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AÇIKLAMALAR 
KOD 321GM0019 

ALAN Gazetecilik 

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Ajans Haberciliği 

MODÜLÜN TANIMI 
Ajans haberciliğinin özellikleri ve tekniğine uygun açık, 

sade, anlaşılır ajans haberi yazımı ile ilgili bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı öğrenim materyalidir. 

SÜRE 40/32 

YETERLİK Ajans haberi yazmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, ajans 

haberciliğinin farklılıklarını inceleyebilecek, tekniğine 

uygun açık, sade ve anlaşılır ajans haberi yazabileceksiniz. 

Amaçlar 

1- Haber ajanslarının özelliklerini ve uluslararası ve ulusal 

önemli haber ajanslarını inceleyebileceksiniz.  

2- Ajans haberciliğinin özelliklerini inceleyebileceksiniz. 

3- Tekniğine uygun ajans haberi yazabileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Sınıf ortamında projektör, gazeteler, TV, İnternet, Türkçe 

sözlük, imla kılavuzu. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme 

araçlarıyla, kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendirebileceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı (çoktan seçmeli, 

doğru yanlış vb.) uygulayarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgileri ölçerek değerlendirecektir. 
 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci  

 

Küreselleşen dünyamızda haber olgusu giderek önem kazanırken, habere ulaşım da 

önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Medya kuruluşlarının dünyanın dört bir 

yanında muhabirleri bulunmadığından habere ulaşmak denildiğinde akla ilk gelen kuruluşlar 

haber ajansları olmaktadır. 

 

Haber ajansları, basındaki hızlı ve güvenilir haber akışını sağlayan son derece önemli 

kuruluşlardır. Kitle iletişim araçlarının haber, bilgi ve görüntü gereksinimini önemli ölçüde 

sağlayan bu kuruluşlar, ülkemizde ve dünyada basın sektörüne damgasını vurmuşlardır. 

 

Günümüzde haber ajansları önemli sorumluluk ve işlev üstlenmişlerdir. Güvenilir ve 

hızlı haber akışını sağlamakla yükümlü olan haber ajansları bir bakıma medya kuruluşlarının 

can damarını oluşturmaktadır. Ajanslardan yararlanmayan televizyon kanalı, gazete ve dergi 

olduğunu düşünmek olası değildir. Haber ajansları kuruluş amaçları ve gerçekleştirdikleri 

hizmetin gereği olarak diğer kitle iletişim araçlarına göre daha büyük boyutta 

örgütlenmişlerdir. Ayrıca, sahip oldukları olanaklar ve sürekli geliştirdikleri teknolojileri 

sayesinde, haber alma ve yayma işlevini diğer kitle iletişim araçlarına oranla daha çabuk ve 

hızlı bir biçimde gerçekleştirmektedirler.  

 

Sizler de bu modülde, uluslararası ve ulusal önemli haber ajanslarını tanıyacak, ajans 

haberciliğinin özelliklerini öğreneceksiniz.  

 

Başarılar diliyorum… 

. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1  
 

 

Haber ajanslarının özelliklerini, uluslararası ve ulusal önemli haber ajanslarını 

inceleyebileceksiniz.  

 

 

 

Okulunuzun bulunduğu bölgede ulusal bir haber ajansını (genel müdürlük, bölge 

müdürlüğü veya bürolar) ziyaret ederek, çalışma sistemleri ve habercilik hizmetleri hakkında 

bilgi edininiz.  

1. HABER AJANSLARI 
 

Küreselleşen dünyamızda, kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte haber 

aktarımının önemi giderek artmıştır. Kitle iletişim araçlarının başlıca haber kaynağı olan 

haber ajansları toplumlar arası iletişimde büyük rol oynamaktadır. Toplumsal ilişkiler ve 

toplumsal olayların giderek gelişmesine paralel olarak dünyanın herhangi bir yerinde 

meydana gelen bir olay diğer yerinde de hissedilmektedir. Bu bağlamda geniş kitlelere haber 

ulaştırmak birinci derecede önem kazanmıştır. Hiçbir yayın organının kendi olanaklarıyla 

dünyadaki bütün olayları izlemesi olası değildir. Bu nedenle bütün basın organları kendi 

dışlarındaki ve herkese açık haber kaynakları olan haber ajanslarına başvurmaktadır. 

Haberlerin dünya çapında geniş kitlelere ulaşmasında dolayısıyla da uluslararası 

haberleşmede son derece önemli ve etkin rol oynayan haber ajansları gerek görsel-işitsel, 

gerekse yazılı basının haber, bilgi ve görüntü gereksinimini büyük ölçüde karşılamaktadır. 

 

1.1. Haber Ajansının Tanımı 
 

Haber ajanslarını kitle iletişim araçlarına ortak hizmet götürme işlevini yerine getiren 

kuruluşlar olarak tanımlayabiliriz. Haber ajansları, haber ve bilgileri doğru, tarafsız, hızlı ve 

ayrıntılı bir biçimde toplayarak, bunları belirli bir ücret karşılığı abonelerine aktaran 

kuruluşlardır.  

 

Ajans kelimesinin ağırlıklı anlamı haber bağlantılıdır. Haber ajansları, haberleri ya da 

haber üretimine ilişkin malzemeyi diğer kitle iletişim araçlarına dağıtmak için 

çalıştıklarından en kısa anlamıyla “toptancı medya” olarak tanımlanmaktadır. 

 

UNESCO tarafından yapılan haber ajansı tanımı ise şöyledir: “Haber ajansı, hukuki 

statüsü ne olursa olsun, genel anlamda haberleri, gerçekleri gösteren ve tanımlayan aktüalite 

belgelerini bulup, bunları kitle iletişim araçlarına –onları ikna etmenin dışında kalmak üzere- 

yayan, yasaların hükümlerine, ticaret kurallarına uygun olarak verildiği ölçüde tam ve 

tarafsız hizmet götüren bir kuruluştur.”  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.2. Haber Ajanslarının İşlevleri 
 

Haber ajansları kuruldukları tarihten itibaren haberleşme sürecinde yer alan 

kuruluşlara haber bulma işlevini üstlenmişlerdir. Günümüzde haber ajanslarının üç temel 

işlevi vardır: 

 

Haber ya da haber için gerekli malzemeleri toplamak 

 Yazılı, görüntülü, sesli haber üretmek 

 Toplanan haber malzemelerini ya da üretilen haberleri, üye olan abonelere 

dağıtmak, müşterilere satmak.  

 

Günümüzde dünya genelinde 180 dolayındaki haber ajansı, kurumların ve bireylerin 

haber gereksinimini karşılamak üzere, günde yaklaşık 13 milyon kelimeden oluşan yeni 

bilgiler yayınlamaktadır. Dünya üzerinde gerçek haber ajansı sayılabilecek 180 ulusal ya da 

uluslararası kuruluşun 50 kadarı Avrupa’da, 35’i Afrika’da; 20 kadarı Arap ülkelerinde, 30’u 

Asya ve Pasifik’te, 15’i Latin Amerika’da kalanı da çeşitli ülkelerde bulunmaktadır. Bu 

ajanslar geniş muhabir ağıyla bütün dünyada örgütlenmişlerdir. Haberi toplayan muhabirler, 

bunları ajans merkezine geçmektedirler. Böylelikle küreselleşen dünyamızda haberlerin 

büyük bir bölümü kitle iletişim araçlarına ilk olarak ajanslar tarafından geçilmektedir. 

Haberlerin geçilmesi sırasında en modern iletişim araçları kullanılmaktadır. 

 

Günün 24 saati haber alma yarışı içinde olan haber ajansları için hız ve zaman çok 

önemlidir. Haber ajansları ellerinde bulunan gelişmiş teknolojik araçlar yardımıyla 

gazetecilerin yaptıkları haber toplama ve iletme görevini ulusal ve uluslararası boyutta 

oldukça hızlı ve yaygın bir biçimde yerine getirmektedirler.  

 

1.3. Uluslararası Haber Ajansları 
 

Haber ajanslarının uluslararası nitelik taşımasının ölçütü, öteki ülkelerde büro açmış 

olmak ya da muhabir bulundurmak değil, doğrudan kamuoyuna haber ulaştıran kitle iletişim 

araçları arasında abonelerinin bulunmasıdır. Uluslararası haber ajansları dünyaya yayılan 

haber ağları sayesinde abonelerine kesintisiz hizmet verebilmektedir. Ajansların haber 

hizmeti verdikleri abone yelpazesi çok geniştir.  

 

Uluslararası Haber Ajanslarının Özellikleri  

Uluslararası haber ajanslarının özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır: 

 

 Birçoğu gazeteler ile radyo ve TV istasyonlarının ortak oldukları kooperatif 

özelliği taşımaktadır. 

 Güvenilirliklerini ve tarafsızlıklarını sürdürmek için kendi ekonomik 

kaynaklarıyla yetinmek gerektiği bilincindedirler. 

 Dış büro ve temsilci sayısının çokluğu nedeniyle kendi kaynaklarından haber 

alma olanağını artırmışlardır. 

 Gerek ülke içinde, gerek ülke dışında abone sayısı çok fazladır. 

 Az fakat öz haber değil, bol ve çeşitli haber vermektedirler. 

 Dış yayınları çok çeşitli ve güçlüdür. 
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 Çok dilde dış yayın yapmaktadırlar. 

 Radyo ve TV’lere özel haber servisi vermektedirler. 

 Çok geniş bir arşive sahip bulunmaktadırlar. 

 İletişim alanında yoğun bir rekabet içinde olduklarından, en yeni ve en gelişmiş 

teknikleri uygulamaktadırlar. 

 Gelişmekte olan ülkelerin ajanslarına teknik ve bilimsel danışmanlık hizmeti 

vermektedirler.  

(Atilla Girgin, Uluslararası İletişim, Haber Ajansları ve AA) 

 

İletişim teknolojilerinin gelişmesi haber akışını kolaylaştırmakta, ancak haberlerin 

iletilmesi için dünyanın birçok yerinde muhabir bulundurmayı gerektirmektedir. Haber 

toplama ve dağıtma işleminin maliyeti yüklüdür.  Bu maliyetin altından da ekonomik yönden 

güçlü olan ülkeler kalkabilmektedir.  

 

Büyük haber ajansları kuruldukları yıllarda birbirleriyle işbirliği içine girmişlerse de 

daha sonraki dönemlerde artan yoğun rekabet ortamının etkisiyle kendi olanaklarını 

kullanmaya başlamışlardır. Ancak teknik olarak bu tarz ayrıcalıklara sahip olmayan 

gelişmekte olan ülkeler uluslararası ajanslara bağlı kalmaktadırlar. 

 

Az gelişmiş ülkelerin ise dünya basınında çok fazla yer almadığı yadsınamaz bir 

gerçektir. Az gelişmiş ülkelerin ekonomileri, teknolojileri ve muhabir sayıları haberleşme 

işleyiş düzeni açısından yetersizdir. Ekonomik açıdan güçlü olan gelişmiş ülkeler, teknolojik 

gelişmelerin de desteğiyle kitle iletişim araçlarını ellerinde tutmaktadırlar.  

 

Bu nedenle dünya haberlerinin dolaşımında tek yönlü ve dengesiz bir düzen söz 

konusudur. Örneğin az gelişmiş bir ülkede meydana gelen çok önemli bir olay çoğu kez 

duyulmamakla birlikte gelişmiş ülkelerin belki de çok fazla önem taşımayan bir haberi tüm 

dünyaya anında yayılmakta ve böylece dünyanın ilgisini çekmektedir. Az gelişmiş ya da 

gelişmekte olan ülkeler genellikle doğal afet, iç savaş gibi çok önemli olaylarla seslerini 

dünyaya duyurabilmektedir.  

 

Uluslararası iletişimdeki eşitsizlik ve dengesizliklere tepki olarak Üçüncü Dünya 

Ülkeleri 1978 yılında, yeni bir ‘Dünya İletişim Düzeni’ oluşturulması için UNESCO 

bünyesinde girişimde bulunmuşlardır. Bu girişim sonucu UNESCO bünyesinde, İrlandalı 

devlet adamı Sean MacBride başkanlığında bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyonun 

hazırladığı “Many Voices, One World”, (Çok Sesli, Tek Dünya) adlı raporda, gelişmiş 

ülkelerle, gelişme hâlinde olanlar ya da üçüncü dünya ülkeleri arasındaki haber akımının 

dengesizliğinin giderilerek, haber toplama ve dağılımının her iki yönde dengeli ve hakça 

yürütülebilmesi için bir dizi öneride bulunulmuştur.  

 

Bu öneriler şöyledir: 

“Ulusal ajansların kurulması, bunların kendi aralarında ve uluslararası nitelikteki 

büyük ajanslarla işbirliği yapmaları, gelişme hâlindeki ülkeler arasında iletişimi 

hızlandırmak ve pekiştirmek için bölgesel haber havuzları oluşturulması.” 
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Raporda, bu amaçların gerçekleştirilmesi için gelişmiş ülkelerden diğer ülkelere bu 

alanda uzman personel gönderilmesi ve hazırlanacak eğitim programlarıyla yerel elemanlar 

yetiştirilmesi de öngörülmüştür. 

