T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

GAZETECİLİK

İSTİHBARAT HABERCİLİĞİ
321GM0036

Ankara, 2011



Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme
materyalidir.



Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.



PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3
1. İSTİHBARAT HABERCİLİĞİ ........................................................................................... 3
1.1. İstihbarat Haberleri ....................................................................................................... 3
1.2. İstihbarat Muhabirinin Nitelikleri ve Çalışma Koşulları .............................................. 4
1.3. İstihbarat Servislerinin Yapısı ...................................................................................... 7
1.4. Haber Kaynakları .......................................................................................................... 9
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 11
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 12
2. İSTİHBARAT HABERİ İZLEME YÖNTEMLERİ ......................................................... 12
2.1. Eğitim Haberleri ......................................................................................................... 15
2.2. Polis Haberleri ............................................................................................................ 16
2.3. Adliye Haberleri ......................................................................................................... 18
2.4. Sağlık Haberleri .......................................................................................................... 19
2.5. Vilayet ve Belediye Haberleri .................................................................................... 21
2.6. Havaalanı Haberleri .................................................................................................... 21
2.7. Toplantıların Takibi .................................................................................................... 22
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 25
ÖĞRENME FAALİYETİ–3 .................................................................................................. 26
3. İSTİHBARAT HABERİ YAZIM TEKNİKLERİ ............................................................. 26
3.1. Polis-Adliye Haberlerinin Yazımı .............................................................................. 28
3.1.1. Cinayet Haberi..................................................................................................... 31
3.1.2. Trafik Kazası Haberinin Yazımı ......................................................................... 32
3.1.3. Emniyet Bülteninden Haber Yapma.................................................................... 34
3.2. Sağlık Haberlerinin Yazımı ........................................................................................ 34
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 36
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 38
MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 40
CEVAP ANAHTARI............................................................................................................. 41
KAYNAKÇA......................................................................................................................... 42

i

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD
ALAN
DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

321GM0036
Gazetecilik
Yazılı Basın Muhabirliği
İstihbarat Haberciliği
İstihbarat haberi yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı öğretim materyalidir.
40/32
İstihbarat Haberi Yazmak
Genel Amaç:
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında istihbarat
haberciliği ile ilgili temel kavramları öğrenecek, haberinizle
ilgili bilgi, belge toplayabilecek ve istihbarat haberinizi
yazarak kurgusunu yapabileceksiniz.
Amaçlar:
1 İstihbarat haberciliği
edebileceksiniz.

ile

ilgili

unsurları

analiz

2. Alana özgü haber kaynaklarını takip edebileceksiniz.
3. İstihbarat haberi yapabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLERDİRME

ORTAM: Bilgisayar laboratuarı, stüdyo ortamı
DONANIM: Bilgisayar, Internet, Türkçe sözlük, imla
kılavuzu, kitle iletişim araçlarının takibi, atölye ortamında
alanıyla ilgili haberlerin projektörle izlenmesi.
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı ( test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci;
İlk pratik okul: İstihbarat Servisi
Genç gazeteci adaylarının gazete kapılarından girdiklerinde ilk gittikleri yer İstihbarat
Servisi ya da Kent Haberleri Servisi gibi adlarla anılan haber servisidir. Polis, adliye, sağlık,
belediye, eğitim, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, kadın, çocuk gibi uzmanlık
alanlarının olduğu İstihbarat Servisi, aslında yaşadığımız kentte hayat çarkının nasıl
döndüğünü genç gazeteciye kavratır. Sabahın 05.00’inde kalkıp işe gidenin kim olduğunu,
gece saat 02.00’de sokakta kimlerin bulunduğunu, günün nasıl aktığını gözlemleyen,
yaşayan gazeteci, İstihbarat Servisi’nde gazeteciliğin basit, ama bir o kadar da hayati özelliği
olan eksiksiz haber yazımını öğrenir.
İstihbarat haberciliği okulunda yetişmiş gazeteciler, gazetelerin diğer birimlerinde
daha başarılı bir grafik çizerler. Çünkü İstihbarat Servisi’nde çok çeşitli alanlara yönelik
haber yapmak mümkün olduğu gibi, bir alanda uzmanlaşmak da mümkündür. Gazetecilik
hayatına yeni başlayan genç gazetecilerin görev yaptığı İstihbarat Servisleri 24 saat esasına
göre çalıştığı için gazeteciye iş disiplini, vardiyalı ve nöbetleşe çalışma sistemini de öğretir.
Kapalı mekânlara hapsolmuş günümüz gazeteciliğinin sokağa açılan penceresi olan
istihbarat haberciliğiyle mesleğe başlayan gazeteciler sokağın tozunu yuttuğu için haber
üretim sürecini iyi bilir ve gazetecilik refleksleri gelişkin olur.
İlk gazetecilik anısının başladığı, meslekle ilgili ilk kural ve ahlakın yerleştiği
istihbarat haberciliğinin etkisi ömür boyu sürer.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
İstihbarat haberciliği ile ilgili temel unsurları analiz edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Sınıfta beşer kişilik gruplar oluşturarak üç günlük gazete ve bir haftalık haber
dergisinin istihbarat haber sayfalarını Ağırlıklı olarak hangi tarz haberlere yer
verildiğini belirlemeye çalışınız. Grubunuzla birlikte okulunuzun bulunduğu
bölgede yayın yapan günlük bir gazetenin istihbarat servisini ziyaret ederek,
çalışma sistemleri hakkında bilgi alınız.

1. İSTİHBARAT HABERCİLİĞİ
1.1. İstihbarat Haberleri
İstihbarat haberleri, aktüel kent haberleridir. Kentte meydana gelen her türlü gelişme
ve olayı yansıtan haberlerdir. Polis, adliye, belediye, eğitim, hastane, havaalanı, sivil toplum
örgütlerinin faaliyetleri gibi bir kentte olabilecek günlük organizasyonların hepsi istihbarat
haberi kapsamına girer.
İstihbarat haberleri, nicelik, nitelik ve etkileşim açısından geniş kapsamlı haberlerdir.
İstihbarat haberleri genelde durağan değil, hareketli olayları kapsar. Hareketli olayların
haber olarak aktarılması da insanları, doğasında olan merak duygusu nedeniyle daha çok
etkilemektedir.
Bu nedenle istihbarat haberleri gerek çeşitliliği, gerekse hareketliliği açısından diğer
haber türlerine oranla yayın organlarında daha fazla ve geniş yer alır. İstihbarat haberleri,
gazetelerin birinci sayfalarına da rahatlıkla çıkabilen haberlerdir.
İstihbarat Servisleri, gazetenin bulunduğu kentte olan biten her olaydan sorumludur.
Polis, adliye, belediye, havaalanı, hastane gibi günlük organizasyonlara ilişkin haberlerle
ilgilenen İstihbarat Servisi, gerek teorik, gerekse pratik açıdan bir gazetenin belkemiğidir.
İstihbarat haberciliği, gazetecilik mesleğinin temeli olarak kabul edilir. Özellikle polis-adliye
muhabirliği gazeteciliğin ilk basamağı olarak görülür.

Üçüncü Sayfa Haberleri
İstihbarat servisinden, Haber Merkezi’ne gelen haberlerin ağırlık merkezini, polis ve
adliye haberleri oluşturur. Bu haberlere kitle gazetelerinde üçüncü sayfalarda yer verilir.
Gazetelerin üçüncü sayfaları, çok okunmakta ve buna paralel olarak da çok fazla
eleştirilmektedir.
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“Üçüncü sayfa haberleri” diye bir kavramın oluşması bunun somut bir göstergesidir.
İstihbarat kökenli olan bu haberler, insan hikâyelerine dayandığı için çarpıcı ve sarsıcı bir
nitelik taşırlar.

Üçüncü Sayfa Haberciliği
Üçüncü sayfa haberciliği, habercilikte adını aldığı gazetelerin üçüncü
sayfasında yayınlanan ve ağırlıklı olarak kaza, yangın, gasp, darp, cinsel şiddet,
bıçaklama, adam yaralama, öldürme gibi adli olayları işleyen haberlere verilen
addır. Bu terim orijinalinden (third page new) birebir çeviri yoluyla Türkçeye ve
habercilik alanımıza katılmıştır. Günlük hayatta da sıklıkla kullanılmaktadır.
Üçüncü sayfa haberciliğinin basınımızdaki ilk örneği Zekeriya Sertel’in 1924’te
çıkarttığı Resimli Ay Dergisi’nde görülmektedir.
Daha sonra, Harman Gazetesi’nde geniş yer tutmuştur. Başlangıçta bu
tür haberler asparagas olduğu için gazetelerde kanlı fotoğraflar yer
almamaktaydı. 1968 yılında Haldun Simavi tarafından çıkarılan Günaydın
Gazetesi ile birlikte bu tür habercilik asparagas niteliğinden kurtulmuş ve gerçek
olayların sayfası olarak yayınlanmaya başlamıştır.

1.2. İstihbarat Muhabirinin Nitelikleri ve Çalışma Koşulları
İstihbarat Servisleri, mesleğe başlayan gazetecilerin ilk uğrak yeridir. Bu nedenle
istihbarat muhabirleri genellikle genç gazetecilerden oluşur. İstihbarat muhabirlerinin,
gazetecilik mesleğini bilerek ve isteyerek seçmiş olmaları ve bazı nitelikleri taşımaları
gerekir. İstihbarat muhabirinin niteliklerini şöyle sıralayabiliriz:

Meraklı olmalıdır. Çünkü merak duygusu olmayan bir muhabirin haber
üretmesi neredeyse imkânsızdır.

Araştırıcı ve bilgili olmalıdır.

Sorumluluktan korkmamalıdır.

Hızlı olmalıdır.

Adil ve ölçülü olmalıdır.

Asla pes etmeyen bir yapıya sahip olmalıdır.

Olay haber ilişkisini kurabilmeli ve hangi olayın haber olabileceğini
kestirebilmelidir. Yani haber kokusu almalıdır.

Gündemi yakından takip etmelidir.

Mutlaka fikri takip yapmalıdır.

Soğukkanlı olmalıdır.

Etkili bir şekilde konuşabilmeli, etkili bir şekilde düşüncelerini yazıyla ifade
edebilmelidir.

İkna edici bir yapıya sahip olmalıdır.

Haber kaynaklarıyla iyi ilişkiler kurabilmelidir.

Girişken olmalıdır.

Genel kültürünü sürekli geliştirmeye özen göstermelidir.

İlgi alanları zengin olmalıdır.
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Fotoğraf 1.1: Muhabirlerin bir açıklamayı takip etmeleri

