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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Spor, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez koşullarından biridir. Sportif faaliyetlerin tümünde
dinlenmek ve eğlenmek olduğu gibi aynı zamanda sosyal bir kaynaşma ortamı da vardır. Bu
nedenle toplumla kaynaşma ve özdeşleşme konusunda spora önemli görevler düşer. Spor
bedensel ve ruhsal anlamda doyum sağlar. Serbest zamanları ve yaşam seviyeleri düzenli
olarak artan sanayileşmiş ülkelerin özlemini duyduğu, yeni bir yaşam şeklinin ayrılmaz
parçasıdır.
Büyük kitlelerin takip ettiği spor faaliyetleri, medya kuruluşlarının yayınlarında da
büyük bir yer kaplamaktadır. Medya kuruluşları naklen yayınlar ve programlarla; ayırdıkları
özel sayfalar ve eklerle sporu konu olarak işlerler.
Spor Haberciliği modülü ile sizlere spor haberi yazma ile ilgili bilgi ve becerileri
kazandırmayı amaçlamaktayız. Bu modülde spor haberciliğinin diğer haberciliklere göre
farklılıklarını inceleyecek, spor haberi izleme yöntemlerini uygulayarak haberinizle ilgili
topladığınız bilgi ve belgelerden yararlanarak spor haberi yazabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Spor haberciliği ile ilgili unsurları analiz edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çeşitli spor dallarının (futbol, basketbol, golf, yelken, tenis vb.) kurallarıyla ilgili
araştırmalar yapınız. Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. SPOR HABERCİLİĞİ
Araştırmacılar, spor sözcüğünün Latince “Disportare” ve “Desport” biçiminde
"dağıtmak, birbirinden ayırmak" anlamlarına gelen sözcüklerden türediğini, 17. yüzyıldan
sonra günümüze gelinceye kadar ilk hecesinin aşınarak "Sport" biçimine dönüştüğünü öne
sürmektedirler.
Evrensel kültürün bir parçası olan spor; dünyada dili, ırkı, dini farklı olan insanları
birleştiren önemli bir araçtır. Çağımız sporunu; insanların ruhsal sağlığını olumlu yönde
etkilemek, sosyal kazanımlar ve moral sağlamak amacı ile yapılan, hareketler topluluğu
olarak da tanımlayabiliriz. Görüldüğü gibi sporun kalıplaşmış klasik bir tanımı yoktur.
Genel olarak spor, “Belirli ölçüde güç ve beceri gerektiren, yarışmalı ve eğlenceli
etkinlikler” olarak tanımlamaktadır.
Sporun ne zaman başladığının belirlenmesi hemen hemen olanaksızdır. Bazı
araştırmacılar bu soruya, "Spor, insanlığın yeryüzüne yayılması ile başlamıştır." demektedir.
Arkeolojik bulgular, Çinlilerin yaygın olarak top oyunları oynadıklarını, Eski
Mısır’da ise av, zıplama, güreş, top oyunları ve sopa dövüşleri sporlarının ilgi gördüğünü
göstermektedir.
Girit’te genç kız ve erkeklerin akrobatik yeteneklerini sergileyen gösterilerinin bir
spor mu, yoksa bir dinî tören mi olduğu açıklık kazanmamakla birlikte sporla dinî töreni
birleştiren en ünlü faaliyet İ.Ö. 776’da Zeus onuruna Olimpia’da düzenlenen Olimpiyat
Oyunları’dır.
Bugünkü biçimiyle spor ilk kez 17. yüzyılda İngiltere’de görüldü ve 18. yüzyılda
kriket örgütlü biçimde yayıldı. Değişik güçteki sporcuların aynı yarışta yer almalarını
önlemek için yaşa ve ağırlığa göre kategoriler oluşturuldu.
Spor bugün artık insan sağlığını, toplumsal dayanışmayı ve sosyal yapılanmayı
etkileyen, temel unsurlardan biri hâline gelmiştir. Günümüz insanı bizzat sportif faaliyetlerde
bulunarak veya sportif mücadeleleri takip ederek taraftar/izleyici olarak sporla
ilgilenmektedir. Spor, yapanlar açısından azımsanmayacak faydaları olan bir uğraştır ve tüm
dünyada çok büyük kitleleri peşinden sürüklemektedir.
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Resim 1.1: Avrasya maratonu

Geçmişten günümüze, hem sporun medyayı, hem de medyanın sporu etkilediği
görülmektedir. Bugün dünyada 70 civarında spor dalı bulunmaktadır. Değişik spor dallarının
tanıtılıp yaygınlaştırılması, spor yapma olanağına sahip olmayan çoğunluğun spora ilgi
duyması, kitle iletişim araçları sayesinde gerçekleşmiştir.
Dünyada, 19. yüzyılın başlarında kurallar uygulanarak yapılmaya başlanan modern
spor dallarını ilgiyle izleyen seyircilerin, bu karşılaşmalar için yapılan eleştirileri öğrenmek
üzere, gazeteleri okumaya başlamasıyla gazeteler spor konusunda bilgili yazarlar aramaya
başladı. Gazetelerde spor yazılarının sütunlar hâlinde yayımlanmaya başlamasıyla spor
yazarlığı gelişmeye başladı.