 

Uluslararası haber üretim ve dağıtım hizmeti, uzun yıllar Associated Press (AP), 

United Press International (UPI), Agence France Presse (AFP), Reuters ve TASS’ın 

önderliğinde yürütülmüştür. Bu hizmet günümüzde 1970’li yıllarda UPI’ın el değiştirerek 

küçülmesi, 1992’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla TASS’ın (yeni adıyla ITAR-TASS) 

etkinliğinin azalması sonucu, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere kökenli üç 

ajansın etkin denetimi altındadır.  

 

Dünya ülkelerine ulaştırılan haberlerin büyük çoğunluğu AP, AFP ve Reuters haber 

ajansları kaynaklıdır. Daha önce gördüğünüz ‘Basının Doğuşu ve Gelişimi’ modülünde 

saydığımız haber ajanslarının tarihçesi ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Biz burada 

uluslararası haber ajanslarının bugünkü durumu ile ilgili genel bilgilere yer vermekle 

yetineceğiz.  

 

1.3.1. Associated Press (AP) 

 

AP kurulduğu günden bugüne kadar sürekli kendini yenileyerek önemli ajanslardan 

biri hâline gelmiştir. Ajans birçok ilke imza atmış, AP muhabirleri 46, foto muhabirleri 27 

Pulitzer ödülü almışlardır. AP geniş haber kaynakları, yaygın haberleşme ağı, yeni 

teknolojileri kullanması, güvenilirliği ile uluslararası haber ajanslarının en yaygın ve 

etkilisidir. Hâlen özel anlaşmalı foto ve haber muhabirlerinin dışında 600’e yakın teknik 

uzman olmak üzere 3 binden fazla kişi çalışmaktadır. AP bugün 1700’ün üzerinde gazeteye, 

6 bin dolayında TV ve radyo istasyonuna hizmet vermektedir. AP, ABD’nin yanı sıra 112 

ülkede 8 bin 500 dolayında olmak üzere toplam 15 binden fazla abonesi bulunmaktadır. 

145’i ABD’nin eyalet merkezleri ve önemli kentlerinde, 95’i 78 ülkede olmak üzere 240 

bürodan sağlanan haberlerle 6 

dilde, ortalama 20 milyon kelime 

haber, bini aşkın fotoğraf ve 

grafik yayınlamaktadır.  

Dünyanın en büyük haber 

ajansı sayılan AP’nin dış 

ülkelere ulaştırdığı, ABD ile 

ilgili yerel haberlerin oranı, tüm 

yayının yüzde 18’ini 

oluşturmaktadır. AP yayınının, 

ABD’den dış dünyaya 

yayımladığı haberlerin yüzde 

81’i ise dış haberdir. Uluslararası 

ajansların, ulusal kamuoylarını 

etkilemek ya da ilgisiz kılmak 

amacıyla haber seçimlerini 

belirli siyasal ve diplomatik 

ölçütlere göre yaptıkları bir 

gerçektir. AP’nin dış ülkelerden 
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ABD içine ulaştırdığı yerel haber oranı ancak yüzde 1’i bulmaktadır. AP’nin haberlerinin 

yüzde 41’i devletlerarası ilişkileri konu alan haberlerdir.  

 

Türkiye’ye yönelik AP bülteni, günlük ortalama 300 haber içermektedir. Bu haberlerin 

bir bölümü AA tarafından çevrilerek abonelere aktarılmaktadır.  

 

1.3.2. Reuters Ajansı 

 

Dünyanın ABD Başkanı Abraham Lincoln’e yapılan suikast haberlerini Avrupa’ya ilk 

ulaştıran ajanstır. Dünyanın en büyük üç haber ajansından biri olan Reuters, 151 ülkede, 24 

dilde, günde 2 milyon kelimeyi aşan haber servisi yapmaktadır. Abonelerine 263 borsadan 

haber ulaştıran Reuters, ayrıca 93 ülkedeki 310 televizyon kuruluşuna görüntülü haber 

satmaktadır. Toplam 163 ülkede 217 bürosu bulunan ajansın bünyesinde 2 bin dolayında 

haberci, foto muhabiri kameraman olmak üzere toplam 16 bin kişi çalışmaktadır. Reuters’in 

özelliği yalnızca uluslararası haber yayınlamasıdır. İngiliz kitle iletişim araçlarına yerel, 

yöresel ve ulusal haberlerde Press Association (PA) hizmet vermektedir. Reuters’in 

günümüzdeki büyük başarısı, ajans haberciliğinde ağırlığı politik haberlerden mali ve 

ekonomik haberlere kaydırmasının yanı sıra televizyon ve multimedia haberlerine ağırlık 

vermesinden kaynaklanmaktadır. 

Günümüzde gelirinin yüzde 

85’ini İngiltere dışındaki abonelerinden 

sağlayan Reuters’in faaliyetlerinin 

önemli bir bölümünü de radyo ve TV 

haberciliği oluşturmaktadır. Reuters 

Television, 93 ülkedeki 310 kuruluşa, 

TV ve aktüalite filmleri 

pazarlamaktadır. 

Reuters, Türkiye’de dakikada 66 

kelimeden, 5 milyon kelimeye kadar 

hızla aktarılan bilgilerle 4 binin 

üzerinde kullanıcıya hizmet 

vermektedir. Reuters’in, “Türkiye 

Yatırım Servisi” Türkiye ve mali 

piyasaları ile ilgili bilgiler içermektedir. 

Reuters’in İstanbul, Ankara, İzmir ve 

KKTC’de büroları bulunmaktadır. 
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1.3.3. Agence France Presse (AFP) 

 

 

Dünyanın üçüncü büyük haber ajansı konumunda bulunan AFP’nin gelişme 

yıllarındaki en önemli başarısı 6 Mart 1953 günü Stalin’in ölümünü, TASS ajansından 15 

dakika önce flaş haberle bildirmesi olmuştur. Günümüzde AFP, dünya çapında 13 bin 

kullanıcıya hizmet vermektedir.  

 

Ajansın müşterileri arasında 650 gazete, 200 TV şirketi, 400 radyo, 100 ulusal basın 

ajansı ve medya dışında 2 bin abone bulunmaktadır. Böylece ajansın yayınları abone 

ajansların da aracılığı ile 7 bin 6 yüz gazeteye, 2 bin 5 yüz radyoya ve 4 yüz TV şirketine 

ulaşmaktadır. AFP’nin bünyesinde 2 bin dolayında 81 ayrı ulustan kadrolu işçi 

çalışmaktadır. Bunların 1200’ü gazeteci, 200’ü de foto muhabiridir. AFP günde Fransızca, 

İngilizce, İspanyolca, Arapça, Portekizce ve Almanca olmak üzere 6 dilde 2 milyon 

kelimelik yayın yapmaktadır. Ayrıca, her gün 250 renkli fotoğraf ile 80 grafik 

yayınlamaktadır.  

 

AFP’nin önemli özelliklerinden biri, kuruluşundan bu yana Afrika ülkelerine özel bir 

ilgi duyması ve bu ülkelere yönelik haberlere belirli bir ölçüde ağırlık vermesidir. AFP, 

Afrika’nın politik, ekonomik ve kültürel faaliyetlerine ilişkin özel bir bülten 

yayınlamaktadır.  

 

1.3.4. İkincil Konumdaki Uluslararası Haber Ajansları 

 

İkincil konumdaki uluslararası haber ajansları, tüm dünya ülkelerine hizmet 

veremeseler de kendi ülkeleri ve ulaştıkları ülkelerin nüfusları ve dünyanın önemli bir 

bölgesindeki güçleri nedeniyle öne çıkan haber ajanslarıdır. 1990 yılında iki Almanya’nın 

birleşmesinden sonra gelişerek etkisini artıran Alman ajansı Deutsche Presse Agentur 

(DPA), İspanya’nın Latin Amerika’da da etkili bir güce sahip olan ajansı Spanish New 



 

 8 

Agency (EFE), ABD, özellikle de Latin Amerika’da etkili olan İtalyan ajansı Agenzia 

Nazionale Stampa Associata (ANSA), Rusya’nın ITAR-TASS, Çin’in XIN HUA ve 

Japonya’nın KYODO ajansları, dünyanın belli bölgelerinde haber toplama ve dağıtma işini 

yapmaktadırlar. (Ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler, Dr. Atilla Girgin’in Uluslararası İletişim 

Haber Ajansları ve AA kitabından yararlanabilirler.) 

 

Japonya’nın KYODO ajansı dışında söz konusu haber ajanslarının tümü, çeşitli 

yöntem ve ölçütlerle devletlerinden destek görerek yardım almaktadırlar. Bu ajansların da 

çalışma yöntemleri 3 büyük ajansa benzemektedir. Ancak daha çok ülke içine yönelik 

faaliyet göstermektedirler. Temel amaçları ülke içindeki basın yayın kuruluşlarına haber 

iletmektir, uluslararası haber dağıtımı ikincil amaçlarıdır.  

 

1.4.Türkiye’de Haber Ajansları 
 

1.4.1. Anadolu Ajansı (AA) 

 

Anadolu Ajansı, yalnızca genel 

bültenden günde ortalama 700 haberi 

abonelerine sunarken, Türkiye’nin “Haber 

Bankası” olmayı başarmıştır. Ajans AP, 

Reuters, AFP, DPA, ANSA ve XİNHUA 

gibi dünyanın önemli haber ajansları ile 

işbirliği içinde bulunmaktadır. Ayrıca, 

Anadolu Ajansı’nın 100 ülkenin ulusal 

haber ajansları ile de karşılıklı haber 

değişimi çerçevesinde işbirliği anlaşmaları 

bulunmaktadır. 

Anadolu Ajansı, “siyasi, ekonomik 

ve toplumsal gelişmeler, ekonomi haberleri, 

borsa, para piyasaları, Parlamento’dan 

haberler, Anadolu basını için yerel haberler, sanat ve kültür dünyası, Türkiye’den ve 

dünyadan spor haberleri, sanat ve kültür dünyası” başlıkları altında haber yayını 

yapmaktadır. AA yayınlarının önemli bir bölümü, Dış Haberler Müdürlüğü’nün çeşitli 

servislerinde, uluslararası ajansların haberleri arasından derlenerek Türkçeye çevrilen 

haberlerden oluşmaktadır. Dış haberler yayını, bir yandan da AA’nın çeşitli ülkelerde 

bulunan temsilcilerinin gönderdikleri bilgi ve haberlerle de desteklenmektedir. Anadolu 

Ajansı ayrıca, İngilizce, Fransızca ve Almancanın yanı sıra Türk lehçeleri ile hazırladığı 

haberleri Türkçe konuşan ülkelerin haber ajanslarına ulaştırarak, Türkiye ile ilgili haberlerin 

en doğru biçimde söz konusu ülkelerin basınında yer almasını sağlamaktadır. 

 

AA’nın hâlen 300’ü aşkın abonesi vardır. Aboneler arasında ulusal ve yerel kitle 

iletişim araçlarının yanı sıra, kamu kuruluşları ve özel şirketler de bulunmaktadır. Haberde, 

genel bülten, net özel ve bülten (internet aboneliği), yabancı dil bülteni ve il bülteni 

abonelikleri vardır. Fotoğraf'ta, genel fotoğraf, arşiv fotoğrafları, spor fotoğrafları, özel 

fotoğraflar ve il fotoğrafı hizmetleri vermektedir. Görüntülü serviste ise, görüntülü haber ve 

canlı yayın hizmeti bulunmaktadır.  
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Anadolu Ajansı, abonenin kişisel bilgisayarına (PC) encoder' den gelen bilgileri çözen 

bir decoder kartı takmakta ve bu bilgileri ekrana haber olarak yansıtan bir yazılım 

yüklemektedir. 

 

Anadolu Ajansı, Turksat 1C uydusu üzerinden kendisine ayrılmış olan banttan yayın 

yapmaktadır. Ajans, televizyon yayınları üzerinden bilgi aktarımı olan Vertical Blanking 

İnterval (VBI) sistemini kullanmaktadır. Bu sistem sonucu ajansın haber ve fotoğrafları 

Türkiye’nin her yerine, yurtdışında da Avrupa’dan Asya’ya kadar olan merkezlere 

ulaşabilmektedir. Ajans fotoğraf hizmeti alanında da bugün en ileri teknolojiyi 

uygulamaktadır. Bilgisayar sistemi aracılığıyla her gün abonelere 100’ü aşkın fotoğrafı 

büyük bir hızla ulaştırmaktadır. Anadolu Ajansı, uzun süredir üzerinde çalıştığı görüntülü 

haberler servisine de başlamıştır.  

 

Merkezi Ankara’da bulunan Anadolu Ajansı’nın Genel Müdürlük birimleri dışında, 

yurt içinde 22 Bölge ve Müdürlükleri bulunmaktadır. 

 

1.4.2. Anka Haber Ajansı (ANKA)  

 

ANKA, 3 Mart 1972 tarihinde çok sesli haberciliğe katkıda bulunmak amacıyla 

gazeteci Altan Öymen tarafından özgür ve bağımsız bir ajans olarak kurulmuştur. Ajansın 

kurucusu ünlü gazeteci Altan Öymen’in  1977 yılında politikaya girmesinin ve ajansla 

ilişkilerini kesmesinin ardından yönetimi, Müşerref Hekimoğlu üstlendi. Hekimoğlu, bir 

anonim şirket kurarak çalışanların da yönetime katılımını sağladı. ANKA'nın Yönetim 

Kurulu, ANKA Anonim Şirketi'nin pay sahipleri ile belli birimlerin yöneticilerinden oluştu. 

