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GİRİŞ
GİRİŞ
İŞ
Sevgili Öğrenci,
Başarılı bir gazetecinin en önemli özelliklerinden biri de röportaj tekniklerini iyi
bilmesidir. Çünkü röportajlar haberin vazgeçilemez unsurlarından biridir. Her gazeteci
örneğin başyazı, fıkra, makale yazamayabilir ama her gazeteci mutlaka haber, röportaj ve
haber-röportaj yazabilmelidir.
Sağlam yapılar, uzun süren ön çalışmalar sonrasında yapılmış sağlam temeller üzerine
kurulmuş yapılardır. Hemen her başarılı yapıt, bazen günler bazen yıllar süren bir hazırlık
aşamasından sonra ortaya çıkmış üründür. Başarılı ve etkili medya ürünlerinin üretilmesi de
öncelikle medya çalışanının eğitimi, sonra da üretilmesi planlanan ürün için ne kadar ve
nasıl bir çalışma yapıldığıyla bağlantılıdır.
Sizler de işin teknik kısmının yanı sıra gündemi takip ederek, bol bol kitap okuyarak
kendinizi geliştirirseniz başarılı bir gazeteci olabilirsiniz. Bir eser ya da medya ürününde en
önemli aşama fikir aşamasıdır. Fikirler çok çalışmayla, çok emek harcamayla birleştiği
zaman ortaya güzel ürünler çıkar.
Bu modülle, bir gazetecinin öğrenmesi gereken haber-röportaj hakkında bilgi sahibi
olacaksınız. Modülün rehberliğinde haber-röportaj analizleri yapabilecek, uygun konuları
seçebilecek, haber-röportaj öncesi gerekli araştırma ve çalışmaları yapabileceksiniz. Bu ön
çalışmalardan sonra topladığınız bilgi ve belgelerden yararlanarak haber-röportaj
yazabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
AMAÇ
Haber-röportaj tekniklerini eksiksiz olarak analiz edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bir hafta süre ile ulusal gazetelerdeki haber-röportajları inceleyiniz. İnceleme
sonuçlarınızı arkadaşlarınızla tartışınız.



Gazete veya dergilere inceleme gezileri yaparak bir haber-röportajın hangi
aşamalardan geçtiğini gözlemleyiniz.

1. HABER RÖPORTAJ HAZIRLAMANIN
TEMEL KURALLARI
1.1. Haber Röportaj Nedir?
Haber ile röportaj tekniklerinin birleştirildiği yazı tekniğine haber röportaj diyoruz.
Haber röportajda haber ve röportaj unsurları iç içe yer almaktadır. Daha çok haber
ağırlıklıdır. Amaç, haberin renklenmesi ve haberin dinamizm kazanmasını sağlamaktır.
Yazılı ve elektronik basın arasında başlayan rekabet, haber-röportajı da vitrine
getirmiştir. Olayları genişletmek, okuru daha çok tatmin etmek, yan bilgileri ayrıntılı
biçimde yansıtmak amacına dönük olan haber-röportaj, yazılı basında da kullanılmakla
birlikte, günümüzde daha çok televizyon ve radyoda uygulanmaktadır.
Haber röportajı belirli bir haber konusunda ön hazırlık yaparak yetkili ya da ilgililerle
görüşerek bunları, haberden daha uzun bir şekilde ve soru cevap olarak değil de haber
anlatım üslubuyla verilen haber şeklinde tanımlayabiliriz. Aslında her haber belirli bir
araştırmayı ve ilgililerle görüşmeyi gerektirmektedir. Ancak haber-röportaj türündeki
yazıların, haber ile röportajı birleştirdiğinden farklı bir yapısı söz konusudur.

1.1.1. Haber ve Röportaj
Haber ve haberin unsurları ile ilgili bilgileri haberin nitelikleri modülünde detaylı
olarak aldınız. İki yüzün üzerinde tanımı bulunan haberi kısaca hatırlatacak olursak;
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Haber, vaktinde verilen, toplumda çok sayıda kişileri ilgilendiren, etkileyen, bu
kişilerin anlayabileceği herhangi bir olay ya da kanaattir (daha fazla bilgi için bk. Haberin
Nitelikleri Modülü).
Haber röportajın diğer unsuru olan röportajı ise şu şekilde tanımlayabiliriz:
Yalnız haberle tatmin edilmeyen durumlarda merak ve ilgi çekici konuları yerinde
yapılacak inceleme ile önceden hazırlıklı olarak tanıtan, okurun aynı zamanda haber, görgü
ve kültür gereksinimini gidermeye yönelik yazı türüne röportaj denir.

1.1.2. Haberin Özellikleri
Çevremizde gördüğümüz her olay haber değildir. Bir olayın haber olabilmesi için
birtakım unsurları taşıması gerekir. Her şeyden önce haber olacak olay, toplumda çok sayıda
kişiyi ilgilendirmeli ve ilgi çekici olmalıdır. Olayların bazılarında olay kişileri olayın haber
olarak ele alınmasını sağlıyorken bazı olaylar ise sık karşılaşılmadıkları için haber niteliği
kazanmaktadır.
Haberin özellikleri ile ilgili daha detaylı bilgi için “Haberin Nitelikleri Modülü”nden
yararlanabilirsiniz.

1.1.3. Röportajın Özellikleri
Röportaj gözleme dayanır. Röportajı diğer yazı türlerinden, hatta zaman zaman
haberden ayıran başlıca özelliği gözleme dayanmasıdır. Gözlemsiz röportaj olmaz.
Her röportaj yazarı, mutlaka bir amaç güder. Bir topluluğu, kurumu çeşitli yönleriyle
tanıtmak önemli kişilerin herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini öğretip
okuyucularına duyurmak ve fotoğrafla olayı belgelemek röportajın ana temelini oluşturur.
Röportajla haber yazım tekniği birbirine karıştırılmamalıdır. Röportaj haberin daha
geniş şekilde ele alınması ve genelde de fotoğraflarla zenginleştirilmesi ile meydana
gelmektedir. Röportajı haberden ayıran özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:




Röportajı yapan kişi bireysel fikirlerini de röportaja ekleyebilir. Hâlbuki
haberde bireysel fikirler ön plana çıkmaz haber yorum katılmadan verilir.
Röportaj yazarı okuyucuda inanç uyandırmaya çalışır. Oysa haberde, tarafsızlık
söz konusudur.
Haber günlüktür ve tüketim ömrü kısadır. Bu nedenle ertesi gün önemini
kaybeder. Röportajda ise bazen zaman unsuru çok önemli olmayabilir.
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Röportajı öğretici, bilgilendirici olarak nitelendirip gazete ve dergi yazıları arasına
yerleştirenler olduğu gibi bunun dışında düşünenler de vardır. Bu görüşte olanlar röportajı
bir roman, öykü, oyun gibi yaşatıcı yazılar arasında saymaktadırlar. Bu değişik
adlandırmalar ve şekiller röportajın çok yönlü ve boyutlu bir yazı niteliğini taşımasından
kaynaklanmaktadır. Röportaj, gerçekleri araştırma, inceleme, gezip görme yoluyla ya da
soruşturma yöntemiyle yansıtmaktadır.
Röportajda gerektiğinde fotoğrafın destekliğine ve tanıklığına başvurulur. Böylece
okuru yaşamın içine sokar. İçerdiği doğru ve gerçeklerle, okuru yüz yüze getirir. Bir başka
deyişle öğrettiğini yaşatarak öğretir.
Röportaj, aynı konuda, tek yazı olabildiği gibi dizi yazılar biçiminde de kaleme
alınabilir.


