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Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında farklı tekniklere
göre yazılan haberler üzerinde şekil ve içerik açısından
gerekli düzeltmeleri yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Haberi
şekil
ve
içerik
açısından
düzeltebileceksiniz.
2. Haberin denetimini yapabileceksiniz.
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Sınıf ortamında projektör, gazeteler, TV, internet, Türkçe
sözlük, imla kılavuzu.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen
ölçme araçlarıyla, kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendirebileceksiniz.
Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı (çoktan
seçmeli, doğru yanlış vb.) uygulayarak modül
uygulamaları ile
kazandığınız bilgileri
ölçerek
değerlendirecektir.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Redaksiyon modülünde çeşitli kaynaklardan gelen bilgi veya haberlerin içeriksel,
yazımsal ve hukuksal kontrolünü öğreneceksiniz.
Bilgi bombardımanı altındaki topluma haber veya bilgiyi sunarken yani gazetecilik
faaliyetini yürütürken mesleki ve hukuksal anlamda yetkin olmak gerekiyor. Gelişen kişi hak
ve özgürlüklerine paralel olarak bilginin dolaşımı ve kullanımı ile ilgili de bir takım
hukuksal kurallar gelişmektedir. Dolayısıyla hangi bilgiyi, hangi şartlarda kullanacağımızı
hukuksal kurallar ve mesleki etik kurallar belirlemektedir. Bu nedenle hedef okur kitlesine
bilgiyi verirken hangi hukuksal denetimleri yapmamız gerektiğini bilmek durumundayız.
Yine bu modülde ham ya da işlenmemiş haberin işlenerek kendi içinde mantıksal
bütünlüğü olan akıcı bir metne kavuşturulması gerektiğini öğreneceksiniz.
Modülümüzde, haber metnindeki dilin doğru ve yalın kullanımına da önemli bir hedef
olarak yer verilmiştir.
Tabii ki bu denetimleri yani haberin kalite kontrolünü yapabilmek için gördüğünüz
eğitimin yanı sıra iyi bir mesleki tecrübeye de ihtiyaç bulunmaktadır. Zira bütün üretim
süreçlerinde ürünün son aşamasında tecrübeli elemanlar çalışır, bu gazetecilikte de
değişmeyen bir kuraldır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ – 1

Haberi şekil ve içerik açısından düzeltebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Okulunuzun bulunduğu bölgede ulusal ya da yerel bir gazeteyi ziyaret ederek,
redaktörlerin çalışma sistemleri hakkında bilgi edininiz. Redakte ettikleri
haberlerden örnekler alarak sınıfa getiriniz.



Bir günlük gazeteyi üç gün süreyle inceleyerek düzeltme hatalarını belirleyiniz.
Belirlediğiniz hataların, varsa, gazetenin “Okur Temsilcisi/Ombudsman” ya da
“Düzeltme” köşesinde yer alıp almadığını takip ediniz.

1. GAZETECİLİKTE REDAKSİYON
UYGULAMALARI
1.1. Redaksiyonun Tanımı
Redaksiyon, yazılmış bir haber metni üzerinde gerekli düzeltmeleri yaparak ya da
haberi farklı bir üslupla yeniden yazarak yayına hazır hale getirme işlemidir. İngilizce, “ReWrite” denilen yeniden yazma işlemi, farklı kaynaklardan gelen aynı konudaki haberlerin
birleştirilmesini de kapsar.
Redaksiyonun amacı, haberin özüne dokunulmadan daha anlaşılır hale getirilmesidir.
Redaksiyon günümüzde gazeteciliğin temelini oluşturur.

1.2. Redaksiyonun Tarihçesi
Redaksiyon işleminin ortaya çıkışını Alexandre Graham Bell’in telefonu icat etmesine
kadar götürmek mümkündür. Telefonun gazetelerde kullanılmasıyla gazetecilikte redaksiyon
işleminin temelleri de atılır. Redaksiyon işlemini ilk kez yararlı bir çalışma olarak gören
ABD’de New York Evening Post Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Charles Chapin’dir. Chapin,
muhabirlerin haberlerini topladıktan sonra, büroya dönerek yazmalarının gerekli olmadığını
savunarak, bilgileri Yazı İşleri Müdürü’ne telefonla bildirmelerini şart koşar. Bu
uygulamayla zamandan tasarruf yapmayı hedefleyen Chapin, redaksiyon işleminin hız
kazanmasına neden olur.
Redaksiyon işlemi, 19. yüzyılın sonlarında ABD’de akşam gazetelerinin çeşitli
baskıları için çok sık başvurulan bir işlemdir. Daha sonra bu yolu sabah gazeteleri de
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benimser. Özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan önce ABD’de redaksiyon öylesine yaygınlaşır ki
hemen hemen bütün haberler redaksiyon yoluyla yazılır hâle gelir. John Hohenberg, bu
yılları dile getirirken şöyle der:
“Her şey iyiydi hoştu ama gazetecilikte haberin ilk elden toplanışına, yazılışına
gazetelerde rastlamak olanaksız hâle gelmişti.”
ABD, 2. Dünya Savaşı’na girince, haberlerin redaksiyon yoluyla tekrar yazılması ile
gerçek anlamda haberin toplanıp yazılması yönünde bir denge kurulmaya çalışılır. Muhabir
olarak çalışan erkeklerin askere alınması, gazetelerde kadınların muhabir olarak
çalışmalarını ve redaksiyon işlemini üstlenmelerini zorunlu kılar. Savaş bitip erkek
muhabirler görevlerine dönünce kadınlar işlerini kaybetmediler. Ancak televizyonun
yaygınlaşmasıyla gazetelerin sayfalarında azalma başladı. Bu yeni olgu, zaman etkeninin de
değerlendirilmesiyle gazetelerin daha ayrıntılı, daha derinliğine haber veren araçlar şekline
dönüşmesini hızlandırdı. Redaksiyon işleminin kısmen önemi azalırken, öncelikle haberi
toplayıp yazan muhabirlerin haberleri gazetelerde daha sık görülür oldu.
ABD’de önceleri bir deney olarak başlatılan redaksiyon işlemi, günümüzde ise bir
gereksinmedir. ABD’de ilk olarak “Telefonla alınan bilgilerin habere dönüştürülmesi”
şeklinde uygulamaya geçen redaksiyon, günümüzde haberin içeriksel denetimini kapsayacak
şekilde genişlemiş, basın-yayın kuruluşlarında Haber Merkezi statüsünde kurumsallaşmıştır.

1.3. Redaktörlerin Görevleri

Fotoğraf 1.1: Haber merkezi redaktörlerinin sorumlu oldukları sayfaların haberlerini redakte
etmeleri
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Basın-yayın kuruluşlarında haberin redaksiyonunu yapan kişilere redaktör adı verilir.
Redaktörler, haber müdürüne bağlı olarak çalışırlar. Bazı gazetelerde ise doğrudan yazı
işlerinde editörlerle birlikte görev yaparlar. Redaktörler, gündem toplantısında sayfaları
belirlenen haberleri sayfa planındaki hacimlerine göre yeniden yazarlar. Günümüzde
gazetelerin sayfalarını dolduran, radyo ve televizyon haber bültenlerinde yer alan haberlerin
büyük çoğunluğu redaksiyondan geçirilmiş ve değerlendirilmiş haberlerdir. Redaktörler,
deneyimli gazetecilerdir. Haber yazımında uzmandırlar.
“İyi bir redaktör, 5 gerçek veriden, 5 dakikada çekiç gibi vuran bir haber yazabilen
kişidir. Yazımsal rahatsızlığı ile haber merkezine gelen haberi baskı saatine kadar tedavi
edip masadan kaldırır sayfaya taşır.”
(William Hill, Evening İstihbarat Şefi)
Redaktörler haberin içeriksel denetiminden sorumlu oldukları için uzun yıllar
muhabirlik yapmış, alanında tecrübeli kişilerden seçilir. Redaktörlerin, sorumlu oldukları
sayfalar genelde bellidir. Bu belirlenmeye gidilirken redaktörlerin uzmanlık alanları dikkate
alınır. Örneğin, yargı haberlerine bakan redaktörler ile kent haberlerine bakan redaktör farklı
kişiler olabilir.
Haber Merkezi redaktörleri; ekonomi, dış haberler, kültür-sanat gibi özel uzmanlık
gerektiren servislerin haberlerinin redaksiyonunu yapmaz. Bu servislerin haberlerinden
servis editörleri sorumludur. Bazı gazetelerde sayfa editörlerine bağlı redaktörler de görev
yapar.
Genel işleyişi bu şekilde verdikten sonra redaktörlerin görevlerine değinelim.
Redaktörlerin, günlük rutin çalışmaları gazeteleri okumakla başlar. Redaktörler, o günkü
gazetede yer alan haberleri diğer gazetelerle karşılaştırarak; atladıkları, eksik bıraktıkları ya
da öne geçtikleri unsurları belirlerler. Gündemde öne çıkardıkları gelişmeleri
değerlendirirler. Daha sonra haber merkezinin gündemini belirlerler. Haber merkezi
gündemi, haber merkezine bağlı büroların haberlerinden oluşur.
Sabah saatlerinde düzenlenen (genelde 10.00–10.30 gibi) yayın toplantısında haber
merkezinin, servislerin ve yazı işlerinin gündemi sunulur. Günün haberleri değerlendirilir.
Sayfalara girecek haber konuları belirlenir.
Redaktörler, bu toplantının ardından gündeme alınan haberlerin Haber Merkezi’ne
gelişini kontrol eder. Haberlerin, Haber Merkezi havuzuna geliş sırasına göre rapor
hazırlarlar. Haber havuzlarında haberlerle ilgili bilgiler ekrandan izlenebilir. Haberin hangi
sayfa için seçildiği, redaksiyonunun yapılıp yapılmadığı, düzeltme servisinin kontrolünden
geçip geçmediği kodlarla belirtilir.
Bir günlük gazetenin Haber Merkezince 2 Eylül 2006 tarihinde hazırlanan Haber Giriş
Raporu’nu inceleyim. Raporda, “haberin konusu, sayfası, giriş saati ve numarası” başlıkları
altında Haber Merkezi havuzuna ulaşan haberlerle ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir.
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Fotoğraf 1.2: Haber giriş raporu

Redaktörler haberin akış sürecini takip ederken Ankara, İzmir, Adana gibi diğer
illerde bulunan bürolar, özel muhabirler, haber servisleri ve haber ajansları ile yazı işlerinin
koordinasyonunu sağlarlar. Büroların gündeminde yer alan haberlerin akışını izlerler.
Sayfası ve hacmi belirlendikten sonra, bürolardan bu haberlere geçiş önceliği verilmesini
isterler. Birinci sayfada yer alacak haberlerin ilgili bürolardan ya da servislerden gelişini
izlerler. Redaktörler, önemli gelişmeler konusunda Yazı İşleri’ni bilgilendirmekten de
sorumludurlar. Gün içinde ajanslardan ya da bürolardan gelen, sayfa planlarını
değiştirebilecek nitelikteki flaş haberleri yazı işlerine duyururlar.
Gazeteyi bir organizma olarak düşünürsek, redaktörlerin görev yaptığı Haber Merkezi
gazetenin kalbidir. Haberin dolaşımı, organizmadaki kan dolaşımına benzer. Haber
servislerinden, bürolardan, özel muhabirlerden, ulusal ve uluslararası haber ajanslarından
gelen bütün haberler, Haber Merkezi’nde toplanır. Redaktörlerin kontrolünden geçen
haberler Yazı İşleri’ne ve ilgili servislere yine buradan yayılır.
Redaksiyon İşlemi
Redaktörlerin haber akışını kontrol ve koordine etme ile ilgili görevlerine yer
verdikten sonra, asıl görevleri olan redaksiyon işlemine değinelim. Redaktörler, haber
merkezi havuzunda toplanan bütün haberlerin redaksiyonundan sorumludurlar.
Redaksiyonun amacı, haber havuzunda toplanan haberlerin kontrolünün yapılması,
düzeltilmesi ve en iyi şekilde okuyucuya sunulmasıdır. Redaktörler, okudukları haberleri
yayın kurumunun haber formatına ve diline uygun açık, sade ve anlaşılır bir tarzda redakte
ederek yayına hazır hâle getirirler.
Herhangi bir yayının profesyonelliği için kalite kontrol gerekir. Redaktör, bu kalite
kontrolün devamından sorumludur. Kalite kontrolünde hedef; her haberin az, öz, doğru ve
kolay anlaşılır olup olmadığını belirlemektir.
Haber okuma aşaması en önemli süreçtir. Redaktörler, önlerine gelen haberi çeşitli
açılardan okur ve değerlendirirler. Bu okuma sırasında, öncelikle aşağıdaki unsurların
kontrol edilmesi gereklidir:



