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AÇIKLAMALAR 
ALAN Gazetecilik 

DAL/MESLEK Yazılı Basın Muhabirliği 

MODÜLÜN ADI Magazin Haberciliği  

MODÜLÜN TANIMI 
Magazin haberi yazma ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı öğretim materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL Redaksiyon Yapmak 2 modülünü almış olmak. 

YETERLİK Magazin haberi yazmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında magazin 

haberciliği ile ilgili temel unsurları ve haber kaynaklarını 

inceleyerek, alanınızla ilgili rutin ve özel haber 

hazırlayabileceksiniz.  

Amaçlar 

1. Magazin haberciliği ile ilgili unsurları analiz 

edebileceksiniz. 

2. Alana özgü haber kaynaklarını takip edebileceksiniz. 

3. Magazin haberi yazabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Bilgisayar laboratuarı, atölye ortamı 

Donanım: Bilgisayar, projeksiyon cihazı, TV, İnternet, haber 

örnekleri, gazeteler, dergiler, imla kılavuzu, 

ÖLÇME VE 

DEĞERLERDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modülün sonunda, ölçme aracı ( boşluk doldurma, 

çoktan seçmeli, doğru-yanlış, vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
İŞ 

Sevgili Öğrenci, 

 

Yapılan araştırmalar magazin haberlerinin büyük bir kitle tarafından izlendiğini 

göstermektedir. Magazin haberciliği kamuoyu ilgisinden dolayı medya kuruluşlarının en 

fazla uyguladıkları habercilik türleri arasında yer alır. 

 

Eğlendirirken bilgi vermek, bilgi verirken eğlendirmek şeklinde özetlenebilecek olan 

magazin haberciliğinde seçilen konular, genellikle insanların duygularına seslenecek bir 

şekilde ele alınır.  

 

Magazin haberleri haberin kreması gibidir. Seçilen haberler hep tatlı haberlerdir. 

İnsanı yormayan, hoşça vakit geçirmesini amaçlayan magazin haberleri yaşamın her 

alanından olabilir. Önemli bir toplantıda uyuyan siyasi bir kişi, sokakta ekmek kavgası veren 

yaşlı bir kadın, gençlere yönelik düzenlenen bir defilede yaşananlar, bir patlama olayında 

yaşamını kaybeden kişilerin yaşam hikâyeleri, spor veya sanat dünyasında yer alan ünlü bir 

kişinin evlenmesi, ayrılması vb. pek çok konuda magazin haberi yapmak mümkündür. 

 

Bu modül ile sizler magazin haberi yazma ile ilgili bilgi ve beceriler kazanacaksınız. 

Modül içerisinde magazin haberinin diğer habercilik türlerinden ayrılan yönleri, magazin 

haberi izleme yöntemleri ve magazin haberi yazma ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Modülü 

tamamladığınızda magazin haberi yazma ile ilgili yeterliğe sahip olacaksınız. İyi haber 

yazabilmek için çok sayıda haber yazma uygulaması yapmak gerektiğini tekrar hatırlatıyor, 

başarılar diliyoruz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Magazin haberciliği ile ilgili temel unsurları analiz edebileceksiniz.  

 

 

 

 

 Sınıf içerisinde gruplar oluşturarak bir hafta boyunca gazetelerde yer alan 

magazin haberlerini inceleyiniz. 

 

1. MAGAZİN HABERCİLİĞİ 
 

Magazin haberciliği günümüz gazeteciliğinde çok yaygın olarak görülen habercilik 

türüdür. Okuyucuları bilgilendirmekten çok hoşça vakit geçirmelerini amaçlayan magazin 

gazetelerinin okuyucu oranı da fikir gazetelerine oranla çok daha fazladır. Magazin 

gazeteleri her eğitim düzeyine hitap edebildikleri için vakit geçirmek, oyalanmak için 

okunurlar. 

 

Önce İngiltere’de denenerek daha sonraları ABD’ye ve diğer Avrupa ülkelerine 

yayılan magazin gazeteciliği, halka dönük gazetecilik anlayışının yaygınlaşmasıyla 

gelişmiştir. 1830’lardan sonra tıpkı fikir gazeteciliği gibi magazin gazeteciliği de halka 

yönelik olarak çıkarılan gazetelerin uygulamalarından biridir. Halka dönük gazeteciliğin iki 

önemli amacı vardır: 

 

 İnsanın ilgisini çeken konuları işlemek 

 Ucuza gazete satmak 

 

Magazin haberciliğinde, “infoteintment” denilen ve “eğlendirici bilgi” olarak 

adlandırılan haber türü benimsenmiştir. Görsel malzeme kullanımına önem veren ve 

duygusallığı ön planda tutan magazin haberciliğinin amacını eğlendirirken bilgi vermek 

şeklinde özetleyebiliriz. Bu amaçla yaşanılan dünyanın daha kolay algılanabilmesi için 

olaylar ve olguların sınıflandırılarak düşünülmesi, karmaşık bir yapının bütününü irdelemek 

yerine yapıyı temsil eden bir kişinin ele alınması gibi yöntemler denenmektedir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim1.1: Eğlendirici bilgi içeren haber örneği 

 

Son dönemlerde medyada hâkim bir anlayış haline gelen magazin eğilimi, haber 

metinlerinde kendini iki şekilde göstermektedir. Bunlar magazin haberi ve içeriği 

magazinleştirilmiş haberdir. Bu iki kavram birbirinden tamamen bağımsız olmamakla 

birlikte aralarında farklar bulunan iki kavramdır.  

 

Magazin haberleri daha çok konuların olabildiğince kişilere dayandırılması, dramatik 

etki yaratılması, sansasyonelleştirilmesi şeklindedir. Haber metinlerinde şarkıcıların, 

futbolcuların, mankenlerin vb. özel hayatlarına ilişkin bu haberlerin gündemin ilk sıralarını 

işgal edecek şekilde verilmesi, kamuoyunu bilgilendirmekten ziyade eğlendirmeye 

yöneliktir.  

 

Haber içeriğinin magazinleştirilmesi ise habere konu olan olayın ikincil öneme sahip 

öğelerinin öne çıkarılmasıdır. Bir başka deyişle siyasal, ekonomik ve toplumsal nitelikli 

ciddi konuların eğlenceli hale getirilerek sunulmasıdır. Siyasi bir toplantıdaki siyasetçinin 

üzerindeki çizgili takım elbisenin İtalyan kesimi olduğu bilgisinin sunulması, olayın 

magazinleştirilmesine örnek olarak gösterilebilir. 

 

Magazin haberciliğinde, izler kitlenin hoşuna giden haberlerin yanında; çoğu kez 

kurmaca haberlere de yer verilir. İnsanları eğlendirmek, modern yaşamın monoton, sıkıcı iş 

düzeninden uzaklaştırmak ve beraberinde insan duyularına yönelmek için çeşitli stratejiler 

geliştiren magazin haberciliği, özel alanların kamusallaşmasına da yol açabilmektedir. 

 

Magazin haberciliğinde haber değerleri, ilgililik-ilginçlik ekseni üzerine 

oturtulmaktadır. Haberler genel olarak sansasyonel olaylarla tanımlandığı için insanların 

duygularına yönelmektedir. İzleyicide habere karşı ilgi uyandırmak, bu ilgiyi sürekli uyanık 

tutmak, haberciliğin vazgeçilmez unsurudur.  
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1.1. Temel Magazin Bilgisi 
 

Öncelikle büyük kitlelerin takip ettiği magazin haberciliği ile ilgili bazı kavramları 

açıklayalım. 