Dizi röportajlar

Konuyu değişik yönleriyle yansıtır. Tek röportajın yapısıyla, dil ve anlatımı değişmez.
Daha önceleri röportaj türünün anlamı oldukça sınırlıydı. Hatta bir bakıma mülakatın içinde
değerlendiriliyordu. Daha doğrusu ünlü bir kişiye sorular sorma ve yanıtlarını almak
biçiminde algılanıyordu. Oysa günümüzde röportaj; haberi destekleyen en önemli unsurlar
arasında yer almaktadır.
Röportajın gezi yazılarıyla akrabalığı vardır. Gezi yazılarında da röportaj yazarının
kullandığı araştırma, inceleme, bilgi ve belge toplama yöntemlerinden yararlanılmaktadır.
Röportaj çok yönlü bir yazı biçimidir. Bu çok yönlülük değişik anlatım yollarını
içermesinin yanı sıra öteki yazı türlerinin yöntemlerine röportaj yazarının başvurmasından
da kaynaklanmaktadır.
Röportaj aynı zamanda diğer bazı yazı türlerinin karışımı sayılır. Dokusunda hikâye,
roman, bilimsel araştırma ve inceleme de vardır.

1.2. Haber Röportaj Konuları
Sıradan insanlar, başkalarının belirlediği gündemle uğraşıp başkalarının düşünüp
konuştuğu konular üzerinde tartışmaktadır. Aydın insanlar ise daha sıra dışı, çoğu toplumsal,
felsefi, mistik veya teknik konularda yoğunlaşıp daha çok yankı yapan düşünceler
üretmekte, zamanlarını düşünsel, bilimsel ya da sanatsal üretimlerle geçirme kaygısıyla
yaşamaktadırlar.
Kitle iletişim araçlarında röportaj olarak yayımlanması düşünülen görüşmelerin
konuları bazen sıradan insanların konuşup üzerinde yorum yapabileceği konular arasından
seçilmekte, bazen de toplumsal yapıya katkı yapabilecek, aydın insanlara yeni yönler
gösterebilecek halkın içinden konulardan seçilmektedir. Ancak medya için yapılan her
görüşmenin konusu, bireylere ilginç gelen yönleri ön plana çıkarabilecek, yankılanarak ses
getirebilecek biçimde belirlenmelidir.
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Barakada yaşayan altı kişilik ailesine bakmak için hiçbir sosyal güvencesi olmadan
çalışmak zorunda kalan ve çalıştığı atölyedeki iş makinesine kolunu kaptırarak kolsuz kalan
43 yaşındaki bir adamın, altı buçuk yıldır süren hak arayışını konu edinen bir görüşme
herkesin ilgisini çekip herkesi etkileyebilecek türdendir. Bunun gibi 31 yaşında bir siyasi
partinin genel başkanlığına seçilmiş genç bir kişinin, ülkenin geleceğiyle ilgili o güne kadar
hiç dile getirilmemiş, bilimsel temele dayalı kalkınma projesini konu edinen bir görüşme de
aynı şekilde birçok kişinin ilgisini çekebilecek türden bir röportaj konusudur.
Görüşme konusu bazen, görüşmenin yapıldığı anda yaşanan, kendiliğinden
gelişmelerle ilginç bir kimlik kazanırken bazen de daha konunun belirlenmesi aşamasında,
sıra dışı bakış açısıyla etkileyici bir biçimde ortaya çıkabilmektedir.
Kitle iletişim araçlarında yer alan haber-röportajların konuları, haber konuları gibi
çoğunlukla toplumsal gündemle ilgili konulardır. Ülkenin yönetimi, ekonominin durumu,
yeni düşünsel akımlar, yaşam tarzları, sanat ürünleri gibi konular toplumu da yakından
ilgilendirmesi nedeniyle haber-röportajın içeriğini oluşturan konulardır.
Ancak medyada yer alması düşünülen bir haber-röportajın mutlaka toplumsal
gündemle ilgili olması koşulu yoktur. Toplumsal gündem çoğunlukla, belirli konularla
sınırlanmıştır. Oysa gündem dışında görünen ancak toplumsal yaşamı yakından ilgilendiren
çok fazla konu vardır. Gündemle ilgili görünmeyen ancak çok ilginç ve toplumsal yapıyı
doğrudan etkileyebilecek bir konuda yapılmış başarılı bir haber-röportaj bazen diğerlerinden
çok daha büyük ilgi uyandırabilmektedir.
Dünyanın hiçbir ülkesinde üretilmemiş bir elektronik aygıt üzerinde yapılan
çalışmaların sahipleriyle, teknoloji içerikli bir haber-röportaj veya okula gitmek için evinden
kaçıp yakınlarının yanına sığınmış bir genç kızla, okumanın erdemi konusunda yapılmış bir
haber-röportaj, toplumun gündeminde yer alan konular hakkında yapılmış haberlerden çok
daha fazla ilgi görebilmektedir.
Haber-röportajın konusunun, toplumsal gündemle ilgili olmasından çok, toplumla
ilgili olması daha uygundur. Çünkü toplumsal gündem her zaman gerçekçi
olmayabilmektedir. Gerçekçi olmamasının yanı sıra toplumsal gündem geçicidir de.
Özellikle geri kalmış toplumlarda, toplumu yönlendiren kişi ya da kişilerce belirlendiği için
toplumsal gündem halkın sesini yansıtmamaktadır ve halktan uzaktır. Toplumun ekonomik
sıkıntılarla uğraştığı günlerde tenis turnuvalarındaki başarılardan söz eden bir haber veya
ülkenin her yanında çetin kış günlerinin yaşandığı sırada gelecek yazın mayo modelleri
konusunda yapılan bir haber, toplumla tümüyle çatışarak başarısızlıkla sonuçlanmaktadır.
Bazen yoğun gündem nedeniyle göz önünde olmayan, toplumsal yaşamla ve yapıyla
ilgili konular da haber-röportaj olarak büyük ilgi toplamaktadır. Bir ulusun bağımsızlığını
kazanmasının tarihsel sürecinde yaşanmış bir olay, ulusal savaşımın önderiyle yapılmış sıcak
bir söyleşi, tarihsel süreci etkilemiş olan bir devrim veya sinsice bir oyun, güncel olarak
konuşulmasa da ilgiyle karşılanacak haber-röportajın konusu olabilmektedir.
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Kimi zaman da ülkenin merkeze çok uzak bir yöresinde, olanaksızlıklar içinde görev
yapan bir öğretmenin özverili çalışması, hem tek başına hem de gündemdeki konularla
bağlantılar kurularak başarılı bir haber-röportaja konu olabilir. Bunun gibi bir ilçede esnaflık
yapan sıradan bir insanın eşinin doğurduğu beşiz çocuk da ilginç sayılabilecek bir haberröportaj konusu olabilmektedir. Kısacası kamuoyunun ilgisini çekebilecek konularda haberröportaj hazırlanabilir.

