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GİRİŞ
GİRİŞ
İŞ
Sevgili Öğrenci,
Spor, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Pek çok insan, sağlıklı
yaşam için spor yapmaktadır. Bunun yanında insanlar, aktif olarak herhangi bir spor dalıyla
ilgilenmeseler bile bazı spor alanlarını izleyici olarak ilgiyle takip etmektedirler. Hatta bu
takip süreci, bazen fanatizm noktasına gelebilmekte önemli bir futbol organizasyonunda golü
kaçıran futbolcuya zarar verecek noktaya kadar çıkabilmektedir.
Medya kuruluşları ise insanların ilgi duydukları spor dallarıyla ilgili haberleri
izleyicilerine sunmak amacıyla bir rekabet içerisindedirler. Öyle ki yayımlanan spor
programları, naklen verilen spor karşılaşmaları, spor magazin programları vb. programlar,
televizyon kuruluşlarının yapmış oldukları yayıncılık sürecinde çok önemli bir yer
tutmaktadır. Yayın kuruluşlarının spor etkinliklerine sık yer vermesi, birçok evde birden
fazla televizyon bulunmasına neden olmuştur. İzleyelim veya izlemeyelim şurası bir
gerçektir ki ülkemizde spor etkinlikleriyle ilgili programlar, büyük bir ilgiyle takip edilmekte
ve spor etkinlikleri ülke gündemini etkilemektedir.
Spor haberciliğinin ele alındığı bu modülde spor haberciliğinin diğer haberciliklere
göre farklı olan unsurlarını inceleyecek, spor haberi ile ilgili bilgi, belge ve görüntü
toplayarak haberinizi uygun teknikle yazabileceksiniz. Ancak modülde de ele alındığı gibi
herhangi bir spor dalıyla ilgili haber yapmadan önce mutlaka o dalla ilgili bir bilgiye sahip
olmak zorunda olduğunuzu unutmamalısınız. Özellikle bu alanda uzmanlaşmak isteyen
kişilerin bu öneriyi dikkate almaları dileğiyle başarılar diliyoruz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
AMAÇ
Spor haberciliği ile ilgili temel unsurları analiz edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA


Türkiye’de federasyon düzeyinde yer alan spor dallarının kurallarıyla ilgili gruplar
oluşturarak araştırmalar yapınız. Araştırma sonuçlarını sınıfta diğer gruplarla
paylaşınız.

1. SPOR HABERCİLİĞİ
Spor, belirli ölçüde güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler olarak
tanımlanmaktadır. Arkeolojik bulgular, Çinlilerin yaygın olarak top oyunları oynadıklarını
ve Eski Mısır’da da sporun bir hayli yaygın olduğunu ortaya çıkarmıştır. Eski Mısır’da av,
zıplama, güreş, top oyunları ve sopa dövüşleri ilgi gören sporlardı.
Girit’te genç kız ve erkeklerin akrobatik yeteneklerini sergileyen gösterilerinin bir
spor mu yoksa bir dinsel tören mi olduğu açıklık kazanmamakla birlikte; sporla dinsel töreni
birleştiren en ünlü faaliyetin İÖ. 776’ da Zeus onuruna Olimpia’da düzenlendiği saptanan
Olimpiyat Oyunları olduğundan şüphe yoktur.
Eski Bizans ve Roma’da araba yarışları en çok tutulan spordu ve daha çok savaşa
hazırlıklı olma bağlamında yapılıyordu.
Avrupa geleneğinde önemli bir yere sahip olan gladyatör dövüşleri ise İ.Ö. 264 Etrüsk
cenaze oyunlarından geliştirilmişti. İnsanın insanla dövüştüğü Munera ve insanın hayvanla
dövüştüğü Venationes olmak üzere ikiye ayrılan bu dövüşler İ.S. 5. yüzyılda Hristiyanların
tepkisi üzerine ortadan kalkmıştır.
Orta Çağda düzenli olarak spor yapılmamasına rağmen kentlilerin ok atma yarışı ile
soyluların avcılığı ilgiyle karşılanıyordu. Rönesansla birlikte spor bütünüyle din dışı bir
etkinlik oldu. Hümanistlerin sporu beden eğitimi aracı olarak görmeleri, onun yarışma yanını
gölgeledi. 15. ve 16. yüzyıllarda sporda uyumlu hareketler ve estetik öne çıktı.
Bugünkü biçimiyle spor, ilk kez 17. yüzyılda İngiltere’de görüldü. Spor, restorasyon
döneminde ve 18. yüzyılda kriket örgütlü biçimde yayıldı. Değişik güçteki sporcuların aynı
yarışta yer almalarını önlemek için yaşa ve ağırlığa göre kategoriler oluşturuldu.
Yaygınlaşan bir başka spor dalı da 1876’ da kuralları yeniden düzenlenen bokstu. Modern
sporlara geçişin ardında, kusursuzluğu arayan Sanayi Devrimi yatıyordu. En üst dereceye
ulaşma tutkusu sporda “rekor” kavramını ortaya çıkardı.
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Türkler, “at,avrat,silah” üçlemesindeki at binme ve silah atma gibi sportif faaliyetlere
merakları ile ün salmışlardır. Bunlara daha sonra “ata sporu” olarak anılacak olan güreş de
eklenmiştir. Üstün başarılar elde eden Türk güreşçilerinin tefrikaları (gazete veya dergilerde
çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi) uzun yıllar sonra aylarca gazetelerde
yayımlanmış ve büyük bir ilgiyle takip edilmiştir.
Günümüz sporunun en önemli özellikleri artık “pazarlanabilen” ve “para kazandıran”
bir uğraş olmasıdır. Spor, sporculara büyük paralar, sponsor (destekleyici) firmalara ya da
spor kulübü yöneticilerine de büyük bir tanıtım ve itibar kazandırmaktadır. Spor
tüketicilerine ne kazandırdığı ise birçoklarına göre meçhuldür. Zira kimileri sporu “kitlelerin
afyonu” olarak görmüş, kimileri “barış ve dostluğun aracı” saymış, kimileri tuttuğu takım
için canını vermeye hazır birer “fanatik” olmuş, bazıları ise bu ilişkiyi “anlamsız ve saçma”
bulmuştur.
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. Şurası bir gerçek ki spor, faydaları çok olan bir uğraştır. Spor, tüm dünyada
çok büyük kitleleri peşinden sürüklemektedir.

Resim 1.1: Günümüzde insanlar, sportif faaliyetleri takip etmekte ve sporla ilgilenmektedir.

Şimdi de hep birlikte ülkemizde spor basınının gelişimiyle ilgili süreci inceleyelim.
Türk basınında spor konusundaki ilk yazı 14 Mart 1891 tarihli Ahmet İhsan Bey’in
Servet-i Fünun Dergisi’nde yayımlanan Paris mahreçli ve eskrim konulu Ali Ferruh Bey’in
yazısıdır.
İlk spor dergisini ise daha sonraları Burhan Felek ismiyle tanınacak olan Üsküdarlı
Burhanettin Bey, 28 Eylül 1910’ da “Futbol” adıyla çıkartmıştır. 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.
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1934 yılında 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 gazeteler, arka sayfalarından
okunmaya başlanmıştır.
Türk spor basınında 1930’lu yılların sonlarında yaşanan en önemli gelişme,
profesyonel spor yazarlarının ortaya çıkması olmuştur. Özellikle günlük gazeteler, spor
olaylarını layıkıyla 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 içinde
yurdun çeşitli yörelerinde özel muhabir ve yazarlar görevlendirmeye başladılar.
1940’lı yıllar, sporun günlük gazetelerde yerini sağlamlaştırdığı yıllar oldu. Önce
Vatan gazetesi arka sayfasının tamamını spora ayırdı. Ardından Cumhuriyet, Akşam ve Son
Posta gazeteleri spora ayırdıkları sütun sayılarını artırarak bu gelişmeye ayak uydurmaya
çalıştılar.
Sporu Türk kamuoyunun gündemine oturtan en önemli neden Londra Olimpiyat
Oyunları olmuştur. 1 Mayıs 1948’de yayın hayatına başlayan Hürriyet, Londra Olimpiyat
Oyunları’na Türk basınının en usta foto muhabirlerinden Ali ERSAN’ı göndererek diğer
gazete ve dergilerin önüne geçmiştir. Türk güreşçilerinin önemli başarılar elde ettiği bu
oyunlarda, Ali ERSAN’ın geçtiği haber ve fotoğraflar sayesinde Hürriyet gazetesi elden ele
dolaşmaya başlamıştır.
1950’li yıllarda spor, gazetelerin hemen hepsinde kendisine yer bulmuş ve spor
yazarlığı önem kazanmıştır.
İlk spor ajansı olan Spor Haberleri Ajansı 22 Kasım 1953’te Nuri BOSUT tarafından
kurulmuş, bunu ilk günlük spor gazetesi izlemiştir. Türkiye Spor adlı bu ilk spor gazetesi
Yılmaz PAĞDA’nın sahipliğinde, Halit KIVANÇ, Necati BİLGİÇ, 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, onun yerine de siyasi bir gazete olarak
Son Saat yayımlanmıştır.
1980’li yıllar spor yazarlığı açısından altın yıllardır. 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, Galatasaray’ın
başarıları), gazetelerin spor sayfalarının sayısını artırmış ve günlük spor gazetesi olan
Fotospor yayın hayatına girmiştir (3 Eylül 1989). Birol NADİR’in çıkardığı Fotospor, büyük
ilgiyle karşılanmış ve 100 binin üzerinde tiraja ulaşmıştır. Bu gazeteyi Fanatik ve Fotomaç
gibi günlük spor gazeteleri takip etmiştir.