Haber 5N1K sorularının yanıtlarını içeriyor mu?
Haberde mantık hataları var mı?
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Haber bilgileri eksiksiz, net ve doğru şekilde anlatılmış mı?
Haberin kurgusu iyi yapılmış mı?
Haberin girişinde “en önemli”, “en çarpıcı” unsura yer verilmiş mi?
Haberin başlığı ya da başlıkları olayın özünü yansıtır nitelikte mi?
Haberde dil, üslup, gramer ve imla hataları var mı?
Haber kaynağı güvenilir mi?
Haberde “taraf dengesi” gözetilerek adı geçen taraflardan görüş alınmış mı?
Haber yorum içeriyor mu?
Haberde arka plan (background) bilgiler yer almış mı?
Haber basın meslek ilkelerine uygun mu?

Okuduğu haberin eksik ve hatalı unsurlarını belirleyen redaktör, haberin anlatım
bozukluklarını ve imla hatalarını düzeltir. Haberde gereksiz ve tekrar niteliğindeki kelime ve
cümleleri çıkarır. Haberdeki isimlerin, adreslerin, rakamların doğruluğunu ve tekrarlarıyla
tutarlılığını kontrol eder. Haberde mantık hataları varsa, haber ajanslarının aynı konuda
geçtiği haberleri okuyarak, karşılaştırma yapar. Gerekirse muhabirle konuşur ve mantık
hatalarını giderir. Konu ile ilgili ajans haberlerinde farklı ve önemli ayrıntılar varsa, onları
habere ekler.
Haberde backgraund kontrolü yapar. Backgraund bilgi verilmesi gereken haberlere bu
bilgileri değişik kaynaklardan araştırarak yansıtır ya da doğrudan muhabirden talep eder.
Gerekli görürse haberin girişini ve başlığını değiştirir. Haberin satır aralarında ya da
en altında görülen bir unsuru büyütebilir. Bu durumda ya kendisi haberi yeniden
kurgulayarak yazar ya da muhabirden bu unsurun öne çıkarılarak haberin yeniden
yazılmasını talep eder.

Fotoğraf 1.3: Bilgisayar ekranında redakte edilen haberler

Haber sayfada ayrılan yere göre uzunsa ya haberi kısaltır ya da haber servisi
sorumluları veya muhabirden haberin kısaltılmasını ister. Redaktörler, redaksiyon işlemini
yazı işleri editörlerinin habere sayfada ayırdıkları yere göre (yani haberin sayfadaki hacmine
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göre) yaparlar. Haber sayfadaki hacmine göre kısaltılır ya da bazı durumlarda eklemeler
yapılarak uzatılır. Haber başlıkları konusunda da son karar yazı işleri editörlerinindir.
Redaktörlerin yazdıkları başlıklar genelde editörler tarafından değiştirilir. Çünkü editörlerin
temel görevlerinden biri haberin başlık ve spotlarını yazmaktır.
Redaktörler, bir gün içinde oluşumu devam eden geniş kapsamlı haberleri toplayıp
gazetenin yayın politikasına uygun olarak yeniden düzenlerler. Örneğin, sabahtan akşama
devam edecek bir siyasi parti kongresini, gazetenin basım saatine kadar gelen en az 9-10
aynı konulu haberden izleyerek tek haber halinde yazarlar.
Redaktörler, aynı konuyla ilgili farklı olayları içeren haberleri de birleştirerek, tek
habere dönüştürürler. Fransa’da Ermeni tasarısının kabul edildiği günlerde, gazetelerin haber
merkezlerine ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde çok sayıda haber ulaşmıştır. Bu
haberler, haber servisleri, bürolar, AA, ANKA, Reuters gibi haber ajanslarının haberleri ile
background bilgilerden oluşmaktadır. Haber Merkezi’nin tüm bu haberleri süzgeçten
geçirerek, gazetenin yayın politikasına uygun tarzda öne çıkarılması gereken boyutunu
belirleyerek, yeniden düzenlemesi gerekir.
Redaktörler, haberin içinde yasaları ihlal edecek unsurların varlığını da kontrol etmek
durumundadır. Bu konuda asıl sorumluluk sorumlu yazı işleri müdürünündür.
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Redaksiyon Uygulamaları
10 Eylül 2006 tarihli ulusal bir gazetenin 6. sayfasında yer alan haberler üzerinde
redaksiyon uygulamalarını inceleyelim:
Sayfada kısa haberlerin dışında üç haber yer alıyor. İlk haberimiz Batı Trakya
Müftüsü Mehmet Emin Aga’nın ölüm haberi.
İkinci haberde İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ) Vakfı Turizm Okulu’nun
faaliyetlerine yer veriliyor.
Üçüncü haber ise Karadeniz’in kirlenmesiyle ilgili yapılan bir anketin sonuçlarını
içeriyor.
Bu haberlerin redaksiyon işleminden geçmemiş hali ile redakte edilmiş hâlini
karşılaştırarak redaksiyon uygulamalarını değerlendirelim.
Haberin, haber merkezine gelen ilk hâli
Haber-1

<CC36M,3,9.5,9.5><KN0><IF3M><AH><XR><F3>Dış Haberler Servisi - <F1>
Batı Trakya'nın önemli dini liderlerinden İskeçe Müftüsü <F3>Mehmet Emin Aga<F1>
önceki gece yaşamını yitirdi. Bölge Türklerinin hem dini hem de etnik lideri konumunda
olan Emin Aga, 74 yaşındaydı. Uzun zamandır karaciğer yetmezliği dolayısıyla tedavi
görmekte olan Aga'nın ölüm nedeninin aynı hastalık olduğu belirtildi. Geçen aylarda
Türkiye'ye gelerek bir süre tedavi altında tutulan Emin Aga, müftüsü olduğu İskeçe'de
hastalıkla mücadele ediyordu. Batı Trakya Türklerinin <F3>``demokratik hak''<F1>
mücadelesinin önemli isimlerinden olan Emin Aga, bu yüzden Yunan makamları
tarafından defalarca kavuşturmaya uğramış, aylarca hapis yatmıştı.
Mehmet Emin Aga, Batı Trakya'nın siyasi lideri <F3>Sadık Ahmet'<F1>ten sonra gelen
ikinci isimdi. Sadık Ahmet'in ölümünden sonra üzerindeki hukuksal baskılar artarak süren
Emin Aga, halkın seçilmiş müftüsü olarak 1968 yılından beri hakkında açılan davalar
yüzünden onlarca mahkemede ifade verdi. İlk davası eğitmenlik yaptığı medresede
<F3>``Türk bilincini aşıladığı''<F1> iddiasıyla açılan Aga, 38 yıldan bu yana Türklerin
demokratik hakları için hukuk mücadelesi yürütüyordu. 1990 yılında Yunan hükümetinin
bölgeye müftü ataması ile doruğa çıkan kriz, Türklerin camilerde yaptıkları seçimlerle
kendi müftülerini ataması ile boyut kazanmıştı.
Hukuksal mücadele
İskeçe Türkleri halen kendi seçtikleri müftüleri dini lider olarak tanıyorlar. Bu duruma
karşı çıkan Yunanistan'daki hükümetler, seçilmiş müftü Mehmet Emin Aga hakkında
<F3>``devlet mülkünü işgal ettiği''<F1> gerekçesiyle dava açarak 6 ay hapse mahkum
ettiler. Aga paraya çevrilebilen bu cezasını Larissa kentindeki cezaevinde yatarak
tamamladı. İskeçe seçilmiş müftüsü olarak defalarca para ve hapis cezası alan Aga'yı tüm
bu hukuksal baskılar yıldıramamıştı. 1990 yılında bölgede meydana gelen olaylarda
fanatik Yunanların saldırısına da uğrayan Aga, komaya girmiş, Türkiye'de yapılan
müdaheleler sonunda yeniden hayata döndürülmüştü. Emin Aga fanatik Yunanlar
tarafından defalarca saldırıya uğramıştı. Aga'nın cenazesi bugün İskeçe'de öğlen
namazının ardından Aşağı mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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Haberin redakte edildikten sonraki hâli
okundu
<cc80m>
<F3>MURAT İLEM

