ihtiyaç vardır. Radyo-televizyon 

haberleri ise çok hızlı bir biçimde hedef kitlelerine ulaşmaktadır. Televizyon 

bugünün, az öncenin, hatta canlı yayınlarla, o anın haberini izleyiciye aktarır. 

Bu yüzden gazete, televizyonla güncellik yarışına giremez.  
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 Yazılı basın haberleri ayrıntılı biçimde sunmakta, radyo ve televizyonlar ise 

özet halinde vermektedir. Televizyon haberleri, gazetelerin birinci sayfalarına 

benzetilebilir. 

 Gazete haberleri kalıcıdır, televizyon bu açıdan dezavantajlıdır. Yukarıdaki 

konuda da değindiğimiz gibi, kaydedilmedikleri sürece radyo–televizyon 

haberlerini tekrar tekrar dinleme şansınız yoktur. Gazete haberi gerektiğinde 

tekrar okunabilir, üzerinde düşünülerek, anlaşılmayan noktalar araştırılabilir. 

Sözlüğe, ansiklopediye vs. bakılabilir. Bu yüzden televizyon haberinin 

yazımında gazete haberine göre çok daha basit ve anlaşılır bir dil 

kullanılmalıdır. 

 Gazetenin okuyucu kitlesi, belli özelliklere sahiptir. Bu kitlenin özelliklerine, 

isteklerine, beklentilerine göre yayıncılık yapılır. Ancak televizyonun hedef 

kitlesi, teorik olarak tüm toplumdur.  

 Gazete okuyucusu daha etkendir. Televizyonda, öncelikler dayatılır (empoze 

edilir), izleyici edilgendir. Televizyon haber bültenlerinde, editörün daha 

belirgin bir kontrolü söz konusudur. 

 Gazete okuyabilmek için okuma-yazma becerisi şarttır. Radyo-televizyon ise 

böyle bir beceri gerektirmez. 
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Diğer habercilik türlerine göre televizyon haberciliği daha fazla yaratıcılık ve ekip 

çalışması gerektirmektedir. Aşağıda, ulusal bir haber kanalımızın editörünün ağzından 

televizyon haberciliğinin ne olduğu ne olmadığıyla ilgili bir metin yer almaktadır, dikkatle 

okuyunuz.  

“Türkiye`de televizyonu herkes bir yandan öğreniyor, öğrenirken de bir yandan yapmaya 

çalışıyor.  Bir defa televizyon haberciliği, gazete haberciliği ya da başka, hepsinin özünü oluşturan 

haber aslında. Yani haberi vermek. Televizyon haberi gazete haberinin ya da bildiğimiz yazılı 

haberin görüntülenmesi değil aslında. Ya da bir radyo haberinin, radyoda okunan bir şeyin 

görüntülenmesi değil. Yani görüntünün haber olduğu, bizatihi haber haline geldiği bir habercilik. 

Bu aynı zamanda televizyonun en güçlü yanı ama aynı zamanda da en zayıf yanı ve zaafını da 

oluşturuyor.  

Televizyon haberlerinde öncelikle haberini yaptığınız kişinin bir açıklaması geldiği anda 

onun yüzünü görürsünüz. Örneğin Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nden çıkan liderler. Kameralar o 

liderin suratından, içerde neler olduğunu ya da nasıl bir ruh haliyle oradan ayrıldığını gösterir 

bizlere. Televizyon haberinin ya da görüntünün verdiği budur aslında.  Dikkatle izlenir, nasıl bir 

ortamda söylemiş, etrafı kalabalık mı, gergin mi, kaşı mı kalktı? Buradan bir sürü mesaj gider 

izleyiciye ve bunu yakalamak, yani görüntüde yakalamak ve bunu metinle birleştirmek, 

televizyon haberciliğinin esası. Ama bu kadar kolay mı? Değil, neden kolay değil? Bir defa 

kamera çok iyi yakalayacak oradaki havayı. Bunu yakaladıktan sonra görüntü üstünde metni 

flört ettirme sanatı, belki televizyon haberciliği, ikisini birleştirme sanatı. Yani şöyle düşünün 

televizyon haberciliğini; görüntüyü alın önce, sesini kısın. Görüntü ne anlatıyor? Eğer görüntü bir 

şey anlatıyorsa izleyiciye, bu televizyonculuğun bence başarısından, kameramanın ya da 

televizyon haberinin başarısından söz etmek lazım.  Onun üstüne de metinle kuvvetlendirilen bir 

biçim.  Tam tersi, gazete haberciliğinde metnin kuvvetli olması her şeyi size anlatır.  Ya da 

metinde her şeyi anlatmaya çalışırsınız. Burada önce olan görüntü, görüntüyü besleyen kelimeler 

ve ikisinin tam uygun evliliği televizyon haberciliğini oluşturuyor.  

İş burada bitmiyor, aslında televizyon tam bir takım çalışması. Yabancıların dediği gibi 

"Team Work" aslında. Kameraman yakalayacak, muhabir olayın başından sonuna kadar içinde 

olacak, zaman zaman kameramanı uyaracak, şurada şöyle bir şey var, ayrıntı var diye. Karşılıklı 

sürekli gözleri birbirinin içine bakacak ve en iyi görüntüyü yakalayacaklar ve baştan sonuna 

içinde olan muhabir gelip buna uygun metni bulacak. Bu metin montaj masasına yatacak, iyi 

şekilde montajlanacak ve belirtilmek istenen şey en iyi biçimde anlatılacak.  En iyi biçimde 

montajdan çıkacak ve seyirciye iletilecek, bir de onun en iyi şekilde sunumu var. Buradaki 

mekanizmanın herhangi birisi aksarsa televizyon haberciliği de bence aksıyor, iyi olmuyor. Onun 

için tam bir takım çalışması halinde gitmesi lazım. Uyum son derece önemli.  

Çünkü bir sürü handikabı var televizyon haberciliğinin. İşler göründüğü gibi kolay değil. 

Bir kere bir tane birinci sayfa çıkartmak zorundasınız. Sizin, gazeteler gibi elinizde 15–20 sayfa 

yok. Yapabildiğiniz tek şey bir tane birinci sayfa çıkarabilmek. İkincisi bu haberi ikinci sayfaya 

alayım,  bu haberi dördüncü sayfaya atayım,  ekonomiyi ayrı yorumlayayım ya da sporu şöyle 

değerlendireyim gibi bir şansınız yok. On dakika içinde her şeyi vermek zorundasınız, bütün 

çarpıcı yönleriyle ve en iyi şekilde. Çünkü rekabet müthiş. Televizyonlarda gürültü, patırtı, 

yüksek efektler, hareketli görüntüler eğer bize raiting getiriyorsa, bunu yapmak zorunda kalıyor 

televizyon habercisi. Ama ratinge giriş de bizatihi sansürün ta kendisi oluyor. Niye?  Burada 

temel bir savunma var, diyor ki, "Halk böyle istiyor, halkın istediğini veriyoruz. Ankara 

haberciliğinin siyasi, kuru havasından çıkıp insanlara kendi oldukları gibi, onlara istedikleri gibi 

notları anlatıyoruz" ve bu bir tür rasyonalist mantığa ya da teoriğe dayandırılıyor, aklanmaya 

çalışılıyor. Ben burada da haklı olunduğunu düşünmüyorum. Çünkü habercilerin çıkış noktası; 

televizyon haberciliği olsun, gazete haberciliği olsun,  haberdir, başka bir şey değildir. Yanı 

bizatihi devletten bilgi alacak,  devletin içinden bilgi alacak ve sorumlularına verecek.  Yani onun 

gerçek sahiplerine, kamuoyuna iletmek zorunda. Yönetim sizin hakkınızda ne gibi kararlar 

alıyor, sizin geleceğiniz hakkında ne gibi ileriye yönelik projeler yapıyor ya da sizi rahatsız edecek 

ne gibi karar alacak? Gazetecinin görevi bunu söküp almak, kamuoyuna gerçek sahiplerine 

iletmek aslında.” 
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Resim1.1: Televizyon haberciliği, genelde muhabir ve kameramandan oluşan bir ekip çalışması 

gerektirir. 

 

Aşağıda, aynı konu hakkında hazırlanmış bir gazete haberi ve televizyon haberi yer 

almaktadır. Gazete haberiyle televizyon haberini okuyarak, aralarındaki farkları inceleyiniz. 

Örnek Gazete Haberi: 

 

 

(HABERİN FLAŞI) 

Altın Küre ödüllerinin 64’üncüsü önceki gece Los Angeles’ta sahiplerini buldu. 

Drama dalında en iyi film ödülünü “Babel”, komedi ve müzikal dalındaki en iyi film 

ödülünü ise “Dreamgirls” kazandı.  

(GÖVDESİ)  

Hollywood Yabancı Basın Derneği tarafından belirlenip dağıtılan ödüller, adayları 

gelecek hafta açıklanacak olan Oscar’lar için de önemli ipuçları verdi. İzleyicilerin 

övgüsünü toplayan, ancak son zamanlarda gişede iyi performans gösteremeyen 

“Dreamgirls” (Rüya Kızları) adlı müzikal film, bu daldaki en iyi erkek ve kadın oyuncu 

dallarında Altın Küre’ye aday gösterilen Eddie Murphy ve Jennifer Hudson’a da ödül 

getirdi. Beyonce Knowles’in de rol aldığı “Dreamgirls”, böylece Oscar ödülleri için güçlü 

adaylardan biri haline geldi. 

Yönetmen Martin Scorsese, “Köstebek” adlı filmle en iyi yönetmen dalında Altın 

Küre kazanırken, İngiliz aktrist Helen Mirren, “Elizabeth I” adlı mini televizyon dizisinde 

ve “Kraliçe” adlı filmde oynadığı iki ayrı Kraliçe Elizabeth rolüyle iki ayrı dalda en iyi 

kadın oyuncu ödüllerine layık görüldü. Ancak hiçbir film, ödül törenine tamamıyla 

egemen olamadı. Meryl Streep, “Şeytan Marka Giyer” filminde oynadığı “huysuz bir 
moda dergisi editörü” rolüyle komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. 
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Örnek Televizyon Haberi: 
 

 
 

1.3. Haber Çeşitleri 
1.3.1. Sesli Haber: 

Bu tür haberlerde seslendirme yayına girmeden önce yapılır. Görüntü ile haber metni 

yayına girmeden önce eşlenir ve seslendirilir. Hangi görüntü sırasında hangi sesin verildiği 

bilinir. Ayrıca haber kaynağının sesinden bir bölüm de haber metni içinde verilir. Daha önce 

DSF olarak verilen haber sonradan sesli habere de dönüştürülebilir. Aradaki fark bu 

haberlerin önceden tümüyle yayına hazır hale getirilmesindedir. Yani görüntü kurgusu ve 

seslendirme işlemi tamamlanmıştır. 

Örnek Haber: 

KAM/SPİKER/ Oscar’ın habercisi Altın Küre ödülleri, sabaha karşı düzenlenen 

törenle sahiplerini buldu. Drama dalında en iyi film ödülünü “Babil”, en iyi yönetmen 

ödülünü de Köstebek’le Martin Scorsese aldı. 

İngiliz aktrist Helen Mirren ise, hem Queen filmi, hem de CNBC-E’de yayınlanan 

Elizabeth-1 dizisindeki rolleriyle, en iyi kadın oyuncu dalında iki ödülün birden sahibi 

oldu.  

DSF / Bu yıl 64’üncüsü düzenlenen Altın Küre ödülleri Los Angeles’ta düzenlenen 

görkemli bir törenle sahiplerini buldu. 

7 dalda ödüle aday gösterilen “Babil”, drama dalında en iyi film ödülünü alırken, 

Martin Scorsese, Köstebek filmiyle en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. 

Drama filmi dalında en iyi erkek oyuncu ödülü, Forest Whitaker’a gitti. 

En iyi kadın oyuncu ödülünün sahibiyse “Queen” filmindeki rolüyle Helen Mirren’ın oldu.  

Mirren, CNBC-E’de bir süre önce yayınlanan Elizabeth-1 adlı dizideki rolüyle de aynı ödüle 

layık görüldü. 

Elizabeth-1, en iyi televizyon dizisi ödülünü de aldı, aynı zamanda Jeremy Irons’a, en iyi 

yardımcı erkek oyuncu kategorisinde ödül getirdi. 

İstanbul semalarının, bu sabah çok büyük bir konuğu vardı. Dünyanın en büyük 

ticari uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı’na inerek yakıt ikmali yaptı. Uçağın Iraklı 

sivillere insani yardım malzemesi taşıdığı bildirildi. 

BETA / 

SESLİ: 

SÜRE: 

SON SÖZ: 

KUŞAK: DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAĞI İSTANBUL’A UĞRADI 

MRIYA ADLI TİCARİ UÇAK 104 TON YAKIT ALDI 

SESLENDİRME/ 

Amerika Birleşik Devletleri’nden Irak’a jeneratör ve insani yardım malzemesi 

taşıyan dünyanın en büyük ticari uçağı “Mriya” bu sabah yakıt ikmali için İstanbul’a 

geldi. 

New-York’tan kalkan ve saat 06.15’de Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen Antonov 

225 tipi uçak 104 ton yakıt aldıktan sonra Basra’ya hareket etti. 
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Yukarıdaki haberde seslendirme yazan bölüm, bir spiker tarafından önceden 

seslendirilmiştir; yani bu metnin canlı yayın sırasında okunmayacağı anlamına gelir. 

 

1.3.2. DSF (Doğal Ses Fonda): 
 

DSF, “doğal ses fonda” sözcüklerinin kısaltılmışıdır. Haber sunucusunun stüdyodan 

canlı yayın sırasında tümünü kendisinin seslendirdiği metindir. Habere ait görüntülerin 

kurgusu daha önceden yapılmıştır. Ancak haber metninin seslendirilmesi, stüdyodan haberi 

sunan spiker tarafından o anda gerçekleştirilir. Bu tür haber metninin DSF olarak 

nitelendirilmesinin nedeni haberde yer alan görüntülere ait kaynağın, çevrenin vs. seslerinin 

haber yayınlandığı sırada dip ses olarak verilmesidir. Haber sunucusunun sesi baskın sestir. 

Yani haber izleyiciye o anda iletilirken doğal ortamın sesi fonda kalır, ancak belirleyici ses 

haber sunucusunun sesidir. 

Bu tür haberler, zaman olmadığında veya haberi seslendiren ile sunan arasında ses 

farklılığı yaratmamak için kullanılır. Çünkü sesli haberlerde haberi seslendiren kişi muhabir 

ya da spiker olabilir. Haberi sunan ile haberi seslendirenin sesi farklılık yarattığından 

izleyiciye doğal gelmeyebilir. Bunu önlemek için bazı televizyon kanallarında haber 

sunucusu görüntü kurgusu tamamlanmış haberi izleyiciye iletirken anında seslendirir. Bu 

yöntem, doğallık yarattığından tercih edilir. 

Çok önemli durumlarda, görüntü kurgusu tamamlanmadan da olduğu gibi izleyiciye 

aktarılabilir. Ancak bu oldukça risklidir. Çünkü görüntüde neler olduğu tam olarak 

bilinememektedir. Bu yüzden izleyiciye ilk ulaşan ham görüntülerin verildiği bildirilmelidir. 

Haber sunucusu görüntünün akışı sırasında elindeki bilgileri aktarır.  

DSF haberlerde en büyük risk, haber metninde yazılanla görüntüde yer alanların 

birbirini tutmaması durumunda ortaya çıkar. Örneğin haber sunucusunun seslendirdiği 

görüntüdeki konuşmanın süresi az verildiğinden görüntüde başka konuşmacı yer alırken, 

haber sunucusu bir önceki konuşmacıya ait bilgileri aktarır. Bu da izleyicide kafa 

karışıklığına ve haber metniyle görüntü arasında uyumsuzluğa yol açar. Kısacası, görüntü 

haber metninde belirtilenden daha kısa ise olayla ilgisiz görüntüye geçilir. Görüntü haber 

metninde belirtilen bölümden uzunsa o zaman da metin farklı bölüme geçmesine rağmen 

görüntü değişmez. İzleyicinin mesajı farklı algılamasına yol açar. DSF haberde sunucunun 

okuma temposu ve zamanlama çok önemlidir. 

Örnek Haber: 

 
 

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde tek motorlu bir uçak, karavan parkının 

bulunduğu bir bölgeye düştü. Kazada bir kişi yaralanırken, 3 seyyar ev yandı. 

BETA / 

DSF 

Los Angeles yakınlarındaki kazanın ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.  

Düşen uçağın 1953 yapımı tek motorlu bir uçak olduğu bildirildi. 

KUŞAK: ABD’DE UÇAK KAZASI 

TEK MOTORLU UÇAK KARAVAN PARKINA DÜŞTÜ, BİR KİŞİ YARALANDI 
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Yukarıdaki haberde DSF yazan bölüm, o anda haber bültenini sunan spiker veya 

anchorman tarafından okunacak bölümü gösterir.  

 

Bu arada hem sesli haberde, hem de DSF haberde, haberin flaşı canlı olarak spiker 

tarafından prompterdan okunur. Haber sesli ise, bant VTR’den yayına girer ve haber metni 

banttan verilir. Haber DSF ise, spiker, haber görüntüsünün yer aldığı bandın üzerine DSF 

haberi okur. 

 

1.3.3. Anonslu Haber:  
 

Anonslu haberde, olay yerindeki muhabir olayla ilgili gelişmeleri bulunduğu yerden 

aktarır. Olay yerinden gerçekleştirilen haber sunumları haberin daha çok izlenmesini 

sağlamaktadır. Çünkü muhabirin anonsunu yaparken arka planda olay yerinin bulunması 

haberin inandırıcılığını arttırmaktadır. Anonsu yapan muhabir, haberle ilgili en önemli 

bilgileri “flaş” cümlelerle aktarır. Ayrıntılara girmez. Haberin detayı zaten haber bülteni 

sırasında spiker tarafından okunacaktır.  

 

Anonslu haber, canlı veya banttan olmak üzere iki biçimde gerçekleştirilir. Canlı 

yapılan anonsta, herhangi bir olayı, meydana geldiği anda, kendi mekânı içerisinde izleyen 

hedef kitle bundan büyük bir heyecan duymaktadır. Canlı yayında olayın tamamı ya da bir 

bölümü sunulur. Televizyon tekniğindeki gelişmeler ve canlı yayınla ilgili ekipmanların 

gittikçe daha portatif ve ucuz hale gelmesiyle birlikte, televizyonlar olay yerinden canlı 

bağlantılara daha çok yer vermektedir.  

 

ABD’de newsman olarak adlandırılan ve stüdyo dışından haber sunan muhabirler, 

çoğunlukla canlı yayında konuşurlar. Amerikan televizyonlarıyla benzer formatları 

uygulayan ülkemiz televizyonlarında da haberin, muhabirlerin olay yerinden canlı olarak 

yapacağı bir sunuşla bitirilmesi yöntemine sıkça başvurulmaktadır.  

 

Canlı yayında sunuş yapacak muhabirin olay hakkında sağlam bilgi toplaması şarttır. 

Hazırlıksız olması, olaya hâkim olmaması soracağı soruların niteliğini düşürür. Muhabir; dili 

iyi kullanan, pratik zekâlı, sakin ve analiz yeteneğine sahip bir kişi olmalıdır. Ayrıca olay 

yerindeki gelişmeleri, yayına yansıyacak konuşmaları ve olayın akışını kontrol altında 

tutabilmelidir. Aceleci, heyecanlı kişiliğe sahip bir muhabir olayı gereğince aktaramadığı 

gibi izleyiciyi de rahatsız eder. Canlı yayına çıkan muhabir, son derece dikkatli, gerçeğe 

aykırı bilgileri anında ayıklamayı bilen, olayın anlamını kısa zamanda kavrayabilme 

sezgisine ve yeteneğine sahip olan biri olmalıdır. 

 

1.3.4. Anonslu Röportajlı Haber:  
 

Televizyon haberciliğinde, haberin flaşının verildiği bölümün ardından röportajla, 

izleyiciye konu hakkında bilgi sahibi olan kişiler ya da yetkililer aracılığıyla haberin 

unsurları ve detayları anlattırılır. Muhabir yanındaki konukla röportaj yapmaya başlamadan 

önce haberle ilgili olarak anonsunu yapar, daha sonra konuğuna dönerek hazırlamış olduğu 

soruları sorar. Buna anonslu röportajlı haber denir.  
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1.3.5. Röportajlı Haber: 
 

Muhabir, olayla ilgili kişiyle sadece olay hakkında röportaj yapar, haberi tanıtıcı 

herhangi bir anons yapmaz. Haberin bu biçimde sunumuna röportajlı haber denir. 

 

Röportajlar günümüz televizyonculuğunda hemen her program içerisinde 

kullanılmaktadır. Haber bültenleri ya da haber programları içerisinde kullanılan röportajların 

amacı, izleyicilere haberin konusunu oluşturan olayla ilgili bilgi vermektir. Röportajlar bilgi 

vermenin yanı sıra izleyicilerin ilgisini habere yönlendirmek için bir araç olarak da kullanılır. 

Haber bültenlerine ya da özel konulu haber programlarına konuk olan kişiler, alanlarında 

uzman kişiler oldukları için, haberin güvenilirliğini artıracak, izleyicinin dikkatini çekecek 

ve izleyici sayısını artırmada etken rol oynayacaktır.  