5

Türkiye, 1990’lı yılların başında özel televizyonların yayına başlaması ile medya
sektöründe kıran kırana bir rekabetle tanıştı. Bir yanda televizyonlar birbirleriyle yarışırken
öte yanda basın, bu yeni durum karşısında strateji belirlemeye ve konumunu
sağlamlaştırmanın yollarını aramaya başladı. Televizyon kanalları, teknik olanakların da
yardımıyla gündemi daha yakından takip ediyor ve daha sıcak şekilde ekrana getiriyordu. Bu
durum spor basını için de geçerliydi. Spor karşılaşmalarına (çoğunlukla futbol) ilişkin
gelişmeleri, görüntüleri aynı günün akşamında bazen canlı yayınla aynı anda veren
televizyonlar, ilgi ve merakın en üst noktasına hitap edebilme avantajını kullanırken
gazetelere pek bir şey kalmıyordu.
Spor basını adından da anlaşılacağı gibi kaçınılmaz bir biçimde sporu konu ve içerik
olarak işlemektedir. Spor basınında da haber veya yorum olarak işlenecek olayların bir seçim
sürecine tutulduğu açıktır. Çünkü yaşam içinde birbirleriyle ilintili veya ilintisiz binlerce
olay ve gelişme meydana gelmektedir. Bu denli çok sayıda olayın seçimi ve bu seçim süreci
sonucu ikna etme, kâr sağlama gibi amaçların olması, dikkatleri bu seçim sürecinde
kullanılan ölçütlerin üzerine çekmektedir.
Söz konusu ölçütlerin ilki ve belki de en önemlisi haber değeri taşımasıdır. Somuta
indirgenemeyen ve bu nedenle de öznel olan bu ölçütlerle yapılan seçimler oldukça
tartışmalı olmaktadır. Kimi spor dallarının kulüp veya federasyon düzeyindeki
sorumlularının spor basınından kendilerine yer vermedikleri gerekçesiyle şikâyet ettikleri,
spor basını profesyonellerinin ise bu spor dallarının haber değeri taşımadığı gibi
savunmalarda bulunması sıkça karşılaşılan durumlardandır. Bu noktada habere konu
edilecek ve edilmesi istenen spor dalı, olayı, etkinliği veya olgusunun haber değeri taşıyıp
taşımadığının saptanmasında hangi ölçütlerin ve etmenlerin rol oynadığı sorusunu gündeme
getirmektedir.
Basının diğer dallarında olduğu gibi spor basınında da geçerli değerlendirme ve seçme
ölçütü olan haber değeri:


Spor basını çalışanları arasında geçerli olan profesyonel ideolojiler



Bir örgüt olarak spor basınının kuralları ve amaçları



Spor basınının hedef kitlesinin de sahip olduğu toplumsal tutumlar



Habere konu olan olay, olgu veya konunun haber toplama ve aktarımının
ekonomik olma düzeyi



Bir örgüt olarak spor basınının psikolojisi ve sosyolojisi



Spor basını çalışanlarının alışkanlıkları
şeklinde sıralanabilecek konular bağlamında saptanmaktadır.

Türk basınında spor haberciliği son yıllarda iyice futbol haberciliği olup çıkmıştır.
Hangi kanala giderseniz gidin gördüğünüz, çok büyük oranda futboldur. Futbol da değil,
sadece birinci lig futboludur. Hacettepe Üniversitesi Spor Teknolojisi Bölümünün yaptığı
araştırmaya göre bir aylık izleme sonucu televizyonların futbola ayırdıkları sürelerle ilgili
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elde edilen oranlar şu şekildedir: Kanal D % 75, ATV % 66, Show TV % 62, Star % 86,
TRT % 59,8
Bu oranlar, Türkiye’de bir futbol basını olduğunu ortaya koymaktadır.

1.1. Spor Haberleri
Uygulamada da gözlemlendiği gibi tüm spor dalları, sporun tüm yönleri ve boyutları,
spor medyasında konu ve içerik olarak işlenmemektedir. Bu da herhangi bir spor dalının spor
medyasında işlenebilmesi için bazı özellikleri taşıması gerektiği sonucunu ortaya
çıkarmaktadır. 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 okurun buz hokeyini konu alan bir haberi dinlemekte ve okumakta
ne denli istekli olacağı kuşkuludur. Diğer yandan o spor dalını, bir boş zaman
uğraşısı veya eğlence aracı olarak görmelidir. Spor medyasına konu olan spor
dalının toplumsal yapı ve yaşam içinde popüler ve yaygın olması da gerekli
koşullardan birini oluşturmaktadır. Gerçekten de rafting veya Amerikan
futbolunun bilinmediği bir toplumsal yapı içerisinde bireyler tarafından eğlence
aracı olarak kabul edilmesi, bireylerin boş zamanlarını geçirmede etkin veya
edilgen olarak bu spor dalına katılımları oldukça düşük bir olasılıktır. Bu
nedenle de bu özellikteki spor dallarının yaygın ve popüler olmasını beklemek
hatalı olacaktır.



Herhangi bir spor dalının medyada yer alması için kaçınılmaz olan bir diğer
niteliği ise ticaret sektörünün taleplerine uygun, güvenilir bir yönetim ağına
sahip olmasıdır.



Spor medyasında yer alması beklenen spor dalının sponsorlar, reklâmcılar 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. UOK (Uluslararası Olimpiyat
Komitesi) Başkanı Samaranch’da yatçılık örneğini göstererek “Televizyonu
ilgilendirmeyen bir sporun geleceği yoktur.” diyerek hem spor anlayışını hem
de televizyonun günümüz spor dünyasındaki rolünü ve etkinliğini ifade etmiştir.
Diğer yandan TV programları ve dizilerine konu olabilmesi, o spor dalının kitle
iletişim araçlarında konu olarak yer edinmesi olasılığını artırmaktadır.
Ülkemizde yayımlanan “Beyaz Gölge” adlı dizi pek çok kişinin basketbola ilgi
duymasını sağlamıştır.



Video dünyasına, gençlik modasına, şöhretlerin dedikodusuna, kullanılan araçgereç ve giysilerin kitlesel tüketime uygun olması da herhangi bir spor dalının
spor medyasında yer almasını kolaylaştırmaktadır. Gerçekten de günümüzde
takım hâlinde uygulanan, grafik olarak video oyunlarına uyarlanabilir olanak
tanıyan seyir sporları, kitle iletişim araçları tarafından daha çok desteklenmekte
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ve haber olarak işlenebilmektedir. Herhangi bir spor dalında kullanılan araçgereç ve giysilerin günlük yaşamda da kullanılabilir hâle gelmesi, spor amaçlı
olarak üretilen bu ürünlerin üretim ve tüketim boyutunu daha da artırmaktadır.
Basketbol ve futbol takımlarının formaları, ayakkabılar, golfçuların kullandığı
tişört ve şapkalar, spor içecekleri günümüzde kitlesel olarak üretilmekte ve spor
amaçlı kullanımlar dışında da tüketime sunulmaktadır.