 

Magazin; Magazin sözcüğü köken olarak İspanyol Emeviler’den Fransızcaya alınan 

ve Arapça “mahazin” sözcüğünden gelmektedir. Mahazin “mahzen”in çoğulu olan “eşya 

depolanan yer” anlamına gelmektedir. Fransızcada “dükkân” anlamına gelen sözcük, içinde 

birçok ürünün satıldığı yer olarak tanımlanmaktadır. Kavramın içinde pek çok farklı bilginin 

yer aldığı yayın anlamında kullanımının temelinde de tanımın içeriğindeki anlamın yattığı 

söylenebilir. Magazinin dergi anlamı kazanması “dükkân”a benzerliğinden ortaya çıkmış ve 

ilk kez İngiltere’de 1731 yılında Edward Cave’in yayınladığı “Gentlman’s Magazine” ile 

kullanılmıştır.  

 

Türkiye’de de durum aynı olmuş batılılaşmanın etkisiyle magazin kavramı ilk olarak 

dergide görülmüştür. Günümüzde magazin kavramı; çok çeşitli konuları işleyen, genellikle 

fotoğraflı, süreli yayın şeklinde ifade edilmektedir. 

 

Magazin haberciliği;  halkın çoğunluğunu ilgilendirecek çeşitli konulardan söz eden, 

bol resimli, genellikle sanat, eğlence ve spor dünyasında tanınmış kişilerle ilgili haber ve 

yorumların ele alındığı habercilik türüdür.  

 

Magazin basını; yazısı az, resmi bol, genellikle eğlence ve spor dünyasında tanınmış 

kişilerin yaşantılarıyla ilgili magazin haber ve yorumlarına yer veren yayınlardır. 

 

Paparazzi; “sansasyona yol açabilecek bir hikâye hakkında bıkmadan, usanmadan 

araştırma yapan muhabir ya da fotoğrafçı” anlamına gelmektedir. 

 

Sansasyon; basın dilinde sık sık kullanılan bir kavramdır. Fransızca “sensastion” 

sözcüğünden gelmektedir. Sansasyon, pek çok kimse üzerinde uyandırılan kuvvetli 

heyecandır. Heyecanı en üst düzeye taşımak anlamını taşımaktadır. 

 

Sansasyonel haber; tirajı artırmak için yapılan heyecanlı haber anlamındadır. 

 

Sansasyonel gazete; düşüncelerinden çok duygularıyla harekete geçen insanlara 

seslenen, insanların düşünce tembelliklerinden yararlanarak yayınını sürdüren gazete türü 

şeklinde tanımlanabilir. Bu tür gazetelerin içeriklerini, insanların zihinsel uğraşlarından çok 

intihar, soygun, dolandırıcılık, hırsızlık gibi eylemler ve cinsellik çerçevesindeki olaylar 

oluşturur. 

 

Skandal; büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay olarak 

tanımlanabilir. 

 

Asparagas haber; uydurulmuş, doğru olmayan, yalan haber anlamlarına gelmektedir. 

Halkın ilgisini çekecek nitelikte ve genellikle masa başında uydurulmuş haberlerdir. 

Örneğin, sakallı olarak doğan bir çocuğun dünyanın sonunun geldiğini söylemesini içeren 
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“Kıyamet Çocuk” haberi ilgi çekmek için yayınlanmış gerçek dışı bir haberdir. Asparagas 

haberler, magazin haberciliğinde en fazla tartışılan konulardan biridir. Gazeteci Abdülkadir 

Yücelman “Asparagas haber” türünün literatüre girişini şöyle açıklamaktadır: 

 

 
 

Magazin haberciliği denilince akla çoğunlukla ünlüler hakkında yapılan haberler gelse 

de aslında her olayın magazinel bir yanı mutlaka vardır. Politikadan ekonomiye dek bütün 

alanlarda magazin yapmak mümkündür.  

  

Resim1.2: Bir gazetenin magazin sayfasından örnekler  

 

Prof Dr. Ünsal Oskay bir televizyon kanalında yayınlanan “Haberin Magazinleşmesi” 

konulu programda magazini şu şekilde tanımlamaktadır: 

 

 
 

“…Kadınların mayolu gösterimi değildir magazin… Dünyanın gerçekliğini 

olmadığı gibi betimlemek, o gerçekliği farklı biçimde tanımlamaktır… Magazin mitoslar 

gibidir. Ölümsüzdür… Hayatın hiçbir yerine ve hiçbir şeyine tekabül etmez. Dolayısıyla 

hayatı açıklamayan bir açıklamalar yığınıdır…” 

“1970’li yıllardayız. Bir gün, o dönemin en büyük gazetesinin birinci sayfasında 

bir haber yayımlandı. ‘Genç çift parasızlıktan Mecidiyeköy’de köpek kulübesinde yatıp 

kalkıyor.’ Bir de çiftin fotoğrafı ile yaşadıkları köpek kulübesinin fotoğrafı. Köpek 

kulübesinin üstünde de -galiba köpeğin adı- ‘Asparagas’ yazıyordu. O günlerin en ilginç 

haberiydi. Tüm Babıâli Mecidiyeköy’e taşındı. Aradılar, taradılar ama ortada ne kulübede 

yaşayan bir çift ne de böyle bir olay vardı. O gün, palavra yani asılsız haberin adı 

konulmuştu. Asparagas.” 
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Ünlü ses, sinema, sahne sanatçıları, mankenler, sporcular ve sosyete mensuplarının 

özel yaşamlarına ilişkin biraz da dedikodu karışımı haberler büyük ilgi görmektedir. Söz 

konusu kişilerle ilgili evlenmeler, boşanmalar, ayrılmalar, aşklar, kavgalar, eğlence 

yerlerinden ve gece yaşamlarından günlük kesitler magazin basınının kapsamı içinde yer 

almaktadır.  

 

Magazin haberleri kamuoyu ilgisine göre zaman zaman gazetelerin birinci 

sayfalarında kendilerine yer bulabilmektedir.  

 

Magazin haberleri çeşitli nedenlerle sürekli eleştirilere neden olmuş, paparazzi benzeri 

kavramlar yüzünden de inandırıcılık gibi son derece önemli bir sorundan yakasını 

kurtaramamıştır. Magazin haberlerine ilişkin sorunları kısaca şu şekilde özetlemek 

mümkündür: 

 

Magazin haberlerindeki en temel sorun inandırıcılıktır. Habere konu olan kişilerin 

söylediklerini kolayca inkâr edebilmeleri, hem muhabiri hem de medya kuruluşunu güç 

durumda bırakmaktadır. Söylenen şeylerin kaydedilmesi bu tür sakıncaların hiç değilse bir 

bölümünü ortadan kaldırabilecektir. 

 

Magazin haberlerinin özel hayatın sınırlarını zorlaması da bir başka temel eleştiri 

noktasıdır. Bu tür durumlarda devreye girmesi gereken yayıncılık ilkeleri ve muhabirin 

sezgileri olmalıdır. Yaptığı haberin herhangi birisinin özel hayatına tecavüz ettiğine dair 

endişesi olan muhabir, haberini servis sorumlusuna teslim etmeden önce kendisini çok sıkı 

bir biçimde sorgulamalıdır. 