 

1.4. Haber Bülteni Formatı  

Televizyon haber bültenleri, önceden kurgulanmış haber bantlarının yanı sıra, spiker 

ya da anchormanın haberlerle ilgili kısa bir sunuşundan oluşur. Gün içinde muhabirler 

tarafından hazırlanan ve yayına hazır hale getirilen haberler, kurumun yayın politikasına 

göre seçilerek bülten haline dönüştürülür. Haberler arasındaki geçişi ve haberlerin 

kam/spikerini, haber spikeri veya anchorman sağlar.  

 

 

Resim 1.2:Haber spikeri veya anchorman, haberin flaş kam/spiker denen bölümünü sunar, 

devamında VTR’den haber görüntüsü yayına verilir. 

 

Son dakika haberleri dışında hemen her haberin önceden hazırlanmış bir bandı vardır. 

Bu bantlar bültenin yayını sırasında VTR’den sırasıyla verilir. (Çok önemli şahısların 

örneğin, cumhurbaşkanı, başbakan, eski başbakanlar, ünlü sanatçılar, yazarlar vs. eğer ciddi 

bir rahatsızlığı varsa, haber merkezi tarafından ölümünün ardından yayınlanmak üzere bir 

bant hazırlatılır. Bu bant arşivde bekletilir. Ölümü anında yayına verilir. Bazı televizyon 

kanallarında eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in ölümünün ardından, çok kısa bir süre 

içinde öldüğüne dair son dakika haberi girmiş ve ardından kendisiyle ilgili daha önceden 

hazırlatılmış bant yayına verilmişti.) Hazırlanan haber bantları VTR’den yanına verilir.  
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Haber bandı, yayına girmeden önce kurgulanır, yani haberle ilgili bilgiler 

seslendirilerek görüntünün üzerine döşenir, doğal sesler ve haberle ilgili kişilerin 

konuşmaları belli bir mantık içinde mastır kasede aktarılır. Spiker, özet bir sunuş yaptıktan 

sonra sıradaki haber bandı, yönetmenin “başla” komutuyla yayına verilir. Haber bantları, 

bülten içerisindeki sıralamaya göre numaralandırılır ve üzerinde içeriğiyle ilgili bilgiler 

(bandın hangi habere ait olduğu, süresi vs.) de yazılmış bir şekilde yayına hazır hale getirilir. 

 

     

Resim 1.3: Haber spikeri, prompter denen araçtan akan yazıları okuyarak haberini sunar. 

 

Haber bülteninin sunumunda spiker, haber masasının üzerinde bulundurduğu kâğıda 

basılı metinlerden ve prompter denilen haber metninin okunabilmesine yardımcı olan 

mekanik aletlerden yararlanır. Her kanalın kullandığı çeşitli bülten formatları bulunabilir. 

Ancak gerek spikerin önündeki, gerekse yayın yönetmenine verilen metinde, sunuşun metni 

ve girecek olan kasetin özelliklerinin yer aldığı bilgiler bulunur. Bu bilgiler kasedin sesli, 

görüntülü, durgun görüntülü (kepşın), grafikli, doğal ses faktörlü (DSF) olup olmadığını 

açıklar. En önemli bilgi ise o an girecek olan haber görüntüsünün süresi ve bitiş cümleleridir. 

Bu bilgiler yönetmene, VTR’den spikere ne zaman geçileceğini, bir sonraki haberin ne 

zaman başlayacağını açıklar. Yönetmen yardımcısı sürenin bitimine 10 saniye kala “son 10, 

9, 8,7,6,5 ...” şeklinde geriye doğru sayarak, bütün görevlilere stüdyoya geçilecek zamanı 

bildirir. Aynı şekilde VTR operatörleri, resim seçiciler, sesçiler, stüdyo kameramanları ve 

spikerler de bu yol gösterici metin ve yönetmen yardımcısının geri sayması sayesinde 

haberin akışını sağlıklı bir şekilde sürdürmeyi başarırlar. Yönetmen ile yayındaki diğer 

görevliler, kulaklıklar ve mikrofonlar aracılığıyla haberleştiklerinden, bu metindeki bilgilerin 

aktarılması mümkün olur. 

 

Bir televizyon haber bülteninin bölümleri ve genel özellikleri şunlardır: 

 Haber bülteni program jeneriğiyle başlar. 

 Spiker programın açılış konuşmasını yaptıktan sonra genellikle haber özetleri 

verilir. 

 Dramatik bir bütünlük gerektiren televizyon haberlerinde bir yandan üslup ön 

plandayken, spiker ve muhabirlerin bilgi ve becerileri de haber sunumunu 

etkiler. 

 Bültende ilk haber en önemli haberdir. 

 Asıl olan hızlılık ve tazeliktir. 
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 Ses ve görüntü bir aradadır. Genellikle fon müziği kullanılmasa da, özel ses ve 

görüntü efektleri, görsel malzemeler, canlı bağlantılar oldukça yaygın biçimde 

kullanılır. Görüntü, haberi tamamlayan en önemli unsurdur.  

 Haberin son kelimesi, son görüntüyle biter. Haber metninin uzun ve görüntünün 

az olduğu durumlarda, görüntünün birkaç kez döndürüldüğü ve arka planda da 

haber metninin okunduğu görülmektedir. 

 Haberlerde, gazetedeki gibi bölümlemeler görülmez. Ancak haberlere özgü 

jeneriklerle, “haber turu, kısa kısa, gündem, özel haber, son dakika, güncel” vs. 

gibi başlıklarla ayrımlamalar yapılabilir.  

 Haber bültenlerinin sonunda, bazı televizyon kanallarında uygulanan bir yöntem 

olarak bir de gazetecinin ya da köşe yazarının gündemdeki olayları yorumladığı 

‘yorum’ bölümleri dikkat çeker.  

 Spor ve hava durumu haberleri, genellikle bülten bitiminde ve farklı bir sunucu 

tarafından verilir.  

Bu arada, bazı televizyon kanallarının haber bülteni formatları da farklılıklar gösterir. 

Örneğin, birçok ulusal televizyon kanalının uyguladığı haber formatından farklı olarak; 

spikerin haber görüntüsü üzerine konuştuğu, her haberin görüntülü ve kısa kısa verildiği 

haber bültenleri de vardır. Burada önemli olan, haberin özünün verilmesidir. Haberler kısa 

olduğu için çok sayıda haber yayınlanabilmektedir. 

 

1.5. Haberin Yayın Süreci 
 

1.5.1. Ana Haber Bülteni: 

 

Televizyon haberciliğinde gün içerisinde çeşitli bültenler verilse de, bütün dünyada 

asıl hazırlık prime -time denilen zaman diliminin hemen başında yayınlanacak olan akşam 

haberleri, yani ana haber bültenleri içindir. 

 

Bir kanalın iyi bir akşam haber bülteni sunması, prime-time’daki izlenme oranını 

büyük çapta etkilemektedir. Ayrıca akşam haberleri, bir televizyon kanalının etkinliğini, 

güvenilirliğini ve gücünü ortaya koyar. Bu yüzden televizyon kanalları, ana haber 

bültenlerine büyük önem verir. 

 

Haber bültenleri, televizyonun haber merkezi tarafından hazırlanır. Sunuşu ise, ya 

spiker tarafından ya da haberi hazırlayanlardan birinin anlatması yoluyla gerçekleşir. 

Türkiye’de TRT döneminde haberi anlatma yöntemi uygulanmamış, yalnızca spikerlere 

haber sundurulmuştur. Ancak özel televizyonlarda haber bültenleri, genellikle haberin 

içinden gelen, gazetecilik formasyonuna sahip kişiler tarafından sunulmaktadır. ABD’de 

anchorman olarak adlandırılan ve haberi anlatarak sunan sunucuların sayısı ülkemizde de 

gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye’de anchorman diyebileceğimiz haber sunuş tekniği, Ali 

Kırca’yla başlamıştır. Anchormanlar haberin hazırlığı aşamasında da bulunduklarından, kuru 

bir sunuş yerine, gerektiğinde haberi açıklayabilecek, analiz edebilecek yeteneğe sahiptirler. 

Bu özellik, canlı bağlantılarda ya da haberle ilgili bir son dakika gelişmesinde son derece 

önem kazanmakta; stüdyo konuklarıyla yapılan sohbetlerde anchormanlar konuya hâkim 

oldukları için izleyiciyi tam anlamıyla bilgilendirebilecek çözümlemelere gidebilmektedirler.  
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Resim 1.4: Televizyon haberciliğinde anchorman denilince akla ilk gelen iki isim, 

Mehmet Ali Birand  ve Cem Öğretir 

 

Ana haber bültenleri, kanalın hedef kitlesine göre bir haber değeri politikası izler. Bu 

politika, ticari televizyonlarda izlenme oranlarını yüksek tutmak amacını gütmek 

durumundadır. Kamu televizyonlarında, birtakım resmî ve ideolojik öncelikler bulunur. 

Ülkemizde de TRT ve özel televizyonların haber bültenleri, içerik, haber değeri, sunuş ve 

estetik bakımından önemli farklılıklar göstermektedir. Özel televizyonlar arasında da 

seçtikleri hedef kitleye göre önemli farklılıklar vardır. Bu durum yazılı basındaki ciddi 

gazete, magazin gazetesi ayrışmasının görsel alandaki benzeri olarak da değerlendirilebilir. 

 

Politikası ne olursa olsun bir ana haber bülteni, o kanalın haber merkezinin, çeşitli 

illerdeki, yurt dışındaki bürolarının ve abone olduğu ajansların hazırladığı yüzlerce haber 

arasından seçilen ve başlıklar halinde özetlenen yüzeysel bir haber aktarımıdır. 

 

Televizyon haber merkezleri, gazetelerdeki editoryal yapıya benzer bir şekilde 

örgütlenir. Haber koordinatörü ya da yönetmeni sıfatıyla bu merkezin en tepesinde bir 

yönetici bulunur. Çeşitli konular altında bölümlere ayrılmıştır ve bu bölümlerin başında 

editörler yer alır. Televizyonlarda genellikle, ekonomi, spor, politika, yurt haberler, magazin, 

dış haberler gibi birimlerin ayrı editörleri bulunmaktadır. Haber müdürleri, istihbarat şefleri 

ve muhabirler, gazetelerdeki gibi alanlarına giren ve uzmanlaştıkları konuları takip ederler. 

Amaç, haber atlamamak, yani diğer kanallarda olmayan ve özel haber diye de adlandırılan 

haberleri izleyiciye verebilmektir.  

 

1.5.2. Ara Haberler: 
 

Ara haberler, televizyon kanalının kimliğine göre yarım saatte bir, saat başı, iki saatte 

bir gibi aralıklarla yayımlanmaktadır. Ara haber bültenleri, gün içinde ve gece yarısı olmak 

üzere 5–10 dakikalık sürelerle haber özetleri şeklinde yayınlanan kısa haber bültenleridir.  

 

 

Resim1.5: Haber kanallarında, neredeyse tüm gün haber yayını yapılmakta ve haber kuşakları 

belli bir spiker tarafından sunulmaktadır. 
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Bu arada öğle saatlerinde yayınlanan 13.00 bültenleri, ara haberlerden daha uzun, ana 

haber bülteni gibi daha fazla sayıda haberin yer aldığı, canlı bağlantılara, röportajlara vs. yer 

verilen bir bültendir.  

Ara haber bültenleri de ana haber bültenleri gibi jenerikle başlar. Spiker seyircileri 

selamladıktan ve kısa bir giriş yaptıktan sonra haberleri önceden hazırlanan sıraya göre 

okumaya başlar. Daha az sayıda habere yer verilir. Ara haberlerin en önemli özelliği, ana 

haber bülteni yayınlanana kadar geçen sürede meydana gelen yeni gelişmeleri, izleyicilere 

bekletmeden verebilme olanağı yaratmasıdır. Bu haberler, daha sonra ana haberde daha 

ayrıntılı olarak verilir.  

 

1.5.3. Kapanış Haberleri:  
 

Kapanış haberleri, televizyonun gece belli bir saatte yayınına son verdiği dönemlerde 

çok geçerli bir haber türüydü. Ancak günümüzde televizyon kanallarının pek çoğu 

yayınlarına geceleri de kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu nedenle kapanış haberlerine 

her televizyon kanalı yer vermemektedir. Kapanış haberleri günün en son yayınlanan haber 

bültenleridir. Bu nedenle kapanış haberi yerine, “gece bülteni, gece haberleri” kavramları da 

kullanılabilmektedir.  

 

 
Resim 1.6: Bazı gece bültenleri, neredeyse ana haber bülteni kadar izlenmektedir. 

 

Her televizyon kurumu, öğlen ve gece yayımlanan bu haber bültenlerine değişik 

isimler vermektedirler. Örneğin, “Gün Ortası Haber Bülteni, Gece Görüşü” vb. Ara 

haberlerden biraz daha uzun süreli olarak planlanmışlardır. Ara haber bültenlerinin geniş bir 

özeti biçiminde verilir. Ana haberlerin yayınlanmasından sonra gelişen olaylar da kapanış 

bültenlerinde yer alabilir.  

Genellikle ana haberleri izleyemeyen seyirci kitlesi tarafından izlenir. Kapanış 

haberleri kimi televizyon kanallarınca çok daha uzun bir zaman diliminde de 

yayınlanabilmektedir. Günümüzde bazı televizyon kanalları kapanış haberlerinde tartışmalı 

konulara ve popüler konuklara yer vererek bu bültenlerin izlenme oranlarını artırmışlardır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Televizyon haber dili ve yapısal 

özelliklerini yazdığınız haberlerde 

uygulayınız. 

 Özellikle televizyon haberlerini dikkatle 

takip ediniz.  

 Televizyon haber dili kurallarına uyup 

uymadığını inceleyiniz.  

 Örnekler vererek sınıfta tartışınız. 

 Televizyon haber dilini, gazete ve 

radyo diliyle karşılaştırınız. 

 Bir haberi, hem televizyon, hem radyo 

hem de gazete haberi olarak yeniden 

yazınız.  

 “Haber Bülteni Formatı” konusunu bir 

kez daha okuyunuz. Siz de bir bülten 

örneği hazırlayınız. 

 Televizyonların haber bültenlerini 

inceleyiniz.  

 Her kanalın bülten formatının 

özelliklerini belirleyiniz.  

 Kendi hazırladığınızla karşılaştırınız. 

 Televizyon haberciliğinde kullanılan 

haber çeşitlerinden uygun olanını, 

hazırladığınız haberlerde kullanınız. 

 Televizyon haber bültenlerini 

inceleyerek, hangi haberlerde, hangi 

haber çeşidinin kullanıldığını görünüz. 

 Önemini tartışınız. 

 Ana haber, ara haber, kapanış haberi 

formatına uygun haber örnekleri 

yazınız. 

 Haber bültenlerini türlerine göre 

izleyerek özelliklerini anlamaya 

çalışınız.  

 Sınıfa, bu üç haber bültenine göre 

hazırlanmış örnekleri getiriniz.  

 Haberlerin sırası, sayısı, süresi vb. ne 

gibi değişiklikler yapılmış tartışınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Televizyon haber dili ve yapısal özelliklerini yazdığınız 

haberlere uyguladınız mı? 

  

Televizyon haber dilini, gazete ve radyo diliyle karşılaştırdınız 

mı?  

  

“Haber Bülteni Formatı” konusunu bir kez daha okuyup siz de 

bir bülten örneği hazırladınız mı? 

  

Televizyon haberciliğinde kullanılan haber çeşitlerinden uygun 

olanını, hazırladığınız haberlerde kullandınız mı? 

  

Ana haber, ara haber, kapanış haberi formatına uygun haber 

örnekleri yazdınız mı? 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  

 

Aşağıdaki ifadeleri dikkatle okuyunuz ve doğru olanları (D) , yanlış olanları (Y)  

şeklinde işaretleyiniz. 

1. Haber yazarken haber görüntülerinin anlatımında kullanılması gereken teknik terimler, 

sadeleştirilerek yazılmalıdır. (    ) 

2. Haberin flaşının verildiği bölümün, muhabir tarafından sunumunun devamında olayla 

ilgili bilgi sahibi kişilerle veya yetkililerle röportaj yapılmasına anonslu haber denir. (    ) 

3- Haber sunucuları, haberi okurken kâğıda basılı metinlerden ve prompter denilen haber 

metninin okunabilmesine yardımcı olan mekanik aletlerden yararlanır.  (     ) 

4. DSF ,“ Doğal Ses Fonda” tanımının kısaltmasıdır. (    ) 

5. Yazılı basın haberleri özet halinde vermekte, radyo ve televizyonlar ise haberi ayrıntılı 

biçimde sunmaktadır. (    ) 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Yukarıdaki soruları cevapladıktan sonra, modülün sonunda verilen cevap anahtarından 

değerlendirmenizi yapınız. Doğru cevaplayamadığınız sorular için, ilgili konuya geri 

dönerek tekrar okuyunuz, bu şekilde konunun pekişmesini sağlayacaksınız. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
AMAÇ 

 

 

Haber görüntü kaynakları, görüntülerin oluşturulması ile görüntü aktarma ve izleme 

yöntemlerini öğrenebileceksiniz. 

ARAŞTIRMA 

 

 

Televizyon haberlerinden seçeceğiniz birkaç haber türünü inceleyerek, bir haberle ilgili 

ne tür görüntüler kullanıldığını belirleyiniz. Görüntüsüz haberler tespit ettiyseniz, haber 

konularını ve nasıl görüntülerle zenginleştirilebileceği konusunda önerilerinizi yazınız. 

2. HABER GÖRÜNTÜ KAYNAKLARI VE 

GÖRÜNTÜYÜ İZLEMEK 

2.1. Görüntü Kaynakları: 
 

Görüntü; haber bültenlerinde kullanılan hareketli veya hareketsiz, sesli veya sessiz, 

kamera ya da fotoğraf makinesi ile kaydedilmiş, bilgisayar ortamında hazırlanmış her türlü 

görsel malzemedir. Bu tanıma göre bir harita, olay yerinde çekilen bir film, bir fotoğraf 

görüntü olarak isimlendirilebilir. Ancak televizyon haberciliğinde kullanılan görüntü, 

genellikle hareketli ve sesli haber filmleridir.  

 

Televizyon yayıncılığının temel ilkesi, haber metni ile görüntünün birlikte seyirciye 

sunulmasıdır. Haber yayınında kullanılacak görüntüler, haberi tamamlayıcı ve açıklayıcı 

nitelikte olmalıdır. Televizyon izleyicisinin bu aracı seçmesinin en önemli nedeni, habere 

ilişkin görüntüleri de görmektir. Özellikle haberle ilgili sesli görüntülerin yayınlanması 

haberin inandırıcılığını artırmaktır. Görüntüler elbette ki tek başına çok fazla anlam ifade 

etmez. Bunları tamamlayan bir haber metninin de yazılmış olması ve bu metinle görüntülerin 

eş zamanlı olarak izleyiciye aktarılması gerekir. Haberle ilgili çok uzun süreli görüntüler 

varsa bunların en çarpıcı ve haberi en iyi yansıtan bölümleri haberle birlikte verilmelidir. 

Aynı arşiv görüntülerinin, aynı konulu haberde tekrar tekrar yayınlanması haberin özensizce 

hazırlandığına dair bir izlenim oluşturur. 

 

Bir televizyon habercisi, haberi yayına hazırlamadan önce haberle ilgili bilgileri ve 

görüntüleri haber kaynaklarından toplamak durumundadır. Muhabir haber programında 

kullanılacak görüntüleri aşağıdaki yöntemlerle elde eder. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Ekonomi haberlerinde çok sık rastlanan bir grafik 

 

2.1.1. Olay Yerinde Kaydedilen Görüntüler: 
 

Televizyon haberciliği bir ekip işidir. Haber ekibi genellikle muhabir ve 

kameramandan oluşur. Haberle ilgili görüntüleri kameraman, muhabirin yönlendirmesi, 

kendi birikimini ve önsezilerini kullanarak çeker. Bu görüntüler televizyon haberciliği 

açısından en önemli ve en çok kullanılan görüntülerdir. Olay yerinde çekilen görüntüler 

haber bülteninde verilirken, haber metni ile uyum içinde olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca 

haber görüntülerinin kameraman tarafından kaliteli biçimde elde edilmiş olması da haberin 

izlenilirliğini arttıracaktır. Ancak bazı zamanlarda olay yerindeki teknik koşullar ya da 

çalışma düzenini bozacak bazı nedenler, olayla ilgili kaliteli görüntü alınmasına engel 

olmaktadır. Yine de başarılı ve deneyimli bir haber kameramanı her koşulda alınabilecek 

görüntünün en iyisini almasını bilmeli, olayla ilgili ani gelişmeleri dikkatle takip etmeli, 

ayrıntıları gözden kaçırmamalıdır. Bu arada kameramanın çekim yaparken, kurguda kolaylık 

olması açısından detay çekimler ve dolgu çekimler alması da gereklidir. Dolgu çekim 

konuyla ilgili kişilerin, yerlerin değişik açılardan çekiminin yapılmasıdır. Örneğin 

başbakanın bayramda gittiği sayfiye yerinin sokaklarını ve doğal güzelliklerini görüntülemek 

gibi. 

Televizyon habercililiğinde haber kameramanı da, en az muhabir kadar önemlidir. Bu 

durum televizyon kuruluşlarının haber kameramanlarının eğitimine daha çok önem 

vermesini de beraberinde getirmiştir. 