İlk spor gazetesi: Sporting Life

İlk spor gazetesi 1838’de İngiltere'de Sporting Life adı ile yayımlanmış, bunu 1854
yılında Paris'te yayımlanan Le Sport dergisi izlemiştir. Le Sport dergisinin logosunun altında
yer alan "Kibarların gazetesidir" ibaresi, bu yayımların okurlarının asiller olduğu ve sporun
da asillerin uğraşı olduğu yönündeki kanıyı vurgulamaktadır.
19. yüzyılın sonlarına doğru Fransa, İngiltere, Amerika, Almanya, Belçika ve
İtalya’da yalnız spor yazan dergiler yayımlanmaya başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı’ndan
sonra radyolar, anında spor sonuçlarını yapıldıkları yerden bildirmeye başladılar. 1935'ten
sonra fotoğrafları anında ülkeden ülkeye veren makineler kullanıldı. İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra televizyonun devreye girmesiyle spor olayları çok daha kısa bir sürede
dünyanın dört bir tarafına duyuruldu. Günümüzde bilgisayarlar ve uydu antenleri sayesinde
spor olayları, bütün dünyada görüntüleriyle anında milyonlarca insan tarafından
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izlenebilmektedir.
Şimdi de ülkemizde spor basınının gelişimiyle ilgili süreci kısaca inceleyelim.
Türk basınında spor konusundaki ilk yazı 14 Mart 1891 tarihli Servet-i Fünûn
dergisinde yayımlanan eskrim konulu Ali Ferruh Bey’in yazısıdır. İlk spor dergisi ise Burhan
Felek tarafından 28 Eylül 1910’da çıkarılan “Futbol” dergisidir. Futbolun yanı sıra diğer
sporlara da yer veren dergi 6 sayı çıkabilmiştir. İkinci spor dergisi 1911’de çıkan “Terbiye ve
Oyun”dur. Bu dergide Selim Sırrı Tarcan eğitim ağırlıklı yazılar yazmıştır.
1934’te spor basınında yepyeni bir uygulama başlatılmıştır. Zamanının en iyi futbol
hakemlerinden biri olan İzzet Muhiddin (Apak), çalışmakta olduğu “Haber” isimli akşam
gazetesinin son sayfasını tamamen spora ayırarak, günümüze dek uzayıp gelen bir sistemin
kurucusu ve öncüsü olmuştur. Bu uygulamayla birlikte “gazeteleri arka sayfalarından
okuma” alışkanlığı da başlamıştır.
Türk spor basınında 1930’lu yılların sonlarında yaşanan en önemli gelişme
profesyonel spor yazarlarının ortaya çıkması olmuştur. Özellikle günlük gazeteler, spor
olaylarını layığıyla izleyebilmek ve okuyucularına aktarabilmek amacıyla kadrolarında salt
sporla görevli profesyonel yazarlara da yer vermek zorunda kaldılar. Yine bu dönemde,
gazeteler, İstanbul dışındaki önemli şehirlerde yapılan spor faaliyetlerini izleyebilmek için de
yurdun çeşitli yörelerinde özel muhabir ve yazarlar görevlendirmeye başladı.
1940’lı yıllar sporun günlük gazetelerde yerini sağlamlaştırdığı yıllar oldu. Önce
Vatan gazetesi, arka sayfasının tamamını spora ayırdı. Ardından diğer gazetelerde spora
ayırdıkları sütun sayılarını artırarak bu gelişmeye ayak uydurmaya çalıştı.
Sporu Türk kamuoyunun gündemine oturtan en önemli sebep Londra Olimpiyat
Oyunları olmuştur. Türk güreşçilerinin önemli başarılar elde ettiği bu oyunlarda, geçilen
haber ve fotoğraflar sayesinde, gazeteler elden ele dolaşmaya başlamıştır.
İlk spor ajansı olan “Spor Haberleri Ajansı” 22 Kasım 1953’te Nuri BOSUT
tarafından kurulmuştur. İlk günlük spor gazetesi “Türkiye Spor” Yılmaz Pağda’nın
sahipliğinde; Halit Kıvanç, Necati Bilgiç, Kenan Şengül, Muvakkar Ekrem Talu, Halit
Talayer gibi yazarların öncülüğünde çıkmış ve yüksek tirajlı gazetelerin 40 bin sattıkları bu
dönemde 50 bine varan satış rekorları kırmıştır. Ömrü çok kısa olan Türkiye Spor’un yerine
“Günlük Spor” yayımlanmıştır.
1980’li yıllar, spor yazarlığı açısından “Altın Yıllar”dır. Gazetelerin spor sayfaları
oldukça gösterişli, renkli, resimli, sporla ilgili-ilgisiz ama albenili bir görünüm kazanmış ve
“taraftar-okur” için çekici bir hâl almıştır. Sporda elde edilen başarılar (güreş, halter, futbol
vb.) gazetelerin spor sayfalarının sayısını artırmış ve günlük spor gazetesi olan “Fotospor” 3
Eylül 1989’da yayın hayatına girmiştir. Birol Nadir’in çıkardığı Fotospor, büyük ilgiyle
karşılanmış ve 100 binin üzerinde tiraja ulaşmıştır. Bu gazeteyi diğer günlük spor gazeteleri
takip etmiştir.
Türk spor basını ilk haberin yayımlandığı günlerden bu yana, büyük bir gelişme
göstermiştir. Basın tarihinde ilk bağımsız servisler, ilk özel foto-muhabirleri, spor basını için
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tahsis edilmiştir. Çünkü spor artık basın için bir promosyon aracı olmuş, gazeteyi sattıran
hatta gazetenin ilk okunulan bölümü hâline gelmiştir. Bu nedenle de yeni ve eski tüm
gazeteler, en büyük transferleri spor servislerine yapmakta, en ileri araç ve gereçler spor
servisleri için alınmakta, en fazla dış görev ve harcama yetkisi yine spor servislerine
verilmektedir. Günümüzde yayımlanan günlük gazetelerin her birinde 1–4 arasında değişen
spor sayfası yer almaktadır. Bunun yanında sadece spor yayıncılığı yapan günlük spor
gazeteleri ve dergileri de bulunmaktadır.

1.1.

Spor Haberleri

Spor basınında da haber veya yorum olarak işlenecek olayların, haber değeri taşıması
gerekir. Bu bağlamda herhangi spor dalının spor medyasında yer alabilmesi için sahip olması
gereken nitelikleri şu şekilde sıralayabiliriz:


Kamuoyunun(spor medyası, okur ve izleyicilerinin) spor medyasında yayımlanması
beklenen o spor dalını bilmesi, tanıması ve o spor dalıyla etkin veya edilgen olarak
ilgilenecek düzeyde bilgi sahibi olması gerekmektedir. Buz hokeyi ile ilgili herhangi
bir haberi anlamasına yardımcı olacak düzeyde bilgisi olmayan bir okur, buz hokeyini
konu alan bir haberi dinlemekte ve okumakta istekli olmayabilir.



