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Demokrasinin ve kurumsal endüstriyel medyanın derin kriz içine gir-
diği günümüzde, gazetecilik mesleği ve bu mesleğin üstlendiği ger-
çeklerin halka duyurulması görevi giderek daha da hayati bir konu 
haline gelmiştir. Çünkü başlangıcından beri varlığını dördüncü güç 
olma niteliğine borçlu olan basın/medya artık bu görevini hakkıyla 
yerine getiremez olmuştur. Bu nedenle basının üstlendiği bu görevi 
büyük ölçüde beşinci güç olarak da tanımlanmaya başlanan yurttaş 
inisiyatifleri ve sivil toplum kuruluşları devralmaya başlamıştır. Ancak 
gazetecilik mesleğinin tarihsel süreç içinde oluşmuş norm ve değer-
lerinin gözden geçirilerek bu inisiyatifler tarafından ivedilikle benim-
senmesine de ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü bu değerlerden yoksun 
bir gazetecilik aynı zamanda toplumsal bütünlüğe tehdit oluşturacak 
bir araca da dönüşme riski taşımaktadır. Bu riskin izlerini yalan ha-
berlerin siyaseti imkânsız hale getirecek derecede yaygınlaşmasıyla 
yakından gözlemliyoruz.
Bu kitap, gazeteciliği hak temelli bir perspektifle Türkiye’deki sivil top-
lum kuruluşları arasında yaygınlaştırmayı hedefleyen Avrupa Birliği 
projesinin somut çıktılarından birisidir. Kitapta kriz içindeki gazetecilik 
mesleğini hak temelli bir perspektifle yeniden değerlendirmek amaç-
lanmıştır. Bu sayede sivil toplum kuruluşlarının hak mücadelelerini ken-
di haberlerini yaparak etkili bir şekilde kamusal varlık göstermelerini 
sağlayacak bir perspektif sunmak hedeflenmiştir. 
Hak mücadelesine adanmış bir gazetecilik, aynı zamanda gerçeklerin 
ne pahasına olursa olsun dile getirilmesiyle mümkündür. Gerçekleri 
yaşamı pahasına dile getiren Araştırmacı Gazeteci Uğur Mumcu’nun 
anısına kurulmuş olan um:ag Vakfı ve Avrupa Birliği Türkiye Dele-
gasyonu işbirliğiyle çıkarılan bu kitabın hak temelli gazeteciliğin sivil 
toplum kuruluşları arasında ve bütün toplumsal alanda yaygınlaşma-
sına vesile olmasını umuyoruz. 
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Yayın Teknikleri
Duygu Demirdağ1

Giriş

Televizyon, halen Türkiye’de nüfusun büyük kısmının habere 
ulaşmada tercih ettiği birinci kaynaktır. Sivil toplum örgütle-
ri saha çalışmalarını daha geniş bir kitleye duyurabilmek adı-
na televizyon yayınlarını etkili bir mecra olarak görmektedir. 
Bunun yanı sıra sosyal medya platformlarının yaygınlığı, tıpkı 
kurum ve tüzel kişilikler gibi, sivil toplum örgütlerine de ken-
di yayın organlarını oluşturma imkânı sağlamıştır. Sivil toplum 
örgütlerinin yürüttüğü yayıncılık süreçlerindeki temel eksikli-
ğin, haber mecralarıyla iletişim kurulması ve yayın süreçlerine 
katılırken kullanılacak teknikler olduğu gözlemlenebilmektedir. 
Bu yüzden, yayın tekniklerine dair hazırlanan içeriklerde, sivil 
toplum örgütü temsilcilerini hem mikrofonu tutan muhabir ve 
spiker görevinde hem de sorulan sorulara yanıt veren, bilgisine 
başvurulan uzmanlar olarak kabul etmek, sahadaki üretimin sü-
rekliliği ve çok yönlülüğü bakımından önemlidir.

Bu yazıda televizyon yayıncılığının uygulama alanları altı 
farklı başlık altında incelenecektir. Bu başlıkların ilki olan, Haber 
Merkezinin İşleyişi bölümünde, 24 saat haber üretimine devam 
eden bir haber merkezinin çalışma sistemi anlatılacak, ana akım 
kanallar ve haber kanalları arasındaki temel yayıncılık farkları 

1 Gazeteci, haber sunucusu.



196

ve özellikleri ele alınacaktır. Televizyon Yayıncılığında Haber For-
matları ve Yayın Formatları başlıklarında, özellikle kendi yayın 
mecralarını oluşturmak isteyen sivil toplum örgütleri için, tele-
vizyondan sosyal medya mecralarına adapte edilebilecek mo-
dellerin anlatılması hedeflenmiştir. Sahada Habercilik bölümünde, 
televizyon yayıncılığının temel noktası kabul edilen muhabirlik 
mesleğine dair genel bir fotoğraf sunulmakta ve sahadan yapı-
lan yayınlarda dikkat edilmesi gereken noktalar özetlenmekte-
dir. Stüdyoda Habercilik başlığı, canlı yayın trafiğini, hem yayını 
yürüten spiker hem de yayına katılan uzman konukların bakış 
açısıyla incelemekte ve sivil toplum örgütü temsilcileri için can-
lı yayın deneyimini daha kolay hale getirebilecek öneriler sun-
maktadır. Uygulama alanlarının son maddesi olan Bir Hikâye 
Anlatıcısı Gibi Düşünmek bölümünde, sivil toplum örgütlerinin 
sahadaki çalışmalarının nasıl haber formuna getirilebileceği, 
istenen mesajın nasıl daha etkin biçimde verilebileceği örnekler 
ve hikâye yaratım şablonu üzerinden anlatılmaktadır.