 

2.1.2. Sabit Görüntüler:  

 

Haberlerde sabit görüntüler de sık sık kullanılmaktadır. Haber yayınlanırken sabit 

görüntü ekrana yerleştirilir ve sunucu metni okumaya devam eder. Sunucunun o haberi 

okumayı bitirmesiyle sabit görüntü de ekrandan kaldırılır. Kimi zaman da görüntüsü 

olmayan haberler için, bilgisayar yardımıyla hazırlanmış görüntüler kullanılır. Bunlar 

haberin izlenilirliğini artıran, haberi renkli ve canlı kılan görüntülerdir. Sabit görüntü farklı 

içerik ve tekniklerde hazırlanmış olabilir. Spor haberleri, ekonomi haberleri, hava durumuyla 

ilgili haberlerde sıkça kullanılır. Hava durumu bülteninde kullanılan bir Türkiye haritası, 

enflasyon rakamlarını gösteren bir grafik, yapılan bir araştırmanın sonuçlarını gösteren tablo, 

bir şehir krokisi, ünlü bir aktristin gençlik fotoğrafı, genel seçim sonuçlarını gösteren bir 

grafik v.b. gibi.  
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Resim 2.2: Hava durumu haberinde kullanılan sabit görüntü 

 

2.1.3. Stüdyo Konukları:  
 

Haber programlarının etkisini artırmanın yöntemlerinden biri de stüdyoya haberle 

ilgili konukları davet etmektir. Toplumu yakından ilgilendiren haberlerde izleyicileri 

bilgilendirmesi için sık sık stüdyoya konuk davet edilir. Bunun en bilinen örneği ülkemizde, 

17 Ağustos depreminden sonra bu alanda çalışan ne kadar akademisyen varsa, her gün 

televizyon programlarına konuk olarak katılmasıdır. Bunun dışında televizyon programlarına 

çağrılan konukların başında aktif ya da emekli siyasetçiler gelir. (Bakanlar Kurulunun 

üyeleri, iktidar partisinin milletvekilleri, muhalefet partilerinin temsilcileri gibi) Bunları 

spor, sanat ve iş dünyasından isimler takip eder. Haberin konusunu oluşturan olaya karışan, 

olaya tanık olan ya da olaydan mağdur olan ünsüzler de haber bültenlerine stüdyo konuğu 

olarak katılan kişiler arasındadır. Stüdyoya davet edilecek konuk olayla ilgili olmalı ve olay 

hakkında anlatacaklarını açık ve anlaşılabilir biçimde ifade edebilmelidir. Haber programları 

genellikle canlı yayınlandığı için konukların canlı yayın sırasında heyecanlanmamaları ve 

sakin olmaları da önemlidir.  

 

2.1.4. Röportaj Yoluyla Görüntü Oluşturma:  
 

Konu ile ilgili olan ya da bilgisi olan kişilerle ve uzman kişilerle yapılacak 

görüşmelerden de haberle ilgili görüntü toplanabilir. Bu konuda sokaktaki vatandaşa 

mikrofon uzatmak ve onların görüşlerini almak çok sık başvurulan bir yöntemdir. 

 

2.1.5. Canlandırma: 
 

Görüntüsü bulunmayan haberlerde özellikle cinayet, hırsızlık gibi ilgi çeken olaylarda 

başvurulan bir yöntemdir. Burada yaşanmış ve haber konusu bir olayın nasıl geliştiği, 

varsayıma veya görgü tanıklarına dayandırılarak hazırlanan bir senaryo dâhilinde oyuncular 

kullanılarak canlandırılır (bir cinayet veya hırsızlık olayının canlandırılması gibi). Olayla 

ilgili gerçek görüntülerin bulunmadığı anlarda bu şekilde görüntü elde edilmişse, görüntünün 

üzerine mutlaka “canlandırma” yazısı bindirilmelidir.  
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2.1.6. Amatör Kamera/Gizli Kamera/Güvenlik Kamerası: 
 

Kimi durumlarda bazı haberlere ilişkin elde hiç görüntü bulunamaması normaldir. 

Ancak haber çok ilginç ve önemliyse haber kanalına ulaşan amatör çekimler de 

kullanılabilir. Günümüzde geniş kitleler, teknolojik açıdan birtakım imkânlara sahiptirler. 

Dijital kameralar, kameralı cep telefonları, güvenlik kamerası, gizli kamera, internet 

teknolojisi sayesinde artık binlerce görüntü haber merkezlerine ulaşmaktadır. Bu 

görüntülerden habercilik açısından değeri olanlar, televizyon haberlerinde 

kullanılabilmektedir. Bazen kanalın elinde kendi ulaştığı görüntüler olsa bile eğer çok farklı 

bir açıdan çekilmiş ilgi çekici bir görüntü varsa bu da televizyon haberinde 

kullanılabilmektedir. Bu görüntülerden bazılarının kullanılması medya etiği açısından 

tartışma konusu olmaktadır. Kimi televizyon haberlerinde kullanılabilen ve kişilik haklarını 

ihlal eden gizli kamera görüntüleri, meslek etiğine önem veren televizyon kanalları 

tarafından kullanılmamaktadır. 

 

Tüm bu görüntü oluşturma yollarının dışında arşivden, ajanslardan, internetten, diğer 

televizyon kanallarından yararlanma da, görüntü gerektiğinde kullanılan seçeneklerdir. 

Burada unutulmaması gereken en önemli konu, televizyon haberciliğinde çok zorunlu 

olmadıkça görüntüsüz haber verilmemesi gerektiğidir. 

 

2.2. Görüntüyü İzlemek  
 

Bir televizyon muhabirinin, kameramanla birlikte haber için yaptığı çekimler 

tamamlandıktan sonra, haber merkezine dönerek toplanan bilgilerin haber haline getirilmesi 

aşaması gelir. 

 

Çekimde elde edilen görüntüler, öncelikle izlenerek işe başlanır. İzleme sırasında 

çekilen görüntülerin yayın kalitesine uygun olup olmadığı, seste ve ışıkta bir sorun olup 

olmadığı, çekilen görüntülerin toplam süresi ilk dikkat edilecek noktalardır. İzleme ve 

haberin yazılmasından sonra iş haberin kurgulanmasına gelmiştir. Haberin kurgusunu, 

muhabir ya kendisi ya da kurgucu yapar. Kurgucu tarafından yapılan haber kurgusunda, 

sesin nerede yükselip nerede düşürüleceği, görüntü üzerinde ne tür efektler kullanılacağı, 

seslendirme metninin görüntünün üzerine nasıl yerleştirileceği vb. bütün bilgiler muhabirin 

yönlendirmesi doğrultusunda kurgu elemanı tarafından gerçekleştirilir. 

 

2.2.1. Time-Code Almak: 
 

İzlemenin en önemli amacı çekilen görüntüler içinde hangi bölümlerin, hangi sırayla 

ve ne kadar kullanılacağına karar vermektir. Bunun için televizyon yayıncılığında “time-

code alma” denilen, yani hangi görüntünün; bandın hangi saat, dakika, saniye ve karesinde 

kayıtlı olduğunu gösteren rakamsal verilerin bir yere not edilmesi işlemi yapılır. Bir başka 

deyişle time-code bize çekilen görüntünün kasete yansıyış zamanını verir. Böylece hangi 

görüntünün kasedin neresinde bulunduğunu bilerek hareket ederiz. Bunun nedeni zaman 

kazanmak ve kısa sürede bu yerleri bularak kurgu yapmaktır. 90 dakikalık bir maç 

görüntüsünde golü ve gol pozisyonlarını bulmak çok zaman alabilir. Ama time-codu 

alındıysa bu işlem çok kolaylaşmış olur. Burada muhabir, kullanacağı görüntülerin time 

code’unu alır yazacağı haberin metnini ve haberin kurgusunu buna göre gerçekleştirir.  
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Resim 2.3: İzleme setinde time-code alan bir muhabir 

 

Time-code’lu olarak iki biçimde çalışılır: Free-run ve record-run. Free-run, kamera 

kayıtta olsun olmasın sürekli işler. Onun için gerçek zamanla eş değerli ayarlanması gerekir. 

Böylece muhabir kameramanın çekim yaptığı süreleri kendi saatinden de izleyerek not 

alabilir. Örneğin saat 14.00’te çekime başlandıysa, free-run kayıtta muhabir not defterine 

14.10 ….., 14.25 …… şeklinde, hangi dakikalar arasında nelerin çekilmiş olduğunu not 

alabilir. Kayıttan çıkıldığında ve belli bir süre sonra yeniden başlandığında süre, gerçek 

zamanlı olarak başlar. 

 

Time-code alınması için muhabirin kullandığı saat ile kameranın saati ayarlanmalıdır. 

Yani iki saat de aynı zaman dilimini göstermelidir. Mümkünse, kameranın ve muhabirin 

kullandığı saat ile kameranın saati dijital olmalı ve gerçek zamana dayanmalıdır. Bu, söylem 

haberlerinde çok önemlidir. Böylece muhabir, konuşmacıdan vermeyi planladığı ve önemli 

gördüğü bölümün zamanını not eder. Daha sonra izleme setinde, kullanmak istediği bölümü 

kolaylıkla bulabilir. Hatta çok acil durumda, kaynağa ait ses bölümünün zamanını kurgucuya 

bildirerek o bölümü deşifre etmeden de kullanabilir. 

 

Record-run’lı çalışmada ise time-code kayıt süresince çalışır, kamera kayıt yapmadığı 

zaman time-code da çalışmaz. Özellikle dijital kameraların kullanımının yaygınlaşmasıyla 

kurgunun kısa sürede tamamlanması için time-code alınması zorunluluktur. Muhabir yapılan 

çekimleri izleme setinde izlerken, haberle ilgili hangi bölümleri vereceğini time-code 

sayesinde kolayca seçer ve izlediği görüntülerin dökümünü yapar. 

 

 
Resim 2.4: Kasedin içindeki görüntülerden seçilen yerin time-code’u 00 05 15 05. 

Yani istediğimiz görüntü 00 saat, 05 dakika, 15 saniye, 05 kare (frame)’de başlıyor. 
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İzleme yapılarak şu şekilde bir döküm çıkartılır: 

 

Örneğin, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Afyon’un Çay ilçesinde bulunan bir 

sanayi sitesindeki incelemesine ait görüntülerin dökümünü yaptığımızı, yani time-code 

aldığımızı düşünelim. 

 

1. 11.01’.22”-11.01’.29” (Cumhurbaşkanının sanayi sitesine gelişi) 

2. 11.01’.35” - 11.01’.49” (Sanayi sitesindeki kalabalığı selamlarken) 

3. 11.02’.10” - 11.02’.56” (Cumhurbaşkanının konuşmasının verileceği bölüm. Yani 

muhabirin haberde kullanmak istediği kaynak ses.) 

4.  11.13’.10” - 11.13’.30” (Cumhurbaşkanının sanayi sitesinden ayrılışı) 

 

Bu şekilde yapılan bir dökümle, kurguya giren muhabir görüntülerin time code’unu 

kurgucuya verir ve montaj okuma setinde (çekimde kullanılan kasedin okunduğu cihaz) 

time-code’un girişi yapıldığında, hemen o time-code’a gelir. Kurguda kullanılacak her 

görüntünün bu şekilde bilinmesi ve çok kısa sürede bulunması, özellikle hızın çok önemli 

olduğu habercilik açısından neredeyse bir zorunluluktur. 

 

Bir muhabir, elindeki görüntüleri çeşitli yollarla izleyebilir. Bunları şöyle 

sıralayabiliriz: 

 

 Kameradan izlemek 

 İzleme Setinden izlemek 

 Bilgisayardan izlemek 

Kameradan izlemek: Genellikle çok zorda kalınmadıkça kullanılmayan bir 

yöntemdir. Çünkü kameradan izleme yapmak kameraya zarar veren ve kameranın kullanım 

ömrünü kısaltan bir yöntemdir. Ancak, muhabirin başka bir çaresi yoksa elbette kullanılır. 

Örneğin, bulunulan yerde bandı başka bir şekilde izleme olanağı yoksa ve çok acilen 

kurguya girilmesi gerekiyorsa muhabir kasedi kameradan izleyerek time -code alır.  

 

İzleme setinden izlemek: En çok kullanılan yöntemdir. Muhabir haber dönüşünde, 

elindeki çekim bandını veya bantlarını izleme setine takarak tim code alır. Burada, çekim 

yapılan bantla ilgili önemli bir konu da, bandın üzerine yapıştırılan etiketlere bandın içeriğini 

ve diğer önemli bilgileri anında yazmak gerekliliğidir. Bu etiketler, birçok bant arasından 

aradığınız bandı hemen bulmanıza yarar. Bantların karışması veya yanlışlıkla silinmesi, bir 

muhabirin başına gelebilecek en kötü olaylardan biridir. 
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Resim 2.5: Kameradan aktarılan görüntü, bilgisayarda izlenerek de time-code alınabiliyor. 

 

Bilgisayardan izlemek: Birçok televizyon kanalında uygulanmaya başlanan bir 

yöntemdir. Burada, kameraya kaydedilen görüntüler, kurgu yapılacak bilgisayara aktarılır ve 

görüntüler buradan izlenerek time-code alınır.  

 

Bilgisayar ve internet, televizyon haberciliğine olağanüstü kolaylık ve hız 

kazandırmıştır. Görüntü aktarıldıktan sonra, kurgusu, haber metninin yazımı, grafiklerin, alt 

yazıların eklenmesi; haberin aynı anda tüm birimler tarafından istendiği anda sanal ortamda 

paylaşımı, kanalın haber arşivine bilgisayardan ulaşabilme olanağı, özellikle teknoloji 

yatırımı çok ileri düzeyde olan haber kanallarının, dolayısıyla habercilerin işini 

kolaylaştırmıştır. 

 

Deşifre: Haber kurgusunda habere konu olan kişilerin sözleri genellikle kendi 

ağzından verilir. Uzun konuşmaları özetlemek veya çok teknik detaylı uzman görüşlerini 

sadeleştirmek için muhabir konuşmacının sözlerini haber metni içinde yeniden kurgulayıp 

seslendirebilir. Bu yeniden yazmanın sebebi konuşmacının yavaş konuşması, fazla 

duraksaması, uzun veya devrik cümleler kurması da olabilir. 

 

Görüntülerin izlenip konuşmacının sözlerinin not alınması “deşifre” olarak 

adlandırılır. Deşifre yapılırken konuşma baştan sona izlenir ve habere katkısı olacağı 

düşünülen cümleler not alınarak haber metni içerisine eklenir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Farklı konulardaki haberler için 

görüntü kaynaklarını araştırınız. 

 Görüntüleri tespit ederken çok iyi gözlem 

yapmanız gerekmektedir. 

 Ne tür haberlerde, hangi görüntüler 

kullanıldığına dikkat edin. 

 Okulunuzun imkânlarını 

kullanarak çevrenizdeki olayları 

haberleştirirken görüntü 

oluşturunuz. 

 Görüntüyü okul kamerasıyla, dijital fotoğraf 

makinesiyle, kameralı cep telefonu ile tespit 

edebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz görüntüleri 

bilgisayar ortamına atarak habere 

uygun biçimde şekillendiriniz. 

 Öncelikle eldeki görüntüleri izleyip time- code 

alınız.  

 Kullanacağınız bütün görüntülerin dökümünü 

yaparak kurguya başlayınız. Görüntüleri 

bilgisayarda işlerken ilgili programları 

kullanmak için bilgisayar öğretmenlerinizden 

fikir alınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Farklı konulardaki haberler için görüntü kaynaklarını araştırdınız 

mı? 
  

Okulunuzun imkânlarını kullanarak çevrenizdeki olayları 

haberleştirirken görüntü oluşturdunuz mu? 
  

Elde ettiğiniz görüntüleri bilgisayar ortamına atarak habere uygun 

biçimde şekillendirdiniz mi? 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki ifadeleri dikkatle okuyunuz ve doğru olanları (D) , yanlış olanların  (Y) 

şeklinde işaretleyiniz. 

1. Televizyon haberciliğinde en çok kullanılan görüntü türü, sabit görüntülerdir. (     ) 

2. Olayla ilgili gerçek görüntülerin bulunmadığı anlarda dramatize biçimde görüntü 

elde edilmişse ekranda mutlaka “canlandırma” ifadesiyle verilmelidir. (     ) 

3.Görüntüler tek başlarına da yayınlansalar bir haber değeri taşır. Bunlara her zaman metin 

yazmaya gerek yoktur. (     ) 

4.Hangi görüntünün; bandın hangi saat, dakika, saniye ve karesinde kayıtlı olduğunu 

gösteren rakamsal verilerin tespit edilmesi işlemine free-run denir. (     ) 

5. Record-run’lı çalışmada time-code kayıt süresince çalışır, kamera kayıt yapmadığı zaman 

time-code da çalışmaz.  (     ) 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yukarıdaki soruları cevapladıktan sonra, modülün sonunda verilen cevap anahtarından 

değerlendirmenizi yapınız. Doğru cevaplayamadığınız sorular için ilgili konuya geri dönerek 

tekrar okuyunuz, bu şekilde konunun pekişmesini sağlayacaksınız. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
AMAÇ 

 

Televizyon haberlerinin yapısını, haber yazımını, haber yazarken uyulması gereken 

protokol kurallarını ve haberin sunuluş yöntemlerini kavrayabileceksiniz. 

ARAŞTIRMA 

 

 Televizyonda resmi törenlere ait haberleri izleyerek katılımcılardan hangi sırada 

bahsedildiğine dikkat ediniz. 

 Televizyon haberlerinin sunuluş şeklini dikkatle inceleyiniz.  

 

3. TELEVİZYON HABERİNİN YAPISI VE 

YAZIMI 
3.1. Haberin Yapısı: 

Televizyon izleyicisinin ekranda yer alan haberleri seçme şansı yoktur. Haberler, 

seyircilerin merak ve beklentileri göz önüne alınarak haberciler tarafından belirlenir. Bu 

nedenle, seçilen haberlerin içeriklerinin elden geldiğince, izleyicilerin ilgi alanına giren 

konulardan oluşmasına dikkat edilmelidir. İlgi çekici konuların yanı sıra, güncel olaylar da 

ekrana taşınarak seyircinin aktüaliteyi takip etmesi sağlanır. 

Televizyonda yayınlanmak üzere hazırlanacak olan haber, her şeyden önce bir ekip 

çalışması gerektirir. Haber merkezine gelen gündem değerlendirildikten sonra, belirlenen 

olaylar haber ekiplerince izlenir. En az bir kameraman ve bir muhabirden oluşan iki kişilik 

televizyon haber ekibi, olayı yerinde izler. Bilgiler toplanır, görüntüler çekilir, gerekiyorsa 

röportaj ve anons çekimleri yapılır. Bu çalışmalardan sonra merkeze dönen ekip, görüntü ve 

röportajları izleyerek haber metnini yazar. Metin yazımından sonra ise kurgu ile haber, 

yayına hazır hale getirilir. 

Televizyon haberciliğinde, haberlerin seçimi kadar, haber metinlerinin yazılması da 

büyük önem taşır. Televizyon haberleri görüntüleri ile birlikte verildiği için haber metinleri 

görüntüye uygun, onu tamamlayıcı niteliktedir. Televizyon haberlerinin, diğer kitle iletişim 

araçlarının haberlerine göre daha kısa yazılmasının nedeni görüntü ile olayların büyük 

bölümünün söze gerek kalmadan anlatılmasıdır. Bu nedenle televizyon haberleri yazılırken 

gereksiz ayrıntılardan olabildiğince uzak durulmalıdır. Kimi televizyon kuruluşları kendi 

bünyelerindeki radyo kanallarında da ana haber bültenlerini aynen yayınlamaktadır;ancak 

radyo dinleyicisi haberin görüntülerini göremediği için ne olup bittiğini anlamakta zorluk 

çeker. 

Televizyon haberinin üç unsuru vardır: Görüntü,ses, yazı. 

Televizyon haberlerinde görüntü unsuru kamerayla çekilmiş hareketli görüntüler; dia, 

grafik, fotoğraf ya da harita gibi donuk kare görüntüler ve bilgisayarlı animasyon gibi 

görüntülerden oluşur. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Televizyon haberlerinde habere taraf olan kişilerin sesleri, haber kaynağının sesi 

olarak verilebileceği gibi, müzik ya da efekt sesi (yapay ya da doğal efektler) kullanılarak da 

çeşitlendirilebilir. 

 

Televizyon haberlerinde yazı ise televizyon ekranlarından görünen yazı anlamındadır. 

Az sonra verilecek haberi tanıtan, kaynağın sesinin duyulmadığı ya da anlaşılmadığı 

durumlarda konuşmasını içeren ya da bunun gibi bilgilerin yer aldığı alt yazılar, haber 

muhabirinin ve kameramanının adını içeren yazılar, haberin kuşağı olarak ya da jeneriklerde 

kullanılan yazılar ekrandan izleyiciye ulaşacak yazılardır. 

 

Televizyon haberinin bir kuruluşu, yani planı vardır. TRT’nin diğer yayıncılık alanları 

gibi, televizyon haberciliğinde de örnek aldığı Batı’da uygulanan haber plan sistemi, 

günümüzde de uygulanan sistemdir. Bu sistemin bölümleri haberin başlığı, flaşı ve 

gövdesidir. Bu planın en önemli özelliği dinleyicinin ya da izleyicinin istediği haberi, hemen 

öğrenmesi ve merakını tatmin etmesidir. Gelin şimdi, haberin kuruluş planını, bölümleriyle 

inceleyelim. 