İstihbarat muhabirliği oldukça zordur. İstihbarat muhabirlerinin hareketli, dinamik ve
ağır koşullar altında haber yapma becerisine sahip olmaları gerekir. Gazetenin en yoğun
tempolu servisi istihbarat servisi, en fazla emek ve mesai harcayan muhabirleri de istihbarat
muhabirleridir. Serviste 24 saat haber takibi yapılır. Küçük gazetelerin istihbarat
servislerinde bile gece muhabirliği uygulaması vardır.
Gazetecilik mesleğini öğrenme süreci, kişinin kendisini yetiştirmesiyle doğrudan
bağlantılıdır.
İstihbarat muhabirinin geniş bir birikime sahip olması gerekir. Muhabirin birikimi,
genel kültürüyle doğrudan bağlantılıdır. Çeşitli kanallardan akan bilgi yoğunluğu karşısında
muhabirin yapması gereken her türlü bilgiye açık olmak ve bilgiye ilişkin gelişmeleri
yakından izlemektir. İstihbarat muhabiri kendisine ilgi alanları belirlemeli ve belirlediği ilgi
alanlarında derinleşmek için olağanüstü bir çaba sarf etmelidir. Göstereceği çabanın,
mesleğin ileriki aşamalarında kendisine büyük yararlar sağlayacağını unutmamalıdır.
İstihbarat muhabirinin gündemle sürekli ve yakın ilişki içinde olması gerekir.
Gündemi takip edemeyen, kaçıran ve gerisinde kalan istihbarat muhabirin, muhabirlik
nitelikleri sorgulamaya açıktır. Çünkü muhabir haber, haber de gündem demektir. İstihbarat
muhabirinin, gazetede yayımlanan haberini de dikkatle okuması ve yayın aşamasına gelene
kadar nerelerde, neden ve ne gibi değişiklikleri yapıldığını takip etmesi gerekir. Bunu
alışkanlık haline getiren muhabir, birkaç tecrübeden sonra eski hatalarını tekrarlamayacaktır.
Muhabirin kendi haberi gibi, bütün gazeteyi de titizlikle okuması gerekir.
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İstihbarat servislerinde kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarabilmenin ilk koşulu, sağlıklı
bilgi edinebilmektir. Sağlıklı bilgi, muhabirin kendisine akan bilgiler arasından yapacağı
seçimlerle belirlenir. Bu seçimleri yapacak muhabirin analiz ve sentez yeteneğinin gelişmiş
olması gerekir.
İstihbarat haberleri sosyal içerikli ve insan merkezli haberlerdir. Bu nedenle istihbarat
muhabirinin vazgeçilmez niteliklerinden birisi de yüksek sorumluk duygusu olmalıdır.
Gazetecilik, kamusal bir görev olduğu için, sorumluluk duygusu ayrı bir önem
kazanmaktadır. Sorumluluk duygusu yeterince gelişmemiş muhabirler, hem kendilerine,
hem görev yaptıkları gazeteye, hem de haber haline getirdikleri kişi ya da kurumlara zarar
verebilirler.
Polis, adliye, havaalanı gibi kent kültürüyle birebir ilişkili haberler, doğası gereği
problemli bir yapıya sahiptir. Söz konusu problemin önemli bir kısmı haber kaynaklarının
niteliğinin ve muhabiri yönlendirme isteğinin ürünü, kalan kısmı da muhabirin mesleğiyle
olan münasebetinin ürünüdür. Çünkü dile getirilen sahalarda yapılan veya yapılacak olan her
haber, birilerini rencide ve mağdur etme potansiyeli taşımaktadır. Söz gelişi, bir boşanma
haberinin veriliş tarzı, hem boşanan eşleri, hem de eşlerin çocuklarını güç durumda
bırakabilir. Aynı şey trafik kazası, cinayet, cinsel taciz vb. haberler için de geçerlidir. Bu
nedenle, gerek muhabir, gerekse birim sorumlusu, bu haberlerin işlenişlerinde son derece
dikkatli olmak zorundadır.
Özellikle üçüncü sayfa haberlerinde insanlık dramları işlendiği için istihbarat
muhabiri haberini araştırırken de, yazarken de insanları rencide etmemeye, haber yüzünden
ortaya çıkabilecek mağduriyetleri baştan önlemeye çalışmalıdır. Haber son derece nesnel bir
biçimde yazılmalı ve daha çok tarafların görüşlerine ağırlık verilmelidir. Bu, olası
mağduriyetleri önleyecek en etkili yöntemdir.
Bu tür haberler hazırlanırken, başlıkları atılırken fotoğraf altı yazılırken, muhabir söz
konusu kişi veya kişiler, ailesinden ya da mesai arkadaşlarından birisiymiş gibi empatik bir
ilişki geliştirme çabası içinde olmalıdır.
İstihbarat muhabirleri, yaptıkları işin tabiatı gereği toplumla sürekli temas
halindedirler. Ertesi gün yine aynı yerde görev yapacakları için, yazdıkları habere yönelik
tepkiyi ilk elden öğrenme imkânına da sahiptirler. Bu durum, hiç kuşkusuz muhabirin kendi
kendine yapacağı denetimi kolaylaştırmak gibi olumlu bir nitelik taşıyacaktır. Ama öte
yandan, haber kaynakları, haber kaynaklarının yakınları ve kurumun diğer çalışanlarıyla
kurulan ilişki, haberin kalitesine yönelik kaygıları da sürekli besleyecektir.
Geleneksel alışkanlıklar, kemikleşmiş davranış biçimleri ve haber kaynaklarıyla
kurulan ilişkilerin niteliği, bugüne kadar istihbarat servislerinin en temel sorunları olarak
görülmüştür. Bu tür sorunları ve şikâyetleri ortadan kaldırmanın en kestirme yolu, muhabirin
hareket alanını meslek etiği ve haber kalitesi ölçülerinin çizdiği çerçeve içinde yeniden ve
net bir biçimde tanımlamaktır. Buradaki temel hareket noktalarından birisi, muhabirin
gazetecilik refleksinin dışına çıkma eğilimi gösteren davranış kalıplarının yeniden mesleğin
faaliyet alanına çekilmesi olabilir.
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Sözgelişi, polis muhabirinin, gazeteci olduğunu unutup polis gibi davranması, olaylara
polis perspektifinden bakması, haberi yazarken polisin verdiği bilgileri tartışmasız kabul
etmesi, son derece önemli mesleki bir zafiyet olarak kabul edilmelidir.
Hiç kuşku yok ki bu konuda asıl görev muhabire düşmektedir. Dezenformasyona ve
manipülasyona bu kadar açık bir sahada görev yapmanın, özel bir dikkat gerektirdiği
ortadadır. Aynı dikkat, ara kademelerde de eksiksiz bir biçimde gösterilmek zorundadır.

1.3. İstihbarat Servislerinin Yapısı
İstihbarat Servisi, yayın organının bulunduğu ilde meydana gelen tüm olaylardan ve
gelişmelerden sorumludur. İstihbarat şefi tarafından yönetilen serviste görevli muhabirler
çeşitli alanlarda haber üretirler. İstihbarat servisinde olayları izleyen muhabirlerin yanında
çeşitli haber ve röportaj üreten serbest muhabirler de görev yapar. Bu muhabirler daha çok
deneyimli gazetecilerden oluşur. Serviste, İstihbarat Şefi yardımcıları da görev yapar. Şef
yardımcıları, gün içerisinde İstihbarat Şefi’ne haber koordinasyonunda yardımcı olurlar.
İstihbarat Şefi’nin izinli olduğu günlerde servisin sorumluluğunu üstlenirler.
Bir medya organizasyonunun en büyük haber alma servisidir. Medya
organizasyonunun büyüklüğüne göre, istihbarat servisinde çalışan muhabir sayısı artar.
Kendi içinde bir haber alma ağı kurulmuştur. İstihbarat servisinin, telefon ve telsiz sesleri
arasında aktif ve gürültülü bir çalışma ortamı vardır. İstihbarat servisi diğer bütün
servislerden daha yoğun çalışır.
İstihbarat Servisi’nde genellikle deneyimli polis-adliye muhabirleri, İstihbarat Şefi
olarak görevlendirilirler. İstihbarat Şefi, sabah oldukça erken işe başlamak zorundadır. Şef,
muhabirler gazeteye gelmeden önce masasında olmalıdır. Öncelikle günlük gazeteleri
rahatlıkla inceleyebilecek zamana ihtiyacı vardır. Günlük gazeteler istihbarat şefinin
haberciliğinde çok önemli bir rehberdir. İstihbarat Şefi’nin gazeteleri okurken dikkat edeceği
konular beş ayrı başlıkta toplanır:




Diğer gazetelerde çıkan haberlerden, istihbarat servisinin çalışmasını
değerlendirme: İstihbarat Şefi, bir gün önce kendi servisinden haber merkezine
ilettiği haberleri diğer gazetelerden de okuyarak, kendi muhabirlerinin eksik
getirdikleri bilgileri kontrol eder. Haber atlayıp atlamadıklarını diğer
gazetelerden izler. Haber atlama söz konusu ise o haber hangi muhabirin
uzmanlık alanına giriyorsa, o muhabirden bu konuda savunma alır. Çünkü
kendisi de Gündem Toplantısı’nda aynı savunmayı Genel Yayın Yönetmeni,
Yazı işleri Müdürü ya da Haber Müdürü’ne yapacaktır.
Haberin satır aralarından, geleceğe yönelik istihbaratlar çıkarma:
Gazeteleri okurken, satır aralarına dikkat eder. Çünkü pek çok özel haber bu
satır aralarından çıkar. Genellikle haberlerin son paragraflarında bu bilgiler
verilir. Ayrıca gazetelerde kullanılan haberlerde soru boşlukları, bunları
doldurabilecek bir başka haberin ipuçlarını verir.
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İlan ve reklâmları haber özellikleriyle gözden geçirme: İstihbarat Şefi,
gazeteleri ilan ve reklâmlarıyla birlikte okumak zorundadır. İlan sayfaları da
bazen haber değeri taşıyacak bilgilerle dolu olabilir.
Köşe yazarları: Genelde olaylar üzerinde yorumlar yapsalar da, köşe yazarları
bazı durumlarda köşelerindeki yazılarda istihbarat niteliği olabilecek bilgilere
yer verirler.
Gazetelerden sosyal gündemi algılama: İstihbarat Şefi, tüm gazeteleri
okuduktan sonra izlenmesi gereken sosyal gündemi net bir şekilde görür.
Muhabir kadrosunu uzmanlık alanlarına göre bu şekilde daha rahat
yönlendirebilir. Ayrıca gazeteleri okurken sürekli notlar tutarak, istihbarat
defterinin zenginleşmesine yardımcı olur.

İstihbarat Şefi’nin günlük çalışma planının bulunduğu deftere İstihbarat Defteri ya da
Gündem Defteri denir. Her günün tarihinin altında, izlenecek haberler bu defterde sıralanır.
Deftere genellikle rutin haberler işlenir. Özel haberler genelde gündem defterine ayrıntılı
şekilde yazılmaz. İstihbarat Şefi, gelen istihbaratları değerlendirerek gündemi belirler.
İstihbarat Şefi, sabah yapılan gündem toplantısına katılır. Servisinin haberlerini ve
fotoğraflarını toplantıda ayrıntılı bir şekilde anlatır.
İstihbarat şefinin günlük gündemi öncelikli olarak ilk sıradadır. Sonrasında gün
içerisinde olan gelişmeler gündemin seyrinde önemli olur. Bunun yanında istihbarat şefi
muhabirlerin haber önerilerini değerlendirir. İstihbarat Şefi, gündem doğrultusunda
muhabirleri uzmanlık alanlarına göre seçerek, haberleri izlemekle görevlendirir. Gidilecek
haberin niteliğine göre haberin tek kişi ya da grup halinde izlenmesi gerektiğine karar verir.
İzleyecekleri haberleri bir gün önceden öğrenen muhabirler, evlerinden direkt haberin
izleneceği merkeze gidebilirler. Stajyer muhabirler genelde deneyimli muhabirlerle birlikte
haber izlerler. Muhabirin yanına foto muhabiri de görevlendirilebilir. Bazı gazetelerde
muhabir ile foto muhabiri ayrı görev yaparlarken, bazı küçük gazetelerde tek muhabir iki
görevi de üstlenebilir. İstihbarat muhabirlerinin aynı zamanda çok iyi fotoğraf çekebilecek
düzeyde olmaları önem taşır.
İstihbarat Şefi, polis telsizinin dinlenmesi ve kendisine yardımcı olması için bir ya da
iki muhabirinin yanında kalmasına izin verir, diğerlerinin tümü haber peşinde olmak
durumundadır. Polis telsizini dinleyen muhabir telsiz konuşmalarına göre, karakolları
arayarak, polisiye olayları izler ve istihbarat şefine bilgi verir. İstihbarat Şefi, gece
muhabirlerini de belirler. Mesaisi bittikten sonra da nerede bulunursa bulunsun, gece
muhabirleriyle sürekli telefon bağlantısı içindedir. Gece muhabiri olarak çalışanlar ise
genellikle polis muhabirleridir.
İstihbarat Şefi, gün içerisinde, haber ajanslarından gelen haberleri de izleyerek, önemli
haberlerle ilgili not alır ve bunları muhabirlere aktarır. İstihbarat Şefi, haber izlemek için
yayın organının dışında bulunan muhabirleri ile sık sık temas kurarak, onları yönlendirir ve
izledikleri haberler hakkında bilgi alır. Gazeteci daha sonra izlediği haberi yazarak,
istihbarat şefine aktarır. Muhabirler tarafından hazırlanan haberler, istihbarat şefi tarafından
redakte edilir. Ancak haberlere son şeklini haber editörleri verir.
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İstihbarat Servisi, haber sorumluluğunun genişliği ve hareketliliği oranında şefinden
ve muhabirlerinden sürekli haber için enerji bekleyen bir bölümdür. Bu serviste görev yapan
muhabirlerin “masa başı” gazeteciliği olarak nitelendirilen, haber kaynağı ile yüz yüze
görüşmeden haber hazırlama yönteminden uzak durmaları gerekir.
"Telefonda bir adam varsa, telefonda bir olay varsa, onları o aletle alma.
Ayaklarına git. Çünkü duyduğun şey, göreceğin şeyden daha büyük gazetecilik değildir. "
Müfit Duru

1.4. Haber Kaynakları
İstihbarat Servisi muhabirleri temel uzmanlık alanında haber toplama işlemini
sürdürürler. Böylece haber kaynaklarına kolay ulaşabilmenin yanı sıra belli bir alanda
derinlemesine bilgi sahibi olma şansları da artar.

Polisiye haberlerde
Kentin asayişi ile ilgili meydana gelen olayları izleme ve bilgi almaları açısından
gazeteciler için önde gelen haber kaynakları şöyle sıralanır: Emniyet Genel Müdürlüğü, İl
Emniyet Müdürlükleri ve bağlı şubeler, karakollar, itfaiye müdürlüğü ve gazeteye gelen
telefon ihbarları.

Valilik ve belediyeler ile ilgili haberlerde
Şehir yönetiminde belirli bir siyasal düzenleme vardır. Vali, Vali Yardımcıları,
Büyükşehir Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Başkanları organize bir çalışmayı
gerçekleştirirler. İstihbarat muhabirleri de şehirle ilgili her türlü değişimi, gelişmeyi ve
yönetim sorunların bu organizasyon içinden öğrenirler. Vali, vali yardımcıları, valilik basın
ve halkla ilişkiler müdürlüğü Belediye Başkanları, belediye başkan yardımcıları, daire
müdür ve yardımcıları, belediyelerin basın ve halkla ilişkiler müdürlükleri, belediye
encümen üyeleri, belediye meclis üyeleri gazeteciler için haber kaynaklarıdır. Vilayete bağlı
olan il özel idareleri de, illerde devlet tarafından yapılan yatırımları gerçekleştirip kontrol
eder kuruluşlar olması nedeniyle gazetecilerin çok sık başvurdukları haber
kaynaklarındandır.

Adliye haberlerinde
Polisten yargıya sevk edilmiş davalarla ilgili haberlerdir. Adliye muhabirlerinin haber
kaynakları yargı örgütünün çalışanlarıdır. Hâkimler, savcılar, özellikle de avukatlar, adliye
muhabirlerinin haberleri hazırlarken temel yardımcılarıdır. Ayrıca mahkeme kalemlerinde
çalışan görevliler de gazetecilerin haber kaynağı olarak yararlandıkları kişilerdir.
Gerektiğinde Baro Başkanı ve Baro Yönetiminde görevli avukatlar, hukuki konularda
önemli haber kaynaklarıdır.
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Sağlık haberlerinde
Üniversite hastaneleri, SSK hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler,
Uzmanlık Hastaneleri(Göz Hastanesi gibi), bu hastanelerin başhekimleri, dekanları, bölüm
başkanları, ana bilim dalı başkanları, uzman doktorlar sağlık muhabirlerinin haber
kaynaklarıdır.