Haber Merkezinin İşleyişi

STÖ’ler için haber akışının kesintisiz devam ettiği haber kanalla-
rında seslerini duyurmak, ana akım kanallara nazaran hem daha 
kolay hem de daha etkilidir. Ana akım kanallarda günde bir sa-
atlik ana haber kuşağı ve genelde iki saat süren sabah haberleri 
haricinde haber içerikli bülten ve programların olmaması, bu ku-
şaklar için seçilen haberleri daha sınırlı hale getirir. Oysa haber 
kanalları, içerik çeşitliliğine daha açık, süre ve canlı yayın im-
kânları bakımından da daha zengindir. Bir haber kanalının haber 
merkezinin çalışma prensipleri ana akım kanallardan farklıdır. 
Haber kanalları 24 saatlik canlı yayın akışını yürütür. Prime-time 
kuşağı yayınları ve haber programları için özel çalışan ekipler 
dışında, tüm gün, 4 sabit vardiyaya bölünür. Haber merkezi ça-
lışma şemasında, tüm servislerin bağlı olduğu editör masası ya-
yına verilecek her bilgi ve görüntünün son kontrolünden sorum-
ludur. Editör masası, son dakika bilgileri, alt yazıların güncelliği, 
akıştaki değişiklikler dâhil olmak üzere anlık gelişmeleri takip 
eder ve ekrana taşır. Haber servisleri, editör masasıyla bağlantılı 
çalışır.
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Servisler:

– Ankara Büro
– Yurt Haber
– Dış haber
– Ekonomi Servisi
– İstanbul/İstihbarat Servisi
– Spor Servisi
– Writer Masası
– Kültür -Sanat Servisi gibi birimlere ayrılır.
Bu birimler, kendi alanlarına özel haber ve içerikleri sahadaki 

muhabirler aracılığıyla üretir, aynı zamanda ajanslardan gelen 
haberleri düzenleyerek, yayına hazır hale getirirler. Writer ma-
sası, sıcak gelişmelerin hızlıca yayına verilmesi için çalıştığı gibi, 
yazılı haberleri de televizyon formatına uygun hale getirmekle 
sorumludur. Tüm birimlerin hazırladığı haberler önce yazılı hal-
deyken editör onayından geçer, ardından kurgusu tamamlanan 
“paket haber”, yayına verilmeden önce yeniden kontrol edilir. 
Haber dilindeki bütünlüğü sağlamak adına bu kontrol kimi ha-
ber merkezlerinde tek editör sorumluluğunda olabileceği gibi, 
bazı durumlarda da servis şefleri tarafından yürütülür.

Televizyon Yayıncılığında Haber Formatları

VO/GRAF:

Görüntü üzerine okunan ses anlamına gelen “Voice Over” ve 
harita ya da grafik görüntüye referans veren “graphic” kelime-
lerinden oluşan VO/GRAF, haber kanallarında sıklıkla kullanı-
lan bir formattır. Canlı yayın sırasında, ekrana verilen görün-
tü üzerine haber spikerinin seslendirdiği içeriklerden oluşur. 
Özellikle sıcak gelişmelerin aktarılması durumlarında, haberin 
montajlanmasına vakit olmadığında kullanılır. Haber konusu 
olan bölgeyle/şehirle/ülkeyle ilgili bilgi verilmek istendiğinde, 
son dakika bilgisi sayılabilecek bir yazılı açıklama aktarılacağı 
zaman, haber, kurgulanmak için yeterince detaya sahip olma-
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dığında ana hatlarıyla aktarmak için kullanılır. VO/GRAF haber 
metinlerinin süresi mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.

Paket Haber:

Haber metninin seslendirilmesi, yapılan röportaj ve çekilen/
arşiv görüntülerin ayrıca eğer gerek varsa muhabir anonsunun 
da eklenmesiyle oluşturulan, süresi belli olan ve yayına hazır 
hale getirilen haber formatı ekranda en çok izlediğimiz yayın 
türüdür. Özel haberler, röportajlar, analiz haberleri gibi derinle-
mesine inceleme isteyen başlıklarda süre 3 dakikaya kadar uza-
yabilir. İdeal paket haber süresi 1.15-1.30 dakika arasındadır. 

SOT Görüntü:

Ekranda sadece yapılan önemli bir açıklamanın kısa bölümü-
nü ya da olayı izlediğimiz video görüntülerdir. Yayın öncesi üze-
rine ses okunmadığı gibi yayın sırasında spiker tarafından bir 
yorum ya da seslendirme de yapılmaz. Süresi 1 dakikadan daha 
uzun olan SOT görüntüler, paket haber haline getirilir. Bu forma-
tı kullanmaktaki amaç, çarpıcı görüntü ya da sesi, olduğu haliyle 
izleyiciye aktarmaktır. Son dakika gelişmeleriyle ilgili görüntülü 
açıklamalar için yaygın olarak kullanılır.

KAM /SPK:

Haberin içeriğinin paylaşıldığı anons metnine verilen isimdir. 
Bu bölümden sonra paket haber, SOT ya da VO/GRAF görün-
tü ekrana gelir. KAM/SPK mutlaka kısa olmalıdır. Görüntülü 
haberin ilk cümleleri ya da muhabirin haber içindeki anonsu, 
spikerin anonsunda tekrar edilmemeli ve içeriğe dair özet bilgi 
verilmelidir.  

Yayın Formatları
Haber Kuşakları:

Ana Haber, sabah haberleri, gün içi kuşaklar, ekonomi bülten-
leri, spor bültenleri gibi düzenli olarak tekrar edilen yayınlardır.

Haber kuşağına özel görsel ve işitsel yayın temaları (jenerik, 
grafik- animasyon seçimi, dekor) ve çekim planları belirlenir.
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Haber merkezlerinde, her haber kuşağından sorumlu bir spi-
ker, içeriği belirleyen bir editör, bazı durumlarda canlı yayını 
idare eden ikinci bir editör, reji ekibi bulunur. Haber spikeri ve 
editör, gün içinde ağırlıklı olarak sabah ve akşamüzeri yapılan 
haber toplantılarından gelen bilgiler ışığında akışı, seçilecek ve 
odaklanılacak haberleri, yayın türlerini belirlerler. Manşet konu 
olarak belirlenen konular genelde girişte verilen bir analiz haber, 
ardından konuk ya da muhabir bağlantılarıyla zenginleştirilir.

Canlı Yayın/Saha Bağlantıları:

Haber takibindeki muhabirlerin ya da konuyla ilgili sahada 
bulunan konukların yaptığı bağlantılardır. Konuya göre değiş-
mekle birlikte, muhabir bazen yanındaki konuğuyla beraber 
yayını stüdyodan devralır ve yürütür. Konuğun stüdyo yerine 
haberin gerçekleştiği sahada olması durumunda, söyleşi canlı 
yayını idare eden spiker tarafından gerçekleştirilir.

Wall Anlatım:

Savaş, operasyon, doğal afet, salgın gibi durumlarda bölgeyi 
anlatan coğrafi, siyasi haritaların yansıtıldığı duvar genişliğin-
deki ekranların yardımıyla yapılan yayınlardır. Haber spikeri ve 
uzman konukların birlikte yürüttüğü yayınlarda, büyük resmi 
tahlil edebilmek ve sahadan gelebilecek görüntü eksikliğine kar-
şı anlatımı görsel olarak zenginleştirmek adına bu yöntem seçi-
lir. Araştırma, anket, seçim sonuçlarının analizi için de kullanılan 
bir anlatım biçimidir.