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



Herhangi bir spor dalının uluslararası nitelikte bir başarı kazanması, haber olma
olasılığını doğurur. Efes Pilsen Basketbol takımının Final Four’a kalması ve
ardından Koraç kupasını kazanması örnek olarak verilebilir. Bu tür haber veya
yorumlarda spor medyası, o spor dalı veya sporcunun daha önce görmediği ve
fark edemediği sorunlarını görmekte; bu sorunları kamuoyuna duyurarak
ilgilileri göreve çağırmaktadır. Amaç, o spor dalının kamuoyunda tanınması,
sevilmesi, sorunlarının giderilerek yeni başarılara imza atılması değildir. Spor
medyası; başarıyı getiren koşulları, sıkıntıları, sorunları, sporcuların güçlük
içindeki yaşamlarını dramatize ederek hedef kitlesine farklı bir haber
ulaştırmayı amaçlamaktadır.

Günümüzde seyir sporları, seyir sporları arasında yer alan takım sporları ve bunların
profesyonel nitelikte olanları, etkin veya edilgen spor katılımcısının ilgi odağı durumundadır.
Türk medyası da gerek bilgilendirme, haberdar etme gibi işlevlerinden, gerekse tecimsel
kaygılarından ötürü takımlar hâlinde uygulanan ve profesyonel olarak uygulanan seyir
sporlarına ağırlık vermiştir.

Resim 1.2: Spor müsabakaları izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmektedir.

Geçmiş dönemlerde, spor basınında ağırlıklı konunun futbolun ardından basketbol ve
güreş olmasına karşın, günümüz Türk spor basınında at yarışları azımsanamayacak bir
hacimde işlenmektedir.
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Spor etkinliklerinin bütün ülkelerde yaygınlaşması ve hedef kitlelerin hızla artması,
yazılı ve elektronik basında yeni yapılanmalara ve düzenlemelere yol açmıştır. Ülkemizde
genellikle gazeteler, spor için özel sayfalar ayırmakta ve ayrıca ekler de vermektedir.
Televizyon yayınlarında ise spor içerikli haber ve programlar ağırlık kazanırken günün,
haftanın, ayın spor olayları görüntüleriyle ekrana getirilmektedir. Bunun yanında sporun
magazin yönü de çok boyutlu ele alınmaktadır. Örneğin “Televole, telekritik” gibi özel
programlar ilgiyle izlenmektedir. Yurt içinden ve dışından spor aktüalitesi de oluşturulan
özel ekiplerce değerlendirilmektedir. Söz ve görüntü unsuru, naklen yayınlar, daha çok
magazin, günümüzde elektronik basında sporu “reyting” açısından da vazgeçilmez bir
konuma getirmiştir.
Elektronik basında spor haber ve programlarında, TRT’nin öncülüğü yadsınamaz.
Kamu yayıncılığı kuruluşu TRT’nin spor haber ve programlarında uyguladığı ölçüt ve yayın
ilkeleri şunlardır:







Sporun sevdirilerek yaygınlaştırılmasına; amatör ruhun teşvik edilerek
çocukların, gençlerin, yaşlıların, emeklilerin ve özürlülerin fiziki yapılarına
uygun spor faaliyetlerine yönlendirilmelerine
Ata sporlarının ve geleneksel dalların benimsenmesine ve yaygınlaştırılmasına
Milli Eğitim hedefleri doğrultusunda okullarda ve iş yerlerinde beden eğitimi
faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına
Gençlerin ruh ve beden gelişiminde önemli rolü olan amatör spor faaliyetlerine
gerekli ölçülerde yer vererek bu tür spor dallarına ilginin artırılmasına
Dinleyici ve seyircinin yurtta ve dünyada meydana gelen önemli spor
olaylarından haberdar edilmesine, eğiticilik vasfı ve genel seyirci ile dinleyici
kitlesinin ilgisi nispetinde milletlerarası spor yarışmalarının duyurulmasına
Yurtta ve dünyada özürlülerin, yaşlıların katıldıkları spor faaliyetlerinin
tanıtılmasına ve teşvik edilmesine yardımcı olunacaktır.

TRT’nin spor program ve haberlerindeki genel ilkeler de beş maddede toplanmaktadır.

Spor programları, habercilik ilkelerine uygun olarak yıllık belli bir spor takvimi
çerçevesinde düzenlenecektir.

Spor karşılaşmalarının yayımlanmasının yanı sıra sporun sosyal, kültürel ve
psikolojik yönlerine de ağırlık verilecektir.

Sporun başlı başına bir olgu ve hayat tarzı olduğu göz önünde bulundurularak
değişik ve çekici spor magazin programlarına yer verilecektir.

Üniversitelerde ve okullarda yapılan önemli spor müsabakalarına, imkânlar
ölçüsünde yer verilecektir.

Millî ve geleneksel sporlara özel önem verilecektir.
Televizyon kuruluşlarında spor programları üç bölümden oluşmaktadır:

Spor haberleri

Spor magazin

Naklen yayınlar
Ülkemizde spor basınına yöneltilen birtakım eleştiriler de söz konusudur. Bu
eleştirileri şu şekilde sıralamak mümkündür.
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Spor haberlerine yönelik en temel eleştiri noktası, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe
takımlarından birinin fazla öne çıkarıldığı noktasında düğümlenmektedir. Spor servisi
yöneticilerinin tuttuğu takımların sürekli haber yapıldığı yolundaki iddialar doğru olmasa da
taraftarlık bilinci bunu farklı görmeye eğilimli olduğundan sürüp gideceğe benzemektedir.
Üç büyükler dışında kalan Anadolu kulüplerine yeterince yer verilmediği de yaygın
bir şikâyet konusudur. Kazanılan başarılar doğrultusunda zaman zaman bu çember kırılsa da
ana temalar sürekli olarak İstanbul kulüpleri etrafında şekillenmektedir.

Resim 1.3: Teknik direktörlerle ilgili aslı olmayan haberler yapılabilmektedir

Özellikle yabancı oyuncu ve teknik direktörlerle ilgili olarak aslı olmayan haberler
yapıldığı da yaygın bir iddiadır. Her maçtan sonra düzenlenen basın toplantıları, bunu
engellemek için etkili bir çözüm yoludur.

1.2. Spor Muhabirinin Nitelikleri ve Çalışma Koşulları
Spor muhabirleri, çoğu kez 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
muhabirlerin 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.
Zor şartlar altında çalışan spor muhabirlerinin başarılı olabilmesi için sahip olması
gereken nitelikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Muhabir, izlediği konuya hakim olmalıdır. Haber yapacağı spor etkinliğiyle
ilgili kuralları bilmelidir. Konu hakkında bilgi sahibi olan muhabir, etkinliklerle
ilgili herhangi bir kural hatasını fark edebilecek ve haber olarak ele
alabilecektir.

İletişimi güçlü olmalı, haber kaynaklarıyla iyi ilişkiler kurabilmelidir.

Gündemi, özellikle spor gündemini yakından takip etmelidir.

Araştırmacı olmalı, araştırma yapmayı bilmelidir.
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Akıcı konuşabilmelidir.
En az bir yabancı dil bilmelidir.
Spor etkinliklerine ilgi duymalıdır.
Girişken olmalıdır.

Muhabir, haberinin kurgusunu yapabilecek yeterliğe de sahip olmalıdır. Çünkü
ülkemizde ulusal yayın yapan televizyon kuruluşları da dâhil pek çok kuruluşta haber
kurgusu muhabir tarafından yapılmaktadır. Kurgu, başka bir kurgu elemanı tarafından
yapılıyor olsa bile muhabir haber kurgusu yapılırken mutlaka haberinin başında
bulunmalıdır. Ayrıca kurguda habere eklenecek efektlerin (Stad ortamını yaratmak amacıyla
seyirci sesleri, topa vuruş anında duyulan ses vb. kullanılabilir.) haberi destekler tarzda
olması da önemlidir (Kurgu aşamasından önce time-code almanın zaman kaybını önleyeceği
unutulmamalıdır.).
Spor muhabirlerinin, kulüp yöneticileriyle ilişkileri karşılıklı istismara açıktır. Bu
noktada spor muhabiri, çalıştığı veya tuttuğu takımı değil; çalıştığı medya kuruluşunu temsil
ettiğini unutmamalıdır.
Spor yazar ve muhabirleri, dernek ve kulüp statüsünde örgütlenmişlerdir. Türkiye
Spor Yazarları Derneği ve Spor Kulübü Derneği, bugün en çok üyesi ve imkânı olan güçlü
bir basın örgütüdür. Yine genel merkezi Bursa’da bulunan Anadolu Spor Yazarları Derneği
de kurulmuştur. Türkiye Spor Yazarları Derneği, uluslararası spor kuruluşlarının çoğunun da
üyesidir.