Hekimoğlu'nun vefatından sonra ANKA'nın yönetimini bir süre Nazif Ekzen yürüttü. 2006 

yılı başından itibaren de iki gazeteci ANKA'nın yönetimini üstlendi. Günümüzde ANKA 

Ajansı çalış-malarını üç dalda yoğunlaştırmıştır.  

 

Günlük Haber Servisi 

Temel Haber Bülteni’nde Politika, TBMM ve hükümet çalışmaları, ekonomi, kamu 

yönetimi, eğitim, sağlık, kültür, sanat, çalışma yaşamı, dış politika, yüksek yargı, adli ve 

idari yargı, magazin, toplumsal yaşam gibi tüm alanlarda günlük 80–100 arasında haber, 

bilgisayar ağıyla başta gazeteler, TV kanalları, Basın Yayın ve Enformasyon Genel 

Müdürlüğü gibi kuruluşlara anlık olarak iletilmektedir. Ajans araştırmaya yönelik haberlere 

ve ortak haber üretimine özen göstermektedir.  

 

Günlük Türkçe Ekonomi Bülteni 

ANKA Günlük Ekonomi Bülteni, Türkiye ekonomi yayıncılığında ilk ve alanında tek 

haber ve ekonomik veri kaynağıdır. 1974 yılından bu yana, hafta sonları ve resmi tatil 

günleri dışında aralıksız günlük olarak yayınlanmaktadır. Ankara ve İstanbul'daki 

abonelerine özel bir dağıtım sistemiyle, diğer illerde ve ülkelerdeki abonelerine ise posta 

yoluyla her gün ulaştırılmaktadır. Aboneleri arasında bankalar, sermaye piyasası aracı 

kuruluşları, üniversiteler, araştırmacılar, holdingler, büyük özel şirketler, kütüphaneler, 

çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, birçok ülkenin Ankara Büyük elçiliği, oda ve borsalar 

diğer meslek kuruluşları ve birlikleri bulunmaktadır. 
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Ekonominin gündemine göre her gün en az 16 sayfa hâlinde yayımlanan ANKA 

Ekonomi Bülteni'nde günlük olarak, emisyon, serbest tevdiatlar, zorunlu karşılıklar, Merkez 

Bankası döviz ve para piyasaları işlemleri, döviz kurları, İMKB Hisse Senetleri Piyasası, 

Repo-Ters Repo Pazarı, Tahvil Bono Kesin Alım Satım Pazarı işlemleri, İstanbul Altın 

Borsası İşlemlerine, bir gün, bir hafta, bir ay, üç ay, altı ay ve bir yıl önceki durumuyla 

karşılaştırmalı olarak yer verilmektedir. ANKA Ekonomi Bülteni, ekonomik verilerin son 

durumu ile ilgili birçok veriyi abonelerine sağlamaktadır. 

 

Haftalık İngilizce Ekonomi ve Finans Bülteni (ANKA Review) 

ANKA Review, 1976 yılından bu yana, her hafta salı günü İngilizce olarak aralıksız 

yayınlanmaktadır. Aboneleri arasında Dünya Bankası, IMF, ABD Kongre Kütüphanesi, 

yabancı ve yerli bankalar, uluslararası derecelendirme kuruluşları, sermaye piyasası aracı 

kuruluşları, üniversiteler, araştırmacılar, holdingler, büyük özel şirketler, kütüphaneler, 

çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, birçok ülkenin Ankara elçilikleri, oda ve borsalar, diğer 

meslek kuruluşları ve birlikleri bulunmaktadır. Türkiye ekonomisiyle ilgili tüm gelişmelere 

özgün değerlendirme ve tablolarla yer verilmektedir. Tüm ekonomik veriler her hafta 

aksatılmadan güncellenmektedir. Bu hâliyle Türkiye ekonomisini izleyenler için önemli bir 

veri kaynağıdır. 

 

1.4.3. İhlas Haber Ajansı (İHA) 

 

Türkiye’nin üç dalda (yazılı, görüntülü ve fotoğraflı) haber üretimi yapan ilk özel 

haber ajansı İHA’dır. 1993 yılında kurulan İhlas Haber Ajansı, özellikle görüntülü 

habercilikte kısa sürede yurt içi ve yurt dışında adını duyurmuştur. Merkezi İstanbul’da 

bulunan İHA’nın, yurt içinde ve yurt dışında 145 bürosu vardır.  

 

İHA, hem Türkiye'den hem de Avrupa, Orta Doğu, Arap Yarımadası ve Orta Asya 

ülkelerinden anında haber alabilen bir organizasyona sahiptir. İhlas Haber Ajansı, ürettiği 

haberleri yurt içinde ve yurt dışında pazarlamaktadır. İHA, 300'ü aşkın Türk ve dünyaca ünlü 

uluslararası medya kuruluşu ile çalışmaktadır. AP ve Reuters ile işbirliği içinde olan İHA, 

CNN ve WTN’ye da haber servisi gerçekleştirmektedir. Bazı Alman televizyonlarına da 

görüntülü haber hizmeti veren İHA, Orta Asya ve Balkanlar’daki haber ajanslarıyla da haber, 

fotoğraf ve görüntülü haber yayını gerçekleştirmektedir. İHA’nın İngilizce, Almanca ve 

Arapça bültenleri de bulunmaktadır. 

Tüm İHA büroları, fotoğraflı 

ve yazılı haberleri bilgisayar 

ortamına aktara-rak, merkeze internet 

aracılığıyla haberleri anında 

gönderebilmekte, bunun yanında 

Türkiye’nin dört bir köşesindeki 

serbest muhabir-ler aracılığıyla da 

sürekli haber akışını sağlamaktadır. 

İHA yazılı haber servisinin gündeme 

ait yüzlerce metin ve fotoğrafı ise 

abonelerine VBI sistemi ile ulaştırıl-

maktadır.  
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İhlas Haber Ajansı haber toplama ve yayını konusundaki tecrübesini, ileri teknoloji 

imkanlarıyla donatarak, yayıncılara teknik destek sağlamakta ve servislerini yayın 

kuruluşlarına kiraya vermektedir. İHA kamera ekipleri, kurgu hizmetleri, uydu bağlantıları, 

lojistik destek, haber danışma, arşiv ve büro ekipmanları gibi hizmetleri de dileyen basın 

kuruluşlarına paket olarak kiralamaktadır. 

 

İHA, 19 Mart 2001 tarihinde Amerikan Kalite Birliği'nden (AQA) ISO 9001:2000 

Kalite Belgesi almıştır. 

 

1.4.4. Doğan Haber Ajansı (DHA) 

 

Doğan Haber Ajansı, 1999 

yılında Hürriyet Haber Ajansı (HHA), 

Milliyet Haber Ajansı’nın (MİLHA) 

birleşme-siyle kuruldu. DHA, Doğan 

Medya Grubu’na bağlı 8 gazete, 2 

televizyon kanalı, 2 radyo ve WEB 

siteleri ile grup dışındaki abone basın 

yayın kuruluşlarına haber, fotoğraf ve 

görüntülü haber servisi yapmaktadır. 

Yurt içinde 34 bürosu olan 

DHA, 81 ilde en küçük ilçelere kadar 

örgütlüdür. Muhabirleri aracılığıyla 

komşu ülkeler Azerbaycan, 

Ermenistan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye, Yunanistan ve Bulgaristan’daki gelişmeleri de 

izlemektedir. Bürolar tarafından İstanbul’daki DHA merkezine bilgisayar ortamında ayda 

ortalama 6 bin haber, 3 bin görüntülü haber ve 11 bin adet fotoğraf servisi yapılmaktadır. 

Ajans, yurtdışından da haber, fotoğraf ve görüntülü haber servisi yapmaktadır.  

 

Türkiye’de 100 noktadan Data link hatlarıyla görüntülü haber transferi 

gerçekleştirebilen DHA, New York, Washington, Boston, Los Angeles, Londra, Paris, 

Barcelona, Stockholm, Duisburg, Bakü, Lefkoşa, Kosova, Pekin, Sydney, Şam, Kerkük, 

Bağdat, Süleymaniye ve Kahir’deki haber görüntülerini de Datalink ile abonelerine ulaştırma 

imkânına sahiptir. DHA, ayrıca Hürriyet gazetesinin yurt dışı bürolarıyla işbirliği içinde 

görüntülü haber yapmaktadır.  

 

1.4.5. Diğer Haber Ajansları 

 

Bu ajansların dışında Türkiye’de faaliyet gösteren diğer haber ajansları ise şunlardır: 

 

Merkez Haber Ajansı 

Merkez Haber Ajansı, Ciner Grubu’na ait Merkez Yayın Holding A.Ş. tarafından 2003 

yılında yazılı basın ve görsel basın sektörüne habercilik hizmeti sunmak amacıyla 

kurulmuştur. Şirket sermayesinin tamamı kurucu şirkete aittir. Merkez Haber Ajansı, yaptığı 

yatırımlar ve oluşturduğu organizasyon ile bugün Merkez Yayın Holding A.Ş. bünyesinde 

yer alan yazılı ve görsel medya ürünlerinin ihtiyacını karşılar konuma gelmiştir. 
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ABC Basın Ajansı  
ABC Basın Ajansı, 1975 yılında kurulmuştur. Türkiye’deki 50’ye yakın gazete ve 

100’ü aşkın dergiye haber fotoğraf hizmeti sunan ajans, dünyanın önemli fotoğraf 

ajanslarının Türkiye temsilciliğini yapmaktadır. 

 

Türk Haberler Ajansı (THA) 

 

THA, 1950 yılında özel girişim 

tarafından kurulan ilk haber ajansıdır. 

Türkiye’ye ilk tele-foto 1961 yılında THA 

tarafından getirilmiştir. THA, 1986 yılında 

kapanmış, 1993 yılında yeniden faaliyete 

geçmiştir. Ajans, bu dönemde görsel medya 

için televizyon programları hazırlamaya 

başlamıştır. Yabancı basın kuruluşları ve 

haber ajansları ile de zaman zaman ortak 

çalışmalar yapan THA, Türkçe ve yabancı 

dillerde birçok tanıtım filmi ve spot reklam 

filmi hazırlanmıştır.  

 

 

Magazin ve Aktüel Haberler Ajansı (MAK AJANS) 

MAK AJANS, 1981 yılında kurulmuştur. Basın-yayın organları için günlük haber 

bülteni yayımlayan ajans, “Fısıltı Gazetesi” adı altında aylık bir yayın organı da 

çıkarmaktadır. MAK AJANS, magazin haberleri üreten ilk ve tek ajans konumundadır.  

 

Türk Spor Ajansı (TSA) 

Türk Spor Ajansı, 1983 yılında kurulmuştur. Spor haberleri yayınlamaktadır. Haftanın 

6 günü yayın yapan TSA, yurt içi ve yurt dışı temsilciliklerinin sporun her dalında 

hazırladıkları haberlerini abonesi olan kitle iletişim araçlarına ulaştırmaktadır.  

 

Bağımsız Basın Ajansı (BBA) 

BBA, 1982 yılında hizmete başlamıştır. 1998 yılında uydu aracılığıyla yayın yapan ilk 

haber ajansıdır. Ajans tarafından ithal edilen portatif yer uydu istasyonu Türk Telekom 

Şirketi tarafından verilen lisansla Türkiye, Balkan ülkeleri, Azerbaycan ve Ermenistan gibi 

komşu ülkelerden önemli olayların görüntülerini dünya televizyonlarına ulaştırma işlevini 

üstlenmiştir.  

 

BBA, Türkiye’deki televizyon kuruluşlarının yanı sıra ağırlıklı olarak Amerika ve 

Japon televizyonları ve çeşitli yurt dışı yayın kuruluşlarına çekim, organizasyon, program 

yapımcılığı ve uygu hizmetleri sunmaktadır. 
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Ekonomik Basın Ajansı (EBA) 

1969 yılında kurulan EBA, ekonomi haberciliği alanında Türkçe ve İngilizce dört 

bülten ile bir dergi yayınlamaktadır. Haber bültenlerinde makro ekonomik haberler, dış 

ticaret verileri ve aylık yabancı sermaye yatırımlarıyla ilgili bilgiler yer almaktadır.  

 

Türk Ekonomik Basın Ajansı (TEBA)  

TEBA, 1981 yılında kurulmuştur. Ekonomi ağırlıklı haberleri, ihaleleri ve sektörel 

gelişmeleri içermektedir. Ayrıca Hazine, IMF, Dünya Bankası, krediler, Türkiye’nin kredi 

notları, ABA, OECD, çeşitli anlaşmalar gibi uluslararası ilişkiler de haberlerinin konularını 

oluşturmaktadır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Uygulama faaliyetinizde eksik ya da hatalı gördüğünüz konularla ilgili öğrenme 

faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Haber ajanslarının işlevlerini açıklayınız. 
 Uluslararası ve ulusal önemli haber 

ajanslarını incelerken, modülde yer alan 

bilgilerin yanı sıra ajansların resmi web 

sitelerinden ve Dr. Atilla Girgin’in, 

“Uluslararası İletişim Haber Ajansları 

ve AA” kitabından yararlanabilirsiniz.  