Eğitim haberlerinde
Milli Eğitim Bakanlığı, İl milli Eğitim Müdürlüğü, ilk ve orta dereceli okul
müdürlükleri, veliler, öğrenciler, rektörler, dekanlar, üniversitelerde konularında uzman
öğretim görevlileri, üniversite öğrencileri, her zaman eğitim muhabirlerine haber kaynağı
olabilirler. Bunun yanında havaalanları da haber üretiminde önemli olabilmektedir.
Havaalanlarında en önemli haber kaynakları, havaalanı yönetimidir.

İstihbarat Servisinin Genel Haber Kaynakları
İstihbarat servisinin uzmanlık alanı olarak görülmeyen ancak sürekli izlenerek, haber
kaynağı olarak kullanılan, genel haber kaynakları da vardır. Oteller, Meteoroloji Genel
Müdürlüğü ye da Bölge Müdürlükleri, Devlet Demir Yolu İşletmeleri, Liman İşletmeleri,
İstanbul için Şehir Hatları İşletmesi bu haber kaynakları arasında yer alır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri de televizyonlarda düzenli
olarak yer alan hava raporları açısından önem taşır. Ayrıca hava durumunun haber niteliği
kazandığı dönemlerde, örneğin kar yağışı, aşırı yağış ya da kuraklık dönemleri, mevsim
normallerinin değişiklik gösterdiği zamanlar, meteoroloji vazgeçilmez bir haber kaynağıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
 İstihbarat alanıyla ilgili temel
bilgileri ve istihbarat muhabirinin
sahip olması gereken nitelikleri
sıralayınız.
 İstihbarat muhabirinin çalışma
koşullarının farklılıklarını
sıralayınız.

Öneriler

 İstihbarat muhabirleri ile söyleşi
yapabilirsiniz.
 İstihbarat muhabirlerinin görev yaptıkları
belediye, adliye, hastaneleri ziyaret ederek,
buralardaki çalışma ortamlarını
gözlemleyebilirsiniz.

 İstihbarat haberciliğinin haber
kaynaklarını sıralayınız.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama Faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değişerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.

Evet

Hayır

İstihbarat alanıyla ilgili temel bilgileri ve istihbarat
muhabirinin sahip olması gereken nitelikleri doğru ve
eksiksiz bir şekilde sıralayabildiniz mi?
İstihbarat muhabirinin çalışma koşullarının farklılıklarını
doğru ve eksiksiz bir şekilde sıralayabildiniz mi?
İstihbarat haberciliğinin haber kaynaklarını doğru ve
eksiksiz bir şekilde sıralayabildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınız arasında “Hayır” yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
Eğer “Hayır” cevabı vermişseniz, yapamadığınız işlemi ve varsa konularını tekrar ederek ya
da öğretmeninizden yardım alarak eksiğinizi gideriniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Alana özgü haber kaynaklarını takip edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Grup arkadaşlarınızla birlikte üç gün süreyle iki günlük gazete ve yaşadığınız
bölgede varsa bir yerel gazeteyi inceleyerek, seçtiğiniz istihbarat haberlerini
özel haber ya da rutin haber olarak sınıflandırınız. Haberlerin konusunu,
kapsamını ve haber kaynaklarını belirleyiniz.

2. İSTİHBARAT HABERİ İZLEME
YÖNTEMLERİ
İstihbarat haberi öncelikli olarak gündemdeki olayların takip edilmesiyle oluşturulur.
İstihbarat muhabirinin izlediği haberle ilgili tüm bilgileri eksiksiz toplaması gerekir. Haberle
ilgili önemli bilgiler mutlaka not alınmalıdır.
Trafik veya benzeri kazalar ya da ölümlü olaylarda, gerekli tüm bilgi en kısa yoldan
ve kuşkuya yer bırakmayacak şekilde toplanmalı ve merkeze ulaştırılmalıdır. Trafik
kazalarında plaka, sürücü ve ölen kişilerin ad ve yaşı mutlaka öğrenilmelidir.
Ölümlü olaylarda, ölen kişi ve saldırganın adı net bir şekilde, olayın kuşkulu bulunan
yönleriyle birlikte bildirilmelidir.
Önemli olay ya da gelişmeler, beklenmeden merkeze bildirilmelidir. Bu gelişmeler
çok sayıda ölümle sonuçlanan kazalar, doğal afetler, terörist saldırı, ünlü bir kişiye yönelik
saldırı ya da suikast veya bunların da içinde bulunduğu çok önemli bir gelişme, bu kişilerin
ülke gündemini değiştirebilecek açıklamaları ya da benzeri gelişmeler olabilir.
Benzeri önemli gelişme ya da olaylar izlenirken merkezle bağlantı içinde olunmalı,
İstihbarat Şefi’nin talimatları alınmalıdır. Bu tür durumlarda ilginç olan her ayrıntı mutlaka
not edilmeli ve merkeze bildirilmelidir.
İstihbarat muhabiri, haberleştirdiği olay ya da gelişmenin aşamalarını ve sonuçlarını
da izlemelidir. Haber aynı zamanda yeni gelişmeler zincirinin bir halkası konumundadır.
İstihbarat haberleri bazen saatlerce, günlerce devam edebilir. Devam eden bir haber
söz konusu olduğunda olayı izleyen haber ekibi haber ile ilgili gelişmeleri ya haber
formatında ya da notlar halinde merkeze bildirir.
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Demeç veya görüş alınmasını gerektiren haberlerde, söylenenlerin kanıtlanmasının
gerekebileceği olasılığı dikkate alınarak ses kaydı yapılmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki,
ses kaydı, olanları ağızdan çıktığı gibi anlatmak için değil, kanıtlamak içindir. Haber
izlemedeki önemli unsurlardan bir diğeri de demeç alındığında, söylenen ya da verilenle
yetinilmemeli, konu sorgulanıp, olaya her yönüyle hâkim olunmalıdır. İzlenen haber röportaj
niteliğindeyse sorular önceden hazırlanmalı ve yöneltilecek kişi iyi tanınmalıdır. Gazetecilik
soru sormakla başlar. Ancak sorunun nasıl, nerede ve kime yöneltileceği iyi bilinmelidir.
İstihbarat haberi izleme ve hazırlama yöntemleriyle ilgili olarak aşağıdaki örnekleri
inceleyiniz:
Örnek 1:
Karayollarında bir yolcu otobüsü ile bir kamyonun çarpışması sonucu meydana
gelen kazada 35 kişinin öldüğü ve 15 kişinin de yaralandığını, otobüsün hurdaya
döndüğünü, karayolunun uzun süre trafiğe kapatıldığını varsayalım.
Gazeteci öncelikle olayın meydana geldiği yere gitmeli, olay yerine gelen
güvenlik görevlilerinden bilgi almalıdır. Daha sonra yaralıların kaldırıldığı hastanelere
giderek konuşabilecek durumda olanlarla konuşmalı ve kazanın nasıl olduğu hakkında
bilgi almalıdır. Kazanın kesin nedenini mutlaka öğrenmelidir. Ölenlerin kimlik
tespitini güvenlik güçleri yapar. Bu kimlik tespiti ölenlerin üzerinden çıkan kimlik
belgeleriyle gerçekleşir. Gazeteciler güvenlik güçlerinden ölenlerin kimliklerini
öğrenir. Ayrıca hastanelerde yatan yaralıların kimliklerini hastane yetkililerinden
öğrenir.
Bu olay can kaybının fazla olması nedeniyle bir sonraki günkü gazetelerde aynı
gün ise televizyonlarda bütün ayrıntıları ile yayınlanır. Trafik kazasında bütün bir
ailenin hayatını kaybetmesi gibi bir durum söz konusu ise olay daha trajik hale gelir.
Gazeteciler haberlerinde bu unsurlara da yer vermek durumundadır. Kazada
kurtulanlar arasında küçük çocukların ya da bebeklerin olması, annesi, babası ya da
yakınları ölen ve kendisi kurtulan küçük bir çocuğun olması gibi şaşırtıcı unsurlar
bulunabilir. Çocukların nasıl kurtulduğu araştırılmalı ve doğru bilgilere ulaşılmalıdır.
Bütün bu çalışmalar tamamlandıktan sonra, eksik bilgi olup olmadığı kontrol
edilir. Eksik bilgilerin olduğunun tespit edilmesi durumunda bu bilgilerin
tamamlanmasına çalışılır. Bu arada haber ajanslarının aynı olayla ilgili verdikleri haber
dikkatle incelenir. Ajans haberlerinde değişik ayrıntılar varsa bunlar da habere katılır.
Daha sonra haberin yazılmasına geçilir.
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Örnek 2:
Uçak kazaları genelde toplumun heyecan, merak ve korku duygularını tetikler.
Bu haberlere karşı okurların daha duyarlığı olduğu bir gerçektir.
İstihbarat muhabiri uçak kazalarını izlerken, öncelikle uçağın enkazının
bulunduğu yere gitmelidir. Oradaki durumu izleyerek, izlenimlerini not etmelidir.
Daha sonra uçağın ait olduğu şirket yetkilileri ile temasa geçerek. Yolcu listesine
ulaşmalıdır. Yolcu listesini elde ettikten sonra yetkililerden kazanın gelişimiyle ilgili
bilgileri edinmelidir. Kaza yerinde bulunan yetkililerden ve teknik uzmanlardan
kazanın oluşumu ile ilgili ilk bilgileri almalıdır. Kazadan kurtulan olup olmadığını
araştırmalı, hastanelere yaralı götürülüp götürülmediğini kontrol etmelidir.
Uçak kazasının duyulmasından sonra yolcu yakınları doğal olarak uçağın
kalktığı havaalanına akın ederler. Yolcu yakınlarının eleştirileri not edilmelidir.
Kazadan sonra uçağın pilotları ve hostesleri hakkında bilgiler elde edilmeli ve haberde
bu bilgilere yer verilmelidir. Ayrıca yolcular arasında adresleri tespit edilenlerin
aileleri ile temasa geçilmeli, kazada ölen yakınları hakkında ayrıntılı bilgi alınmalıdır.
Uçak kazasında ölen ünlü bir kişi olabilir. Bu kişinin bu yolculuğa neden çıktığı
anlatılmalı, bu bilgiler o kişinin yakınlarından ya da arkadaşlarından elde edilmelidir.
Uçak kazası, karayollarında meydana gelen trafik kazası gibi yayın organlarında
1–2 gün değil günlerce yer alabilir. Uçak kazasında bilgi alınacak kaynaklar sadece
güvenlik güçleri ile sınırlı değildir. Kazayı inceleyen güvenlik yetkilileri ve savcının
yanı sıra, kazanın oluşumunu inceleyen teknik uzmanlar, uçağın bağlı bulunduğu şirket
yetkilileri, kazanın meydana gelişini yorumlayan uzmanlar, mühendisler, meteoroloji
yetkilileri, havaalanında uçakların bakımını gerçekleştiren servis yetkilileri, yolcu
yakınları, eski pilotlar ve eski hostesler gibi geniş bir yelpazede bulunmaktadır.
Olay yerine giden muhabir, ölenlerin ve yaralananların kimliklerini öğrenir. Kazanın
kesin nedenini belirler. Muhabirin haberle ilgili elde ettiği bilgileri mutlaka yetkili kişilere
doğrulatması gerekir. Örneğin deprem haberinde depremin şiddetiyle ilgili bilgi haberde
mutlaka yer almalı ve bu bilgi konuyla ilgili yetkili olan Kandilli Rasathanesi’nden alınarak
yayınlanmalıdır. Yine deprem haberinde deprem bölgesindeki durumla ilgili bilgilerin
doğrulatılacağı resmi yetkililerin görüşleri haberde yer almalıdır. Kısacası muhabirin olay
yerinden eksiksiz bilgiyle dönmesi haber yazma aşamasını kolaylaştıracaktır.
Olay öncesinde, olay sırasında ve olay sonrasında meydana gelen beklenmedik, haber
niteliği taşıyan olayların izlenmesi de habercilik açısından önemlidir.
İstihbarat servisi muhabirleri, genel haberlerin yanında temel uzmanlık alanlarında
haber toplama işlemini sürdürürler. Böylece haber kaynaklarına kolay ulaşabilmenin yanı
sıra belli bir alanda derinlemesine bilgi sahibi olma şansları da artar. Polis merkezinde,
hastanelerde, adliyelerde, belediyelerde ve havaalanında görev yapan istihbarat muhabirleri
sürekli gazete merkezine gelmek durumunda değillerdir.