1.3. Spor Servislerinin Yapısı
Spor organizasyonlarının evrensel bir nitelik kazanması ve televizyonların devreye
girerek naklen yayınlara başlamasıyla birlikte spor servisleri de farklı bir örgütlenme
modeline gitmiştir. Bu modelin temel mantığı, özel haberleri öne çıkarmak şeklinde
özetlenebilir. Bu da ülkemize transfer olan ünlü oyuncu ve teknik direktörlerle ilgili
haberlerle sınırlı kalmaktadır.
Televizyon kuruluşlarında genellikle aşağıda verildiği şekilde bir örgütlenmeden
bahsedilebilir:






İdari birimler (muhasebe, insan kaynakları, satın alma, güvenlik, temizlik vb.)
Haber merkezi
Spor merkezi
Program (Değişik türde programların yapımcı, yönetmen, sunucu, yönetmen
yardımcısı, stüdyo şefi vs. gibi personeli çalışır. Bunların yaptığı programlar
kültür, ekonomi, çocuk, eğitim, müzik, eğlence ve haber gibi türlerdedir.)
Teknik servis (kurgu, kamera, ışık, ses, yayın, grafik-animasyon vb.)
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Spor merkezlerindeki örgütlenme yapısını ise şu şekilde sıralamak mümkündür.

Spor müdürü

Koordinatör

İstihbarat şefi

Editörler

Muhabirler

Teknik
Basın yayın organlarında spor bölümleri, müdürlük (şeflik) olarak örgütlenmiş, bu
alanda çalışan muhabirlerde uzmanlaşma hızlanmıştır. Futbola, basketbole, haltere, güreşe
vb. bakan muhabirler ayrılmış, hatta uzmanlaşma, kulüpler bazına kadar indirgenerek
etkinlikler değişik açılardan yansıtılmaya başlanmıştır.

1.4. Haber Kaynakları
Türkiye’de şu an itibariyle etkinlik gösteren 50 spor federasyonu bulunmaktadır.
Ancak federasyon şeklinde etkinliklerine devam eden spor dallarının sayısı, her geçen gün
artmaktadır. Federasyon çatısı altında düzenlenen etkinlikler, yönetsel değişiklikler, yurt içi
ve yurt dışı ilişkiler gibi spor basını konularının yön ve boyutları, basın bülteni/ bildirisi
biçiminde spor basınına haber veya yorum olarak işlenmesi amacıyla ulaştırılmaktadır. Daha
kolay ve ekonomik olarak ulaşılabilecek olan her federasyona ait bir haber yayımlanması
hâlinde spor basınında 50 adet farklı konuda haber yer alacaktır.
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
Diğer televizyon kuruluşlarının yayınları
Kulüplerin internet siteleri, sporcuların kişisel internet siteleri
Kulüplerin yöneticileri
Internet haberciliği yapan siteler
Federasyonlar
Dernekler
Taraftar grupları

Resim 1.4: Spor müsabakaları izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmekte
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

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

 Dikkatli olunuz.
 Gerekirse öğrenme faaliyetine geri
dönerek tekrar ediniz.

Spor haberciliğinin haber kaynaklarını
sıralayınız.

Gözlenecek Davranışlar

Evet

Hayır

Spor alanıyla ilgili temel bilgileri ve spor muhabirinin sahip
olması gereken nitelikleri doğru ve eksiksiz bir şekilde
sıralayabildiniz mi?
Spor muhabirinin çalışma koşullarının farklılıklarını doğru ve
eksiksiz bir şekilde sıralayabildiniz mi?
Spor haberciliğinin haber kaynaklarını doğru ve eksiksiz bir
şekilde sıralayabildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınız arasında “hayır” yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
Eğer “hayır” cevabı vermişseniz, yapamadığınız işlemi ve varsa konularını tekrar ederek ya
da öğretmeninizden yardım alarak eksiğinizi gideriniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Alana özgü haber kaynaklarını takip edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


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

2. SPOR HABERİ İZLEME YÖNTEMLERİ
Spor muhabirleri, hangi yayın organında görev alırlarsa alsınlar habere yakın olmak
zorundadırlar. Belki de spor haberlerinin en önemli özelliği, muhabirler tarafından bizzat
izlenmesidir.
Spor servislerinde gündem genellikle bir gün önceden belirlenmektedir. Muhabir,
istihbarat şefi (haber müdürü) tarafından kendisine verilen haberle ilgili kısa bir araştırma
yaparak en kısa zamanda haber ekibiyle birlikte olay yerine gitmelidir. Gündem dışında
olağan dışı bir konu söz konusu olduğunda merkezde bekleyen muhabirler ve kameramanlar
haber ile ilgili görevlendirilir.
Muhabir, haber yerine giderken dönüşte elinde hangi bilgilerin olacağını kafasında
tasarlamalıdır. Bunun için haberde verilmesi gereken hususları belirlemeli, gerektiğinde
kameramanı ilgili görüntüler konusunda yönlendirmelidir.
Spor basınında yer alan haberleri genel olarak üç gruba ayırabiliriz:
Antrenman ve Karşılaşmalardan Önceki Haber, Tahmin ve Yorumlar
Önemli spor etkinliklerinde karşılaşmalar öncesi çalışmalar, etkinliğe yönelik
değerlendirmeler haber konusu olabilmektedir (Şampiyonluk mücadelesi yapan takımların
çalışmaları vb.). Muhabir, antrenman saatinde mutlaka çalışma alanında bulunmalı;
antrenmanı dikkatli bir şekilde izleyerek gerekli notlarını almalı ve antrenman saati bittikten
sonra kuruma dönmelidir. Antrenmanın ne zaman başlayacağı kulüp internet sitelerinden
veya basın ve halkla ilişkiler merkezlerinden öğrenilebilmektedir.
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Resim 2.1: Antrenmanlar muhabirler tarafından takip edilmekte

Galatasaray, 0-0’ın rövanşında salı günü Kayseri Erciyesspor ile oynayacağı
Fortis Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı tek çalışmayla sürdürdü.
Ali Sami Yen stadındaki karşılaşmanın biletleri de bugün satışa çıktı.
Yapılacak etkinlikler öncesi ilgili 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. Bir futbol maçı öncesinde ön haber yapılacaksa maçın hakemlerinin
kimler olduğu, karşılaşmanın saati ve yeri, sakat ve cezalı futbolcuları, kulüp cezası olup
olmadığı, (seyircisiz oynama, tarafsız bir sahada oynama vb.) kulüp yöneticilerinin veya
oyuncuların açıklamaları, karşılaşmaya ait olası kadrolar, karşılaşmayla ilgili sayısal bilgiler
vb. toplamalıdır.
Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile oynayacağı UEFA Kupası 3. tur rövanş maçı için
bugün Hollanda’nın Alkmaar kentine gitti. Sarı- lacivertlilerde kart cezalısı Deivid ile
sakat olan Aurelio kadroda bulunmuyor. Tedavileri süren Rüştü, Selçuk ve Kerim de
Hollanda’ya götürülmedi.
Kart cezası nedeniyle ilk maçta forma giyemeyen Kezman ile sakatlıkları düzelen
Lugano ve Önder ise yarınki mücadelede takımdaki yerlerini alabilecek. Alkmaar’da
sakat olan da Silva’nın oynamayacağı kesinleşti. Şota ise forma giyebilecek.
Fenerbehçe, son çalışmasını bu akşam maçın oynanacağı 17 bin kişilik DSB Stadında
yapacak. Karşılaşmayı yaklaşık 2 bin Türk taraftarın takip etmesi bekleniyor. Saat
19.45’ten itibaren Kanal D’den naklen yayınlanacak Az Alkmar- Fenerbahçe maçını
Almanya Futbol Federasyonundan Knut Kircher yönetecek.
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Karşılaşma, yarış ve etkinlik haberleri
Beko Basketbol ligindeki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Ülker Efes Pilsen’i 7869 yenerek olası bir play off eşleşmesinde eşitliği yakaladı. 23 sayı ile oynayan İbrahim
KUTLUAY karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
Şampiyonlar Liginde dün Real Madrid, Bayern Münih’i 3-2 yenerken Manchester
United’ın deplasmanda Lille’i 1- 0 mağlup ettiği karşılaşmada Gigs’in hakemin
düdüğünü beklemeden serbest vuruştan gol bulduğunu savunan Fransız temsilcisi sahayı
terk etmek istedi. Diğer maçlarda Celtic, Milan ile 0–0 berabere kalırken PSV Arsenal
engelini 1- 0 ile geçti.
Herhangi bir etkinlik, karşılaşma veya yarışla ilgili haberlerin yapılabilmesi için haber
ekibi, gerekli olan bütün donanımla birlikte etkinliği takip eder. Bazen önemli spor olayları,
ana haber bülteni içerisinde de yer almaktadır. Hatta önem derecesine göre ilk haber olarak
ele alınabilmektedir. Örneğin, 1.futbol liginde şampiyonluğu belirleyecek olan maçlarda maç
öncesi yaşanılanlar, maç anında stada canlı bağlantılar, maç sonrası yaşanılan olaylar, haber
olarak ana haber bültenlerinde yer alabilmektedir.