 Uluslararası haber ajanslarının 

özelliklerini açıklayınız. 

 Uluslararası ve ulusal önemli haber 

ajanslarının habercilik hizmetlerini 

inceleyiniz. 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 
 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre uygulama faaliyeti 1’de yaptığınız 

programı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “ Evet-Hayır” seçeneklerinden uygun 

olanı işaretleyiniz. 

 

 

GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Hayır 

Haber ajanslarının işlevlerini açıkladınız mı?   

Uluslararası haber ajanslarının özelliklerini açıkladınız mı?   

Uluslararası ve ulusal önemli haber ajanslarının habercilik 

hizmetlerini incelediniz mi? 
  

 

 
Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksiklerinizi 

araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi haber ajanslarının işlevlerinden biri değildir? 

A) Haber ya da haber için gerekli malzemeleri toplamak 

B) Toplanan haber malzemelerini ya da üretilen haberleri, üye olan abonelere 

dağıtmak, müşterilere satmak 

C) Kitle iletişim araçlarının haber organizasyonunu yürütmek 

D) Yazılı, görüntülü, sesli haber üretmek 

2. UNESCO tarafından yapılan haber ajansı tanımı hangi seçenekte doğru olarak 

verilmiştir? 

A) Haber ajansları, kitle iletişim araçlarına ortak hizmet götürme işlevini yerine 

getiren kuruluşlardır. 

B) Haber ajansları, haber ve bilgileri doğru, tarafsız, hızlı ve ayrıntılı bir biçimde 

toplayarak, bunları belirli bir ücret karşılığı abonelerine aktaran kuruluşlardır. 

C) Haber ajansları, toptancı haber kuruluşlarıdır. 

D) Haber ajansı, hukuki statüsü ne olursa olsun, genel anlamda haberleri, gerçekleri 

gösteren ve tanımlayan aktüalite belgelerini bulup, bunları kitle iletişim araçlarına 

–onları ikna etmenin dışında kalmak üzere- yayan, yasaların hükümlerine, ticaret 

kurallarına uygun olarak verildiği ölçüde tam ve tarafsız hizmet götüren bir 

kuruluştur. 

3. Haber ajanslarının uluslararası nitelik taşımasının ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Diğer ülkelerde büro açmış olmak  

B) Yabancı ülkelerde muhabir bulundurmak. 

C) Doğrudan kamuoyuna haber ulaştıran kitle iletişim araçları arasında abonelerinin 

bulunması.  

D) Abonelerine kesintisiz hizmet verebilmek. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası haber ajanslarının özelliklerinden biri değildir? 

A) Bol ve çeşitli haber değil, az fakat öz haber vermektedirler. 

B) Dış büro ve temsilci sayısının çokluğu nedeniyle kendi kaynaklarından haber alma 

olanağını artırmışlardır. 

C) Gerek ülke içinde, gerek ülke dışında abone sayısı çok fazladır. 

D) Dış yayınları çok çeşitli ve güçlüdür. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. 

 

5. Az gelişmiş ülkelerin ekonomileri, teknolojileri ve muhabir sayıları haberleşme işleyiş 

düzeni açısından yetersizdir. Ekonomik açıdan güçlü olan gelişmiş ülkeler, teknolojik 

gelişmelerin de desteğiyle kitle iletişim araçlarını ellerinde tutmaktadırlar. Bu nedenle 

dünya haberlerinin dolaşımında …………………... söz konusudur. 

 

6. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler genellikle ………………………… seslerini 

dünyaya duyurabilmektedir. 

7. Uluslararası iletişimdeki eşitsizlik ve dengesizliklere tepki olarak Üçüncü Dünya Ülkeleri 

tarafından yeni bir ‘Dünya İletişim Düzeni’ oluşturulması için UNESCO bünyesinde 

kurulan komisyon, “………………………………” adlı bir rapor hazırlamıştır. 

8. Uluslararası haber üretim ve dağıtım hizmeti …………............, ……………………, 

………………… ajanslarının etkin denetimi altındadır.  

Aşağıda verilen ifadeler  doğru ise (D)’yi, yanlış ise (Y)’yi işaretleyiniz.  

9. AP’nin dış ülkelerden ABD içine ulaştırdığı yerel haber oranı ancak yüzde 1’i 

bulmaktadır. (D) (Y) 

10. Reuters’in özelliği yalnızca uluslararası haber yayınlamasıdır. İngiliz kitle iletişim 

araçlarına yerel, yöresel ve ulusal haberlerde Press Association (PA) hizmet vermektedir. 

(D) (Y) 

11. AFP’nin önemli özelliklerinden biri, kuruluşundan bu yana Asya ülkelerine özel bir ilgi 

duyması ve bu ülkelere yönelik haberlere belirli bir ölçüde ağırlık vermesidir. (D) (Y) 

12. Almanya’nın DPA, İspanya’nın EFE, ABD, İtalya’nın ajansı ANSA, Rusya’nın ITAR-

TASS, Çin’in XIN HUA ve Japonya’nın KYODO ajansları ikincil konumdaki 

uluslararası haber ajanslarıdır. (D) (Y) 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ -2  
 

 

Ajans haberciliğinin özelliklerini inceleyebileceksiniz. 

 

 

 
 Sınıfta beşer kişilik gruplar oluşturarak, iki gün süreyle üç günlük gazete, üç 

televizyon ve üç internet haber sitesinin haberlerini inceleyerek, yayınlanan 

ajans haberlerini belirleyiniz. Bu haberlerde ajans mahreçlerinin kullanımını 

inceleyerek, haberlerin içerikleri ve yazım formatındaki farklılıkları belirlemeye 

çalışınız.  

 

2. AJANS HABERCİLİĞİ 
 

2.1. Ajans Haberciliğinin Özellikleri 
 

Ajans haberciliğinin üç temel özelliği bulunmaktadır. Bunlar güvenilirlik, tarafsızlık 

ve hızlılıktır. Bunların yanı sıra ajans haberlerinin eksik yönü bulunmamalı, haber değeri 

taşımalı ve kesin olmalıdır.  

 

2.1.1. Güvenilirlik 

 

Güvenilirlik sözü, basın ahlak yasalarında sıkça ele alınan bir kavramdır. Haberlerin 

doğru, yani gerçek olması ve dürüst bir şekilde hazırlanarak yayınlanması gerekmektedir. 

Haber ajanslarının en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri güvenilirliktir. Haber 

ajanslarının güvenilirliğinin simgesi, haberlerinin doğruluğudur. Doğru haber, ajans 

haberciliğinin olmazsa olmaz kurallarından birisidir. Doğru haberciliğe katkıda bulunacak 

etkenlerden biri de haberde kaynak göstermektedir. Bu nedenle ajans haberlerinin kesinlikle 

kaynağı olmalıdır.  

 

Kaynak belirtmek, ajansın güvenilirliğini artırır. Verilen haberin kesinlik derecesini 

gösterir. Abonelerin haberi kaynaktan kendilerinin kontrol etmesine olanak tanır. Bir 

gelişmeyi en kısa süre içinde kaynağından doğrulatıp, haber hâline getirmek ajans 

haberciliğinin en zorlu tarafıdır. Haber ajansları haberlerinde yer verdikleri her unsurun 

doğruluğuna dikkat etmek zorundadırlar. Her ne kadar tüm kitle iletişim araçlarının doğru 

haber vermesi istenirse de bu doğru haber verme ilkesi uluslararası ve ulusal haber 

ajanslarında daha da önem kazanmaktadır. Haber ajanslarının aboneleri, haber ajansından 

aldığı habere güvenerek, kendi yayın politikası ve yayıncılık anlayışı çerçevesinde farklı 

unsurları öne çıkarabilir, ama mutlaka o habere güvenerek almak durumundadır.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Bir ajansın uluslararası ünü, güvenilirliği verdiği haberlerin doğruluğu ile orantılıdır. 

“Haberi ilk ben geçeyim” kaygısı içerisinde doğrulatılmadan geçilen haberin yanlışlığı, 

haber alma kanallarının çok olduğu kitle iletişim ortamında çok çabuk ortaya çıkacağı için 

ajansın güvenilirliğine gölge düşebilir. Bu açıdan doğru habercilik, haber ajanslarının 

saygınlıklarını, güvenilirliklerini sürdürebilmeleri açısından hızlı habercilikten önce gelir. 

 

2.1.2. Tarafsızlık 

 

Ajans haberlerinin ikinci temel özelliği “tarafsız olma” zorunluluğudur. Doğru haberin 

yanı sıra ajans haberciliği için önemli bir ilke, tarafsız haberciliktir. Haber ajanslarının 

aboneleri ya da müşterileri çeşitli görüşlere sahip, değişik yayın ilkeleri ve politikaları 

uygulayan kuruluş ve kişilerdir. Bu nedenle haberlerini objektif işlemek ve vermek 

zorundadırlar. Ajans haberciliğinde tarafsızlığa gerekli özen gösterilmezse, doğruluk ilkesi 

zedelenir. 

 

Haberde tarafsızlığı, dengeli ve adil habercilik yapmakla birlikte düşünmek gerekir. 

Muhabir haber yazarken kendi görüşleri ile haberi arasına bir mesafe koymaya çalışmalı ve 

okurun kendisinden bir şey kanıtlamasını değil, enformasyon beklediğini unutmamalıdır. Bu 

nedenle haberde bütün tarafların görüşlerini almaya çalışmalıdır. Gazeteci için taraf tutuyor 

görünmek çok kötü puandır. Benzer biçimde önemsiz bir olayı büyütmek ya da önemli bir 

olayı gizlemeye çalışmak da haberde adil olmak ilkesini zedeler. Reuters’in gazeteciler için 

çıkardığı kılavuzda, “Tam bir tarafsızlık ideal bir durumdur. Ama pratikte bunu başarmak 

imkânsız değilse de çok zordur. Gazeteciler kendi milliyetleri, eğitimleri, kültürleri, dinleri 

ve kişisel inançlarıyla koşullanırlar. Dürüst bir gazeteci bu faktörlerin bilincindedir ve 

bunların haberin sunumuna etki etmesine izin vermez.” denilmektedir.  

… Her gün onlarcasını duyduğumuz haberlerin tarafsızlığı günümüzde en çok 

tartışılan konulardan biri. Acaba her uluslararası haber ajansı veya gazete haberleri tarafsız 

mı? Yoksa kendi ülke çıkarlarına uygun formatta mı servis ediliyor? Bu konuda yaşanmış 

örnekler bize en iyi ipuçlarını veriyor.  

II. Körfez Savaşı’ndan ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, kendi 

haberlerini sorgulayarak bir itirafta bulundu ve ‘Irak savaşından hemen önce yaptığımız 

haberlerde yeterince titiz davranmadık’ dedi. Gazetenin editörleri savaştan önce yaptıkları 

haberlerde, eski Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in muhaliflerinin görüşlerini fazla 

sorgulamadan yer verdiklerini açıkladı. Gazete, bazı durumlarda da haberlerini Irak’ı işgal 

etmeye niyetli olan ABD’li yetkililere dayandırdıklarını itiraf etti. New York Times’ın 

yöneticileri, o dönemde bazı haberlerde çok ciddi iddialara yer verildiğini belirtiyor. Bu 

iddiaların arasında Irak’ta teröristlerin yetiştirildiği gizli kamp ile nükleer, kimyasal ve 

biyolojik silahların üretildiği gizli tesisler bulunduğu haberleri de yer alıyor. Ancak 

ilerleyen zamanlarda, bu haberlerin doğruluğunun araştırılmadığı ve iddialarla ilgili yeni 

bilgilere yer verilmediği belirtiliyor. Haberlerin yayınlandığı tarihte gazetenin editörü olan 

Howell Raines ise yayıncılık sorumluluklarını yerine getiremediği için istifa etti.  

Bir ülkenin işgali ile sonuçlanmış bu tür yalan haberler hakkındaki gecikmiş itiraflar 

belki gazetenin onurunu kurtarmaya yetebilir ama gazeteciliğin aldığı yarayı 

iyileştirmediği bir gerçek. 

(M. İsmail Sağıroğlu, “Haber Ajansları Rekabeti Kızıştı, Haberi Hızlı Servis Eden 

Kazanacak”, Akademi İletişim Dergisi, 2005.) 
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2.1.3. Hızlılık 

 

Haber ajanslarının temel yayıncılık ilkelerinden en önemlisi, İngilizce, “be first, but 

first be right” deyimiyle özetlenen, haberi ilk ileten ama aynı zamanda da doğru ileten ilk 

kaynak olmaktır. Haber ajanslarının iletişim teknolojisindeki gelişmeleri yakından izlemeleri 

ve bunların çoğunu kendi gereksinimlerine uyarlayarak kullanmalarının tek nedeni, ulusal ya 

da uluslararası rekabet çerçevesinde, hedef kitleleri olan üyelerine, abonelerine ve 

müşterilerine haberleri ve haber malzemelerini bir an önce ulaştırma kaygılarındandır.  

 

Çünkü hızlılık, ajans haberciliğinin temel ilkelerindendir. Ajans haberciliğinde 

hızlılık, temel özelliklerden biri olmasının yanı sıra haber ajansları arasında da başlıca 

rekabet alanlarından biridir. Haber ajansları, rekabet ortamı içerisinde hızlı haber peşinde 

koşarlar. Bir an evvel haberi abonelerine iletmek isterler ve bunun için yoğun bir çaba sarf 

ederler. Gelişmiş teknolojinin en son teknolojinin verdiği imkânlarla haberlerini, 

fotoğraflarını, görüntülerini aktarma gayreti içerisine girerler. 