 

Magazin haberi bireylerin özel yaşamına saygı gösteren ve onlara adil davranan bir 

çerçeve içinde ele alınmalıdır. Bu noktada sadece açıklanması kamu yararına olacak konular 

araştırılır ve tespit edilir. Özel davranışlar, haberleşme ve sohbetler, açıklanmasında somut 

bir kamu yararı yoksa alenileştirilmemelidir. 

 

Kamu yararının geçerli olduğu durumlar şunlardır: 

 

 Bir suçun ifşa edilmesi ya da ortaya çıkarılması 

 Ciddi anti-sosyal davranışların ifşası 

 Yolsuzluk ya da adaletsizliğin ifşası 

 Ciddi yetersizlik ya da ihlalin açıklanması 

 Halk sağlığı ya da güvenliğinin korunması 

 Bir birey veya kurum tarafından yapılan bir açıklama ya da eylemin halkı 

yanıltmasını önlemek 

 Kamuyu ilgilendiren konularda insanların çok daha bilinçli karar vermesine 

yarayan bilgilerin açıklanması 

 İfade özgürlüğü 
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1.2. Magazin Muhabirinin Nitelikleri ve Çalışma Koşulları  
 

Magazin muhabirleri güç koşullarda görev yapmaktadır. Koşulların güçlüğü, haber 

kaynaklarıyla veya habere konu olan kişilerle kurulan ilişkiye yansımakta, bu da haberin 

içeriğini zedelemektedir. Ancak koşulların güçlüğünü, gazetecilik açısından bir mazeret 

olarak kabul etmek veya ileri sürmek doğru değildir.  

 

Magazin muhabirleri genellikle mesai saatleri belli olmayan bir çalışma ortamı 

içerisindedirler. Gece çalışmak zorunda kalabilirler. Magazin alanı, haber kaynaklarının 

dezenformasyonu ve manipülasyonu altında kalan bir alan olduğundan magazin muhabirleri 

daha dikkatli olmak zorundadır. Bu noktada muhabirin etki altında kalmadan, haber değeri 

taşıyan konulara yoğunlaşması işini kolaylaştıracaktır. 

 

Magazin haberlerinin önemli bir kısmı sadece dedikodu düzeyinde kalmakta ve bu 

durumda haber niteliği de hayli tartışmalı hale gelmektedir. Bu noktada magazin 

muhabirinin görevi, işin haber yönüne ağırlık vermek olmalıdır. 

 

Magazin muhabirlerinin sahip olmaları gereken nitelikleri ise şu şekilde sıralamak 

mümkündür: 

 

 Gündemi ve özellikle magazin gündemini yakından takip etmelidir.  

 Meraklı olmalıdır. (Magazin muhabiri yeni yüzlerle insanların yaşam 

hikâyelerine meraklı olmalıdır.) 

 Aktif olmalıdır. 

 Haber kokusu alabilmelidir. 

 Araştırma yapmayı sevmelidir. 

 İletişimi güçlü olmalıdır (Ayrıca muhatap olduğu ünlülerle ilişkilerine çok 

dikkat etmesi gerekir.). 

 Alanına hâkim olmalıdır. 

 Röportaj tekniklerini iyi bilmelidir. 

 Saygılı olmalıdır.  

 Türkçeyi etkili bir şekilde konuşabilmelidir. 

 Yeni trendleri yakından takip etmelidir. 

 En az bir yabancı dil bilmelidir. 

 Fotoğraf çekebilmelidir. 
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Magazin Muhabirinin Siyaset Anıları 
 

Sene 2000 idi… Bir sanatçı çıkmış ortalığı titretiyordu. Adı Azer Bülbül’dü. 

Titreye titreye şarkı söylerken ortaya çıkan görüntüsü sesiyle birleşince, o günlerin flaş 

şarkıcılarından biri oluvermişti. Kameralar hep peşindeydi. 
 

Azer Bülbül Erzincan’a gidiyordu. Vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim 

olacaktı. O dönemde Show Haber’de magazin muhabiri olarak çalışan Suna Üçkarışoğlu 

da yola çıktı.  Görevi titreyen şarkıcıyı birliğine teslim olurken çekmekti. Suna, görevini 

en iyi şekilde yaptı. Erzincan’daki işini bitirdi. Tam dönmeye hazırlanırken bir telefon 

geldi İstanbul’dan. “Orada kal, Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması var.” diyordu 

karşısındaki ses. Gitmişken röportaj yapması isteniyordu… 
 

Suna’nın hayatı magazinle geçtiği için Tayyip Erdoğan’ın kim olduğunu 

bilmiyordu. 
 

Konuşmanın yapılacağı pasaja gitti. Dev bir alışveriş merkezi görünümündeydi. 

Birileri konuşuyordu o anda. “Acaba konuşan Tayyip Erdoğan mı?” diye iç geçirdi. Utana 

sıkıla sordu birilerine. “Yok değil biraz sonra konuşacak” cevabını verdiler. 
 

Siyasetten dağlar kadar uzak olan magazin muhabiri beklemeye ve etrafı izlemeye 

daldı. Çok kalabalıktı. İnsanlar binanın içini dönerek çevreleyen merdivenlere doluşmuş, 

iğne atsan yere düşmüyordu. O zamanlar AKP’de yoktu. 
 

Biraz sonra kıyamet koptu. Tayyip Erdoğan konuşuyordu artık. 
 

Hiç tanımadığı Tayyip Erdoğan’ın konuşması bitince kalabalığı yararak yanına 

gitti. Mikrofon uzattı. Ondan başka gazeteci yoktu. Röportajını yaptı, bitirdi ve “Tayyip 

Bey sizinle ilk kez karşılaşıyorum. Bugün burada gördüğüm kalabalık ve coşku beni 

şaşırttı. Bir kenara yazın, siz ileride başbakan olacaksınız. Hislerimde yanılmam.” dedi. 
 

Muhabbet bittikten sonra Erzincan’da yaptığı tüm röportajları içeren kasetleri 

Tayyip Erdoğan’a uzattı. “Siz bugün İstanbul’a dönüyorsunuz. Ben yarın döneceğim. 

Kasetleri götürebilir misiniz? Sizi havaalanında arkadaşlar karşılayacak.” ricasında 

bulundu. 

Tayyip Erdoğan kendisinin ve şarkıcı Azer Bülbül’e ait röportajların bulunduğu 

kasetleri alıp uçağa bindi… 
 

Magazin muhabiri Suna Üçkarışoğlu, Recep Tayyip Erdoğan ile iki sene sonra 

İstanbul’da bir restaurantta karşılaştı. Kameralar yığılıydı. Bütün haberciler oradaydı. 

Suna ise İbrahim Tatlıses ile röportaja gelmişti. Tesadüfün böylesiydi… 
 

“O gün tüm röportaj isteklerini geri çevirdi. Bir tek bana röportaj verdi Tayyip 

Bey” diyordu Suna… 
 

… 

29 Nisan 2007. 
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1.3. Magazin Servislerinin Yapısı 
 

Magazin haberciliği, gazeteciliğin en önemli ve en ciddi uzmanlık alanları arasında 

yer alır. Okurun yüzünü gülümseten ve sayfaları renklendiren haberler bu servisin ürünüdür. 