14

Görevlerini sorumlu oldukları kurumlarda sürdürürler. Ancak her sabah istihbarat
şefine izleyecekleri haberler, konuları ve saatleri hakkında bilgi verirler.
İstihbarat servislerinde farklı uzmanlık alanlarındaki haberlerin izleme yöntemleri ise
şu şekildedir:

2.1. Eğitim Haberleri
Eğitim tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de öncelikli konuların başında gelir. İlgi
alanı ve etkilediği çevreye baktığınızda büyük bir kitleyle doğrudan temas kurmanızı sağlar.
Eğitimde zengin bir haber potansiyeli vardır. Doğrudan eğitimle ilgili insan sayısı Türkiye
nüfusunun neredeyse yarısını oluşturur. Bu nedenle gazetelerde eğitim alanında uzman
muhabirler görev yapar. Bazı gazetelerde ise eğitim servisleri vardır. Bu serviste görev
yapan muhabirler, eğitim sayfalarına haber üretirler.
Eğitim haberlerinin konusu çok geniş yelpazede toplanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı
merkez örgütü, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler, Milli Eğitim Müdürlükleri,
okullar, eğitim sendikaları, sınavlar, öğretmenler, öğrenciler, veliler, özel okullar, vakıf
üniversiteleri dil kursları, yurtdışı eğitim danışmanlık şirketleri, dershaneler, bilim
olimpiyatları, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), buluşlar, keşifler, patentler, okul servisleri, yurtlar,
burslar, çocuk yuvaları eğitim muhabirinin ilgilemek zorunda olduğu alanlardır.
Eğitim muhabirinin haber bulma sıkıntısı yoktur. Çünkü çoğu zaman haber muhabirin
ayağına gelir. Eğitimde bir yıla yayılmış rutin haberler çoğunluktadır. Rutin haberlere eğitim
reformları, bakanlığın icraatları, sınav sisteminde yapılan değişiklikler gibi konular da
eklenir. Eğitimin temel sorunları, eğitim muhabirinin her yıl ilgileneceği konulardır. Eğitim
muhabiri, öğrencilerin kaderini etkileyen sınavlarla ilgili başvuru bilgilerinden sonuç
duyurularına kadar bütün bilgileri takip etmelidir. Milyonlarca insanı ilgilendiren bu sınavlar
eğitim muhabirinin rutinleridir. Bazen rehberlik ve psikolojik danışmanların yapması
gereken işler muhabirlerden de istenebilir. Sınav stresi, motivasyon gibi konularda
muhabirler öğrencilere yol gösterici yazılar kaleme alırlar.
Diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da özel haber hazırlamada deneyim ve
uzmanlık devreye girer. Rutin haberlerden bile özel haber çıkarmak mümkündür. Örneğin
üniversite sınav sonuçlarının açıklanması rutin bir konudur ama işin uzmanı olan haberci
sınavı kazanması çok zor olmayan fen lisesi mezunlarının üniversiteyi kazanamadığını
ortaya çıkarırsa bu haber rutinden çıkıp özel haber olur.
Eğitim haberlerini izlemenin bazı zorlukları da vardır. Eğitim muhabirinin haber
kaynaklarının çoğunun devlet memuru olması temel zorlukların başında gelir. 657 sayılı
yasaya görev devlet memurunun basına bilgi vermesi yasaktır. Bürokratik işlemler bilgiye
ulaşmayı zorlaştırır. Zamana karşı yarış içindeki muhabir için prosedürler ve resmi işlemler
oldukça yorucudur.
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Eğitim muhabirleri ilgilendiği alanda temel nitelikler diye adlandırabileceğimiz kanun
ve yönetmelikleri, eğitim alanının temel kavramlarını bilmek ve literatürü doğru aktarmak
zorundadırlar. Yüksek Öğretim Kurulu yerine Yüksek Öğrenim Kurumu, öğretim üyesi
yerine öğretim görevlisi yazmak gibi hatalar yapılmamalıdır.

2.2. Polis Haberleri
Polis muhabirleri Emniyet Müdürlüğü’nde kendilerine ayrılan “Basın Odası”nda
çalışırlar.
Muhabirler, her sabah polisin kendi bölümleri arasında koordinasyonu sağlamak için
çıkardığı “Polis Bülteni”nden yararlanırlar. Günlük olarak şehirdeki gelişmelerin bildirildiği
Emniyet Müdürlüğü Basın Protokol ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından
yayınlanan bültene “Emniyet Basın Bülteni” adı verilir. Önceleri Valilik Basın
Müdürlüklerinden dağıtılmakta iken, günümüzde Emniyet Müdürlüklerinin basın
bürolarından ya da web sitelerinden alınabilmektedir. Ayrıca Emniyet Müdürlüklerini basın
açıklamaları da internet sitelerinde yer almaktadır. Böylece kamuoyu ile doğrudan iletişim
sağlamayı amaçlayan emniyet birimleri, habercilere de kaynak yaratmaktadır.

Fotoğraf 2.1: Polis muhabirlerinin yakından olay takip etmeleri

Emniyet bültenlerinde genellikle olayları tanımlayıcı bilgiler bulunur. Hangi karakol
ya da polis merkezi tarafından olayın bildirildiği, suçun türü, yeri, tarihi, şüpheli ve olayın
özeti bu bültende yer alır.
Polis muhabirleri, bir gün içinde şehirde meydana gelen ve karakollara aksetmiş olan
olaylar listesinin olduğu bültenden önemli buldukları olayları istihbarat şefine telefonda
okuyarak, izlenip izlenmeyeceğini sorarlar. Polis muhabirleri Emniyet Müdürlüğünde
görevli polis şefleri ile sürekli irtibat halindedirler. Bu sayede önemli polisiye olayları
yerinde izlerler.
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Bunun yanında muhabirler sıklıkla, merkezi bölgelerdeki karakolları ve itfaiye
müdürlüğünü telefonla arayıp, önemli bir olay olup olmadığını sorarlar. Telsiz dinlemeyi
aralıksız sürdürürler.
Polis adliye muhabirlerinin, polisin, savcı ve mahkemelerin yetkilerini bilmeleri
gerekir. Polis, toplum düzeninin korunmasında savcı adına hareket eden ve savcının
talimatıyla çalışan bir güvenlik birimidir. Savcı çeşitli olaylarda gerekirse soruşturmayı
kendisi yapabilir. Sanıkların yakalanması ve sorgulanması işi, yine savcı adına güvenlik
birimleri tarafından yapılır.
Savcı ise olaya karışan kişi ya da kişiler hakkında dava açılıp açılmayacağına
karar verir. Dava açılmasına karar vermesi halinde ise sanıkları, düzenlenen dosya ile
birlikte mahkemeye sevk eder.
Savcı mahkemeye sevk ederken sanığın tutuklanması isteminde de bulunabilir. Ancak
savcının tek başına tutuklama yetkisi bulunmamaktadır. Özgürlüğü bağlayıcı bir karar olan
tutuklama eyleminin kararı sadece mahkemelere aittir. Sanık ya da sanıkların savcı
tarafından tutuklandığı ifadesi, çoğu kez haberlerde yer almaktadır. Bu hukuken yanlış bir
anlatımdır.
Basın Açıklamaları
Tarih

10 Mart 2005

Konu

Basın Bülteni

Açıklama Yapan Birim

Güvenlik Şube Müdürlüğü

Açıklama Yapılan Yer

Vatan Hizmet Binası

BASIN BÜLTENİ
Valilik Makamının 30 Ocak 2004 gün ve 1189 sayılı onayları ile 2911 Sayılı
Kanunun 6.Maddesi ve aynı kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3.Maddesi
gereğince, ilimizde açık yer toplantısı mahalleri, gösteri yürüyüşü yapılacak güzergâh,
yürüyüşe geçmek üzere toplanılacak yerler ile dağılma yerleri, afiş pankart asılacak
yerler, Şişli Çağlayan Meydanı ve Beykoz Çayırı Alanı toplantı ve gösteri yürüyüşleri
alanı olarak tespit edilmişti.
Günümüz koşullarında demokratik hak ve hürriyetlerin kamu düzenini bozmadan
kullanılabilmesi ve kitlelerin demokratik ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, İlimiz
sınırları içerisinde Beykoz ilçesinde Beykoz Çayırı alanının uygulamadan çıkartılması,
Kadıköy İlçesi Kadıköy Meydanı, Şişli İlçesi Çağlayan Meydanı ve Zeytinburnu İlçesi
Kazlıçeşme Meydanının Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri alanları olarak tespit ve ilan
edilerek uygulamaya konulması Valilik Makamının 25/02/2005 gün ve 1662 sayılı onayı
ile uygun görülmüştür.
……………………………..
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2.3. Adliye Haberleri

Fotoğraf 2.2: Gelin-damat fotoğrafı (örnek)

"Yanan düğün fotoğrafları için tazminat verilemez"
ANKARA (ANKA)- Yargıtay, düğün fotoğraflarının bir bölümü yanan çiftin
açtığı tazminat davasının reddedilmesi gerektiğine karar verdi.
Islahiye’de yaşayan K.H. ve C.B çifti, düğün fotoğraflarının bir bölümünü yakan
fotoğrafçı aleyhine 5 bin YTL'lik manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, çifte 3 bin
YTL'lik tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 13.
Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak çifte tazminat
ödenemeyeceğine karar verdi.
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI YOKSA TAZMİNAT ÖDENMEMELİ
Yargıtay, kararında şu gerekçelere yer verdi:“Davacılar, düğünde çekilen
fotoğrafların bir kısmının yandığını, özel günlerine ait anı kalmadığını üzüntü
duyduklarını ileri sürerek 5 bin YTL manevi tazminatın ticari faiziyle ödetilmesine
karar verilmesini istemiştir. Davalı kusuru olmadığını savunarak davanın reddini
dilemiş; mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı
tarafından temyiz edilmiştir. Davacılar kendisiyle daha önce düğünlerinde fotoğraf
çekmek üzere anlaştıkları halde, davalının kararlaştırdıkları şekilde fotoğraf
çekmekle ve bir kısmının yanmasına neden olmak suretiyle sözleşmeye aykırı
davrandığını ileri sürerek manevi tazminata hükmedilmesini istemişlerdir. Borçlar
Kanununun haksız eylem faslında düzenlenen 49. madde, aynı Kanunun 98.
maddesinin ikinci fıkrası hükmü delaletiyle sözleşmeye aykırı davranışlarda da
uygulanmaktadır. Ne var ki anılan hükme göre manevi tazminat isteğinin kabul
edilebilmesi için diğer koşulların yanında kişilik haklarına bir saldırının varlığı
şarttır. Davalının "fotoğrafları dikkatle çekmemek ve yanmasına neden olmak,
biçiminde gerçekleşen eyleminin ne şekilde davacıların kişisel haklarını haleldar
ettiği açıklanmağı gibi, anılan eylemlerin kişisel haklara saldırı niteliğinde
bulunduğunun da kabulüne olanak yoktur. Öyleyse bu davada manevi tazminatın
koşullarının varlığından söz edilemez. Buna rağmen mahkemece manevi tazminata
hükmedilmiş olması usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirir.” 18.06.2007
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Adliye muhabirleri, görev yaptıkları adliyelerdeki ilginç ve önemli davaları izleyerek,
haberleştirirler. Bu nedenle adliyelerin duruşma listelerini düzenli olarak incelerler.
İstanbul’da adliye muhabirlerinin toplu olarak görev yaptıkları yer Sultanahmet Adliyesi’dir.
Çok önemli davalar olduğunda ilçelerdeki adliyelere de giderek davaları izlerler.
Adliye haberlerinde hukuksal terimler ön plandadır. Bu nedenle muhabirlerin iyi bir
hukuk bilgisine sahip olmaları gerekir. Bir davanın seyrini çok iyi izleyecek, hukuki
prosedür bilgisinin yanında dava dosyalarını çözümleyebilecek ölçüde hukuk diline hakim
olmalıdırlar. Adliye haberlerinde objektiflik büyük önem taşır. Örneğin kamu adına hareket
eden savcının suçladığı kişi veya kurumlardan (henüz yargılanma bitmemiş olsa bile) haber
hazırlanırken görüş alınmalıdır. Gazeteciliğin en önemli unsurlarından biri olan “fikri takip”
adliye haberciliğinde büyük önem taşır. Muhabir daha soruşturma aşamasında takibine
başladığı bir olayı, iddianame, duruşmalar ve karar sürecinde de izlemeye devam eder.
Adliye muhabirliğinde savcının hakkında iddianame düzenlediği kişilerle (ünlü bir
kişi de olabilir, kamu görevlisi de, sade vatandaş da…) ilgili haber yapıldığında, o kişilerin
beraat etmesi durumunda da haber yapılması en temel ilkelerden biridir.

2.4. Sağlık Haberleri
Sağlık konusunda hazırlanan haberler toplumu yönlendirici nitelikteki haberlerdir.
Sağlık haberleri, Sağlık Bakanlığı’ndan, devlet, üniversite, çeşitli kurum ve kuruluşların
hastaneleri ile özel hastanelerden, sağlık sektöründeki sivil toplum örgütlerinin
çalışmalarından üretilmektedir. Sağlık haberleri, oldukça kapsamlı bir alan oluşturur.
İnsanların sağlığı ile ilgili her türlü olumlu ya da olumsuz gelişme sağlık haberi kapsamına
girer. Beslenme ve kilo sorunu, bebek bakımı, tıpta yenilik, çocuk psikolojisi, cilt
hastalıkları, hava sıcaklığı, cinsellik, stres, sigara, alkol, bitkisel tedavi, alternatif tedavi
yöntemleri, ilaç etkileri gibi geniş konu yelpazesine sahiptir.
Sağlık haberlerini hazırlamak için yetkililer ve uzmanlardan oluşan geniş bir haber
kaynağı ağıyla temas kurmak gerekir. Sağlık haberleri mutlaka uzman görüşüne yer
verilmesi gereken haber türüdür.
Sağlık muhabirleri, şehrin sağlık merkezlerinde haber değeri olan araştırmaları ve
olayları izleyerek halkı sağlık konusunda bilgilendirirler. Sağlık merkezlerinde yapılan
önemli ameliyatlar, bilimsel araştırmaların sonuçları, sağlık muhabirlerince haberleştirilir.
Örneğin, halkın dikkat etmesi gereken sağlık problemleri, ya da salgınlar konusunda tıbbi
otoritelerden bilgi alarak haberleştirirler.
Özel uzmanlık gerektiren bir alan olan sağlık haberciliğinde muhabirin bir hekim
kadar bilgi sahibi olması beklenemez ama en azından temel tıbbi konularda yeterli bilgi
seviyesine sahip olacak eğitim alması, kaliteli ve toplum sağlığını olumsuz yönde
etkilemeyecek haber yapması ve haber kaynaklarıyla iletişimin iyi olması gerekir.
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Hastanelerde araştırmalar yapan, bilgi ve görüntü almaya çalışan gazeteci, kimliğini
belirtmeli ve girilmesi yasak bölümlere ancak yetkililerin izniyle girmelidir. Yetkilinin,
hastanın veya yakınının izni olmaksızın hastane ve benzeri kurumlarda hiçbir yolla ses ve
görüntü alınmamalıdır.