Haber-1

<cc36m,1,10.5,11><F3>ATİNA - <F1>Batı Trakya’nın önemli dini liderlerinden İskeçe
Müftüsü <F3>Mehmet Emin Aga<F1> önceki gece yaşamını yitirdi. Bölge Türklerinin
hem dini hem de etnik lideri konumunda olan Emin Aga, 75 yaşındaydı. Aga uzun
zamandır karaciğer yetmezliği dolayısıyla tedavi görüyordu. Aga’nın cenazesi bugün
İskeçe’de öğlen namazının ardından Aşağı mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Emin Aga kimdir?
Geçen aylarda Türkiye’ye gelerek bir süre tedavi altında tutulan Emin Aga, Batı Trakya
Türklerinin <F3>``demokratik hak’’<F1> mücadelesinin önemli isimlerinden biriydi. Eski
İskeçe Müftüsü <F3>Mustafa Hilmi<F1>’nin oğlu olan Mehmet Emin Aga, 3 Eylül
1931’de İskeçe’ye bağlı Şahin köyünde doğdu. Aga, 1945 yılında tamamladığı
ilköğreniminin ardından din eğitimi gördüğü Gümülcine Medresesi’nden 1954 yılında
mezun oldu ve bir süre İskeçe Medresesi’nde eğitim görevlisi olarak bulundu. 1968
yılında medrese öğrencilerine <F3>``Türklük bilinci aşıladığı’’<F1> suçlamasıyla askeri
mahkemede yargılanan Aga, 1968-1990 yılları arasında İskeçe Müftülüğü’nde k‰tiplik
görevi yaptı.
1990 yılında patlayan kriz
Mehmet Emin Aga, Batı Trakya’nın siyasi lideri <F3>Sadık Ahmet’<F1>ten sonra gelen
ikinci isimdi. Sadık Ahmet’in ölümünden sonra üzerindeki hukuksal baskılar artarak süren
Emin Aga, halkın seçilmiş müftüsü olarak 1968 yılından beri hakkında açılan davalar
yüzünden onlarca mahkemede ifade verdi. 1990 yılında Yunan hükümetinin bölgeye
müftü ataması ile doruğa çıkan kriz, Türklerin camilerde yaptıkları seçimlerle kendi
müftülerini ataması ile farklı bir boyut kazanmıştı. Babası Mustafa Hilmi’nin 1990 yılında
vefatından sonra İskeçe Müftülüğü’nde naiplik görevi yapan Aga, aynı yıl Atina’nın
İskeçe Müftülüğü’ne <F3>Mehmet Şinikoğlu<F1>’nun atamasının ardından, 18 Ağustos
1990 tarihinde İskeçe Türk halkı tarafından camilerde yapılan oylamayla müftü seçildi. Bu
duruma karşı çıkan Yunanistan’daki hükümetler, seçilmiş müftü Mehmet Emin Aga
hakkında <F3>``devlet mülkünü işgal ettiği’’<F1> gerekçesiyle dava açarak 6 ay hapse
mahkm ettiler. Aga bu cezasını Larissa kentindeki cezaevinde yatarak tamamladı. 1990
yılında bölgede meydana gelen olaylarda fanatik Yunanların saldırısına da uğrayan Aga,
komaya girmiş, Türkiye’de yapılan müdahaleler sonunda yeniden hayata döndürülmüştü.
Kaşifoğlu’ndan mesaj
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı <F3>Erol Kaşifoğlu<F1>
yayımladığı mesajında, Mehmet Emin Aga'nın bu sabaha karşı vefat ettiğini hatırlatarak
şunları söyledi: <F3>``Türk azınlığı adına Türklük mücadelesi veren değerli bir şahsiyeti
kaybetmiş olmanın verdiği üzüntüyü her Batı Trakya Türkü bugün yaşamaktadır.''
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UYGULAMA 1
Haberlerimizin giriş ve gövdelerini karşılaştıralım:
Giriş
Redakte edilmemiş haberimizin girişinde, Mehmet Emin Aga’nın hastalığı ile ilgili
ayrıntılara yer verilmiş ancak ölüm nedeni kesin bir ifadeyle belirtilmemiştir. Haberin
önemli unsurlarından olan cenazesinin nerede toprağa verileceği de yazılmamıştır.
Bunun yerine Aga’nın siyasi kimliğinden söz edilmiştir. Haberin içeriği dikkate
alındığında girişin uzun olduğu söylenebilir.
Redakte edilen haberimizin girişini incelediğimizde ise Mehmet Emin Aga’nın ölüm
nedeninin kesin bir ifadeyle yazıldığını görüyoruz. Cenaze töreni ile ilgili bilgilere de yer
verilmiştir.
Haberin girişi; ayrıntı sayılabilecek anlatımlar kesilerek, kısa, net ve anlaşılır şekilde
yeniden düzenlenmiştir.
Gövde
Haberlerin gövdesini karşılaştırdığımızda ilk dikkat çeken ara başlıklar oluyor. Birinci
haberimizde özellikle gövdenin ilk paragrafında metin yığılması dediğimiz sıkıntı göze
çarpıyor.
Birinci haberimizde, farklı nitelikteki bilgiler ara başlıklarla ayrılmadan verildiği için
metin yığılmasına neden olunmuş ve haber zor okunur hâle gelmiştir. Mehmet Emin
Ağa’nın öz geçmişi ile ilgili bilgiler de eksiktir.
Redakte edilen haberin gövdesini incelediğimizde; haberle ilgili bilgilerin önem
sırasına göre ve ara başlıklara ayrılarak aktarıldığını görüyoruz.
Haberde, Ağa’nın öz geçmişi ile ilgili eksik bilgiler tamamlanmış ve gövdenin ilk
paragrafına yerleştirilmiştir. Birinci haberdeki cümleler, açık ve anlaşılır tarzda yeniden
yazılmıştır.
Ayrıca, birinci haber yazıldıktan sonra yapılan bir açıklama Anadolu Ajansı’nın
haberinden alınarak haberin sonuna ara başlıkla eklenmiştir.
Redaktör bu haberi redakte ederken sadece anlatım ve yazım hatalarını düzeltmekle
yetinmemiş; haberin eksik bilgilerini araştırmış, ayrıca haberle ilgili gelişmeleri değişik
kaynaklardan takip etmiştir ve bunları düzenleyerek, habere yansıtmıştır.
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Haberin, haber merkezine gelen ilk hâli

Haber-2

<cc80m>
İTÜ Vakfı Turizm ve Otelcilik Okulu genç ``turizmci adaylarını'' bekliyor
NİHAN İNAL/ÖZDE KÖSEOĞLU
<cc36m,1,10.5,11>İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfı Turizm ve Otelcilik Okulu,
genç <F3>``profesyoneller''<F1> yetiştiriyor. Kayıtları 20 Eylül'de bitecek olan İTÜ
Turizm ve Otelcilik Okulu, turizmci adaylarını bekliyor.
İTÜ Vakfı Turizm Otelcilik Okulu'nu 1991'de İTÜ Vakfı Yönetim Kurulu'nun teklifiyle
kuran <F3>Şaban Ali Yaşaroğlu<F1> bugüne dek mezun olan 750'ye yakın öğrencinin
birçoğunu, vakfın kendi imkanlarıyla <F3>``işe yerleştirdiğini''<F1>vurguladı.
Yaşaroğlu, okulda, gelişen turizm anlayışına uygun öğrenciler yetiştirdiklerini belirterek,
<F3>``Mezun olan öğrencilerimiz Türkiye'nin bütün şehirlerinde 5 yıldızlı otellerde
çalışıyor. Ama en çok İstanbul'un Conrad, Çırağan, Hilton, Dedeman gibi önemli büyük
otellerinde istihdam ediliyor''<F1> dedi. Bu yıl okula 17 ile 24 yaş arası 30 ile 60 arası
öğrenci alınacağını belirten Yaşaroğlu, <F3>`` Öğrencilerimiz İngilizce ve bilgisayar
eğitimleri dahil 1 yıl boyunca turizm sektörünün içinde bulunan en iyi eğitmenlerden
eğitim alıyor. Eğitimin ikinci 6 aylık bölümünde İstanbul`daki 5 yıldızlı otellerde staj
olanağı sağlanıyor. Okulumuz Türkiye'de artık bir marka haline geldi. Öğrencilerimiz
daha staj aşamasında 5 yıldızlı otellerimiz tarafından kapışılıyor. 1 yıllık eğitimin
ardından mezunların yüzde 10`unun Afrika`dan Avrupa`ya yurtdışında çalışma imkanı
buluyor''<F1>diye konuştu. Ekonomik sıkıntıları olan öğrencilere vakfın burs imkanı
olduğunu da belirten Yaşaroğlu, İstanbul dışından gelen öğrenciler için az bir ücretle
öğrencilere vakfın yurtlarından yararlanma olanağı da sağlandığını belirtti. Kayıtlar, 20
Eylül'e kadar devam edecek. Bilgi için: <F3>0212/243 16 27 nolu telefondan ya da
<F3>``ituvakif<F99>6ituvakif.org.Ä tr''<F1> adresinden bilgi edinilebilir.
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Haberin redakte edildikten sonraki hali
okundu

Haber-2

<cc70m>İTÜ Vakfı Turizm ve Otelcilik Okulu genç ``turizmci adaylarını'' bekliyor
Beş yıldızlı oteller öğrencilerimizi kapışıyor
NİHAN İNAL/ÖZDE KÖSEOĞLU
<cc36m,1,10.5,11>İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfı Turizm ve Otelcilik Okulu,
turizm sektörüne <F3>``genç profesyoneller''<F1> yetiştiriyor. Kayıtları 20 Eylül'de
bitecek olan İTÜ Turizm ve Otelcilik Okulu, turizmci adaylarını bekliyor.
İTÜ Vakfı Turizm Otelcilik Okulu'nu 1991'de İTÜ Vakfı Yönetim Kurulu'nun teklifiyle
kuran <F3>Şaban Ali Yaşaroğlu<F1> bugüne dek mezun olan 750'ye yakın öğrencinin
birçoğunu, vakfın kendi imkanlarıyla <F3>``işe yerleştirdiğini''<F1> söyledi. Yaşaroğlu,
okulda, gelişen turizm anlayışına uygun öğrenciler yetiştirdiklerini belirterek,
<F3>``Mezun olan öğrencilerimiz Türkiye'nin bütün şehirlerinde 5 yıldızlı otellerde
çalışıyor. Ama en çok İstanbul'un Conrad, Çırağan, Hilton, Dedeman gibi önemli büyük
otellerinde istihdam ediliyor''<F1> dedi. Bu yıl okula 17-24 yaş arası 30 ile 60 öğrenci
alınacağını belirten Yaşaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
<F3>``Öğrencilerimiz İngilizce ve bilgisayar eğitimleri dahil 1 yıl boyunca turizm
sektörünün içinde bulunan en iyi eğitmenlerden eğitim alıyor. Eğitimin ikinci 6 aylık
bölümünde İstanbul'daki 5 yıldızlı otellerde staj olanağı sağlanıyor. Okulumuz Türkiye'de
artık bir marka haline geldi. Öğrencilerimiz daha staj aşamasında 5 yıldızlı otellerimiz
tarafından kapışılıyor. 1 yıllık eğitimin ardından mezunlarımızın yüzde 10'u Afrika'dan
Avrupa'ya yurtdışında çalışma imkanı buluyor.''<F1>
Burs imk‰nı sunuluyor...
Ekonomik sıkıntıları olan öğrencilere vakfın burs imkanı olduğunu da belirten Yaşaroğlu,
İstanbul dışından gelen öğrenciler için az bir ücretle vakfın yurtlarından yararlanma
olanağı sağlandığını da belirtti.
Okula kayıtlar, 20 Eylül'e kadar devam edecek.
<F3>0212/243
16
27
nolu
telefondan
ya
da
<F3>``ituvakif<F99>6<F25>ituvakif.org.tr''<F1> adresinden bilgi edinilebilir.
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UYGULAMA 2
Haberlerimizin başlık, giriş ve gövdelerini karşılaştıralım:
Başlık
Haberlerimizin ana başlıkları aynıdır. Redaktör, muhabirin başlığına ek olarak alt
başlık eklemiştir. Başlık konusunda redaksiyon işlemini anlatırken de değindiğimiz gibi asıl
karar verici olanlar editörlerdir. Nitekim bu haberimizde muhabir ve redaktörün yazdığı
başlık editör tarafından tamamen değiştirilmiştir. Haber, gazetede ana başlık, üst başlık ve
spot başlıkla yayımlanmıştır.
Karşılaştırma yapmanız açısından başlık kompozisyonunu aşağıda veriyoruz:
İTÜ Vakfı Turizm ve Otelcilik Okulu, turizm sektörüne ‘genç profesyoneller’
yetiştiriyor
İTÜ ‘turizmci adaylarını’ bekliyor
İTÜ Vakfı Turizm Otelcilik Okulu’nu 1991’de İTÜ Vakfı Yönetim Kurulu’nun
teklifiyle kuran Şaban Ali Yaşaroğlu, bugüne dek mezun olan 750’ye yakın öğrencinin
birçoğunu vakfın kendi imkânlarıyla “işe yerleştirdiğini” söyledi.