Spor medyasında yer alması beklenen spor dalının sponsorlar, reklamcılar ve
televizyon istasyonları için cazip olması, taşıması gereken bir başka özelliktir.
Öncelikle herhangi bir televizyon kuruluşunda, canlı olarak yayımlanmaya uygun bir
tekniğe sahip olması gerekmektedir. Diğer yandan TV programları ve dizilerine konu
olabilmesi, o spor dalının kitle iletişim araçlarında konu olarak yer edinmesi olasılığını
artırmaktadır.



En yaygın kitle iletişim aracı olan televizyon aracılığıyla bir spor dalı
yaygınlaşabilmektedir. 1990’lı yılların sonlarına doğru TV istasyonlarında
yayımlanmaya başlayan voleybol, tenis, basketbol, araba yarışları, spor medyasının bu
alanlarla ilgili yapmış olduğu haber sayısını artırmıştır.



Herhangi bir spor dalının uluslararası nitelikte bir başarı kazanması, haber olma
olasılığını doğurur.

Günümüzde spor basınında futbolun ardından, basketbol ve güreşle birlikte at yarışları
da azımsanamayacak bir hacimde işlenmektedir. Yazılı basın kuruluşlarında at yarışlarıyla
ilgili olarak spor servislerinde, farklı bir ekip çalışmaktadır. Bu ekip, yarışan atlarla ilgili
genel bilgiler, atların performansları ve antrenman derecelerini, işledikleri haberlerde ele
almaktadır.
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1.2. Spor Muhabirinin Nitelikleri ve Çalışma Koşulları
Spor muhabirleri, hangi yayın organında görev alırlarsa alsınlar, habere yakın olmak
zorundadırlar. Haber muhabirler tarafından bizzat izlenir.
Spor muhabirleri genellikle foto muhabirleriyle birlikte haber takibi yaparlar ancak
bazı durumlarda foto muhabirleri tek başlarına da haber takibi yaparak izledikleri spor
olaylarıyla ilgili haberleri de yazabilmektedirler.
Spor muhabirleri çoğunlukla zor şartlar altında çalışırlar. Hafta sonları, bu alanda
çalışan muhabirlerin en yoğun günleridir. Spor etkinlikleri genellikle açık havada
düzenlendiğinden dış ortamlarda ve uygun olmayan hava şartlarında çalışma olasılıkları
yüksektir. Ayrıca yurt içinde ve yurt dışındaki etkinlikleri takip edebilmek amacıyla sık
seyahat etmeleri de gerekebilir.
Spor basınında haber kaynakları, bilgi vermekten kaçındıkları için haber toplamak her
zaman kolay olamamaktadır. Futbol antrenmanlarının çok kısa bir süre basına açılması veya
herhangi bir karşılaşma öncesi basına demeç verilmesinin yasaklanması vb. buna örnek
olarak gösterilebilir.
Spor muhabirlerinin kulüp yöneticileriyle ilişkileri karşılıklı istismara açıktır. Bu
noktada spor muhabiri, çalıştığı veya tuttuğu takımı değil, çalıştığı medya kuruluşunu temsil
ettiğini unutmamalıdır.
Bu açıklamalardan sonra spor basını çalışanlarının taşıması gereken nitelikleri şu
şekilde sıralayabiliriz:












Haber konusuna hakim olmalıdır. İlgilendiği spor dalını kural, teknik, takım,
oyuncu, örgüt ve organizasyon olarak bilmelidir.
Fotoğraf çekme ve seçme yeterliğine sahip olmalıdır.
İletişimi güçlü olmalı, haber kaynaklarıyla iyi ilişkiler kurabilmelidir.
Gündemi, özellikle spor gündemini yakından takip etmelidir.
Tarafsız olabilmelidir.
Gelişmelere açık olmalıdır.
Araştırmacı olmalı, araştırma yapmayı bilmelidir.
Türkçeyi etkili konuşabilmeli ve yazabilmelidir.
En az bir yabancı dile sahip olmalıdır.
Spor etkinliklerine ilgi duymalıdır.
Girişken olmalıdır.
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1.3. Spor Servislerinin Yapısı
Yazılı basın kuruluşlarında, spor haberleriyle ilgili olarak genellikle aşağıda verildiği
şekilde bir örgütlenmeden bahsedilebilir.
Sadece spor haberciliği yapan spor gazetelerinde organizasyon yapısı genellikle
şöyledir:













Genel yayın yönetmeni
Genel koordinatör
Yazı işleri müdürü
Haber müdürü
İstihbarat şefi
Editörler
Muhabirler
Diğer gazetelerdeki organizasyon
Spor müdürü
Spor müdür yardımcısı
Editöryal kadro
Muhabirler

Görüldüğü gibi gazetelerde spor bölümleri müdürlük (şeflik) olarak örgütlenmiş, bu
alanda çalışan muhabirlerde de uzmanlaşma hızlanmıştır. Futbola, basketbola, haltere, güreşe
vb. bakan muhabirler ayrılmış hatta uzmanlaşma, kulüpler bazına kadar indirgenerek
etkinlikler değişik açılardan yansıtılmaya başlanmıştır. Ulusal yayın yapan gazetelerde,
büyük kulüplerle ilgili haberleri toplayan muhabir sayısının çoğunlukla birden fazla olduğu
görülmektedir.
Yazılı basın kuruluşlarında ele alınan spor haberleri gündem toplantılarında
belirlenmektedir. Sabah saat 11–12 gibi yapılan bu toplantıya yazı işleri müdürü, haber
müdürü, istihbarat şefi ve editörler katılmaktadır. Gündem toplantısında kuruma ve muhabire
gelen istihbaratlar, bölgelerden gelen istihbaratlar ve abone olunan ajanslardan gelen
haberler değerlendirilerek hangi spor etkinliklerinin gün içerisinde izleneceğiyle ilgili bir
karara varılmaktadır. Gündem belirlendikten sonra muhabirlere ve foto muhabirlerine görev
dağılımı yapılmaktadır. Kulüp muhabirleri haberlerini bulundukları merkezlerde
hazırlayarak kuruma göndermektedir.
Habere son şekli haber editörleri tarafından verilir. Editörler, hangi haberin sayfada ne
kadar yer kaplayacağına ve hangi görüntülerin kullanılacağına karar verirler. Son şekli
verilen haberler, servisin yayın ortamına atılır. Sayfa sekreterleri yayın ortamında bulunan
haberleri sayfaya yerleştirmekten sorumludur. Haberle ilgili olarak kullanılacak fotoğraf ve
diğer görsel malzemelerin seçiminde son karar sayfa editörünündür.
Gelişen teknoloji spor basınını da gelişmelere ayak uydurmak zorunda bırakmıştır.
Özellikle televizyon kuruluşlarıyla olan rekabetin de etkisiyle yazılı basın kuruluşları, yeni
yollar denemek zorunda kalmışlardır. Mesela saat 22.00’da biten bir futbol karşılaşması,
ertesi gün yayımlanacak olan gazetelerde yer bulabilmektedir.
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1.4. Haber Kaynakları
Spor haberlerinin kaynakları kulüpler, federasyonlar ve spor etkinlikleridir. Bu
kaynakları şöyle sıralamak mümkündür.