Prime-Time Haber Programları:

Saat 18:00-21:00 arasındaki yayınlar “prime-time” kuşağı ola-
rak adlandırılır. Ağırlıklı sebebi televizyon kanallarının reklam 
ve sponsorluk gelirlerinin önemli bir bölümünü bu kuşaktan 
elde etmesidir. Ana Haber, günü özetleyen ve analiz eden haber 
programları bu kuşakta yer alır.

Tartışma Programları:

Haber kanalları özelinde saat 21:00 ve sonrasında devam eden 
programlar da “prime time” kuşağı olarak kabul edilmektedir. 
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Tartışma programları bu bölümün bel kemiğini oluşturur. Bir 
moderatör yönetiminde belirli konuların ele alındığı programlar, 
reyting ve reklam geliri beklentisinin yüksek olduğu saatlerdir.

Özel Haber Yayınları:

Kongreler, anma törenleri, bayramlar, yıldönümleri, yaklaşan 
ya da yaşanmakta olan ve toplumun büyük kısmını etkileyen 
kitlesel olayların incelenmesi için yapılan, uzun süreli kesinti-
siz yayınlardır. Son dakika yayınlarından farkları, yayının daha 
önceden editörler tarafından planlanmış olması ve akışın buna 
göre yönetilmesidir. 

Sahada Habercilik

Muhabirler canlı yayın yaparken nelere dikkat eder?

NET OLUNMALI
Yayın yapan muhabir ve spiker tarafından bilinmesi gereken 

en temel kural; haberi ve hikâyeyi net bir dille anlatmaktır. 
Örneğin;
Dezavantajlı kadınlar ile çalışan bir sivil toplum örgütü habe-

rinde, kadınların sürdürülebilir geçim kaynağına sahip olması, 
topluma entegrasyonu, sosyal ve kültürel dokuya bağlı kalın-
ması gibi hedeflerin genel temalar olarak vurgulanması yerine, 
sivil toplum örgütünün odağında olan aynı kadınların, eğitim 
almayan, işsiz, çocuklarına baktığı için çalışamayan, şiddet 
gördüğü evlerde yaşamaya devam eden, altı aylık yasal devlet 
korumasından sonra güvensiz koşullarda kalan insanlar olduğu 
anlatılmalıdır. Verilmek istenen mesaj, kavramlardan ziyade du-
rumu açıkça ortaya koyan ifadeler yoluyla aktarılmalıdır. 

VERİ KULLANILMALI
Haberi yapan muhabir ya da kaynak konumundaki STÖ tem-

silcisi için elindeki bilgiyi görsel ve yazılı veri haline getirmek 
konuyu detaylı işlemek bakımından önemlidir. Haber konusu, 
akademik çalışmalar ve araştırma yöntemleriyle veri haline ge-
tirilemediyse, STÖ’nün elindeki saha çalışmaları üzerinden de 
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küçük ölçekte fotoğraflanabilir. “Fatih’te yaşayan Suriyeli mülte-
cilerin yüzde 80’i kaçak işlerde çalışıyor.” gibi bir örnek, bu alan-
da çalışanlar için son derece sıradan görünse de izleyici, miktar 
ve oranlar üzerinden ilerleyen anlatımları daha iyi hatırlamakta 
ve içselleştirmektedir. 

SÖZ VERİLMELİ
Haberi yayına hazırlayan muhabir ya da canlı yayında işle-

yen spiker, o yayının sonunda izleyicinin elde edeceği bilgiyi ya-
yının başında açıkça vurgulamalıdır.

“Bu yayının/söyleşinin sonunda mutlaka şu üç bilgiye sahip 
olacaksınız.”

“Sıcak gelişmeyle ilgili kesin olarak bildiğimiz şey …’dır.”
“Bu süreçle ilgili mutlaka vurgulamamız gereken konu 

…’dır.” gibi cümlelerle çoğaltılabilecek örnekler, öncelikle spe-
külatif bilgilerle doğru haber arasına net bir mesafe koyar. Ayrıca 
izleyicinin takip ettiği ve bilgi kirliliğinin yoğun olduğu konular-
la ilgili belirgin bir tabloyu gözlemlemesine imkân verir. Yayın 
yasaklarının çok hızlı ve çok sık uygulandığı örneğin, saldırı, 
katliam haberlerinde, izleyiciye aktarılabilecek sınırları açıkça 
ifade etmek de yayıncının sorumluluğundadır.

KISA TUTULMALI
Röportajların kurgulanmasıyla oluşturulan paket haberlerin 

süresi son derece kısa olduğu ve aynı habere röportaj haricinde, 
haber metni, muhabir anonsu, grafik bilgiler de eklendiği için, 
haberdeki mesajın çok kısa halde verilmesi önemlidir.

EYLEM ÇAĞRISI YAPILMALI
Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik Hak Temelli Gazetecilik 

Eğitimi’nin odağında bu pratiği hem haberciler hem de STÖ’ler 
için yaygınlaştırma amacı olduğu için, yayınların odağında da 
bu amaca yönelik adımlar var. Bunlardan biri, sivil toplumun 
sesini duyurmaya yarayacak bir eylem çağrısını yayının bütü-
nüne yaymaktır. Yayının sonunda izleyici, bahsi geçen haber 
hikâyesine nasıl dâhil olacağını ve hatta nasıl yardım edeceğini 
bilmelidir. Hikâyeyle ilgili adım atma, yardım etme, farkındalık 
yaratma sürecine nasıl katılacağını ve haber kaynağına nasıl ula-
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şacağını öğrenmelidir. Örneğin, haberin odağında bir sivil top-
lum örgütünün kampanyası ya da çağrısı varsa, STÖ’nün ismi ve 
ona ulaşılabilecek doğru kaynaklara atıf yapılmalıdır.

Stüdyoda Habercilik

YETKİN KONUKLAR ARAŞTIRIN
İyi bir yayının en önemli kısmı, hazırlık süresidir. Soruların 

doğru seçilmesi kadar, konuğun alanında yeterli olması da 
önemlidir. Kendi mecraları için canlı yayın yapmayı hedefleyen 
sivil toplum örgütleri, belirli bir alanda sürekli aynı isimlere soru 
yöneltmek yerine, araştırma sürecine devam eden, donanımlı 
farklı uzmanların bilgisine başvurarak fikir ve ifade çeşitliliği 
yaratabilir.  

SOHBET EDİN–SORGUYA ÇEKMEYİN
Yayıncılığın temel hedefi, sorulan soruya yanıt almaktır. Da-

vet ettiğimiz konuk, bizimle zıt görüşlere sahip olduğunda dahi 
amaç konuğu sorguya çekmek ya da azarlamak değil, kendi ba-
kış açısını anlatmasına imkân vermek ve merak ettiğimiz, haber 
değeri taşıyan sorunun cevabını almaktır. Özellikle, İnstagram, 
YouTube gibi sosyal medya mecraları üzerinden yapılacak sivil 
toplum örgütü yayınlarında, konukla sohbet edebilmek, röpor-
tajın ve yayının başarısı için önemlidir.