Haklı ya da haksız çeşitli eleştirilere maruz kalsa da gazetelerin magazin haberlerine ayırdığı 

yer ve oran giderek artmaktadır. Bu bile tek başına, magazin haberlerine yönelik talebin 

göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

 

Günümüzde hemen hemen ulusal yayın yapan tüm yazılı basın kuruluşlarında magazin 

haberleri magazin servisleri tarafından toplanmaktadır. Yazılı basın kuruluşlarında magazin 

servislerinin örgütlenme yapısı genellikle aşağıdaki gibidir: 

 

 Magazin müdürü 

 İstihbarat şefi 

 Editörler 

 Muhabirler ve foto muhabirleri (Genellikle gazetelerde foto muhabirleri 

fotoğraf servisinde istihdam edilmekte ve diğer servisler ihtiyaç duyduklarında 

fotoğraf servislerinden foto muhabiri talep etmektedirler.) 

 Sayfaları yapan sayfa sekreterleri (Bazı gazetelerde sayfalar yazı işleri 

kadrosunda bulunan sayfa sekreterleri tarafından yapılmakta bazı gazetelerde 

ise servislerde sayfaları yapan sayfa sekreterleri istihdam edilmektedir.) 

 

Fotoğraf 1.1: Sayfa sekreterleri 

Magazin haberleri izlenirken genellikle muhabirlerin tek başına habere gittikleri ve 

aynı zamanda haber fotoğraflarını da çektikleri bir işleyişten bahsedilebilir. Ancak çok 

önemli röportajlarda ve haberlerde muhabirlere fotoğraf çekmesi amacıyla foto muhabirleri 

eşlik edebilmektedir. 
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Magazin servislerinin içerisinde de bir uzmanlaşma söz konusudur. Aynı konulu 

haberlere genellikle aynı muhabirler gönderilmekte ve haberler alanında uzmanlaşmış 

muhabirler tarafından izlenmektedir. Sinema, tiyatro, diziler vb. 

 

Diğer servislerde olduğu gibi magazin servislerinde de kuruma ve muhabire gelen 

istihbaratlar değerlendirilerek, bir seçim sürecine tabi tutulur. Gelen istihbaratlar önemlilik, 

kamu ilgisi ve yayın politikası açısından bir elemeden geçirilerek takip edilecek olaylar 

belirlenir. Bu amaçla servis içerisinde bir sonraki gün gazetede yer alacak haberlerin 

belirlenmesi amacıyla çeşitli toplantılar yapılır. Bu konuda farklı uygulamalar olmakla 

birlikte gün içerisinde iki veya üç toplantı yapılmaktadır.  

 

Yapılan ilk toplantıda (saat 10.00-10.30 gibi) bir gün önce takip edilen haberler ve gün 

içerisinde takip edilecek haberler değerlendirilmektedir. İkinci toplantı saat 13.00-13.30 gibi 

yapılmakta ve bu toplantıda da sabah saatlerinde gerçekleşen haberler ve gelen istihbaratlar 

değerlendirilmektedir. Saat 16.00-16.30 gibi yapılan son toplantıda ise öğleden sonra gelişen 

olaylar değerlendirilmektedir.  

 

Magazin servisi rutin gündemde yer alan konuların yanında, kuruma ve muhabire 

gelen istihbaratlar çerçevesinde bir gündem belirler. Magazin müdürünün belirlediği servis 

gündemi sabah 09.00 gibi yapılan gündem toplantısında yazı işlerine sunulur. Belirlenen 

gündeme göre muhabirler görevlendirilerek haber takibi yapılır.  

 

Magazin servisinin hazırladığı haberler gazetelerin ilgili sayfalarında (genellikle 2. 

sayfa) kendilerine yer bulabildikleri gibi gazetelerle birlikte dağıtılan eklerde de 

yayımlanabilmektedir. Eklerde yer alan magazin haberleri genellikle daha hafif tarzda olan 

haberler olmaktadır. Konuşulan veya özel haber tarzında hazırlanan bu haberlere yemek 

tarifleri, kadınlara yönelik ev işlerini kolaylaştırıcı pratik bilgiler ile ilgili haberleri örnek 

olarak gösterebiliriz. Ekler gazetelerden daha önce baskıya gireceğinden eklerde yer alacak 

haberlerin gazeteye girecek haberlerden önce hazır olması önemlidir. 

 

1.4. Haber Kaynakları  
 

Magazin gazeteciliğinde hep tatlı haberler yeğlenmektedir. Kaynakları da genelde 

eğlence dünyasından seçilmektedir. Sanatçıların yaşam öyküleri, sosyete dedikoduları, 

yemek tarifleri ve yıldız falları magazin haberi konuları arasındadır. Haberlerin çeşitliliği, 

ağırlıklı olarak dinlendirici ve eğlendirici konuları içermesi, “ciddilik” ölçütlerini de çoğu 

kez aşmaktadır. 

 

Magazin haberciliğinde, genellikle gündemi takip eden bir işleyişten bahsedilebilir. 

Bunun yanında muhabir kendi gözlemleri ve bağlantıları sayesinde habere ulaşabilmektedir. 

Böyle bir durum söz konusu olduğunda muhabir haber müdürüne haber önerisini sunarak da 

haber üretebilmektedir.  

 

Magazin haberciliğinin haber kaynaklarının diğer habercilik kaynaklarına oranla daha 

geniş olduğunu söylemek mümkündür. Yararlanılan haber kaynaklarını şu şekilde sıralamak 

mümkündür: 
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 Ünlü kişiler  

 İnternet siteleri 

 Makyözler, kuaförler, büyük otellerin çalışanları 

 Ünlülerin basın danışmanları, menajerleri  

 Ajanslar, yabancı kaynaklı yayınlar 

 Yapım şirketleri (müzik, dizi, film, reklâm vb.) 

 Kuruma gelen istihbaratlar 

 Basın bültenleri 

 Diğer kitle iletişim araçlarının yayınları, magazin dergileri 

 Abone olunan ajanslardan gelen haberler 

 Büyük eğlence merkezleri 

 Sokaktaki insanlar vb. 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Magazin alanıyla ilgili temel 

bilgileri ve magazin muhabirinin 

sahip olması gereken nitelikleri 

sıralayınız. 

 Araştırma yaparken dikkatli olunuz. 

 Magazin muhabirinin çalışma 

koşullarının farklılıklarını 

sıralayınız. 

 Gerekirse öğrenme faaliyetine geri dönerek 

konuyu tekrar ediniz. 

 Magazin haberciliğinin haber 

kaynaklarını sıralayınız. 

 Gazetelerin magazin servislerini ziyaret 

ederek konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi 

alabilirsiniz. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Magazin alanıyla ilgili temel bilgileri ve magazin 

muhabirinin sahip olması gereken nitelikleri doğru ve 

eksiksiz bir şekilde sıralayabildiniz mi? 

  

2. Magazin muhabirinin çalışma koşullarının farklılıklarını 

doğru ve eksiksiz bir şekilde sıralayabildiniz mi? 

  

3. Magazin haberciliğinin haber kaynaklarını doğru ve 

eksiksiz bir şekilde sıralayabildiniz mi? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak 

ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Magazin haberciliğinde ……………………………… denilen haber türü 

benimsenmiştir 

 

2. Magazin haberciliğinde bireylerin özel hayatıyla ilgili sadece açıklanması 

………………………….olacak konular araştırılır.  

 

3. Magazin haberciliğinde öne çıkan haber değerleri …………………………..’tir.  

 

4. Sansasyona yol açabilecek bir hikaye için bıkmadan, usanmadan araştırma yapan     

muhabir ya da fotoğrafçıya …………………………… adı verilir. 

 

5. İnsanların düşünce tembelliklerinden yararlanarak yayınını sürdüren gazete türüne 

…………………………….adı verilir. 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Alana özgü haber kaynaklarını takip edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Medya takip merkezlerinin, İnternet sitelerinden yararlanarak, geçtiğiniz ayki 

magazin gündemini araştırınız. 