1.2.1. Konu Seçimi
Başarılı bir görüşme için bir ön çalışma süreci gerekir. Ön çalışma, bazen birkaç gün
bazen de birkaç yıl sürebilir. Hemen her zaman bir görüşmenin düşünsel ön çalışması
görüşmenin uygulamasından daha fazla zaman alır. Pek çok üründe olduğu gibi haberröportaj öncesi çalışmalarda da düşünsel süreç, üretim sürecinin en büyük bölümünü
kapsayan parçayı oluşturur.
Düşünce ürünü bütün çalışmalar gibi haber-röportajın başlangıcı da bütün görüşmeye
egemen olabilecek bir ilk düşüncedir. İlk düşünce, görüşmenin her anında etkisini gösteren,
her soruyu ve yanıtı biçimlendiren, görüşmeyi yönlendirip son noktasını da koyan ateşleyici
düşüncedir. Bu düşünce çoğunlukla, haber-röportajın amacı çerçevesinde gelişen bir
düşüncedir.
İnsan zihnini kurcalayıp duran bir meraktan, yanıtlayamadığı bir sorudan veya bir
anda karşılaşılan şaşkınlık verici bir durumdan kaynaklanabilen ilk düşünce, gerçekte saatler
süren bir görüşmeyi doğuran küçük bir çekirdek niteliği taşımaktadır. Bir görüşmenin neden
yapıldığı, görüşme konusunun neden gündeme getirildiği sorularının yanıtları o görüşmenin
amacını ortaya koymaktadır. Bu ilk adım haber-röportajın amacının belirlenmesidir.
Çalışma ortaya bir konunun konulmasıyla başlar. Bir görüşme için düşünülen ilk
unsur konudur. İkinci aşama ise konuya uygun ilgili kişilerin bulunmasıdır. Görüşme
yapılacak kişi, konuya bağlantılı olarak seçilir. Hiç kimsenin unvanı, konumu, ünü, konudan
daha öncelikli değildir.
Konu, görüşmenin eksenidir, sorular ve yanıtlarla oluşan yapıda omurga görevi
yapmaktadır. Düşünülen yanlış kanının aksine, görüşme için seçilen ünlü bir kişinin
mesleğine, eylemlerine, ürünlerine bağlı olarak bir konu seçmek yerine, konuya uygun bir
kişinin görüşme için seçilmesi daha uygun bir yöntemdir.
Konu ortaya konduktan ve en aydınlatıcı bilgileri verecek olan kişinin görüşme için
seçilmesinden sonra yoğun bir araştırma aşaması başlar. Haber-röportaj da tıpkı bir haber
gibi, bireylerin zihninde hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak şekilde bütün ayrıntılarıyla
araştırılarak hazırlanmalıdır.
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1.3. Haber-Röportaj Nasıl Yapılır?

Fotoğraf 1.1: Haber-röportaj

Haber-röportaj insan ilişkilerinde bir deneme, bir çalışmadır. Haber-röportaj
hazırlamak için yapılan görüşmelerde konulmuş kesin ve katı kurallar yoktur. Bu nedenle bir
muhabir yapacağı haber-röportajla ne elde edebileceği ve ne yapabileceğini ortaya koyma
fırsatı kazanmış olur. Muhabirin yaratıcılığı bu noktada çok önemlidir.
Haber-röportaj çeşitli aşamalardan geçilerek gerçekleştirilir. Bu aşamaları
tamamlayan gazeteci, araştırmalar ve yaptığı görüşmeler sonucunda elde ettiği bilgileri
değerlendirerek haber-röportaj hazırlayabilir.
Haber-röportajın konusu belirlendikten sonra yapılacak ilk iş röportaj yapılacak
kişilere ulaşmaktır. İlgili kişiye ulaşabilmede muhabirin iletişim kurma becerileri ön plana
çıkar. Yaklaşma yollarının başında ise randevu almak gelir.
Haber-röportaj yapmak için önce randevu almak zorunludur. Randevuyu almakla
haber-röportajın en önemli kısımlarından biri çözülmüş olur. Randevu alırken önce
gazetecinin kendini tanıtması, röportajı verecek olan kişiye sormak istediği noktaları, özet
hâlinde belirtmesi gerekir. Randevu belirlendikten sonra gazeteci görüşme yapılacak kişiye
belirli gün ve saatte gidip röportaj yapmak durumundadır.
Haber-röportajın ikinci aşamasında, gazetecinin kendisini röportaj için hazırlaması yer
alır. Hazırlık aşamasında neler yapabilir? Bu yönde kesin kurallar olmamakla beraber,
aşağıda sıralanan hususlara dikkat edilmesi önemlidir.





Haber-röportaj verecek kimse hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Bilgi edinme için arşivlerden yararlanmalıdır.
Soru soracağı konu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Soracağı soruları düzenlemeli, mümkünse bir liste belirlemelidir.
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Görüşülen kişi soruları, yanıtlamaktan kaçınırsa ona başka yönden yaklaşmak
için elinde fazla soru bulunmalıdır. Yani elinde haber-röportajı hazırlamak için
yeterli miktarda soru bulunmalıdır.