 

Ajans muhabirlerinin, hızlı haber ulaştırma konusundaki duyarlılıklarının en belirgin 

kanıtı olan aşağıdaki öykü, yıllardır dilden dile aktarılmaktadır.  

 

Amerikalı bir devlet adamı kendisinden demeç almak isteyen UPI (United Press 

İnternational) muhabirine şöyle sorar: 

“-Size demeç vermek isterim, yalnız en son hangi saate kadar bekleyebilirsiniz? 

Muhabir bu soruya şu yanıtı verir: 

“-Ben bir haber ajansı muhabiriyim. Bekleyebileceğim en son dakika, şimdi 

içinde bulunduğumuz dakikadır. Şu anda dünyanın herhangi bir yerinde, bir gazete 

baskıya verilmek üzere hazırlık yapmaktadır. Bizim görevimiz de, haberleri gazetelere 

zamanında yetiştirmektir. Bu bakımdan demecinizi hemen şu anda almak 

zorundayım.”   

Zaman darlığı (yayına yetiştirmek) nedeniyle gazeteciler, çoğu zaman araştırmaları 

kısa tutmak zorunda kalırlar. Her konunun, her zaman derinlemesine incelenerek yazılması 

olası değildir. Bazen haberi bir an önce iletme öylesine zorunludur ki, haber bazı öğeleri 

içermeyebilir. Bu koşullarda bilgi eksikliğinin nedenleri açıklanmalı, söz konusu bilgilerin 

araştırıldığı ve en kısa sürede yayınlanacağı açıklanmalıdır. Hızlılık, doğru haberciliği 

gölgelememelidir.  

 

2.2. Ajans Haberlerinin İçerikleri 
 

Haber ajansları genelde gündemi izlerler. Bu nedenle ajans haberlerinin ağırlığı 

olaylara yöneliktir. Önemli konularda gelişen olaylar gündemden uzaklaşmamak kaydı ile 

izlenir.  

 

Ajans haberlerinde dizi hâlinde konulara rastlanmaz. Ajans haberlerinin konuları da 

sınırlıdır. Uluslararası üç büyük haber ajansının yayınları incelendiğinde, ilk sırayı siyasal 

haberlerin aldığı gözlemlenmiştir. İkinci sırada savaş, çatışma, anlaşmazlık, uyuşmazlık 

haberleri yer almakta, üçüncü olarak ekonomik haberler gelmektedir.  
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“Genel haberler” adı altında değerlendirilen haberlerin oranı, yayın toplamının ancak 

yüzde 10’unu bulmaktadır. Sanat-magazin haberleri ise genel yayınlarda ancak yüzde 2’lik 

bir pay alabilmektedir. Bu ölçütler genelde bazı küçük farklılıklar dışında ulusal ajanslar için 

de geçerlidir.  

 

Ajansların haberlerinin önemli bir bölümü gelişmiş ülke kaynaklıdır. Gelişmekte olan 

ülkelerden ancak “felaket haberleri” ajans bültenlerinde yer bulmaktadır. Böylece gerek 

gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerin halkları, haberleri büyük oranda uluslararası 

birkaç haber ajansının gözüyle izlemektedir. 

 

Reuters ajansının eski genel müdürlerinden Gerald Long, bu konuda şunları 

söylemiştir: “Bazen yapmayı amaçladığımız şeyler için de suçlanıyor. Günde 3 bin 

kelimeyle Hindistan’da olan biten her şeyi nasıl haber verebiliriz. Seçici olmak zorundayız 

ve sınırlı sayıda haber gönderebiliriz. Dahası Hindistan gibi 750 milyonluk bir ülkede ne 

olup bittiğini kim biliyor ki, biz tamamını haber verelim.” 

 

2.3. Ajans Haberciliğinin Farklılıkları ve Zorlukları 
 

Ajans haberciliğinin, hedef kitleye doğrudan ulaşan yayın organlarının bulunmaması, 

haberlerinin aboneleri olan kitle iletişim araçları aracılığıyla okuyuculara ulaşmasından 

kaynaklanan bazı farklılıkları ve zorlukları vardır. 

 

İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Fevzi Kahraman, Basın-Yayın ve Enformasyon 

Genel Müdürlüğü’nün Trabzon’da düzenlediği II. Yerel Medya Eğitim Semineri’nde “Ajans 

Haberciliğinin Geleceği” başlıklı konuşmasında bu farklılıkları ve zorlukları çarpıcı bir 

şekilde ortaya koymaktadır. 

 

……. Ajansta çalışanlar isimsiz kahramanlardır. Diğer yerlerde çalışanlara göre 

daha zor şartlarda, daha ağır şartlarda çalışmaktadırlar. Daha belki ne bileyim sıkıntılı 

çalışmaktadırlar. Neden? Gayet net, şimdi bir gazete muhabiri ister İstanbul'da 

yayınlansın o gazete, isterse burada yayınlansın bir gazete muhabiri sabahleyin geldiği 

zaman, yaptığı iş hepimizin bildiği mutat iş, oturur önce bir kere gazetesini karıştırır. 

Bir gazetecinin beklediği imzasını ve ismini görmesidir. Gördüyse fevkalade mutlu 

olur. İşin bu tarafı da var, haberini gördü ya yeter ona. Şimdi bakın haberini görür 

ondan sonra alır diğer gazeteleri neyi atlamış, neyi kaçırmış diğer gazeteleri bir gözden 

geçirir. Makaleleri, vakti varsa okur, ondan sonra kendi özel randevularına bakar, yazı 

işlerinin hazırladığı gündeme göre o gün ne yapacaksa, ne takip edecekse o takibi alır 

önüne. Bir plan yapar ve bu planla o güne başlar. Bilir ki gazete şu saatte basılacaktır. 

Yazı işleri de haberi şu saatte kesecektir. O biliyor saati, o saate kadar resmini, haberini 

neyse takip eder yetiştirir. 

Televizyoncuya gelelim; televizyoncu da aynı şekilde, onun yalnız bir tek farkı, 

haberi akşamdan izler veya haber bültenleri var belli saatlerde, hepsinin reytingi aynı 

anda çok yüksek haber bültenleri var, reytinglere bakarsan hepsi birinci olmuş! O 

bakar, oralarda varsa eğer haberi izlemiştir. Zaten yoksa o da kahretmiştir, o gün 

sabaha kadar uyuyamaz. Zaten ana haberde görmediyse haberini onun ki de çöpe 

atılmıştır. Ertesi gün gelir kamerasını sırtına alır, işte haber merkezinde ne hazırlanırsa 
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gündem olarak o günkü olaylar, hatta polis telsizini dinleme yasak gibi bir şeydir ama 

dinlerler, oradan bir şey kapabilir miyiz? Neyse o güne başlar, onun da belli bir saati 

vardır. Şu saate kadar getirirsen haberi 19.00'a girer, 19.30'a girer, 20.00'ye, 21'e girer. 

Şu saatte getirirsen kaseti, haberini o saate girer, getirmezsen girmez. Onun da bir 

marjı var onu söylemek istiyorum, bir marjı var. Yani o saate kadar getirdin haberi 

girdi, getirmezsen zaten belli ki haber girmeyecek. 

Ajans muhabirinin böyle bir marjı yok. Onun için bir eserde okumuştum, kimse 

yanlış anlamasın sadece bir kitapta okuduğum için söylüyorum, ajans muhabirliği ile 

gazete ve televizyon muhabirliğini şöyle tarif ediyor: "Gazete ve televizyon 

muhabirliği tarifeli tren gibidir" diyor, ben onu değiştireyim de "tarifeli uçak gibidir" 

diyelim. Tarifeli tren gibidir, ne zaman kalkacağı bellidir. Ajans muhabirliği ise sürekli 

hareket halindeki helikopter gibidir. Çünkü kendimizin hazırladığı, şu saatte 

yayınlayacağımızı söyleyeceğimiz bir yayın organı, bir gazetemiz yok. Şu saatte 

yayınlanacak denen bir televizyonu yok. Televizyon muhabirleri haberleri kaçıracak, 

gazete muhabirleri haberleri kaçıracak, ajans muhabiri haberi yakaladıysa onun haberi 

yayınlanacak bu birinci. İkincisinde kaçırmaz canım, bile bile de kimse kaçırır mı 

haberini? Onun için bir kere burada ciddi anlamda yarış var, ajans muhabiri ile gazete 

ve TV muhabiri arasında, bu anlamda bir yarış var. 

İkincisi, ilgili televizyon, ilgili gazete öncelikle kendi muhabiri bu haberi 

üretmişse onu kullanmak ister. Neden? Ekonomik olarak harcama yapılıyor, onu 

kullanmak ister. Onun dışında ajansa para yatırıp da bir başka haber almak istemez. 

Çünkü muhabire de para veriyor, ajansa da. Profesyonelce düşündüğü zaman hangisi 

daha iyi, hangisi daha öğeleri yerinde değil, kötü demeyim de o tarzda ayırabilir ama 

ilk etapta yapılan kendininkini kullanmaktır. Burada da ajans muhabiri aleyhine bir 

dezavantaj var. O hâlde ne yapacak ajans muhabiri? Ajans muhabiri, hem gazeteciyi, 

hem televizyon muhabirini atlatacak, onlardan çok süratli bir şekilde haberini geçecek, 

fotoğrafını geçecek ve böylelikle gazetelerde ve televizyonlarda yer alacak. 

Görüntülüyse, yazılıysa ayrı ayrı şeyler, tek tek tarif etmeyim onları. Böylesine zor bir 

yarış içerisinde, sürekli hareket hâlinde. 

…İçeride sıkıntımız var, dışarıda bir sıkıntımız yok. Daha dün Filipinlerden bir 

televizyon, haberimizi kullanmak istediğini söyledi. Biz de kendisine 

"kullanabilirsiniz" dedik. Logo ile haberimizi kullanmaya izin istiyor, izin istemese de 

ne olacak, görecek hâlimiz yok. Reuters, AP gibi ajansların hiçbirisinde logo olmaz, 

logo koymaz ama hangi televizyon olursa olsun kaynağını belirtmek için, bir 

gazetecilik disiplini, bir gazetecilik saygısı, bir gazetecilik edebi, terbiyesi içerisinde, 

gazetecilik hukuku içerisinde diyelim hangi ajanstan aldıysa onun ismini kendisi yazar. 

CNN'e bakın Reuters yazar, AP yazar sol üst köşesinde. Biz kendimiz çaka çaka oraya 

yazdığımız hâlde, bizim o meşhur medyayı idare edenler, ülkeyi idare edenler, 

insanlara yön verenler öncelikle oraları kapatıyorlar. Nereye yazarsak yazalım, bir 

arkadaş da diyor ki ortasına yazın, teknik gelişiyor onu yapacağız da. Bu sebeple ajans 

haberciliği, ister görüntülü, isterse yazılı olsun çok zor bir iştir. Yazılıda da haberinizi 

takla attırırlar, orada redaktörler oturur onu öyle bir işlerler, şimdi değiştiremedikleri 

yerleri de söylemeyim bazı yerlerini de değiştiremezler, değiştirirler, ondan sonra ya 

kendi muhabirinin adını koyar yahut o şehrin adını koyar. Gazete de vardır, 

televizyonda da var. ………………… 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Uygulama faaliyetinizde eksik ya da hatalı gördüğünüz konularla ilgili öğrenme 

faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ajans haberciliğinde 

güvenilirliğin önemini 

açıklayınız. 
 Haber ajanslarının editör ya da muhabirleri ile 

işlem basamaklarına yönelik röportaj 

yapabilirsiniz.  

 Ajans haberlerinin içeriklerini incelerken, haber 

ajanslarının web sitelerinde yayınlanan haber 

özetlerinden yararlanınız. 

 Gazete ve televizyonlarda yer alan ajans 

haberlerinin içeriklerini diğer haberlerle 

karşılaştırınız. 

 Ajans haberciliğinde tarafsızlığın 

önemini açıklayınız. 

 Ajans haberlerinin yazımında ve 

iletiminde hızın önemini 

inceleyiniz. 

 Ajans haberciliğinin içeriklerini 

analiz ediniz. 

 Ajans haberciliğinin zorluklarını 

ve farklılıklarını açıklayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 
 

 

Sıra Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1.  
Ajans haberciliğinde güvenilirliğin önemini açıkladınız 

mı? 
  

2.  Ajans haberciliğinde tarafsızlığın önemini açıkladınız mı?   

3.  
Ajans haberlerinin yazımında ve iletiminde hızın önemini 

incelediniz mi? 
  

4.  Ajans haberciliğinin içeriklerini analiz ettiniz mi?   

5.  
Ajans haberciliğinin zorluklarını ve farklılıklarını 

açıkladınız mı? 
  

 

 

 

 

Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksiklerinizi 

araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

 

Aşağıda verilen ifadeler  doğru ise (D)’yi, yanlış ise (Y)’yi işaretleyiniz.  

1. Ajans haberciliğinin üç temel özelliği bulunmaktadır. Bunlar güvenilirlik, tarafsızlık ve 

hızlılıktır. Bunların yanı sıra ajans haberlerinin eksik yönü bulunmamalı, haber değeri 

taşımalı ve kesin olmalıdır.  