 

2. MAGAZİN HABERİ İZLEME 

YÖNTEMLERİ 
 

Ülkemizde magazin haberi denildiğinde genellikle ünlü kişilerle ilgili haberler akla 

gelmektedir. Oysa magazin haberleriyle ilgili olarak var olan yanlış anlayışın aksine her 

alanda bir magazin boyutu mevcuttur. Bir patlama olayında, bir siyasi olayda, bir spor 

olayında vb. pek çok konuda magazin boyutu söz konusudur.  

 

Yaşama dair her alanda magazin boyutunun olması ve magazin haberlerinin daha 

büyük bir kitle tarafından takip edilmesi, bu alanla ilgili haberlerin daha dikkatli bir şekilde 

ele alınmasını gerektirir. 

 

Magazin haberleri izlenirken esas olan gündemdeki olayların öncelikli olarak takip 

edilmesidir. Magazin servislerine gün içerisinde ulaşan bilgiler arasında bir değerlendirme 

yapılarak haber değeri olanlar, kamuoyu yararı ve kamuoyu ilgisi olan bilgiler öncelikli 

olarak takip edilir. Haber müdürünün (magazin şefinin) belirlediği gündeme göre muhabirler 

haber takibi yaparlar.  

 

Gazetecilik insani değerlere özen gösteren kişilerin yapması gereken bir iştir. Gazeteci 

insan haklarına saygılı, meslek etiğine uygun davranan, kişisel çıkarlarını ikinci plana iten, 

otokontrol mekanizmasını kullanabilen bir yapıya sahip olmalıdır. Özellikle magazin 

haberciliğinde kişilik haklarının ihlali rahatlıkla söz konusu olabileceğinden gazetecinin 

sahip olması gereken bu özellikler daha da önem kazanmaktadır. Haberde özel yaşam 

sınırlarının aşılması söz konusu olabileceği gibi, haber olarak gündeme gelmek isteyebilecek 

kişilerin varlığı da unutulmamalıdır.  

 

Magazin alanı yönlendirmelere açık bir alan olduğundan haber izlenirken çok dikkatli 

olunmalıdır. Hayatın içinden yaşam hikâyeleri oluşturmak her zaman çok kolay değildir. 

Haber kaynakları çoğunlukla kişisel düşüncelerini muhabire aktaracaklarından öznel 

görüşlerin habere yansıma olasılığı fazladır. Muhabir haberini oluştururken objektifliğini 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

AMAÇ 
 

ARAŞTIRMA 
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korumak zorunda olduğunu unutmadan, haberinde mutlaka farklı tarafların görüşlerine 

mümkün olduğunca yer vererek haberinin nesnel olmasını sağlamalıdır. Muhabir haberini 

yaparken haberde yer alan taraflara eşit mesafede durmalı, taraf olmamalıdır. Görevinin 

haber takibi yapmak olduğunu unutmamalı, haberin içerisinde yer almamaya özen 

göstermelidir.  

 

Magazin muhabiri, ünlü kişilerle olan ilişkilerine dikkat etmeli, görevinin gereklerini 

yerine getirmekten uzaklaşmamalıdır. 

 

Magazin haberciliğinde de ulusal yayın yapan medya kuruluşlarında belli mekânlarda 

bekletilen ve haber toplayan muhabirler bulunmaktadır. Çoğunlukla vardiya usulü çalışan bu 

muhabirler ünlü kişilerin en fazla uğradıkları ortamlarda bekleyerek ünlülerle ilgili magazin 

haberi toplamaya çalışırlar. Kış ve yaz aylarında farklılıklar gösteren bu mekânların 

çalışanları da haber toplama açısından muhabirin yararlanabileceği kaynak kişiler arasında 

yer alırlar.  

 

Rutin gündemin dışında muhabirler kendi kişisel haber kaynaklarından yararlanarak 

da haber yapabilmektedirler. Muhabirin sahip olduğu nitelikler bu sırada ön plana çıkar. 

Çevresini dikkatli bir şekilde gözlemleyen, güçlü iletişim becerisine sahip olan bir muhabirin 

özel haber yapabilme şansı daha yüksektir.  

 

Sanat, spor, sinema vb. alanlarda ün kazanmış kişilerin düzenlediği basın açıklamaları 

ve basın toplantıları da muhabirin izlediği konular arasında yer alır. Muhabir, basın 

toplantılarından önce haberin öznesi durumundaki kişilerle ilgili gelişmeleri, kişilerin 

geçmişte yaşadıkları olayları araştırmalıdır. Böylelikle haber daha detaylı verilebileceği gibi, 

haberin objektif verilebilmesi ve farklı yönlerinin ön plana çıkarılması olasılığı arttırılmış 

olacaktır.  

 

Basın toplantıları özel röportajlara oranla daha zordur. Çünkü muhabirin sormak 

istediği soruları sorabilme şansı azdır. Muhabir, toplantıda sorulan soruları ve verilen 

cevapları dikkatli bir şekilde not etmelidir. Ses kayıt cihazı kullanıyor olsa bile mutlaka 

yanında not defteri bulundurmalı ve önemli noktaları not almalıdır. Basın toplantıları 

izlerken şu hususlara dikkat edilmelidir: 

 

 Basın toplantısına giderken teyp için yedek pil ve kaset bulundurun. 

 Yedek kalemin yanı sıra cep telefonunun şarjının dolu olmasına dikkat edin. 

 Basın toplantısının yapılacağı yeri önceden kesinleştirin ve başlama saatinden 

önce orada bulunun. 

 Basın toplantısının konusu hakkında bilgi sahibi olun. 

 Konuşmacıyı veya konuşmacıları rahat duyabileceğiniz ve görebileceğiniz bir 

yere oturun. 

 Yazılı bir metin dağıtılmışsa dinlerken metni izleyin, konuşmacının metin 

dışına çıkabileceğini göz önünde bulundurun. 

 Teybinizin kaydetmeyeceği ya da sürenin yeterli olmayabileceği gerekçeleriyle 

teyp yokmuş gibi not alın. 

 Önemli cümlelerin altlarını çizin (Bunun yanında önemlerine göre yıldızlar da 

koyabilirsiniz.). 
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 Soru yöneltin; ancak önceki soru ve cevapları dikkatle izleyin ki benzer 

sorulardan kaçının. 

 Kendinizi ve kurumunuzu tanıtın. 

 Önyargılara yol açabilecek, cevabı içinde olan, yorumlu soru yöneltmeyin. 

 Basın toplantısını yapan kişilerle asla tartışmaya girmeyin. 

 Flaş bir bilgi verilmişse toplantının tamamlanmasını beklemeden merkeze 

kısaca bilgi vermenin yollarını arayın. 

 

Özel röportajlarda muhabir daha özgürdür. Röportaja gidilmeden önce röportaj 

yapılacak kişi ile ilgili gerekli araştırmalar yapılarak bilgiler toplanmalı, röportajda sorulacak 

sorular önceden hazırlanmalıdır. Soruların görüşmenin ana konusu ve yan konularına uygun 

olmasına dikkat edilmelidir. 

 

Muhabir randevu saatinde, eksiksiz donanımla, röportajın yapılacağı mekânda 

olmalıdır. Görüşmeyi teybe kaydediyor olsa bile not almayı asla ihmal etmemelidir. Röportaj 

sırasında söylenenleri dikkatli bir şekilde dinlemeli, açık uçlu sorularla olayın bilinmeyen 

ilginç yönlerini ön plana çıkarmaya çalışmalıdır.  