Resim 2.2:Ana haber bültenlerinin ardından spor bültenleri yayınlanmakta

Ülkemizde ana haber bültenlerinden sonra yayınlanmakta olan spor bültenlerinde
futbol ligindeki sonuçlar, takımlarla ilgili günlük gelişmeler (haberlerde futbol dalına ayrılan
oran, yaklaşık % 50 civarındadır.), at yarışları sonuçları, futbol dışında diğer spor dallarıyla
ilgili önemli olaylar haber olarak ele alınmaktadır.
Muhabir, etkinliğin yapıldığı yerdeki bütün yaşanılanları dikkatli bir şekilde takip
etmelidir. Gerekirse ilgili kişilerle röportajlar yapmalıdır (oyuncular, yöneticiler, taraftarlar,
hakemler, spor yazarları vb.). Çünkü hemen hemen tüm ulusal yayın yapan kuruluşlarda spor
merkezi tarafından hazırlanan spor programları da yapılmaktadır. Muhabir, topladığı
bilgilerin aynı zamanda programlarda da kullanılacağını bilerek haber toplamalıdır.
Televizyon kuruluşları, herhangi bir etkinlikle ilgili takımlara ait çalışmalara tek
muhabir gönderirken önemli etkinliklerin yapıldığı saatlerde genellikle muhabir sayısını
artırmaktadır. Böylelikle hem oyuncuların hem de yöneticilerin görüşleri alınabilmektedir.
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Örneğin, futbol takımlarının idmanlarına birer muhabir gönderilirken maç sonrası
yaşanılanlarla ilgili durumu ele alabilmek için muhabir sayısı artırılmaktadır.

Resim 2.3: Spor muhabiri haber takibinde

Etkinlik, karşılaşma veya yarışla ilgili haberlerin verilişinde de rutin bir işleyişten
bahsedilebilir. Örneğin, futbol maçlarının olduğu günün ertesinde yayımlanan haberlerde
maçın önemli pozisyonları ve golleri ile yapılan röportajlar yayınlanmaktadır.
Spor Olayları ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Analiz ve Yorumlar
Ulusal yayın yapan televizyon kuruluşlarında spor
bültenlerinin dışında spor programlarının da yapıldığından
yukarıda bahsetmiştik. Bu programlarda o hafta içerisinde sporda
yaşanılan olaylar, tartışmalar, spor olaylarının sonuçları, analizler
ve yapılan yorumlar yer almaktadır. Programlar genellikle hafta
sonları yayınlanmakta ve haftanın spor gündemi detaylı bir
şekilde ele alınmaktadır.
Muhabirin izlediği antrenmanlar, karşılaşmalar, basın toplantıları, internet siteleri vb.
yöntemlerle elde ettiği bilgiler bu programlarda daha ayrıntılı olarak ele alınmakta; spor
yazarlarıyla birlikte spor olaylarının analizleri ve yorumları yapılmaktadır.

Resim 2.4: Muhabirler, antrenörler ve spor yazarları spor müsabakaları sonrası analiz ve
yorumlar yaparlar.
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Galatasarayın kalesi olan Ali Sami Yen Stadı, bir zamanlar yerli yabancı bütün
rakipler için cehennemdi. Oysa şimdilerde durum çok farklı. Son şampiyon cuma akşamı
ligde tutunmaya çalışan Denizlispor ile 1–1 berabere kalarak bu sezon Ali Sami Yen
Stadı’nda 4. defa beraberliğe razı oldu.
Galatasaray, bu sonuçla ligde 22. hafta sonunda 28. puanını kaybetti. Oysa geçen
yıl bu zamanlar 14 puan fazlası vardı sarı - kırmızılıların. Kadro aynı kadro. Üstelik Arda,
İnamato, Okan gibi takviyeler de cabası. Peki, o zaman hata kimde?
Takımın yaşı mı büyüdü? Gerets ile futbolcuların arasına kara kedi mi girdi? Yoksa
rakipler yol aldığı için kadro dar mı geldi?
DSF BANT
Ligin bitmesine daha 12 hafta var. Yani yol hala çok uzun. Ama Galatasarayın
zirve yolunda devam edebilmesi için bir an önce gerçek kimliğine dönmesi şart. Yoksa atı
alan çoktan Üsküdar’ı geçmiş olacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ziya DOĞAN, 3–2 Beşiktaş maçından sonra ilk
yarıda baskılı oynarken yedikleri 2 şok gole rağmen maçı çevirmeyi bildiklerini, ikinci
yarıda skorun çok daha farklı olabileceğini söyledi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Tigana ise “Ersen Martin’in oyuna girmesi bizi
olumsuz etkiledi. Savunmamız, deplasman maçlarında çok açık veriyor.” diye konuştu.
Trabzonspor, Ziya DOĞAN yönetiminde Beşiktaş ile yaptığı 4. maçı da kazanırken
Beşiktaşın deplasmandaki 124 günlük galibiyet hasreti devam etti. Bu arada bordomavili takımda Hüseyin, sarı kart cezalısı durumuna düşerken siyah- beyazlılarda
Baki’nin sakatlığının ciddi olmadığı açıklandı.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

Güncel bir spor etkinliğini takip
ediniz.

 Gazetelerin yayınlarını takip ediniz.
 Radyo ve televizyonların yayınlarını takip
ediniz.
 Spor gazetelerinden ve dergilerinden takip
ediniz.
 İnternetten takip ediniz.
 Okulunuzda yapılan spor etkinliklerinin
tarihlerini öğrenerek bu etkinliklere katılınız.
 Yakın çevrenizde düzenlenen spor etkinliklerini
araştırarak katılınız.
 Internet sitelerinden yararlanarak ilgi
duyduğunuz spor dallarıyla ilgili kulüplerin
etkinliklerini takip ediniz.
 Farklı spor dallarıyla igili haberleri dikkatlice
inceleyiniz.

Alanla ilgili özel haber araştırması
yapınız.

 İlginizi çeken konularla ilgili araştırmalar
yapınız.
 Kaynak kitaplardan ve dergilerden yararlanınız.
 Spor kulüplerinin internet sitelerinden
yararlanabilirsiniz.

Haber kaynaklarından bilgi, belge
ve görsel malzeme toplayınız.

Haberinizle ilgili görüntüleri
toplayınız.

Haberle ilgili bilgileri, yetkili
kişilerden doğrulatınız.

 İlgi duyduğunuz konularla ilgili bilgi, belge ve
görsel malzemeyi basın kuruluşlarının
yayınlarından, internet sitelerinden yararlanarak
toplayabilirsiniz.
 Haber kaynaklarına ulaşarak toplayabilirsiniz.
 Basın bültenlerinden yararlanabilirsiniz.
 Okulunuzdaki spor etkinliklerinden
yararlanabilirsiniz.
 Görüntü alırken genel ve detay görüntüler
almaya özen gösteriniz.
 Haberinizde vermeye çalıştığınız ana unsurlarla
ilgili görüntüleri aldığınızdan emin olunuz.
 Işık düzenine dikkat ediniz.
 Görüntü kalitesinin iyi olması için kameranıza
gerekli ayarları dikkatli bir şekilde uygulayınız.
 Konu ile ilgili doğru kişileri tercih ediniz.
 Kişilerin unvanlarını dikkatli bir şekilde not
ediniz.
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Gözlenecek Davranışlar

Evet

Hayır

İstenilen spor etkinliğini verimli bir şekilde takip edebildiniz mi?
Spor kulüplerinin etkinliklerini takip edebildiniz mi?
Alanla ilgili özel haber araştırması yapabildiniz mi?
Haber kaynaklarından bilgi, belge ve görsel malzeme
toplayabildiniz mi?
Haberinizle ilgili görüntüleri toplayabildiniz mi?
Haberle ilgili bilgileri, yetkili kişilerden doğrulatabildiniz mi?
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınız arasında “hayır” yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
Eğer “hayır” cevabı vermişseniz, yapamadığınız işlemi ve varsa konularını tekrar ederek ya
da öğretmeninizden yardım alarak eksiğinizi gideriniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Spor haberi yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA


Türkiye 1. futbol liginde lider durumda olan takımın oynadığı son maçla ilgili
yazılı basında ve televizyon kuruluşlarında yayımlanan haberleri karşılaştırarak
aralarındaki farklılıkları inceleyiniz.