Kuruma veya muhabire gelen istihbaratlar
Abone olunan yerli ve yabancı ajanslardan gelen haberler
Bültenler
Gazeteler, dergiler, internet haberciliği yapan siteler
Televizyon kuruluşlarının yayınları
Kulüplerin internet siteleri ile sporcuların kişisel internet siteleri
Kulüplerin yöneticileri
Federasyonlar
Dernekler
Taraftar grupları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UULAMA FAALİYETİ
Spor haberciliğiyle ilgili unsurları analiz ediniz.

İşlem Basamakları

 Spor alanıyla ilgili temel bilgileri
ve spor muhabirinin sahip olması
gereken nitelikleri sıralayınız.

Öneriler

 Dikkatli olunuz.
 Gerekirse öğrenme faaliyetine dönerek tekrar
ediniz.

 Spor muhabirinin çalışma
koşullarının farklılıklarını sıralayınız.

 Gerekirse öğrenme faaliyetine dönerek tekrar
ediniz.

 Spor haberciliğinin haber
kaynaklarını sıralayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Spor alanıyla ilgili temel bilgileri ve spor muhabirinin
sahip olması gereken nitelikleri, doğru ve eksiksiz bir
şekilde sıralayabildiniz mi?
2. Spor muhabirinin çalışma koşullarının farklılıklarını, doğru
ve eksiksiz bir şekilde sıralayabildiniz mi?
3. Spor 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. İlk spor gazetesi 1838 yılında İngiltere'de ………………….. adı ile yayımlanmıştır.
2. Türkiye’de yayımlanan ilk spor dergisi ise Burhan Felek tarafından 28 Eylül 1910’ da
çıkarılan “…………….” dergisidir.
3. İlk spor ajansı olan “……………………………” 22 Kasım 1953’te Nuri BOSUT
tarafından kurulmuştur.
4. Spor muhabirleri genellikle ………………………….. ile birlikte haber takibi yaparlar.
5. Spor basınında da haber veya yorum olarak işlenecek olayların, ……………….. taşıması
gerekir.

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
Alana özgü haber kaynaklarını sistematik bir şekilde takip edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ülkemizin uluslararası spor etkinliklerinde (olimpiyatlar, kupalar, şampiyonalar
vb.) elde ettiği başarıları araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla
paylaşınız.

2. SPOR HABERİ İZLEME YÖNTEMLERİ
Spor haberciliğinde de asıl olan, gündemdeki olayların takip edilmesidir. İstihbarat
şefi, gündemde yer alan konularla ilgili olarak muhabirlere görev dağılımlarını yapar.
Muhabir, en kısa zamanda haber ekibiyle birlikte olay yerine gitmelidir. Muhabir haber
yerine giderken dönüşte elinde hangi bilgilerin olacağını kafasında tasarlamalıdır. Gündem
dışında, olağan dışı bir konu söz konusu olduğunda merkezde bekleyen muhabirler haber ile
ilgili görevlendirilir.
Spor basınında yer alan haberleri, ana hatlarıyla üç gruba ayırmak mümkündür. Şimdi
bu haberlerin izlenmesiyle ilgili unsurları inceleyelim.


Antrenman ve karşılaşmalardan önceki haber, tahmin ve yorumlar

Önemli spor etkinliklerinde, karşılaşmalardan önceki çalışmalar, etkinliğe yönelik
değerlendirmeler haber konusu olabilmektedir (şampiyonluk mücadelesi yapan takımların
çalışmaları vb.).
Antrenmanın ne zaman başlayacağı, kulüp internet sitelerinden veya basın ve halkla
ilişkiler merkezlerinden öğrenilebilmektedir. Muhabir, antrenman saatinde mutlaka çalışma
alanında bulunmalı, antrenmanı dikkatli bir şekilde izleyerek gerekli notlarını almalı ve
antrenman saati bittikten sonra kuruma dönmelidir.
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Yapılacak etkinlikler öncesi, araştırma haberleri de yapılabilir. Örneğin bir futbol
maçında; takımların daha önce birbirleriyle yapmış oldukları maçların sonuçları, ligdeki
durumları, iç sahada ve dış sahada almış oldukları sonuçlar, oyuncuların performansları vb.
haber olarak ele alınabilmektedir.
Muhabir, etkinlik öncesi yapılacak olan haberde, etkinlikle ilgili bilgileri eksiksiz bir
şekilde toplamalıdır. Örneğin, bir futbol maçı öncesinde ön haber yapılacaksa maçın
hakemlerinin kimler olduğu, karşılaşmanın saati ve yeri, sakat ve cezalı futbolcular, kulüp
cezası olup olmadığı, (seyircisiz oynama, tarafsız bir sahada oynama vb.) kulüp
yöneticilerinin veya oyuncuların açıklamaları, karşılaşmaya ait olası kadrolar, karşılaşmayla
ilgili sayısal bilgiler, karşılaşmanın naklen yayımlanacağı TV kanalı vb. toplamalıdır.