 

3.1.1. Başlık: 
 

Haberin başlığı, haberi izlettiren en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle haberin 

içeriğindeki en çarpıcı olay ya da bilgi haberin başlığında belirtilmeli ve bu başlık haber 

yayımlanıncaya kadar tekrar edilmelidir. Haber başlığı genellikle haberin flaşıyla( giriş 

cümlesi) aynıdır ya da haber flaşının biraz kısaltılmış şeklidir. 

 

3.1.2. Flaş: 
 

Habercilik mesleğinde olanlar haberin girişini ,haberin “flaşı” olarak isimlendirirler. 

Haberin flaşı, en önemli öğedir. Hatta haberin kendisidir. “Haber ilk cümlede başlar, ilk 

cümlede biter” deyişi gazeteciler arasında yaygın bir deyiştir. 

 

Haberin giriş paragrafı mümkün olduğunca kısa tutulmalı, ayrıntılı ve karmaşık 

bilgilere bu paragrafta yer verilmemelidir. Haberle ilgili en önemli bilgiler, haberin girişinde 

direkt söylenmelidir. Haberin flaşında mutlaka ne sorusunun yanıtı yer almalıdır. Çünkü 

izleyici, nedenden önce ne ile ilgilenir. Ne zaman sorusu da olayın ne zaman olduğunun 

belirtilmesi bakımından giriş paragrafında yer almalıdır. Flaşta, kim sorusuyla nerede 

sorusuna da haberin konusuna göre yanıt aranmalıdır.  

 

Haberin flaşı, kolay algılanmalı, kolay okunmalıdır. Muhabir habere ilgi çekmek için 

burada göze ve kulağa en iyi şekilde seslenmek zorundadır. 

 

3.1.3. Gövde: 
 

En önemli bilgiler haberin flaşında verildikten sonra, haberin gövdesinde ayrıntılara 

yer verilir. 

 

Gövde, habere ilişkin bilgilerin daha detaylı olarak belirtildiği ve ek bilgilerle de 

geliştirildiği bölümdür. Bu bölümde haber anlatılır ve genişletilir.  
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Bu bölüm yazılırken eldeki bilgileri düzenlemek için 5N-1K kuralına başvurulur. 

Haberle ilgili bilgi toplandıktan sonra 5N-1K kuralına göre bütün soruların yanıtlanıp 

yanıtlanmadığı kontrol edilmelidir. Haberci bu soruların cevabını mümkün olduğunca haber 

metninin içinde vermelidir. Ne olmuş, Nerede olmuş, Ne zaman olmuş, Neden(Niçin) 

olmuş, Nasıl olmuş, Kim yapmış(etkilenmiş). İşte haberin gövdesi bu 6 soruya verilen 

ayrıntılı cevaplardan oluşmalıdır. Bu soruların önem sırası olaya, yere, zamana ve olaya 

karışan kişilere göre değişiklik gösterir. Ancak bu sorulardan en önemli olanları “ne” ve 

“kim” sorularıdır. Haberin gövdesi yazılırken öncelikli olarak bu iki sorunun 

cevaplandırılması gerekmektedir. Bazı durumlarda diğer soruların cevapları da çok önemli 

hale gelebilir. Şimdi bu durumu örnekle açıklayalım: 

 

Ne Oldu? Genel seçimler yapıldı. 

Ne Zaman Oldu/ Olacak? 28 Ekim gecesi saatler bir saat geriye alınacak. 

Kim Yaptı/ Etkilendi? Başbakan Turgut Özal’a suikast yapıldı. 

Neden Oldu? Kuş gribinden dolayı Ağrı’da iki çocuk hayatını kaybetti. 

Nasıl Oldu? Otobüsün ön camından içeri giren tekerlek, dehşet saçtı. 
Nerede Oldu? Endonezya’da başkanlık seçimleri gerçekleştirildi.  

Şimdi, aşağıdaki haberi inceleyerek 5N-1K kuralında yer alan soruların 

cevaplarının nasıl verildiğini inceleyelim. 

 

 

Şimdi de haberde girişi, haber gövdesini ve 5N-1K kuralının uygulanışını bir 

örnekle inceleyelim. 

 

 

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI 

Türk-İş’e bağlı Gıda-İş Sendikası ile Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında 

altı aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, bugün tarafların anlaşmaya 

varmasıyla sona erdi. 

İstanbul’daki Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıdan 

sonra bir açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, varılan anlaşma ile 

işçilerin ücretlerine birinci yıl için yüzde otuz beş, ikinci yıl içinse yüzde yirmi beş 

oranında zam yapılacağını söyledi.  

Zamlı ücretlerin ocak ayından itibaren geçerli sayılacağını bildiren Türk-İş 

Genel Başkanı Yılmaz, aradaki üç aylık farkların, iki ay içinde eşit taksitlerle 

ödeneceğini belirtti. Türk-İş Genel Başkanı, çeşitli sosyal yardımların da sağlandığı 

anlaşmadan Gıda-İş Sendikası’na bağlı 60 bin işçinin yararlanacağını sözlerine 

ekledi. 

2 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA’DA OLACAK 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret için yarın Amerika’ya 

gidiyor. Bush’un resmi davetlisi olarak ABD’de bazı temaslarda bulunacak olan 

Erdoğan’a, bakanlar, milletvekili ve işadamlarından oluşan bir heyet eşlik edecek. 
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Burada, haberin giriş cümlesi, haberin ana fikrini özetleyip derleyen ilk bölümdür. 

Dinleyicinin ya da izleyicinin ilk dinleyişte haberin özünü çıkarmasını sağlamaktadır. 

Böylece ne sorusunun yanıtı da verilmiş bulunmaktadır. Ne zaman sorusunun yanıtı da bu 

cümle içindedir. (Radyo ve televizyon haberleri günlük verildiği için, bugün cümlesi girişte 

pek kullanılmayabilir.) 

Daha sonra gelen diğer paragraflar, haberin gövdesini oluşturmaktadır. Burada da 

habere ilişkin bölümlerin, verilerin daha detaylı anlatıldığı ve ek bilgilerle desteklenerek 

geliştirildiği görülmektedir. Bu gövde bölümünde, KİM-NEREDE-NASIL-NİÇİN gibi 

soruların yanıtları aranır, bulunur ve yazılır. Böylece, dinleyenlerin kafasında merak 

uyandıran soruların karşılığı haber metninde verilmiş olur. 

Haberin yazımıyla ilgili daha ayrıntılı bilgiler, modülümüzün ilerleyen bölümlerinde 

işlenecektir. Şimdilik, haberin bölümlerinin nasıl yazıldığına kısaca değinmiş olduk. 

 

3.2. Televizyon Haber Yazımında Temel Kurallar:  
 

Televizyon haberi yazımıyla ilgili bazı temel kurallar vardır. Bunlar, basitlik, 

somutluk ve canlılık.  

 

Basitlik: Haber dilinin en vazgeçilmez kuralıdır. Herkesin çaba göstermeden 

anlayacağı cümleler kurulmalıdır. Yaşayan sözcüklerle yalın cümleler kurmak esastır. 

 

Somutluk: Haber dilinin kesin ifadelere dayanması anlamına gelir. Tereddüt izlenimi 

veren cümleler okurun ilgisini ve güvenini azaltır. 

 

Canlılık: Seçilen kelimelere, haberin yapısına, anlatılan olayların özünün 

yakalanmasına bağlı olduğu kadar, habercinin dili iyi kullanmasına da bağlıdır. Haber 

üslubunda canlılık, çok haber yazmak kadar, çok haber okumakla ve diğer yazı türleriyle 

ilgili kültüre sahip olmakla sağlanabilir. 

 

Sıcak haberleri aktaran radyo ve televizyon haberciliğinde kullanılan konuşma dili, 

haberi karşınızdaki bir insanla konuşuyormuş gibi yazma temeline dayanır. Çünkü yazılan 

bu haber, bir spiker tarafından sesli olarak okunarak izleyenlere sunulacaktır. 

“Konuştuğunuz gibi yazın” ya da “yazdıklarınızı sesli olarak okuyun” ilkesine dayanan 

konuşma tekniğinde, sunucuların izleyenlere “şimdi ne olduğunu duyduğunu ya da 

gördüğünü aktarması” esastır. 

 

Konuşma diline dayalı olarak oluşturulan televizyon haberlerinde şu kurallara dikkat 

edilmelidir: 

 

 Basit ve kısa cümlelerle yapılan bu anlatımda, edilgen cümlelerden de 

yararlanılır.  

 Bağlaç kullanımı ve dolaylı anlatım yaygındır.  

 Daha az kelimeyle, daha çok bilgi aktarılmaya çalışılır.  

 Haberin zamanı olayın oluş zamanına ve oluş biçimine göre dili geçmiş zaman, 

şimdiki zaman ya da gelecek zaman olarak yazılmalıdır. Tek bir metinde bazen 

bu üç zaman birlikte kullanılabilir. 
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 Televizyon haberi ters piramit kuralına uygun yazılmalı,  habere ait bilgiler 

azalan bir önem sırasına göre izleyiciye aktarılmalıdır. 

 Televizyon haberi genellemeler üzerine kurulmamalıdır. Haber özel bir 

durumdan ya da olaydan yola çıkarak hazırlanmalı haberde insani öğelere yer 

verilmelidir. 

 Habere en yeni olayla başlanmalıdır. Habere hikâyeci anlatımla başlanmalı ve 

haberle ilgili en yeni gelişme haberin hemen başında verilmelidir. 

 Haberin başlığı kısa ve çarpıcı olmalıdır. 

 Uzun sıfatlardan, numara ve rakamlardan, kısaltmalardan kaçınılmalıdır. 

Kısaltmaların büyük çoğunluğu açık okunacağından haberi oluştururken, 

mümkün olduğunca kısaltma kullanmamaya dikkat edilmelidir. 

 Haberin içinde olay tekrar edilmelidir. Televizyonunu yeni açan bir izleyici, 

olayın yeri ve isimleri konusunda endişeye düşebilir. Bunun için haberin içinde 

olayı tekrar etmek yararlıdır.  

 Tırnak içinde kullanılan sözler, hiç değiştirilmeden verilmelidir. 

 Televizyon haberinde bugün sözcüğünü kullanmaktan olabildiğince 

kaçınılmalıdır. Zaten, televizyon haberi bugünün haberidir. 

 Haber kaynağının adını kullanmak, habere inandırıcılık kazandırır. 

 Bir kişinin ölüm haberi verilecekse, kısa bir biyografisi ve topluma katkıları öz 

olarak verilmelidir. 

 Polis ve adliye haberlerinde önemli bir konu da, kişilerin suçlulukları 

mahkemece kesinleşmedikçe “suçlu” denilemeyeceğidir. Bu tip haberlerde, 

suçlamalar iddia olarak kaynak gösterilerek ölçülü bir şekilde yazılmalıdır. 

Örneğin, “… ….’yi öldürdüğü iddia ediliyor.” 

  Televizyon haberciliğinde haber kaynağının kimliğinin belirtilmesi, unvanının, 

görevinin, mesleğinin adıyla, soyadıyla tam olarak verilmesiyle sağlanır. Bunun 

için önce haber kaynağının unvanı, görevi, mesleği, daha sonra adı ve soyadı 

yazılır. 

Örnek: 

Unvanı, Adı Soyadı : Dışişleri Bakanı Abdullah Gül 

Unvanı, Soyadı  : Dışişleri Bakanı Gül, 

Unvanı   : Dışişleri Bakanı 

Adı Soyadı  : Abdullah Gül 

Soyadı   : Gül 

 

Haber metninin son bölümünde de kaynağın yeniden unvan, adı ve soyadıyla birlikte 

verilmesi daha doğru olur. Haber kaynağının, hangi alanda görev yaptığının tam ve eksiksiz 

öğrenilmesi, yeniden kontrol edilmesinde yarar vardır. İsimler kısaltmadan yazılmalıdır. 

Haber metni yazılırken, haber kaynağının önce görevi/mesleği sonra adı ve soyadı 

yazılmalıdır. 

Örnek: Sinema ve Tiyatro Yönetmeni Elia Kazan, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 

Sezer gibi. 

KJ’de (karakter jeneratörü) televizyon haberinde konuşanın kimliğini belirtmek için 

yazılan alt yazıda ise önce kaynağın adı soyadı sonra da görevi, mesleği yazılmalıdır. 
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Örnek: Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı, şeklinde yazılabilir. 

 

3.3. Televizyon Haberinde Görüntü Unsuru: 
 

Televizyon haberciliğinde izleyicilerin dikkatini hem gözünde, hem kulağında 

yoğunlaştırmak ana kurallardan biridir. Radyo dinleyicisi, haberleri dinlerken bir başka işle 

uğraşabilir. Televizyon ekranı önündeki izleyicinin; hem kulağını, hem de gözünü etkilemek 

gerekir.  

 

Haberler toplumun beklentilerine uygun, dengeli, sağlıklı ve tepki yaratmayacak 

(paniğe yol açmayacak) bir şekilde, ama bütün tazelik ve canlılığıyla verilmelidir. Örneğin 

bir uçak kazası, çok sayıda kişinin öldüğü bir tren kazası, deprem, çığ gibi olaylar mutlaka 

röportajlarla bezenerek kamuoyuna aktarılmalı, onun merakını giderici boyutlarda 

işlenmelidir. Öte yandan haber görüntüsünde reklâm unsuru olabilecek görüntüler yer 

almamalı, varsa mozaikle kapatılmalıdır. Kan ve vahşet içeren görüntüler; suç işlemiş, cinsel 

istismara uğramış çocukların görüntüsü kimliğini belli etmeyecek şekilde kapatılmalıdır.  

 

Haberde görüntü ve söz birbirini tamamlamalıdır. Olayın görüntüsü sağlanamamış ise, 

mutlaka başka bir görüntü unsuruyla desteklenmelidir. Televizyon haberciliğinde haberler 

mutlaka olayı izleyen muhabirlerce yazılmalıdır. Bunun ana nedeni, haberle görüntü arasında 

birlik sağlamak ve görüntüde ne olduğunu bilerek metin yazmaktır. 

 

Haberde flaşın üzerine görüntü verilmez. Görüntü flaşla birlikte verildiğinde dikkati 

dağıtarak etkisini ve vuruculuğunu kaybeder. Görüntü görüldüğü anda, söz ise cümle 

bittiğinde anlam kazanarak etkili olur. Haberin en can alıcı bölümü ilgisiz bir görüntü 

üzerine oturtulmamalı ya da en etkileyici görüntünün üzeri önemsiz cümlelerle 

örtülmemelidir. 

 

Sessiz çekilen görüntülerde, ses efekti gerektiren kelimeler metne yazılıp spikere 

okutturulmamalıdır. (Büyük gürültüyle yıkılıyor, alkışlandılar, düdük sesleriyle uyandılar 

gibi..)  

 

Filmin ilginçliğini korumak ve sonuna kadar dikkat ve ilgiyle izlenmesini sağlamak 

için en ilginç görüntüyü sonda vermek gerekir. Ancak çok önemli olaylarda, ölümle biten 

kazalarda, sonuç baştan verilebilir.  

 

Haber görüntülerinde, bandın yayına erken ya da geç girmesi doğaldır. Bunu önlemek 

için metinlerde aralar olmalı ve oku komutlarına yer verilmelidir. Metin, filmin süresinden 

yani görüntüden 2–3 saniye eksik hazırlanmalıdır. Bu, erken ya da geç girme hatalarını 

önlemede etkili olacaktır. Metinde kelimelerin görüntüye göre erken okunmaya başlaması 

geç kalınmasından daha iyidir. Önce görüntü girerse, metinle uzlaşma olmaz, anlatılanla 

görüntü uyumu sağlanamadığından görüntü başka, söz ise başka anlatım içinde olur ve 

haberin anlaşılması zorlaşır. Bunun en ideali görüntü ile sözün aynı anda, uyum içinde 

verilmesidir. 

 

Haber metinlerinde paragraflar, en az iki cümleden meydana gelmelidir. Paragraflar, 

mümkün olduğunca aynı uzunlukta olmalıdır. Sessiz görüntülerde uzun aralar 

bırakılmamalıdır. 
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Metinde, haber bandında görüntüsü olmayan bir kişiden söz etmek gerekirse o kişinin 

yalnız sıfatını (titrini, unvanını) vermek uygun olur. Adı verilmemelidir. İzleyici, adını 

duyduğu kişiyi doğal olarak ekranda görmek ister.  

 

Haber metninin kısa olduğu durumlarda, paragraf sonlarına 3–4 saniyelik bölümler 

eklemek haberi kurtarır ve izlenebilirlik sağlanmış olur. Metin, daima görüntüye rehberlik 

etmeli ve önünde gitmelidir. Stüdyoda en son anda gelen ve izleme olanağı bulunmayan 

görüntüleri yayına verirken, her sahne için ikişer cümle ile yetinilerek, haberi verebilme 

olanağı yaratılmalıdır. Böylece görüntü, büyük hatalara düşülmeden kullanılmış olur.  

 

Televizyon haberciliğinde ana amaç, haberi görüntülü vermek olduğundan, bu yol 

mutlaka uygulanmalıdır. Televizyonda haber, görüntüyle seyredilip, metinle anlaşılmadıkça 

televizyon haberciliği yapılmamış olur. Çok önemli bazı olaylarda görüntüleri tekrarlamak 

gerekebilir. Örneğin eski ABD başkanlarından Ronald Reagan’ın vuruluşuyla ilgili olayın 

görüntülenmesi sırasında tabancayı ateşleyenin görülmesi için filmin tekrarlanması ya da 

yavaş çekimle yeniden gösterilmesi, futbol maçlarında gollerin veya hataların gösterilmesi 

gibi. 

 

Televizyon haberciliğinde arşiv çok önemlidir. Arşivde, gerek yerli gerekse yabancı 

ünlülerin, olayların dia ve fotoğrafları, günlük, haftalık, aylık yazılı basın organlarının 

koleksiyonları, ayrıca televizyonda yayınlanan bültenlerin film ve görüntüleri mutlaka 

saklanmalıdır. Örneğin, terörist bir saldırı haberini son dakika haberi olarak vermek 

gerektiğini düşünelim; olay yerine haberciler ulaşana kadar, eski terör olaylarında çekilmiş 

arşiv görüntüleri eşliğinde telefon bağlantılarıyla haberi verebilir ve yeni görüntüler ulaşana 

kadar yayın gerçekleştirilmiş olur.  Bu arada verilen görüntünün bir arşiv filmi olduğu 

mutlaka görüntünün üzerine yazılmalıdır. Arşiv filmi bulunmayan durumlarda, örneğin 

Uzakdoğu’da meydana gelen çok büyük bir depremle ilgili bir haberi verirken o ülkenin 

dünya haritası üzerindeki yeri gösterilebilir.  

 

Yayına girecek haber için önce metne göre seçilen görüntüler montaj masasında süre 

ve sıralar hesaplanarak, sesli ya da sessiz olarak montajlanır ve ana yayın bandına aktarılır. 

Ayrıca kullanılacak dia, fotoğraf, harita ve grafik gibi öteki görüntü unsurları da yine süre ve 

sıraları belirlenerek haber metni üzerinde, girecekleri bölümlerin yanına özel olarak 

işaretlenir. Yönetmen, bu işaretlere göre daha önce sıraya sokulmuş görüntü unsurlarını 

ekrana yansıtır.  

 

Haberin görüntü kurgusu yapılırken, 2 kelime bir saniye olarak hesaplanır ya da haberi 

okuyacak spikerin okuma temposu düşünülerek ona okutulup hesaplanır.  

 

Bir haberin görüntüsü habere nasıl uyarlanır? Şimdi buna bir örnek sunalım:  
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Atatürk’ün Elazığ’a gelişinin 48. 

yıldönümü törenlerle kutlandı.  

Bu haberin giriş cümlesi, yani flaşıdır. Flaş 

üzerine görüntü verilmez. 

Törenlere, Elazığ garına Atatürk’ü temsili 

olarak getiren trenin karşılanması… 

Bu bölüme tren ve gardan çekilmiş bir 

görüntü konur. İki kelime, bir saniye hesabı 

ile 5 saniyelik bir gar, karşılama görüntüsü 

verilir.  

Daha sonra Atatürk anıtı önünde 

düzenlenen törende, çelenkler konularak 

saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı 

eşliğinde 

Anıt önündeki tören görüntüleri, 9 saniye 

Törende konuşan Elazığ Valisi Saim Çotur, 

millî birlik ve beraberlik içinde, Atatürk’ün 

hedeflediği çağdaş medeniyet seviyesine 

ulaşılacağını belirtti. 

Vali Çotur’un konuşması, 9 saniye 

Belediye Başkanı Mustafa Temizer de 

Atatürk’ün birçok milletlerin kurtuluş 

savaşlarına rehber olduğunu söyledi. 

Başkan Temizer, 7 saniye 

Törenler, öğretmenevinde, Atatürk’le ilgili 

fotoğraf sergisinin gezilmesi ve Atatürk’ün 

Elazığ’a gelişinde bir süre kaldığı odanın 

ziyaretiyle sona erdi. 

Öğretmenevindeki görüntüler, 9 saniye 

 

Toplam 42 saniye. Ancak her görüntünün sonuna mutlaka bir marj konur. 5 saniye 

marj koyduğumuzda, bu görüntünün kesin süresi 47 saniye olarak hesaplanır. Değişik 

görüntüler birbirleriyle bağlanırken, aralara detay çekimler konur. (İzleyiciler, törene 

katılanlar gibi..) Yalnız görüntü süresi hesaplanırken, okuyacak kişinin temposuna göre süre 

ayarlanır. 