 

Muhabir ne olursa olsun elde ettiği bilginin doğruluğundan mutlaka emin olmalıdır. 

Doğruluğundan emin olmadığı bir konu ile ilgili haber yapmaktan kesinlikle kaçınmalıdır. 

Zira asparagas haberler, magazin basınında en fazla tartışılan konular arasında yer 

almaktadır. Bu nedenle özellikle magazin haberlerinde muhabirin elindeki kanıtlar çok 

önemlidir (Ses kasetleri, belgeler, fotoğraflar vb.).  

 

Muhabir hangi habere giderse gitsin haberiyle ilgili tüm detayları toplayarak kuruma 

dönmelidir. Muhabirin eksiksiz bilgi toplaması, haberde 5N1K sorularının yanıtlarının 

verilmesinin yanında, haberle ilgili detayları haber metnine yerleştirmesi açısından 

önemlidir.  

 

Diğer tüm servislerde olduğu gibi magazin servisleri de dış kaynaklı yayınlardan ve 

ajanslardan yararlanarak haber yapabilmektedirler.  
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Özgü Namal ABD Basınında 

ABD'nin en çok okunan gazetelerinden olan New York Post, Özgü Namal ile 

röportaj yaptı. Röportajı gerçekleştiren Vincent Musetto, genç yıldızı çok başarılı 

bulduğunu ifade etti. 

 

Amerika'nın en çok okunan gazetelerinden New York Post, genç oyuncu Özgü 

Namal'la röportaj yaptı. "Mutluluk" filmindeki başarılı performansıyla büyük beğeni 

toplayan Namal'la söyleşiyi, New York Post'un önemli yazarlarından Vincent Musetto 

yaptı. ANS'de röportajı gerçekleştiren Musetto, ayrıca Abdullah Oğuz'la da tanışıp 

İstanbul Film Festivali kapsamında izlediği "Mutluluk" filmine olan beğenisini ifade etti. 

 

Bir saatten fazla süren buluşmada Namal ve Vincent Musetto eğlenceli bir sohbet 

gerçekleştirdiklerini söyledi. Ünlü gazeteci, filmdeki Namal'ın canlandırdığı Meryem 

karakterinin ve onun yolculuğunun dünyanın ilgisini çekecek bir hikâye olduğunu 

sözlerine ekledi. Özgü Namal'ı son derece sempatik bulan gazeteci, genç oyuncunun 

ABD'ye tanıtılması konusunda ilk adımın kendi yazısı olacağını da sözlerine ekledi. 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Magazin gündemini takip 

ediniz. 

 Gazetelerin yayınlarını takip ediniz. 

 Radyo ve televizyon yayınlarından magazin 

gündemini takip ediniz. 

 Magazin dergilerinden gündemi takip ediniz. 

 İnternet ortamından gündemi takip ediniz. 

 Yakın çevrenizde yaşayan insanların yaşamlarını 

gözlemleyiniz. 

 Alanla ilgili özel haber 

araştırması yapınız. 

 İlginizi çeken konularla ilgili araştırmalar yapınız. 

 Yaşadığınız yerdeki insanların yaşamlarını 

gözlemleyiniz. 

 Dergilerden yararlanınız. 

 İnternet sitelerinden yararlanabilirsiniz. 

 Haber kaynaklarından bilgi, 

belge ve görsel malzeme 

toplayınız.  

 Özel haberinizle ilgili belirlediğiniz haber 

kaynaklarından bilgi toplayınız.  

 Haberi nasıl hazırlayacağınızı planlayınız.  

 Haber kaynağınızın birden fazla olmasına özen 

gösteriniz. 

 Topladığınız bilgilerde çelişki olmamasına dikkat 

ediniz. 

 Haberle ilgili fotoğraf çekiniz. 

 Haberle ilgili bilgileri yetkili 

kişilerden doğrulatınız. 

 Yetkili ve deneyimli kişilerle görüşmeye özen 

gösteriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Magazin gündemini takip edebildiniz mi?   

2. Alanla ilgili özel haber araştırması yapabildiniz mi?   

3. Haber kaynaklarından bilgi, belge ve görsel malzeme 

toplayabildiniz mi? 

  

4. Haberle ilgili bilgileri yetkili kişilerden doğrulatabildiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak 

ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Magazin haberciliğinin kapsamı ünlü kişilerin hayatlarıyla ilgili haberlerle 

sınırlıdır.  

 

2. (   ) Basın toplantıları özel röportajlara oranla daha kolaydır. 

 

3. (   ) Magazin alanı yönlendirmelere açık bir alan olduğundan haber izlenirken çok 

dikkatli olunmalıdır. 

 

4. (   ) Asparagas haberler, magazin basınında en fazla tartışılan konular arasında yer 

almaktadır. 

 

5. (   ) Magazin haberciliğinde ulusal yayın yapan medya kuruluşlarında belli mekânlarda 

bekletilen ve haber toplayan muhabirler yer almaz. 

 

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. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 23 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Magazin haberi yazabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Arkadaşlarınızla görev dağılımı yaparak magazin dergilerinde ve gazetelerde 

yer alan magazin haberlerini karşılaştırınız. 

 

3. MAGAZİN HABERİ YAZIM TEKNİKLERİ 
 

Bol görüntülü, büyük puntolu yazılarla desteklenen magazin haberlerinin anlatımı 

genelde çok basittir. Kullanılan haberler hep tatlı haberlerdir. Haber konuları ise çok 

çeşitlidir. Sosyete dedikodusundan, sanatçıların yaşamına, basit sokak cinayetlerinden, hayat 

pahalılığına, yemek reçetelerinden yıldız falına değin çeşitli konuları işlerler. 

  

Az haberli, iri puntolu ve bol görüntülü düzenleme magazin haberciliğinin 

özelliklerindendir. Haberleri hep yumuşak ve tatlıdır. Bu tür haberlerin amaçları 

eğlendirirken aynı zamanda bilgi vermektir. Haberlerin çoğu hedef kitlenin duygularına 

seslenmek için düzenlenmektedir. Bu nedenle de haber konusu olayın duygusal yönü ön 

plana çıkarılmaktadır. Haberin temeli gerçeğin basit olarak anlatılmasına, sunulmasına 

dayanmaktadır.  

 

Haberi yazan gazeteci sık sık hüküm verebilir ama hiçbir zaman avukat gibi 

davranmamalıdır. Amacı ikna etmek olduğu kadar aydınlatma da olmalıdır. Bu yüzden de 

gazeteci, hiçbir zaman birinci tekil şahıs kullanmaz. Kendi fikirlerine de göndermede 

bulunmaz. Haberine kişisel gözlemleri yansır. 

 

Haber yazımda seçilen sözcükler de önemlidir. Örneğin; yazı dinlendirmeyi, 

eğlendirmeyi, gülmeyi çağrıştıracaksa sözcükler buna göre yerleştirilmekte, mümkün olduğu 

kadar karşılıklı konuşmalara yer verilmektedir ancak muhabir kendi fikirlerini de ifade 

edebilmektedir. 