Fotoğraf 1.4: Redakte edilen haber örneği

Giriş
Haberimizin girişinde önemli bir değişiklik yapılmamıştır. İTÜ Vakfı Turizm ve
Otelcilik Okulu, genç “profesyoneller” yetiştiriyor cümlesinde tek başına tırnak içinde
vurgulanan profesyoneller kavramının yarattığı geniş anlam, kavramın başına “turizm
sektörüne” nitelemesi eklenerek daraltılmış ve daha anlaşılır hale getirilmiştir.
Ayrıca, “genç profesyoneller” tamlamasının bölünmesinden kaynaklanan yazım hatası
da düzeltilmiştir.
Gövde
Haberin gövdesinde, “diye konuştu” fiili yerine, “sözlerini şöyle sürdürdü” fiilinin
kullanılması haberin anlatımını rahatlatmıştır. Ayrıca ekonomik sıkıntısı olan öğrencilere
burs olanağı sağlanması haberin önemli bir unsuru olduğu için ara başlıkla dikkat çekici hale
getirilmiştir. Haberde kullanılan gereksiz cümleler de çıkarılmıştır.
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Haberin haber merkezine gelen ilk hâli

Haber-3

<cc80m>
``Karadeniz ülkeleri kirliliğin farkında değil''
Karadeniz Programı Direktörü Ivan Zavadsky: ``Ankete cevap verenler arasında sadece yüzde
9'luk bir kitle yanlış tarım uygulamaları ve onların atıkları yüzünden kirliliğin oluştuğunun
farkında. Büyük bir çoğunluk kirliliğin gerçek nedenlerinin farkında değil.''
Karadeniz ülkelerinde yapılan anketin sonuçlarına göre, Karadeniz'in sağlıklı olmasının yüzde 77
kendileri için çok önemli olduğu şeklinde. Karadeniz'in kendileri için neden önemli olduğu
sorusuna katılımcıların yüzde 27'si ``Gelecek nesiller için korunması gerektiği'' yönünde.
Anket sonuçlarına göre, kirliliğin en önemli nedenlerinin başında,
. Fabrikalardan ve onların kimyasal atıkları,
. Sahil şeridinde yaşanan kapasitesinin üzerindeki gelişme,
. Gemi kazaları, bilinçsiz balıkçılık
BERİVAN TAPAN
<cc36m,3,10.5,11><F3><F1>Karadeniz Ekosistemini İyileştirme Projesi (BSERP) kapsamında
Karadeniz çevresindeki Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna'da 386 seçili
kişinin katıldığı bir anket gerçekleştirdi. Anket sonuçları Karadeniz'deki kirlilik konusundaki
duyarsızlığı gözler önüne serdi. Türkiye'den ankete Trabzon, Ordu, Giresun, Zonguldak, Bartın,
Karabük, Sinop, Samsun ve İstanbul illerinden olmak üzere toplam 100 kişi katıldı.
Türkiye'den ankete katılanların yüzde 57'si Karadeniz'i korumada en büyük engelin <F3>``Halkın
bilinçsizliği''<F1> olduğu görüşünde. Diğer ülkelerde ise katılımcıların yüzde 40'ı en büyük
engelin <F3>``Hükümetlerin duyarsızlığı''<F1> olduğunu belirtiyor. Karadeniz denilince Türk
insanının aklına balıkçılık (yüzde 36) gelirken, diğer ülkelerdeki katılımcılara Karadeniz, yaz
tatilleri ve eğlenceyi (yüzde 34) çağrıştırıyor.
`Karadeniz nasıl korunur?'
Katılımcılardaki yüzde 77'si <F3>``Karadeniz'in kendileri için çok önemli olduğu''<F1> yönünde.
Türkiye'de Karadeniz'i korumanın neden önemli olduğu sorusuna katılımcıların yüzde 27'si
<F3>``Gelecek nesiller için korunması gerektiği için''<F1> görüşünde. <F3>``Karadeniz nasıl
korunur''<F1> sorusuna ise katılımcıların yüzde 26'sı hükümetlerin anlaşma yapmalarıyla, yüzde
21'i sahillerin temizlenmesiyle, yüzde 15'i ise STK'lara katılmakla gerçekleşeceği yönünde.
`Kirliliğin nedeni fabrikalar'
Tüm ülkelerden ankete katılanların yüzde 21'i kirliliğin en büyük nedeninin fabrikalardan ve
onların kimyasal atıklarından kaynaklandığı yönünde. Türkiye'de kirliliğin en önemli ikinci nedeni
olarak ise sahil şeridinde yaşanan kapasitesinin üzerindeki gelişme gösteriliyor. Ayrıca gemi
kazaları, bilinçsiz balıkçılık da Karadeniz'deki kirlenmenin üçüncü nedeni olarak ortaya çıkıyor.
`Karadeniz'i hükümetler korumalı'
Ankete katılanlar arasındaki yaygın görüş, Karadeniz'i korumanın hükümetlerin ve yerel
idarelerin sorumluluğunda olduğu yönünde. Ayrıca katılımcıların yüzde 16'sı özel girişimcilerin,
yüzde 8'i ise uluslararası kuruluşların Karadeniz'i korumakla sorumlu olduğunu savunuyor.
<F3>``Karadeniz'in korunması için biraz para verir miydiniz?''<F1> sorusuna tüm ülkelerden
yüzde 76'sı <F3>``Evet''<F1> yanıtını veriyor. Karadeniz Programı Direktörü <F3>Ivan
Zavadsky<F1>, Karadeniz'de yaşanan kirliliğin gerçek nedenini şöyle açıklıyor: <F3>``Karadeniz
etrafında yapılan kötü tarım şartları nedeniyle binlerce ton nitrojen ve fosfat kalıntısı hiçbir arıtma
uygulanmadan direk Karadeniz'e dökülüyor. Karadeniz'deki kirliliğin asıl nedenini bu kalıntılar
oluşturuyor. Hükümetlerin, Karadeniz etrafında yer alan fabrikaların daha iyi koşullarda çalışması
ve arıtma tesislerinin devre alınmasıyla ilgili bir strateji belirlemesi gerekiyor. Ankete cevap
verenler arasında sadece yüzde 9'luk bir kitle yanlış tarım uygulamaları ve onların atıkları
yüzünden kirliliğin oluştuğunun farkında. Büyük bir çoğunluk kirliliğin gerçek nedenlerinin
farkında değil.''
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Haberin redakte edildikten sonraki hâli

Haber-3

okundu
Karadeniz kirleniyor ama farkında değiliz
Anket sonuçlarına göre, kirliliğin en önemli nedenlerinin başında,
. Fabrikalar ve kimyasal atıkları,
. Sahil şeridinde yaşanan kapasitesinin üzerindeki gelişme,
. Gemi kazaları, bilinçsiz balıkçılık geliyor...
Karadeniz Programı Direktörü Ivan Zavadsky: ``Ankete cevap verenler arasında sadece yüzde
9'luk bir kitle yanlış tarım uygulamaları ve onların atıkları yüzünden kirliliğin oluştuğunun
farkında. Büyük bir çoğunluk kirliliğin gerçek nedenlerinin farkında değil.''
BERİVAN TAPAN
<cc36m,1,10.5,11>Karadeniz Ekosistemini İyileştirme Projesi (BSERP) kapsamında Karadeniz
çevresindeki Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna'dan 386 kişinin
katıldığı anketin sonuçları Karadeniz'deki kirlilik konusundaki duyarsızlığı gözler önüne serdi.
Karadeniz Programı Direktörü <F3>Ivan Zavadsky<F1>, kirliliğin gerçek nedenini,
<F3>``Karadeniz etrafında yapılan kötü tarım şartları nedeniyle binlerce ton nitrojen ve fosfat
kalıntısı hiçbir arıtma uygulanmadan direk Karadeniz'e dökülüyor''<F1> sözleriyle açıklıyor.
Türkiye'den ankete Trabzon, Ordu, Giresun, Zonguldak, Bartın, Karabük, Sinop, Samsun ve
İstanbul illerinden olmak üzere toplam 100 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 57'si Karadeniz'i
korumada en büyük engel olarak <F3>``halkın bilinçsizliği''<F1>ni görüyor. Diğer ülkelerde ise
katılımcıların yüzde 40'ı en büyük engelin <F3>``hükümetlerin duyarsızlığı''<F1> olduğunu
belirtiyor. Karadeniz denilince Türk insanının aklına balıkçılık (yüzde 36) gelirken, diğer
ülkelerdeki katılımcılara Karadeniz, yaz tatilleri ve eğlenceyi (yüzde 34) çağrıştırıyor.
`Karadeniz nasıl korunur?'
Katılımcıların yüzde 77'sine göre, <F3>``Karadeniz kendileri için çok önemli...''<F1>. Türkiye'de
Karadeniz'i korumanın neden önemli olduğu sorusuna katılımcıların yüzde 27'si, <F3>``Gelecek
nesiller için korunması gerekiyor''<F1> yanıtını veriyor. <F3>``Karadeniz nasıl korunur''<F1>
sorusuna ise katılımcıların yüzde 26'sı hükümetlerin anlaşma yapmalarıyla, yüzde 21'i sahillerin
temizlenmesiyle, yüzde 15'i ise STK'lere katılmakla gerçekleşeceği yönünde görüş bildirdi.
`Kirliliğin nedeni fabrikalar'
Tüm ülkelerden ankete katılanların yüzde 21'i kirliliğin en büyük nedeninin fabrikalar ve kimyasal
atıklarından kaynaklandığını düşünüyor. Türkiye'de kirliliğin en önemli ikinci nedeni olarak ise
sahil şeridinde yaşanan ve kapasitenin üzerindeki gelişme gösteriliyor. Ayrıca gemi kazaları,
bilinçsiz balıkçılık da Karadeniz'deki kirlenmenin üçüncü nedeni olarak ortaya çıkıyor.
`Karadeniz'i hükümetler korumalı'
Ankete katılanlar Karadeniz'i korumanın hükümetlerin ve yerel idarelerin sorumluluğunda olduğu
görüşünde birleşiyor. Ayrıca katılımcıların yüzde 16'sı özel girişimcilerin, yüzde 8'i ise uluslararası
kuruluşların Karadeniz'i korumakla sorumlu olduğunu savunuyor. <F3>``Karadeniz'in korunması
için biraz para verir miydiniz''<F1> sorusuna tüm katılımcıların yüzde 76'sının <F3>``evet''<F1>
yanıtını vermesi dikkat çekiyor.
Karadeniz Programı Direktörü<F3> Zavadsky<F1>, Karadeniz'de yaşanan kirliliğin gerçek
nedenini ise şu çarpıcı sözlerle açıklıyor:
<F3>``Karadeniz etrafında yapılan kötü tarım şartları nedeniyle binlerce ton nitrojen ve fosfat
kalıntısı hiçbir arıtma uygulanmadan direk Karadeniz'e dökülüyor. Karadeniz'deki kirliliğin asıl
nedenini bu kalıntılar oluşturuyor. Hükümetlerin, Karadeniz etrafında yer alan fabrikaların daha
iyi koşullarda çalışması ve arıtma tesislerinin devreye alınmasıyla ilgili bir strateji belirlemesi
gerekiyor. Ankete cevap verenler arasında sadece yüzde 9'luk bir kitle yanlış tarım uygulamaları ve
onların atıkları yüzünden kirliliğin oluştuğunun farkında. Büyük bir çoğunluk kirliliğin gerçek
nedenlerinin farkında değil.''<F1>
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UYGULAMA- 3
Bu uygulamayı sizler değerlendireceksiniz. Karadeniz Ekosistemini İyileştirme
Projesi (BSERP) kapsamında Karadeniz çevresindeki ülkelerde gerçekleştirilen bir anketin
sonuçlarını konu alan haber üzerindeki redaksiyon uygulamalarını yukarda yaptığımız
şekilde ayrıntılı olarak incelemeniz gerekiyor.
Haberleri dikkatli bir şekilde okuyarak öncelikle başlıktaki farklılığı belirleyiniz.
Daha sonra haberin giriş ve gövdesinde yapılan düzeltmeleri değerlendiriniz.
Değerlendirmenizi tamamladıktan sonra haberi bir kez de siz redakte ediniz.
Redaksiyon yapmadan önce modülün redaksiyon işlemi ile ilgili bölümüne dönerek, konuyu
tekrar gözden geçiriniz.