3. SPOR HABERİ YAZMA 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. spor dallarından anlamayanlar, spor olaylarını izlememeli;
değerlendirme ve yorum yapmamalıdır. Spor yorumlarında da argoya yer verilmemeli, kulüp
ve takım tutuculuğundan uzak durulmalı, objektif yayıncılık yapılmalıdır.

Resim 3.1:Muhabirler takip ettikleri spor dalı hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar.

Spor yazısının nasıl yazılacağı, etkinliğin kapsamına bağlıdır. Tenis gibi tekdüze bir
etkinlikte fazla uğraşa gerek yoktur. Maçın sonucu ve kısa bir ayrıntı yeterlidir. Boks, at ve
yüzme yarışları, kürek, polo ve golfün yazımları da kolaydır. Av, balıkçılık, motor, yelken,
patinaj ve kayak gibi etkinlikler de giderek ilgi gördüğünden spor servislerinin ilgi alanları
hayli genişlemiş bulunmaktadır.
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Futbol, oyun biçimi bakımından daha karışıktır ve izlenmesi de güçtür. Muhabir,
karşılaşmayı anlaşılır sade bir dille yazmak zorundadır. Televizyon haberlerinde görüntü
kullanma kolaylığı olduğundan maç sonucu verildikten sonra “şimdi maçın önemli
pozisyonlarını ve gollerini ekrana getiriyoruz.” ifadesiyle haber metni, kısa bir şekilde
yazılabilmektedir. Basketbol, çok sayıda istatistiki veri içermektedir. Bu nedenle de haberi
vermek muhabirin değil, adeta muhasebecinin işi hâline gelmektedir. Bu noktada maçtan
görüntüler eklenerek haber metni daha özet bir şekilde yazılabilir.
Televizyon için spor haberi yazılırken aşağıda belirtilen noktalar gözden uzak
tutulmamalıdır:





Spor haberleri, geniş ve çeşitli izleyici kitlelerini ilgilendirecek biçimde
yazılmalıdır.
Görüntülerin anlattığı unsurları, metinde tekrar etmek gereksiz olacaktır.
Spor haberleri 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.

Spor haberi yazılırken genellikle serbest yazım tekniği uygulanmaktadır. 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
Eğer 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. konuları haber metninde yer almalıdır. Maç sonrası haberlerde ise maçın
sonucu, golleri atan oyuncular, maçta gelişen olaylar, maçta cezalı duruma düşen oyuncular,
oyuncu değişiklikleri, oyuncu, teknik heyet ve yöneticilerin görüşleri, taraftarların görüşleri,
puan durumu vb. yer alabilmektedir.
Konuyla ilgili olarak aşağıdaki haberi inceleyiniz.
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Süper Lig'in 20. haftasında Karabükspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, adeta "Bir maça
nasıl hazırlanılmaz?" sorusunun cevabını verdi!
Maç öncesi aklımızda birkaç soru vardı. Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaş bu maça
psikolojik olarak nasıl hazırlanmıştı? Yeni transfer Mitrovic, ilk 11'de çıkacağı ilk
maçta nasıl oynayacaktı? Igor Tudor'un üçlü-beşli savunmasına ne gibi çözümler
üretilecekti?
Tüm bu soruların cevapları, karşılaşmanın özellikle ilk 30 dakikasında ortaya çıktı.
Alışılmış futbolundan milyonlarca galaksi uzaklıkta bir görüntü sergileyen siyahbeyazlılar, Karabükspor'un oyunu kontrol etmesini engelleyemedi. Orta sahayı sert ve
fizikli oyunculardan kuran Tudor'un sol kanatta görevlendirdiği Latovlevici'yi oyunun
merkezi haline getirip Beşiktaş sağ kanadını sabırlı bir şekilde işleme planı etkili oldu.
İleride görev yapan Yatabare-Seleznov ikilisi, koşu zamanlamalarında dikkatli olabilse
skor tabelasını kolayca deiştirebilirdi ancak bunu başaramadı. Talisca'nın bireyselliği ve
Quaresma'nın Latovlevici'yle oynadığı izolasyon hücumları dışında hiçbir planı
olmayan Beşiktaş'ın rakibe hiç çalışmadığı aşikardı.
Basketbol Haberleri
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. haber metninde yer alabilmektedir.
Konuyla ilgili olarak aşağıdaki haberi inceleyiniz.
FB ÜLKER- PINAR KARŞIYAKA MAÇINDA OLAY
Beko Basketbol Ligi’nde 2. yarının ilk maçında Pınar Karşıyaka’yı ağırlayan Fenerbahçe
Ülker, Damir Mrsic ve İbrahim Kutluay’ın skorer oyunlarıyla sahadan 88–73 galip ayrıldı. Ancak
maça damgasını vuran olay Karşıyaka tribünlerinden sahaya atlayan bir taraftarın Fenerbahçe
Ülker seyircisine topu fırlatması ve sonrasında yaşanan arbede oldu (kam spiker).
Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Ülker İbrahim ve Damir Mrsic’in 3 sayılık
basketleriyle ilk çeyrekte rakibine üstünlük kurdu ve çeyreği 26–18 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte ise konuk ekip toparlandı ve Fenerbahçe Ülker’in hücumda sayıya
çeviremediği pozisyonları iyi değerlendirerek skor üretmeye başladı. Ancak pota altında Umut
Yenice, dışardan da Serhat Çetin’le sayılar bulmasına rağmen İzmir ekibi soyunma odasına 43–35
mağlup girdi.
2. yarıda Alvin Snow’un da skora katkı yapmasıyla bir ara farkı 2 sayıya kadar indiren
Pınar Karşıyaka savunmada ise İbrahim ve Mrsic ikilisini tutamayınca farkı bir türlü eritemedi ve
üçüncü çeyreği 66–58, maçı da 88–73 mağlup tamamladı.
Fenerbahçe Ülker’de Mrsic 19, İbrahim18 ve Kambala 15 sayı üretirken Edi Basden de 7
sayı kaydetmesine rağmen etkili savunmasıyla göz doldurdu.
Ancak karşılaşmaya damgasını vuran olaysa maçın son çeyreğinde alınan bir mola
esnasında Karşıyaka tribünlerinden sahaya atlayan bir seyircinin yerde duran topu, Fenerbahçe
Ülker taraftarlarına doğru vurması ve sonrasında yaşanan olaylardı.
Sarı lacivertli basketbol severler de bu harekete sahaya girip Karşıyaka tribünlerine
saldırarak cevap vermek isteyince arbede yaşandı. Polis, olayları yatıştırmakta güçlük çekerken
maç Karşıyaka taraftarlarının salonun dışına çıkarılmasının ardından kaldığı yerden devam etti.
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Voleybol Haberleri
Karşılaşmanın yeri ve saati, setlere göre sayı durumu, daha önce yapılan karşılaşmalar,
oyuncu, teknik heyet ve yöneticilerin görüşleri vb. haber metninde yer alabilmektedir.
Konuyla ilgili olarak aşağıdaki haberi inceleyiniz.
Eczacıbaşı Bayan Voleybol Takımı, Indesit Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off 1. turu
rövanş maçında bugün (14.02.2007) İstanbul'da Hollanda'nın DELA Martinus takımıyla
karşılaşacak.
Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Deplasmanda
yapılan ilk maçı 28–26, 25–13, 27-25'lik setlerle 3–0 yitiren turuncu-beyazlıların tur
atlayabilmesi için bu maçı 3–0 kazanıp 3 set sonucunda toplamda en az 16 sayı fark yapması
gerekiyor.
Eczacıbaşı'nın 6 takımlı play-off 2. turuna yükselmesi durumunda bu turda, Dinamo
Moskova (Rusya)-Hotel Cantur Las Palmas (İspanya) karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