 

Magazin haberleri için en uygun haber yazma tekniği normal piramit tekniğidir. Bu 

bakımdan haber önemsiz bir ayrıntıyla başlar en önemliye doğru gelişir. Haberin girişi diğer 

bölümler gibi canlı ve hareketli, tonu ise gayrı resmi olmalıdır. Bununla birlikte magazin 

haberciliğinde ters piramit tekniği, dikdörtgen tekniği ve hikâye etme üslubu da 

uygulanabilmektedir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Magazin haber yazarı, haberciliğin temel ilkeleri ve gereklerine uymak zorundadır. 

Kesinlik, açıklık, doğruluk, okunabilirlik, sadelik ilkelerine, zevkli bir üsluba devamlı olarak 

uyar. Muhabir ancak bu şekilde kendi fikirlerini ifade etme fırsatı bulur. Üzerinde duracağı 

önemli bir nokta ise, haberlerini yazarken, kendisini hiçbir zaman olaya katmamaktır. 

 

Zaman öğesi, magazin haberinde önemli olmakla birlikte, okuyucunun ilgisi üzerinde 

katkısı olmadığından, fazla önemsenmez. Bu yüzden, haberini yazarken gazeteci zaman 

öğesini olayın akışı içinde düzenler. Cümlelerini, paragraflarını, hayal gücünü kullanarak 

renk, yorum, açıklama katarak haberi bütün haline getirir. 

 

Magazin haberciliğinde haber formatını şu şekilde açıklayabiliriz: Kolay anlaşılır bir 

dil kullanmak, haberin verilerini görsel malzemelerle zenginleştirmek ya da görsel 

malzemeden yararlanarak haberi oluşturmak. Kısaca görsel unsurların çarpıcılığına haber 

dilinin basite indirgenmiş şeklini katmak haber formatını oluşturur.  

 

Formatın ana teması, “Haber tüketici kitleyi eğlendirmelidir.” şeklinde özetlenebilir. 

Bilgiyi verirken sıkıcı olmamak, keyifli bir dil kullanırken abartıya kaçmamak önemlidir. 

Amaç haberi okuyan kişinin “kendisini bulabileceği” bir tat bırakmaktır.  

 

 
 

Bahar Detoksu 
Amerika, Avrupa ve Meksika’da detoks programları uygulayan, beslenme uzmanı 

ve “anti-aging kraliçesi" olarak tanınan Jennifer Knot, Richmond/Nua’da 29 Nisan’a 

kadar sürecek Sağlıklı Yaşam Günleri’nde vereceği detoks programı için Türkiye’ye 

geliyor. Knot, program öncesi bize detoksun yararlarından söz etti. 
Detoksun vücudumuza etkileri nelerdir? 

İnsanların 100 yıl önce bir yıl içinde maruz kaldığı toksin miktarına, günümüzde 

bir günde maruz kalıyoruz. Vücutlarımızın kapasitesi bu yükselişi işlemeyi ve 

uzaklaştırmayı başaramıyor ve biz daha çok iş ve eforla vücudumuza stres yüklemiş 

oluyoruz. Vücudumuz sürekli olarak kendisini toksinlerden arındırmaya çalışıyor ancak 

toksinler vücutta aşırı yükleme yaparsa hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Denetlenen toksin 

ile vücudumuzda saklanmış halde bulunan toksinlerden bazıları temizleniyor. Böylece 

vücudumuz daha iyi ve verimli çalışıyor, sağlıklı yaşam süremiz uzuyor. 
Richmond Nua’da uygulanacak detoks programlarının diğer detoks programlarından farkı 

ne? 

Bizim programlarımız detoksun hafif ve idare edilebilir türleriyle ilgili. Bu ilk 

başlayanlar ve ne yapacağını bilmeyenler için çok eğitici bir program. Aynı zamanda 

kişiyi sağlığıyla ilgili sorumluluk almaya motive ediyor. Diğer yandan detoksu daha önce 

yapanlar için de uygun bu program. Bu kişiler temel programı aldıktan sonra diğer 

seviyeye geçerek daha ciddi seviyede temizleme ve detoks yapıyorlar. 
Detoks evde yapılabilir mi? 

Ben kimseye detoksu evde yapmasını tavsiye etmiyorum. Ancak kişi detoksu 

denetlemeyi deneyimlemiş;  ne yapıldığını, ne beklendiğini bilecek hale gelmişse ve 

hiçbir sağlık komplikasyonu yoksa yapılabilir. Bu yüzden tavsiyemiz sizin için her şeyin 

düşünüldüğü bir programa katılmanız. Bu şekilde detoks yaparken hayatınızı stresten 

uzak tutmaya ve vücudunuzu rahat bırakmaya konsantre olursunuz. 
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Magazin haberi yazılırken zaman zaman klişeleşmiş kavramlar kullanılabilmektedir. 

“Sık sık bir arada görülen”, “aralarından su sızmayan” vb. klişelerle olay, iddia şeklinde 

verilmektedir. 

 

Muhabir haberini tüm detaylarıyla birlikte teslim eder. Bu amaçla haberini çok detaylı 

bir şekilde hazırlar. 5N1K sorularının yanıtları haber metninde eksiksiz bir şekilde yer almak 

zorundadır. Muhabir haber metnini yazarken haber spotunda en az 3N1K’nın yanıtının 

olmasına dikkat etmelidir. Haber metnini yazdıktan sonra haberine en uygun başlığı, ara 

başlıkları ve resim altı yazılarını ekleyerek haberini sorumlu kişiye teslim etmelidir.  

 

 
 

Yukarıdaki haberde görüldüğü gibi muhabir haberinde kullanılabilecek başlıkları ve 

resim altı yazısını da ekleyerek haberinde kullanılacak fotoğrafla ilgili editöre yönelik 

önerisiyle birlikte haberini teslim etmiştir. Haber muhabirin yazdığı başlık ve resim altıyla 

yayınlanmıştır. 

 

Haberin son şekli haber editörü veya servis sorumlusu tarafından verilir. Servis 

sorumlusu haberin kaplayacağı yere, haberde kullanılacak olan başlıklara ve resim altı 

Mayruk'tan Hikâyeler 

Mayruk'tan 57'nci Şov 

Ünlü modacı Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal'ın 2023'e Hikâyeler-XVI 

"İğnenin Ardından" sloganıyla tasarladığı koleksiyonu dün Swissotel'de düzenlenen 

defileyle tanıtıldı.  

Yıldırım Mayruk'un, çağdaş, laik, global ve alımlı Türk kadınlarına ithafen 

hazırladığı "2023'e Hikayeler" koleksiyonunun 57'ncisi dün Swissotel The Bosphorus'ta 

düzenlenen defileyle tanıtıldı.  

Uğurkan Erez’in hazırladığı koreografi ile sergilenen koleksiyonu taşıyanlar 

arasında Sema Şimşek, Cansu Dere, Deniz Pulaş, Demet Şener, Çağla Şikel, Bilge Kara 

ve Özge Ulusoy gibi isimlerin yanı sıra Mayruk'un 25 yıllık modeli Hülya Yiğitalp de 

vardı.  

Şu anda 52 yaşında olan Yiğitalp'e övgüler yağdıran Barbaros Şansal, magazin 

camiasını karıştıracak şu açıklamaları yaptı: "Hülya Hanım 25 yıldır bizim mankenimiz. 

Şimdi üç çocuğu olmasına rağmen bizim defilemizde modellik yapabiliyor. İşte 

Yıldırım Mayruk'un büyülü podyumu bu; orada yürüyen kadının kalitesi ve karizması, 

kovulan kadının da gecelik fiyatı konuşuluyor..."  