1.4. Editoryal Süreçte Redaktörlerin Yetki ve Sorumluluğu
Daha önceki modüllerimizde haber müdürü, servis ve yazı işleri editörleri, yazı işleri
müdürü ve genel yayın yönetmeninin görevlerini öğrenmiştiniz. Burada tekrar bu konuya
değinmeyeceğiz. Ancak, editoryal sürecin haberin denetim ve kontrolüyle ilgili işleyişine yer
vermekte yarar görüyoruz.
Muhabirin yazdığı haber ilk olarak görev yaptığı servisin ya da büronun şefi
tarafından kontrol edilir. Büyük servis veya bürolarda haberleri kontrol eden şef yardımcıları
ya da haber müdürleri de bulunabilir.
Haber daha sonra asıl redaktörlerin kontrolünden geçer. Redaktörler, haberi ‘ameliyat
masasına yatırarak” her yönüyle inceledikten sonra yayına hazır hale getirirler. Ancak,
haberin hangi sayfadan, hangi hacimde ve nasıl sunulacağı konusunda herhangi bir yetki ve
sorumlulukları yoktur.
Bu konuda sorumlular yazı işleri editörleri, yazı işleri müdürü ve yayın yönetmenidir.
Kararlar, gün içerisinde periyodik aralıklarla yapılan Yayın Kurulu toplantılarında alınır.
Ancak son söz yayın yönetmeninindir.
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1.5. Düzeltme (Tashih)

Fotoğraf 1.6: Tashih edilen bulmaca sayfası

Gazetede yayınlanacak haber, köşe yazısı, bulmaca, resmi ilan gibi her tür yazının
anlatım ve yazım hatalarının düzeltilmesinden Düzeltme Servisi sorumludur. Düzeltme
Servisi’nde Türkçe dilinin kurallarını iyi bilen düzeltmenler görev yapar.
Düzeltmenler, gazetede ertesi gün yayınlanacak bütün yazıların önce bilgisayar
ekranından sonra sayfa provaları üzerinden düzeltmesini (tashihini) yaparlar. İlk düzeltme
işlemi, redakte edilen haberlerin sayfaya yerleştirilmesinden önce yapılır.
Haberler tashih edilirken dilbilgisi ve imla hataları düzeltilir, anlatım bozuklukları
giderilir, haberde geçen isimlerin birbirini tutup tutmadığı gözden geçirilir. Haber metni
gereksiz sözcük ve eklerden arındırılır.
Bu ilk düzeltme işleminden sonra haberler sayfalara yerleştirilmek üzere yazı işlerine
gönderilir.
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Fotoğraf 1.7: Düzeltme servisinde tashihi yapılan haberlerin sayfaya yerleştirilmesi

İkinci düzeltme akşam saatlerinde düzeltme servisine gelen sayfa provaları üzerinde
yapılır. Birinci düzeltmenin “sağlaması” niteliğindedir.
İkinci düzeltmede teknik kontroller de işin içine girer. Sayfa provaları üzerinde
yapılan düzeltme işlemi şu aşamaları izler:

Sayfa üzerindeki tarih ve sayfa numarası kontrol edilir.

Başlık ve spotlara bakılır. Anlam düşüklüğü, yanlış noktalama işareti kullanımı
gibi hatalar varsa işaretlenerek doğru yazımları prova üzerinde gösterilir.

Haberler okunarak gözden kaçan anlatım, yazım ve dil bilgisi hataları belirtilir.

Sayfadaki köşe yazıları ve haberler için kullanılan fontların devamlılık kontrolü
yapılır.

Haberlerin bitip bitmediğine, uygun yerlerinden kesilip kesilmediğine dikkat
edilir.

Gerekli durumlarda sayfa sekreteri uyarılır.
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Fotoğraf 1.8: Redaksiyon uygulamalarında incelediğimiz haberlerin sayfa provaları üzerindeki
düzeltmeler

1.6. Düzeltme Hataları
Gazetecilik zamana karşı yarış mesleğidir. Hızla akıp giden olayları çok kısa bir
sürede duyurma zorunluluğu nedeniyle gazetelerde düzeltme hatalarının oranı da yüksektir.
Amerika`da her gazetenin tashih ve özür bölümleri olmasına rağmen Columbia Journalism
Review`in yaptığı bir araştırmada gazetelerde yanlışların ancak yüzde elli oranında
düzeltildiği sonucuna varılmıştır.
Amerikan Gazete Editörleri Derneği'nin (ASNE) üç yıl süreli ABD’nin en kapsamlı
okur araştırması sonucunda okurların medyaya güvenmediği altı temel konu belirlenmiştir.
Bunlardan ilki şöyledir:
“Okurlar, gazetelerde çok sayıda bilgi yanlışı, dil ve harf hatası olduğunu
düşünüyor. Önemsiz gözüken hatalar bile okuru kuşkulandırıyor. Ahmakça konuşan
biri hakkında nasıl ‘akıllı’ imajı doğmazsa, dil yanlışlarına özen göstermeyen gazeteler
de inanılır olmaktan uzaklaşıyor. Yanlış yazılmış her sözcük, eksik kalmış her tırnak
işareti, karmaşık gramer yapısı, tuhaf tireleme, resim altı metnine sızan yanlış bir isim
veya hatalı haritalar saygınlığı gölgeliyor.”
Dünyanın hemen her büyük gazetesinde düzeltme –corrections– bölümleri vardır ve
gazete yönetimi her gün verdiği eksik ya da yanlış bir bilgiden dolayı özür diler. Bunun
önemli bir örneği İngiltere’nin The Guardian gazetesidir.
Guardian’ın ilk okur editörü Ian Mayes, görevini okurlara şöyle tarif etmiştir: “Evet,
hatalar yapıyoruz. Her gün gazete sayfalarında okuduğunuz bilgiler bazen gerçeği
yansıtmıyor. Ve sizin de (1. 2 milyon aklı başında okur) bunu anlayacak kadar zeki
olduğunuzun bilincindeyiz. Elimizden geldiği kadar hata yapmamaya çalışıyoruz; yine
de her zaman başarılı olamayabiliriz. Ama söz veriyoruz, yanlış yaptığımız zaman
ertesi gün size dönüp mutlaka itiraf edeceğiz.”
Son yıllarda ülkemizde ombudsmanlık (okur temsilciliği) yaygınlaşmış olsa da
gazetelerin yerleşik bir düzeltme ve açıklama politikası olduğundan söz edemeyiz.
(Ombudsmanlık konusuna daha önceki modüllerimizde yer verilmiştir.)
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Türkçe’nin doğru ve zengin kullanılması için çaba gösteren gazeteci Hakkı Devrim’in
gazetelerde Türkçe’nin yanlış kullanımından kaynaklanan hatalarla ilgili görüşleri şöyledir:
“… Gazeteci kadroları son yıllarda çok ihmal edildi ve farklı bir gözle seçilmeye
başlandı. Gazetelerde tashih servisleri yok. Bir adam yanlış bir başlık çıkarıyor ve ertesi
gün kovulmuyor. Geçmişte olsaydı kıyametler kopardı. Türkçe’nin katillerinin en ön
sırasında gazeteciler geliyor şu anda. Gazetede Türkçe suçu işlendiği zaman katmerli bir
suçtur bu. Çünkü bu suç defaatle büyüyor gazetede. Medya cinayet işliyor. Türkçe’ye itina
etmiyor ve Türkçe hatalarını maruz görülebilir hatalar seviyesinde tutuyor. Vatanına ihanet
eden askere, hırsızlık yapan hâkime benziyor. ‘Biraz gayret sarf edelim, dikkat edelim’
diyorsunuz. Size mukabelesi şu oluyor: Dil zaptiyesi! Türkçe polisi! Türkçe’yi katledenlere
gazetecilik yaptırılmasın. Türkçe’yi katleden birini gazetenin başka işlerine koysunlar. Gene
de yüzde 90’ının hakkını yemeyelim. Gazetelerde pırıl pırıl Türkçe yazanlar var.”
Haberlerde diyor ki, 'Otomobile bindirdikleri kızı gasp ederek bir yere götürdüler.'
Ertesi gün, 'Çocuklar' diyorsun, 'Eşya gasp edilir, insan gasp edilmez.' Hiç işitmiyorlar.
Tebessümle bakıyorlar. Bir tek değil ki çok örnek var. Adama 'Fevkalade bir hata yaptın'
diyorum, 'Ay ne güzel konuştunuz' demişim gibi bana bakmaya devam ediyor. Hatayı
düzeltme mekanizması işlemiyor. Hâlbuki hata, yapıldığı zaman süratle düzeltilebilen ve
düzeltilen şeydir. Buna rağmen hata devam ediyorsa o artık kötü bir alışkanlık, yanlış bir
âdettir. Bizim alışkanlığımız da yanlışta ısrar etmek.”
(Neşe Düzel’in Hakkı Devrim’le yaptığı söyleşiden alınmıştır.)
Konfüçyüs’e sormuşlar:
— Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız, yapacağınız ilk iş ne olurdu?
Büyük filozof şöyle cevap vermiş:
— Hiç şüphesiz, dili gözden geçirmekle işe başlardım.
Ve dinleyicilerin hayret dolu bakışları karşısında sözlerini sürdürmüş:
“Dil düzensiz olursa sözler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılamazsa
yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Görevler gereği gibi yapılmazsa adetler
ve kültür bozulur. Adetler ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar. Adalet
yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk, ne yapacağını, işin nereye varacağını
bilmez. İşte bunun için hiçbir şey dil kadar önemli değildir.”
Gazetelerde sık rastlanan düzeltme hatalarını örneklerle şöyle sınıflandırabiliriz:
1)


Kelime Kaynaklı Hatalar
Gereksiz kelime kullanımı

Yeni kurulan partinin seçime katılabilmesi için Siyasi Partiler Yasası’nda
yer alan yazılı nitelikleri kazanması gerekiyor.

İran ile Türkiye arasındaki mevcut anlaşmaya göre doğalgaz alımına bu
yıl geçilmesi gerekiyor.
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İki devlet başkanının son günlerde karşılıklı mektuplaşmaları Irak
konusunda Türkiye’nin Amerika’ya destek verdiğini ortaya koyuyor.

Eş anlamlı kelime kullanımı

Af Yasası’nın farklı yorumlarla uygulanması Çanakkale’de mahkûmların
tahliye edilerek salıverilmesine neden oldu.

Yeni RTÜK yasasına göre her türlü yayın ve neşriyat daha sert para
cezalarıyla karşılanacak.

Yanlış kelime kullanımı

tanıttı-tanıştırdı: 23 Nisan’da bir günlüğüne başbakan koltuğuna oturan
çocuk, kendini basına tanıştırdı. (tanıttı)

bağlı-bağımlı: Avrupa Birliği’ne başvurmamızda karşılaşılan sorunlar ve
buna bağımlı olarak oluşturulan yeni projeler görüşüldü. (bağlı)

azımsamak-küçümsemek
o
Özal döneminde iletişim konusunda yapılan devrimleri
azımsayarak halkın gözüne batmak istiyorlar. (küçümsemek)
o
Atatürk’ün “milletin efendisi” dediği köylüyü azımsamak solun
yanlı tutumlarından biridir.(küçümsemek)

süre-süreç
o
Demirel’in görev sürecinin uzamasının ancak 5+5 şeklinde
yapılacak düzenlemeye bağlı olduğu bildirildi.(süresinin)
o
Erken seçim sürecine giren ve seçim takvimini belirleyen
ülkemizde politikacıların bu sürecin dolmasını beklemeden
transfer yapma yoluna girmesi siyaset eleştirmenlerince doğru
bulunmadı. (sürenin)

Deyimlerin yanlış kullanımı
Türkçe’de deyimler orijinal hâlleriyle kullanılır, deyimlerde değişiklik yapılmaz.