Başarılı olmayan bir haber-röportajın en önemli engeli, muhabirin yeteri derecede
hazırlıklı olmamasından kaynaklanır.
Haber-röportajın üçüncü aşaması ise röportajın yapılmasıdır. Görüşmenin amacı, karşı
tarafı konuşturmak olduğuna göre, belki en uygun yol, biraz yarı resmî bir hava içinde söze
başlamak, yüzden gülümsemeyi eksik etmemektir. Yalnız kaçamak ifadeler kullanılmamalı,
daima açık yüreklilikle işe başlanmalıdır.
Röportaj sırasında, mümkün olduğu ölçüde karşımızdaki kişiyi tedirgin etmemeye
çalışmalı, sorulan sorularla canını sıkabilecek durumlar yaratmamalıyız. Röportaj sırasında
gazeteci, kendinden söz etmemelidir. Röportajı verenle hiçbir zaman tartışmamalıdır.
Daima, nazik ve dikkatli olmalıdır. Karşısındakini dikkatle dinlemelidir.
Röportajı veren soru-yanıt akışının yönünü değiştirmeye kalkışacak olursa gazeteci
akıllıca birtakım sorularla, röportajı yine rayına oturtmalıdır. Bu bakımdan, haber röportajda
kullanılacak en esaslı ve en ağır soru, her zaman en sona saklanmalıdır. Başta en ağır soru
sorulursa görüşme yapılan kişi, gazeteciye kızabilir, onu kapı dışarı edebilir.
Temkinli ve dikkatli olmak gazetecinin en büyük sorumluluğudur. Muhabir ses kayıt
cihazı kullanıyor olsa bile not almayı ihmal etmemelidir. Not alırken her kelimeyi yazacak
şekilde değil, aşırılığa varmayacak şekilde davranmalıdır. Röportaj veren için not defteri ve
kalem sinir bozucu olabilir. Eğer not alması olanaksızsa yaptığı haber-röportajı kafasında
iyice canlandırmalı, kilit noktaları oluşturan kelimeleri yazabileceği en yakın zamanda
kâğıda geçirmelidir.
Röportaj sırasında, soruların açık ve kesin olması gazeteci için çok önemlidir. Bu
şekilde hem röportaj verende güven uyandıracak hem de kendisinin konuya hâkim olduğunu
gösterebilecektir. Hele hele röportaj veren konuşmaktan kaçınıyor, kaçak güreşiyorsa
gazeteci buzları eritmek için elinden gelen her yolu denemelidir. Röportaj veren yanıt
vermeyi reddetse bile bunu söyletebilmek gazeteci için bir gerekliliktir.
Röportaj, gazeteciliğin ana kollarından birisidir. Hele sinemadan, televizyondan,
radyodan sonra önemi gittikçe artmaktadır. Şu andaki Batı gazeteciliği bir tür röportaj
gazeteciliğine dönüşmüştür.
Haber bir soyutlama, geniş bir çerçevedir. Haber bir yaşam değildir. Belki de
yaşamın geniş bir bölgesidir. Gazetecilikte haber, radyodan, televizyondan önce de
okuyucuyu doyurmuyordu. Ancak röportaj çıkıncadır ki okuyucu yaşamla, yaşamın,
olayların özüyle karşı karşıya gelebildi. Haber gerçeğin kaba yansıması; röportaj ise
yaşamın özüne, gerçeğin özüne doğru bir iniştir. Röportaj haberin varamadığı yere
varandır. Yaratarak, gerçeği değiştirerek değil, yaratarak...
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Örneğin ben Vietnam Savaşı’nı ne haberlerden ne bilimsel araştırmalardan
öğrenebildim; daha da ileri gidersem televizyon filmlerinden de öğrenemedim. Ancak
Vietnam Savaşı üzerine birkaç röportaj okuyunca bu korkunç savaşın dehşetine varabildim.
Röportajı haberden ayıran nitelik onun edebiyat gücüdür. Haber bir yaratma değildir,
bir taşımadır. Röportaj bir yaratmadır. Gerçeğe, gerçeğin, yaşamın özüne yaratılmadan
varılamaz. Haber gerçeğin gölgesidir. Haberin arkasında neler var, neler dönüyor, ne
yaşamlar, dramlar, sevinçler var haber bunu bize veremez.
İnsan ancak gerçeğe, o gerçeği, o insanı, insanları yaşayarak varır.
Türkiye’de demokrasiyle birlikte röportajcılık da gelişecektir. Gazeteler ne kadar
diretirlerse diretsinler ayakta kalmak, okuyucuya insanca varmak için televizyon, radyo,
sinema furyasında, röportaja başvurmak zorunda kalacaklardır. Dünya gazeteciliğinin
bugünlerde girdiği bu çaresiz yola bizimkiler de gireceklerdir.
Yaşar KEMAL
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarına dikkat ederek haber-röportaj tekniklerini analiz ediniz.

İşlem Basamakları

Öneriler





İncelemelerinizi yaparken çok yönlü düşününüz.
Gazete ve dergilerdeki örnekleri inceleyiniz.
Dikkatli olunuz.
İlginizi çeken konularla ilgili araştırmalar
yapınız.

 Haber-röportajın, röportajdan ve
haberden farklı yönlerini
sıralayınız.






Kaynak kitaplardan ve dergilerden yararlanınız.
İnternet sitelerinden yararlanabilirsiniz.
Kaynak kitaplardan yararlanabilirsiniz.
Uzman kişilerden yararlanabilirsiniz.

 Haber-röportaj hazırlamanın
temel kurallarını sıralayınız.

 Gazete ve dergileri takip ediniz.
 İncelemelerinizi yaparken dikkatli olunuz.

 Haber-röportaj örneklerini
inceleyiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığımız becerileri Evet
Kazanamadığımız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Haber-röportaj örneklerini incelediniz mi?
2. Haber-röportajın, röportajdan ve haberden farklı yönlerini
sıraladınız mı?
3. Haber-röportaj hazırlamanın temel kurallarını sıraladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi haber-röportaj çalışması sırasında yapılmaması gereken bir
uygulamadır?
A) Gazeteci röportaj verecek kişi hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
B) Konu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
C) Soracağı soruları önceden hazırlamalıdır.
D) Röportaj sırasında tüm söylenenleri yazmalıdır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi renkli haber çeşitlerinden değildir?
A) Haber-röportaj
B) Biyografik röportaj
C) Ters piramit kuralına göre yazılmış düz haber
D) Araştırıcı ve yorumlayıcı röportaj

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
3.

Haber ile röportaj tekniklerinin birleştirildiği yazı tekniğine ……………………
diyoruz.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
4.

( ) Renkli haber, düz haberin temelini oluşturan cilasız kim, ne, nerede, ne zaman,
neden ve nasıl sorularının ötesinde ve dışında kalanları da içine alan bir yazı türüdür.

5.

( ) Haber-röportaj konusu seçerken önce haber röportaj yapacağımız kişiyi düşünüp
sonra ona uygun konu belirleriz.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Haber-röportaj yazabileceksiniz.

ARA ARAŞTIRMA


Televizyonda yayınlanan karşılıklı konuşma ağırlıklı programları izleyiniz.



Bu programlarda röportaj yapan kişileri gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi
arkadaşlarınızla paylaşınız.



Gazete veya dergilere giderek röportajdan sonra hangi çalışmaların yapıldığını
araştırınız.