 

Görüntünün televizyon haberciliği için önemini sık sık tekrarladık. Ancak kimi zaman, 

haberin bir an önce verilmesi önem kazanabilir. Haberler için hiçbir zaman estetik açıdan 

fazla zaman olmamıştır. En iyi görüntüyü elde etmek için saatlere ihtiyaç varsa; haber ya 

görüntüsüz verilir, ya da daha az kaliteli olanı vermek tercih edilir. Örneğin, bir haberin ham 

görüntüleri, bazen montaj yapılmadan yayına verilir. Aralarda istenmeyen görüntüler, sesler, 

yanlış kamera açıları vs. olsa bile; burada habercilik kaygısı, estetik kaygının önüne geçer. 

 

3.3.1. Haberde Kullanılacak Görüntülerin Özellikleri: 
 

Görüntüsü olmayan konular ya da olaylar önemli olsalar bile haber bülteninde ya yer 

almaz ya da çok az süreyle yer alır. Ancak haber metninden bağımsız olarak bir haber 

görüntüsünün yeterince iyi olması ile ilgili dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.  
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 Her zaman için haberle ilgili en yeni görüntü verilmelidir.  

 Habere en çarpıcı görüntü ile başlanmalıdır. İzleyicinin haberi izlemeye ikna 

olabilmesi için haberle ilgili en çarpıcı görüntü, haberin en başında verilmelidir. 

ABD eski başkanlarından Clinton’ın, 17 Ağustos depreminden sonra ziyaret 

ettiği bölgede kucağına aldığı bir bebekle ilgili görüntüsü bu nedenle bütün 

dünya medyasında günlerce yer almıştır. 

 Görüntüyle, üstüne okunan seslendirme bire bir kurgulanmalıdır. “Başbakan 

Kızılay Genel Müdürü’nden plaket aldı.” derken, plaket verilme anı 

gösterilmelidir. 

 Doğal görüntü kullanılmalıdır. Haberci görüntüyü doğal haliyle kullandığında 

haberin izleyici üzerindeki etkisi artmaktadır. 

 Haber görüntüsü, konuşan bir kişinin sözleriyle bitiyorsa, konuşan kişinin sesi 

ve görüntüsü aynı anda bitirilmez. Görüntü, sesten birkaç saniye daha uzun 

tutulur.  

 Haberci görüntü montajıyla ilgili olarak kısmen de olsa bilgi sahibi olmalı ve 

montajcıyı doğru biçimde yönlendirmelidir. 

 

3.3.2. Haberin Kurgulanması: 
 

Muhabir tarafından araştırılan ve haber kameramanı tarafından görüntülenen olayın 

haber metni genellikle olayı izleyen muhabir tarafından yazılır. Haberin izleyicilere 

ulaştırılması için görüntünün stüdyoda yapılan seslendirme ile birleştirilmesi gerekir. 

Birleştirme işlemi kurgu işlemi sırasında yapılmaktadır. Kurgu yapılırken önce olay yerinden 

kaydedilen görüntüler izlenir. Elde bulunan görüntüler içinden, yayınlanacak görüntüler 

belirlenir. Daha sonra bu görüntüler olayın haber metni ile karşılaştırılır. Görüntülerle haber 

metni birbirini tamamlıyorsa kurgu işlemine geçilir. Eğer seçilen görüntüler haber metnini 

tamamlamıyorsa, arada bir kopukluk varsa olay yerinden elde edilen görüntüler yeniden 

incelenerek haberi en iyi yansıtan bölümler tespit edilir. Kurgu ünitesinde, ses mikserleri, 

görüntüleri izlemek için monitörler, kayıt cihazları gibi sistemler bulunur. Günümüzde bu 

araçlar tek bir kurgu aracında ve dijital ortamda toplanmıştır. Bunlara kurgu seti 

denilmektedir. 

 

Haber görüntüleri ile haberde yer alacak seslerin birleştirilmesi için değişik yöntemler 

vardır. Bu yöntemlerden bazılarını kısaca tanıyalım: 

 

 Bu yöntemde, ilk önce haber yazılır, ardından bu metne uyacak görüntüler 

seçilerek kurgu işlemine geçilir. 

 İkinci yöntemde ise, önce ekranda gösterilecek görüntü belirlenir. Ardından 

hazırlanan görüntüye uygun haber metni yazılır ve görüntü ile kurgulanır. 

 Üçüncü bir yöntem olarak ise, haberi yazan muhabir, kurguyu yapacak kişiye 

hangi görüntüleri kurgulayacağını belirtir. Kurguyu yapan kişi, muhabirin 

istekleri doğrultusunda haberi kurgular. 



 

 39 

3.4. Haber Metni  
 

Haber metni iki bölümden oluşur. Bunlar; Flaş /Kam Spiker ve Gövde (Seslendirme 

Metni)’dir. 

 

3.4.1. Flaş / Kam Spiker  

Haberin, haberi sunan spiker tarafından izleyiciye aktarıldığı bölümdür. Bu bölümü 

spiker ya da anchorman/anchorwoman prompterdan okur. Kam-spiker(kamera spikerde) 

olarak adlandırılan bu bölüm, gazete ve radyo haberlerinde flaş olarak tanımlanan içerikle 

benzerlik taşır. Ancak farklı tarafları da vardır. Televizyon haberciliğinde izleyicinin ilgisini, 

dikkatini çekmek önem kazandığından flaştan farklıdır. Haberleri sunanın bir sonraki haberle 

bağlantı kurması gerekir. Flaş, haberin asıl mesajının en çarpıcı ve özlü bir biçimde yer 

aldığı bölümdür. Flaş/ kam spiker haberin temel unsurlarını içeren seslendirme metniyle de 

bağlantılı olmalıdır. Flaşın, haberin girişi olarak tanımlanması doğru değildir. Çünkü bu 

tanımlama haberin sonuç bildiren bir metin olması özelliğini yok saymaktadır. 

Öncelikle flaş kam/spiker izleyicinin dikkatini çekmeli, onu cezbetmelidir. Haber 

metninde yer alacak cümleler ne kadar az sayıda kelimeden oluşursa yarattığı etki o kadar 

fazla olur. Kam spikerde 20’nin üzerinde kelime bulunması anlaşılmayı güçleştirir. 

Televizyon ve radyo haberinde yer alacak bir cümlenin uzunluğu iki satırı geçmemelidir. 

Flaş kam/spiker sıkıcı olmamalıdır ve kam spikerde yığma bilgi kullanılmamalıdır. 

Cümleler arasında anlamsal bütünlük kurulmalıdır. 

Flaş kam/spiker metnin odaklandığı çerçeveyi vermelidir. Ele alınan durum ya da 

olayın özünü kapsamalıdır. 

Flaş kam/spiker en az iki farklı biçimde yazılabilir. Toplumda örgütlü kesimlerin bakış 

açılarına göre aynı olay farklı adlandırılabilir. Şu unutulmamalıdır: “Gerçeği ifade etmenin 

bin bir yolu vardır.” Sizin yazdığınızın da o yollardan biri olduğunu unutmayın. 

Flaş kam/spikeri yazarken, gündemde o haberin başka haberlerle bağlantısı olup 

olmadığı araştırılmalıdır. Haber içeriğinin açıklandığı zaman dilimiyle (şimdi), geçmiş 

arasında bir bağlantı kurulup kurulamayacağı düşünülmelidir. Haber içeriği hâline getirilen 

konu, durum, olay ya da açıklamayla ilgili kıyaslama, karşıtlık, benzerlik ilişkisi olup 

olmadığı araştırılmalıdır.  

Flaş kam/spiker yazarken şu temel sorunun yanıtını vermek gerekir: Bugün ne oldu, 

ne oluyor? Olan bitene ilişkin kim ne dedi, ne diyor? Bu flaş kam/spiker yazarken ilk adımı 

atmayı sağlar. 

Kemal ARSLAN’ın sınıflandırmasına göre flaş/ kam spiker türleri dörde ayrılır. 

Bunlar: 

 Şekil açısından 

 6 N 2 K Kuralı açısından 

 Dil açısından 

 Üslup açısından 
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 Şekil açısından flaş/kam spiker 

 

Tek mesajlı flaş/kam spiker: Tek mesaj, tek olay vardır. Daha çok ters piramit 

tarzında yazılan haber metinlerinin flaş/kam spikerlerinde kullanılır. Nerede ne 

olduğu, ya da kimin ne dediği yer alır. 

Örnek: İçinde 83 yolcu ve 9 mürettebatın bulunduğu Ekvator Hava Yolları’na ait 

Boing 727 tipi bir yolcu uçağının iç hat seferi sırasında düştüğü bildirildi. 

Açımlamalı flaş kam/spiker: Haber içeriğinin birden fazla mesaja dayandığı ve 

mesajların birbiriyle bağlantılı olduğu durumlarda kullanılır. Bir eylemin etki ve 

sonucunun ortaya çıkması halinde açımlamalı flaş/kam spiker kullanılır. Televizyon 

haberlerinde daha çok açımlamalı flaş/kam spiker kullanılmaktadır. Aşağıdaki 

haberde birbiriyle bağlantılı 3 ayrı mesaj vardır. 

Örnek: Malatya-İstanbul seferi yapan Türk Hava Yolları’na ait Aksu adlı yolcu 

uçağının iki mürettebatı, üzerinde bomba olduğunu iddia eden bir kişi tarafından rehin 

alındı. Rehin alma olayı, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile sona erdirildi. Eylemi 

gerçekleştiren kişinin adının Ali İlker Durbak olduğu bildirildi.  

 

 6 N 2 K Kuralı Açısından Flaş Kam/Spiker 

 

Kimle başlayan flaş kam/spiker: Haberin içeriğinde yer alan özneyi temel alarak 

oluşturulur. Kim ne dedi, ya da kime ne oldu sorusunun yanıtı yer alır. 

Örnek: Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Türkiye’ye yabancı silahlı kuvvet 

gelebilmesi konusunda yetkinin, uluslararası hukukun meşru saydığı durumlarda 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait olduğunu söyledi. 

Ne ile başlayan flaş kam/spiker: Ne oldu, ne oluyor, ne olacak? Sorusu yanıtlanır. 

Örnek: İstanbul Bağcılar’da bir kuyumcu dükkânı soyuldu. Soyguncu olaydan 

kısa süre sonra yakalandı. 

Nerede ile başlayan flaş kam/spiker: Olayın, durumun meydana geldiği yer, mekân 

flaş kam/spikerde verilir.  

Örnek: Endonezya’nın Sumatra Adası, aşırı yağışların etkisi altında. Şiddetli 

yağışların yol açtığı selde 37 kişi öldü. 

Ne zaman ile başlayan flaş kam/spiker: Olayın, durumun, söylemin meydana 

geldiği an yer alır. Bu tür flaş kam/spikerler tanınmış kişilerin anma günleri, belirli 

gün ve haftalar ile ulusal ve dini bayramları niteleyen durumlarda da kullanılır. 

Örnek: Bugün, Basın Şehitlerini Anma Günü. Türkiye’de 1909–1999 yılları 

arasında 62 gazeteci şehit oldu. İlk basın şehidi Hasan Fehmi İstanbul’da anıldı. 

Neden ile başlayan flaş kam/spiker: Burada olaya, ya da duruma yol açan 

etmenlere yer verilir. Neden sorusunun yanıtı aranır. 

Örnek: Maytap yutan küçük kız, midesi yıkanamadığı için hayatını kaybetti.  

Nasıl ile başlayan flaş kam/spiker: Olayın, durumun gerçekleşme biçimi yer alır. 

Nasıl sorusu yanıtlanır. 

Örnek: Çin’in güneybatısındaki Yunnan bölgesinde bir otobüsün nehre uçması 

sonucu 11 kişi öldü.  
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Nereden ile başlayan flaş kam/spiker: Olaya, duruma ait verilerin hangi kurum 

tarafından verildiği yer alır. Ayrıca olayın, durumun başlangıç yerini belirtmek için de 

kullanılır. Flaş kam/spikerde nereden sorusunun yanıtı bulunur.  

Örnek: Diyarbakır ve Van’da gerçekleştirilen operasyonda 12 terörist sağ olarak 

yakalandı. Açıklama, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği’nden yapıldı. 

Kimden ile başlayan flaş kam/spiker: Olaya, duruma ait verileri açıklayan kaynağa 

yer verilerek oluşturulur. Haberin kaynağını ortaya koyan kimden sorusunun yanıtı 

bulunur.  

Örnek: Başkan Bush’tan CIA soruşturmasına destek. 

 

 Dil Açısından Flaş Kam/Spiker 

 

Geçişli eylemlerle kurulan flaş kam/spiker: Gerçekleştirilmesi bir nesneyi 

gerektiren eylemlerle oluşturulur. Flaş Kam/Spikerde kullanılan eylemler nesne alır. 

Eylem ne, neyi, nereyi, kimi sorusunu yanıtlar.  

Örnek: Amerika Birleşik Devletleri,bu kadar yoğun bir kış  ve kar yağışı 

görmemişti.Özellikle ülkenin doğu bölgelerinde etkili olan tipi, yaşamı olumsuz 

etkilerken, bazı eyaletlerde de can aldı.  

Geçişsiz eylemlerle kurulan flaş kam/spiker: Cümlede nesne yoktur. Bu tür flaş 

kam/spikerde cümleler durum ve oluş eylemleriyle kurulur.  

Örnek: Meriç nehri taştı. 

Etken eylemlerle kurulan flaş kam/spiker: Eylemi, işi yapan özne bellidir. Yani 

özne, gerçek öznedir.  

Örnek: Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ülke genelinde yarım kalan sağlık 

yatırımlarının tamamlanması için 2 katrilyon liraya ihtiyaç olduğunu bildirdi.  

Edilgen eylemlerle kurulan flaş kam/spiker: Edilgen flaş kam/spikerde, “sözde 

özne” bulunur. Sözde özne eylemin bildirdiği işi yapan değil, eylemden etkilenen kişi ya 

da varlıktır. İşi yapanın belli olmadığı durumlarda ve işi yapandan çok yapılan işin 

önemli olduğu durumlarda bu tür flaş kam/spiker kullanılır.  

Örnek: Belçika’da bir diskotekte çıkan kavgada, bir Türk öldürüldü. 

 

 Üslup Açısından Flaş Kam/Spiker 

 

Alıntılı Flaş/Kam Spiker 

Örnek: “Ekonomik krizi, kısa sürede atlatacağız. Türkiye, yeni bir rotaya 

girecek.” Kemal Derviş, yeni ekonomik programı bu sözlerle açıkladı. 

Atıflı/Göndermeli Flaş/Kam Spiker 

Örnek: TÜSİAD,  “Farklı düşünene ‘hain’ demek demokrasiye saygısızlıktır.” 

dedi.  

Kıyaslamalı Flaş Kam/Spiker 

Örnek: Batı’da ilkokullarda yıllardır yapılan bir uygulama, nihayet Türkiye’de. 

Okullarda, gençlere yönelik cinsel eğitim programı uygulanacak. 

Durum Odaklı Flaş Kam/Spiker 
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Örnek: İşsizlik sigortası ödemeleri 1 Şubat’tan sonra işsiz kalacaklar için 

başlıyor. 

Kaynak Odaklı Flaş Kam/Spiker 

Örnek: Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Kıbrıs meselesini, Avrupa Birliği’yle 

karıştırmamak gerektiğini söyledi. 

Olay Odaklı Flaş Kam/Spiker 

Örnek: İstanbul Arnavutköy’de iki katlı tarihi bina çöktü. 

Çıkarıma Dayalı Flaş Kam/Spiker 

Örnek: Brüksel’den, Kıbrıs’taki duruma yeni yaklaşım. 

Atasözü ile Yapılan Flaş Kam/Spiker 

Örnek: Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Soyduğu evin garajında 8 gün 

mahsur kalınca, kendisini bunalıma soktuğu gerekçesiyle ev sahibinden davacı olan 

hırsız, 500 bin dolar tazminat kazandı. 

Deyim, Özdeyiş ile Yapılan Flaş Kam/Spiker 

Örnek: Milletvekillerinin maaşlarına yaptıkları zam, “Hoca verir talkımı, kendi 

yutar salkımı.” deyimini doğruladı. 

Sloganlar ile Yapılan Flaş Kam/Spiker  

Örnek: “Çocuklar cepheye değil, okula gitsin.” Birleşmiş Milletler, 87 ülkede 

ulusal orduların ya da ayrılıklı grupların emrindeki çocukların okula gitmelerini 

sağlamak amacıyla bu sloganla kampanya başlattı. 

Sanatsal Ürünlerden Yararlanarak Yapılan Flaş Kam/Spiker 

Örnek: “Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin.” Bu söz işsizlik kıskacındaki 

gençlerin durumunu en iyi biçimde özetliyor. 

 

3.4.2. Seslendirme Metni:  

Seslendirme metni yazmaya başlamadan önce, muhabirin yapması ve karar vermesi 

gereken bazı noktalar vardır. Aslında, haberin konusu belliyse haber çekimine giderken 

muhabir haberi önce zihninde kurar. Muhabirin kafasında tasarladığı taslak haberle ilgili, 

neyin çekilmesi gerektiğine karar vermesi kameramandan ne istediğini ona ifade etmesi çok 

önemlidir. Bu bilgiler, haber yazımı aşamasında, keşke şu da olsaydı, bunu da çekseydik gibi 

hayıflanmaları ortadan kaldırır. Kısacası, kameramanla olay yerine gitmeden önce yapılan 

konuşma, habere hazırlık açısından çok önemlidir. 

Seslendirme metni yazılmadan önce yapılan işlemleri şöyle sıralayabiliriz: 

Görüntüleri İzlemek: 

Seslendirme metni yazmak için öncelikle çekilen görüntünün izlenmesi gerekir. 

Görüntü izlemeden yani nelerin çekildiğini bilmeden seslendirme metni oluşturulamaz. 

Haberin içeriğinin niteliği seslendirme metninin nasıl oluşturulacağını belirler. Eylem ya da 

söylem haberini izleyen muhabir olaydan ya da toplantıdan hangi bölümleri vereceğini 

belirler. Yani olay ya da toplantı yerinden ayrıldıktan sonra televizyon kuruluşuna gelinceye 

kadar haberi nasıl ve hangi çerçevede oluşturacağını saptar. Eylem haberinde (protesto, 

miting vb.) hangi görüntüleri, söylem haberinde (toplantı, açılış vb.) ise konuşmacıdan hangi 

bölümleri vereceğini kafasında şekillendirmiş olur. Seslendirme metni yazmadan önce 

muhabir haberi zihninde büyük ölçüde tamamlamış olmalıdır. Zihinde oluşturulan metin ile 
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görüntü arasındaki uyum önemlidir. Hem bu uyumun sağlanması, hem de kurgunun çok hızlı 

yapılabilmesi için time-code alarak çalışmak gerekir. Bu sayede görüntülerin dökümü 

yapılır. Es ya da ara açma olarak tanımlanan görüntünün doğal akışı içinde verildiği 

bölümleri de belirler. Time-code alma konusunu, önceki öğrenme faaliyetinde işlemiştik.   

 

Kaynağın Sesini Belirlemek: 

Görüntü dökümünden sonra muhabir kaynağın konuşmasından hangi bölümü 

vereceğini haber değerlendirme ölçütleri çerçevesinde belirler. Yani zamanlılık-güncellik, 

yenilik, anilik, geçerlilik-önemlilik, insanın ilgisini çekme, ilginçlik ve görsel işitsel etki 

(çarpıcılık) ölçütlerini kullanır. Önemli olan haberde kaç ses verileceğidir. Aynı haber 

kaynağından, bir mi, birden fazla mı ses kullanılacak, buna karar verilir. Birden fazla kaynak 

varsa, onlardan ses verilip verilmeyeceği belirlenir. Röportaj da yapılmış olabilir. Bu 

durumda, elimizdeki ses sıralaması nasıl olacak, kim önce ve ne kadar verilecek. Bu teknik 

olduğu kadar, yayın politikasıyla ilgili bir sorundur aynı zamanda. Çünkü öncelik verilen ve 

uzun süre kullanılan kaynak sesi, önem açısından ön plana çıkarılmış olur. Ancak öncelik 

verilen ses, konuyla uyumlu olmalıdır. İlgisiz bir bölüm, ses olarak kullanılmamalıdır. 

Kaynak ses, metnin diğer bölümleriyle de uyumlu olmalıdır. Kam/spikerde verdiğimiz 

bölümü geliştirici, açıklayıcı olmalıdır. Taraflar arasında farklı bakış açısı varsa, o da ses 

olarak haber metninde yer almalıdır. Bu tarafsız olmak adına önemli bir konudur.  

Gündemin önemli bir konusuysa, ses bölümü uzun tutulmalıdır. Gündem 

oluşturabilecek açıklamalar ya da olayla ilgili de kaynaktan ses verilmelidir. Haberde sesin 

kullanılması haberin inanılırlığını artırır. Ses tonu, beden dili de ses kaynağının sözlerinin 

dışında mesajlar verir.  

Haberde kaynaktan kaç ses kullanılacağı haberin süresini de etkiler. Ara bültenlerde 

kısa bir bölüm ses olarak verilebilir. Ana bültenlerde ise ses daha uzun kullanılabilir.  

Özel televizyon kuruluşlarında, hangi bölümün ses olarak kullanılacağının 

belirlenmesinde editoryal yapı etkilidir. Bülten içinde o haberin hangi sırada ve ne 

kadar süreyle yayınlanacağına editörler karar verir. 