Bu sorunun çözülmesi için sistem tepeden ayağa yenilenecek. (tepeden
tırnağa)

Yabancı Kelime Kullanımı
Türkçe’si bulunan kelimelerin yerine yabancı kelime kullanılması doğru değildir.

Hastanenin iletişim departmanının önemi…(bölüm)

Deniz otobüsü seferlerine start verildi. (başladı)

Gereksiz/yanlış ek kullanımı

Eğer AB’ye girmek istiyorsak 20 adet kanunu bu ay sonunda çıkarmak
zorundayız.

On iki gün boyunca Ecevit’i kimseyle görüştürmemişti. Yine o zaman da
bazı söylentiler yayılmıştı.

Sağlık Bakanlığı’nın genelgelerinde ve Rekabet Kurulu’na göre
hastanelerin reklam alması yasak.

Medyadan şikayetini olmasına rağmen Yavuz Yılmaz hala röportaj
veriyor.

Yanlış kelime kullanımı

Müze olarak kullanılacağı bildirilen Atlı Köşk’ün ucuza patlamadığına
değinen antika sektörünün duayenleri, bu bağışın toplumcu bir
uygulamaya örnek verileceğini söyledi. (mal olmadığına)
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Topluma yarar yerine zarar sağlayan sigara üretimi Ege halkının da
sabrını taşırdı. (sağlamak olumlu ifadelerde kullanılabilir.)

Okulda elde ettiği başarılar yüzünden burslu olarak ABD’ye gönderildi.
(sayesinde)
Bir kelimenin yanlış yerde kullanımı

Bir gazetecinin kendisine yönelttiği soruya sinirlenen Belediye Başkanı,
“İlk bu uygulamayı kimin başlattığını bilmiyorsunuz.” dedi. (Bu
uygulamayı ilk…)

Çok güneşte kaldığından fenalaşan öğrenciler revire taşındı. (Güneşte
çok kaldığından…)
Özne-yüklem uyuşmazlığı

Saat üç sıralarında banka bekçisinin silahı elinden zorla alındı ve
güvenlik kameraları kapatılarak soyuldu. (Kim soyuldu bekçi mi, dükkân
mı? 2. cümlenin öznesi yok.)

Uzun yıllar önce Ecevit tarafından gündeme getirilen Köy-Kent Projesi
düşüncesi önümüzdeki eylül ayında bitecek ve faaliyete başlayacak. (İki
yüklem var; bitecek ve başlayacak. Birinci yüklem özneyle uyumsuz.)

Patronu hakkında ağır eleştiriler yönelten köşe yazarına ithamlarda
bulunularak gazeteden atıldı. (Cümlenin öznesi yok.)
Öge eksikliği, öge uyuşmazlığı, yanlış öge kullanımı

Öküz dergisine gizli sırlarını açan yazar, niçin işten atıldığını ve geriye
döneceğine söz vererek okurlardan sabırlı ve tahammüllü olmalarını
istedi. (ve’den önceki yüklem belirsiz.)

Yeni uzlaşılan barış metninin Kıbrıs davasına yarar getirmek bir yana,
geriye götürecektir. (İkinci yüklemin nesnesi yok)

IMF’den beklenen kredi, ödeme takviminin belirsizliğini de eklediğimiz
zaman ülke ekonomisinin tansiyonunu çıkarıyor belki de aşıyor.(Nesne
eksik: Neyi aşıyor?)
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Uygulama faaliyetini yukarda verdiğimiz, “Fast Food mide kanseri yapıyor uyarısı”
başlıklı haber üzerinde ya da öğretmeninizin belirleyeceği başka bir haber üzerinde
yapabilirsiniz. Haberi dikkatli bir şekilde okuduktan sonra redaksiyon işlemine başlayınız.
Uygulama faaliyetinizde eksik ya da hatalı gördüğünüz konularla ilgili öğrenme faaliyetine
dönerek konuyu tekrar ediniz.

İşlem Basamakları
 Haberi dikkatli okuyunuz.
 Karmaşık ve kapalı anlatımlı cümleleri
düzeltiniz.
 Haberde yanlış seçilen sözcüklerin
yerine uygun sözcükleri yazınız.
 Haberde dil bilgisi hataları varsa
düzeltiniz.
 Haberde mantık hatası, bilgi eksikliği
ya da bilgi tekrarı bulunup
bulunmadığını denetleyiniz.
 Mantık hatalarını düzeltiniz.
 Eksik bilgileri tamamlayınız.
 Gereksiz bilgileri atınız.
 Gerekiyorsa haberi yeniden yazınız.

Öneriler

 Dikkatli olunuz.
 Gerekli durumlarda yazım kılavuzu ve
Türkçe sözlükten yararlanınız.
 Haberi redakte ettikten sonra tekrar
okuyunuz.
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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

 Haberi dikkatli okudunuz mu?
 Karmaşık ve kapalı anlatımlı cümleleri düzelttiniz mi?
 Haberde yanlış seçilen sözcüklerin yerine uygun sözcükleri
yazdınız mı?
 Haberde dilbilgisi hataları varsa düzelttiniz mi?
 Haberde mantık hatası, bilgi eksikliği ya da bilgi tekrarı
bulunup bulunmadığını denetlediniz mi?
 Mantık hatalarını düzelttiniz mi?
 Eksik bilgileri tamamladınız mı?
 Gereksiz bilgileri attınız mı?
 Gerekiyorsa haberi yeniden yazdınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise ölçme değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak
ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Redaksiyon işlemi ilk kez ABD’de ………………………………… tarafından
uygulanmıştır.

2.

Redaktörler, haberin içeriksel denetiminden sorumlu oldukları için
…………………….. arasından seçilirler.

3.

…………………….. haberlerle ilgili bilgiler ekrandan izlenebilir. Haberin hangi
sayfa için seçildiği, redaksiyonunun yapılıp yapılmadığı, düzeltme servisinin
kontrolünden geçip geçmediği kodlarla belirtilir.
Redaktörler, haber merkezi havuzunda toplanan bütün haberlerin ….........…………
sorumludur.

4.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
5.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, redaktörlerin redaksiyon işleminden sonra
gelen temel görevlerine yer verilmiştir?
A) Sayfaya girecek haberleri belirlemek
B) Muhabirlerin izleyeceği haberleri belirlemek ve muhabirleri habere göndermek
C) Haber Merkezi havuzuna haber akışını kontrol etmek
D) Haberleri sayfaya yerleştirmek

6.

Aşağıdakilerden hangisi, redaktörlerin yaptıkları redaksiyon işlemlerinden biri
değildir?
A) Haberdeki anlatım bozukluklarını ve imla hatalarını düzeltmek
B) Haberin kurgusunu yeniden düzenlemek
C) Haberde backgraund kontrolü yapmak
D) Habere yorum eklemek

7.

Aşağıdakilerden hangisi gazetelerde sık rastlanan düzeltme hatalarından biri
değildir?
A) Kelime kaynaklı hatalar
B) Backgraund eksikliği
C) Yanlış ek kullanımı
D) Özne-yüklem uyumsuzluğu

26

8.

Aşağıdakilerden hangisi düzeltmenlerin sayfa provaları üzerinde yaptığı
düzeltme işlemlerinden biridir?
A) Sayfadaki köşe yazıları ve haberler için kullanılan fontların devamlılık kontrolü
yapmak
B) Haberi kısaltmak veya uzatmak
C) Haberde 5N1K kontrolü yapmak
D) Haberin başlık ve spotlarını yeniden düzenlemek

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
Haberin denetimini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


“Ombudsman / Okur Temsilcisi sayfası bulunan bir günlük gazetenin, bu
köşede yasalara, toplumsal ahlaka ya da meslek etiğine aykırı olduğu yönünde
eleştiri konusu olmuş haberlerini araştırınız. Sınıfa bu tür haberlerden örnekler
getiriniz.



Meslek etiğine aykırı olduğu gerekçesiyle eleştiri konusu olmuş günlük gazete
haberlerini araştırarak, sınıf ortamında arkadaşlarınızla birlikte inceleyiniz.

2. BASIN KURULUŞLARINDA HABER
DENETİM MEKANİZMASI
Basın kuruluşlarında haberin hukuksal açıdan denetiminden; haberin içeriksel denetim
sürecine katılan herkesin belirli ölçüde sorumluluğu vardır. Servis sorumluları, redaktörler,
yazı işleri editörleri haberi kontrol ederken aynı zamanda hukuksal, meslek etiği ve
toplumsal duyarlılıklar açısından da denetimini yaparlar. Yayın Kurulu toplantılarında
gazeteye girecek haberlerin basın meslek ilkelerine uygunluğu ve hukuksal açıdan sorun
yaratıp yaratmayacağı üzerinde değerlendirmelerde bulunulur. Yazı İşleri sorumluları, bir
haberin hukuksal açıdan sorun çıkarıp çıkarmayacağı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye
sahiptir. Haberde kişilik haklarını zedeleyici durumları, 18 yaşından küçük olan suç faili
çocukların yüzlerinin kapalı olacağını ve isimlerinin açık yazılamayacağını bilirler. Ya da bir
bankanın batacağı yönünde yapılan spekülatif bir haberin bankacılık yasasına aykırı
olabileceğini ve yayınlanmaması gerektiği bilgisine sahiptirler. Haberlerde basın meslek
ilkelerine ve toplumsal değerlere aykırı durumlarda dikkatle kontrol edilir.
Gazetelerin yazı işleri kadroları gazetenin hukuksal açıdan sıkıntı yaşamaması için oto
kontrol sistemi geliştirmiştir. Siyasal sorunlarla ilgili konularda bu kontrol çok daha sıkıdır.
Buna rağmen Basın Kanunu’nda Sorumlu Müdür müessesesi vardır. Bu nedenle
haberin hukuksal denetiminde asıl sorumluluk sorumlu yazı işleri müdürüne aittir.
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2.1. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
5187 sayılı Basın Kanunu’na göre her süreli yayının bir sorumlu müdürü vardır.
Kanunun 5. maddesine göre sorumlu müdür olabilmek için;







On sekiz yaşını bitirmiş olmak,
Türkiye'de yerleşim yeri sahibi olmak ve devamlı oturmak,
En az ortaöğretim veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak,
Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
Yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak,
T.C. vatandaşı olmayanlar için karşılıklılık koşulu aramak gerekir.