Uluslararası Spor Karşılaşmaları
Olimpiyatlar, çeşitli dallarda (futbol, basketbol, voleybol, güreş vb.) yapılan dünya ve
Avrupa kupaları, şampiyonalar, turnuvalar, araba yarışları vb. organizasyonlar televizyon
kuruluşları tarafından haber olarak ele alınmaktadır. Bu haberlerde daha çok milli
sporcularımıza ait haberlere öncelik verilmektedir. Bunun yanında olimpiyat oyunlarındaki
madalya durumu ve rekor kırma olayları da haberlerde en fazla ele alınan noktalar
arasındadır.
Konuyla ilgili olarak aşağıdaki haberleri inceleyiniz.
TÜRKİYE 100 YILDA 74 MADALYA ALDI
Türkiye, ilk olimpiyatların yapıldığı yıldan bu yana 36’sı altın olmak
üzere toplam 74 madalya alabildi.
Türkiye’yi Olimpiyat Oyunları’nda temsil eden sporcular, bugüne kadar ülkemize
36 altın, 19 gümüş ve 19 bronz olmak üzere toplam 74 madalya kazandırdılar. Atina’da
yapılan Olimpiyat Oyunları’nda toplam 10 madalya alan Türk sporcular, diğer yıllara
oranla iyi bir sayı yakaladılar ama beklentileri karşılayamadılar.
TUĞBA KARADEMİR 21. OLDU
İtalya’nın Torino kentinde devam eden 20. Kış Olimpiyat Oyunları’nda, bayanlar
artistik buz pateninde 2 gün önce kısa programda aldığı 44.20 puanla 22. olarak finale
kalmayı başaran Tuğba Karademir, dün gece serbest programda yarıştı. Millî sporcu,
serbest programda 42.64 teknik ve 36.80 artistik olmak üzere toplam 79.44 puan aldı.
Karademir, kısa programdaki 44.20 puanıyla birlikte toplam 123,64 puanla final
mücadelesini 21. olarak tamamladı.
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Muhabir, haberiyle ilgili bütün hususlarla ilgili bilgileri topladıktan sonra kuruma
dönerek haber yazma aşamasına geçer. Ancak haber metni yazılmadan önce haberle ilgili
görüntüler izlenmeli; eksik görüntüler varsa arşivden yararlanılarak tamamlanmalı, grafik,
tablo vb. eklenecekse ilgili birimlerle irtibata geçerek haberinin görsel unsurlarını
tamamlamalıdır. Muhabir haberini yazdıktan sonra editörle birlikte habere son şeklini verir.
Haber yazma aşaması tamamlandıktan sonra haberin seslendirmesi yapılır. Daha sonraki
aşama kurgu aşamasıdır.
Spor haberlerinin kurgusunda; genellikle hareketli müzikler tercih edilir. Canlı renkler
(mavi, yeşil gibi) kullanılır. Ana haber bülteninden sonra yayımlanan spor haberinde
kullanılan arka fon müziği değişmez.
Futbol haberinin kurgusunda; atılan goller, maçın önemli pozisyonları, maçtaki önemli
olaylar (sarı kart, kırmızı kart vb.), maçla ilgili oyuncu ve teknik ekibin yorumları
verilmektedir. Basketbol haberlerinin kurgusunda; maçtan görüntüler, maç içerisinde olan
önemli olaylar, oyuncu ve teknik ekibin görüşlerine yer verilmektedir. At yarışlarıyla ilgili
haberlerde ise yarış sonuçları, genellikle spor spikeri tarafından okunmakta; görüntüde ise
sonuçlar yazıyla akmaktadır.
Spor haberlerinde sayısal veriler, yazı ve tablolar şeklinde verilmektedir. Bu noktada
haber kurgusunda kullanılacak yazılar da muhabir tarafından yazılmaktadır. Örneğin 1.
Futbol Ligindeki toplu sonuçlar, Altılı Ganyan sonuçları vb.
Spor dallarıyla ilgili önemli gelişmeler, alt yazı şeklinde yayınlanmakta olan
programlarda da geçebilmektedir. “A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası’nda
karşılaşacağı rakipleri belli oldu.” gibi.
Bazı spor karşılaşmaları, televizyon kuruluşları tarafından naklen yayınlanmaktadır.
Bu karşılaşmaları yayınlama haklarını ellerinde bulunduran televizyon kuruluşları,
yayınlayacakları etkinlikle ilgili tanıtımlar hazırlamakta ve bu tanıtımlar program aralarında
yayınlanmaktadır.
Aşağıda Fenerbahçe AZ Alkmaar maçı öncesi hazırlanan bir tanıtım metni yer
almaktadır.
Haydi Fenerbahçe
DSF
Yeni hedeflere koşmak için
DSF
Tarih yazmak için
DSF
Bu engeli aşmalı
DSF
Soluksuz kalacağınız, sevgililer gününde zaferle coşacağınız bir maç!
Fenerbahçe- Az Alkmaar UEFA Kupası karşılaşması
14 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kadıköy’den naklen ve sadece Kanal D’de
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Spor dallarıyla ilgili yayın haklarını ellerinde bulunduran kuruluşlar, bu dallarla ilgili
daha ayrıntılı haberler yapmaktadır.
Aşağıda All Star maçı öncesi yayımlanan iki haberi karşılaştırınız.
NBA All Star şöleni kapsamında yapılan smaç yarışmasını Gerald Gren kazandı.
Mehmet Okur’un Batı takımında forma giyeceği All Star maçı ise bu sabaha karşı
oynanacak. Diğer yandan NBA Avrupa turu kapsamında Memphis Grizlies takımı
ekim ayında Efes Pilsen ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek.
Haberin toplam süresi: 0,15

NBA’da Utah JAZZ’de forma giyen milli basketbolcumuz Mehmet Okur, All
Star Batı karmasına seçildi. Okur, All Star maçında forma giyecek ilk Türk basketbolcu
oldu (Kam Spiker spikerin seslendirdiği kısım).
NBA’daki temsilcilerimizden Mehmet Okur, NBA All Star maçının batı
karmasında Stave Nash ve Alen Ayvers’ın sakatlıkları dolayısıyla katılamayacaklarını
açıkladıkları All Star maçına başkan David Storn’un seçimiyle dâhil edilen Mehmet
Okur, Las Wegas’ın ev sahipliği yapacağı 56. All Star maçında ülkemizi temsil edecek
ilk isim olarak tarihe geçti.
Utah Jazz’ın 51 maçının tamamına çıkan Okur, bu maçlarda 18,2 sayı, 7,4
ribaunt ve 2 asist ortalamasıyla mücadele etti. Jazz’ın hem sayı hem de ribaunt
ortalamalarında 2. sırada yer alan Mehmet Okur, bu sezon 15 maçı duble duble yaparak
tamamladı. Mehmet Okur, tam 28 kez ya maç sonunda ya da maçı beraberliğe taşıyan
sayılarla ön plana çıktı ve takımını kurtaran isim oldu. Okur, ayrıca 4 maçta da son 40
saniye içinde kaydettiği basketlerle takımını galibiyete taşımayı başardı.
Temsilcimiz, aynı zamanda Utah Jazz formasıyla All Star karmasına seçilen 10.
oyuncu olarak kulüp tarihindeki yerini aldı. Pazarı pazartesiye bağlayan gece 03.20’den
itibaren NTV’den canlı olarak yayınlanacak All Star karşılaşması, tam 200 ülkede
milyonlarca izleyiciye ulaşacak.
All Star seçilmesinin ardından konuyla ilgili olarak kendi internet sitesine bir
açıklama yapan Mehmet Okur “All Star seçilmek hakikatten büyük bir onur. Şu anda
çok mutluyum. Batıda All Star seçilmek çok zor, biliyorum. Ama hiç yılmadan çok
çalıştım. Allah da yardım etti. Kendimi çok şanslı hissediyorum. NBA kariyerim
boyunca çok özel iki organizasyonda forma giyme şansı yakaladım. Las Wegas’ta
Mehmet Okur olacak ama orada hem ülkemi hem çok zor geçen zamanlarda bile
desteğini benden esirgemeyen ailemi ve dostlarımı, Türk basketbolunu, Utah Jazz’ı ve
takım arkadaşlarımı temsil edeceğim. Bir kez daha bende emeği geçen herkese ve
özellikle de bana inanan, beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türk basketbol
severlere bu All Starı armağan ediyorum” dedi.