AYNI SORUYU, FARKLI ZAMANLARDA, FARKLI FORM-
LARDA SORUN

Herkesin cevaplamaktan hoşlanmayacağı sorular olabilir. Bu 
noktada, habercilerin çokça kullandığı bir yöntem, kilit derecede 
önemli soruya, olumsuz tepki gösterilmesi halinde, bir sonraki 
konuya geçmesi ve ardından yayının ilerleyen kısımlarında aynı 
soruyu farklı içeriklerle yeniden sorması şeklindedir. Genç işsiz-
liği ile ilgili yapılan bir yayını ele alalım. Doğrudan sorduğumuz 
ilk soru, “Genç işsizliği oranlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” 
şeklinde olsun. Yanıt olarak, bu sorunun gençler ve eğitim ha-
yatlarıyla ilgili yapılan bir yayının konusu olmadığı cevabını al-
dığımızı varsayalım. Kaldığımız yerden röportaja devam edip, 
birkaç soru sonra, “Eğitimlerini tamamlayan gençler, iş bulma 
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yolunda nelerle karşılaşacak? Onlara tavsiyeleriniz ne olur? İşle-
ri kolay mı?” gibi daha öznel bir bağlantı kurup devamında yine, 
istatistiklerle ilgili sorumuzu hatırlatabiliriz. Önemli olan röpor-
taj içerik ve yönetimini konuğa bırakmadan, hazırlık aşamasın-
da belirlediğimiz, haberin olmazsa olmazı kabul edilen sorulara 
yanıt alabilmektir.

KARŞI TARAFI DİNLEYİN
Yalnızca yayın yaparken değil, gündelik hayattan sosyal 

medyaya kadar en sık karşılaştığımız sorun; karşımızdaki kişi-
nin anlattıklarını dinlememektir. Bir canlı yayının yarattığı heye-
can, panik, süreyi doğru kullanma ve söyleyeceklerini unutma-
ma baskısı da eklendiğinde bu durum daha da belirgin hale gelir. 
Hâlbuki yayın öncesi ne kadar fazla hazırlanmış olursak olalım, 
iyi soru, tam da karşımızdaki kişinin sözü bıraktığı yerden so-
rulur. Yayın öncesinde hiç aklımıza gelmeyen bir bakış açısıyla, 
konuğumuzu dinlerken karşılaşırız. Bu konudaki en etkili öneri, 
ister soru soran ister yanıt veren olun, uzun metinler yazıp ez-
berlemek ve yayında okumak yerine, konuya dair en önemli bö-
lümleri birkaç kelimeyle not alarak röportajı gerçekleştirmeniz 
şeklindedir. Mutlaka söylenmesi gereken birkaç maddeyi hatır-
latan kelimeleri not aldıktan sonra yayının akışındaki besleyici 
olacak bilgilere ve yorumlara açık olunmalıdır.

YAYINI KİMİN YÖNETTİĞİNİ HATIRLAYIN
Profesyonellerin dahi karşılaşabildiği bir konu, yayın hâkimi-

yetinin dengesizliğidir. Bazen yayın tecrübesi, kıdemi, yaşı bü-
yük olan konuklar, içeriği, süreyi kendi istedikleri gibi yönetme 
eğiliminde olabilirler. Yayın deneyimi fazla olmayan bir sivil top-
lum temsilcisiyseniz, bu durum karşınızdaki uzman konuğun 
tek başına konuştuğu, bağlamından kopuk, sıkıcı ve bütünden 
ziyade konuşan kişiyi ilgilendiren bir sürece dönüşebilir. Yayın 
yönetimini yapan spiker/muhabir, belirli bir süre içinde, önemli 
olan tüm sorulara yanıt alabilmek için zaman zaman araya gir-
meli, gerektiği durumlarda konuğun sözünü kesmeli ve sorulan 
soruya yanıt verilmediyse, soruyu yeniden hatırlatmalı ve net 
sorular sormalıdır.
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“BLOCKBUSTER” SORULARI İHMAL ETMEYİN
Her röportajın ve haberin mutlaka sorulması gereken, çok 

net ve manşeti belirleyen soruları vardır. “Blockbuster” olarak 
tanımlanan bu sorulara konukların; “Evet. Hayır. Katılıyorum.”  
türünde ayrıntısız cevaplar vermemesi için sorunun, spikerin 
yorumunu içermemesi gerekir. Örneğin; “Yeni infaz yasasıyla 
birlikte çocuk tecavüzcülerinin dışarı çıkacak olması sizce de va-
him değil mi?” yerine, “İnfaz tasarısı yasalaşırsa, hapishane kapı-
sından yaşadığımız mahalleye kimler gelebilir?” şeklinde cevabı 
karşı taraftan duymaya yönelik biçimlerde soru hazırlanmalıdır. 
Yayının ana fikrini ve haber değerini belirleyen sorular, genel-
de girişte konuğu söyleşiye hazırlayan birkaç sorunun ardından 
yöneltilir. Hangisinin, “esas soru” olduğuna karar vermek için 
spikerin kendisine, “Bu soru olmadan, röportaj tamamlanabilir 
mi?” diye sorması gerekir.

MUTLAKA SORULAN SORUYA CEVAP VERİN!
(CEVABIN NE OLDUĞUNU BİLMİYORSANIZ BİLE!)
Bir canlı yayına katılan konuk ve yorumcuların en sık düş-

tükleri hata, sorulan soruya yanıt vermek yerine, yayın öncesi 
tasarladıkları akışa uygun cevaplar vermeleridir. Mutlaka ve-
rilmek istenen bir mesaj olması halinde dahi, öncelikle yönelti-
len soruyu yanıtlamak, gerekirse bu cevabı kısa tutarak, vurgu-
lanması gereken konuya geçiş yapmak gerekir. Sorulan soruya 
yanıt vermemek, yayını idare eden kişi tarafından sözünüzün 
kesilmesine, akışın bozulmasına neden olabilir. Hem konukların 
hem de muhabirlerin hatırlaması gereken bir diğer temel kural, 
konu hakkında bilgimiz olmadığı zaman bunu açıkça söylemek-
tir. Yayıncı sorumluluğu gereği, sorunun cevabını bilmiyorsak 
bile, izleyiciye bu konuda araştırma yapıp, yeniden bilgi verebi-
leceğimizi söyleyebilir ve takip eden yayınlarda konuyu yeniden 
gündeme getirebiliriz.