2.HABER-RÖPORTAJ YAZMAK
2.1. Röportaj Sonrası Düzenleme
Kitle iletişim araçlarında yayımlanacak röportajların yayından önceki düzenlemesinde
amaç, okuyucuların konuyu en iyi biçimde anlayabilmelerini sağlamaktır. Bu çalışma
sırasında, konu için elverişli bir öykü oluşturulurken bireylerin kafasını karıştıracak, merak
veya kaygıya neden olacak unsurların görüşmeden çıkarılması, konunun kolayca
anlaşılmasını sağlayabilecek görüşme dışı unsurların eklenmesi de yer almaktadır. Uzun
konuşmaların kısaltılması, konuyla doğrudan ilgili olmayan gereksiz soru ve yanıtların
tümüyle dışarıda bırakılması gerekir. Böylelikle hem röportaj konusuna katkıda bulunulacak,
hem de haber-röportajı zenginleştirecek materyallerin görüşmeye katılması gerçekleşecektir.
Röportaj sonrası düzenleme aşaması bir anlamda, görüşme öncesinde, görüşme sırasında ve
sonrasında toplanan konuyla ilgili tüm malzemenin kullanılarak topluma yararlı ve keyifli
bir ürünün ortaya konduğu aşamadır.
Kitle iletişim araçlarında yayınlanacak her görüşme, yayından önce özenli bir
düzenleme gerektirmektedir. Görüşme konusu ister toplumsal açıdan çok önemli yaşamsal
ayrıntıların gün ışığına çıkarıldığı bir konu, isterse bazı magazin konuların gelişigüzel
konuşulduğu bir konu olsun bu düzenleme gereklidir. Bunun için görüşme konusuyla ilgili
bütün verilerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekir.
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Görüşmenin yayın için düzenlenmesi sürecinin ilk aşaması elde edilen bilgilerin
haber-röportaj içerisinde nerede ve nasıl kullanılacağının belirlenmesidir. İki saatlik bir
konuşma, haber-röportaja dönüştürülürken önemli olan bölümler not alınmaktadır. Etkili not
almak, mesleki deneyim ve birikime bağlıdır. Not alan muhabir, konunun uzmanıysa
çalışması kuşkusuz daha da kolaylaşacaktır. Muhabir görüşme aşamasında aldığı notları
sonradan değerlendirerek bunların içinden haber-röportajda kullanacağı bölümleri seçer.

2.2. Haber Röportaj Yazma
Görüşme sırasında, genelde düzensiz fakat çok bilgi toplanır. Bunların görüşme
sonrasında değerlendirilmesi zorunludur. Bu değerlendirme esnasında toplanan bilgiler
mantıklı bir sıraya konur. Bu da gazetecinin haber röportaj yazmasını kolaylaştırır.
Değerlendirme sırasında yapılan diğer bir işlem de toplanan bilgiler içinde temel
noktalar dışında kalanların ayıklanmasıdır. Ayıklama işlemi sırasında, görüşmenin önemli
kısımlarına ait bilgilerin iskeleti ortaya çıkar.
Haber-röportaj renkli haber türünde bir gazete yazısı olduğu için renkli haber yazım
kurallarını kısaca hatırlayalım.
"Bir gazetede yer alan renkli haber, düz haberin temelini oluşturan, cilasız, kim, ne,
nerede ne zaman, neden ve nasıl sorularının ötesinde ve dışında kalanları da içine alan bir
yazı türüdür."
Bu tanımda görüldüğü gibi renkli haberin varlığı, gücü ve benliği, hayal gücünün nasıl
sunulduğunda yatmaktadır. Aslında renkli haberin temeli gerçeğin basit olarak anlatılmasına
sunulmasına dayanmaktadır. Bu yüzden, renkli haber veya kısa hikâye adı verilen yazı
türerinden farklıdır.
Renkli haberler yazılış şekilleri itibarıyla aralarında sınıflanmaktadır. Yapılan
sınıflama ise renkli haberlerin çeşitlerini göstermektedir. Bu sınıflandırma şöyledir:









Haber röportaj
İnsanın ilgisini çekme yönü ağır basan renkli haber, röportaj
Biyografik röportaj
Tarihsel röportaj
Açıklayıcı ve yorumlayıcı röportaj
Bir şeyin nasıl yapıldığını gösteren renkli haber
Macera ve kişisel hikâye röportajı
Yerel bir durumu anlatan röportaj