 

Efekt Kullanımı: 

Televizyon haberinde efekte de yer verilmelidir. Doğal ortamı izleyicinin 

kavrayabilmesi, bu sayede mümkündür. Alkış sesleri, silah sesleri, bağrış-çağırışlar vs. efekt 

olarak kullanılan seslerdir. Efekt kullanımı 3 ila 10 saniye arasında olmalıdır. Fazlası, 

seyirciyi sıkabilir. Kısacası efekt, doğal ortamı yansıtmak ve haberin etkisini arttırmak 

amacıyla kullanılır.  

Müzik Kullanımı: 

Müzik de, efekt gibi haberde etkiyi arttırmak amacıyla kullanılır. Öyküleştirilen 

haberlerde dramatik unsur olarak müzik kullanıldığında, haber daha çok dikkat çeker. Müzik 

haberde dip ses, ana ses ya da röportajlar arası geçişlerde verilir. Haberde müzik daha çok 

sanat ve magazin içerikli haberler ile öyküleştirilen durumlarda kullanılır. Komiklik unsuru 

yaratmak için de müzikten yararlanılabilir. Haberde kullanılan müzik sözsüz (enstrümantal) 

olmalıdır. Ama ünlü bir sanatçı ile ilgili (ölümü, kazandığı bir başarı vs.) bir haber 

hazırlandığında, sözlü müzik de kullanılabilir.  
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Haberi Yazmak: 

Yukarıdaki aşamalar gerçekleştirildikten sonra sıra haber yazma aşamasına gelir. 

Öncelikle önemli olan, yazacağımız haberin kam/spikerle bağlantılı olmasıdır. Kam spikeri 

belirledikten sonra seslendirme metni yazılır. Seslendirme metninde, kam spikerde 

kullandığımız bölümü açarız. Haberin eylem ya da söylem içerikli olup olmaması yazma 

biçimimizi etkiler.  

Örneğin eylem haberi ise yazacağımız kam/spikerde ne olduğunu verdiğimiz için 

seslendirme metninde olanı açarız. Yani nasıl olduğunu aktarırız. 

Örneğin haberimiz İstanbul’da denize uçan bir otomobil ile ilgili olsun. Burada 

nerede, ne oldu sorusu önemlidir. Ölen vatandaşlar da varsa onların kimliği de öne çıkar. 

Ölenler, kamuoyunun tanıdığı kişilerse, haberin bu kısmı öne çıkarılır.  

Haberin kam/ spikeri şöyle olabilir: 

İstanbul Bebek’te bir otomobilin denize uçması sonucu, 5 kişi hayatını kaybetti. 

BETA-SESLİ / 

Bu kam/spikeri oluştururken eldeki verilerden yola çıktık. Bu yüzden de tek mesajlı 

kam/spiker girişini yeğledik. Şimdi de seslendirme metnini yazalım. 

Metni yazmadan önce elimizdeki görüntülere bakacağız. Görüntüleri izledikten ve 

time-code aldıktan sonra metni oluşturacağız. Elimizdeki bilgiler ise şunlar: Sürücünün adı 

Ahmet. Ş. Kaza nedeni aşırı hız. Otomobil, Bebek’te denize uçuyor. Otomobilde bulunan A. 

Ş, Türkan Ş., Leyla Ş., Mehmet Ş. ve Savaş Ş. boğularak ölüyor. Cesetler balık adamlar 

tarafından denizden çıkartılıyor. Araç itfaiyeye ait çekici tarafından 3 saat sonra, denizden 

çıkartılıyor. Kaza, saat 09.00’da meydana geliyor.  

Bu bilgiler ışığında düz haber metni olarak şöyle yazılabilir: (Öncelikle kazanın 

nasıl olduğu verilir) 

Ahmet Şirin’in kullandığı 34… plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle Bebek’te denize 

uçtu. Saat 9 sıralarında meydana gelen kazadan sonra olay yerine gelen balık adamlar 

denizden 5 kişinin cesedini çıkardı.  

(Haberde daha sonra ölenlerin kimlikleri biliniyorsa verilir. Bilinmiyorsa 

‘Ölenlerin kimlikleri belirlenemedi.’ ya da ‘Ölenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları 

sürüyor.’ denilir.) 

Bu kişilerin kimliklerinin Ahmet, Türkan, Leyla, Mehmet ve Savaş Ş. oldukları 

öğrenildi. 

(Eğer bu yaralının da olduğu bir kaza haberi olsaydı o zaman yaralıların hangi 

hastaneye kaldırıldığı ve durumları belirtilirdi. Ancak haberimizin içeriğinde 

otomobilin itfaiye ekiplerince çıkarılması var. Bu nedenle bu bölüm yazılır.) 

Denize uçan otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. (EFEKT) 

Haber böylece tamamlanır. Eğer olayın görgü tanığı varsa onlarla yapacağımız 

röportajı da haberde kullanırız. O zaman seslendirme metni şöyle olabilirdi: 

Ahmet Şirin’in kullandığı 34 …  plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle Bebek’te 

denize uçtu. 
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Röportaj: 

“Birden baktım aşırı hızla geliyor. Ben o sırada parktaydım. Gözümün önünde araç 

denize uçtu. Koştum, ancak birkaç saniye içinde araç denize gömüldü.” 

Saat 9 sıralarında meydana gelen kazadan sonra olay yerine gelen balık adamlar 

denizden 5 kişinin cesedini çıkardı. (Bu bölümde çalışmalardan görüntü verilir.) 

Bu kişilerin kimliklerinin Ahmet, Türkan, Leyla, Mehmet ve Savaş Ş. oldukları 

öğrenildi. 

Denize uçan otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. (EFEKT) 

Görüldüğü gibi, önce yalnız metin haber olarak yazdık ancak daha sonra elimizde 

röportaj olduğu varsayımıyla haberi zenginleştirdik. Tek kaynağa dayanan röportaj 

kullanacağımız gibi çoklu kaynak da haberin önemine göre kullanılabilir. 

Söylem haberindeyse odaklanma, haber kaynağının hangi mesajları verdiğinin 

belirlenmesiyle başlar. Hangi mesaj önemlidir, neden, sorularının yanıtları aranır. Daha 

sonra haberin içeriğinde vereceğimiz mesajlar seçilir. Bu mesajlardan hangilerinin verilmesi 

gerektiği üzerinde düşünülür. Burada da temel soru şudur. “Ben izleyici olsam neyi 

öğrenmek isterdim?” ya da “İzleyici neyi öğrenmek ister?” “Haberde yazdıklarım izleyicinin 

beklentilerini karşılıyor mu?” 

Bu sorulardan sonra kaynağın aktardığı mesajlardan biri temel olarak seçilir ve o 

bölüm ses olarak verilir. Eğer ses olarak verilmesi zorunlu bir başka mesaj daha varsa o 

bölüm de kullanılır. Diğer mesajlar ise birkaç cümlede özetlenerek yazılır. Haberin süresi 

sınırlı olduğu için, haber metninde çok fazla mesaja yer vermemek gereklidir. Fazla mesaj, 

etkiyi ve dikkati azaltır. O yüzden haber metninde en az bir en çok üç mesajın verilmesi daha 

uygundur.  

Örnek Haber: 

Vergi toplama oranı yükseliyor. Ama vergi gelirleri hala giderleri karşılayacak 

düzeye ulaşmadı. Devlet vergi toplarken asgari ücretten düşük beyanlarla 

karşılaşıyor…(Flaş/Kam Spiker) 

Durum saptayıcı ve açımlamalı kam spiker girişiyle mesaj aktarılmaya çalışılmış. 

BETA / 

SESLİ  

SÜRE 

SON SÖZ 

SESLENDİRME / Türk ekonomisinin başlıca sorunlarından biri yeterince vergi 

toplayamamak. 

Seslendirme bölümünün giriş paragrafının ilk cümlesi bir saptamayla başlıyor. Doğrudan 

haber kaynağından aktarım yapılmadığından haberin flaşındaki ifadeyle seslendirme 

bölümünün giriş paragrafının ilk cümlesi uyumlu. 
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Vergi toplanabilmesi için, vergi toplama çabalarında basitliğe gidilmesi, vergi barışı 

gibi çabalar sürüyor. Üstelik Maliye Bakanı’nın bugün açıkladığı gibi “taksi parasına bile 

yetmeyecek” vergi beyanları var. 

Haber kaynağının mesajını kendi sözü haline getirerek mesajı iletiyor. Giriş 

paragrafının ikinci cümlesinde saptamanın dayanağını haber kaynağına bağlayarak 

(haber kaynağının verileriyle kendisinin saptaması arasında bağlantı kuruyor.) 

Maliye Bakanı …, bu görüşünü Ekonomi Muhabirleri Derneği tarafından 

İstanbul’da düzenlenen toplantıda dile getirdi. 

Giriş paragrafının üçüncü cümlesinde bu açıklamanın nerede yapıldığı 

belirtiliyor. 

Maliye Bakanı….., vergi gelirinin yaklaşık 100 katrilyon lira, giderlerin ise yaklaşık 

125 katrilyon lira olduğuna dikkat çekti. 

Gelişme paragrafında vergi gelirlerinin giderleri karşılamadığını ortaya koyarak 

mesajı belirginleştirmeye çalışıyor. 

Maliye Bakanı, “Türkiye’nin düze çıkması için bu tabloyu değiştirmemiz şart. Sağa 

sola avuç açmamak için Türkiye, artık kendi vergisiyle geçinmeli” dedi.  

Haber kaynağından verilen aktarımla verilen mesajı daha da açıyor. 

Vergi gelirlerini arttıracak önlemlerin yanı sıra devlette tasarrufa da büyük önem 

verdiklerini belirten Maliye Bakanı…. israfların önlenmesiyle günlük bir trilyon lira 

kazancın olduğunu da sözlerine ekledi. 

Haberin sonuç paragrafında bir başka konuya tasarrufa da değiniyor. Bu 

haberde temel mesaj vergi gelirleri konusudur.  

Bilgilendirici bir metin olan haberin gövde/seslendirme bölümünde hemen her 

metinde olduğu gibi giriş, geçiş/gelişme ve sonuç bölümleri olmaz. Ani durumlarda 

sadece haberin flaş/kam spikerini yazmakla de yetinilir. Özellikle söylem haberi, haber 

aktörünün aktardıklarına dayandığı için çizgisel bir süreç izlemeyebilir. Yani giriş, 

geçiş/gelişme ve sonuç bölümleri bir arada olmayabilir. 

Haber metninde bütünlük paragraflarla sağlanır. Paragraflar arası geçişte 

bağlantılar kuran bazı sözcükler ve sözcük grupları vardır. Bunlar metne akışkanlık 

da kazandırır. 

Süreklilik ve akıcılık cümleler arası bağlantının, doğru ve yerinde yapılmasıyla 

sağlanır. Bunun için her cümlenin bir öncekinin doğal devamı olmasına özen 

gösterilmelidir.  

Cümleler arası geçişi sağlamak için şu tür ifadeler kullanılır: 

Bir başka gelişme de ….oldu    /   Bir önemli nokta da… /  Toplantıda en çok 

üzerinde durulan konu… / Aktaracağım bir başka gelişme de.. (canlı bağlantılarda)   /   

Altı çizilmesi gereken şunlar…/ Öncelikle/Öncelikli ele alınan konular şunlar…./   

Konunun en can alıcı noktası…../  En önemli konu…../   Gündemdeki şu sorulara yanıt 

arandı…../  Bu toplantının özelliği……. /  Burada dikkat çeken konu…../ Burada 

yaşananlar şöyle özetlenebilir……./ Üzerinde durulanlar şunlar….. 
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Kaynaktan yararlanarak kurulan veya alıntı yapılan cümlelerin bitiminde de 

kullanılan belirli sözcük ve sözcük grupları vardır. Bunların bazılarını da şöyle 

sıralayabiliriz: 

…dedi. / ….ifade etti. / ….dile getirdi. / .…belirtti. /.…hatırlattı. /.…şeklinde uyardı. / 

….açıkladı.….işaret etti. /.…altını çizdi. /.…kaydetti. / ….sözlerine ekledi. / ….dikkat 

çekti. /….bildirdi. ….şeklinde yanıtladı. / ....söyledi. 

 

3.5. Kuşak Metni ve KJ Yazıları 
 

3.5.1 Kuşak Metni: 
 

Televizyon haberciliğinde son yıllarda çok sık kullanılan bir haber sunuş tekniği de 

haberin içeriğinin özeti diyebileceğimiz cümlelerin ekranda kuşak şeklinde verilmesidir. 

Haberin sunuluşu sırasında, haber spikerinin veya haber görüntüsünün üzerine alt yazı 

şeklinde bindirilir. Bir haberde bir kuşak metni olabileceği gibi birden fazla da kuşak metni 

olabilir. Özellikle söylem haberlerinde, haberin kaynağı olan kişinin sözlerinin konu 

başlıkları, çarpıcı yönleri ön plana çıkarılarak, kuşak metni olarak verilir.  

 

Genellikle kuşak metinleri editör tarafından belirlenir. Kuşağın ilk satırında haberin 

konusu, ikinci satırında da o konunun haber içindeki en çarpıcı bölümü yer alır. Ya da 

söylem haberiyse, ilk satırda sözü edilen kişinin adı, ikinci satırda sözlerinden alıntılanmış 

bir bölüm verilir. 

 

Örneğin, Kerkük’teki gelişmelerle ilgili Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın yaptığı bir 

açıklamayla ilgili, bir haber kanalında şöyle kuşak metinleri verilmiştir: 

 

IRAKTAKİ GELİŞMELER 

ERDOĞAN: TÜRKİYE OLANLARI TRİBÜNDEN SEYREDEN ÜLKE OLAMAZ 

IRAKTAKİ GELİŞMELER 

ERDOĞAN: TÜRKİYE DÜŞÜNCELERİNİ BİR YERDEN İZİN ALARAK 

AÇIKLAMAZ. 

Modülümüzün başında verdiğimiz Altın Küre ödülleriyle ilgili haberde ise şöyle kuşak 

metinleri yer almıştır: 

ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ 

EN İYİ FİLM BABİL, EN İYİ YÖNETMEN MARTIN SCORCESE SEÇİLDİ. 

ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ 

EN İYİ KADIN OYUNCU DALINDA HELEN MIRREN İKİ ÖDÜLÜN BİRDEN 

SAHİBİ 
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3.5.2. KJ Yazıları: 
 

KJ, daha önceki konularımızda öğrendiğimiz gibi karakter jeneratörünün 

kısaltılmışıdır. Aslında karakter jeneratörü, bu yazıların yazıldığı cihazın adıdır. Fakat anlam 

kaymasına uğrayarak, “yazı”nın yerini almıştır. KJ yazıları haberi hazırlayan muhabir, 

kameraman, vermek gerekiyorsa kurgucu, haber içinde konuşan kişilerin adı, soyadı, titri 

veya görevi gibi bilgilerin verildiği yazılardır. Muhabir tarafından haber metninin sonuna 

yazılır. Haberin yayını sırasında, haber görüntüsünün üstüne verilir. Biçim açısından kuşak 

metinlerinin yazımında olduğu gibi, yazıların tümü büyük harflerle yazılır. 

 

Örnek KJ yazıları: 

SİBEL ERDEM/ ÜNSAL ÜNLÜ - HABER 

BÜLENT UZUN/ HALİL KALKAN – KAMERA 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN – BAŞBAKAN 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Haberin yapısını açıklayınız. 

 Çeşitli kanalların haber bülteni 

metinlerine ulaşmaya çalışınız. Burada yer 

alan haberleri, modülümüzdeki bilgilerin 

ışığında analiz ediniz. 

 Haber bilgilerini öncelik ve öneme 

göre düzenleyiniz. 

 Diğer modüllerinizde işlediğiniz haber 

yazma kurallarıyla ilgili konuları 

hatırlayınız. 

 En öncelikli ve önemli bilgileri 

haberin girişine yazınız. 

 Haber girişinin, yani flaşının haberin en 

önemli unsuru olduğunu unutmayınız. 

 Görüntülere uygun şekilde haberini 

yazınız. (Seslendirme metni) 

 Haber çekimindeki görüntüler sizin 

haberinizi nasıl yazacağınız konusunda 

belirleyici olacaktır. 

 Kam/spiker (sunucu metni) yazınız. 

 Elinizdeki haber bülteni örnekleri 

kam/spiker için size yol gösterici 

olacaktır. 

 Sunucu metnini bir önce yayınlanan 

haberle bağlantı kuracak şekilde 

yazınız. 

 Elinizdeki haberlerle bir haber bülteni 

hazırlandığını düşünerek, haberleri birbiri 

ardı sıra uygun bir şekilde sıralayın ve 

geçiş için uygun cümleler yazın. 

 Haberin en çok ilgi çeken bölümünü 

tespit ederek kuşak metni yazınız. 

 Haber bültenlerini izlerken kuşak 

metinlerinde neyin ön plana çıkarıldığını 

sürekli takip ederseniz, siz de kolaylıkla 

haberinizle ilgili kuşak metinleri 

hazırlayabilirsiniz.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Haberin yapısını açıkladınız mı?   

Haber bilgilerini öncelik ve öneme göre düzenlediniz mi?   

En öncelikli ve önemli bilgileri haberin girişine yazdınız mı?   

Görüntülere uygun şekilde haberinizi (seslendirme metni) yazdınız?   

Kam/spiker (sunucu metni) yazdınız mı?   

Sunucu metnini bir önce yayınlanan haberle bağlantı kuracak 

şekilde yazdınız mı? 
  

Haberin en çok ilgi çeken bölümünü tespit ederek kuşak metni 

yazdınız mı? 
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI 

 

Aşağıdaki ifadeleri dikkatle okuyunuz ve doğru olanları (D) , yanlış olanların(Y) 

şeklinde işaretleyiniz. 

 

1.(    )Televizyon haberinin unsurları basitlik, somutluk ve canlılıktır 

 

2. (    )Haberin flaşında mutlaka ne sorusunun yanıtı yer almalıdır.  

 

3. (    )Protokol sıralamasına göre en sonda yer alanlar, en sonda konuşur.  

 

4. (    )Kuşak metinleri daha çok editör tarafından belirlenir.  

 

5. (    )Televizyon haberinde, habere ait bilgiler artan bir önem sırasına göre izleyiciye 

aktarılmalıdır.  

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Yukarıdaki soruları cevapladıktan sonra, modülün sonunda verilen cevap anahtarından 

değerlendirmenizi yapınız. Doğru cevaplayamadığınız sorular için ilgili konuya geri dönerek 

tekrar okuyunuz, bu şekilde konunun pekişmesini sağlayacaksınız. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

Basın bültenlerinden yararlanarak tablo, grafik ve istatistikî değerleri yorumlayarak 

haber yapabileceksiniz.    

 

 

  
 Televizyon kuruluşlarının haber merkezinden alınmış ve basın bülteninden 

yararlanarak yazılan birkaç haber örneğini izleyiniz ve televizyon haberi haline 

nasıl getirildiğine ve kullanılan görüntülere dikkat ediniz. 

 Okulunuzdaki öğrenci başarı oranı ile ilgili istatistikleri alarak bu bilgilerle ilgili 

konuşma diline dayalı kısa bir haber metni yazmaya çalışınız. 

 Gazetelerde gördüğünüz basit tablo ve grafikleri keserek sınıfa getiriniz. 

Bunlardan yola çıkarak nasıl televizyon haberi yazılabileceğini arkadaşlarınızla 

tartışınız. 

 

4. BASIN BÜLTENİ, TABLO VE 

GRAFİKLERDEN YARARLANARAK 

HABER YAZMA 
 

4.1. Basın Bültenlerinden Yararlanarak Haber Yazma: 

 

Basın bültenleri kurum ve kuruluşlarla,  bunların yöneticileri ve çalışanları ile ilgili 

basına yönelik açıklamaların ve duyuruların yer aldığı metinlerdir. Basın bültenleri kurumsal 

olabileceği gibi kişisel de olabilir. Sanatçı, sporcu, işadamı, siyasetçi gibi kamusal kişilikler 

de basın bülteni hazırlayabilirler. Basın bültenlerinin konusu çok çeşitli olabilir. Emniyet 

Genel Müdürlüğü’nün suçla mücadele konusunda aldığı yeni tedbirler, ünlü bir firmanın 

başındaki yöneticinin görevden ayrılması, bir futbolcunun jübile kararı gibi konular, basın 

bülteni aracılığıyla önce basına, ardından kamuoyuna açıklanabilir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 4.1: Bir haber merkezi. Haber merkezine gelen basın bülteni veya açıklaması mutlaka 

gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra haber hâline getirilir. 

 

Basın bülteni ya da basın açıklamasıyla gelen haberler, muhabir için gerekli verilerin 

bir kısmını içerir. Yani haberin içeriğinde kullanılacak veriler haber kaynağına aittir. 

Muhabir eksikleri saptayıp metni geçen kuruluştan eksikleri giderecek verileri almak için 

istihbarat yapar. 

 

Ancak basın bültenlerinden yararlanarak haber yazmada bazı kurallara uyulması 

gerekir. Şimdi gelin bu kurallara bir göz atalım.  

 

4.1.1. Basın Bültenlerinden Haber Yazma Kuralları: 

 
 Basın bültenleri çok farklı kurum ve kişilerce hazırlanabilir. Ancak bunların 

hepsi aynı önemde olmayabilir. O nedenle diğer basın kuruluşları gibi, 

televizyon kanalları da kendisine ulaşan bütün basın bültenlerinden haber 

yapamaz. Burada basın bülteninde yer alan bilgilerin haber değeri taşıyıp 

taşımadığına dikkat edilmelidir. Ayrıca, bir basın bülteni bir televizyon kanalı 

için haber değeri taşıyabilirken, başka bir haber kanalı için o değerde görülmez. 