(D) (Y) 

2.Doğru habercilik, haber ajanslarının saygınlıklarını, güvenilirliklerini sürdürebilmeleri 

açısından hızlı habercilikten önce gelir. 

(D) (Y) 

3. Haber ajanslarının güvenilirliğinin simgesi, haberlerinin hızlılığıdır.  

(D) (Y) 

4. Ajans haberlerinin ağırlığı inceleme araştırma haberlerine dayanır.  

(D) (Y) 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. 

5. Bir ajansın uluslararası ünü, güvenilirliği verdiği haberlerin …………ile orantılıdır. 

6. Haber ajansları genelde …….. izlerler. Bu nedenle ajans haberlerinin ağırlığı olaylara 

yöneliktir. 

7. Ajans haberciliğinde …………, temel özelliklerden biri olmasının yanı sıra haber ajansları 

arasında da başlıca rekabet alanlarından biridir. 

8. Ajans haberlerinin konuları sınırlıdır. Uluslararası üç büyük haber ajansının yayınları 

incelendiğinde, ilk sırayı …………. …………… aldığı gözlemlenmiştir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ -3  
 

 

Ajans haberciliğinin özelliklerini inceleyebileceksiniz. 

 

 

 

 Sınıfta beşer kişilik gruplar oluşturarak, iki gün süreyle üç günlük gazete, üç 

televizyon ve üç internet haber sitesinin haberlerini inceleyerek, yayınlanan 

ajans haberlerini belirleyiniz. Bu haberlerde ajans mahreçlerinin kullanımını 

inceleyerek, haberlerin içerikleri ve yazım formatındaki farklılıkları belirlemeye 

çalışınız.  

 

3. AJANS HABERİ YAZIM TEKNİKLERİ VE 

AJANS HABERCİLİĞİ UYGULAMALARI 
 

3.1. Ajans Haberi Yazım Teknikleri 
 

Ajans haberciliğinde, haberlerin abonelere ulaştırılması aşamasından önce kullanılan 

bazı yöntem ve teknikler vardır. Bu uygulamalardaki amaç, haber ajanslarının aboneleri olan 

kuruluş, kurum ya da kişilere, yapacakları haber çalışmaları için kolaylık sağlamaktır.  

 

Gündem 

 

Haber ajansları günlük yayınlarına gündem geçmekle başlarlar. Gündem, o gün haber 

ajansı tarafından izlenecek haber nitelikli olayların, konu ve önem sırasına göre yazıldığı 

listedir. Bu listede izlenecek olay ya da gelişmelerin yerleri ve saatleri de belirtilir. 

Gündemde ayrıca, izlenecek konularla ilgili fotoğraf, grafik ya da görüntü yayınlanıp 

yayınlanmayacağı da kaydedilir. Gündemde, ajansların servise konulan özel haberlerinin 

başlıklarına da yer verilir. Anadolu Ajansı, ana gündemin dışında her gece saat 00.05’te özet 

gündem yayınlamaktadır. Çok detaya girilmeyen bu gündemin özellikle geceden hazırlık 

yapan ve yayın akışı sürekli olan radyo ve televizyon gibi abonelere yöneliktir. Özel haberler 

bu gündemde yer almaz. AA ayrıca, her hafta Perşembe günleri saat 12.00’de haftalık 

gündem yayınlamaktadır. Bir sonraki haftanın bilinen gelişmeleri 7 günlük takvimle 

abonelere sunularak, haftalık değerlendirme olanağı sağlanmaktadır.  

Gündemin amacı, ajans abonelerinin çalışmalarını kolaylaştırmaktır. Aboneler, 

gündeme göre ajanstan gelecek habere, gazete sayfasında ya da haber bülteninde önceden 

yer ayırarak, sayfa düzeninde ya da yayın programında planlama yaparlar. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Aşağıda Anadolu Ajansı’nın 8 Mart 2007 tarihli ana gündeminden kısa bir bölüme yer 

verilmiştir. İnceleyiniz.  

 

1- Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor...  
     - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'de Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun ev 
sahipliğinde düzenlenen ''Toplumsal Yaşamımızda Kadınlarımız'' konulu panelin açılışında 
konuşacak.  
     - TBMM Başkanı Bülent Arınç, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla en yaşlı kadın 
parlamenterler ile TPB yönetim kurulu üyelerini kabul edecek, TBMM'de görev yapan 

kadın parlamento muhabirleri ile bir araya gelecek.  
     - Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu, Türk Metal-İş Sendikasınca 
düzenlenen ''Kadın İşçiler Büyük Kurultayı''nda konuşacak.  
     - DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, parti genel merkezinde düzenlenecek Kadınlar 
Günü etkinliğine katılacak.  
     - DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, partisince Yalova'da düzenlenen ''Kadın Şöleni''ne 
katılacak.  

     - CHP İstanbul İl Kadın Kolu, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakacak.  
     - Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım için İzmir Karşıyaka'daki kabri başında ve 
Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlenecek.  
     - Bakırköy'de yaptırılan Zübeyde Hanım büstü açılacak.  
     - Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği onursal başkanı Hayrünnisa Gül 
himayesinde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Devlet Konukevi'nde akşam yemeği 
düzenlenecek.  

     - Dünya kadınlar günü dolayısıyla yurt çapında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.  

         2- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar 
Büyükanıt'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.  
     - Katar Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad Bin Jassim Bin 
Jabr Al-Thani ve beraberindeki heyet de Cumhurbaşkanı Sezer tarafından Çankaya 
Köşkü'nde kabul edilecek.  

     3- Tüsiad heyetinin Ankara temasları...  
     - TBMM Başkanı Bülent Arınç, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Yalçındağ ve 
yönetim kurulu üyelerini kabul edecek.  Tüsiad heyeti, Çevre ve Orman Bakanı Osman 
Pepe tarafından da kabul edilecek.      4- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'de 
TOKİ'nin anahtar teslimi ve toplu açılış törenine katılacak.  ……………………… 

 

Bülten 

Haber ajanslarının bültenleri genellikle bazı başlıklar altında toplanır. Çoğunlukla ilk 

sayfada haber ajansının adı, amblemi, adresi, telefon ve faks numaralarının yer aldığı bir 

başlık bulunur. Bu başlık dikkati çekmek amacıyla renkli de olabilir. Bundan sonra söz 

konusu bülten hangi konuları kapsıyorsa ayrı başlık altında verilir. Bu başlıklar, “İç 

Haberler”, “Dış Haberler”, “Spor Haberleri”, “Ekonomi Haberleri”, “Kültür-Sanat 

Haberleri”, “Parlamento Haberleri” biçiminde sıralanabilir. Günümüzdeki uygulama, haber 

bültenlerini çok özel ayrımların dışında fazla özelleştirmemek ve haberlere kod vererek, 

“genel bülten” adı altında yayınlanmaktadır. Ayrıca, ekonomi haberleri için “eko”, dış 

haberler için “dış”, iç haberler için “iç” gibi kısaltmalar kullanılmaktadır. 
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Sıra Numaraları 

 

Haber bültenlerinin sayfalarına, birinciden başlayarak sırayla numara verilir. Bu 

uygulama, o günün bülteninin yayını sona erinceye kadar sürer. Ayrıca bülten sayfalarında 

yer alan haberlere de sırayla birer numara verilir. Bunun amacı, hangi numaralı haberin 

hangi sayfada yer aldığının kolayca anlaşılmasını sağlamaktır. Herhangi bir haberle ilgili 

düzeltme ya da ek yapılması gerekiyorsa, verilen bu numaralar söz konusu haberlerin 

kolayca bulunmasını sağlar. 

 

3.1.1. Haber Yazım Formatı 

 

Haber ajanslarının haber formatları tarih ve saatlerin yazım yerleri gibi küçük 

farklılıklar gösterse de genel olarak birbirine benzer 

 

Başlıklar 

Birinci başlık haber hakkında ilk bilgiyi verir. Haber indeksinde aboneye tarama 

kolaylığı sağlayacak şekilde, kısa ve öz olarak hazırlanmalıdır. İlk başlık, o haberi bir 

anlamda tanımlayacak özellikte olmalıdır, eğer haber önem sırasına göre başka haber 

başlıklarını da gerektiriyorsa alt başlıklarla desteklenir. İlk başlık tek satırla 

sınırlandırılmalıdır. Varsa alt başlıklar haberin özünü çarpıcı biçimde aktararak, başlık 

kriterlerine uygun olmalıdır. Haberlere çok uzun başlıklar atılmamalı, başlığın haberin 

okunmasını sağlamasına ve içeriğini sunmasına dikkat edilmelidir. Başlığın aynı zamanda 

haberin vitrini olduğu unutulmamalıdır. Başlıklar ne kadar ilgi çekici olursa haberin 

kullanılma şansı artar. Ancak, bunu yaparken sansasyondan, abartılı ifadelerden ve 

yorumdan kaçınmak gerekir.  

 

(Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli) 

Başlıklardan sonra haberin fotoğraf, görüntü veya grafiği varsa bu unsurlar parantez 

içinde yazılır. Böylece, abonelerin o haberle ilgili destek unsurlarını öğrenmesi sağlanır. Bu 

bilgilendirme, habere sayfada veya haber bülteninde ayrılacak yerin planlamasına yöneliktir.  

 

Mahreç 

Haberin nereden yazıldığı ve ajansın mahreci ANKARA (A.A), İSTANBUL (ANKA) 

gibi haberin girişinden önce belirtilir.  

 

Tarih ve Saat 

Ajans haberlerinde tarih ve haberlerin yayına veriliş saatleri bildirilir. Haber formatı 

içinde tarih ve saatin yazıldığı yerler haber ajanslarına göre farklılık gösterir. Anadolu 

Ajansı’nda tarih, ajansın rumuzundan hemen sonra yazılır.  

 



 

 29 

Haber metni 

Ajans haberinin yazımında genel olarak ters piramit tekniği tercih edilir. Buradaki 

temel özellik, haberin içeriğini önemlilik sıralamasına göre düzenlemektir. Ancak bunun 

istisnaları da olabilir. Örneğin çeviri haber, kültür-sanat haberi, çevre haberi ve benzeri 

durumlarda farklı haber yazımları (dörtgen kuralı, düz piramit tekniği, hikâye anlatım vb.) 

tercih edilebilir. 

 

Ajans haberinin girişi mutlaka haberi özetleyecek şekilde olmalıdır. Çok kısa haber 

kullanmak isteyen bir radyo, o haberin girişini alarak dinleyicisine haberle ilgili bilgileri 

rahatlıkla iletebilmelidir. Bu bakımdan giriş bölümünde mümkün olduğunca haber özetlenir. 

Haber metni girişten itibaren okuyanı etkilemeli ve giriş paragrafı haberin içeriğini 

yansıtmalıdır. Haberin başlığı ile giriş bölümü arasında uyum olmasına özen gösterilmelidir.  

 

Haberin gövdesi ise ‘ters piramit yöntemi ile en önceliği olan konular öne çıkarılarak, 

önem sırasına göre yazılır. Haberde gereksiz tanım, sözcük ve cümlelere yer vermemeye, 

tekrarlardan kaçınmaya özen gösterilmelidir. Haber yalın bir dille, herkesin anlayabileceği 

şekilde kaleme alınmalıdır. Habere, “geçen yıl”, “dün”, “yarın” gibi zaman bildiren 

ifadelerle girilmemelidir. Paragrafların da tarihle başlamamasına özen gösterilmelidir. Haber 

mümkün olduğunca kısa cümleler kurularak yazılmalıdır. Uzun cümle, çoğu zaman 

anlaşılmayı güçleştirebilir. Haberlerde Türkçenin doğru kullanımına özen gösterilmelidir. 

Haberde kullanılan tanımların, kısaltmaların, sözcüklerin doğru yazılmasına ve yerinde 

kullanılmasına dikkat edilmelidir. Haberde Türkçe olmayan sözcüklerin, zorunlu olmadıkça 

kullanılmamasına özen gösterilmelidir. Haber yazarken tırnak işaretinin kullanımına dikkat 

edilmelidir. Haberde adı geçen herhangi bir kişinin sözleri, onun yaptığı nitelemeler, 

benzetmeler vs. hep tırnak içine alınmalıdır. Tırnak kullanımı, o nitelemenin, haber yazan 

kişi tarafından yapılmadığını, o sözlerin haber kaynağına ait olduğunu anlatır. 

 

Haberdeki cümlelerin anlam bütünlüğüne dikkat edilmeli, farklı konular ya da olaylar, 

aynı cümlede anlatılmaya çalışılmamalıdır. Muhabir tarafından izlenen ya da birinci el 

kaynaktan alınan haberlerde edilgen cümleler kurulmamalıdır.  

 

Uzun haberlerde mutlaka ara başlık kullanılmalıdır. Haberle ilgili gözlem, notlar varsa 

bunlar yine bir ara başlıkla ayırt edilerek yazılmalı ve yayınlanmalıdır. Haberle ilgili 

‘background’ bilgiler varsa, daha önce geçilmiş haberlere atıfta bulunarak o haberin öncesini 

de bir anlamda okuyucuya, dinleyiciye, izleyiciye hatırlatmak için kısa bir derleme 

yapılarak, haberin son bölümünde verilir.  