Karşılaşma, yarış ve etkinlik haberleri

Herhangi bir etkinlik, karşılaşma veya yarışla ilgili haberlerin yapılabilmesi için haber
ekibi gerekli olan bütün donanımla birlikte etkinliği takip eder. Bazen önemli spor olayları
gazetelerin birinci sayfalarında yer bulabilmektedir. Örneğin uluslararası yarışmalarda
dereceye giren sporcularımızla ilgili haberler veya birinci futbol liginde şampiyonlukla ilgili
haberler vb.
Muhabir, etkinliğin yapıldığı yerdeki bütün yaşanılanları dikkatli bir şekilde takip
etmeli ve haberin doğruluğunu kanıtlamak amacıyla gerektiğinde habere konu olan kişilerin
görüşlerini de almalıdır (oyuncular, yöneticiler, taraftarlar, hakemler, spor yazarları vb.).
Basın kuruluşları herhangi bir etkinlikle ilgili çalışmalara tek muhabir gönderirken
önemli etkinliklerin yapıldığı saatlerde genellikle muhabir ve foto muhabiri sayısını
artırmaktadırlar. Böylelikle hem oyuncuların hem de yöneticilerin görüşleri alınabilmektedir.
Örneğin, futbol takımlarının idmanlarına birer muhabir gönderilirken maç sonrası
yaşananlarla ilgili durumu ele alabilmek için muhabir sayısı artırılmaktadır.


Spor olayları ve sonuçlarının değerlendirilmesi, analiz ve yorumları

Ulusal yayın yapan yazılı basın kuruluşlarında, spor haberlerinin dışında spor olayları
ve sonuçlarının değerlendirmesinin yapıldığı analiz ve yorum yazılarına da yer
verilmektedir. Bu yazılarda o hafta içerisinde sporda yaşanan olaylar, tartışmalar, spor
olaylarının sonuçları, analizler ve yapılan yorumlar yer almaktadır.
Alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından yazılan köşe yazıları, analiz ve yorumlar
ayrıca spor gündemini de etkileyebilmektedir. Futbol kulüplerini takip eden muhabirler
olduğu gibi sadece belli bir kulüple ilgili yazılar yazan spor yazarları da bulunmaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİ
Yaşadığınız ilde yapılmakta olan bir spor etkinliğini aşağıdaki işlem basamaklarına
dikkat ederek takip ediniz.

İşlem Basamakları

 Spor etkinliğini takip
ediniz.

 Alanla ilgili, özel haber
araştırması yapınız.

 Haber kaynaklarından
bilgi, belge ve görsel malzeme
toplayınız.

 Haberle ilgili bilgileri,
yetkili kişilerden doğrulatınız.

Öneriler
 Gazetelerin yayınlarını takip ediniz.
 Radyo ve televizyonların yayınlarından takip ediniz.
 Spor gazetelerinden ve dergilerinden takip ediniz.
 Okulunuzda yapılan spor etkinliklerinin tarihlerini
öğrenerek katılınız.
 Yakın çevrenizde düzenlenen spor etkinliklerine
araştırarak katılınız.
 İnternet sitelerinden yararlanarak ilgi duyduğunuz
spor dallarıyla ilgili kulüplerin etkinliklerini takip
ediniz.
 İlginizi çeken konularla ilgili araştırmalar yapınız.
 Kaynak kitaplardan ve dergilerden
yararlanabilirsiniz.
 Spor kulüplerinin internet sitelerinden
yararlanabilirsiniz.
 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.
 Yetkili ve deneyimli kişilerle görüşmeye özen
gösteriniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Spor etkinliklerini 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.

( ) Önemli spor etkinliklerinde, karşılaşmalardan önceki çalışmalar, etkinliğe yönelik
değerlendirmeler haber konusu olabilmektedir.

2.

( ) Muhabirin, antrenman saatinde mutlaka çalışma alanında bulunmasına gerek
yoktur. Masa başında da haberini yazabilir.

3.

( ) Spor olayları ne kadar önemli olursa olsun gazetelerin birinci sayfalarında yer
bulmaz.

4.

( ) Muhabir haberin doğruluğunu kanıtlamak amacıyla gerektiğinde habere konu olan
kişilerin görüşlerini de almalıdır.

5.

( ) Futbol kulüplerini takip eden muhabirler olduğu gibi sadece belli bir kulüple ilgili
yazılar yazan spor yazarları da bulunmaktadır.

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-3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ
Farklı tekniklere göre spor haberi yazabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Türkiye 1. Futbol Ligi’nde lider durumda olan takımın oynadığı son maçla ilgili
yazılı basında ve televizyon kuruluşlarında yayımlanan haberleri karşılaştırarak
aralarındaki farklılıkları inceleyiniz.
Arkadaşlarınızla birlikte spor haberlerinde kullanılan başlıkları inceleyiniz.

3. SPOR HABERİ YAZIM TEKNİKLERİ
Spor haberlerinin kendine özgü bir dili ve üslubu mevcut olmakla birlikte, bunun
basın kuruluşunun diğer yayınlarıyla uyum içinde olmasına özen gösterilmelidir. Aksi
durumda yayınların bütünlüğü zedelenecektir. Medya kuruluşlarının geneli için geçerli olan
şiddet, ırkçılık veya cinsiyet ayrımcılığı çağrışımı yapabilecek haber ve yorumlardan
kaçınma kararlılığı, spor haberlerinin de ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Özellikle, spor gibi
barış, kardeşlik ve dostluk çağrışımıyla yüklü bir alanda, bu türden olumsuzlukların, kazara
da olsa yayınlarda yer almasına kesinlikle izin verilmemelidir.
Spor gazeteciliği kuşkusuz bir uzmanlık işidir. Futboldan, basketboldan, halterden,
güreşten, tekvandodan vb. anlamayanlar spor olaylarıyla ilgili değerlendirme ve yorum
yapmamalıdır. Spor yorumlarında argoya yer verilmemeli, kulüp ve takım tutuculuğundan
uzak durulmalı, objektif yayıncılık yapılmalıdır.
Spor haberi yazılırken beş ana nokta gözden uzak tutulmamalıdır.