Haberin toplam süresi: 2,41
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Görüldüğü gibi NBA maçlarının
yayın hakkını elinde bulunduran NTV
televizyonu,
ön
haberinde
millî
basketbolcumuzun All Star karmasına
seçilmesi ile ilgili gelişmeleri aktarmış,
maç istatistikleri ve Mehmet Okur’un
konuyla ilgili görüşlerine de yer vererek
haberin süresini uzatmıştır.
NBA maçlarını yayınlama hakkını
elinde bulunduran televizyon kuruluşunda
All Star maçı sonrasında ise aşağıdaki
haber yayımlanmıştır.
Basketbol severlerin heyecanla beklediği NBA All Star maçı bu sabaha karşı
oynandı. NTV’den naklen yayınlanan karşılaşmada ilk kez bir Türk oyuncu forma
giydi. Karşılaşmada Mehmet Okur’un da yer aldığı batı karması doğu karmasını 153132 mağlup etti. Mehmet Okur’un 4 sayı, 2 ribaunt, 1 asistle oynadığı maçta en değerli
oyuncu unvanını Los Angeles Lakers’lı Kobe Bryant elde etti (KAM SPİKER).
Las Vegas’ta 15 bini aşkın izleyicinin izlediği maçta batı karması doğu
karmasını 153- 132 mağlup etti. Dünyanın en önemli 23 basketbolcusuyla birlikte bu
büyük şovdaki yerini alan temsilcimiz Mehmet Okur, All Star maçında görev yapan üç
Avrupalı oyuncudan biri olarak Türk Bayrağının salonda dalgalanmasını da sağladı.
Yaklaşık 15 dakika sahada kalıp 2’de 2 isabetle 4 sayı üreten Mehmet Okur,
kullandığı iki serbest atışta isabet bulamazken 2 ribaunt alıp bir asist yaptı (Mehmet
Okur’un ilk basket görüntüleri).
İki yıl aradan sonra doğu karmasını mağlup eden batı karması, ilk yarıda 79 sayı
üretip maç boyunca da tam 52 asist yaparak bu alanlarda All Star tarihinin rekorlarına
imza attı. Geceyi 31 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, 6 top çalmayla tamamlayan Kobe Bryant
en değerli oyuncu ödülünün sahibi oldu.
Karşılaşmada kullanılan alt yazılar:
1- NBA ALL STAR MEHMET OKURLU BATI KARMASI DOĞU KARMASINI
FARKLI MAĞLUP ETTİ.
2- NBA ALL STAR BATI KARMASI 153- DOĞU KARMASI 132
3- NBA ALL STAR KOBİ BRAYT, KARŞILAŞMANIN EN DEĞERLİ
OYUNCUSU SEÇİLDİ
Haberin Toplam Süresi 2.22

27

Yukarıda yer alan haberi hep birlikte inceleyelim. Muhabirin haberinde ele aldığı
unsurları belirleyelim:









All Star maçında ilk kez bir Türk oyuncunun forma giymesi ve salonda
Türk Bayrağının dalgalanması
Maçı izleyen kişi sayısı
Maçın sonucu
Maçtaki Avrupalı oyuncu sayısı
Mehmet Okur’un maç istatistikleri
En değerli oyuncu seçilen Kobe Bryant’ ın maç istatistikleri
Maçın All Star maçları arasındaki önemi
Maçın yayınlandığı kanal ve maç tarihi

Bu haberin yazılı basında yayımlanması durumunda habere ek olarak hangi unsurların
haber metnine eklenmesi gerektiğini arkadaşlarınızla tartışınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İkinci uygulama faaliyetini gerçekleştirirken elde ettiğiniz bir etkinlikle ilgili bilgi,
belge ve görüntülerden yararlanarak aşağıdaki uygulama faaliyetini adım adım
gerçekleştiriniz.
İşlem Basamakları
Öneriler
 Dikkatli olunuz.
Haber bilgilerini, öncelik ve öneme göre
 Gerekirse öğrenme faaliyetine geri
sıralayınız.
dönerek konuları tekrar ediniz.

Haber görüntülerini izleyiniz.

 Görüntüleri izlerken time code almayı
unutmayınız.
 Haberiniz için gerekli olan tüm
görüntülerin olup olmadığını kontrol
ediniz.
 Görüntünün anlattığı unsurlara mümkün
olduğunca metinde yer vermeyiniz.

Sunucu metnini yazınız.

 Bilgilerinizi tekrar gözden geçiriniz.
 Dikkatli olunuz.
 Sunucu metninin ilgi çekici ve haberi
kapsayan şekilde olması gerektiğini
unutmayınız.

Haberinizi yazınız.

 Dikkatli olunuz.
 Haberinizi destekler nitelikteki bilgileri
tekrar gözden geçiriniz.

Haberin kurgusunu yapınız.

 Haberinizin süresine karar veriniz.
 Televizyon haberciliğinde kabul edilir
standart sürenin 1,05- 1,10 dakika
olduğunu unutmayınız.
 Aldığınız time code göre dikkatli bir
şekilde haberinizin kurgusunu yapınız.
 Görüntü ve metnin bir bütünlük
içerisinde olmasına özen gösteriniz.

Haberi şekil ve içerik açısından kontrol
ederek gerekli düzeltmeleri yapınız.

 Haberinizi dikkatli bir şekilde izleyiniz.
 Haberinizdeki yazım yanlışlarını
düzeltiniz.
 Haberinizdeki mantık hatalarını
düzeltiniz.
 Haberinizdeki anlatım bozukluklarını
düzeltiniz.

Haberinizi teslim ediniz.

 Haberinizi sorumlu kişiye teslim ediniz.
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Gözlenecek Davranışlar

Evet

Hayır

Haber bilgilerini öncelik ve öneme göre sıralayabildiniz mi?
Haber görüntülerini izlediniz mi?
Haber girişi yazabildiniz mi?
Haberin gövdesini yazabildiniz mi?
Haberin kurgusunu yaptınız mı?
Haberi, şekil ve içerik açısından kontrol ederek gerekli
düzeltmeleri yapabildiniz mi?
Haberinizi teslim ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınız arasında “hayır” yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
Eğer “hayır” cevabı vermişseniz, yapamadığınız işlemi ve varsa konularını tekrar ederek ya
da öğretmeninizden yardım alarak eksiğinizi gideriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki ifadeleri dikkatli bir şekilde okuduktan sonra 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) Hiçbiri
2.

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

3.

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

4.

Televizyon kanallarında en fazla haber yapılan spor alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Basketbol
B) Güreş
C) Futbol
D) Halter

5.

Aşağıdakilerden hangisi spor servislerindeki organizasyon içerisinde yer almaz?
A) Spor müdürü B) Editör
C) Muhabir
D) Metin yazarı
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

6.

Türkiye’de etkinlik gösteren …………..spor federasyonu bulunmaktadır.

7.

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

8.

Spor haberlerinin
izlenmesidir.

9.

Spor servislerinde ………………. genellikle bir gün önceden belirlenmektedir.

10.

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

en

önemli

özelliği,
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…………………..

tarafından

bizzat

Aşağıdaki ifadeleri dikkatli bir şekilde okuyarak doğru ise D’yi yanlış ise Y’yi
işaretleyiniz.
11.

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

12.

Spor haberciliğinde amatör spor haberlerine yer verilmelidir.

D( ) Y( )

13.

Spor haberlerinin kendine özgü bir dili ve üslubu vardır.

D( ) Y( )

14.

Spor muhabiri, hangi yayın organında görev alırsa alsın habere yakın olmak
zorundadır.
D( ) Y( )

15.

Spor muhabiri, haber kurgulamayı bilmek zorunda değildir.

D( ) Y( )

DEĞERLENDİRME
Verdiğiniz cevapları, cevap anahtarı ile karşılaştırarak performansınızı ölçünüz. Bu
öğrenme faaliyeti ile ilgili eksikleriniz varsa eksiklerinizi öğrenme faaliyetinden ya da
öğretmeninizden yardım alarak giderebilirsiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Modülü bitirdiniz. Modül sonunda kazanacağınız yeterliği kazanıp kazanmadığınızı
ölçen bir ölçme aracı, öğretmeniniz tarafından hazırlanarak size uygulanacaktır. Bu
uygulama sonucunda bir üst modüle geçip geçemeyeceğiniz size öğretmeniniz tarafından
bildirilecektir.
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CEVAP ANAHTARI
CEVAP ANAHTARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

D
B
A
C
D
50
Spor
Muhabirler
Gündem
Etkinliğin
D
Y
D
D
Y
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