 

Haberde, “bir cümle, bir fikir” kuralına uygun olarak, haberdeki cümlelerin anlam 

bütünlüğüne dikkat edilmeli, farklı konular ya da olaylar, aynı cümlede anlatılmaya 

çalışılmamalıdır.  

 

Haberde ‘5-N 1-K’ kuralı olarak benimsenen genel habercilik ilkeleri çerçevesinde 

okuyucunun, izleyicinin ya da dinleyicinin kafasında soru işareti bırakmayacak şekilde bütün 

önemli unsurların yer alması gerekir. İki tarafı bulunan olay ya da gelişmede, tarafların 

görüşlerine yer verilmeli, tek yanlı bakış açısından kaçınılmalıdır.  
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Haber, mümkün olduğunca kısa (kısa haberden anlaşılması gereken şudur: 400 

kelimelik bir haber, aynı unsurları koruyarak 250 kelimeyle ifade edilebiliyorsa, 250 

kelimelik metin tercih edilmelidir) ancak hiçbir önemli ayrıntı atlanmadan ve bütün unsurları 

içerecek şekilde yazılmalıdır. Bu ilke, uzun haber yazılmayacak anlamı taşımaz. 

Gerektiğinde, haberin önemi göz önünde bulundurularak uzun haber de yazılabilir. Ajans 

haberciliği söz konusu olduğunda, abonelerin tercihleri de dikkate alınarak, haberin uzun 

yazıldığı durumlar söz konusudur. Bu da ajans haberciliği için genel habercilik ilkelerinin 

dışında bir başka unsurdur.  

 

İmza rumuzları (paraflar) 

Haberi yazanı, okuyanın imza rumuzları haber metninin sonunda kullanılır. Örneğin: 

(MÇ-MES) gibi. Haberi yazan muhabirin açık imzası kullanılacaksa, mahreç ve tarihten 

sonra yazılır.  

 

Özellikli haberlerde, özel haberlerde, ekip gönderilen görevlerde, dış bürolardan gelen 

haberlerde ve yayıncının gerek gördüğü diğer haberlerde muhabir adı her zaman açık olarak 

yazılabilir. Bütün haberlerde metnin sonuna imza rumuzu konulur.  

 

Bir haber örneği 

 
Suriye konulu Cenevre 4 görüşmeleri başladı 

İsviçre'nin Cenevre kentinde BM gözetiminde 4. turu düzenlenen Suriye konulu görüşmeler, 

ikili toplantılarla başladı. 

 

  

 

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 4. turu düzenlenen 

Suriye konulu görüşmeler, ikili toplantılarla başladı. 

 

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Beşşar Esed rejimi ve muhalefet heyetiyle 

BM binasında ayrı ayrı bir araya geldi. 

 

Mistura önce, rejimin BM Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi başkanlığındaki heyetle 

görüştü. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Mistura, muhalefet heyetiyle bir araya 

geldi. 

 

Görüşmeye muhalifler adına heyet başkanı Nasır Hariri, Müzakere Yüksek Komitesi Başkan 

Yardımcısı Yahya Kadamani ve başmüzakereci Muhammed Sabra katıldı. 

 

Cenevre'deki 4. tur görüşmelerin resmi açılışı ise öğleden sonra yapılacak. 

 

BM'deki açılış oturumuna, muhalefet ve Beşşar Esed rejimi heyetlerinin yanı sıra, 

Rusya, Türkiye, İran ve ABD'nin de içinde olduğu Uluslararası Destek Grubu üyelerinin 

temsilcilerinin katılması bekleniyor. 

 

Görüşmelerde Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan sorumlu Müsteşar 

Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyet yer alıyor. 

 

ABD'yi Suriye Özel Temsilcisi Michael Ratney, Rusya'yı BM Cenevre Daimi Temsilcisi 

Aleksey Borodavkin temsil edecek. 

 

Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Sergey Vershinin'in de 
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Cenevre'ye gelmesi bekleniyor. 

 

Mistura, dünkü açıklamasında görüşmelerin çerçevesinin BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 

sayılı kararı olduğunu duyurmuştu. 

 

Söz konusu karar, muhalefet ve rejim heyetlerinin müzakereleri sonuçlandırmasının 

ardından, geçiş yönetimi kurulmasını öngörüyor. Yeni yönetimin 12 aylık dönemde bir anayasa 

hazırlayıp ülkeyi adil seçime götürmesi gerekiyor. 

 

Muhabir: Selen Temizer, Mohamad Misto, Muhammed Shekh Yusuf, Fatih Erel, Bayram Altuğ 

 

 

3.2. Ajans Haberciliğinde Bazı Uygulamalar 
 

3.2.1. Flaş Haber 

 

Ajans haberciliği dilinde “flaş” (flash) deyimi vardır. İngilizce olan bu kelime 

sözlüklere göre; birden alevlenmek, parlamak, ışıldamak, parıltı, ani ışık anlamına 

gelmektedir. Ajans haberciliğinde çok önemli bir haberin (ülke ve dünya gündemini 

ilgilendiren önemli konular, savaş, afet, uçak kaçası, çok ölümlü trafik kazaları, önemli bir 

kişinin ölümü, saldırılar ve benzeri olaylar) en kısa sürede, dikkat çekici bir cümleyle uyarı 

niteliğinde verilmesi “flaş geçmek”tir. Böyle bir durumda verilecek flaş haber, tek satır; bir 

ya da iki kısa cümleyi geçmeyecek büyüklükte olmalıdır. Ajans haberciliğinde flash 

kelimesini ilk kez 1906 yılında San Fransisco’da meydana gelen büyük depremle ilgili 

haberi, önce birkaç kelimelik bir cümleyle veren Associated Press (AP) muhabiri Paul 

Cowles kullanmıştır.  

 

Flaş haber verildiği zaman flaş kelimesi dikkati çekecek bir biçimde, haber 

cümlesinden önce, en az üç kez arka arkaya yazılır. Böylece ajans aboneleri uyarılır. 

Bilgisayarlardan önce kullanılan teleks sisteminde, teleks makinelerinde, üç kez arka arkaya 

“flaş…” yazılması halinde abonelerin telekslerinde zil sesi duyulmaktaydı. 

 

Örnekler: 

 

23 Şubat 2006 Perşembe 23:44 

FLAŞ...FLAŞ...FLAŞ..KREDİ KARTI BORCUNUN YÜZDE 18 FAİZLE, 18 EŞİT 

TAKSİTTE ÖDENMESİNE İLİŞKİN TASARI TBMM'DE KABUL EDİLDİ 

(ANKA/SÜRECEK)...... 

 

Trabzon’un Maçka ilçesi yakınlarında bir uçak düştü. 

26.05.2003 

(A:A) 
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Bu kısa flaştan sonra, ilk gelen bilgiler derlenerek kısa bir haber 5-10 dakikayı 

geçmeyecek şekilde verilmelidir.  

 

    -TRABZON’DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ 

    TRABZON (A.A) – 26.05.2003 – Trabzon’un Maçka İlçesi’ne bağlı Esiroğlu 

Beldesi yakınlarına bir yolcu uçağı düştü. Uçakta, İspanyol Barış Gücü askerlerinin 

bulunduğu bildirildi. 

    Ukrayna’ya ait olduğu belirtilen uçağın, İspanya’nın Zaragoza kentine gitmek 

üzere Kırgızistan’ın Bişkek kentinden havalandığı öğrenildi. 

    (PA-RAF-LAR) 

 

FLAŞ: PARK HOLDİNG, AKKUYU’DA NÜKLEER SANTRAL KURMAK İÇİN 

EPDK’YA BAŞVURDU   

16 Mart 2007 Cuma TSİ:13:34 

(ANKA) 

 

Flaş haberden 12 dakika sonra geçilen haberde ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. 

 
PARK HOLDİNG, AKKUYU’DA NÜKLEER SANTRAL KURMAK İÇİN EPDK’YA 

BAŞVURDU   

16 Mart 2007 Cuma TSİ:13:46 

-Turgay Ciner’in sahibi bulunduğu Park Holding, Mersin Akkuyu’da nükleer santral kurmak 

için EPDK’ya başvurdu. 

-Park Holding, 1600 MW kurulu gücünde olacak santral için talep ettiği üretim lisansında, 

alım garantisi istemediğini de kayıt altına aldı.  

ANKARA(ANKA)- Turgay Ciner’in sahibi bulunduğu Park Holding, Mersin Akkuyu’da 

nükleer santral kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) başvurdu. 

Böylece yeni dönemde nükleer santral kurmak için ilk kez başvuruda bulunulmuş oldu.  

ANKA’nın edindiği bilgiye göre, Park Holding Anonim Şirketi, dün EPDK’ya yaptığı 

başvuruda, Mersin Akkuyu’da Türkiye Atom Enerji Kurumu (TAEK) tarafından yer lisansı 

olan bölgeye nükleer enerji santralı kurmak istediğini bildirdi.  

ALIM GARANTİSİ İSTEMİYOR  

Park Holding, 1600 MW kurulu gücünde olacak santral için talep ettiği üretim lisansında, 

alım garantisi istemediğini de kayıt altına aldı. Park Holding, başvurusunda, santralı 2015 

yılında bitirmeyi taahhüt etti.  

EPDK’nın konuyla ilgili bir tebliğ çıkardıktan sonra başvuruyu sonuca bağlayacağı 

öğrenildi.(ANKA)  

(YLD/VÖ)  

16.3.2007  

 

Bu kısa haberlerden sonra gelecek bilgiler de yine hızla haberleştirilerek kısa sürede 

yayına verilir. Belirli süreler içinde haber genişletilir.  
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3.2.2. Numaralı Haber Uygulaması 

 

Haber ajanslarında numaralı haber uygulaması, gün içinde haber akışı devam eden 

genel seçimler, deprem, kitlesel gösteriler, uluslararası kongreler gibi olayların 

haberleştirilmesinde kullanılır. İlk haberin başlığının yanına (1) rakamı yazılır. Daha sonra 

sürekliliği devam eden haberler sırasıyla numaralandırılır. Numaralı haber uygulaması, olay 

veya olaya bağlı doğrudan ya da dolaylı gelişmeler sona erinceye kadar sürdürülür. Eğer 

olay ertesi gün de sürekliliğini koruyorsa, bu kez o günün bülteninde aynı konulu haberlere 

sıra numarası verilmesine yeniden başlanır.  

 

Bir haberin olağan numarasının yanı sıra başlığının yanında özel bir numara 

bulunması, konuyla ilgili başka haberlerin de verileceğinin uyarısıdır. Bazı haber 

ajanslarında numara ile birlikte haberin sonunda “sürecek” uyarısına da yer verilir. Bunun 

anlamı habere ilişkin olayın gelişmekte olduğu, yeni gelişmeler beklendiği ya da elde edilen 

ek bilgilerin sırasıyla abonelere aktarılacağıdır. Bu uygulamadaki temel amaç ise kitle 

iletişim araçlarının haber servislerinde çalışanlara yardımcı olmaktır.  

 

Haber ajansından aynı konuda gelen haberler, numaralarının izlenmesiyle kolayca bir 

araya getirilir. Böylece söz konusu haberler üzerinde bazı bölümlerin kısaltılması, 

özetlenmesi, ayrıntıların derlenmesi gibi işlemler daha kolay yapılır. Bazı haber ajansları bu 

tür gelişmeli ve özel numaralandırılmış haberlerin sonuncusunda ise abonelerin yeni bir 

haber beklememeleri için son haberi geçtiklerini bildirirler. Numaralı haberlerin sonunda 

daha önce aktarılan tüm bilgileri içeren ve daha derli toplu bir biçimde hazırlanan derleme 

bir haber de yayına verilebilir.  

 

Örnekler 

-MERKEZ BANKASINDAN 1.75 PUANLIK FAİZ ARTIRIMI(1)  

7 Haziran 2006 Çarşamba 19:03 

-Para Politikası Kurulu gecelik borçlanma yüzde 13.25'ten faizini yüzde 15'e borç verme faizini 

ise yüzde 16.25'ten yüzde 18'e yükseltti.  
(ANKA/SÜRECEK)  
7.6.2006  
NNNN  
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-MERKEZ BANKASINDAN 1.75 PUANLIK ŞOK FAİZ ARTIRIMI(2)  

7 Haziran 2006 Çarşamba 19:29 

-Merkez Bankası, tahminlerin de üzerine çıkarak kısa vadeli faiz oranlarında 1.75 puanlık bir 

artırıma gitti. Gecelik borçlanma faizi yüzde 15'e, borç verme faizi ise yüzde 18'e çıkarıldı.  
-Merkez Bankası, "Bugünkü bilgiler ışığında, kısa vadede politika faizlerinin yukarı yönlü olma 
olasılığının" bir önceki döneme kıyasla azaldığını bildirdi.  
 