Ece Gürsel'in, daha önce yaptığı "Para almadan Mayruk defilesine çıkmam" 

açıklaması hatırlatılan Şansal, "Onun hayatında zaten her şey ücretlidir." dedi. Hak 

edenlerin zaten podyumunda yer aldığını belirten Yıldırım Mayruk ise, "Yaşantısı, iyi 

yürüyüşü, düzgün duruşuyla herkes benim podyumumda olabilir." diye konuştu.  

25 Nisan günü Ankara Swissotel'de, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi 

Semra Sezer için tekrarlanacak defilede Cansu Dere yerine Julia Lescova görev alacak. 

 
RESİMALTI OLABİLİR (ÇAĞLA FOTOSU SEÇİLDİYSE) 

 
Alişan'ın nişanlısı Sezin Erbil'le ayrılmalarının sebebi olarak gösterilen Çağla Şikel, 

defile sonrasında soruları yanıtlamamak için gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. 
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yazılarına karar verir. Gerekli gördüğü durumlarda haber başlıklarını ve resim altı yazılarını 

değiştirir. 

 

 

 

 

Resim3.1:Bir gazeteden magazin haberi

Prematüre Bebeklere Özel Bez 

Bebek bezi firması Molfix, şimdi de erken doğan bebekler için ürettiği bebek 

beziyle dikkat çekiyor. Molfix Prematüre, bebekler ve ebeveyneler için önemli bir 

ihtiyaca cevap veriyor. Yumuşak dokusu sayesinde bebeğinizin hassas cildini koruyan 

Molfix Prematüre, sessiz ve kolayca açılan yan bantlarıyla bebeğinizin uyanmadan tatlı 

bir uyku uyumasını sağlıyor. Bu arada Molfix sponsorluğunda iki kategoride 

düzenlenecek olan fotoğraf yarışmasıyla "en yaramaz ve en afacan" bebekler seçiliyor.  

Yarışmaya bebekleriyle katılmak isteyen anne-babalar, bebeklerine ait seçmiş 

oldukları üç adet fotoğrafla birlikte, 17-26 Nisan tarihleri arası İçerenköy Carrefour 

Alışveriş Merkezindeki yarışma standına gelerek başvurularını yapabilecekler. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İkinci uygulama faaliyetini gerçekleştirirken izlediğiniz bir konuyla ilgili bilgi, belge 

ve görsel malzemelerden yararlanarak aşağıdaki uygulama faaliyetini adım adım 

gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Haber bilgilerini öncelik ve 

öneme göre sıralayınız. 

 İşlem basamaklarını yaparken dikkatli olunuz. 

 Gerekirse öğrenme faaliyetine geri dönerek 

konuyu tekrar ediniz. 

 Haberin girişini yazınız. 

 Bilgilerinizi tekrar gözden geçiriniz. 

 Haberinizin en önemli ve çarpıcı unsuruna kısa ve 

özet biçimde haberin girişinde yer veriniz. 

 Haberin gövdesini yazınız. 

 Haberi destekler nitelikteki bilgileri tekrar gözden 

geçiriniz. 

 Haberin ayrıntılarını önem derecesine göre 

sıralayarak; açık, kesin ve kısa cümlelerle, tekrara 

başvurmadan haberin gövdesinde yazınız. 

 Haberin başlığını yazınız. 

 Haberin içeriğine uygun ana başlık ve gerekiyorsa 

diğer başlıkları kısa, çarpıcı ve haberin girişiyle 

bağlantılı biçimde oluşturunuz. 

 Haberi şekil ve içerik açısından 

kontrol ederek gerekli 

düzeltmeleri yapınız. 

 Haberinizi dikkatli bir şekilde inceleyiniz. 

 Haberinizdeki yazım yanlışlarını düzeltiniz. 

 Haberinizdeki mantık hatalarını düzeltiniz. 

 Haberinizdeki anlatım bozukluklarını düzeltiniz.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Haber bilgilerini öncelik ve öneme göre sıralayabildiniz mi?   

2. Haberin girişini yazabildiniz mi?   

3. Haberin gövdesini yazabildiniz mi?   

4. Haberin başlığını yazabildiniz mi?   

5. Haberi şekil ve içerik açısından kontrol ederek gerekli 

düzeltmeleri yapabildiniz mi? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak 

ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Bol görüntülü, büyük puntolu yazılarla desteklenen magazin haberlerinde kullanılan 

haberler hep ……………………haberlerdir. 

 

2. Az haberli, iri puntolu ve bol görüntülü düzenleme ………………….. 

özelliklerindendir. 

 

3. Magazin haberi yazılırken zaman zaman ……………………. kavramlar 

kullanılabilmektedir. 

 

4. …………………….  haberin kaplayacağı yere, haberde kullanılacak olan başlıklara 

ve resim altı yazılarına karar verir. 

 

5. Magazin haberciliğinde ………………. kolay anlaşılır bir dil kullanmak, haberin 

verilerini görsel malzemeleriyle zenginleştirmek ya da görsel malzemeden 

yararlanarak haber yazmak şeklinde tanımlanır. 

 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Bu modül sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Magazin haberciliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

A) Amaç eğlendirirken bilgi vermektir. 

B) Halka dönük gazetecilik anlayışının yaygınlaşmasıyla gelişmiştir. 

C) Haberlerde ciddi konular ele alınır. 

D) İnsanın ilgisini çeken konular işlenir. 

 

2. “Sansasyona yol açabilecek bir hikâye için hakkında bıkmadan, usanmadan    

araştırma yapan muhabir ya da fotoğrafçı” anlamına gelen kavram 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Magazin   

B) Paparazzi  

C) Asparagas   

D) Sansasyon 

 

3. “Uydurulmuş, doğru olmayan, yalan haber” anlamlarına gelen kavram 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Magazin   

B) Sansasyon 

C) Paparazzi   

D) Asparagas 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi magazin muhabirinin sahip olması gereken özelliklerden 

biri değildir? 

A) Spor gündemini yakından takip etmelidir. 

B) Meraklı olmalıdır. 

C) Alanına hâkim olmalıdır. 

D) Röportaj tekniklerini iyi bilmelidir. 

 

5. Aşağıdaki durumların hangisinde bir kamu yararından bahsedilemez? 

A) İzinsiz olarak kişinin aile yaşantısının yayınlanması  

B) Yolsuzluk ya da adaletsizliğin ifşası 

C) Bir suçun ifşa edilmesi ya da ortaya çıkarılması 

D) Halk sağlığı ya da güvenliğinin korunması 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Az haberli, iri puntolu ve bol görüntülü düzenleme ……………..haberciliğinin 

özelliklerindendir. 

 

7.  Magazin haberleri için en uygun haber yazma kuralı 

……………………..kuralıdır. 

 

8. Magazin haberinde ……………………….önemli olmakla birlikte, 

okuyucunun ilgisi üzerinde katkısı olmadığından fazla önemsenmez. 
 

9. Magazin haberi yazılırken amaç halkı……………………….’tir. 
 

10. Gazetelerle birlikte dağıtılan eklerde yer alan magazin haberleri genellikle daha 

…………………. tarzda olan haberler olmaktadır.  
 

 

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 
ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 eğlendirici bilgi 

2 kamu yararına 

3 ilgililik-ilginçlik 

4 paparazzi 

5 sansasyonel gazete 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 tatlı 

2 magazin 

3 klişeleşmiş 

4 servis sorumlusu 

5 haber formatı 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 D 

4 C 

5 A 

6 magazin 

7 normal piramit 

8 zaman öğesi 

9 eğlendirmek 

10 soft (yumuşak) 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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