BİLGİ VERİN, BAĞ KURUN, DUYGU YARATIN!
Başarılı bir yayının sonunda bu üç soruya olumlu yanıt vere-

bilmek gerekir:
İzleyici bu yayının sonunda, öncesinde bilmediği gerçekleri 

öğrendi mi? 
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İzleyici, mücadele ve emek verilen konuyla ilgili bir bağ ku-
rabildi mi?

Bu konuda duygu, yani farkındalık yaratılabildi mi?
Yayında bilgi verilip bağ kurulması, sürecin seyri açısından 

çok önemli olduğu gibi, hedeflenen kamuoyunu yaratma konu-
sunda da değerli bir adımdır. 

Bir Hikâye Anlatıcısı Gibi Düşünebilmek
HİKÂYENİN 9 SORUSU:
1: HER MECRA ULAŞILABİLİR Mİ?
2: NEDEN ÖNEMLİ?
3: KİMİNLE KONUŞUYORSUN?
4: MALZEME NE?
5: RİSK ALAN KİM?
6: SIRADAN BİR İNSANIN BAKIŞ AÇISIYLA GÖRÜLEBİ-

LİR Mİ?
7: KÜÇÜK ÖLÇEKTE GÖRMEK MÜMKÜN MÜ?
8: DEVAMI VAR MI? FİKRİ TAKİP YAPILABİLİR Mİ?
9: ÇENGELİ NE?
HER MECRA ULAŞILABİLİR Mİ?
Sivil toplum örgütleriyle ilgili haberlerin ana akım mecralar-

da daha görünür hale gelmesinin yollarından biri, bu alanlarda 
çalışan gazetecilerle kurulacak iletişimin sürekli olmasıdır. Tele-
vizyonların haber merkezlerinde ağırlıklı olarak, çevre, adalet, 
sağlık, eğitim gibi başlıklarda çalışan muhabirler vardır. Kendi 
çalışma sahanızla ilgili konularda, haber merkezlerinin genel 
e-posta adreslerine basın bülteni göndermek yerine konuyla il-
gili muhabirlere doğrudan ulaşmak, içeriği özetleyen bir mail 
atmak ve neden haberleştirilmesi gerektiğiyle ilgili başlıklarla 
desteklemek daha etkili olabilir. 

Paket haberlerin büyük kısmında, haberi yapan muhabir ve 
kameramanın ismi yer almaktadır. Burada amaçlanan sürdürü-
lebilir bir iletişim olmalıdır. O gün gerçekleşecek bir etkinlik du-
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yurusunu paylaşmak yerine, uzun vadede gündem olacak konu-
larla ilgili gazetecilerle iletişim halinde kalınmalıdır. Uluslararası 
yayın yapan medya kuruluşlarında yer alan “Gelecek Planlama 
Birimi”, sivil toplum bünyesinde de hayata geçirilebilir. Televiz-
yon ve dijital mecralardaki planlama birimleri, yaklaşan toplum-
sal olaylar, beklenen doğa olayları gibi konularda önceden hazır-
lık yapar, konunun hangi yöntemlerle nasıl işleneceğini belirler, 
çoğu durumda bunu izleyicinin de katılabileceği bir proje haline 
getirir. Burada, medyanın yalnızca olanı takip eden değil, bir 
konuda kamuyla birlikte tavır alan rolünde olduğunu görürüz. 
CNN International, #CALLTOEARTH kampanyası gibi.2 

Sivil toplum örgütlerinin bakış açısıyla gelecek planlama biri-
mi kurmak, kendi çalışma alanlarıyla ilgili gazetecileri önceden 
bilgilendirmeyi ve izleyicinin katılımıyla gerçekleşecek toplum 
yararına bir eylem, proje için medyayı sürece dâhil etmek anla-
mına gelir. Çoğu zaman bu iletişim, gazeteciyi uzman olmadığı 
bir sahada besleyen bir süreç anlamına gelir. Haberin fikri takibi-
nin yapılması konusunda kolaylık sağlar. Üç ay sonra gerçekle-
şecek bir projeye dair, haber yapılma beklentisi olmadan da bilgi 
notları paylaşmak, kentle ilgili başlayacak bir proje ya da kanun-
laşması beklenen bir yasa teklifiyle ilgili varsa riskleri, tehlikeyi 
ve nelerin değişeceğini net bir çerçeve halinde anlatan bilgi not-
ları göndermek bu mecraları STÖ’ler için ulaşılabilir kıldığı gibi, 
çalışmaların çok daha doğru aktarılmasını sağlar.

NEDEN ÖNEMLİ?
Haber olmasını istediğimiz konu, yayında anlatacağımız me-

sele, neden önemli? Neden haber ve gündem olmalı? Toplum 
yararı için çok değerli çalışmaları, genelde çok kısıtlı imkânlarla 
hayata geçiren sivil toplum örgütlerinin kendilerini anlatma ko-
nusundaki yetersizlikleri aslında bu değerli eylemlerin önemini 
net biçimde vurgulamamalarından ileri geliyor. Küçük bir yerle-
şim alanında, sadece küçük bir grubu ilgilendiriyor gibi görünen 
bir alanda çalışan STÖ’ler, aslında bireyden başlayarak toplum 
ve dünya için hizmet vermektedir. Örnek vermek gerekirse, arı 

2 Bkz. https://edition.cnn.com/interactive/call-to-earth/#/ 
(Erişim Tarihi: 19.07.2020).
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üreticilerinin ihtiyaç ve sorunları özelinde çalışan bir STÖ, halkın 
güvenli gıdaya ulaşma sorunundan, ekolojik sıkıntılara kadar 
bütünü ilgilendiren çok önemli konularda çalışmaktadır. Dola-
yısıyla, haberin ya da yayının önemini belirlerken, herkesin an-
layacağı kadar basit, sade ifadeler seçmek ve anlatılan hikâyenin 
kimlerin hayatını etkilediğini açıkça belirlemek gerekmektedir.

KİMİNLE KONUŞUYORSUN?
STÖ’lerin ulaşmak istediği izleyici, pasif olarak tarif edilebi-

lir. Çok ve sürekli uyaranlara maruz kalan seyirci, takipçi için 
içlerinden birine odaklanıp bu konuda eyleme geçmek kolay de-
ğildir. Bu sebeple, izleyici dinamiklerini iyi tahlil etmek önemli-
dir. İletişimi sürdürme yollarından ilki, izleyende duygu uyan-
dırmaktır. Yapılan saha çalışmalarının izleyenin hayatında nasıl 
büyük bir etkisi olduğu, izleyeni neden ilgilendirmesi gerektiği 
vurgulanmalıdır. Anlatım dili, gün içinde yaşadığınız bir olayı, 
bir yakınıza anlattığınız yalınlıkta olmalı, izleyiciyi habere dâhil 
etmek üzere samimi ve aslında son derece kişisel olabilecek bir 
üslup belirlenmelidir.