 Basın bülteni haber yapılmadan önce bültende yer alan bilgilerin doğruluğu ve 

geçerliliği kontrol edilmelidir. 

 Televizyon görsel-işitsel bir araçtır. Televizyon haberlerinin en önemli özelliği 

de görüntülü olmalarıdır. Bu nedenle basın bültenini görsel olarak 

destekleyecek malzeme olup olmadığı dikkate alınmalıdır. Görüntüsü olan 

konular haberleştirilmelidir. 

 Haber yazılırken, bültende birden fazla olay ve konu varsa önce hangisinin 

haber yapılacağına karar verilmelidir 

 Televizyon haberinin dili ,konuşma dili olduğu için, basın bültenindeki bilgiler 

konuşma diline uygun olarak haberleştirmelidir. 

 Televizyon haberlerinde fiiller, dili geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek 

zaman ekleriyle kullanılır. Bültende yer alan verilerin içeriğine göre haber 

fiillerinin zamanı doğru kullanılmalıdır.  

 Basın bülteninde yer alan ve haberleştirilecek veriler haberin konusuna ve 

eldeki verilerin niteliğine en uygun tekniğe göre yazılmalıdır. 
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 Haberi yazarken dil bilgisi ve anlatım kurallarına uyulmalıdır. 

 Haber yazılırken kamuoyunun yararı, toplumsal kurallar, ahlak kuralları, hukuk 

kuralları ve basın ahlak kuralları göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

4.1.2. Görüntü Oluşturma Yolları: 
 

Basın bültenlerini hazırlayan kişi, kurum ve kuruluşlar çoğu zaman, bülteni 

destekleyecek görsel malzemeyi de basın kuruluşlarına iletir. 

 

Ancak konu ile ilgili görüntü televizyon kanalına iletilmediyse, bültenden yola 

çıkılarak yazılan haberi destekleyecek görüntünün televizyon haber merkezi tarafından 

oluşturulması gerekir. Konuya uygun görüntünün elde edilmesi için daha önce sayılan 

görüntü kaynaklarına başvurulabilir. Bu kaynakların yanı sıra haberin konusu olan kurum ve 

kişilere ait çekimler yapılarak da görüntü oluşturulabilir. Ayrıca ilgili kurum ve kişilerden 

fotoğraf, tanıtım filmi, tanıtım broşürü, katalog vs. gibi görsel malzeme istenebilir. Arşiv 

görüntüleri de basın bültenlerinden yapılan haberlere destek görüntü olarak kullanılabilir.  

 

 
Grafik 4.1: Haberin sunuluşunu renklendiren bu grafikle bir haber görüntüsü oluşturulmuş 

 

Aşağıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Basın Danışmanlığı’ndan 

yapılan bir basın açıklaması yer almaktadır.  

 

Örnek Basın Bülteni 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Bakanlar Kurulu’nun dün 

aldığı kararla, Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım araçlarında ücret uygulamasındaki 

karar için yerel yönetimlere yetki verildiğini söyledi. 

Başkan Topbaş, Kurban Bayramı’nda toplu ulaşımın ücretsiz olması yönündeki 

önergeyi görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, yüzde 50 indirimli olarak 

yapılması yönünde oy birliğiyle karar aldığını hatırlattı. 

Bayramlardaki ücretsiz toplu ulaşım uygulamasının bazı sıkıntı ve şikâyetlere yol 

açtığını belirten Başkan Topbaş, “Farklı niyetlerle binen insanlar olduğu, araçlardan hiç 

inmeden ring yaptıkları belirlendi. Bu da izdihama neden oluyordu. Bu hizmet değil, bir 

kaos haline gelmişti” dedi. 

Başkan Topbaş, “Bakanlar Kurulu’nun aldığı bir karar var. Bu karara göre 

otoyollar ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Bakanlar Kurulu diğer taraftan yerel 

yönetimlere toplu ulaşımda uygulama konusunda yetki veriyor. Bu yetkiyi dikkate alarak, 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kurban Bayramı’nda toplu ulaşım ücretlerinin 

yüzde 50 indirimli olması kararını uygulayacağız.” diye konuştu. 
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Şimdi de bu basın açıklamasından yola çıkılarak hazırlanmış haberi inceleyelim. 

“Kurban Bayramı tatilinde toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olup olmayacağı 

konusunda hükümetle İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında anlaşmazlık yaşanıyor. 

Belediye Başkanı Kadir Topbaş, tatil boyunca ulaşım hizmetlerinin yüzde 50 indirimli 

verileceğini açıklarken, Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, belediye otobüsleri, otoyollar ve 

köprülerin bayram süresince ücretsiz olacağını duyurdu. Büyükşehir Belediyesi’nin 

bugün konuyu yeniden görüşerek kararını vermesi bekleniyor...” 

Haberin devamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Hükümet 

Sözcüsü Cemil Çiçek’le yapılmış röportajlara da yer verilerek, haber hem tarafların 

görüşlerine başvurularak ayrıntılı hale getirilmiş; hem de görüntü unsuru elde edilmiştir. 

Ayrıca diğer bir görüntü unsuru olarak İETT otobüslerine yer verilmiştir.  

 

4.2. Tablo, Grafik ve İstatistikî Verilerden Yararlanarak Haber 

Yazma: 
 

Tablo, grafik ve istatistikî verilerden yararlanarak haber yazma hem yazılı basında, 

hem de sözlü basında yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Birçok kamu kuruluşu ile özel 

kuruluş haber konusu olacak bilgileri tablo, grafik, istatistikî ölçüm şeklinde duyurur. 

Bunların başında üretim ve faaliyet raporları, borsa bileşik endeksi,  döviz kurları, banka 

hisse senetleri, banka faiz oranları, meteorolojik bilgiler, kamuoyu araştırma sonuçları, genel 

ve yerel seçim sonuçları gelir. Bunun yanı sıra kimi bilimsel gelişmeler ve veriler de bu 

biçimde açıklanır. Depremle ilgili bilgilerle, ülke ekonomisi ile ilgili veriler bunun başında 

gelir. 

 

 

 

Örneğin yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi, kamu hastanelerinde hepatitli hasta 

oranlarıyla ilgili bir araştırma yapılmış. Muhabir bu araştırma sonucu çıkan istatistiklerden 

yola çıkarak, bir haber hazırlamış, görüntü oluşturma yollarından yararlanarak grafikle 

haberini desteklemiştir. 

 

Şimdi gelin, aylık ve yıllık enflasyon oranlarını gösteren tablodaki verileri 

yorumlayarak hazırlanmış bir haberi okuyalım. 
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Örnek Haber: 

 

 

Mayıs-Haziran dönemindeki dalgalanmanın etkisiyle yükselen enflasyon 2006 

sonunda tek hanede kalırken, yüzde 5’lik hedef ikiye katlandı.  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık ayında Tüketici Fiyatları 

Endeksi (TÜFE) yüzde 0.23 artarken, Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) yüzde 0.12 

oranında geriledi. CNBC-e anketinde, tüketici fiyatlarının yüzde 0.46, üretici fiyatlarının 

yüzde 0.42 artması bekleniyordu. Enflasyon 2006 sonunda TÜFE’de yüzde 9.65’e, 

ÜFE’de ise yüzde 11.58’e indi. Enflasyon 2005 sonunda yüzde 7.7 düzeyindeydi. 

 

Bu veriler değerlendirilirken şu kurallara dikkat edilmelidir. 

 

 Tablo, grafik ve istatistikî verileri değerlendiren muhabirin içeriğe hâkim olması, 

ihtiyaç duyuyorsa konunun uzmanlarından bilgi alması gerekir. 

 Tablo, grafik ve istatistikî veriler haberleştirilirken izleyicilerin anlayabileceği bir 

biçimde ifade edilmeli gerekiyorsa kısaltma ve sadeleştirilmelere gidilmelidir. Kimi 

mesleki terimler, genel izleyici kitlesinin anlayacağı şekilde açıklanarak verilmelidir. 

 Sayısal veriler, izleyiciyi sıkar. Bu konu da dikkate alınarak, sayısal veriler 

örneklerle desteklenmeli ve gerekli açıklamalarla verilmelidir. 

 Söz konusu bilgiler haber metni yazılırken elden geldiğince görüntüyle 

desteklenmelidir. Örneğin bir pahalılık araştırmasının sonuçları sokak röportajlarıyla 

birlikte verilmelidir. 

 Televizyon haber dili konuşma dili olduğundan bu bilgiler izleyiciye mümkün 

olduğunca anlatım diliyle ifade edilmelidir. 
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ÖRNEK: 

Aşağıda, Türk Büro Sen tarafından, 3 Eylül 2002 tarihinde açıklanan bir 

araştırmanın sonuçları yer almaktadır. 

 

 

Bu haberi yazmak için önce verileri değerlendirelim.  

 

 Kamu çalışanlarının yüzde 37.9’u 283 ila 400 milyon lira arasında değişen ücret 

almaktadır. Yüzde 81’i 500 milyon lira almaktadır. Somutlaştırmak gerekirse 

her 5 memurdan 4’ü 500 milyon lirayla geçinmektedir. 

 Yaklaşık yüzde 19’u da 700 ila 1 milyar 218 milyon lira arasında değişen maaş 

almaktadır. 

 O tarihte asgari ücret 250 milyon 875 bin lira, buna göre memurlar bu ücretin 

üzerinde maaş almaktadır.  

 2002 Eylül ayı itibariyle asgari geçinme standardı 650 milyon liradır. Bu veriler 

ışığında memurların yüzde 93’ten fazlasının bu rakamın altında maaş aldığı 

görülmektedir. 

 Habere ait verilerin açıklandığı döneme baktığımızda hükümet ile memur 

sendikaları arasında toplu görüşme yapılıyor. Memur maaşları ne olacak, ne 

olmalı konusu gündemde. Haber metninde bu konuya da değinilmelidir. 

Yalnızca metne dayalı verilerden yola çıkılarak haber oluşturulursa, “metne 

bağımlı” bir haber yazılmış olur. 

Şimdi gelin, bu araştırma sonuçlarından yola çıkılarak hazırlanan bir haber 

metnini inceleyelim. 

“Türk Büro-Sen’in araştırmasına göre, Ağustos 2002 tarihi itibariyle toplam 

1 milyon 548 bin 785 kamu görevlisi çeşitli kamu kurumlarında çalışmaktadır. 

Kamu kuruluşlarında çalışanların maaşları 283 milyon lira ile 1 milyar 218 milyon 

lira arasında değişmektedir.  

Kamu çalışanlarının sayı, ortalama ücretleri ve hangi yüzdelik kesimlerde 

yer aldıkları aşağıdaki tabloda da gösterilmiştir. 

Kamu çalışanı sayısı         ortalama ücret (milyon lira)          yüzde 

216 987                             283-300                                            14 

369 991                             301-400                                            23.9 

667 634                             401-500                                            43.1 

185 156                             501-600                                            12 

 71 183                              601-700                                            4.6 

 37 834                              701-1.218                                         2.4 

Değerli medya mensupları bir noktayı da vurgulamakta yarar var. Kamu 

görevlilerinin tamamına yakını, asgari geçinme sınırlarının altında ücret 

almaktadır.” 
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Örnek: 

“Son günlerde memur maaşlarındaki artış konusu haber bültenlerinde, gazete 

manşetlerinde sık sık yer alıyor. 

Maaşlardaki artış ne kadar olacak, memurların her geçen gün boşalan cepleri biraz 

olsun rahatlayacak mı? İşte, yapılan bir araştırmaya göre bu sorunun cevabı… 

BETA / 

SESLİ  

SÜRE 

SON SÖZ 

SESLENDİRME METNİ 

____________________/  Yapılan araştırma, kamu çalışanlarının yüzde 92’sinin 283 

milyonla 600 milyon arasında maaş aldığını gösteriyor. S. ailesi de bu yüzdenin içinde. 

(A. S) : “Ben ve eşimin aldığı maaş toplamı 1 milyar 100 milyon. Ev kirası 200 milyon 

lira. Aidat, elektrik, su doğalgaz parası derken bunlar için harcanan para 300 milyonu 

aşıyor. 4 kişilik bir aileyiz ve aylık gıda harcamamız en az 300 milyon lira. 

Kızım üniversiteye hazırlanıyor, en ucuz dershaneye yazdırdık, o bile 200 milyon lira. 

Oğlum da liseye gidiyor, onun masrafı da en az 100 milyon lira.  

(S. Ş): “Kendimize zaten bir şey almıyoruz, üstte başta yeni bir şey yok. Onu geçtik, 

hastalanırsak ne yaparız bilmiyoruz. Bir hastalık olsa Allah korusun cebimizde 5 kuruş 

yok.” 

Araştırma, kamu görevlilerinin çoğunun, asgari geçinme standardının altında ücret 

aldığını gösteriyor.  

İşte araştırma sonuçları ve işte araştırmaya konu olan ailelerden sadece biri. Savaş 

ailesi gibi yüz binlerce memur ailesi, her ay bu şartlarla boğuşmaya devam ediyor. 

Gözler kulaklar kamu memurları sendikasıyla hükümet arasındaki görüşmelerde.” 

Yukarıdaki basın açıklamasına dayanılarak hazırlanan bu haberde, sadece 

eldeki verilerle yetinilmemiş, sokak röportajı da yapılarak görüntüyle 

zenginleştirilmiştir. Ayrıca çok fazla sayısal veriyle boğmadan, genellemeler yapılarak 

kolay anlaşılır olması sağlanmıştır.  

Eldeki sayısal veriler, tablo haline getirilerek daha somutlaştırılabilir veya 

ekranda KJ olarak sayısal değerler verilebilir. Bunun gibi çeşitli teknik ve içerik 

değişikliği yapılarak, farklı bir haber yapmak da mümkündür. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Basın bültenleriyle, tablo, grafik ve 

istatistiklerden yararlanarak haber 

yazma kurallarını sıralayınız. 

 Bu kuralları öğrenmeniz, basın bülteni, 

tablo, grafik ve istatistiklerden haber 

yazarken size kolaylık sağlayacaktır. 

 Kendinize haber haline 

getireceğiniz örnek bir basın 

bülteni, tablo, grafik vb. bularak 

inceleyiniz ve önemli unsurlarını 

belirleyiniz. Gerekiyorsa araştırma 

yapınız. 

 Önemli unsurları belirlerken toplum 

gündemine dikkat ediniz. Eldeki verilerle 

yetinmeyiniz. 

 Haberinizi uygun görüntülerle 

destekleyiniz. 

 Eldeki görüntülere göre metin hazırlayınız. 

Örneğin enflasyonla ilgili bir grafik için, 

uzman görüşü, sokak röportajı gerekli mi 

düşününüz. 

 En önemli bilgileri özetleyerek 

haber girişine yazınız. 

 Haber girişi yazarken bilgileri, önemliden 

önemsize doğru sıralayınız. 

 Haberin gövdesinde haberle ilgili 

bilgileri önem sırasına göre 

aktarınız. 

 Haber gövdesi yazarken bilgileri ters piramit 

kuralına göre sıralayınız 

 Haberi en iyi yansıtan başlık ya da 

başlıkları yazınız. 

 Haberi en iyi yansıtan başlığı yazabilmek 

için farklı başlıklar yazınız; öğretmeninizden 

ve arkadaşlarınızdan fikir alınız. 

 Haberi okuyarak, anlatım ve dil 

bilgisi yanlışlıklarını düzeltiniz. 

 Haberi birkaç kez okuyunuz. Sözlük ve 

yazım kılavuzundan emin olmadığınız 

konuları kontrol ederek düzeltiniz.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Basın bültenleriyle, tablo, grafik ve istatistiklerden yararlanarak 

haber yazma kurallarını sıraladınız mı? 
  

Kendinize haber hâline getireceğiniz örnek bir basın bülteni, tablo, 

grafik vb. bularak incelediniz mi? 
  

Haberinizi uygun görüntülerle desteklediniz mi?   

En önemli bilgileri özetleyerek haber girişine yazdınız mı?   

Haberin gövdesinde haberle ilgili bilgileri önem sırasına göre 

aktardınız mı? 
  

Haberi en iyi yansıtan başlık ya da başlıkları yazdınız mı?   

Haberi okuyarak anlatım ve dil bilgisi yanlışlıklarını düzelttiniz mi?   
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  

Aşağıdaki ifadeleri dikkatle okuyunuz. İfadelerden doğru olanların sonuna (D),  yanlış 

olanların sonuna (Y) yazınız. 

1.  (     )Tablo, grafik ve istatistikî verileri değerlendiren muhabirin içeriğe hâkim olması, 

ihtiyaç duyuyorsa konunun uzmanlarından bilgi alması gerekir 

2.  (     )Televizyon kanalları, kendisine ulaşan bütün basın bültenlerini değiştirmeden 

haber olarak yayımlar.  
 

3. (     )Arşiv görüntüleri basın bültenlerinden yapılan haberlerde asla kullanılmamalıdır 

4. (     )Basın bültenleri kurum ve kuruluşlarla,  bunların yöneticileri ve çalışanları ile ilgili 

basına yönelik açıklamaların ve duyuruların yer aldığı metinlerdir.  

5. . (     )Tablo, grafik ve istatistikî verilerden yararlanılarak yapılan haberlerde, sayısal 

veriler örneklerle desteklenmeli ve gerekli açıklamalarla verilmelidir 
 

DEĞERLENDİRME 

 

Yukarıdaki soruları cevapladıktan sonra, modülün sonunda verilen cevap anahtarından 

değerlendirmenizi yapınız. Doğru cevaplayamadığınız sorular için, ilgili konuya geri 

dönerek tekrar okuyunuz, bu şekilde konunun pekişmesini sağlayacaksınız. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5 
 

 

Haber sunuluşunun unsurları ile haber spikerinin özelliklerini öğrenebileceksiniz. 

 

 

 
 Televizyon haberlerini izleyerek sunucunun haberlerin hangi bölümünü nasıl 

sunduğunu inceleyiniz. Canlı bağlantılarda sunucunun önemini sınıfta tartışınız. 

 Uluslararası haber kanallarını izleyerek haber bültenlerinin sunuluşuyla ilgili 

bilgi toplayınız. Ülkemizdeki haber bültenleriyle karşılaştırınız.  

 Başarılı bir haber spikeri olmak için ne gibi özelliklere sahip olmak gereklidir. 

Başarılı bulduğunuz bir haber spikeriyle veya spikerlik eğitimi veren çeşitli 

kuruluşlarda görev yapan uzmanlarla görüşünüz, bilgi alınız.  

 

5. HABERİN SUNULUŞU 
 

Televizyon haberlerinin sunuluşu, 

 

 Stüdyoda spikerin sunuşu, 

 Olay yerinde çekilen görüntü ve röportajların daha sonra kurgulanarak 

VTR’den yayına verilmesi, 

 Haber stüdyosu dışından yapılan canlı yayın (canlı bağlantı) 

 

olmak üzere üç ayrı unsur kullanılarak gerçekleştirilir. Ancak, bazı haberler sadece 

spikerin sunuşuyla, bazı haberler spikerin sunuşunun ardından haber bandının yayına 

verilmesiyle, bazıları da her üçü bir arada kullanılarak yayınlanır. Bunlardan en çok 

kullanılanı spikerin sunuşunun ardından haber bandının VTR’den yayına verilmesi şeklinde 

gerçekleştirilir. Ancak teknolojinin gelişmesi ve nispeten ucuzlaması; naklen yayın 

araçlarının, up-link araçlarının çoğalmasına ve dolayısıyla birçok haberin canlı bağlantı 

yapılarak sunulmasına olanak sağlamaktadır. Haberin canlı bağlantılarla verilmesi, hatta aynı 

haberde birden çok canlı bağlantı yapılması, haber bültenlerinin ve televizyon kanallarının 

başarısında önemli rol oynar.   

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ - 5 
 



 

 63 

 
Resim5.1: Haberin sunuluşu, haber stüdyosundan, spikerin sunuşuyla başlar. Ardından haber 

bandı yayına verilir. 

 

5.1. Spikerin Sunuşu:  
 

Uzun çalışmalar sonucunda hazırlanan haber bültenlerinin sunuluşu en az haber 

bülteninin hazırlanması kadar önemlidir. İzleyicilerin haberleri sunan kişileri, haberleri 

hazırlayandan daha çok tanınmaları da bunun bir göstergesidir. Haberin iyi ya da kötü 

olması, sunucunun sunuş biçimiyle yakından ilgilidir. Haberin izleyiciyle buluşmasında 

önemli bir işlev gören sunucunun, haberlerin sunumunda göstereceği başarı, bütün haber 

bültenini hazırlayan ekibin başarısını belirlemektedir. Bu nedenle ulusal televizyon 

kanallarında ana haberleri sunan spikerler, alanlarında ismini duyurmuş ve izleyicinin 

güvenini ve beğenisini kazanmış kişiler arasından seçilmektedirler. 

 

Televizyonun gelişim süreci içinde ve değişik ülkelerde haber bültenlerinin 

sunuluşunda değişik tavırlar benimsenmiştir. 