Spor haberleri, geniş ve çeşitli okur kitlelerini ilgilendirecek biçimde yazılmalıdır.
Spor haberleri radyodan ve televizyonlardan çoğu kez naklen yayımlanmaktadır.
Eskiden spor olaylarını izleme imkânı bulamayanlar, sonuçları ertesi gün
gazetelerden öğrenirlerdi. Radyo ve TV gazeteciliği devreye girdiğinden yazılı basın,
spor haberlerinde artık daha çok analizlere ve kritiklere yer vermelidir.
Spor yazıları değişik üsluplarla yazılmalı, sık tekrarlardan ve aynı konulardan
mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
Amatör spor haberlerine de ağırlık verilmeli ve özendirici bir tutum izlemelidir.
Böylece hedef kitleler daha genişlemiş olacaktır.
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Spor haberlerinin sunumunda, habercilik açısından bakıldığında daha çok ters piramit
tekniğini ile dörtgen kuralları kullanılmaktadır. Maçlara yönelik spor haberlerinde,
muhabirin maça ilişkin yorumlarıyla da desteklenmiş, maçın zamansal bir dizim içinde
sunulması söz konusudur. Ayrıca muhabir, oyuncuların nasıl oynadıklarına ilişkin yorumunu
yaparak da haberi aktarabilmektedir.
Spor haberlerinde başlık büyük önem taşır ancak bütün haberlerde olduğu gibi habere
zenginlik katmak uğruna, abartılı ve yorum içeren başlıklar kullanılmamalıdır. Bunların
yerine, kısa ama anlaşılır ve haberin özünü yansıtan başlıklar tercih edilmelidir.
Teknik kadro ve yöneticilerin karşılaşmalara ilişkin değerlendirmelerine atılan
başlıklar genellikle klişeleşmiş ve birbirinin benzeri olmamalıdır. “Kalespor Şokta”,
“Kalespor’da Bayram”, “Kalespor Üzgün”, “Kalespor Sevinçli” gibi başlıklar yerine;
yaratıcı, farklı ve özgün başlıklar yeğlenmelidir. Başlığa, teknik kadro ve yöneticilerin
söylediklerinden çarpıcı bir cümle de çıkarılabilir: “Futbol kötü ama skor iyi”, “Yenilgiyi
hak etmedik”, “Erken gelen gol moral bozdu” gibi.
Haberde unvanlar sık sık yinelenmemelidir. Kısaltmalar haberde ilk geçtiği yerde açık
olarak yazılmalı, daha sonra kısaltmalara yer verilmemelidir.
Hangi teknik kullanılırsa kullanılsın, bir spor haberinde mutlaka bulunması gereken
birtakım hususlar vardır. Türk spor basınında sık haber konusu olan spor dallarıyla ilgili
haber yazımında bulunması gereken hususları şu şekilde sıralayabiliriz.


Futbol haberleri: Futbol, oyun biçimi bakımından karışık ve izlenmesi güç bir spor
dalıdır. Muhabir karşılaşmayı anlaşılır ve sade bir dille yazmak zorundadır. Futbol
karşılaşmalarına ilişkin haberler, maçın önemine bağlı olarak son derece ayrıntılı
olarak hazırlanmakta, karşılaşmanın öncesi ve sonrası da tüm ayrıntılarıyla verilerek
yaşanan atmosfer okuyucuya yansıtılmak istenmektedir.

Karşılaşma öncesi bir haber yapılacaksa maçın hakemleri, karşılaşma saati, maçın
oynanacağı stat, her iki takımın olası kadroları, takımların sakat ve cezalı oyuncuları varsa
kulüplerin cezaları, kulüp yetkililerinin veya oyuncularının maçla ilgili açıklamaları, maçın
sonucuna ait tahminler, maçla ilgili güvenlik tedbirleri, maç biletlerinin ne zaman satışa
çıkacağı vb. konular bu haberde yer almalıdır.
Karşılaşmaya ilişkin verileri, bir haber paketi olarak ele almak olasıdır. Bu paketin
içinde karşılaşmanın zamansal dizilim çerçevesinde verilmiş gelişmeleri (örneğin gol ya da
goller, penaltılar, kırmızı kartlar gibi unsurlar), karşılaşma öncesinde stat dışındaki ve
içindeki çeşitli gelişmeler (örneğin, taraftarlar arasındaki kavgalar, yöneticiler ya da
futbolcular arasındaki söz düelloları, güvenlik önlemleri gibi ayrıntılar); karşılaşmadan sonra
ise futbolcuların, teknik direktörlerin ve yöneticilerin görüşleri, futbolcuların
performanslarına ilişkin karneler ve varsa karşılaşma sonrasındaki olaylara ilişkin yazılar ve
fotoğraflar yer alır.
Futbol haberleri genellikle iki devre hâlinde yazılmaktadır. Ayrıca haber metninde
maçın önemli ayrıntıları da yer almaktadır.
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Spor haberlerinin yazımında en fazla yanlış, futbol karşılaşmalarının aktarımında
görülmektedir. Söz gelimi, “Hakan’ın kafası auta gitti.”, “Kaleci Mehmet, Hasan’ın şutunu
bloke etti.”, “İbrahim’in şutu direkte patladı.” cümlelerinin yerine “Hakan’ın kafa vuruşunda
top dışarıya gitti.”, “Kaleci Mehmet, Hasan’ın şutunda topu bloke etti.”, “İbrahim’in
şutunda, top direğe çarparak dışarıya çıktı.” ifadeleri tercih edilmeli; yani top unsuru hiçbir
zaman unutulmamalıdır.
Sık yapılan yanlışlar arasında “Bu hafta deplasmanda (ya da kendi sahasında)
karşılaşacağı Kalespor maçı” ifadesi kullanılmaktadır. Karşılaşılan maç olmayacağına göre,
“yapacağı maç” ifadesi kullanılmalıdır. Aynı konu “Maç oynandı.”, “oynayacağı maç”
ifadeleri için de geçerlidir. Maç zaten bir oyun olduğuna göre, “Maç yapıldı.”, “yapacağı
maç” yazmak daha doğrudur.
Antrenman haberlerinde ise “yaptı” sözcüğü çok ve tekrarlanarak
kullanılabilmektedir. Söz gelimi “Kalespor, sabah yaptığı antrenmanda, futbolcular düz
koşunun ardından top çalışması yaptı.” cümlesinin yanlışlığı ortadadır. Bu cümlenin doğrusu
şöyle olmalıdır. “Kalespor’un sabah antrenmanında, futbolcular düz koşunun ardından topla
çalıştı.”
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Basketbol haberleri: Basketbol çok sayıda istatistiki veri içermektedir.
Karşılaşmanın saati ve yeri, oyuncuların durumları (sakat, cezalı), hakemler, maç
istatistikleri (oyuncuların attığı sayılar, aldıkları ribauntlar, yaptıkları asistler vb.),
oyuncu, teknik heyet ve yöneticilerin görüşleri, puan durumu vb. haberde yer
alabilmektedir.