MALZEME NE?
Görsel uyaranların, işitsel uyaranlara göre insan zihninde 

40,000 defa daha kolay işlendiği bilinmektedir. Televizyon ya-
yıncılığı özelinde anlatılan hikâyeyi görmeye ihtiyaç duyarız. 

Örneğin;
Diyarbakır’da görme engelli bireylerin günlük rutinlerini 

gerçekleştirirken yaşadıkları zorlukları anlatan bir haberi görsel-
leştirmenin yolu o deneyime eşlik etmek olabilir. 

Bir eğitim kurumunun rehber öğretmeni olan görme engelli 
bireyin, okula gitme yolculuğunu haberleştirmek için, kamera-
man ve muhabirin öğretmenin evinden onunla birlikte ayrılıp, 
merkezdeki eğitim kurumuna gidişine kadar takıldığı engelleri 
onunla birlikte deneyimlemeleri ya da sadece tanık olmaları, şe-
hirlerin bu konudaki eksiklerini sıralayan bir anlatım yapmaktan 
çok daha etkilidir. İzleyiciyi görsel ve duygusal anlamda habere 
dâhil etme imkânı bulunabilir.
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RİSK ALAN KİM?
Anlatacağımız hikâyede risk alan, bedel ödeyen, hayatı deği-

şen kim/kimler? Bu hikâyede kahramanlar kim ve onların hikâ-
yesini anlatmak neden önemli sorusuna haber çatısını kurmaya 
başlarken yanıt verilmelidir. İzleyicinin haberi, kavramlar üze-
rinden yorumlamak yerine yaşayanlarla bağ kurmasını sağlama-
sı bakımından da etkilidir.

SIRADAN BİR İNSANIN BAKIŞ AÇISIYLA 
GÖRÜLEBİLİR Mİ?
Aslında yaşadığımız her olay, ekrana taşınan her haber bir 

yönüyle “sıradan” insanın hayatını olumlu ya da olumsuz etki-
ler, uzun veya kısa vadede şekillendirir. Kitlesel sonuçları olan 
bir haberi, bireyin bakış açısı üzerinden anlatmak, bütünle iliş-
kiyi koparmadan farklı bakış açılarının varlığını hatırlamamızı 
sağlar. Yaklaşan seçimlerle ilgili kararsız seçmenin oranını an-
ketler üzerinden haberleştirip yorumlamanın yanı sıra, kararsız 
seçmenlerin kimler olduğunu sormak, bakış açısını bireyselleş-
tirmek adına etkili bir yoldur.

CNN Türk 2012 seçimlerine dair, “KARARSIZLAR” adlı bir 
proje yürütmüştür.3

Proje kapsamında, kendilerini kararsız olarak tanımlayan altı 
Amerikan vatandaşı, medeni halleri, en sevdikleri televizyon 
programları, akşam yemeği rutinleri gibi son derece kişisel ka-
tegorilerde sınıflandırılmıştır. Her katılımcıyla ilgili onu anlatan 
bir makale var. Proje, gerçek hayatla politikanın ne kadar bağ-
daştığını yahut bağdaşmadığını anlatma yolu olarak sıradan in-
sanın bakış açısından yardım alıyor. Kararsız seçmeni, çok genel 
kategoriler üzerinden olsa da kimlikli hale getiriyor, politikanın 
onların hayat kaygıları ve değerlerine ne kadar cevap verdiği 
sorusunu hatırlatıyor. Bu örnekte görüldüğü gibi her haber, he-
pimiz üzerinden anlatılabilir ve akılda kalıcı bir hikâye haline 
getirilebilir.

3 Bkz. https://edition.cnn.com/interactive/2012/10/politics/undecided.voters/ (Eri-
şim Tarihi: 19.07.2020).
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HİKÂYE KÜÇÜLTÜLEBİLİR Mİ? 
Televizyon ve dijital yayıncılığın, aynı zamanda sosyal med-

yada paylaşılan haberlerin, daha çok izlenme ve beğenilmesi 
kaygısı, haberi hazırlayanlar için “en” beklentisi yarattı: “Son 70 
yılın rekor sıcaklık seviyesi”, “En çok kadın cinayeti işlenen yıl”, 
“İklim değişikliğinde en kritik zirve”, “AİHM’e başvurularda en 
çok dosya”, vb.

Burada habercilerin düştüğü hata, bir olayın önemini belirle-
yen kriterin bu gibi çarpıcı rakam ve oranlar olduğunu düşün-
mektir. Sivil toplum örgütleri için de her araştırma bulgusunun, 
her çalışmanın bu gibi rekor sonuçlar doğurması beklenemez. 
Aksine bu gibi rekor ve “tık” avcılıkları, izleyici ve takipçiler ta-
rafından zannedilenden daha kısa sürede kanıksanır ve tepki-
sizlik yaratır. Bu yüzden, STÖ’ler yürüttükleri çalışmaları, daha 
küçük açılarla da etkili biçimde aktarabilirler.

Yunanistan ekonomik krizini anlattığımız, Temmuz 2010 ta-
rihli “Komşu Krizde” haber dosyası, boyutları bakımından son 
derece büyük ve etkili olan mali ve toplumsal tabloyu, ayrı bö-
lümler halinde ele almıştır.

Sintagma Meydanı’nda devam eden eylemler, sendika ve ba-
kanlıkların açıklamaları, ekonomik reçetelerin uygulanabilirliği, 
kriz yüzünden toprak hatta ada satışının başlaması gibi başlık-
ların yanı sıra, Yunan halkının yeme, içme, eğlenme, çalışma, te-
mel ihtiyaçlarını giderme bakımından yaşadığı dönüşümü, işin-
den sonra eylemlere katılan bir gencin değişen hayat şartları ve 
rutini de haberleştirilmiştir.

Farklı beş dosya haberin görüntülenme sayılarına bakıldığın-
da, bir Yunan vatandaşının değişen hayatını işleyen daha öznel 
bir bakış açısını ortaya koyan haber, diğerlerine göre çok daha 
fazla ilgi çekmiştir.