Açık süt insan sağlığını tehdit ediyor!
Kaynağını bilmediğimiz bu sütler, zararlı mikroorganizmaların yanı sıra çamaşır sodası,
antibiyotik gibi zararlı kimyasallar ve karbonat, nişasta gibi yabancı maddeler içerebilir.

Fotoğraf 2.3: Sokakta süt satışı
Uzmanlar, gün geçtikçe mahallelerde, sokaklarda satılan açık süt miktarının arttığını ve
sütün, hava, ışık ya da bakterilerle temas ettiği zaman bozulduğunu vurgulayarak, “Buna
rağmen ülkemizde halen yaklaşık 700 milyon litre süt, sokak sütçüleri aracılığıyla
tüketicilere ulaştırılıyor” uyarısı yapıyorlar.
"AÇIKTA SATILAN SÜTLERDE HER ZAMAN RİSK BULUNUR"
Sokaktan aldığımız açık sütün denetlenmediği için, ne koşullarda ve nereden geldiğini
bilemeyeceğimizi vurgulayan Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. ….. ……..,
“Kaynağını bilmediğimiz bu sütler, zararlı mikroorganizmaların yanı sıra çamaşır sodası,
antibiyotik gibi zararlı kimyasallar ve karbonat, nişasta gibi yabancı maddeler içerebilir.
Sokak sütleri 95-100˚C’de 15 dakika kaynatıldığında içindeki mikropların çoğu yok olurken
yararlı vitamin ve mineraller de yok olur. Sokak sütünün içinde bulunma riski olan
kimyasallar ise kaynatılarak yok edilemezler. Bu nedenle açıkta satılan sütlerde her zaman
sağlık açısından bir risk bulunur” dedi.
Hacettepe Üniversitesi tarafından 2010 yılında yapılan “Ankara Piyasası’nda Satılan Sütlerin
(UHT, Pastörize, Sokak Sütü) Mikrobiyolojik ve Besin Değeri Açısından Değerlendirilmesi"
başlıklı araştırmanın sonuçlarını da anımsatan Prof. Dr. …….. …….., “Araştırma
çerçevesinde sokakta satılan 1 mililitre sütün içerisinde tifo, dizanteri ve brusella gibi
bulaşıcı hastalıklara neden olan 100 binden fazla bakteri ortaya çıktı. Yüksek oranda su ve
nişasta gibi dışarıdan karıştırılan sokak sütlerinin besin değerleri ise olması gereken
değerlerin oldukça altında olduğu görüldü” diye konuştu.
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BESİN DEĞERİ AZALIYOR
Prof. Dr. ……., sokaktan alınan sütü mikroplardan arındırmak için, 90 ila 95 derecede
10-15 dakika kaynatmanın mikropların tamamını öldürebileceğini ancak, sütün kaynatılınca
içindeki vitaminler başta olmak üzere besin değerlerinin yüzde 50 ila 90 oranında azaldığını
vurguladı.
…….,, şöyle devam etti: “Su bidonlarında, açık kovalarda getirilen sütleri sokaklardan
alıyoruz. Bu sütlerin içinde ne var, kaç gündür bekliyor, hangi koşullarda bekletilmiş, içinde
nasıl kalıntılar var? Belli değil. Üzerinde hiçbir damga, güvenlik bilgisi yer almayan sütlerin
alınması birçok riski de beraberinde getiriyor. Ayrıca, sütün temiz olmayan koşullarda
sağılması ve uygun olmayan sıcaklık derecelerinde saklanması gibi pek çok çevresel etken
de çiğ sütte insan sağlığına tehdit oluşturabilecek bakteri bulunmasına yol açabiliyor.
Birçok kişinin sokak sütlerini organik diye düşünerek satın aldığını belirten Prof. Dr.
……., “Gıdaların organik olma kriterleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
yayınlanan yönetmeliklerle belirlenmiştir ve yalnızca bakanlığın “organik logosu” taşıyan
sütler organiktir. Bilinçli tüketicilerin aldıkları üründe muhakkak bu logoya dikkat etmeleri
gerekir. Sertifikalı olmayan hiçbir ürün organik ürün değildir. Buna sokak sütleri de
dâhildir” uyarısı yaptı. (Habertürk-Sağlık 20 Şubat 2017 Pazartesi)

2.5. Vilayet ve Belediye Haberleri
Şehir yönetiminde de belirli bir siyasal düzenleme vardır. Vali, vali yardımcıları,
Büyükşehir belediye başkanı ve ilçe belediye başkanları organize bir çalışmayı
gerçekleştirirler. Gazeteciler de şehirle ilgili her türlü değişimi, gelişmeyi ve yönetim
sorunlarını bu organizasyon içinden öğrenirler.
Vilayet ve belediyelerde kurulan basın ve halkla ilişkiler büroları gazetecilere yardımı
amaçlar. Ancak uygulamada bu büroların sadece yöneticilerin basına yansımasını istedikleri
bilgileri vermeye arzuludurlar. Bunun dışındaki bilgiler konusunda tam bir “gatekeeping”
sistemi(eşik bekçiliği)uygularlar.
Muhabirler, ayrıca şehir yönetimindeki çarpıklıkları da izleyerek, araştırarak
yöneticileri uyarırlar.

2.6. Havaalanı Haberleri
Havaalanı muhabirleri, havaalanının basın odalarında görev yaparlar. Muhabirler, her
sabah havaalanı VIP Salonu’nun programını alırlar ve çalışmalarını bu programa göre
yönlendirirler.
Havaalanları her zaman önemli haber kaynağı olan kişilerin ülkeye giriş çıkış
yaptıkları ya da bir şehirden diğerine gittikleri stratejik bölgelerdir. Havaalanı içinde sadece
havaalanı muhabirleri görev yapabilirler. Havaalanı yönetiminden, medya organizasyonu
adına alınan resmi izinle, havaalanındaki haberleri izlemekle görevli muhabirler belirlenir.
Sadece havaalanı muhabiri bu bölgede serbestçe haber yapabilir. Diğer muhabirlere kapalı
bir bölgedir. Havaalanında yapılan basın toplantılarını, devlet protokolündekilerin VIP
Salonu’ndaki geliş gidişlerini izlerler.
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2.7. Toplantıların Takibi

Fotoğraf 2.4: Muhabirlerin toplantı takibi

İstihbarat haberlerinin izleme yöntemlerinde toplantılar büyük önem taşır. Bir
habercinin uzmanlık alanıyla ilgili olsun ya da olmasın herhangi bir toplantıyı izlerken
dikkat edeceği noktalar ise şunlardır:














Toplantının konusu,
Toplantıyı kimin organize ettiği veya düzenlediği,
Toplantının niteliği
Nerede ve ne zaman yapılacağı veya yapıldığı
Kimlerin katılacağı veya katıldığı
Katılımcıların konuşma veya sunum başlıkları
Konuşmacıların neler söyledikleri
Varsa konuşma metinlerinin temin edilmesi ve bu metinler ile yapılan
konuşmaların karşılaştırılması.
Konuşmacıların sözlerindeki en çarpıcı noktaların yakalanması ve bunların
mümkün olduğunca haber metninde aynen aktarılması
Uzun konuşmaların anlamını bozmadan, haber aktarma yüklemlerinin de
yardımıyla kısaltılması.
Toplantıyı izleyenlerin kimler olduğu
Toplantıda sorulan sorular ve yanıtları
Toplantı öncesinde, toplantı sırasında ve toplantı sonrasında meydana gelen
beklenmedik, haber niteliği taşıyan olayların izlenmesi habercilik açısından
önemlidir.
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Aşağıdaki haberi inceleyiniz. Sizler de çevrenizde düzenlenen toplantıları
izleyerek, haberini yazınız.
'Sivil toplum olmasaydı müzakere başlamazdı'
BRÜKSEL (A.A)
DİSK Genel Başkanı, Türkiye AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Eş Başkanı
Süleyman Çelebi, “Sivil toplum örgütleri olarak biz rol almasaydık, Avrupa
müzakere süreci bugün tek başına başlamış olmazdı” dedi.
Türkiye AB KİK 20. toplantısına katılmak üzere komite temsilcilerinden oluşan
heyetle birlikte dün akşam Brüksel'e gelen basın mensupları için KİK'in çalışmalarıyla
ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
DİSK Başkanı Çelebi, toplantıda yaptığı konuşmada, KİK'in 8 farklı kuruluşun yer
aldığı Türkiye kanadının, AB'deki partnerlerine göre temsil bakımından önemine
dikkat çekerek, bunun bir takım oyunu olduğunu ve bu takım oyununun bugüne kadar
bozulmadığını söyledi.
“Kendi aramızda elbette birçok konularda en geniş tartışmayı yapıyoruz. Gerek ülke
gerekse uluslararası sorunları tartışıyoruz ama asgari müşterekte buluşuyoruz” diyen
Çelebi, burada bir uzlaşı kültürü, bir diyalog kültürünün oluştuğunu vurguladı. KİK
çalışmalarının, Türkiye'nin AB ile bu ilişkileri sağlamasında en önemli unsurlardan bir
tanesi olduğunu anlatan Çelebi, şunları söyledi:
“Sivil toplum örgütleri olarak biz rol almasaydık, Avrupa müzakere süreci bugün
tek başına başlamış olmazdı. Tabii ki iktidarların rolü var, onların yaptığı çalışmalar
var ama eğer bizim buradaki partnerlerimizle kurduğumuz diyalog olmasaydı,
işverenler kendi örgütleriyle, sendikalar ve diğer sivil toplum örgütleri diyalog
kurmasaydık ve ortak iradeyi ortaya koymamış olsaydık bugün bu müzakere süreci
başlamış olur muydu o tartışmalı bir konu.” Çelebi, KİK'in çalışmalarının ne Türkiye
ne de Avrupa kamuoyuna yeterince yansıtılamamasından yakındı. Bugünkü toplantının
önemine de değinen Çelebi, müzakere sürecinden sonra ilk toplantının yapılıyor olması
ve onuncu yıl münasebetiyle böyle bir organizasyon yapılmasının önemini vurguladı.
Süleyman Çelebi ayrıca, Avrupa'da Türkiye aleyhine kamuoyunda ciddi bir direniş
olduğunu belirterek, Avrupa'da toplumsal buluşmayı sağlayacak organizasyonlara
adım atmayı amaçladıklarını kaydetti.
Bugünkü toplantıda 3 temel konunun ele alınacağını bildiren Çelebi, bunları,
“ILO'ya uygunluk ile ilgili Türkiye'de neler yapılıyor”, “Kırsal kesimin istihdamı”,
“Vize sorunu” olarak sıraladı.
Çelebi, sonuç olarak burada verilen kararların büyük bölümünün müzakere
sürecinde etkili rol aldığına dikkati çekerek, bundan sonra Türkiye'de yapılacak
toplantının gündeminin de Avrupa sürecinde etkin olacağını söyledi.
Süleyman Çelebi, bir soru üzerine de “Müzakere sürecinde bu kadar deneyim
kazanmış bir yapının aktif olarak bulunmasını istiyoruz. Müzakerede aktif rol almak
istiyoruz” dedi.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da
konuşmasında, uzlaşı kültürünün önemine değinerek, ”Gümrük Birliği bize bir şey
kazandırdı, biz uzlaşıyoruz. Toplumun farklı kesimleri, birbirleriyle çıkar, menfaat
çatışması olan kesimleri, toplumun 8 farklı kesimi... biz uzlaşmayı öğrendik. En
önemli hadise budur. Biz uzlaşabildiğimizin yeni farkına vardık. Hükümet de bunu
fark etti” dedi.
Hisarcıklıoğlu, ikinci önemli noktanın, önümüzdeki dönemde bu masanın etrafında
olanların AB'nin tehlikelerinden de fırsatlarından da en çok etkilenecek olan kesimler
olduğunu ifade ederek, “Onun için bir ve beraber olmak durumundayız” diye konuştu.
HAK-İŞ BAŞKANI USLU
HAK-İŞ Genel Başkanı Salim Uslu da KİK'in 10 yıllık birikiminin önemini
vurgulayarak, elde ettikleri birikimi Türkiye'nin karar süreçlerinde kullanmayı
istediklerini söyledi.
Bu amaçla hükümete de teklif götürdüklerini belirten Uslu, “KİK, birikimlerini
kullanabileceği, taleplerini ifade edebileceği bir çizgide katılım sürecinde etkili rol
almalıdır. Belki bir müzakere danışma kurulu kurulabilir ve bu kurulda KİK aktif rol
alabilir diye düşünüyoruz” dedi.
Uslu, KİK'in bu dönemde hükümetle yakın bir çalışma içinde bulunduğunu da
kaydederek, KİK içinde çok farklı grupların temsilcilerinin bulunduğunu, komitenin
istişari nitelikli olmakla beraber gücünü ve etkisini bu kompozisyondan aldığını anlattı.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Tuğrul Kutadgobilik
de Avrupa entegrasyonunun Avrupa ile Türk insanının entegrasyonu olduğunu ifade
etti. KİK çalışmalarında bir konsensüs oluşturduklarını anlatan Kutadgobilik, “Biz şu
an 12 milyon kişiyi temsil ediyoruz. Biz Avrupa'da bir şey söylediğimizde 12 milyon
namına söylemiş oluyoruz. Türkiye'de olmayan bir şeyi yakaladık” dedi.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Salih Kılıç da müzakere sürecinde sivil toplum
kuruluşlarının etkinliğini vurgulayarak, KİK'in müzakere katılım sürecinde mutlaka 35
başlıkta olan bölümlerde katkıda bulunacak rolünün belirlenmesi, buradaki etkinliğinin
ortaya çıkarılması gerektiğini kaydetti.
KAMU-SEN Genel Başkanı Bircan Akyıldız da konuşmasında, Uluslararası
Çalışma Örgütü'nün (ILO) kurallarının Türkiye'deki çalışma yaşamında
uygulanmasının önemini anlattı.
(Hürriyet)
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

 İstihbarat haberlerini takip
ediniz.