Sorumlu müdürün Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olması hâlinde sorumlu
müdürlüğü üstlenmek üzere müdür yardımcısı tayin edilir. Sorumlu müdür için kanunda yer
alan hükümler, sorumluluğu üstlenen yardımcı için de geçerlidir.
Sorumlu yazı işleri müdürü, Basın Kanunu’na göre, cezai sorumluluğa sahiptir.
Kanunun 11. maddesine göre, süreli yayınlar ve süresiz yayınlar yoluyla işlenen suçlardan
eser sahibi sorumludur. Süreli yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında
ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında bulunması nedeniyle Türkiye'de
yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin
hükümle mahkûm olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde, sorumlu müdür ve yayın
yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör, basın danışmanı gibi sorumlu müdürün bağlı
olduğu yetkili sorumlu olur. Ancak bu eserin sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün bağlı
olduğu yetkilinin karşı çıkmasına rağmen yayımlanması hâlinde, bundan doğan sorumluluk
yayımlatana aittir.
Basın Kanunu’nun 13. maddesine göre, basılmış eserler yoluyla işlenen fiillerden
doğan maddî ve manevî zararlardan dolayı süreli yayınlarda, eser sahibi ile yayın sahibi ve
varsa temsilcisi müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Basın Kanunu’nun getirdiği yeni bir kavram vardır; yayın sahibi temsilcisi. Bazı
gazetelerde kanunun yürürlüğe girmesinden sonra sorumlu yazı işleri müdürlüğü görevi
sorumlu yazı işleri müdürü ve yayın sahibi temsilcisi olarak yeniden düzenlenmiştir. Bunun
nedeni, kanunun hukukî sorumluluğu düzenleyen 13. maddesidir. Bu maddeye göre,
“basılmış eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddî ve manevî zararlardan dolayı süreli
yayınlarda, eser sahibi ile yayın sahibi ve varsa temsilcisi, müştereken ve müteselsilen
sorumlu” tutulur. Böylece, sorumlu yazı işleri müdürleri cezai sorumluluğun yanında yayın
sahibi temsilcisi olarak hukuki sorumluluğu da üstlenmişlerdir.
Sorumlu yazı işleri müdürlüğü, medya organizasyonu içinde en riskli görevlerden
biridir. Basın tarihimizi incelediğimizde sorumlu yazı işleri müdürlerinin hapis cezası da
dahil ağır cezalara maruz kaldıklarını görürüz.
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2.2. Editoryal Süreçte Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’nün Yetki ve Sorumluluğu
Sorumlu yazı işleri müdürlüğü görevini, yayının hukuksal sorumluluğu yaratmıştır.
Yazı İşleri’nin idari görevini yerine getiren yazı işleri müdürü ile yayın kimliğinden sorumlu
olan genel yayın yönetmeni kademeleri ise gazetecilik mesleğinin gereksiniminden
doğmuştur. Burada karşımıza “sorumluluk” ve “yetki” karmaşası çıkmaktadır. Çünkü
uygulamadaki şeklini incelediğimizde, yasalar karşısında yayından sorumlu olan sorumlu
yazı işleri müdürü dönemsel yayının yönetim organizasyon yapısında genel yayın yönetmeni
ve yazı işleri müdüründen sonra gelmektedir. Yayın üzerinde tam yetkili değildir.
Bazı gazetelerde sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü görevini gazetecilik kökeni olmayan
avukatlar yürütmektedir. Ancak bu uygulama yaygın değildir. Sorumlu yazı işleri müdürleri
genelde gazetecilik mesleğinden gelen tecrübeli kişilerdir.
Sorumlu yazı işleri müdürü, Yayın Kurulu toplantılarına katılır. Haber oluşum
sürecinde ve sayfa provaları üzerinde haberleri denetler. Özellikle yargı haberleri, adli
davalarla ilgili haberler, üçüncü şahıslara dayanarak verilen haberler titizlikle incelenir.
Sorumlu yazı işleri müdürü, gazetenin hukuk müşaviri ya da hukuk danışmanları ile
koordineli olarak görev yapar.
Sorumlu yazı işleri müdürü, haber hukuksal açıdan risk içeriyorsa gerekli uyarılarda
bulunarak, haberin düzeltilmesini sağlar. Bazı durumlarda da haberin yayından çekilmesini
ister. Sorumlu yazı işleri müdürü, yayınlanmasına itiraz ettiği bir haber dava konusu olursa,
Basın Kanunu’nun 11. maddesine göre bu durumu gerekçe gösterip yargılanmaktan
kurtulabilir.

2.3. Hukuk Bürosu
Gazetelerin Hukuk Bürolarında Basın Hukuku konusunda uzman avukatlar görev
yapar. Haberin denetim sürecinde özellikle yasal sakınca yaratacağından emin olunmadığı
durumlarda danışman olarak görev yaparlar. Türk Ceza Kanunu ve Basın Kanunu’na göre
suç unsuru araştırması yaparak, görüş bildirirler.
Hukukçular, gazetenin maddi ve manevi haklarını korumakla görevlidirler. Cevap ve
düzeltme prosedürünü yürütürler. Mahkemeden cevap ve düzeltme yazısı çıkmamasını
sağlamaya çalışırlar.
Uzman avukatlar gazetenin manevi tazminat, hukuk ve ceza davalarını yürütür.
Yayınlanan haberlerden dolayı açılan davalarda gazete çalışanlarının avukatlığını üstlenir.
Aynı zamanda şirketin avukatlığını da yaparlar.

2.4. Haberin Hukuksal ve Etik Açıdan Denetimi
Yeni Basın Kanunu ile yeni Türk Ceza Kanunu, haber yayınları için bazı ek
yükümlülükler getirmiştir. Haberleşme Hukuku dersinin modüllerinde bu konulara kapsamlı
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olarak yer verilmiştir. Ancak, biz haberin denetimi açısından temel bir hatırlatma yapmakta
yarar görüyoruz.
Basın Kanunu’na göre, haberin hukuksal açıdan denetimini yaparken dikkat edilmesi
gereken unsurlar şunlardır:





Yargıyı ya da yargılama sürecini etkilemeye yönelik yorumdan ya da yoruma
yol açabilecek ifadelere yer vermekten kaçınılmalıdır.
İntihar özendirilmemelidir.
Suçu teşvik edici (cinsel saldırı, cinayet ve benzeri) ifadelerden kaçınılmalıdır.
Kimlik açıklanmaması sınırına ve kimliği gizlemenin tanımayı önleyecek
şekilden olmasına özen gösterilmelidir.

(Basın Kanunu’nun ‘Yargıyı etkileme’ suçunu düzenleyen 19.maddesi, ‘Cinsel saldırı,
cinayet ve intihara özendirme’ suçunu düzenleyen 20. maddesi ile ‘Kimliğin açıklanmaması’
hükmünü düzenleyen 21. maddelerini inceleyiniz.)
Türk Ceza Kanunu’nda da habercilik faaliyetini ilgilendiren maddeler kanun metninde
ayrıntılı biçimde aktarılmış ve buna uymayanlara verilecek cezalar belirtilmiştir. Özel
hayatın gizliliği, ses ve görüntünün kayda alınması, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs
gibi konular günlük haber trafiğinde ön plana çıkan noktalardır. Burada dikkat çekici olması
için konu başlıkları (madde numaraları ile) sıralanmıştır:

















İntihara teşvik (84)
Hakaret (125)
Haberleşmenin gizliliğini ihlal (132)
Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması (133)
Özel hayatın gizliliğini ihlal (134)
Uyuşturucu madde kullanımını özendirecek yayın yapma (190/3)
Suç işlemek amacıyla kurulan örgütün propagandasını yapma (220)
Müstehcenlik (226)
Fiyatları etkileme (237)
İftira (267)
Gizliliğin ihlali (285)
Ses ve görüntülerin kayda alınması (286)
Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs (288)
Cumhurbaşkanına hakaret (299)
Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama (305)
Halkı askerlikten soğutma (318)

(Türk Ceza Kanunu’nun basınla ilgili maddelerini inceleyiniz.)
Haberin meslek etiği açısından denetiminin sınırlarını evrensel Basın Meslek İlkeleri
ile ülkemizdeki Basın Meslek Örgütlerinin belirlediği ilkeler çizmektedir (Meslek Etiği ile
ilgili konulara Basında Meslek Etiği modülünde ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Bu nedenle
ilkelerin tamamına burada tekrar yer vermeyeceğiz. Bazı ilkelere değinmekle yetineceğiz.
Ancak sizlerin ilgili modülden veya www.tgc.org.tr sitesinden (Diğer basın meslek
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örgütlerinin sitelerinden de yararlanabilirsiniz.) basın meslek ilkelerini ayrıntılı olarak
incelemeniz gerekmektedir.).
Meslek ilkeleri gazetecinin ve basın yayın organlarının özdenetimini öngörür ve
değerlendirme mercii öncelikle vicdanlardır. Haberin etik açıdan denetiminde Basın Meslek
İlkeleri’ne uygun davranmak, basının kamusal işlevleri ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı
açısından da bir zorunluluktur.
Basın Meslek İlkeleri’ne göre, yayınlarda hiç kimse ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı,
bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz. Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti’nin yayımladığı “Gazetecinin Doğru Davranış Kuralları” bildirgesine
göre, açık kamu yararı olmadıkça ve olayla doğrudan ilgisi, bağlantısı bulunmadıkça, bir
insanın davranışı veya işlediği suç; onun ırkına, milliyetine, dinine, cinsiyetine, cinsel
eğilimine, hastalığına yahut fiziksel, zihinsel özürlü olup olmamasına dayandırılamaz.
Kişinin bu özel durumu, alay, hakaret, önyargı konusu yapılamaz.
Basın Meslek İlkeleri’ne göre, kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde
küçük düşüren ve aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez. Kişilerin
özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu olamaz. Suçlu
olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez. Yasaların suç
saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye
atfedilemez. İlan ve reklâm niteliğindeki yayınların bu ilkeleri, tereddüde yer bırakmayacak
şekilde belirtilir. Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan
kaçınılır.
Gazetecinin Doğru Davranış Kuralları’na göre, çocuklarla ilgili suçlarda ve cinsel
saldırılarda sanık, tanık ya da mağdur (maktul) olsun, 18 yaşından küçüklerin açık isimleri
ve fotoğrafları yayınlanamaz. Çocuğun kişiliğini ve davranışlarını etkileyebilecek
durumlarda, gazeteci, bir aile büyüğünün yahut çocuktan sorumlu bir başkasının izni
olmaksızın çocukla röportaj yapmaz ve görüntüsünü almaya çalışmaz. Cinsel saldırı
mağdurlarının fotoğrafları, görüntüleri veya kimlikleri, açık kamu yararı olmadıkça
yayımlanamaz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Uygulama faaliyetini, “Ombudsman / Okur Temsilcisi sayfası bulunan bir günlük
gazetenin, bu köşede eleştiri konusu olmuş haberleri üzerinde yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Haberin yasal açıdan kontrolünü yapınız.
 Haberin toplumsal değerler açısından
kontrolünü yapınız.
 Haberin meslek etiği açısından kontrolünü
yapınız.
 Haberi yeniden yazınız.
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 Haberin denetimini yapmadan önce
daha önceki modüllerinizde
gördüğünüz Basın Hukuku ve
Basın Meslek İlkeleri konularını
tekrar inceleyiniz.

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. Haberin yasal açıdan kontrolünü yaptınız mı?
2. Haberin toplumsal değerler açısından kontrolünü yaptınız mı?
3. Haberin meslek etiği açısından kontrolünü yaptınız mı?
4. Haberi yeniden yazdınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak
ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Basın Kanunu’na göre Sorumlu Müdür olabilmek için; on sekiz yaşını bitirmiş olmak,
Türkiye'de yerleşim yeri sahibi olmak ve devamlı oturmak, en az ortaöğretim veya
dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak, kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı
olmamak, T.C. vatandaşları için karşılıklılık koşulu aramak ve
……………………………………………………………….. gerekir.

2.