DEVAMI VAR MI? FİKRİ TAKİP YAPILABİLİR Mİ?
Her haber ve yayın için sorulabilecek bu sorunun yanıtı; 

“evet”. STÖ temsilcilerinin kendi mecralarından yaptıkları ya da 
konuk oldukları tüm yayın ve haberlerin fikri takibi yapılabilir, 
derinleştirilebilir, öncesi ve sonrası araştırılabilir.
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Fikri takip, hızla değişen gündem içinde üretim yapan haber-
cilerin de sıklıkla ihmal ettiği bir gazetecilik kuralıdır. 10 Ekim 
2015’te meydana gelen Ankara Gar Katliamı, Türkiye Cumhuri-
yeti tarihinin en ölümcül bombalı saldırısı olarak tarihe geçmiş-
tir. 109 insanımızı kaybettiğimiz, 500’den fazla insanın yaralan-
dığı saldırının sembol fotoğraflarından biri, saldırıda kaybettiği 
çocuğunun cansız bedenine bakarken, patlamanın şokunu atlat-
maya çalışan eşine sarılan İzzettin Çevik’in fotoğrafıdır. Saldırı 
sonrası isimleri öğrenilen ve hayat hikâyeleri günlerce anlatılan, 
haberleştirilen saldırı kurbanlarına dair o tarihten sonra tam 4 yıl 
boyunca hiçbir haber yapılmamıştır.  Ekim, 2019 tarihinde, DW 
Türkçe servisi katliamın tanıklarıyla konuşmuş ve Hatice-İzzet-
tin Çevik çiftiyle hayatlarının nasıl değiştiğine dair bir röportaj 
yapılmıştır.4

Aynı yılın Kasım ayında, o tarihte Suruç Belediye Başkanı 
olan Hatice Çevik’in tutuklanması haberi de ağırlıklı olarak ye-
rel medyada paylaşılan bir haber olmuştur. Ana akım televizyon 
kanallarında, katliama dair devam eden yargı süreci haricinde 
haber yapılmamış, toplumu derinden sarsan böylesi vahim ve 
büyük bir olayda dahi, haberin derinleştirilmesi gerekliliği eksik 
bırakılmıştır.

Aslında her haber, fikri takip yoluyla zenginleştirilebilir ve 
STÖ’ler için yaratılmak istenen kamu duyarlılığına katkı sağla-
yabilir. Yerel bir gazetede kısa bir haber olarak karşımıza çıkan 
Zelal Barakazi’nin hikâyesi bir fikri takip örneği olabilir. Zelal, 
Bingöl’de yaşayan ve o tarihte 13 yaşında olan bir öğrenciydi, 
büyüyünce astronot olmak istiyor, çevresinden “Astronot olman 
zor ama belki doktor, mühendis olabilirsin.” yorumlarını duy-
dukça üzülüyordu. En büyük hayali bir astronotla sohbet ede-
bilmekti. Bunun için NASA’da görevli Türk astrofizikçilere bir 
mektup göndermiş ve mektubuna yanıt almıştı. NASA’dan, Ze-
lal’e verilen yanıtı Twitter’dan paylaşan bir bilim insanı sayesin-
de haberdar olduğumuz konuyu ekranda işlemeye karar verdik. 
Nisan 2016’da, Prime Time kuşağı için hazırladığımız İnsanlık 

4 https://www.youtube.com/watch?v=dmef06xe204. (Erişim tarihi: 19.07.2020)
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Hali programında Zelal’i konuk ettik.5 İlk röportaj kendisi ve ha-
yalleri hakkındaydı. Yayın sonunda, kendisini bir astrofizikçi ve 
astronotla buluşturacağımız konusunda söz verdik. Devam eden 
yazışmaların sonunda, en genç Türk astronot unvanına sahip 
Halil Kayıkçı ve astrofizikçi Dr. Selçuk Topal ile Zelal’in sohbet 
ettiği bir yayın gerçekleştirdik.6 

Zelal Barakazi haberi, hayallerinin peşinden giden bir gencin 
başkalarına örnek olması bakımından önemliydi. Hem Zelal’in 
hem de onun gibi çocukların ve gençlerin umutlu ve girişken ol-
ması adına sorumluluk hissettiğimiz bu yayının, izlenme oranla-
rının da yüksek olduğunu fark ettik. İzleyiciyle, Zelal aracılığıyla 
kurulan bağ ve devam eden bir hikâye tanıklığının olması etkili 
oldu. 

ÇENGELİ NE?
“Haber, mevcut gündemle nasıl ilişkilendirebilir? Çalışma 

sahamızın, ağırlıkla konuşulan konuları besleyecek bir açısı var 
mı?” gibi sorular, haber mecralarında yer almak isteyenleri, ga-
zeteci gibi düşünmeye yönlendirir, böylece emek ve önem veri-
len bir projenin daha doğru zamanda gündemde kendisine yer 
bulmasının da önü açılmış olur.

Haber konusu seçerken ve hikâye çatısını oluştururken, yu-
karıda paylaşılan tüm sorulara birden yanıt vermek gerekli de-
ğildir. Önemli olan haberi anlatma yollarını belirlerken kolaylık 
sağlayabilecek yöntemlerden faydalanmaktır.

Anlatılacak hikâye konusu belirlendikten sonra, kurulacak 
hikâye çatısı ve haberin bütünü üç ayrı bölüm halinde ele alı-
nabilir. 

Haberin konusunun paylaşıldığı giriş kısmında, 
 ‒ Hikâyenin değeri belirlenmeli, STÖ’ler özelinde neden 

bu haberin yapıldığı bir cümleyle aktarılmalıdır,

5 İnsanlık Hali – Zelal Barakazi Yayını. https://www.cnnturk.com/video/yasam/astro-
not-olmak-isteyen-bingollu-zelal-sesini-nasaya-duyurdu (Erişim Tarihi: 19.07.2020).

6 Halil Kayıkçı – Dr. Selçuk Topal Zelal Barakazi Yayını. https://www.youtube.com/
watch?v=US4R_eKOt3I (Erişim Tarihi: 19.07.2020).
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 ‒ İlk 5-6 saniyede kullanılacak görüntü ve alıntılarla, 
çarpıcı kısımlar vurgulanmalı ve izleyiciyle duygusal bağ 
kurmaya dair ilk adım atılmalıdır.

Haberin gelişme bölümünde;
 ‒ Konu net biçimde anlatılmalıdır,
 ‒ Veriler paylaşılmalıdır,
 ‒ Haberin tüm taraflarından değerlendirmeler aktarılmalı-

dır.
Haberi bitirirken, 
 ‒ Kurulan bağ, bir eylem ve destek çağrısına dönüştürül-

melidir,
 ‒ İlerleyen günlerde fikri takip yapılacaksa, izleyene bu ko-

nuda bilgi verilmeli, konunun taraflarına dair eksik olan 
görüşler varsa, bu duruma atıf yapılarak, haberin tek 
yönlü bakış açısıyla sınırlı kalmasının önüne geçilmelidir,

 ‒ Bir seri haber paylaşılıyorsa, sonraki bölümlerde neler iz-
lenebileceğine dair hatırlatmalar yer almalıdır.