Resim 3.1
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Voleybol haberleri: Karşılaşmanın yeri ve saati, setlere göre sayı durumu, maçın
süresi, maçın hakemleri, daha önce yapılan karşılaşmalar, oyuncu, teknik heyet ve
yöneticilerin görüşleri vb. haber metninde yer alabilmektedir.

İlk Devrenin Galibi: Eczacıbaşı
Bayanlar Voleybol Birinci Ligi Dörtlü Finalleri'nde Eczacıbaşı, şampiyonluktaki en önemli
rakibi Fenerbahçe'yi 3–1 yenerek, dörtlü finallerin ilk ayağını lider tamamladı.
Salon: Atatürk, Hakemler: Aziz Yener, Deniz Güvenç Demir
Eczacıbaşı: Esra, Gökçen, Ivana, Stacey, Vesna, Naz (Gülden, Merve)
Fenerbahçe: Pelin, Marina, Özlem, Beatriz, Seda, Çiğdem (Davis, Taneva, Tülin)
Setler: 22–25, 26–24, 25–20, 25–21 Süre: 108 Dakika (27, 29, 25, 27)
Eczacıbaşı, oynadığı 3 maçı da kazanarak Ankara'da oynanan dörtlü finallerin ilk devresini
lider olarak tamamladı.
Karşılaşmaya taraftar desteğini de alarak başlayan Fenerbahçe, ilk sette başarılı bir oyun
ortaya koydu. Pasör Pelin'in hücum organizasyonlarıyla rakibine file üstünde üstünlük sağlayan
sarı-lacivertli ekip, ilk seti 25–22 kazandı.
İkinci sette her iki ekipte birbirlerine üstünlük sağlamakta zorlandı. Bu sette Fenerbahçe,
Özlem ve Marina'yı hücumlarda iyi kullandı. Eczacıbaşı ise yaptığı bloklarla rakibini durdurdu.
Başa baş geçen seti Eczacıbaşı 26–24 kazanarak, setlerde dengeyi yakaladı (1–1).
Üçüncü sette yine Eczacıbaşı üstünlüğü vardı. İlk teknik molaya Fenerbahçe, ikinci teknik
molaya ise 16-14'lük skorla Eczacıbaşı önde girdi. Fenerbahçeli Marina bu sette iki hücumu auta
vurunca, fark 4 sayıya çıktı. Seti 25–20 kazanan Eczacıbaşı, son setteki iki teknik molaya da üstün
giren taraf oldu. 20-19'luk sonuçtan sonra farkı açan Eczacıbaşı, Fenerbahçe'nin kaptanı Özlem'in
arka arkaya iki hatasından sonra üst üste yaptığı bloklarla 4. seti de 25-21 kazanarak, maçtan 3-1'lik
üstünlükle ayrılan taraf oldu.
Dörtlü finallerin ikinci ve son devresi, 4-6 Mayıs tarihlerinde Muğla Dalaman'da oynanacak.
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Tenis haberleri: Tenis haberlerinde, maçın sonucu ve kısa bir ayrıntı yeterlidir. Bir
tenis haberinde en önemli unsur, karşılaşmanın sonucudur. Ancak bu sonuca ulaşılmak
için yapılan setlerle ilgili bilgilerin de haberde yer alması gerekir. Sporcuların
karşılaşmadaki performansları, oyun içindeki kritik müdahaleleri haberde ele
alınmalıdır.

Ne de Olsa Toprak Ağası
İspanyol raket Rafael Nadal, ATP sıralamasının zirvesindeki Roger Federer'i yarısı
toprak, yarısı çim korttaki maçta yendi.
Kariyerinde 10 Grand Slam şampiyonluğu bulunan İsviçreli raket Roger Federer ile
Fransa Açıkta iki kez şampiyon olan İspanyol Rafael Nadal, ilginç bir maçta karşı karşıya
geldi. Sadece 19 günde tamamlanan ve 1 milyon 600 bin dolara malolan yarısı çim, yarısı
toprak kortta kozlarını paylaştılar.
İspanya'nın Mallorca kentinde oynanan maçı, 72 maçtır toprak kortta yenilmeyen
Nadal, 7–5, 4–6 ve 7–6 setlerle kazandı. ATP sıralamasının zirvesindeki Roger Federer ise
48 maçtır çim kortta kaybetmiyordu.



At yarışları: Yarış öncesi haberlerde yarışa katılan bütün atlarla ilgili bilgiler, atların
son bir yıl içerisindeki durumları, jokeylerle ilgili bilgiler vb. yer alırken yarış sonrası
haberlerde ise yarış sonucu yer almaktadır.



Güreş haberleri: Güreş haberi yazılırken mutlaka yarışılan kategori ve kilolar, haber
metninde yer almalıdır. Bunun yanında sporcuların performansı, karşılaşma içerisinde
yapmış oldukları oyunlar, aldıkları sayılar vb. haber metninde yer almaktadır.



Halter haberleri: Yazımı kolay olan halter haberlerinde, kaldırılan ağırlık ve yarışılan
kategori mutlaka yer almalıdır.