Renkli haber için en uygun haber yazma kuralı normal piramit kuralıdır. Bu bakımdan
renkli haber önemsiz bir ayrıntı ile başlar, en önemliye ise haberin sonunda ulaşır. Yalnız
renkli haberin girişi gibi diğer bölümleri de canlı ve hareketli olmalıdır. Renkli haberin tonu
ise devamlı olarak gayri resmîdir.
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Renkli haber yazarı haberciliğin temel ilkeleri ve gereklerine uymak zorundadır.
Kesinlik, açıklık, doğruluk, okunabilirlik, sadelik zevkli bir ifadeye devamlı olarak uyar.
Ancak bu şekilde kendi fikirlerini ifade etme fırsatını bulur. Dikkat edilmesi gereken önemli
bir nokta ise haberlerini yazarken kendisini hiçbir zaman olaya katmaması gerektiğidir. Bu
şekilde yazdıklarıyla olaya karşı da tepki göstermiş olabileceğinden haberde nesnellik
ilkesini göz ardı etmiş olur.
Zaman ögesi, renkli haberde önemli olmakla beraber, okuyucunun ilgisi üzerinde
katkısı olmadığından, fazla önemsenmez. Bu yüzden gazeteci zaman ögesini olayın akışı
içinde düzenler. Cümlelerini, paragraflarını, hayal gücünü kullanarak renk, yorum, açıklama
katarak bütün hâline getirir (Ayrıntılı bilgi için Haber Yazmak–1 ve Haber Yazmak–2
modüllerine bakın.ız.)
Haber röportaj kamuoyuna aktarılmak istenen her konuda yapılabilir. Önemli olan
röportaj tekniklerini iyi kavrayarak uygulamaktır. Eğer haber röportaj için seçilen konu
birden fazla ögeyi içeriyorsa bu ögelerin her birini anlatmak için röportajları daha geniş bir
zaman dilimine yaymak gerekli olmaktadır.
Aşağıda haber röportaj hazırlama ile ilgili aşamalar örnek bir olay üzerinde
incelenecektir.
İş adamı …….. ……… dünyanın en zengin kişileri arasında yer alan ünlü bir kişidir.
İngiltere’de şirketleri olan ……., borsa oyunları nedeniyle İngiliz mahkemeleri tarafından
yargılanıp mahkûm olmuş ve mal varlığına da el konmuştur. ……… …….. bu yargılama
süreci içinde doğum yeri olan Kıbrıs’a kaçmıştır. 10 yılı aşkın süredir İngiltere’ye cezaevine
girmemek için gitmeyen ……… …….., İstanbul’da da bazı gazeteleri satın alarak ve bilişim
alanında da yatırım yaparak adını duyurmuştur. Kıbrıs’ta yaşadığı süre içinde basına
açıklama yapmayan ve dünya kamuoyunun karşısına çıkmayan ……… …….. kendisini
unutturmuştur. Türkiye’nin en yüksek tirajlı gazetelerinden birinde (Hürriyet Gazetesi)
Ağustos 2003 tarihinde bir röportaj yayımlanmıştır. Röportajı bu gazetenin Londra temsilcisi
yapmıştır. Muhabir ……… ……..’i çok yakından tanıyan biridir. Böyle bir gazeteci……..’e
ulaşarak kendisiyle görüşmek istediğini belirtmeli ve randevu almalıdır.
Röportajı yapacak gazeteci olayı kafasında planlar, röportajın yapılabilme olasılığını
hesaplar, sonuca gitme olasılığını yüksek görürse çalışmaya başlar. Yapacağı ilk iş ………
……..’in Kıbrıs’taki telefonunu belirlemektir. Eğer telefon numarası kendisinde varsa
hemen temasa geçer, telefon numarası kendinde yoksa çeşitli kaynaklardan (Kıbrıs’taki
yetkililerden veya ……..’in yakın arkadaşlarından) telefonu alarak iletişim kurmaya
çalışmaktadır. ….. ……..’i arayan muhabir kendisiyle röportaj yapmak istediğini söyler. İş
adamı tereddüt ederse konuşma yeteneğini ve gazetecilik deneyimlerini kullanarak kendisini
röportaj yapmaya ikna eder. Bu arada iş adamının yapılacak röportajla ilgili sorularını
yanıtlayarak röportajın ana hatları konusunda görüş birliğine varılır. İş adamı bu telefon
görüşmesi sırasında röportajı kabul ederse randevunun gün ve saati kararlaştırılır. Röportajın
nerede yapılacağına iş adamı karar verir.
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Gazeteci randevunun kesinleşmesinden sonra çalıştığı gazeteyi uyararak röportaj
yapacağını, bunun için Kıbrıs’a gideceğini, gazete yöneticilerinin kendilerine bu konuda bir
uyarıları olup olmadığını öğrenir. Bundan sonra iş adamına soracağı soruları belirler. Bu
sorular iş adamından öğrenmek istediği tüm bilgileri içermelidir. Gazeteci sorularını
hazırlarken iş adamı ile ilgili olayların başladığı günden bu yana kamuoyunda tartışılan
konuları ya da unutulmuş konuları da gündeme getirmektedir. Böylece gazeteci iş adamını
yeniden toplumun gündemine getirir.
Randevu günü gazeteci iş adamı ile buluşacağı yere gider ve onunla olan görüşmesini
gerçekleştirir. Soru-cevap şeklindeki bu söyleşi sırasında sorularına verilen yanıtlardaki
tutarlılığı, psikolojik durumu, sorulara kaçamak cevaplar verip vermediğini, hangi soruları
yanıtlayıp hangilerini yanıtsız bıraktığını ya da “Şu sorunuza cevap vermek istemiyorum.”
dediğini belirler. Bu yöntem, yani gazetecinin röportaj yaparkenki gözlemleri son derece
önemlidir. Gazeteci kamuoyunu temsilen bu röportajı yaptığı için iş adamının açıklamalarını
okurken karşılarında iş adamını görüyormuş gibi canlandırmak durumundadır.
Bundan sonraki aşama elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi aşamasıdır.
Bir haber röportajın başlığı ve kullanılan spotu okunma olasılığını doğrudan etkiler.
Bu nedenle muhabir, röportaj yapılan kişinin en çarpıcı açıklamasını mutlaka haberin
başlığına ve spotlara yansıtmalıdır. Başlıklar gerektiğinde sayfa editörleri tarafından yeniden
yazılabilir.
Haber röportajın giriş bölümü, görüşülen kişinin öz geçmişi, yapıtları, görüşmede
konuşulan soru ve yanıtlar, görüşmenin içinden seçilen başlık ve spot, kullanılabilecek
vurgulu tümceler vb. incelenerek yazılabilir.
Bundan sonraki aşama haber röportajda ele alınacak ögelerin önem sırasına göre
dizilmesidir. Genellikle soru cevap şeklinde bir düzenleme söz konusudur
Sizler de aşağıdaki örnekleri inceleyerek haber-röportajların hangi aşamalardan
geçtiğini ve nasıl yazıldığını arkadaşlarınızla birlikte değerlendiriniz.
LPG, tarım ve seracılıkta da kullanılabilir; vergi politikaları iyi olmalı