Gazetelerin yazı işleri kadroları gazetenin hukuksal açıdan başının derde girmemesi
için …………………….. ………………………….. geliştirmişlerdir.

3.

Sorumlu yazı işleri müdürü, Basın Kanunu’na göre, ………….……………
sorumluluğa sahiptir.

4.

Hukuk Büroları, gazetelerin manevi tazminat, hukuk ve ………….... davalarını
yürütür.

5.

Sorumlu yazı işleri müdürü, …………………………………olarak görev yaptığında
yayının hukuki sorumluluğunu da üstlenir.
Ü

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
Havzalar ilk altı ayda rahatladı
İSKİ’nin uydu görüntülerini kullanarak oluşturduğu İstanbul’un içme suyu
havzalarındaki yapılaşma envanteri, 2006’nın ilk altı ayında su havzalarındaki
yapılaşmanın yavaşladığını ortaya çıkardı. Yapılaşmanın tamamen yasak olduğu mutlak
ve kısa koruma kuşaklarında ilk altı ayda 21 adet yapı yapıldı. Su havzalarının tamamında
ise 500 adet yeni yapı tespit edildi. İstanbul’un havzalarına 2004’te 7 bin 800, 2005’te ise
6 bin adet yapı eklenmişti. Öncelikle 0-300 metrelik mutlak koruma kuşağındaki yapıların
tamamını temizlemeyi hedeflediklerini belirten İSKİ Genel Müdürü Dursun Ali Çodur,
“Mutlak ve kısa kuşakta kontrol ve denetimimiz süper. Ama orta ve uzun kuşakta ilçe
belediyelerin imar planları yüzünden yapılaşma devam ediyor, onlarla davalarımız
sürüyor.” dedi.
İstanbul’un su ihtiyacının karşılayan su havzaları, 2006’nın ilk altı ayında geçmiş
dönemlere oranla biraz daha nefes aldı. Her üç ayda bir yüksek çözünürlüklü uydu
görüntülerini inceleyen İSKİ yetkilileri, özellikle mutlak ve kısa koruma kuşağında
yapılaşmanın yavaşladığını tespit ettiler.
2006 ilk altı ayında tüm su havzalarında 500 yapı yapıldı. 2004’te havzalara eklenen
yapı sayısı 7 bin 800, 2005’te ise 6 bin adet olmuştu. 2006’nın ilk altı ayında mutlak
koruma alanında 11, kısa koruma alanında ise 10 adet yapı yapıldı. 2006’nın ilk altı ayında
Darlık’ta ilk altı ayda kısa, mutlak ve orta kuşaklarında hiçbir yapı yapılmadı.
İKİNCİ ALTI AY DAHA ÖNEMLİ
Büyükçekmece’de kısa ve mutlakta yapı yapılmazken, orta kuşakta bir yapı inşa
edildi. Ömerli’de ise kısa ve orta kuşakta yapı yapılmadığı, mutlak kuşakta bir adet yapı
yapıldığı belirlendi. Alibeyköy’de kısa ve mutlak kuşakta birer adet yapı yapıldı, orta
kuşakta yapılaşma görülmedi. Elmalı’da mutlak kuşakta üç, kısa kuşakta bir yapı
yapılırken, orta kuşakta yapı inşa edilmedi. Sazlıdere’de mutlakta iki, kısada yedi, ortada
yedi adet yapı yapıldı. Terkos’ta ise mutlakta dört, kısada bir, ortada üç adet yapı inşa
edildi.
Su havzalarında bu yıl 234 yapının yıkıldığı, yıkım çalışmalarının devam ettiği
belirtildi. Su havzalarında toplam 171 bin 196 adet yapı tespit edilirken, bunların 14 bin
787 adedi yapılaşmanın tamamen yasak olduğu mutlak ve kısa koruma kuşağında yer
alıyor. Darlık bin 617 adet yapıyla en iyi durumdaki havza olurken, en kötü havza 68 bin
459 adet yapıyla Ömerli oldu. Önceki dönemlerde, havzalardaki yapıların yüzde 77’sinin
Haziran-Eylül arasında yapıldığı tespit edilmişti.
BUNDAN SONRA HİÇ ÇİVİ ÇAKILMASA İYİ OLUR
2006 ayındaki rakamların iyi olduğunu söyleyen Dursun Ali Çodur, “Mutlak ve
kısada artma yok, azalma var. Ama orta ve uzun kuşakta ilçe belediyelerin imar planları
yüzünden yapılaşma devam ediyor. Onlarla olan davalarımız sürüyor. Şu anda yapılan
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yapıdan çok yıkıyoruz. Mutlak Alanlarda Sıfır Yapılaşma projesiyle öncelikle gölden
itibaren ilk 300 metreyi yapıdan arındırmak istiyoruz.” diye konuştu.
Havzalardaki yapıların sahiplerinin çağırarak uzlaşmayı tercih ettiklerini belirten Çodur,
“Anlaştıklarımız kamulaştırıp yıkıyoruz. Ama anlaşamadıklarımıza dava açmak
zorundayız. Bu da yıkım sürecini uzatıyor. Tavukçu Deresi’nde Bakanlar Kurulu’nun afet
kararı var. Biz bu yasada hâkimlerin bir ay içinde karar vereceğini bekliyorduk. Ama
hâkimler öyle yorumlamadı ve sekiz aydır süren davalar var. Bakanlar Kurulu’nun aldığı
acil kararına rağmen süreç hızlanmadı.” dedi. Çodur, İSKİ yönetmeliğindeki yoğunluklara
uyulduğu takdirde sorun yaşanmayacağını vurgulayarak, “Yapı adedini bu noktada
dondurabilirsek, artık bundan sonra hiç çivi çakılmasa bu iyi bir sonuç olur.” diye konuştu
Modül değerlendirme faaliyetini, günlük bir gazetenin yukarıda verilen redaksiyonu
yapılmamış bir haber üzerinde gerçekleştiriniz. Haberi dikkatli bir şekilde okuyarak aşağıda
verilen işlem basamaklarına uygun olarak redakte ediniz.

İşlem Basamakları
 Haberi dikkatli okuyunuz.
 Karmaşık ve kapalı anlatımlı cümleleri
düzeltiniz.
 Haberde yanlış seçilen sözcüklerin
yerine uygun sözcükleri yazınız.
 Haberde dil bilgisi hataları varsa
düzeltiniz.
 Haberde mantık hatası, bilgi eksikliği
ya da bilgi tekrarı bulunup
bulunmadığını denetleyiniz.
 Mantık hatalarını düzeltiniz.
 Eksik bilgileri tamamlayınız.
 Gereksiz bilgileri atınız.
 Gerekiyorsa haberi yeniden yazınız.
 Haberin yasal açıdan kontrolünü
yapınız.
 Haberin toplumsal değerler açısından
kontrolünü yapınız.
 Haberin meslek etiği açısından
kontrolünü yapınız.
 Haberi yeniden yazınız.

Öneriler

 Ayrıntıcı ve dikkatli olunuz.
 Gerekli durumlarda yazım kılavuzu ve
Türkçe sözlükten yararlanınız.
 Haberi redakte ettikten sonra tekrar
okuyunuz.

 Haberin denetimini yapmadan önce daha
önceki modüllerinizde gördüğünüz Basın
Hukuku ve Basın Meslek İlkeleri
konularını tekrar inceleyiniz.
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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. Haberi dikkatli okudunuz mu?
2. Karmaşık ve kapalı anlatımlı cümleleri düzelttiniz mi?
3. Haberde yanlış seçilen
sözcükleri yazdınız mı?

sözcüklerin

yerine

uygun

4. Haberde dilbilgisi hataları varsa düzelttiniz mi?
5. Haberde mantık hatası, bilgi eksikliği ya da bilgi tekrarı
bulunup bulunmadığını denetlediniz mi?
6. Mantık hatalarını düzelttiniz mi?
7. Eksik bilgileri tamamladınız mı?
8. Gereksiz bilgileri attınız mı?
9. Gerekiyorsa haberi yeniden yazdınız mı?
10. Haberin yasal açıdan kontrolünü yaptınız mı?
11. Haberin toplumsal değerler açısından kontrolünü yaptınız
mı?
12. Haberin meslek etiği açısından kontrolünü yaptınız mı?
13. Haberi yeniden yazdınız mı?

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 ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
ABD’de New York Evening Post
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Charles
Chapin
Uzun yıllar muhabirlik yapmış
alanında tecrübeli kişilerden
Haber havuzunda
Redaksiyonundan
C
D
B
C

1

2
3
4
5
6
7
8

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Yüz kızartıcı suçlardan
mahkûm olmamak
Oto kontrol sistemi
Cezai sorumluluğa
Ceza
Yayın sahibi temsilcisi
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
Modül değerlendirme olarak verilen haberin redaksiyonunun aşağıdaki şekilde
yapılması beklenmektedir.

Havzalara ilk altı ayda 500 yapı
İSKİ’nın uydu görüntülerini kullanarak oluşturduğu İstanbul’un içme suyu
havzalarındaki yapılaşma envanterine göre, 2006’nın ilk altı ayında yapılaşmanın
tamamen yasak olduğu mutlak ve kısa koruma kuşaklarında 21 yapı görüldü. Havzaların
tamamındaki yeni yapı sayısı ise 500’dür. İstanbul’un havzalarına 2004’te 7 bin 800,
2005’te ise 6 bin yapı eklenmişti. Öncelikle 0-300 metrelik mutlak koruma kuşağındaki
yapıların tamamını temizlemeyi hedeflediklerini belirten İSKİ Genel Müdürü Dursun Ali
Çodur, “Mutlak ve kısa kuşakta kontrol ve denetimimiz süper. Ama orta ve uzun
kuşakta ilçe belediyelerin imar planları yüzünden yapılaşma devam ediyor, onlarla
davalarımız sürüyor.” dedi.
EN ÇOK YAPILAŞMA ÖMERLİ'DE
Su havzalarında bu yıl 234 yapı yıkıldı. Havzalarda toplam 171 bin 196 adet yapı
tespit edilirken, bunların 14 bin 787 adedi yapılaşmanın tamamen yasak olduğu mutlak ve
kısa koruma kuşağında yer alıyor. Darlık bin 617 adet yapıyla en iyi durumdaki havza
olurken, en kötü havza 68 bin 459 adet yapıyla Ömerli oldu. Önceki dönemlerde,
havzalardaki yapıların yüzde 77’sinin Haziran-Eylül arasında yapıldığı tespit edilmişti.
Dursun Ali Çodur, “Orta ve uzun kuşakta ilçe belediyelerinin imar planları
yüzünden yapılaşma devam ediyor. Onlarla olan davalarımız sürüyor. Şu anda yeni
yapılan yapıdan çok eski yapıları yıkıyoruz. Mutlak Alanlarda Sıfır Yapılaşma
projesiyle öncelikle gölden itibaren ilk 300 metreyi yapıdan arındırmak istiyoruz.”
dedi.
Havzalardaki yapıların sahipleri çağırılarak, onlarla uzlaşılıp, yapıları yıkmayı
tercih ettiklerini belirten Çodur, anlaşmazlıkların da mahkemeye yansıdığını söyledi.
Çodur, Tavukçu Deresi’nde Bakanlar Kurulu’nun afet kararı olduğunu vurgulayarak "Biz
bu yasa nedeniyle hâkimlerin bir ay içinde karar vereceğini bekliyorduk. Ama
hâkimler öyle yorumlamadı ve sekiz aydır süren davalar var. Bakanlar Kurulu’nun
aldığı acil karara rağmen süreç hızlanmadı.” diye konuştu.
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