 

         

 

Örneğin, BBC’de haber sunucularına, “haberleri okuma” tavrı verilmiştir ve haberleri 

ellerindeki kâğıtlardan okurlar. İngiltere’nin başka bir televizyon kanalı olan ITN’de 

haberler, “…Gardner’la Haberler”  biçiminde sunulur. Burada, sunan kişiye bir tür kişilik 

kazandırılmıştır. Her iki sunuşta da, haber spikerine yorum yapma hakkı verilmez. ABD’de 

ise spikerler, sanki bilip duydukları bir olayı anlatıyormuş izlenimi yaratmaya çalışırlar. 

Belirli ölçülerde yorum yaparlar. 

 

Ülkemizdeki haber spikerlerinin tavrı, yayıncılığa öncülük eden kurumda oluşmuş bir 

tavırdır. “TRT tavrı” olarak da adlandırılan bu sunuşta oldukça ciddi, güven verici ve tarafsız 

bir sunuş söz konusudur. Ancak özel televizyon yayıncılığı ile birlikte bu sunuş tarzının 

dışında, değişik sunuşlar da denenmeye başlanmıştır. 
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Bunlardan biri de “anchorman” denilen haber sunum tavrıdır.  Anchorman, haberleri 

kişisel yorumları ve katkıları ile sunan kişidir. Haber merkezini yöneten ya da haber 

merkezinde fiilen çalışan, haber bültenlerine girecek haberlere ve sıralamasına karar veren, 

haber bültenlerine konuk çağırarak onlara habere ilişkin detaylı sorular soran sunucu ya da 

spikerler, anchorman (yorumlayıcı haber sunucusu) olarak anılırlar. Bu kişilerin birçoğu 

gazetecilikten gelirken, bazıları da başka alanlardan televizyona geçmişlerdir. 

 

Nasıl bir sunuş tarzı olursa olsun, haber programının vitrini olan sunucular, haberleri 

sunarken bazı kurallara uymalıdırlar. Bu kuralları şöyle sıralayabiliriz: 

 

 Haber metinlerindeki kelimeler yazıldıkları gibi değil söylenildiği gibi 

okunmalıdır.  

 Sunucu haberi okurken (eğer elindeki metinden okumak durumunda kalmışsa) 

sık sık kameraya bakmaya özen göstermelidir.  

 Sunucu başını ve mimiklerini çok kullanmamalıdır. 

 Sunucu yayın sırasında stüdyo şefinin talimatlarına uygun hareket etmelidir. 

 Sunucu yayın sırasında meydana gelen aksaklıkları izleyiciye fazla yansıtmadan 

yayın akışına devam etmelidir. 

 Sunucu stüdyo konukları ve telefon bağlantısı kurulan kişilerle görüşürken 

nazik, objektif ve mesafeli olmalıdır. 

 

 

Resim 5.2: Haber spikerleri, haberin vitrinidir. 

 

5.1.1. Haber Spikerinin Nitelikleri:  
 

Haber spikeri, radyo ve televizyonların haber merkezlerince hazırlanan haber 

bültenlerini mikrofon ya da kamera karşısında sunan kişidir. Spiker ya da sunucu haber 

yazmaz, habere gitmez; ancak stüdyoya, bir haberle ilişkili olarak konuk gelmişse ona, 

kendisinin hazırladığı ya da editörün ilettiği soruları sorar. Spiker, genelde haberlere 

sesinden başka bir şey katmaz. Spiker, haber merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini 

kamera karşısında canlı olarak izleyiciye sunar. Canlı yayın masasıyla bağlantılı olarak, 

kameranın hemen altında ya da önünde “ prompter” denilen bir ekrandan akan haber 

metinlerini okur. Spiker taktığı kulaklık sayesinde de sürekli canlı yayın masasıyla bağlantı 

halindedir. Çünkü her an bir son dakika gelişmesi veya canlı yayın sırasında bir aksilik 

meydana gelebilir. Bu durum artık günümüzde kulaklık sayesinde sorun olmaktan çıkmıştır. 

Spiker, gündemi sürekli takip etmeli, gelişmeleri kaçırmamalıdır.  
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Sunucu habere hâkim olmalıdır. Sunduğu habere hâkim olmayan spiker, stüdyoda ya 

da canlı yayın bağlantısı sırasında yapılan röportajlarda kendini ele verir.  

 

Haber spikerlerinin ekran karşısındaki izleyicilere güven vermesi gerekir. Ciddi, 

saygın ve soğukkanlı görünümlü haber spikerlerinin izleyicilere güven vermesi daha 

kolaydır.  

 

Türkçe’nin en güzel konuşulduğu yer radyo ve televizyon; en güzel yazıldığı yer de 

yazılı basın olmalıdır. Türkçe’nin güzel konuşulması, dil birliğinin korunması, geliştirilmesi 

ve yaygınlaştırılması için özen göstermek muhabirinden editörüne, bütün medya 

çalışanlarının görevidir. Burada spiker ve sunuculara da, televizyon haberinin son halkası 

oldukları için büyük görevler düşmektedir.  

 

Haber spikeri, verilmek istenen mesajı dinleyici ya da izleyiciye amacına uygun ve 

doğru olarak aktarmalıdır. Bunun için mesajı önce kendi anlamalı, özümsemeli sonra bilerek 

aktarmalıdır. Olayların içinde olmalı ama tarafsız kalabilmeyi başarabilmelidir. 

 

Haber spikeri, ürkek ve çekingen olmamalı, her söylediği söze önce kendi inanmalıdır. 

Aksi takdirde güvenilir ve inanılır olmaz. 

 

Haber spikeri, mutlaka kendi dili dışında bir dili, iyi okuyup yazabilmelidir. Bu özellik 

ona, bir muhabir gibi çeşitli iç ve dış görevlerde çalışma esnekliği getirir. Son yıllarda haber 

spikerlerinin, özellikle yabancı dil bilenlerden tercih edildiğini belirtmekte yarar vardır. 

Haber spikeri kuşkusuz her dili bilmek zorunda değildir, ama yabancı sözcükleri mutlaka 

kaynağından (konsolosluk, büyükelçilik vs.) kontrol ederek, doğru telaffuz etmelidir. 

 

Haberi sunan kişinin izleyici ile kuracağı olumlu iletişim, haberlerin izlenme oranını 

yükselten nedenlerin başında gelmektedir. Birçok televizyon haber bülteni, haber spikerinin 

adıyla özdeşleşmiş ve haberi izlettiren en önemli unsur olmuştur.  

 

Tüm bu özelliklerin yanı sıra iyi bir haber spikerinin, sunuş sırasında metni okurken 

bazı teknik özellikleri bilmesi ve dikkate alması işin en önemli kısmıdır. Gelin şimdi bu 

özellikleri inceleyelim. 

 

5.1.2. Haber Spikerliğinde Vurgu, Tempo, Tonlama:  
 

Diksiyon, haber spikerliği denince herkesin aklına gelen sözcüklerin başında gelir. 

Sunucu veya spiker olmayı hedefleyen gençlerin ilk yaptıkları iş diksiyon kursuna gitmektir. 

Diksiyon; seslerin, sözlerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarının hakkını vererek 

söyleme biçimidir. Her dilin özel bir sözcük yapısı ve bu sözcük yapısının birbirine 

benzeyen yönleri vardır. Bunlar, sözcüklerin söylenişinde, seslerin değerini verme, hecelerin 

vurgusu, uzunluğu, kısalığı gibi özelliklerdir. Buna sağ deyi (prozodi) diyoruz.  

 

Her sözcükte, bir hecenin üzerine ses baskısı yapılır. Buna şiddet vurgusu denir. 

Hiçbir sözcüğün tüm heceleri aynı şiddette ve aynı sürede söylenmez. Vurgu, bir anlamda, 

sözcükler içinde gezinen ve hecelerden bazıları üzerinde artan ses şiddetidir. Türkçe 

fonetiğinde vurgu, genellikle sözcüklerin son hecesine yapılır. ‘Millet, Yunanistan, 

Bulgaristan, memleket, vatan, sancak, okul, okullar’ sözcüklerinde olduğu gibi.  
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Ancak, sözlü medyada en çok yapılan hatalardan biri de bazı ülke isimleri okunurken, 

vurguyu sondan bir önceki heceye yapmaktır. Örneğin Yunanistan ve Bulgaristan 

sözcüklerinde vurgunun son hecede olması gerekirken, vurgu ‘-nis’ hecesine yapılmaktadır. 

Birçok başarılı diye bilinen haber spikerinin bu yanlışı yapması, onu örnek alan daha 

deneyimsiz spikerlerin de yanlışı doğru zannedip, bu şekilde devam etmelerine de yol 

açmaktadır. 

 

Vurgu hataları, sözcüklerin başka anlamlara çekilmesine de yol açabilir. Örneğin, 

askeri bir terim olan “ordu” sözcüğünün, şehir adı olan “Ordu”nun vurgusuyla okunması, 

haberin mesajının ulaşmasını engeller. Dinleyici, “Ordu kelimesi hangi anlamda kullanıldı.” 

diye düşünürken, haber akıp geçer. 

 

Spikerin, konuşması sırasında bazı sözcüklere ağırlık, bazılarına da hız ve yükseklik 

vermesine, konuşma hareketi denir. Bu tıpkı yazıda, bazı sözcüklerin altının çizilmesi, 

kalın, italik veya daha büyük puntolarla yazılması gibi düşünülebilir. Spiker, haberini 

okurken, kesin olarak bildirmek istediği mesajlarını, ötekilerden daha farklı, daha dikkat 

çekici bir sesle söyleyebilir. Çok abartıya kaçmamak koşuluyla bunu jest ve mimikleriyle de 

destekleyebilir. Bu şekilde oluşan tempo, konuşmaya hareket ve canlılık sağlar. 

 

Haber sunucusunun haberi okuyuşu ne çok hızlı ne de çok yavaş olmalıdır. Birçok 

gelişmiş ülkede, bu tempo daha hızlı iken, bizim ülkemizde daha ağırdır. Haber spikeri haber 

metnini virgüllere, noktalı virgüllere ve noktalara dikkat ederek ve her sözcüğün değerini 

vererek okumalıdır. Burada spikerin dil bilgisi kurallarına hâkim olması gereklidir.  

 

Haber spikerinin sesinin tonu, habere olan ilgiyi arttıran veya azaltan önemli bir 

etkendir. Spiker sesinin tonuna dikkat etmezse, çok önemli bir haber, sıradan bir habermiş 

gibi sunulabilir. 

 

5.1.3. Haber Spikerliğinde Giyim ve Makyaj:  
 

Televizyon haberciliği görüntüye dayandığı için; kuşkusuz haber spikerinin görüntüsü 

de bu sürecin bir parçası olarak bakıldığında çok önemlidir. Milyonlara seslenen haber 

spikerlerinin, işin ciddiyetinin gerektirdiği giyim ve makyajla izleyici karşısına çıkması 

gerekir. Burada en önemli kural, spikerin, haberin önüne geçmemesidir. Çok önemli ve ciddi 

bir haberi sunan spikerin saçı, makyajı ve giysisi haberin içeriğinden çok dikkat çekiyorsa 

burada bir yanlışlık var demektir. 

 

  
Resim 5.4: Haber spikerinin, işin ciddiyetine uygun giyimle ve makyajla izleyici karşısına 

çıkması gerekir. 
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Haber spikeri çok iddialı ve gösterişli giysiler kullanmamalıdır. Erkek ve bayan haber 

spikerleri için en uygun giysi türü takım elbise, ceket, gömlek vb. resmi diyebileceğimiz 

giysi türleridir. 

5.2. VTR’den Haber Bandının Okunması: 
 

Haber bültenlerinin içinde yer alan hemen hemen bütün haberlerin önceden 

kurgulanmış ve yayına hazır hale getirilmiş bir haber bandı vardır. Daha önceki konularda da 

işlediğimiz gibi yayına hazır hale getirilmiş bantta -sesli haberse- haber metni haber 

görüntüsü üzerine kurgulanmış, gerekli efekt ve müzikler döşenmiş, varsa alt yazılar 

eklenmiş olur. Eğer DSF haberse, haber metni yayın sırasında spiker tarafından 

seslendirileceği için, haber bandının içindeki diğer ses unsurlarının bulunduğu ses kanalının 

seviyesi fonda kalacak şekilde, yönetmenin ses teknisyenine vereceği komutlar 

doğrultusunda yayına verilir. 

 

Önceden  yayın sırası ve süresi belirlenmiş olan bantlar, spikerin sunuşunun ardından 

yönetmenin komutlarıyla VTR (Video Tape Recorder)’dan  yayına verilir. Son dakika 

haberlerinin haber bandı bulunmayabilir. Spiker özet bir sunuş (haberin flaşı) yaptıktan sonra 

VTR’den girecek olan bantta ayrıntılar, habere verilen zaman içerisinde aktarılır. 

 

5.3. Canlı Bağlantı: 
 

Haber bültenlerinde olay yerine ya da stüdyo dışındaki konukların bulunduğu mekâna 

bağlanılması ve bizlere buradan görüntü aktarılması sık sık uygulanan bir yöntemdir. Canlı 

bağlantı; haberleri hem daha ilginç hem de daha inandırıcı kılmaktadır. Canlı bağlantı üç 

biçimde gerçekleşmektedir. Bunlar; canlı yayın, naklen yayın ve uydu aracılığıyla yayın 

olarak sayılabilir. Şimdi bu üç bağlantı türüne kısaca göz atalım. 

 

5.3.1. Canlı Yayın: 
 

Stüdyodan ya da stüdyo haline dönüştürülmüş ortamlardan, konunun gerçekleştiği 

anda hiçbir kurgu işlemine uğramadan, görüntü ve sesin izleyiciye ulaştırıldığı yayın 

biçimidir. Haberler genellikle İstanbul’daki haber merkezlerinden sunulmaktadır. Ancak 

Ankara, siyasetin merkezi olduğu için, sık sık siyasilerle haber yayını sırasında, kanalın 

Ankara stüdyolarından canlı bağlantı yapılır. Örneğin Millî Eğitim Bakanı bir haber 

bültenine katılacağı zaman televizyon kanalının Ankara’daki stüdyolarından haber spikerinin 

sorularına yanıt verebilir. Bu yayına canlı bağlantı ya da canlı yayın adı verilmektedir. 
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5.3.2. Naklen Yayın: 
 

 

Resim 5.6: Futbol maçları, naklen yayın aracıyla yapılan bir yayın türüdür. 

Yayıncı veya yayıncı dışında gerçek ya da tüzel kişilerce düzenlenmiş bir faaliyetin 

veya bir olayın anında izleyiciye aktarıldığı yayın türüne naklen yayın denir. Naklen 

yayınlarda görüntü ve ses, bu iş için özel olarak hazırlanmış naklen yayın aracı adı verilen 

araçlar yardımıyla yayın kuruluşlarına iletilir. Yayın kuruluşları kendilerine iletilen görüntü 

ve sesi vericiler aracılığı ile televizyon izleyicisine ulaştırırlar. Örneğin TBMM’de görüşülen 

önemli bir yasa tasarısı sırasında meclisten yapılan bağlantı, dünya futbol şampiyonasında 

final maçı öncesi atmosferin aktarılması gibi konularda yapılan canlı bağlantı naklen yayın 

şeklinde olmaktadır. 

 

5.3.3. Uydu Aracılığıyla Yayın: 

Yurt içinde veya yurt dışında gerçekleşen bir olayın naklen yayın araçları ile 

kaydedilmesi ve aynı anda uydu aracılığıyla izleyicilere ulaştırılmasına uydu aracılığı ile 

yayın denir. 

 

Resim 5.7 : Up-link araçları 

Uydu aracılığı ile uluslararası alanda bilgi ve haber iletimi çok hızlı olarak 

yapılmaktadır. Savaşların, doğal afetlerin ve benzer gelişmelerin görüntüleri uydu aracılığı 

ile anında dünyanın birçok yerine ulaştırılmaktadır. Buna örnek olarak 17 Ağustos 

depremini, Lübnan, Irak, İsrail ve Filistin’deki savaşları sayabiliriz. Uydu aracılığıyla 

yapılan yayınlar sayesinde ana haber bültenlerinde dünyanın her tarafındaki olaylar takip 

edilebilmektedir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Haberin sunuluşunun unsurlarını 

sıralayınız. 

 Televizyon haberinin sunuluşunda, 

canlı bağlantıların önemini tartışınız. 

 Haber spikerinin nitelikleri konusunu 

gözden geçiriniz. 

 Televizyonlarda izlediğiniz ana haber 

bülteni sunucuları için bir karne 

hazırlayınız.  

 Not vererek değerlendiriniz. 

 Haber spikerliğinde tempo, tonlama ve 

vurgunun önemini tartışınız. 

 Konuyla ilgili örnek metinler üzerinde 

uygulama yapınız.  

 Diksiyon öğretmeninizden yardım 

alabilirsiniz. 

 Spikerin dış görünüşü nasıl olmalıdır? 

 Yabancı kanallardaki haber spikerlerini 

inceleyip, giyim, makyaj, güzellik, 

kadın-erkek oranı gibi konuları 

karşılaştırabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Haberin sunuluşunun unsurlarını sıraladınız mı?   

Haber spikerinin nitelikleri konusunu gözden geçirdiniz mi?   

Haber spikerliğinde tempo, tonlama ve vurgunun önemini tartıştınız 

mı? 

  

Spikerin dış görünüşü nasıl olması gerektiğini tartıştınız mı ?   
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI 

Aşağıdaki ifadeleri dikkatle okuyunuz ve doğru olanları (D) , yanlış olanların(Y) 

şeklinde işaretleyiniz. 

1.  (     )Türkçe’de vurgu, genellikle sözcüklerin ilk hecesine yapılır. 

2. (     )Haber spikeri, kendi dili dışında bir dili, iyi okuyup yazabilmelidir.  

3. (     )Haber spikeri, radyo ve televizyonların haber merkezlerince hazırlanan haber 

bültenlerini mikrofon ya da kamera karşısında sunan kişidir.  

4. (     )Haber bültenlerine girecek haberlere ve sıralamasına karar veren, konuk çağırarak 

onlara habere ilişkin detaylı sorular soran sunucu ya da spikerler, anchorman (yorumlayıcı 

haber sunucusu) olarak anılırlar. 

5-(     )Spiker, kameranın hemen altında ya da önünde “prompter” denilen bir ekrandan akan 

haber metinlerini okur.  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yukarıdaki soruları cevapladıktan sonra, modülün sonunda verilen cevap anahtarından 

değerlendirmenizi yapınız. Doğru cevaplayamadığınız sorular için ilgili konuya geri dönerek 

tekrar okuyunuz, bu şekilde konunun pekişmesini sağlayacaksınız. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki ifadeleri dikkatle okuyunuz ve doğru olanları (D) , yanlış olanların(Y) 

şeklinde işaretleyiniz. 

1-(     )Televizyon haberleri çok hızlı bir biçimde hedef kitlelerine ulaşmaktadır.  

2. (     )Yazılı basın haberleri özet olarak, televizyonlar ise ayrıntılı olarak vermektedirler.  

3. (     )Gazete haberleri kalıcıdır.  

4- (     )Televizyon haberinde, cümleler uzundur.  

5. (     )Basın bülteninden haber yapılmadan önce bültende yer alan bilgilerin doğruluğu ve 

geçerliliği kontrol edilmelidir 

6. (     )Televizyon haberinin dili, konuşma dilidir.  

7. (     )Televizyon haberlerinde fiiller geniş zaman ekleriyle kullanılırlar.  

Aşağıdaki çoktan seçmeli testte, doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

8.“Okullar yarın tatil” cümlesi televizyon haberciliğinde nasıl bir haber girişidir? 

A) Hikaye giriş  

B) Özet giriş  

C) Sorulu giriş  

D) Flaş giriş 

 

9.Televizyon haberciliğinde spikerin okuyacağı metne ne denir? 

A) Kam/Spiker    

B) Gövde  

C) Oto-cue   

D) Prompter 

 

10. Yayıncı veya yayıncı dışında gerçek ya da tüzel kişilerce düzenlenmiş bir faaliyetin veya 

bir olayın anında izleyiciye aktarıldığı yayın türüne ne denir? 

A) Canlı yayın  

B) Naklen yayın  

C) Kablolu Yayın   

D) Uydu yayını 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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11. Televizyon haberciliğine kullanılan haber girişleri arasında en önemlisi hangisidir? 

A) Flaş giriş   

B) Renkli giriş   

C) Hikâye giriş   

D) Alıntılı giriş 

 

12. Haber bülteninin sunumunda spikerin haber metnini okumasını sağlayan aracın adı 

nedir? 

A) VTR   

B) Prompter   

C) DSF    

D) Time Code 

 

13. Gün içinde ve gece yarısı birkaç defa olmak üzere 5–10 dakikalık sürelerle haber özetleri 

şeklinde yayınlanan kısa haber bültenlerine ne isim verilir? 

A) Ana haberler   

B) Kapanış haberleri   

C) Ara haberler   

D) Özel haberler 

 

14.Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi basın bülteni hazırlayabilir? 

A) Hastane   

B) Banka    

C) Anadolu Ajansı   

D) Hepsi 

 

15. Televizyon izleyicisinin en fazla ekran başında bulunduğu, çoğunlukla 20.00 ile 23.00 

saatleri arasına karşılık gelen zaman dilimine ne ad verilir? 

A) Ratings   

B) Time-code   

C) Soap-opera   

D) Prime-Time 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 Y 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 Y 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 D 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -5’İN CEVAP ANAHTARI 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 D 

5 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 D 

8 B 

9 A 

10 B 

1 A 

2 B 

3 C 

4 D 

5 D 
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