Fotoğraf 2.1: Habere ilişkin fotoğraf

İSTANBUL - Aygaz Genel Müdürü, LPG'nin alternatif olarak tarım ve seracılıkta da
kullanılabileceğini belirterek "Ama bunların yapılabilmesi için vergi politikalarının iyi
olması lazım." dedi.
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Aygaz, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla "Oto gaz Bilgilendirme Harekâtı" adıyla
yeni bir kampanya başlattı. Oto gaz kullanıyor olsun ya da olmasın tüm otomobil
kullanıcılarına ve kamuoyuna ulaşmayı hedefleyen Aygaz, kampanya kapsamında çeşitli
iletişim mecralarını kullanarak oto gazı anlatacak.
Kampanya, Aygaz Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Pazarlama Grup
Müdürünün katıldığı toplantıyla tanıtıldı.
Toplantıda, bir sunum yapan Semih Genç, kampanyanın amacının sağlıklı bir oto gaz
pazarı oluşmasına katkı sağlamak, oto gaz algısını olumlu yönde geliştirmek ve oto gazın
tercih edilirliğini artırmak olduğunu söyledi.
"Oto gazlı araçların yüzde 10'u taksi"
Dünyada 12 milyon aracın oto gaz kullandığını belirten Genç, Türkiye'nin dünyada
4'üncü, Avrupa'da 2'inci büyük oto gaz pazarı konumunda bulunduğunu kaydetti.
Genç, Türkiye'de 1,5 milyon aracın oto gaz kullandığını, ülkedeki her dört araçtan
birinin oto gazlı olduğunu aktararak, bilinenin aksine Türkiye'de bulunan oto gazlı araçların
sadece yüzde 10'unun ticari taksi, geri kalanının özel araç olduğuna işaret etti.
Genç, oto gazla benzinin karşılaştırmasını da yaparak oto gazın pompa satış fiyatının
benzine kıyasla yüzde 50 daha ekonomik olduğunu, yüzde 35 net ekonomik avantajı
bulunduğunu ve masraflarının daha düşük olduğunu anlattı.
Türkiye'de bir yıl boyunca satışı yapılan tüm araçlar LPG'li olsaydı 350 bin aracın 50
bin kilometre yol gideceğini, 140 bin ton karbondioksitin açığa çıkmasının önleneceğini
ifade eden Genç, standartlara uyulduğunda, yetkili dönüşüm servisleri tercih edildiğinde,
uygun araç ve kit teknolojileri kullanıldığında, periyodik bakımlar gerçekleştirildiğinde oto
gazla ilgili hiçbir problemin söz konusu olmadığını vurguladı.
Standartlara uygun bir oto gaz tankının 67,5 barlık basınca dayanabildiğini belirten
Genç, aslen kokusuz olan oto gazın, kaçakların tespit edilebilmesi için sonradan
kokulandırıldığını anlattı.
"Fransa ve İtalya'da oto gazlı araç kapalı otoparka alınıyor."
Genç, Türkiye'nin aksine İtalya ve Fransa'da emniyet valfli oto gazlı araçların kapalı
otoparklara girebildiğini dile getirerek "Bunun nedeni standarda uygun oto gazlı araçların
güvenli olmasıdır. Birkaç sene sonra bunun Türkiye'de imkân dâhilinde olacağını
düşünüyoruz." dedi.
Japonya'daki büyük şehirlerde hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla taksilerin oto
gazlı olmasının yasal bir zorunluluk olduğunu aktaran Genç, Avustralya'da devletin aracına
oto gaz dönüşümü gerçekleştirenlere 2 bin Avustralya doları destek sağladığını, İngiltere
kraliçesinin makam araçlarının bazılarının oto gazlı olduğunu vurguladı.
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Genç, Avustralya, Belçika, Çin, Meksika ve Rusya'da oto gazın ÖTV'sinin sıfır
olduğunu, diğer alternatif yakıtlarla beraber oto gazlı araçların Avrupa'nın birçok şehrinde
özel izinler ve muafiyetleri bulunduğunu, bazı ABD şehirlerinde oto gazlı araçlara özel
şeritlerin ayrıldığını, Londra'da şehir merkezinde uygulanan "trafik ücreti"nden oto gazlı
araçlar muaf tutulduğunu anlattı.
Türkiye oto gaz pazarı hakkında bilgi de veren Semih Genç, 1997 yılında oluşan oto
gaz pazarının hızla büyüdüğünü vurgulayarak "Yılda 250 binin üzerinde dönüşüm
gerçekleşmektedir. 2006 yılında oto gaz pazarı yüzde 6 büyüme ile 1,6 milyon tona
ulaşmıştır ve toplam LPG satışlarının yüzde 45'i oto gaz olmuştur." dedi.
Genç, dünyada farklı araç üreticilerinin değişik modeller için oto gazlı seçenekleri
bulunduğunu belirterek "Türkiye'de iki üretici bulunmaktadır; Fiat ve Chevrolet. Araç
üreticilerinin sayısını ve seçeneklerinin artması oto gaz pazarının sağlıklı gelişimi için
gereklidir." görüşünü aktardı.
"LPG, tarım ve seracılıkta kullanılabilir."
LPG'nin ileride alternatif kullanım alanlarının olup olmayacağına yönelik bir soru
üzerine Mehmet Ali Neyzi, Avrupa'da doğal gazla dökme gaz pazarının birlikte yürüdüğünü
ancak Türkiye dökme gaz pazarının doğal gaza kaptırıldığını anlattı.
Neyzi, dünyada LPG üretiminin devamlı arttığını ve yeni alanlar çıktığını ifade ederek
Barbekü ve Palmiye denilen ısıtıcıların Çin'de üretilerek ABD'ye getirildiğini, bunların yıllık
adetinin 2-3 milyon olduğunu söyledi.
LPG'nin tarım ve seracılıkta da kullanılabileceğini dile getiren Neyzi, "Ama bunların
yapılabilmesi için vergi politikalarının iyi olması lazım." görüşünü aktardı.
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Antalya'nın mimarı: Cornerspor
Kış aylarında futbolun kalbinin attığı Antalya birçok futbol kulübüne ev sahipliği
yapıyor. Antalya’nın bu sektörün merkezi hâline gelmesinde en büyük katkıyı
sağlayanlardan biri de Cornerspor’un Genel Koordinatörü Niyazi Konuşmaz. Kamp
organizasyonlarında profesyonelliğiyle lider firma olmayı başaran Cornerspor 15 yıldır
faaliyet gösteriyor. “2004 yılında kurulan Cornerspor Organizasyon yerli ve yabancı futbol
kulüplerinin sezona en iyi şekilde hazırlanmaları ve turnuvalar düzenleyerek
devamlılıklarını sağlamayı ilke edindi.” açıklamasını yapan organizatör Niyazi Konuşmaz
Superspor’un sorularını yanıtladı.
Şu anda Antalya’da yaklaşık kaç takım kamp yapıyor?
-Bu dönemde yaklaşık 150 takımı misafir ediyoruz. Bunların arasında Rusya,
Ukrayna, Almanya gibi ülkelerden gelen takımlar var. Ayrıca Türkiye’nin her bölgesinden
kulüplerde Antalya’yı tercih edenler arasında. Genel olarak takımlar Kemer, Belek ve Lara
bölgesindeki Otellerde konaklıyorlar. Otellerimiz o kadar geniş ve lüks ki bir otelde 4-5
takım aynı anda kalabiliyor.
Antalya’nın takımlar tarafından tercih edilmesinde en büyük etken nedir?
-Antalya Türkiye’nin gerek konumu gerekse de iklim şartlarıyla özellikle kış
mevsiminde futbola en uygun bölgesi. Bunun yanı sıra birçok lüks otele sahip. Bu otellerin
sadece 100-200 değil çok daha fazla takıma ev sahipliği yapacak kapasitesi var.
Antalya’daki sahalar futbol oynamaya çok elverişli. Çimlerimiz özel olarak getiriliyor.
İtinayla kontrol ediliyor ve bu da futbolcuların sakatlık yaşamamalarını sağlıyor. Tüm
kulüplerimiz Antalya’dan memnun ayrılıyor.
Antalya’da Türkiye’nin çeşitli illerinden amatör takımlar dâhil birçok takım kamp
yapıyor. Konaklama ucuz mu?
-Sunduğumuz programlar kulüplerin bütçelerine göre değişiyor. 15 bin TL’ye kalan
takımlarımız da var 150 bin TL’ye de. Bu tamamen takımların ekonomik durumlarıyla doğru
orantılı. Ancak şunu belirtmeliyim ki 15 bin TL’ye kalan takıma da aynı ilgi dikkat ve
hassasiyeti gösteriyoruz. Önemli olan kulüplerimizin buradan memnun ve iyi hazırlanmış bir
şekilde ayrılması.

21

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarına dikkat ederek bir haber-röportaj yazınız.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Haber-röportajda en önemli aşama fikir
aşamasıdır. Gündemi takip ediniz.
 Kültürel birikiminizi artıracak
çalışmalar yapınız (Kitap, gazete, dergi
okuyunuz.).
 Tiyatroya ve sinemaya gidiniz.
 Araştırmalar yapınız.

 Haber-röportaj için konu önerileri
sununuz.

 Konunun ilginç ve çok kişinin dikkatini
çekecek nitelikte olmasına dikkat
ediniz.
 Konular içinden en ilgi çekici olanını ve
haber-röportaj yapılabilecek türde
 olanına
Konuylakarar
ilgiliveriniz.
mutlaka araştırma

 Haber-röportaj konusuna karar veriniz.

 Haber-röportaj konusuyla ilgili araştırma
planı yapınız.
 Konuyla ilgili bilgi ve belge
toplayabileceğiniz kaynakları
belirleyiniz.
 Yetkili kişilerden bilgi ve belge
toplayınız.

yaparak bilginizi artırın çünkü konuya
hâkim olamazsanız başarılı bir haberröportaj yapamazsınız.
 Dikkatli olunuz.
 Çok yönlü düşününüz.
 Randevu alınız.
 Görüşmeye zamanında gidiniz.

 Toplanan bilgi ve belgelerin ön
kontrolünü yaparak eksik bilgileri
toplayınız.

 Dikkatli olunuz.
 Çok yönlü düşününüz.