Halterde İzzet İnce, Avrupa Şampiyonu Oldu
Fransa'nın Strasburg kentinde devam eden Avrupa Büyükler Halter
Şampiyonasında 85 kiloda podyuma çıkan İzzet İnce, koparmada 172 kilo kaldırarak,
Avrupa Şampiyonu oldu.
İzzet İnce, ilk hakkında 169, ikinci hakkında ise 171 kilo kaldırmayı başardı. 3.
hakkında da 172 kiloyu kaldıran İzzet İnce, kilo avantajıyla Avrupa şampiyonu olmayı
başardı. İnce, böylece Türkiye adına ilk altın madalya kazanan isim oldu.



Boks haberleri: Boks haberi yazılırken mutlaka yarışılan kilolar haber metninde yer
almalıdır. Bunun yanında sporcuların performansı, karşılaşma içerisinde yapmış
oldukları oyunlar, aldıkları sayılar ve sonuç haber metninde yer alır.
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Atletizm haberleri: Yarışın sonucu, en önemli unsur olarak haber metninde yer
almalıdır. Sporcunun yarış temposu, ilk yüz metreyi ve son yüz metreyi kaç saniyede
geçtiği, yaptığı dereceler vb. haber metninde bulunmalıdır.

Resim 3.3: Atletizm haberi örneği



Uluslararası spor karşılaşmaları: Olimpiyatlar, çeşitli dallarda (futbol, basketbol,
voleybol, güreş vb.) yapılan Dünya ve Avrupa kupaları, şampiyonalar, turnuvalar,
araba yarışları vb. organizasyonlar yazılı basın kuruluşları tarafından haber olarak
ele alınmaktadırlar.
Bu haberlerde daha çok millî sporcularımıza ait haberlere öncelik verilmektedir.
Bunun yanında olimpiyat oyunlarındaki madalya durumu ve rekor kırma olayları da
haberlerde en fazla ele alınan noktalar arasındadır.
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Resim 3.4: Dünya yüzme şampiyonası haberi

Resim 3.5: Bisiklet turu haberi
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Resim 3.6: Formula 1 haberi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İkinci uygulama faaliyetini gerçekleştirirken elde ettiğiniz bir etkinlikle ilgili bilgi,
belge ve görsel malzemelerden yararlanarak aşağıdaki uygulama faaliyetini adım adım
gerçekleştiriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Haber bilgilerini öncelik ve
öneme göre sıralayınız.

 Dikkatli olunuz.
 Gerekirse öğrenme faaliyetine geri dönerek
tekrar ediniz.

 Haberin girişini yazınız.

 Bilgilerinizi tekrar gözden geçiriniz.
 Dikkatli olunuz.
 Haberinizin en önemli ve çarpıcı unsuruna,
kısa ve özet biçimde girişte yer veriniz.

 Haberin gövdesini yazınız.

 Bilgilerinizi tekrar gözden geçiriniz.
 Dikkatli olunuz.
 Haberin ayrıntılarını önem derecesine göre
sıralayarak açık, kesin ve kısa cümlelerle tekrara
başvurmadan gövdede yazınız.

 Habere başlık yazınız.

 Haberin içeriğine uygun, ana başlık ve
gerekiyorsa diğer başlıkları kısa, çarpıcı ve
haberin girişiyle bağlantılı biçimde oluşturunuz.
 Haber başlığınızın, haberinizi destekleyen ilgi
çekici bir başlık olmasına dikkat ediniz.

 Haberi şekil ve içerik açısından
kontrol ederek gerekli düzeltmeleri
yapınız.

 Haberinizi dikkatli bir şekilde okuyunuz.
 Haberinizdeki yazım yanlışlarını düzeltiniz.
 Haberinizdeki mantık hatalarını düzeltiniz.
 Haberinizdeki anlatım bozukluklarını
düzeltiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

…………. muhabiri genellikle foto muhabiri birlikte haber takibi yapar.

2.

.Belirli ölçüde güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinliklere ……… denir.

3.

.Spor haberlerinin en önemli özelliği ………………….. tarafından bizzat izlenmesidir.

4.

Spor servislerinde gündem toplantısı genellikle saat ……………… gibi yapılmaktadır.

5.

Spor yazısının nasıl yazılacağı …………………. kapsamına bağlıdır.

.

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

Aşağıdakilerden hangisi spor basınında haber seçme ölçütlerinden biri değildir?
A) Hedef kitlenin sahip olduğu toplumsal tutumlar
B) Çalışanların alışkanlıkları
C) Konunun haber toplama ve aktarımının ekonomik olma düzeyi
D) Hiçbir
E) Teknolojik araçları kullanma yetisi

2.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çıkarılan ilk spor dergisidir?
A) Servet-i Fünun Dergisi
B) Futbol Dergisi
C) Terbiye ve Oyun Dergisi
D) Haber Dergisi
E) Sporting Life

3.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çıkarılan ilk spor gazetesidir?
A) Türkiye Spor
B) Günlük Spor
C) Fotospor
D) Fotomaç
E) Sporting Life

4.

Aşağıdakilerden hangisi spor basınında haber olarak en fazla ele alınan spor alanıdır?
A) Basketbol
B) Güreş
C) Futbol
D) Halter
E) Tenis
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5.

Aşağıdakilerden hangisi spor servislerindeki organizasyon içerisinde yer almaz?
A) Spor müdürü
B) Editör
C) Muhabir
D) Metin yazarı
E) İstihbarat Şefi

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6.

( ) Spor haberleri, geniş izleyici kitlelerini ilgilendirecek biçimde yazılmalıdır.

7.

( ) Spor haberciliğinde, amatör spor haberlerine de yer verilmelidir.

8.

( ) Spor haberlerinin kendine özgü bir dili ve üslubu vardır.

9.

( ) Spor muhabiri, hangi yayın organında görev alırlarsa alsın habere yakın olmak
zorundadır.

10.

( ) Spor muhabiri, fotoğraf çekmeyi bilmek zorunda değildir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARI
ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Sporting Life
Futbol
Spor Haberleri Ajansı
Foto muhabiri ile
Haber Değeri

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

D
Y
Y
D
D

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

Spor
Spor

Muhabirler
11-12
Etkinliğin

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
B
A
C
D
D
Y
D
D
Y
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