Sonuç

İletişim danışmanı, Jim Lemay, CNN Uluslararası Gazetecilik 
oturumunda yaptığı konuşmada, geleceğin haber merkezini, 
“şehirlerin ve hatta mahallelerin kendi içerik üreticilerini yara-
tacağı bir alan” olarak tarif etmektedir. Gazetecilik ve televizyon 
yayıncılığının geleceğiyle ilgili yapılan araştırmalar da yakın ge-
lecekteki haber üretiminin daha yoğun iş birliğine odaklanacağı 
öngörüsünde bulunmuştur. Yerel kaynaklar ve bağımsız haber 
ağlarının güçlenmesiyle birlikte, ana akım televizyon kanalla-
rı ve haber kanallarının haber merkezlerinin çalışma şeklinin 
önemli ölçüde değişeceği tahmin edilebilir.  Bu durumda, farklı 
disiplinlerde görev almakla birlikte, yarı profesyonel muhabir, 
kameraman, yapımcı gibi sahada aktif çalışan vatandaş-gazete-
cilerin üretime katılacağı söylenebilir. Bu insan kaynağının tele-
vizyon yayıncılığını köreltmek yerine desteklemesi beklenmek-
tedir. Televizyon kanallarının doğru haber aktarımı konusundaki 
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kamusal sorumluluğu, sahada çalışan sivil toplum temelli haber 
kaynakları için önemli bir kriterdir.

Haber merkezleri de vatandaş gazeteciliğinden daha fazla 
beslenen ve kâr amacı gütmeyen sivil toplum örgütlerini, güve-
nilir haber kaynağı olarak kabul eden kurumlar haline gelecektir. 
Sivil toplum örgütü temsilcileri yalnızca bilgi veren konumunda 
değil, haberi aktaran muhabir görevinde olacaktır. Bu sebeple, 
sivil toplum örgütlerinin hak temelli gazetecilik eğitimini alarak 
üretimde bulunması, yalnızca STÖ’ler bakımından değil, televiz-
yon yayıncılığının ve gazetecilik üretiminin güvenli kaynaklarca 
çeşitlendirilmesi yönünden de önemlidir. Gelecekte artması bek-
lenen bu karşılıklı ihtiyaç ve iş birliği günümüzde de kritik öne-
me sahiptir. Çünkü sivil toplum örgütleri kısıtlı imkânlarla or-
taya koydukları çalışmalarını bu sayede ana akım mecralardan 
duyurabildiği gibi, televizyon gazetecileri de toplumu yakından 
ilgilendiren konularda güvenilir kaynaklara ulaşabilmektedir.

Bu nedenle hak temelli gazetecilik eğitiminin bünyesinde 
bulunan televizyon yayıncılığı eğitimi, teorik bilgilerin hızlıca 
pratik uygulamalara dönüştürülmesi safhasında bir rehber oluş-
turmaktadır.

İnternet Kaynakları ve İncelenen Örnekler
https://www.youtube.com/watch?v=US4R_eKOt3I 

(Erişim tarihi: 19/07/2020).
https://www.cnnturk.com/video/yasam/astronot-olmak-isteyen-bingollu-ze-

lal-sesini-nasaya-duyurdu (Erişim tarihi: 19/07/2020).
https://www.youtube.com/watch?v=dmef06xe204 (Erişim tarihi: 19/07/2020). 
https://edition.cnn.com/interactive/2012/10/politics/undecided.voters/ (Eri-

şim tarihi: 19/07/2020).
https://edition.cnn.com/interactive/call-to-earth/#/ 

(Erişim tarihi: 19/07/2020).
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Demokrasinin ve kurumsal endüstriyel medyanın derin kriz içine gir-
diği günümüzde, gazetecilik mesleği ve bu mesleğin üstlendiği ger-
çeklerin halka duyurulması görevi giderek daha da hayati bir konu 
haline gelmiştir. Çünkü başlangıcından beri varlığını dördüncü güç 
olma niteliğine borçlu olan basın/medya artık bu görevini hakkıyla 
yerine getiremez olmuştur. Bu nedenle basının üstlendiği bu görevi 
büyük ölçüde beşinci güç olarak da tanımlanmaya başlanan yurttaş 
inisiyatifleri ve sivil toplum kuruluşları devralmaya başlamıştır. Ancak 
gazetecilik mesleğinin tarihsel süreç içinde oluşmuş norm ve değer-
lerinin gözden geçirilerek bu inisiyatifler tarafından ivedilikle benim-
senmesine de ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü bu değerlerden yoksun 
bir gazetecilik aynı zamanda toplumsal bütünlüğe tehdit oluşturacak 
bir araca da dönüşme riski taşımaktadır. Bu riskin izlerini yalan ha-
berlerin siyaseti imkânsız hale getirecek derecede yaygınlaşmasıyla 
yakından gözlemliyoruz.
Bu kitap, gazeteciliği hak temelli bir perspektifle Türkiye’deki sivil top-
lum kuruluşları arasında yaygınlaştırmayı hedefleyen Avrupa Birliği 
projesinin somut çıktılarından birisidir. Kitapta kriz içindeki gazetecilik 
mesleğini hak temelli bir perspektifle yeniden değerlendirmek amaç-
lanmıştır. Bu sayede sivil toplum kuruluşlarının hak mücadelelerini ken-
di haberlerini yaparak etkili bir şekilde kamusal varlık göstermelerini 
sağlayacak bir perspektif sunmak hedeflenmiştir. 
Hak mücadelesine adanmış bir gazetecilik, aynı zamanda gerçeklerin 
ne pahasına olursa olsun dile getirilmesiyle mümkündür. Gerçekleri 
yaşamı pahasına dile getiren Araştırmacı Gazeteci Uğur Mumcu’nun 
anısına kurulmuş olan um:ag Vakfı ve Avrupa Birliği Türkiye Dele-
gasyonu işbirliğiyle çıkarılan bu kitabın hak temelli gazeteciliğin sivil 
toplum kuruluşları arasında ve bütün toplumsal alanda yaygınlaşma-
sına vesile olmasını umuyoruz. 

umagyayin

umagduyurutwitter

umagvakfi

umagyayin

 S
iv
il 
To

pl
um

 K
ur

ul
uş

la
rı 

iç
in
 H

ak
 T
em

el
li 
G
az

et
ec

ili
k 

K
ıla

vu
zu

Te
zc

an
 D

ur
na

Bu proje Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilmektedir.
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