 İstihbarat alanıyla ilgili
özel haber araştırması
yapınız.

Öneriler
 Bir gazete, haber dergisi, köşe yazarı ya da
istihbaratla ilgili herhangi bir alanı seçerek bir hafta
süreyle medya takibi yapabilirsiniz.
 Haftalık istihbarat gündemi hazırlayabilirsiniz.
 Yakın çevrenizde düzenlenen fuar, sempozyum gibi
etkinlikleri takip edebilirsiniz.
 Yaşadığınız bölgeyle ilgili sağlık, eğitim, adliye,
polisiye, belediye v.b alanlarla ilgili bir haber
konusu belirleyiniz.
 Haberi nasıl hazırlayacağınızı planlayınız
 Yerel gazetelerin istihbarat haberlerini inceleyeniz.

 Haber kaynaklarından
bilgi, belge ve görsel
malzeme toplayınız.

 Özel haberinizle ilgili belirlediğiniz haber
kaynaklarından bilgi toplayınız.
 Haber kaynağınızın birden fazla olmasına özen
gösteriniz.
 Haberin fotoğraflarını çekiniz.

 Haberle ilgili bilgileri
yetkili kişilerden
doğrulatınız.

 Topladığınız bilgilerde çelişki olmamasına dikkat
ediniz.
 Yetkili ve deneyimli kişilerle görüşmeye özen
gösteriniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama Faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değişerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1.
2.

İstihbarat haberleriyle ilgili medya takibi yapabildiniz mi?
İstihbarat alanıyla ilgili özel haber araştırması yapabildiniz mi?

3.

Haber kaynaklarından bilgi, belge ve görsel malzeme
toplayabildiniz mi?

4.

Haberle ilgili bilgileri yetkili kişilerden doğrulatabildiniz mi?

EVET HAYIR

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınız arasında “Hayır” yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
Eğer “Hayır” cevabı vermişseniz, yapamadığınız işlemi ve varsa konularını tekrar ederek ya
da öğretmeninizden yardım alarak eksiğinizi gideriniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

İstihbarat haberi yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Grubunuzla birlikte günlük gazetelerin istihbarat haberlerini yazım teknikleri
açısından diğer haberlerle karşılaştırınız. Aynı karşılaştırmayı haber dergileri
için de yapınız.

3. İSTİHBARAT HABERİ YAZIM
TEKNİKLERİ
İstihbarat haberciliğinde genellikle ters piramit tekniği kullanılır. 5 N 1 K Kuralı titiz
bir şekilde uygulanır.
İstihbarat muhabiri, zamanla yarış içinde olduğu için haberi izlerken haberin yazımını
da kurgulamaya başlamalıdır. Kurgulamak, haberi işlemektir. Haberi işlemek ise verilere
dayanarak haber metnine içerik ve anlam kazandırmaktır. Haber bilgilerini işleme yöntemi,
muhabirin alanında uzmanlaşmasına paralel bir gelişme gösterir.
Haberi yazarken öncelikle haberin en önemli unsuru yani “haberin ne olduğu”
belirlenmelidir. Haberin flaş yani giriş bölümünü oluşturmak son derece önemlidir. Girişte
okurun ilgisini çekecek en yalın bilgiler verilir. Haberin giriş bölümü olayın en önemli ve en
çarpıcı kısmıdır. Kısa cümlelerle açık, sade ve anlaşılır bir şekilde yazılması gerekir.
Haberi ilk iki cümlede, kısaca özetleyecek ifadeler kullanabilmek kadar iyi bir spot ve
başlıkla sunmak da önemlidir. İstihbarat haberciliğinde bütün haber türlerinde olduğu gibi
hem haberi anlatan, hem en ilginç, hem de en kısa başlık tercih edilir Başlıklar içeriği
yansıtacak şekilde, mümkün olduğunca açık ve anlaşılır olmalıdır. Başlıklar haber metninde
tam olarak yer almalıdır. Haberin giriş bölümünün spot ve başlıkla ilişkilendirilmesi gerekir.
Çoğu zaman haberi başlık okutturur. Ne kadar iyi bir haber yazarsanız yazın, başlık, spot ve
giriş cazip değilse, haber fazla kişinin ilgisini çekmez.
Ayrıntılara haberin gövdesinde yer verilmeli, gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır.
Haber bilgileri önemliden önemsize doğru sıralanmalıdır. İstihbarat haberlerinde genelde
haber gövdesine, olayın geçtiği yer (salon, mahkeme vb.) yazılarak girilir. Yani 5 N 1 K’nın
“Nerede” sorusunun yanıtı ile başlanır. Bu klasik bir kalıptır. Ancak farklı yöntemler de
kullanılabilir. Haberin bir iç bütünlüğü olmalı; dağınık, karışık, belirsiz ifade kullanımından
kaçınılmalıdır. Haber kaynağının ifadelerine sadık kalınmalı, hiçbir şekilde
değiştirilmemelidir. Ancak haber kaynağının maddi hataları ya kullanılmamalı ya da
düzeltilerek (içeriği bozulmadan) metne yansıtılmalıdır. Yorum yapmadan bilgiler
aktarılmalıdır.
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Gökçek'ten su tasarrufu için radikal tedbir
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'nın 6 aylık su
rezervinin kaldığını belirterek, aldıkları önlemlere uymayanlara büyük cezalar
vereceklerini söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'nın 6 aylık su
rezervinin kaldığını belirterek, ''Su sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla birtakım
önlemler alacağız. Bu önlemlere uymayanlara büyük cezalar vereceğiz'' dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Gökçek başkanlığında ASKİ salonunda
toplandı. Toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Gökçek, Ankara'nın günlük
su ihtiyacının ortalama 1 milyon metre küp olduğunu, ancak yaz aylarında buharlaşma
nedeniyle su kaybının daha da arttığını kaydetti.
Gökçek, alınacak tedbirler kapsamında Kesikköprü'den getirilecek su miktarını 750
bin metre küpe çıkaracaklarını belirterek, ''Hem ASKİ'ye yetki alıyoruz, hem de
borçlanma için yetki alıyoruz. Devlet Planlama Teşkilatıyla bu konuda görüşülmek
suretiyle, 750 bin metre küp suyu getirmeyi planlıyoruz'' bilgisini verdi.
Belediye Meclisine sunacakları önergeyle su sıkıntısı konusunda çeşitli önlemler
alacaklarını anlatan Gökçek, şunları söyledi: ''Bu önlemlere uymayanlara Çevre ve
Belediye kanunlarına göre cezalar uygulanacak. Çevre Kanunu'na göre çok yüksek
cezalar var. Vereceğimiz cezalar zaten küçük cezalar olursa caydırıcı olmaz. Büyük
cezalar vereceğiz maalesef, üzülerek söylüyorum.''
Gökçek, bir gazetecinin ''Suya zam yapılması söz konusu mu?'' sorusuna, ''Şu anda
zam düşünmüyoruz. Ama ileriki safhalarda çok sıkıntıda kalırsak caydırıcı olması
bakımından 10 metre küpten sonraki tüketimlere çok yüksek bir miktarda fiyat
koyabiliriz. Kesikköprü devreye girene kadar'' yanıtını verdi.
-ÖNLEMLERGökçek, planladıkları önlemleri şöyle sıraladı: - Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve ilk
kademe belediyelerinin; Park ve bahçelerini, ASKİ'den izin almak kaydıyla içme
suyuna elverişli olmayan kuyulardan temin edeceği sularla, su tankeri ile yapması,
kesinlikle şebeke suyu kullanmaması,
- Büyükşehir Belediye sınırları içindeki özel şahıs ve kuruluşlar ile tüm kamu
kurum ve kuruluşlarına ait tüm yeşil alanların tanker suları ile sulanması,
- ASKİ'nin veya DSİ'nin müsaadesi olmadan hiçbir yeni kuyu açımına, yer altı
sularının kesilmemesi için müsaade edilmemesi, - Hortumla araç yıkamanın
yasaklanması, ancak kova ile araba yıkanmasına müsaade edilmesi, - Araba yıkama iş
yerlerinin kuyu suyu veya tankerle getirecekleri kuyu suları ile araç yıkamalarına
müsaade edilmesi, şebeke suyu kullanmalarının yasaklanması,
- ASKİ tarafından su tasarrufu konusunda halkı uyarıcı ilanlar yapılması, şehir
içinde anons arabalarıyla uyarıda bulunulması, Belediye Meclisi toplantısında daha
sonra Gökçek'in açıkladığı önlemlere ilişkin önerge görüşüldü. Önerge, son şeklinin
verilmesi amacıyla komisyonlara gönderildi.
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-ASKİ'YE BORÇLANMA YETKİSİBelediye Meclisi toplantısında, Ankara'nın su sorununun çözülmesi amacıyla
ASKİ'ye 1 milyar 72 milyon YTL borçlanma yapması konusunda yetki veren önerge
de oy çokluğuyla kabul edildi. CHP'li Meclis üyelerinin bu önergeye karşı çıkarak,
''borçlanmayla Ankara'nın geleceğinin ipotek altına alındığını'' söylemeleri üzerine
Gökçek, ''Bu kararı bugün almamız lazım. Ankara'nın susuzluğa tahammülü yok'' dedi.
Belediye Meclisi toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Batıkent'te
tamamlanma aşamasına getirdiği 68 bin metre karelik parka, geçtiğimiz günlerde vefat
eden TBMM Başkanvekili ve eski Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer'in adının
verilmesi de kararlaştırıldı. AA
Haberin gövdesi yazılırken sık sık paragraf değiştirilmeli, iki üç paragrafta bir ara
başlık kullanılmalıdır.
Haber yazılıp bitirildikten sonra mutlaka yeniden okunmalı ve gerekli düzeltmeler
yapılmalıdır. Doğal olarak, hemen herkesin gözünden kaçan ufak tefek hatalar olacaktır.
Kimi zaman bu hatalar ufak tefek olmaktan çıkıp vahim boyutlara da gelebilir. Bunları
başlangıç aşamasında engellemenin yolu ve yöntemi, muhabirin yazdığı haberi en az iki kez
okumasıdır. İlk okuma haberin mantığı, ikinci okuma dil ve üslup açısından yapılmalıdır.
Farklı konulardaki istihbarat haberlerinin yazım yöntemlerinin ayrıntılarına değinelim:
(Haberlerin yazımı ile ilgili genel kuralları inceledikten sonra, sizler de atölye ortamında
istihbarat haberi yazım uygulamaları yapınız. )

3.1. Polis-Adliye Haberlerinin Yazımı
Polis-adliye haberleri, hukuksal bilgisi olmayan bir kişinin de rahatça anlayabileceği
şekilde yazılmalıdır. Bu tür haberlerin yazımında genellikle ters piramit tekniği kullanılır.
“Hürriyet Gazeteciliği” kitabında, polis adliye haberlerinin yazımında dikkat edilmesi
gereken noktalar şöyle sıralanmaktadır:




Mahkeme kararıyla sabit olmadıkça, herkes suçsuzdur. Bu nedenle kim olursa
olsun herhangi bir kimseyi suçlayıcı ifade kullanılamaz. Polis açıklamaları
üzerine kurulan haberlerde, “sanık, katil, cani” gibi tanımlamalara yer
verilmemelidir. Mahkemede yargılanmaya başlanana kadar insanlar “sanık”
değil, yalnızca “zanlı” dır. Çünkü söz konusu kişi, belki savcılıkta, belki de
sorgu hâkimliğinde ifade verdikten sonra, yargılanmasına gerek duyulmadan
serbest bırakılacaktır. Bu nedenle, bu tür haberlerde çok dikkatli olmak şarttır.
Dolayısıyla, “Dev-Sol militanı 13 kişi yakalandı” yerine; “Dev-Sol militanı
oldukları öne sürülen 13 kişi yakalandı” demek gerekir. Çünkü onları yakalayan
polis, öyle oldukları iddia etmektedir.
Bütün mahkeme haberlerinde 18 yaşından küçük olanların isimleri yalnızca baş
harfleriyle belirtilmeli, fotoğraf kullanılması durumunda yüzlerinin
tanınmamasına dikkat edilmelidir. Aynı şey, zina gerekçesiyle açılan davalar
için de geçerlidir.
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Yine mahkeme haberlerinde, “Karısını öldüren Ahmet Korkmaz, dünkü
duruşmada….” türünden ifadelere yer verilmemelidir. Çünkü Ahmet Korkmaz’
ın karısını öldürüp öldürmediği ancak mahkemenin vereceği karardan sonra
ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu gibi durumlarda, “Karısını öldürdüğü
iddiasıyla yargılanan Ahmet Korkmaz….”şeklinde yazmak gerekir.
“Tutuklanarak cezaevine gönderildi” ifadesi yanlıştır. Ya “tutuklandı” ya da
“cezaevine gönderildi” ifadesi tercih edilmelidir. İnsanlar tutuklandıklarında
zaten cezaevlerine gönderilirler. Cezaevine gönderilen insan da tutuklanmış
demektir. Ayrıca, hangi cezaevine gönderildiği biliniyorsa mutlaka
belirtilmelidir.
“Tutuklu” ya da “hükümlü” kavramları aynı şeyi ifade etmez. Bu nedenle doğru
kullanımına özen gösterilmelidir. “Tutuklu”, hüküm giymemiş sanıkların genel
tanımıdır. “Hükümlü” kavramı ise suçu sabit görülüp cezaya çarptırılmış kişiler
için kullanılır.
“Ölü ele geçirildi” sözü hem mantığa, hem de Türkçeye aykırıdır. Mal ya da
silah ele geçirilir. İnsan ise ölü ya da diri ele geçirilmez. Yakalanır ya da
öldürülür. “Tahliye edilip salıverildi” demek de yanlıştır. Çünkü “tahliye” zaten
“salıverilme” demektir. Anlamı bilinmeyen tam olarak bilinmeyen kelimelerin
kulak alışkanlığıyla kullanılması, bu tür hatalara zemin hazırlamaktadır. Bunun
için, anlamı tam olarak bilinmeyen kelimeler kullanılmamalıdır.
Sıkça yapılan hatalardan birisi de “gözaltı”na alınan bir kişinin “gözlem” altına
alındığını yazmaktır. “Gözlem altına alınmak” eski deyimle “müşahede altına
alınmak” tır. Dolayısıyla, Adli Tıp ile ilgili bir konudur. Polis ise “gözlem
altı”na değil “gözaltı”na alır.
“Çılgın katil üç kişiyi kurşuna dizip intihar etti” türünden ifadeler de yanlıştır.
“Kurşuna dizmek”, askeri bir cezadır. Ayrıca; “katil”in çılgın olduğu nereden
bilinmektedir. Gereksiz sıfat kullanımı haberin kalitesini ve inandırıcılığını
azaltır. “Ahmet Korkmaz, üç kişiyi öldürüp intihar etti.” şeklinde yazmak en
doğrusudur. “İntihar” kelimesi de sadece ölümle sonuçlanan durumlarda
kullanılmalıdır. Çünkü apartmanın üçüncü katından atlayıp da sağ kalan insanın
yaptığı intihar değil, intihar teşebbüsüdür.
“Cadde ortasında infaz” gibi ifadeler de yanlıştır. İnfaz, “uygulama, yerine
getirme” demektir. Dolayısıyla, “öldürme” anlamına gelmez. Örneğin, idam
cezası; “infaz” edilir. Cadde ortasında ise cinayet işlenir.
Korsan gösteri yerine, izinsiz ya da yasadışı gösteri denilmelidir.
Boğaz Köprüsü’nden atlayarak intihar eden Hamit Şentürk’ ün cesedi boğulmuş
olarak bulundu” gibi tuhaflıklar, hem muhabirin hem de gazetenin itibarını
sarsar. Çünkü “ceset boğulmaz.” Aynı şekilde, “6 Eylül tarihinden beri kayıp
olan Güroymak’ın cesedi dün akşam 17.30’da Bozkurtlar’ ın evinde ölü olarak
bulundu” da denilemez. Cesedin “diri” olarak bulunma ihtimali var mıdır?
“Taksicilik yapan Burhan Aydın, müşteri olarak aldığı bir kişi tarafından gasp
edildikten sonra kafasına tek el ateş edilerek öldürüldü” cümlesinde de benzer
tuhaflıklar vardır. İnsanlar gasp edilmez, eşya ya da para gasp edilir. Doğru
ifade, “Parası gasp edildikten sonra öldürüldü…” olmalıdır.
“Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.”cümlesindeki ifade de yanlıştır. Çünkü
duruşmaların geri bir tarihe ertelenmesi pek mümkün değildir. Bu nedenle,
mutlaka ertelendiği tarih belirtilmelidir.
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“Namus cinayeti” gibi ifadelerden de mutlaka kaçınmak gerekir. Çünkü bu tür
ifadeler, cinayeti mazur, hatta meşru gösterebilecek bir zemin ve zihniyet
oluşturmaktadır.
“İmam nikâhlı eş” kavramı da, bu durumu meşrulaştırma tehlikesine sahiptir.
Resmi nikâh olmadan imam nikâhı kıyılması yasalara göre zaten suçtur.
Gazeteci, yasaların suç saydığı eylemleri meşru hale getirmemelidir.

Aşağıdaki haberi polis-adliye haberi yazım kuralları açısından inceleyiniz.

'Bonus çetesi' İzmir'de yargılanacak
17 sanıklı çete, 5 bin oto hırsızlığıyla suçlanıyor
31.01.2006
Antalya'da geçen kasım ayında yakalanan ve 5 bin oto hırsızlığı olayının faili olduğu ileri
sürülen 3'ü kadın 17 kişilik organize suç şebekesi üyelerinin yargılamasına devam edildi. 5 ile
15 yıl arasında hapisleri istenen 13'ü tutuklu sanıklardan polis memuru Emrah. İ. tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakılırken, mahkeme davayla ilgili "görevsizlik kararı' verdi. En
çok hırsızlık yapana en yüksek prim verildiği için "Bonus çetesi' olarak anılan çeteyle ilgili
davanın İzmir'de görülmesi kararlaştırıldı.
"Serdarlar Çetesi' olarak da bilinen çetenin çökertilmesine yönelik operasyonlar, geçen yıl
bir polis memurunun çete lideri İsa S. ve 3 yakınını görüp yakalamak istemesinin ardından
başladı. İ. S., eşi Gönül S., kardeşleri Murat S., Seyran S., kendilerini yakalamak isteyen polis
memuruna önce silah çekmiş, ardından otomobillerine binerek kaçmak istemişti.
Uzun bir kovalamacanın ardından yakalanan zanlıların verdiği ifadeler doğrultusunda, kentte
bulunan 35 ayrı eve 100 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. "Sahil' adı verilen
operasyonda, Merdan S., Ertuğrul S., Cabbar S., Ali K., Hikmet K., Uğur B., Narin B. ile
Antalya Emniyeti Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cengiz T. Ş.,
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Murat E., Gazipaşa İlçe Emniyet
Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ercan İ., 8'inci Asliye Hukuk Mahkemesi mübaşiri Musa
N., Antalya Cezaevi İnfaz Memuru İzzet A. ve Adliye İnfaz Kalemi'nde görevli memur Toygan
K. yakalandı.
Zanlıların, 1997 yılından bu yana meydana gelen 5 bin otodan hırsızlık, ayrıca 600
yankesicilik ve dolandırıcılık olayının faili oldukları iddia edildi. Zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları
mahkeme tarafından tutuklanırken, Ahmet Ç., Toygan K., Hikmet K., İzzet A., Turgay D.,
Hüseyin A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
BİR ZANLI SERBEST
Bugün 6'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklardan
polis memuru Ercan İ., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. "Görevsizlik kararı' veren
mahkeme, davanın İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesini kararlaştırdı.
BONUS ÇETESİ
"Bonus çetesi' olarak anılan çete üyelerinin puan usulü çalıştığı, en çok hırsızlık yapana
yüksek puan verildiği ve elde edilen gelirden en yüksek payı ayırdığı ortaya çıktı. Hırsızlık
mallarından bir kısmını sakladığı belirlenen çete üyelerine ise günlerce işkence yapıldığı
belirlendi. Çetenin liderliğini ise, karı koca olan İsa- Gönül S. çiftinin yaptığı açıklandı.
DHA
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3.1.1. Cinayet Haberi
Cinayet haberlerinde genellikle ters piramit tekniği kullanılsa da dörtgen ya da düz
piramit tekniği ile de bu tür haberlerin yazıldığı görülür. Cinayet haberlerine Emniyetten izin
alınarak telsiz dinlenmesi, emniyet bültenlerinin takip edilmesi ve istihbarat merkezine
yapılan bildirimlerin izlenmesi yöntemleriyle ulaşılabilir.
Cinayet haberi yazılırken dikkat edilecek noktalar ise şunlardır:

Emniyet yetkililerinden olay ve kişiler ile ilgili bilgi alınması,

Olayın tanıkları ile görüşülerek bilgi alınması

Olaya karışan kişileri tanıyan kişilerden ve yakınlarından dikkatli ve özenli bir
biçimde bilgi alınması

Ölü ve yaralı sayısının kesin bir biçimde öğrenilmesi

Olaya adı karışanların, kimlikleri, adresleri ve yaşamları hakkında bilgi
toplanması

Olayla ilgi olarak aranan kişiler varsa bunların kimliklerinin ve eşkâllerinin
tanımlanması.

18 yaşından küçüklerin kimliklerinin açık bir biçimde yazılmasının Basın
Kanunu çerçevesinde de yasak olduğunun bilinmesi

Cinayetin olası nedenleri ve sonuçlarının farklı kaynaklardan öğrenilmesi

Olayın neden ve sonuçlarının duygusallıktan arınılarak aktarılması

İleri sürülen nedenlerle ilgili olarak bir kez daha “iyi ama niye” sorusunun
sorulması

Cinayette kullanılan aletler ve uygulanan yöntemin kesin bir biçimde
öğrenilmesi

Mümkünse yaralıların, zanlıların, emniyet görevlilerinin, adliye doktorunun ve
diğer görevlilerin sözlerinin kaydedilmesi

Görgü anıklarının ve olayla ilgili diğer kişilerin sözlerinin kaydedilmesi

Zanlının yakalanması ve mahkeme sürecinin takip edilmesi

Ölülerin defnedilmesi sürecinin takip edilmesi

Haberin başka kişilere örnek olmasının önlenmesi için en ince ayrıntılara kadar
olayın aktarılmamasına özen gösterilmesi

Olayda suçlanan kişinin “zanlı” olduğunun akıldan çıkarılmaması

Zanlının itirafta bulunması halinde bile mahkeme tarafından verilmiş kesin
hüküm bulunmadıkça “masum” olduğunun kabul edilmesi

Fotoğraf: 3.1: Bir cinayet haberi fotoğrafı
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Bir cinayet haberinin genellikle en önemli unsuru “kim?” sorusu olduğuna göre, ölen,
yaralanan ve cinayet zanlısı kişi veya kişilerin görüntülerinin bu haberde bulunması
beklenebilir. Ancak bu görüntülerin nasıl olacağı sorusu önemlidir.
Cinayet haberinde üzerinde önemle durulması gereken konu, cinayet sonucu hayatını
kaybeden kişi veya kişilerin olay yerindeki görüntülerinin yayınlanıp yayınlanmaması ya da
hangi biçimde yayınlanacağının belirlenmesidir. Bu anlamda sorulacak ilk soru “bu
görüntünün yayınlanması hangi kamu yararını sağlayacaktır?” sorusu olabilir. Dolayısıyla
olaya adı karışan kişilerin kişilik haklarına da saygılı bir biçimde meslek etiği ve hukuksal
metinler çerçevesinde yayın yapmak mümkün olabilecektir.
Cinayet kurbanlarının ve zanlısının olaydan önceki görüntülerine ulaşılabilir.
Cinayetin işlendiği olay yeri ve cesetler yayın koşullarına uygun biçimde görüntülenebilir.
Zanlının gözlem altındaki ya da mahkeme salonundaki görüntüsüne yer verilebilir. Bunun
dışında kamu yararı içermeyen, toplumda korku, acı ve şiddet duyguları uyandıracak, duygu
sömürüsüne varan, daha sonra bir başka cinayete örnek olma niteliği taşıyabilecek, kişilik
haklarını ve manevi şahsiyetlerini rencide edici nitelikte ve 18 yaşından küçüklerin
görüntülerine yer verilmemesi habercinin sorumluluk anlayışının bir gereği olarak
görülmektedir.