 Röportaj yapacağınız kişilerle görüşme
yapınız.

 Sorularınızı mutlaka hazırlayınız.
 Yedek soru bulundurunuz.
 Röportaj veren kişiyi tedirgin
etmeyiniz.
 Röportajı fazla uzatmayınız.

 Görüşülen kişilerden haberle ilgili
bilgileri eksiksiz olarak alınız.

 Çok yönlü düşününüz.
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 Haberle ilgili topladığınız bilgileri ve
röportajda elde ettiğiniz bilgileri
inceleyerek önem ve öncelik sırasına
göre düzenleyiniz.

 Haberle ilgili 5N 1K ile ilgili soruların
cevaplarını alıp almadığınızı kontrol
ediniz. Haberle ilgili cevapsız soru
kalmamasına özen gösteriniz.
 Yer, unvan, isim vb. kontrol ediniz.
 Röportajda yer alan gereksiz kısımları
çıkartınız.
 Haber-röportaja ekleyeceğiniz bilgi ve
belgelerin doğruluğunu kontrol ediniz.
 Çok uzun bölümleri kısaltınız.
 Röportaj içindeki en ilginç ve çarpıcı
bölümleri belirleyiniz.

 Haber-röportajın en çarpıcı ve önemli
yönünü yansıtan girişi yazınız.

 Haber-röportaj örneklerini inceleyiniz.
 Bol bol uygulama yapınız.

 Haber-röportajla ilgili bilgi, belge ve
röportajları gövdede önem ve öncelik
sırasına göre aktarınız.

 Yaptığınız kısaltmalarda anlam
değişikliği olmamasına dikkat ediniz.

 Haber-röportajın özünü yansıtan kısa,
çarpıcı ve özgün başlıkları yazınız.

 Araştırmacı olunuz. Haber-röportaj
örneklerini medyadan takip ediniz.

 Haber-röportajınızı okuyarak anlam ve
dil bilgisi yönünden gerekli düzeltmeleri
yapınız.

 Haber-röportajınızı bitirdikten sonra
mutlaka okuyunuz. Düzeltmelerinizi
yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığımız becerileri Evet
Kazanamadığımız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Haber-röportaj için konu önerileri sundunuz mu?
Haber-röportaj konusuna karar verdiniz mi?
Haber-röportaj konusuyla ilgili araştırma planı yaptınız mı?
Konuyla ilgili bilgi ve belge toplayabileceğiniz kaynakları
belirlediniz mi?
5. Yetkili kişilerden bilgi ve belge topladınız mı?
6. Toplanan bilgi ve belgelerin ön kontrolünü yaparak eksik
bilgileri topladınız mı?
7. Röportaj yapacağınız kişilerle görüşme yaptınız mı?
8. Görüşülen kişilerden haberle ilgili bilgileri eksiksiz olarak
aldınız mı?
9. Haberle ilgili topladığınız bilgileri düzenlediniz mi?
10. Haberle ilgili yaptığınız röportajları düzenlediniz mi?
11. Haber-röportajın en çarpıcı ve önemli yönünü yansıtan girişi
yazdınız mı?
12. Haber-röportajla ilgili bilgi, belge ve röportajları gövdede önem
ve öncelik sırasına göre aktardınız mı?
13. Haber-röportajın özünü yansıtan kısa, çarpıcı ve özgün
başlıkları yazdınız mı?
14. Haber-röportajınızı okuyarak anlam ve dilbilgisi yönünden
gerekli düzeltmeleri yaptınız mı?
1.
2.
3.
4.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Ölçme Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi röportaj sırasında kullanılacak en esaslı ve en ağır soru, ne
zaman sorulmalıdır?
A) Unutmadan hemen sormalıdır.
B) Soracağı soruları önceden hazırlamalıdır.
C) Röportaj sırasında tüm söylenenleri yazmalıdır.
D) Her zaman en sona saklanmalıdır.

2.

Bir görüşme için düşünülen ilk unsur nedir?
A) Konu
B) Kişi
C) Mekân
D) Mevki
Aşağıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

3.

Görüşmenin yayın için düzenlenmesi sürecinin………………..elde edilen bilgilerin
haber- röportaj içerisinde nerede ve nasıl kullanılacağının belirlenmesidir.

Aşağıda verilen ifadelerin sonundaki boşluğa doğru ise (D) yanlış ise (Y)
koyunuz.
4.

( ) Renkli haber yazmak için en uygun haber yazma kuralı ters piramit kuralıdır.

5.

( ) Zaman ögesi renkli haberde önemli olmakla beraber okuyucunun ilgisi üzerinde
katkısı olmadığında fazla önemsenmez.

6.

( ) Röportaj yapıldıktan sonra haber-röportajda aynen kullanılır. Ayıklama
yapılmaz.

7.

( ) Haber-röportaj için toplanan bilgi ve belgeler yazmadan önce önem sırasına göre
düzenlenir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modül sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Haber-röportajın amacı haberin renklenmesi ve haberin dinamizm kazanmasını
sağlamaktır.

2.

( ) Haber olacak olayın toplumda çok sayıda kişiyi ilgilendirmesi ve ilgi çekici
olması gerekli değildir.

3.

( ) Bir topluluğu, kurumu çeşitli yönleriyle tanıtmak önemli kişilerin herhangi bir
konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini öğretip okuyucularına duyurmak ve fotoğrafla
olayı belgelemek röportajın ana temelini oluşturur.

4.

( ) Röportajda zaman unsuru çok önemlidir.

5.

( ) Medyada yer alması düşünülen bir haber-röportajın mutlaka toplumsal gündemle
ilgili olması koşulu yoktur.

6.

( ) Haber-röportajın tıpkı bir haber gibi bireylerin zihninde hiçbir soru işaretine yer
bırakmayacak şekilde bütün ayrıntılarıyla araştırma yapılarak hazırlanmasına gerek
yoktur.

7.

( ) Temkinli ve dikkatli olmak gazetecinin en büyük sorumluluğudur. Muhabir ses
kayıt cihazı kullanıyor olsa bile not almayı ihmal etmemelidir.

8.

( ) Görüşmenin yayın için düzenlenmesi sürecinin ilk aşaması elde edilen bilgilerin
haber- röportaj içerisinde nerede ve nasıl kullanılacağının belirlenmesidir.

9.

( ) Haber-röportaj renkli haber türünde bir gazete yazısı olduğu için renkli haber
yazım kurallarına göre yazılır.

10.

( ) Bir haber röportajın başlığı ve kullanılan spotu okunma olasılığını doğrudan
etkiler. Bu nedenle muhabir, röportaj yapılan kişinin en çarpıcı açıklamasını mutlaka
haberin başlığına ve spotlara yansıtmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARI
ÖĞRENME FAALİYETİ- 1’İN CEVAP ANAHTARI
1

D

2

C

3

Haber-Röportaj

4

Doğru

5

Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

D

2

A

3

Birinci Aşamasında

4

Yanlış

5

Doğru

6

Yanlış

7

Doğru

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI
Doğru

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
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