ANKARA(ANKA)- Merkez Bankası, kısa vardeli faiz oranlarında 1.75 puanla "şok" bir artırıma 
gitti. Tahminlerin oldukça üzerinde yapılan faiz artırımıyla birlikte gecelik borçlanma faizi yüzde 
15'e, borç verme faizi ise yüzde 18'e çıkarıldı. Borçlanma faizi geçen yıl nisan ayındaki düzeyine 
geri döndü.  
Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Başkan Yardımcıları Erdem Başçı, Burhan Göklemez ve 
Mehmet Yörükoğlu ile Kurul üyeleri Güven Sak ve İbrahim Turhan'ın katılımıyla toplandı. 
Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun Merkez Bankası bünyesindeki 
Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo–Ters Repo Pazarı'nda 
uyguladığı kısa vadeli faiz oranlarını (politika faizleri) artırma kararı aldığı bildirildi.  
YENİ FAİZ ORANLARI  
Merkez Bankasının borçlanma faiz oranı yüzde 13.25'ten yüzde 15'e, borç verme faiz oranı 
yüzde 16.25'ten 18'e çıkarıldı. Merkez Bankasının gecelik borçlanma faizi geçen yıl nisan ayında 
yüzde 15 seviyesinde bulunuyordu.  
Geç likidite penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–
16.30 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 9.25'ten 
yüzde 11'e, borç verme faiz oranı yüzde 19.25'ten yüzde 21'e yükseltildi.  

Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla gecelik ve bir 
haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanının faiz oranı yüzde 15.25'ten yüzde 17'ye 
yükseltildi.  
ENFLASYON PATİKANIN ÜZERİNE ÇIKTI  
Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada nisan ve mayıs aylarındaki enflasyon 
gerçekleşmelerinin ardından yıllık enflasyonun, hedefle uyumlu patikanın belirgin olarak üzerine 
çıktığı belirtildi. Bunun yanında, yakın zamanda mali piyasalardaki dalgalanmaların ardından 
oluşan döviz kuru hareketlerinin doğrudan etkileriyle, gelecek aylarda yıllık enflasyon 
rakamlarının geçici olarak bir miktar daha yükselmesinin söz konusu olabileceği belirtilen 
açıklamada, "Para Politikası Kurulu, söz konusu kısa vadeli gelişmelerin orta vadeli bekleyişler ve 
fiyatlama davranışları üzerinde kalıcı etkiler oluşturmasını önlemek ve orta vadede enflasyon 
eğiliminin hedeflerle uyumlu kalmasını sağlamak amacıyla politika faizlerini gözden geçirme 
gereği duymuştur" denildi.  
FAİZLERİN YÜKSELME OLASILIĞI AZALDI  
Açıklamada, bugünkü bilgiler ışığında, kısa vadede politika faizlerinin yukarı yönlü olma 
olasılığının bir önceki döneme kıyasla azaldığı bildirildi. Ancak para politikası kararlarının 
yönünün, enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelere bağlı olarak farklılaşmasının mümkün 
olduğunun da unutulmaması istendi. Açıklamada şöyle denildi:  
"Kararlar oluşturulurken, enflasyonun 2007 yılının sonlarına doğru hedefe yakınsayacağı bir 
perspektif gözetilecektir. Dolayısıyla orta vadede, enflasyonda öngörülen düşüşle beraber 
politika faizlerinin de düşüş yönünde olacağı bir görünüm esas alınmaktadır. Enflasyon 
görünümüne ilişkin açıklanacak her türlü yeni veri ve haberin, Para Politikası Kurulu'nun 
geleceğe yönelik duruşunu tekrar gözden geçirmesine neden olacağı özenle vurgulanmalıdır."  
Para Politikası Kurulunun değerlendirmelerinin özeti 5 iş günü içinde yayımlanacak.  
Merkez Bankası gecelik faiz oranları (O/N)  
Borçlanma Borç Verme  
--------- ----------  
20.02.2002 57.00 62.00  
14.03.2002 54.00 61.00  
08.04.2002 51.00 58.00  
30.04.2002 48.00 55.00  
05.08.2002 46.00 53.00  
11.11.2002 44.00 51.00  
25.04.2003 41.00 48.00  



 

 35 

04.06.2003 38.00 45.00  
16.07.2003 35.00 41.00  
06.08.2003 32.00 38.00  
18.09.2003 29.00 35.00  
15.10.2003 26.00 31.00  
05.02.2004 24.00 29.00  
17.03.2004 22.00 27.00  
08.09.2004 20.00 24.00  
20.12.2004 18.00 22.00  
11.01.2005 17.00 21.00  
09.02.2005 16.50 20.50  
09.03.2005 15.50 19.50  

11.04.2005 15.00 19.00  
10.05.2005 14.50 18.50  
09.06.2005 14.25 18.25  
11.10.2005 14.00 18.00  
09.11.2005 13.75 17.75  
09.12.2005 13.50 17.50  
02.01.2006 13.50 16.50  
28.04.2006 13.25 16.25  
07.06.2006 15.00 18.00  
(ÖND/ERD/ANKA)  
7.6.2006  
NNNN  

 

Yeni gelişmelerin ya da düzeltmelerin habere yansıtılması gerektiği durumlarda daha 

önceden geçilen haber, yeni bilgiler ışığında geliştirilerek ya da yeniden düzenlenerek 

abonelere iletilir. Bazı haberlerde ise habere numara verilmeden yeni gelişmeler, ek haber 

olarak geçilir. Ek haber geçilirken, abonelere, ek geçilen haberin numarası ve başlığı 

bildirilir.  

 

YAZI İŞLERİNİN DİKKATİNE, 82 NUMARALI “ZEYTİNBURNU ÜLKÜ OCAKLARINA 
SALDIRI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI” HABERİMİZE EK GEÇİYORUZ. BİLGİLERİNİZE. (ANKA) 

 

3.2.3. Ambargolu Haber 

 

Haber ajansları ambargolu bir haberi, ambargo saatinden önce yayınlayarak 

abonelerine ulaştırırlar. Ambargolu haberleri verirken, ambargo uyarısının haberle birlikte 

yer almasına özen gösterirler.  

Bu nedenle habere ambargo konulacağı zaman ambargoyu gösteren uyarı ya da 

yazının, haber metinin en göze çarpacak yerinde olması gerekir. Altı çizilerek ya da bold 

olarak yazılan “ambargo” genel olarak haber metninin üstünde yer alır. Ambargo gözden 

kaçmaması ya da dikkati bir kez daha çekmesi için, haber metninin sonuna ikinci kez 

yazılabilir. Ambargo konulan bir haber, belirtilen süre sona erdikten sonra yayımlanır. Bazı 

haberlerde ise “yayınlanması bildirilinceye kadar ambargoludur:” uyarısı konulur. Bu 

durumda haberi yayınlamak için, ambargonun kaldırıldığına ilişkin uyarıyı beklemek 

gerekir. 
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3.2.4. Düzeltme, İptal ve Tekrar  

 

Haber ajanslarında, bütün dikkatli ve titiz çalışmalara, sıkı denetimlere rağmen, yoğun 

haber trafiği ve hızlı yayın zorunluluğu gibi nedenlerle bazen yanlışlıklar da yapılır. Bunlar 

bir adın, bir unvanın yanlış yazılması, bir sayının eksik ya da fazla verilmesi biçiminde 

olabileceği gibi, haber kaynağından gelen uyarılar doğrultusunda yapılan değişiklikler de 

olabilir.  

 

Bu tür durumlarda abonelerin ilgili haberi kullanmamaları için “düzeltme” geçilir. 

Düzeltmede, yanlışın yapıldığı haberin numarası, başlığı ve düzeltilecek bölümün paragrafı 

ve satırı uyarı notunda belirtilir. Ya da haber düzeltilerek yeniden geçilir.  

 

SAYIN YAZIİŞLERİ'NE NOT: BASIN KONSEYİ'NİN ULUSLARARASI 
DANIŞMANLIĞI İLE İLGİLİ 49 NUMARALI HABERİMİZDE, DANIŞMANLIĞA KABUL 
TARİHİ, BASIN KONSEYİ TARAFINDAN "16 ARALIK" YERİNE "15 ARALIK" OLARAK 

DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. HABERİMİZİ DÜZELTİLMİŞ BİÇİMİYLE YENİDEN GEÇİYORUZ. 
(ANKA)  

 

Düzeltme yapılamayacak kadar yanlışlar bulunan veya tamamen yayından kaldırılması 

gereken durumlarda haberin iptali tercih edilir. Abonelere “İPTAL” uyarısı ile iptal edilen 

haberin numarası ve başlığı bildirilerek, haber iptal edilir.  

 

Bir haberin aynı metinle tekrar verilmesi gereken zorunlu durumlarda (teknik sorun, 

hatırlatma zorunluluğu vb. nedenlerle) haber, içerik değiştirilmeden tekrar yayınlanır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Uygulama faaliyetinde, izlediğiniz ya da bilgileri öğretmeniniz tarafından verilen 

haber konusu bir olayı ajans haberi formatına uygun olarak haberleştireceksiniz. Uygulama 

faaliyetinizde eksik ya da hatalı gördüğünüz konuları öğrenme faaliyetine dönerek tekrar 

ediniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Haberin bilgilerini önem ve öncelik 

sırasına göre kurgulayınız. 

 Haberinizi izlerken, hangi 

unsurları öne çıkaracağınızı 

kurgulamaya başlayınız.  

 Haberinizin tamamının anlaşılır 

olmasına dikkat ediniz.. 

 Haberinizde gereksiz hiçbir 

ayrıntıya yer vermeyiniz. 

 Haberinize kişisel yorumlarınızı 

yansıtmayınız.  

 Haberinizde anlaşılır ve duru bir 

Türkçe kullanınız. 

 Ajans haberinin formatına uygun haberin 

özünü yansıtan ana başlık ve alt 

başlıkları yazınız. 

 Haberin en önemli unsurlarının yer 

aldığı kısa özetini yansıtan haber girişi 

yazınız. 

 Olayın gelişimini, önemliden önemsize 

doğru yansıtarak haberin gövdesini 

yazınız. 

 Haberde 5 N 1 K Kuralı’nın tüm 

sorularına yanıt verilip verilmediğini 

kontrol ediniz. 

 Haberi okuyarak, anlatım ve dil bilgisi 

hatalarını düzeltiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 
 

 

Sıra  Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1.  
Haberin bilgilerini önem ve öncelik sırasına göre 

kurguladınız mı? 
  

2.  
Ajans haberinin formatına uygun haberin özünü yansıtan 

ana başlık ve alt başlıkları yazdınız mı? 
  

3.  
Haberin en önemli unsurlarının yer aldığı kısa özetini 

yansıtan haber girişi yazdınız mı? 
  

4.  
Olayın gelişimini, önemliden önemsize doğru yansıtarak 

haberin gövdesini yazdınız mı? 
  

5.  

6.  

Haberde 5 N 1 K Kuralı’nın tüm sorularına yanıt verilip 

verilmediğini kontrol ettiniz mi? 
  

7.  
Haberi okuyarak, anlatım ve dil bilgisi hatalarını 

düzelttiniz mi? 
  

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksiklerinizi 

araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. 

 

1 Haber ajansları güne ………………geçmekle başlarlar.  

2. Ajans haberlerinde haberin yazıldığı yer ve ajansın ……………., haberin girişinden önce 

belirtilir. 

3. Ajans haberlerinin yazımında genel olarak ……………. …………….tekniği tercih edilir. 

4. Ajans haberlerinde haberi yazan ve kontrol edenlerin paraflarına ……………. 

………….yer verilir. 

Aşağıda verilen ifadeler  doğru ise (D)’yi, yanlış ise (Y)’yi işaretleyiniz. 

5. Ajans haberciliğinde giriş haberi özetleyecek şekilde olmalıdır. ( D)  (Y ) 

6. Haber ajanslarında numaralı haber uygulaması, gün içinde haber akışı devam eden genel 

seçimler, deprem, kitlesel gösteriler, uluslararası kongreler gibi olayların 

haberleştirilmesinde kullanılır. ( D )  ( Y ) 

7. Numaralı haber uygulamasındaki temel amaç, haberleri birbirinden ayırmaktır. 

( D )  ( Y ) 

8. Ajans haberciliğinde çok önemli bir haberin (ülke ve dünya gündemini ilgilendiren önemli 

konular, savaş, afet, uçak kaçası, çok ölümlü trafik kazaları, önemli bir kişinin ölümü, 

saldırılar ve benzeri olaylar) en kısa sürede, dikkat çekici bir cümleyle uyarı 

niteliğinde “son dakika haberi” olarak geçilir. ( D )  ( Y ) 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Modülü bitirdiniz. Modül sonunda kazanacağınız yeterliği kazanıp kazanmadığınızı 

ölçen bir ölçme aracı öğretmeniniz tarafından hazırlanarak size uygulanacaktır. (Ölçme aracı 

objektif testlerin yanı sıra, haber uygulaması şeklinde de gerçekleştirilebilir.) Bu uygulama 

sonucunda bir üst modüle geçip geçemeyeceğiniz size öğretmeniniz tarafından 

bildirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

 

1.  C 

2.  D 

3.  C 

4.  A 

5.  

Tek yönlü ve 

dengesiz bir 

düzen 

6.  

Doğal afet, iç 

savaş gibi çok 

önemli olaylar 

7.  

Many Voices, 

One World ya da 

Çok Sesli, Tek 

Dünya 

8.  

Associated Press, 

Reuters, Agence 

France Press 

9.  D 

10.  D 

11.  Y 

12.  D 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 Doğruluğu 

6 Gündemi 

7 Hızlılık 

8 
Siyasal 

haberlerin 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 

1 Gündem 

2 Mahreci 

3 Ters Piramit 

4 Haberin 

sonunda  

5  D  

6  D  

7  Y  

8  Y  
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