3.1.2. Trafik Kazası Haberinin Yazımı
Trafik kazası haberleri genellikle ters piramit tekniği kullanılarak yazılır Trafik kazası
haberlerinde, kazaya karışan araçların plakaları, sürücüleri, kazanın şekli, ölen ya da
yaralananların sayıları ve adları doğru aktarılmalıdır. Trafik kazası haberinin ilginç bir
öyküsü varsa bunun da işlenmesi sağlanmalıdır.
Haber dilinde trafik kazaları, olmaz, oluşmaz, gerçekleşmez, “meydana gelir.”
Bir trafik kazası duyulduğunda öncelikle söz konusu kazada kaç kişinin öldüğü, ya da
yaralandığı merak edilir. Araçlardaki hasar daha sonra ilgilenilen bir konudur. Haberin
girişinde önemli bilgilere yer verilir. Gövdesinde ise ayrıntılar verilmeye başlanır. Trafik
kazası haberinin yazımında, “….meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi de
yaralandı” cümlesinde olduğu gibi, dahi” anlamına gelen “de” eki kullanılmamalıdır.
Kesinlik kazanmadıkça olayın meydana geliş şekli konusunda, “aniden”, “hatalı sollama”,
“aşırı hız ve dikkatsizlik”, “sürücünün alkollü ya da uyuyor olması” gibi nitelemelerden
kaçınılmalıdır. Kaza nedenleri; kazaya karışan kişi, bir yaralı ya da yetkilinin ifade etmesi
durumunda, “belirtildi, bildirildi, öğrenildi” sözcükleri kullanılarak, aktarılmalıdır.
Özellikle, “5 kişi ölürken, yaralanan üç kişi Kartal Devlet Hastanesi’nde tedavi altına
alındı.” ya da “5 kişi ölürken, sürücü gözaltına alındı.” gibi cümle kalıplarından
kaçınılmalıdır. Bunun yerine, “5 kişi öldü. Yaralanan üç kişi Kartal Devlet Hastanesi’nde
tedavi altına alındı” ve “5 kişi öldü. Sürücü gözaltına alındı.” diye yazılmalıdır.
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Yine sıkça rastlanılan “yaralılar, Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına
alındı.” ya da “Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı” gibi kalıpları
da kullanmamak gerekir. Bunun yerine, “Yaralılar, Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırıldı.” ya da
“Şişli Etfal Hastanesi’nde tedavi altına alındı.” ifadeleri yeterlidir. Trafik kazası haberlerinde
ölen ve yaralanan kişilerin isimlerinin yanına parantez içinde yaşları da belirtilmelidir.
Trafik kazasının yeri bildirilirken, “E–5 karayolu üzerinde meydana gelen…” yerine
“E–5 karayolunda” yazmak yeterlidir.
Trafik kazasına karışan taşıtlar araba değil, araç olarak ifade edilmelidir. Trafik kazası
haberlerinin başlıklarında ya da giriş cümlelerinde, “trafik canavarı yine can aldı, Azrail
nöbetteydi, Azrail iş başında” gibi yoruma açık yakıştırmalar yapılmamalıdır.
Aşağıdaki haberi inceleyerek, trafik kazası haberi yazım kuralları açısından
değerlendiriniz.
Çarptı, öldürdü kaçtı
Sevgililer Günü'nde kız arkadaşıyla felekten bir gece geçiren Özkan S., eğlence
dönüşü hız gösterisi yaptı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların içine daldı; sürüklediği
otomobilde bir kişi sıkışarak öldü. Alkollü canavar polisi atlatıp kaçtı
Sevgililer Günü'nde kız arkadaşı ve arkadaşlarıyla barda eğlendikten sonra Beşiktaş
Barbaros Bulvarı üzerinde hız denemesi yapan alkollü trafik canavarı ölüm saçtı. Olay
önceki gece, saat 02.30'da meydana geldi. Kız arkadaşı ve üç erkek arkadaşıyla birlikte
felekten bir gece geçiren Özkan S., dönüşte, aşırı alkollü olmasına rağmen
direksiyonun başına geçti. Selen, otomobiliyle Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda hız
denemesi yapmaya başladı.
KAFASI SIKIŞTI
Direksiyon hâkimiyetini kaybeden Selen, kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin içine
daldı. S.'nin aracı, Halil Ç. yönetimindeki otomobil ile Şeref E.'nin kullandığı ticari
taksiye arkadan çarparak sürükledi. S.'nin çarptığı özel otomobil hurda haline
dönüşürken; sürücü Ç.’nin kafası arka koltukla kapı arasında sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin
uzun uğraşıları sonucu Ç., araçtan çıkarıldı; ancak, hastaneye götürülemeden yaşamını
yitirdi.
POLİSİ KANDIRDI
Ölüm saçan S. ise, polise durumunun kötü olduğunu söyleyerek hastaneye gitmek
istedi. Polis de, S yi ambulansa bindirerek Taksim İlkyardım Hastanesi'ne gönderdi.
Arabasında bulunan airbag sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlatan alkollü canavar
Özkan S., hastaneye gitmesine rağmen, içeri girmedi. Hastanenin kapısında ticari
taksiye binen Özkan S., kaçarak kayıplara karıştı. (Sabah)
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3.1.3. Emniyet Bülteninden Haber Yapma
Emniyet bültenindeki bilgiler genellikle haber yapılmasını kolaylaştıran nitelikte
5N1K formülündeki soruların yanıtlarına sahiptir. Ancak olayla ilgili görüntüler ve diğer
ayrıntılar bültende yer almaz. Bülten ele alındığında ilk yapılacak iş hangi olayların haber
olma niteliği taşıdığına karar vermektir. Bu aşamadan sonra haber yapılacak olayın “ne olayı
olduğu” üzerinde düşünülmelidir. Bültende bütün olaylar aynı standart biçimde yazıldığı için
hangi olayın ne kadar önemli olduğu ya da olayın hangi yönünün daha önemli olduğu
muhabir tarafından değerlendirilmelidir. Ardından haberin giriş cümlesi ile haber yazma
aşamasına geçilebilir.
Olayın ne olduğunu tanımlayan haber girişi yazıldıktan sonra, genellikle “emniyet
müdürlüğünden alınan bilgiye göre” ya da “emniyet müdürlüğünden bildirildiğine göre” ya
da “emniyet müdürlüğünün verdiği bilgiye göre” gibi ifadelerle haber kaynağı belirtilir.
Daha sonra genellikle ters piramit tekniğine uygun biçimde olayın diğer unsurlarına yer
verilir.
Emniyet bültenlerindeki bilgilerden hareketle 5N1K formülüne uygun haber metinleri
hazırlamak mümkündür. Ancak haberi renklendirmek ve diğer soruların da yanıtını bulmak
için bütün ile yetinmemek muhabirliğin ustalıklarındandır.

3.2. Sağlık Haberlerinin Yazımı
Sağlık haberlerinin yazımımda diğer istihbarat haberlerinde olduğu gibi genellikle ters
piramit tekniği kullanılır. Haberin tıbbi terimleri bilmeyen kişilerin bile rahatça
anlayabileceği şekilde açık, sade ve anlaşılır bir tarzda yazılması gerekir.
Sağlık haberlerinde doktorların bilgisinden yararlanılmalı, bilimsel yönleri ön plana
çıkarılmalıdır. Ancak kişisel olarak doktorun kendisinin ve kurumunun reklâmını yapacak
tarzda haber yazılmamalıdır. İlaç alanındaki yenilikler, ilaçların ticari ismi belirtilerek haber
yapılmamalıdır.
Sağlık konusunda sansasyondan kaçınılmalı, insanlara umutsuzluk ve sahte umut
verecek haberler hazırlanmamalıdır. Tıbbi alandaki araştırmalar kesinleşmiş sonuçlar gibi
yayınlanmamalıdır. İlaç tavsiyesinde mutlaka uzmana danışılmalıdır.
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Aşağıdaki haberi inceleyiniz. Sizler de farklı konularla ilgili sağlık haberleri yazınız.
Hamileler fast-food'tan uzak durmalı
İZMİR, (DHA)
EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi
Doç. Dr. ….. ……., hamilelerin beslenmelerine çok dikkat etmesi gerektiğini belirterek,
“Gebe ve süt veren anneler patates cipsi, 120 santigrat derecenin üstündeki sıcaklıklarda
kızarmış patates ve yüksek ısıda fırınlanmış gıdalardan uzak durmalı” dedi.

Fotoğraf: 3.2: Zararlı yiyeceğe örnek

Doç. Dr. ….., son araştırmalarda kansere sebep olabilen ‘Acrylamid’ adlı kimyasal
maddenin yüksek sıcaklıklarda hazırlanmış bazı gıdalarda gıdanın bünyesinde
oluştuğunun ortaya çıktığını belirtti. Doç. Dr. ………, şöyle devam etti:
“Gıdaların yapısında bulunan bazı şeker ve proteinlerin yüksek sıcaklıklardaki
reaksiyonları sonucunda Acrylamid oluşabildiği kanıtlandı. Yapılan çalışmalar bunun
dışında gıdanın yapısında bulunan yağların da bu maddenin oluşumundan sorumlu
olabileceğini gösterdi. Alman ve Amerikalı araştırmacıların yayımladığı araştırmalara
göre gebe kadınlarda ve süt veren annelerde kansere sebep olabilen bu kimyasal ajanı
içeren gıdaların kısıtlanması veya kesilmesi önerilmiştir. Günümüzde Acrylamid oranı
yüksek yiyecekler olarak ısıtılmış nişastalı gıdalar, özellikle patates cipsleri, yüksek
ısılarda kızartılmış patatesler, bisküviler, fırın ürünleri, ızgara yemekler, filtre kahve
sayılabilir. Fetüs ve yeni doğanlar bu maddenin zararlı etkilerine karşı özellikle hassas
olduğu için gebe kadınlar ve süt veren anneler bu konuda uyarılmalıdır.”
Acrylamid'in bebeklerin zihinsel gelişiminde zararlı etkilere yol açabileceğini
açıklayan Doç. Dr. ……, “Kızartılmadan pişirilen ya da kaynatılarak yenen patates, gebe
ve süt veren anneler tarafından sağlıklı kabul edilebilir. 120 derece ve altında kızartılmış
patates çok az miktarda Acrylamid içerir ve besin olarak güvenlidir. Fakat yüksek
sıcaklıklarda kızartılan patates, cips, fırınlanmış ve ızgara gıdaların aşırı tüketimi
konusunda dikkatli olunmalıdır. Bu açıdan fast-food gıda tüketimine de dikkat
edilmelidir” diye konuştu.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İkinci uygulama faaliyetini gerçekleştirirken izlediğiniz bir haberle ilgili bilgilerden
yararlanarak, aşağıdaki uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz.
İşlem Basamakları
 Haber bilgilerini öncelik ve öneme göre
sıralayınız.

Öneriler


Haberin en önemli
bölümünü belirleyiniz.



Haberinizin en önemli ve çarpıcı
unsuruna kısa ve özet biçimde girişte
yer veriniz.



Haberin ayrıntılarını önem derecesine
göre sıralayarak, açık, kesin ve kısa
cümlelerle,
tekrara
başvurmadan
gövdede yazınız..

 Haberin girişini yazınız.

 Haberin gövdesini yazınız.

ve

çarpıcı

 Haberin başlığını yazınız.

 Haberin içeriğine uygun ana başlık ve
gerekiyorsa diğer başlıkları kısa, çarpıcı
ve haberin girişiyle bağlantılı biçimde
oluşturunuz.

 Haberi şekil ve içerik açısından kontrol
ederek, gerekli düzeltmeleri yapınız.

 Haberinizi dikkatli bir şekilde izleyiniz.
 Haberinizdeki
yazım
yanlışlarını
düzeltiniz.
 Haberinizdeki
mantık
hatalarını
düzeltiniz.
 Haberinizdeki anlatım bozukluklarını
düzeltiniz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama Faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değişerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Haber bilgilerini öncelik ve öneme göre sıralayabildiniz mi?

2.

Haberin girişini yazabildiniz mi?

3.

Haberin gövdesini yazabildiniz mi?

4.

Haberin başlığını yazabildiniz mi?

5.

Haberi şekil ve içerik açısından kontrol ederek, gerekli
düzeltmeleri yapabildiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınız arasında “Hayır” yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
Eğer “Hayır” cevabı vermişseniz, yapamadığınız işlemi ve varsa konularını tekrar ederek ya
da öğretmeninizden yardım alarak eksiğinizi gideriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki ifadeleri dikkatli bir şekilde okuduktan sonra doğru seçeneği
işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi istihbarat haberciliğinin konularından biri değildir?
A) Sağlık haberleri
B) Eğitim haberleri
C) Belediye haberleri
D) Spor haberleri

2-

Aşağıdakilerden hangisi istihbarat muhabirinin sahip olması gereken özelliklerden
biri değildir?
A) Sorumlu olduğu alanın gündemini takip etmekle yetinmelidir.
B) Mutlaka fikri takip yapmalıdır.
C) Asla pes etmeyen bir yapıya sahip olmalıdır.
D) Girişken olmalıdır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi istihbarat haberciliğinin haber kaynakları arasında yer alır?
A) Ticaret odaları
B) Milli Eğitim Bakanlığı
C) Spor kulüpleri
D) Sanayi odaları

4.

Aşağıdakilerden hangisi İstihbarat Şefi’nin görevleri arasında yer almaz?
A) Diğer gazetelerde çıkan haberlerden, istihbarat servisinin çalışmasını
değerlendirme
B) Gündem toplantılarına katılma
C) Sayfaya girecek haberleri belirleme
D) İstihbarat muhabirlerinin takip edeceği haberlerin koordinasyonunu sağlama.

5.

Aşağıdakilerden hangisi mutlaka uzman görüşüne yer verilmesi gereken haber
türüdür?
A)Cinayet haberleri
B) Kaza haberleri
C)Sağlık haberleri
D) Toplantı haberleri
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

6.

7.

8.
9.

İstihbarat servisinden, Haber Merkezi’ne gelen haberlerin ağırlık merkezini, polis ve
adliye haberleri oluşturur. Bu haberlere kitle gazetelerinde ……….. …………yer
verilir.
Polis, adliye, belediye, eğitim, hastane, havaalanı, sivil toplum örgütlerinin
faaliyetleri gibi bir kentte olabilecek günlük organizasyonların hepsi ……..
……..kapsamına girer.
İstihbarat Servisi’nde …….. ………haber takibi yapılır.
İstihbarat servisinde görev yapan muhabirlerin ……. ……. gazeteciliği olarak
nitelendirilen, haber kaynağı ile yüz yüze görüşmeden haber hazırlama yönteminden
uzak durmaları gerekir.
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10.

İstihbarat haberlerinin yazımında en çok kullanılan teknik ……. …………..
Tekniği’dir.

Aşağıdaki ifadeleri dikkatli bir şekilde okuyarak doğru ise D yanlış ise Y’yi
işaretleyiniz.
11. ( ) Polis merkezinde, hastanelerde, adliyelerde, belediyelerde ve havaalanında görev
yapan istihbarat muhabirleri sürekli gazete merkezine gelmek durumunda değillerdir.
12. ( ) Sağlık haberciliğinde ilaç alanındaki yenilikler, ilaçların ticari ismi belirtilerek haber
yapılmalıdır.
13. ( ) Polis açıklamaları üzerine kurulan haberlerde, “sanık, katil, cani” gibi tanımlamalara
yer verilmemelidir. Mahkemede yargılanmaya başlanana kadar insanlar “sanık” değil,
yalnızca “zanlı” dır.
14. ( ) Devam eden bir haber söz konusu olduğunda olayı izleyen haber ekibi olayla ilgili
gelişmelerin haberini mutlaka merkeze dönerek yazmalıdır.
15. ( ) Trafik kazasına karışan taşıtlar araba değil, araç olarak ifade edilmelidir.
DEĞERLENDİRME
Verdiğiniz cevapları cevap anahtarı ile karşılaştırarak performansınızı ölçünüz. Bu
öğrenme faaliyeti ile ilgili eksikleriniz varsa eksiklerinizi öğrenme faaliyetinden ya da
öğretmeninizden yardım alarak giderebilirsiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Modülü bitirdiniz. Modül sonunda kazanacağınız yeterliği kazanıp kazanmadığınızı
ölçen bir ölçme aracı öğretmeniniz tarafından hazırlanarak size uygulanacaktır. Bu
uygulama sonucunda bir üst modüle geçip geçemeyeceğiniz size öğretmeniniz tarafından
bildirilecektir.

40

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

D
A
B
C
C
Üçüncü
sayfalarda
İstihbarat haberi
24 saat
Masa başı
Ters Piramit
D
Y
D
Y
D
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